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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY OBCE
Vážení spoluobčané,
nic netrvá věčně, i letošní léto došlo ke svému konci. Nastává podzimní rovnodennost, stromy mění své krásné šaty za více
barevné, příroda se zbavuje starého, chce
nás v nově příchozím čase zaujmout svou
pestrobarevností. Nechme se tedy unášet
barvami podzimu.
Zkusme zavzpomínat na staré zvyky
a obyčeje, které k podzimu neodmyslitelně patřily. Po sklizni úrody si mnozí z Vás
pamatují pečení brambor a jablek v rozpáleném popelu, podzimní ohníčky, pouštění
draků, různá posvícení a hodování.
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Ať již letošní podzimní dny strávíte procházkami v přírodě, houbařením, posezením a grilováním s přáteli, pouštěním
draka s dětmi či vařením teplých dýňových
polévek nebo popíjením horkého čaje a četbou knih, přeji Vám, aby nadcházející čas
byl pro Vás časem příjemně stráveným.

Elen Malchárková
starostka obce Strahovice

OBECNÍ
INFORMACE

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
V sobotu 31. 10. 2020 se uskuteční v letoš- kontejnérů. O místě a čase přistavení budením roce již podruhé svoz nebezpečné- te včas informováni.
ho a velkoobjemového odpadu. Využijte
této možnosti a nepotřebné věci z domácElen Malchárková
ností odložte do k tomuto účelu určených
starostka obce Strahovice

OBECNÍ DŮM
V podzimních měsících plánujeme také prostřednictvím webových stránek a na
slavnostní otevření nově zrekonstruo- vývěsních tabulích obecního úřadu.
vaného obecního domu. Termín a průběh této významné události vám sdělíme
Elen Malchárková
starostka obce Strahovice

BEURONSKÉ UMĚNÍ
VE STRAHOVICÍCH
V pátek 4. 9. 2020 navštívila naši obec paní
Mgr. Monica Bubna-Litic, předsedkyně
Spolku přátel beuronského umění a Nadačního fondu Malakim, jehož cílem je zachování tradice Beuronské umělecké školy.

Den předem měla paní magistra velice zajímavou přednášku v kostele Božského Srdce
Páně v Opavě, kde všem zájemcům přiblížila jak historii tohoto uměleckého stylu, tak
také detailně popsala význam jednotlivých
výmaleb v tomto kostele, který je součastí
Kláštera Marianum.
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Jaký byl hlavní důvod této vzácné návštěvy původní výmalby a zdokumentování tak
ve Strahovicích? Také výmalba v kostele historického vývoje našeho kostela.
sv. Augustina z roku 1934 byla provedena
v beuronském stylu. V roce 1967 rozhodla
komise o přemalování interiéru světlými
Elen Malchárková
barvami a s výjimkou medajlonů světců tak
starostka obce Strahovice
původní výmalba zanikla. Je na zváženou,
zda se nepokusit o odkrytí alespoň části

NACHMELENÝ VÍKEND
ANEB Z KNAJPY DO KNAJPY
O víkendu 11. – 12. 9. 2020 se u nás ve Strahovicích konal „Nachmelený víkend“. Došlo k několika změnám oproti minulým
ročníkům. V situaci, která momentálně je,
jsme nechtěli, aby se lidé shromažďovali na
jednom místě. Proto jsme se rozhodli uskutečnit „Nachmelený víkend“ na dvou místech se zázemím včetně sociálních zařízení, tak aby mohly být dodrženy hygienické
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požadavky. Prvním místem byl Obecní
dům, který nabízí několik výčepních zařízení a taky plně vybavenou kuchyň, která
nám umožnila obměnit nabídku jídel. Lidé
si mohli pochutnat na jídlech vhodných
hlavně k pivu, jako buřty na pivu, bramborové kapsy s masovou směsí, uzená žebra
aj.

Druhým zázemím byl areál Hospody na
hřišti. Zde jste mohli ochutnat piva, které
nabízíme v Hospodě pořád, ale také jsme se
snažili vymyslet menší obměnu například
u piva Staropramen, kde jsme nabízeli Extra chmelenou 120 a Nefiltr. Kromě jiných
jste taky mohli ochutnat piva z pivovaru
Nová sladovna. V areálu Hospody na hřišti
jsme nabízeli spíše chuťovky po studenu,
které se hodí k pivu, jako utopence, nakládané tvarůžky či hermelíny. Spolek myslivců si pro nás připravil zvěřinový guláš.

Lákadlem pátečního podvečera na hřišti
bylo utkání mezi Strahovicemi „B“ a Hatí
„B“. K naší radosti dopadl zápas vítězně pro

Strahovice, když vyhráli 2:1.
Na sobotu jsme pro děti objednali skákací
hrady, malování na obličej nebo si mohly
nechat udělat krátkodobé tetování.
Vypilo se asi 3 800 piv. Bylo potřeba kolem
40 osob, které zajišťovaly chystání, čepování piva, obsluhu či úklid. Moc děkujeme za
pomoc, jelikož bez těchto lidí bychom nemohli udělat akci v takovém měřítku.

Celkově se během tohoto víkendu nabízelo 19 druhů piva a mohli jste ochutnat pivo
z těchto pivovarů: pivovar Nová sladovna
Opava, pivovar Garage Martinov, minipivovar Skřečoňský žabák, pivovar Svijany,
minipivovar Rohan Rohov, Velkopopovický Kozel, pivovar Staropramen, pivovar
Ostravar.

Ještě jednou bych chtěla moc poděkovat
všem, kteří se podíleli na organizaci „Nachmeleného víkendu“ a všem lidem za to,
že dorazili a opět nám potvrdili, že o podobné akce je stále zájem.
Lucie Václavíková
provozní
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LETOŠNÍ STRASSENFEST
SE VYDAŘIL

V letošním roce se Strassenfest konal na
ulici Záhumní. Z důvodu nepříznivé předpovědi počasí se pořadatelé na poslední
chvíli rozhodli přesunout termín ze soboty
na pátek 10. července 2020. Vše bylo ale včas
připraveno a ve čtyři hodiny byl Strassenfest zahájen. Místa u stolů se brzy zaplnila
a lidé si užívali krásného odpoledne. Večer se potvrdilo, že přesunutí termínu byl
správný krok. V noci začalo pršet a pršelo
celou sobotu.
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Děkujeme všem místním občanům i přespolním hostům, že se přišli pobavit, koupit něco dobrého a podpořili tak organizátory akce.
Jistě se všichni těšíme na příští Strassenfest,
který se bude konat na ulici Kolonie.

Martina Panocová
redakční rada, zastupitelka
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST STRAHOVICE

Milí farníci a občané Strahovic!
Měsíc říjen je každým rokem tradičně věnován modlitbě růžence. Tato modlitba provázela naše předky jak v časech dobrých,
tak také v těch, které byly poznamenány
nějakým trápením, nemocí či pohromou.
Možná, že si někteří z vás řeknou, že modlitba růžence není pro ně, že nemají čas
se modlit celý růženec apod. Proto tedy
vznikla myšlenka obnovit také ve Strahovicích modlitbu tzv. Živého růžence. Je to
způsob, jak se modlit jen jeden desátek denně, a přitom se ve spojení s ostatními prakticky spojit v modlitbě celého růžence.

Jak vůbec vznikl Živý růženec?
Tato iniciativa se rozvinula díky ctihodné
Pauline Marie Jaricot (1799-1862), která pocházela ze zbožné francouzské rodiny. Její
život nebyl nejdříve ničím zvláštní do té
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doby, než měla úraz ve svých 15 letech. Stalo se jí, že při úklidu doma spadla ze židle
takovým způsobem, že to na ní zanechalo
trvalé zdravotní následky. Od té doby měla
problém s pohyblivostí končetin a s mluvením. To ji ovšem nakonec vedlo k tomu,
že svůj život zasvětila jako laik potřebným
a starala se také o šíření evangelia. Jednou
jí její bratr Phileas, který studoval v semináři v Paříži, informoval o tom, že mají být
někteří kněží posláni na misie do Indie. On
sám měl snad jít na misie do Číny. To vedlo
Pauline k tomu, že zorganizovala modlitební skupiny po deseti, stu
a tisíci členech, kteří měli
každý týden přispívat jeden
sous (čti: su). Jeden sous byl
možná něco jako u nás haléř.
Takto začali finančně podporovat misie. Později ji napadlo převést tuto věc také
do modlitby růžence, a tak
v r. 1826 vznikl Živý růženec
se skupinkami po 15 lidech,
(jako 15 růžencových tajemství). Každý člen se modlil
jeden desátek denně, a přitom rozjímal na tajemství ze
života Pána Ježíše, které mu
bylo přiděleno. Po měsíci se
tajemství cyklicky měnila.
Tato iniciativa se velice rychle rozšířila do
dalších zemí a v r. 1831 už se modlili Živý
růženec v Itálii, Švýcarsku, Belgii, Anglii,
v některých částech Ameriky a rozšířil se
také do Indie. V r. 1832 papež Řehoř XVI.
schválil Sdružení živého růženec, které se

s obrázkem se cyklickým
způsobem po měsíci střídají. Za dobu 20 měsíců
tak každý člen postupně
rozjímá o všech dvaceti růžencových tajemstvích. Modlitbu se lze
díky její krátkosti a jednoduchosti modlit také
s dětmi, což doporučuji.
Doporučuji také do této
modlitby vkládat všechny starosti a bolesti, které třeba v rodině máte.
Zapojte se do živého růžence i vy.

Přeji vám všem požehnaný čas a vše dobré na
přímluvu Panny Marie!

tímto způsobem staralo o šíření mariánské
úcty. V r. 1862, kdy Pauline Jaricot umírá,
působilo jen ve Francii 150 tisíc skupinek
s 2 250 000 členy Živého růžence.
Od té doby se Živý růženec stal součástí prakticky každé farnosti. Výhodou této
modlitby je, že není náročná, a přitom velice plodná, protože úmysly, které každý
člen vkládá do desátku, jsou neseny silou
společné modlitby všech, kteří jsou do tohoto řetězce modlitby zapojeni. Modlitba je vlastně společná, i když se jí každý
modlí doma sám. Je možné být takto ve
spojení s ostatními i tehdy, když se nedostanu z domu. Desátky jsou ve společenství
rozděleny mezi členy tak, aby se skupina
v souhrnu pomodlila za den celý velký
růženec, čítající 20 desátků, po jednom ke
každému růžencovému tajemství. Tajemství a jim odpovídající papírové kartičky

P. Vlastimil Krajčovič
farář

Prameny:
Jak vznikl Živý růženec? http://www.
f a t y m . c o m / v i e w. p h p ? n a z e v c l a n ku=jak-vznikl-zivy-ruzenec&cisloclanku=2016060136 [cit. 14. 9. 2020]
Pauline Jaricot e il Rosario Vivente; http://
www.domenicani.it/pauline-jaricot-rosario-vivente/ [cit. 14. 9. 2020]
VENERABLE PAULINE MARIE JARICOT;
http://www.october2019.va/content/dam/
october2019/rosario/jaricot_eng.pdf
[cit.
14. 9. 2020]
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NÁVŠTĚVA POUTNÍKŮ Z BUKOVCE
V neděli 13. září 2020 zavítali do
naši farnosti poutníci z Bukovce u Jablunkova. Poutní cestu
zorganizoval P. Alfréd Volný,
který v současné době působí
jako farář v Jablunkově. Poutníci spojili pouť za blahoslaveným
Richardem Henkesem s přáním
navštívit svého rodáka z Bukovce P. Jana Szkanderu, který nyní
působí v Kravařích jako farář,
a tento měsíc slaví padesátiny.
Poutníci se zúčastnili mše svaté
v Chuchelné, kde probíhala slavnost Povýšení svatého kříže. Během mše měl P. Volný promluvu
k farníkům.
Po mši svaté se poutníci vydali
do Strahovic. V kostele sv. Augustina si z úst otce Vlastimila poslechli krátký životopis P. Henkese a rozšířili si tak znalosti o jeho
životě a činnosti. Návštěva poutníků byla ukončena požehnáním
s ostatky blahoslaveného Richarda Henkese a na jeho přímluvu.
Po obědě, který byl pro ně připraven v Obecním domě, se poutníci vypravili do Kravař navštívit
svého rodáka.

Martina Panocová
redakční rada, zastupitelka
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MORAVSKOSLEZSKÁ
SVATOJAKUBSKÁ TRASA
V minulém čísle Zpravodaje jsme slíbili, že
se znovu vrátíme k tématu Moraskoslezské
svatojakubské trasy, která je pro nás zajímavá skutečností, že začíná právě v naší
obci.

Abychom informace pro tento článek nečerpali jen z oficiálních zdrojů, rozhodli
jsme se jednu sobotu po této stezce se vydat. Vyšli jsme, jak jinak, než ze Strahovic
s cílem dojít do Opavy, ke kostelu sv. Vojtěcha na Dolním náměstí. Tato trasa byla
dlouhá 18 km a my jsme ji zdolali příjemným tempem a s krátkými zastávkami za 5
hodin a 15 minut.

Vodítkem nám
byly nenápadné žlutomodré
nálepky
se symbolem
mušle,
které
jsme nejčastěji
nacházeli na
značkách cyklostezek. Procházeli jsme obcemi Kobeřice, Bílá Bříza, Svoboda a Chlebičov. Pro nás
byla zajímavostí právě malá
osada Bílá Bříza s krásnou
zrenovova nou
kaplí zasvěcenou sv. Josefu, která nám
svým vnějším
vzhledem připomněla naši
kapličku Panny
Marie.
Po d r o b ný
popis Moravskoslezské trasy jsme našli
na webových stránkách Spolku Ultreia
(www.ultreia.cz):
Strahovice - Opava – Olomouc – Brno – Mikulov – 276,5 km
Moravskoslezská svatojakubská trasa prochází v České republice dvěma historickými zeměmi: Slezskem a Moravou. Její délka
je 276,5 km a vede po turistických cestách,
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cyklostezkách i ulicemi velkých měst. Pro- ale i nechat se unášet historickým centrem
chází přes naše území z Polska až do Ra- města.
kouska.
Cesta z Olomouce se ubírá poli do Náměště
na Hané a na dlouhý čas zapadne do lesů
Drahanské vrchoviny, občas přetnutých
kopcovitými poli a táhlými vesnicemi. Za
střediskovou obcí Protivanov vede cesta
přes obec Suchý s přírodním koupalištěm
podél mariánského poutního kostelu ve
Sloupu do Moravského krasu s celou řadou
jeskyň, různých propadání anebo jiných
skalnatých útvarů včetně výhledu do propasti Macocha. Za Jedovnicemi se prochází
kolem arboreta až do Křtin k mohutnému
mariánskému kostelu, vystavěnému podle
Od hranice s Polskem u obce Strahovice projektu J. B. Santiniho. Turistickými cestasměřuje po cyklostezce do Opavy, ve které mi projdete podél dalšího arboreta Řícmajako původním centru Slezska vyniká go- nice až na okraj Brna do Obřan, pak přes
tická konkatedrála. Cesta z města odchází Maloměřice a Husovice až do centra Brna
nížinou na jih do města Hradce nad Mo- ke kostelu sv. Jakuba s vysokou věží. Kolem
ravicí s kostelem sv. Jakuba. Městu vévodí brněnské radnice s pověstným krokodýlem
červený cihlový zámek, v němž delší čas se prochází na vrch s katedrálou sv. Petra
pobývali L. van Beethoven a F. Liszt. Po a Pavla. Z centra se zase cesta vrací ulicečervené turistické značce pokračuje cesta mi k řece Svitavě a podél ní dál za městem
z města podél meandrující řeky Moravice. jde po červené značce do Rajhradu s tisíc
Poutníka vítá ticho a příjemný ševel pří- let starým benediktinským klášterem. Přes
rody až do vodácké obce Podhradí se zří- Židlochovice se zvolna zdvihá a zas padá
ceninou Vikštejn. Přes skalnaté pahorky k vodní nádrži Nové Mlýny, s nádherným
dojde podél vody až k mohutné přehradě výjevem Pálavy. Na moravském území zbýKružberk v Nízkém Jeseníku, odtud pak le- vá kratší cesta loukami až na druhý Svatý
sem odchází do Budišova nad Budišovkou, kopeček nad Mikulovem, pověstný nejen
svým vínem, ale i barokním zámkem. Od
dřívějšího centra těžby břidlice v regionu.
hranice s Rakouskem zbývá poutníkovi do
Za Budišovem se poutník ubírá západně Santiaga de Compostela ještě 3193 km.
po okresní silnici podél polí a luk, cestu
mu zpříjemní odbočka k památníku Ces- Na závěr tohoto vyprávění se opět vracíty česko-německého porozumění s kaplí me k nám do Strahovic. Moc nás těší, že ve
sv. Jana Nepomuckého. Přes Domašov nad spolupráci našeho obecního a farního úřaBystřicí skrz lesy Nízkého Jeseníku dopu- du a právě spolku Ultreia můžeme přispět
tuje přes Jívovou na Svatý Kopeček s poutní k vybudování dobrého zázemí pro budoucí
bazilikou a s výhledem do hanácké metro- poutníky na této trase. Našim společným
pole Olomouce. V Olomouci může pout- záměrem je umístění informační cedule poník spočinout nejen ve velkolepém dómu pisující tuto stezku, nabídka možnosti zasv. Václava a dalších městských kostelech, koupení Credentiálu – průkazu poutníka
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v naší obci, získání razítka právě do tohoto roce, podařily tyto naše společné sny a pláprůkazu a výhledově i možnost přenocová- ny zrealizovat.
ní poutníků.
Buen Camino!
Martina a Marek Hluchníkovi

Letošní poutnická sezóna se pomalu blíží ke konci a my bychom byli rádi, kdyby
se nám do začátku té příští v následujícím
SvATOJAKuBSKé CeSTy v ČeSKé RePuBliCe

Opava – věž Hláska
budova magistrátu

Kružberk – přehrada

Svatý Kopeček – bazilika
Naštívení Panny Marie
zámek
Hradec nad Moravicí

Rudice
kaple sv. Barbory
kaple sv. Jana Nepomuckého
a Cesta česko-německého porozumění

Brno – katedrála
sv. Petra a Pavla
Stražisko – kostel
sv. Andělů strážných

Křtiny – poutní kostel Jména
Panny Marie

Pálava – Děvičky

MORAVSKOSLEZSKÁ TRASA

Moravskoslezská svatojakubská cesta prochází od severu k jihu
Slezskem a Moravou v celkové délce 276 km. Na poutní cestě
jsou pouze tři kostely sv. Jakuba, ale zato zde narazíte na
mnoho působivých poutních míst. Můžete navštívit dvě památky
UNESCO a obdivovat přírodní zajímavosti v Moravském krasu. Na závěr projdete
krajem vína v okolí Pálavy a Mikulova. Buen camino!

STÁTNÍ HRANICE PL/CZ STRAHOVICE / 8,2 km
ŠTĚPÁNKOVICE, BÍLÁ BŘÍZA – Kaple Sv.
Josefa / 9,1 km
OPAVA, RATIBOŘSKÁ (most) / 0,6 km
ulicemi Ratibořská, nám.
Osvoboditelů, Dolní náměstí, Mezi Trhy, OPAVA, HORNÍ NÁMĚSTÍ – konkatedrála Panny Marie,
funkcionalistický OD Breda, věž Hláska (budova magistrátu)
ulicemi Hrnčířská, Praskova,
Jánská / 0,7 km OPAVA – ŽST. VÝCHOD / 3 km
KYLEŠOVICE – SÚS / 4,6 km
BRANKA
U OPAVY, ŠKOLNÍ / 2,1 km
HRADEC NAD MORAVICÍ, OPAVSKÁ – kostel sv. Jakuba / 0,9 km
HRADEC NAD MORAVICÍ – ZÁMEK – novogotický zámek / 6,9 km
PAPÍRENSKÝ SPLAV
– vodní dílo Weisshuhnův kanál s akvadukty a tunely / 7,3 km
PODHRADÍ – BUS / 10,7 km
JÁNSKÉ KOUPELE – BUS / 6 km
KRUŽBERK – PŘEHRADA / 8,3 km
BUDIŠOV
NAD BUDIŠOVKOU – NÁM. – kostel Nanebevzetí Panny Marie, Muzeum břidlice / 10,5 km
STARÁ LIBAVÁ (křižovatka) / 6,3 km
DOMAŠOV NAD BYSTŘICÍ – NÁM. / 3,5 km
HRANIČNÉ PETROVICE / 8,5 km
POHOŘANY HORNÍ ROZCESTÍ, BUS / 7,1 km
SVATÝ KOPEČEK – MHD – bazilika Navštívení Panny Marie, významné poutní místo / 1,6 km
SAMOTIŠKY – MHD / 2,8 km
OLOMOUC, SELSKÉ NÁMĚSTÍ / 2,3 km
Na Zákopě,
Jana Koziny, Prokopa Holého MOSTEK NA BĚLIDLA / 1,4 km
OLOMOUC – HL. N. – info
k památkám na druhé straně, podrobný itinerář taktéž / 6,1 km
OLOMOUC, NEŘEDÍN
(parkoviště) – památník římského milníku / 6,6 km
VOJNICE (křižovatka) / 6,6 km
NÁMĚŠŤ NA HANÉ, NÁDRAŽNÍ – klasicistní zámek s expozicí historických kočárů / 0,6 km
NÁMĚŠŤ NA HANÉ – ZÁMEK / 11,2 km
PŘEMYSLOVICE – BUS – větrný mlýn holandského
typu / 2,5 km
STRAŽISKO – ŽST. – kostel sv. Andělů strážných, křížová cesta / 9,7 km
MALÉ HRADISKO – SKŘIVÁNKOV / 10,3 km
SUCHÝ – BUS / 8,1 km
SLOUP – BUS
– poutní kostel Panny Marie Bolestné, Sloupsko-šošůvské jeskyně, krasový útvar Hřebenáč / 2,3 km
DOLINA – ZÁVRT – krasový útvar, kruhová prohlubeň v terénu 166 m v průměru / 3,4 km
MACOCHA TUR. CHATA – propast hluboká 138 m / 4,2 km
HARBECHY – ROZCESTÍ /
1,6 km
JEDOVNICE – BUS / 3,3 km
RUDICE – HAJCE – Rudické propadání – krasový
jev, kaple sv. Barbory / 6 km
KŘTINY – BUS – poutní kostel Jména Panny Marie / 6,1 km
NAD ARBORETEM / 2,4 km
BÍLOVICE NAD SVITAVOU – MOST / 4,3 km
BRNO,
OBŘANY – MHD / 4,4 km
KŘÍŽENÍ ZÁBRDOVICKÉHO MOSTU A ULICE CEJL – vila Tugendhat,
hrad Špilberk / 1,8 km
Cejl, Bratislavská, Jezuitská KOSTEL SV. JAKUBA – gotický chrám
s 92 m vysokou věží / 0,8 km
nám. Svobody, Zelný trh, Masarykova, Petrská KATEDRÁLA
SV. PETRA A PAVLA – novogotické dvojvěží / 2,3 km
Bašty, Nádražní, Křenová, Cyrilská,
Mlýnská, Masná, Hladíkova ŽELEZNIČNÍ MOST U ŘEKY SVITAVY / 5,6 km
SOUTOK SVITAVY
A SVRATKY / 6,2 km
RAJHRAD – KLÁŠTER – benediktinský klášter se vzácnou historickou
knihovnou / 7,2 km
ŽIDLOCHOVICE – ZÁMEK, BUS / 11,7 km
UHERČICE – BUS / 12 km
DOLNÍ VĚSTONICE – BUS – pohoří Pálava s řadou zřícenin a vyhlídek na viniční tratě /
10,8 km
TUROLD – LOM – jeskyně Na Turoldu, jurské vápence, geopark / 1,5 km
SVATÝ KOPEČEK – VYHLÍDKA – kaple sv. Šebestiána / 1 km
MIKULOV – NÁM. – barokní
zámek, Dietrichstejnská hrobka / 3,5 km
STÁTNÍ HRANICE CZ/A MIKULOV
značení KČT

Mikulov Svatý kopeček kaple sv.
Šebestiána

2019-11-01_Moravska_MAPA.indd 1

cyklotrasa označená číslem

mušle (samolepka 10×10 cm)
orientace dle názvů ulic

cyklotrasa bez označení

Použité zdroje: www.ultreia.cz
01.11.2019 18:37:34
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OBECNÍ
KNIHOVNA

NOVINKY
Z KNIHOVNY
Na konci roku 2019 Obec Strahovice, zřizovatel Obecní knihovny, požádala u Ministerstva kultury ČR o dotaci na Automatizaci výpůjčního protokolu, zlepšení webových služeb a modernizaci periferních zařízení v Místní knihovně.
Dotace nám byla schválena a naše knihovna se stala plně automatizovanou. Rozšíření webových služeb umožní našim uživatelům aktivně ovládat své čtenářské konto
a také se samozřejmě zlepší informovanost
o dostupnosti knih v naší knihovně.
K této modernizaci se přidalo i přestěhování knihovny do větších, nových prostor
v 1. patře Obecního domu. To proběhlo
na konci srpna za pomoci hasičů a dalších
dobrovolníků. Tímto všem ještě jednou děkuji.

Dále začátkem září skončila Prázdninová
čtenářská výzva. Z dvanácti čtenářů, kteří
se akce zúčastnili, výzvu splnila polovina.
Pro ty čeká v knihovně malá odměna. A co
bylo úkolem výzvy? Čtenáři museli tak
jako loni přečíst knihy podle předem stanovených témat. Dospělí 6 knih a děti 4 knihy. Témata výzvy pro tento rok byla např.
kniha se jménem v názvu, kniha z kategorie naučná literatura, kniha vydaná v roce
2019/2020, kniha, která vás zaujala svým
obalem atd.
Kdo letos s přihlášením váhal, může to
zkusit zase příští rok.

A jak to v knihovně vypadá teď? Na to se
musíte přijít podívat osobně vždy v úterý
od 15:00 do 17:00 kdy je pro vás Knihovna
otevřena.
14

Michaela Pierníková
knihovnice

ZŠ A MŠ
STRAHOVICE

PILNÉ ZÁŘÍ
se mnoho nového a po letech ať na toto období vzpomínají s láskou.

S každým koncem přichází nový začátek
a s koncem prázdnin přišel zákonitě nový
školní rok. Počasí nám 1. září příliš nepřálo, bylo deštivo, a proto proběhlo zahájení
netradičně a žáci přivítali nové období ve
třídách se svou paní učitelkou. Po úvodním
slově paní ředitelky usedlo do lavic v první třídě 10 prvňáčků a spolu s nimi se této
slavnostní chvíle zúčastnili i jejich nejbližší, rodiče. Prvňáčky přišla přivítat i paní
starostka a mnoho úspěchů jim přišel popřát i pan farář. Jako dárek z obce dostali
žáčci na památku velkou knihu s věnováním, od školy pak balíček nezbytných školních potřeb. Přejme našim nováčkům, ať je
nová životní etapa, která jim na počátku
září nastartovala, baví, ať zažívají mnoho
úspěchů, poučí se z případných chyb, naučí

Naši nejstarší žáci si hned druhý školní
týden zpestřili výletem autobusem do Hlučína, konkrétně do Muzea Hlučínska, kde
se zúčastnili lekce „Život na hranici“ s pod-

názvem „Hranice v pohybu a dopad těchto
změn na život lidí“. Lekce mapovala politické souvislosti
posunů státních
hranic a zaměřila se na dopady
těchto změn do
životů
obyčejných lidí v regionu. Žáci si sami
vyzkoušeli vyplnit přeshraniční
15

propustku a projít celní kontrolou v prostoru muzea. Z výletu se vrátili plní nadšení
a nevšedních dojmů a snad s uvědoměním,
že je důležité a poučné znát historii svého
regionu a svých předků.

A protože jsou letošní zářijové dny plné
slunce a nevíme, jak dlouho nám bude ještě
počasí přát, rozhodli jsme se vyrazit se všemi žáky školy do přírody. V pondělí 14. 9.
jsme sbalili své „saky paky“, žáci se rozdělili do 5 smíšených družstev, ať se naučí spolupracovat malí s velkými, a vyrazili jsme
směr chata Královna. Po cestě žáci plnili
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rozmanité úkoly od poznávání přírodnin,
přes luštění morseovky až po řešení vědomostních kvízů a křížovek. U chaty si pak
trénovali hod na cíl, kterým nebylo nic jiného, než vlastnoručně vyrobené terče z přírodnin. Na závěr si každá skupina vyrobila
lesního skřítka dle své fantazie. Děti plnily
úkoly s nadšením a ani jim nepřišlo, že se
učí, a tak to má být.

I v mateřské škole utekly tři týdny jako
voda a nově příchozí děti se bez větších
potíží sžily s režimem naší školky a musíme říct, že jsou moc šikovné. První návštěva v mateřské škole na sebe nenechala
dlouho čekat a z Hlučína přijela lektorka
seznámit děti s profesí „Malý mulař“. Prostřednictvím rozmanitých aktivit a s pomocí zajímavých předmětů jako jsou cihla,
hladítko či zednická lžíce lektorka dětem

představila postup při výrobě pálené cihly.
Současně dětem pomocí obrázků a dřevěné
makety ukázala tradiční architekturu Hlučínska. Nejkrásnější byla pro děti skleněná
vitráž plná barev. Závěrem byly zapojeny
do stavby Strahovické kaple.

Září se s námi pomalu loučí a my musíme
zhodnotit, že se nám vydařilo, a věříme, že
takto bezproblémově a příjemně proběhnou i další měsíce školního roku.

Irena Juchelková
redakční rada, ředitelka ZŠ
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SDH STRAHOVICE

SOUSTŘEDĚNÍ SDH
STRAHOVICE 2020
BÍLÁ HOLUBICE
V neděli 5. 7. 2020 se družstva mladých hasičů ze Strahovic vydala v hojném počtu 16
dětí a 9 dospělých na sportovní soustředění
do Rekreačního střediska Bílá Holubice.
Po obědě a poledním klidu se přešlo k trénování nejčastějších disciplín, kterými jsou
požární útok a štafeta dvojic. Po několikaměsíční pauze z důvodu koronaviru jsme
si znovu připomněli pravidla, chystání
základny apod. Po ukončení horkého nedělního tréninku jsme se zchladili v kádi,
dali si večeři a následoval večerní program.
Hrálo se živé „člověče, nezlob se“ na 2 různé varianty a další hry.

18

Pondělní program začal ranní rozcvičkou.
Pořádně jsme se protáhli, zahřáli si svaly
a následovala snídaně, po které se šlo opět
pilně trénovat. Před obědem si děti mohly
jít zahrát fotbal, házet s frisbee nebo využít
dětského hřiště s houpačkami. Odpoledne byl uspořádán malý Závod požárnické
všestrannosti (ZPV), na kterém si děti osvěžily znalost topografických značek, práci
s buzolou, střelbu ze vzduchovky, uzlování a zdravovědu. I přes zhoršené počasí
se nikdo nenechal odradit a ZPV všichni
úspěšně dokončili. Potom se děti rozdělily
do 3 skupinek. Každá skupinka si připravila svůj erb, maskota a krátkou tematickou

scénku. K podvečeru jsme si uspořádali
Česko-Slovensko má talent s vlastní „odbornou“ porotou a soutěžícími. Děti si pro
nás ať samostatně či ve skupinkách připravily vystoupení. Vidět jsme mohli hasičský
zásah, karetní triky, pěvecké vystoupení
a dokonce i stand-up. Po druhém finálním
kole porota vybrala naše zpěváky za vítěze soutěže. Dále následovala večeře a večerní program. Hrálo se např. „městečko
Palermo“ nebo „blázni“. Potom do postelí
a spát.

Následovala cesta zpět, večeře a večerní
hry.
Poslední středeční den jsme si naposled
ráno dali rozcvičku, snídani a zatrénovali.
Jakmile byl trénink ukončen, čekal nás tentokrát úklid nářadí a balení věcí. Po závěrečném obědě jsme poděkovali kuchařům
za dobře odvedenou práci a jeli jsme zpět
do svých domovů.

Za všechny vedoucí a kolektiv mladých
hasičů bych chtěl poděkovat personálu RS
Úterní dopoledne se neslo v duchu před- Bílá Holubice za skvělou spolupráci, jídlo
chozího dne. Rozcvička, snídaně a trénink. a ubytování.
Odpoledne jsme se všichni vydali na výlet
do nedalekého Davidova mlýna. Mladší děti šli do lanového centra a starší děti
Lukáš Moravec
si společně s vedoucími zahráli „putting
vedoucí kolektivu SDH Strahovice
golf“. Tento výlet si opravdu všichni užili.
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ŽIVOTNÍ JUBILEUM
PANA LADISLAVA JAŠKA
V sobotu 25. července 2020 nemohli členové našeho sboru chybět na oslavě 60. narozenin dlouholetého člena, pana Ladislava
Jaška. Za zvuku sirén a zapnutých majáků jsme vpodvečer dorazili na parkoviště
u Mateřské školy, kde nás, i z důvodu toho
rámusu, oslavenec již očekával. Po nezbytném ustrojení a vytvoření špalíru bylo
panu Jaškovi připomenuto hasičské desatero, kterým se vždy řídil a předali jsme mu
i malou pozornost.
Gratulujeme!!!

Lukáš Pekárek
starosta SDH

SOUTĚŽ U DRUŽEBNÍHO SBORU

Náš družební sbor ze Všeminy pozval naše
mladé hasiče ke společně strávenému odpoledni. Vše se odehrálo v sobotu 1. srpna
2020.

a v 15:00 jsme byli v cíli. Celé odpoledne nás
doprovázelo krásné počasí, dobrá a soutěživá nálada. Na všeminském hřišti si mladí hasiči z družebních sborů přátelsky zasoutěžili a společně s nimi i jejich vedoucí.
Ve 12:30 všichni mladí hasiči ze Strahovic Závodilo se ve standardních disciplínách,
společně s vedoucími a rodiči vyjeli na Vše- a to štafeta 4x60m, požární štafeta dvojic
minu. Dlouhou cestu jsme bezpečně zvládli a požární útok. Vyhodnocení proběhlo sečtením společných úspěchů v disciplíně.
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V obou štafetách vyhrály Strahovice, požární útok ovládly děti ze Všeminy. Potom
si všichni mohli u ohně opéct špekáček.
Na ukončení byla pro všechny přichystaná
pěna, ve které si převážně mladá generace
pořádně zadováděla. Po opláchnutí jsme si
sbalili věci, rozloučili se a vydali se na cestu zpátky do Strahovic.

Za mladé hasiče a vedoucí bych chtěl moc
poděkovat našemu družebnímu sboru ze
Všeminy za organizaci a pozvání na tuto
skvělou akci. Všichni jsme si to moc užili
a těšíme se na příště.

Lukáš Moravec
vedoucí kolektivu SDH Strahovice

HASIČSKÉ SOUTĚŽE
První zářijový víkend se v hasičském areálu nesl ve znamení hasičského sportu.
V pátek jsme uctili památku našeho kamaráda Karla Peterka uspořádáním memoriálu. A tato soutěž byla rovněž zařazena jako
5. kolo NHHL (Noční Hlučínské Hasičské
Ligy). Za krásného, skoro letního počasí
dorazilo 12 družstev žen a 25 mužských
družstev. V ženské kategorii se požární
útok nejlépe povedl Svinovu s výsledným
časem 18,73 vteřiny, kategorii mužů pak
ovládly Kobeřice s výsledným časem 15,957
vteřiny.

Na sobotní odpoledne pak byl naplánován memoriál ing. Rudolfa Barance, soutěž
o putovní pohár starosty SDH. Tato soutěž
byla zároveň zařazena v rámci Opavské
ligy Autobond Group. V kategorii dorostu
a žen nedošlo oproti pátku k žádné úpravě
tratě a dorosteneckou část vyhrálo družstvo z Borové v čase 21,828 vteřiny, ženskou
pak družstvo ze Štěpánkovic v čase 24,088
vteřiny. Oproti pátku se u mužů trať prodloužila na 3 „B“ hadice, což se projevilo
na výsledných časech a nejlépe se s tím vyrovnalo mužstvo Svobody „B“ s výsledným
časem 20,593 vteřiny.
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Finanční ohodnocení a poháry si pak převzaly vždy nejlepší 3 týmy ve svých kategoriích a družstvo mužů ze Svobody i putovní pohár. Navíc, za přispění pivovaru
Rohan, i malou drobnost.

Velké poděkování patří všem, kteří se postarali o celkově zdárný průběh soutěží
a sponzorům v čele s Obecním úřadem
a Pivovarem Rohan.

Po oba dny jsme měli pro všechny zúčastněné přichystané vydatné občerstvení
a snad od nás nikdo neodcházel s pocitem
hladu nebo žízně.

Lukáš Pekárek
starosta SDH
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SK METEOR
STRAHOVICE

SPORTOVNÍ SLAVNOST
Ve dnech 25. 7. – 26. 7. 2020 proběhla tradiční
Sportovní slavnost pořádána SK Meteorem
Strahovice na místním hřišti. I na tuto akci
měla vliv koronavirová krize, a proto byl
program slavnosti upraven. Páteční sportovní i kulturní program musel být zrušen.
V sobotu se uskutečnil turnaj žáků, který
vzbudil mezi diváky veliký zájem a žáci tak
hráli před výbornou kulisou, kterou tvořili především jejich rodinní příslušníci. Po
turnaji proběhlo přátelské utkání minižáků
mezi Strahovicemi a Vřesinou a následoval
zápas naší „staré gardy“ proti sousedním

Kobeřicím. Nedělní program začal jako
každý rok slavnostní mší svatou, která byla
opět sloužena v areálu hřiště. Odpoledne
následoval fotbalový zápas mezi mužstvem
Meteoru a KS 1905 Krzanowice.
Tímto bychom chtěli za SK Meteor Strahovice poděkovat všem za návštěvu a budeme
se na Vás těšit na další akcích.
Miroslav Nevřela
zastupitel, člen výboru SK Meteor

PRAJZSKÝ POHÁR

Místo zrušené jarní části sezóny se po
uvolnění opatření odehrál první ročník
Prajzského poháru. O putovní pohár hrálo celkem osm mužstev, a to Štěpánkovice,
Kravaře, Malé Hoštice, Chlebičov, Oldřišov, Bolatice, Kobeřice a Strahovice. I když
naše mužstvo nebylo největším favoritem

skupiny, podařilo se nám skupinu vyhrát.
V semifinále jsme se utkali s Oldřišovem, kterému jsme podlehli 6:0. Po tomto
utkáni následoval finálový den, kdy jsme
se ve Štěpánkovicích utkali s Kravařemi
o 3. místo. Toto utkání jsme po dobrém
23

výkonu prohráli 4:2 a obsadili celkové
4. místo. Ve finále zvítězili fotbalisté Kobeřic, kteří porazili Oldřišov 4:1. Nejlepším
brankářem turnaje se stal strahovický Jiří
Nevřela, který zaujal především famózními zákroky při domácí výhře nad Kobeřicemi.

Prajzský pohár měl také charitativní charakter, kdy byla mezi mužstvy a sponzory
vybrána částka 53 700 Kč, která bude použita na léčbu nemocného Adama Václavíka
ze Štěpánkovic, který trpí svalovou dystrofií.

Miroslav Nevřela
zastupitel, člen výboru SK Meteor
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SPORTOVNÍ KLUB
GYMPAR

PŘÍMĚŠŤÁKY GYMPAR MOHLY
PROBĚHNOUT V PLNÉ PARÁDĚ!

Celé jarní měsíce se spekulovalo, zda o letních prázdninách budou moci být tábory
pro děti. Naštěstí se celá situace ustálila
a příměstské tábory v naší obci mohly již
podruhé proběhnout v plné parádě. Letošní rok se celkově zúčastnilo 163 dětí ve
třech turnusech. Děti od pondělí do pátku
byly pod dohledem vedoucích a instruktorů, kteří připravovali zážitkový program
včetně večerního živého vysílání pro děti.
Táborníci v průběhu celého týdne prošli
celé okolí Strahovic, stříleli z luku a vzduchovek, zaběhli si závod samurajů, zahráli si v NERF aréně, zažili workshopy,
gymnastiku a parkour, navlékli si korálky

a pokreslili obličeje, opekli si buřty, zahráli
vodní hry a mnoho dalšího.
V tuhle chvíli trenéři GymPar samozřejmě
nelení a již připravují další aktivity, kterých se dětí mohou účastnit. Od října po
celý školní rok budou probíhat na školách
kroužky gymnastiky a parkouru, na které
můžete Vaše děti přihlásit již nyní na stránkách www.gympar.cz

Dále se připravuje druhý ročník Zimního
táboru, na který bude spuštěno přihlašování ke konci října. SK GymPar vyrazí na pět
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dní v průběhu jarních prázdnin na Horní
Bečvu do Hotelu Bečva. Děti čeká lyžařský/
snowboardový kurz, BobCross, zimní bitvy, SUPERobří slalom, stavění sněhuláka,
a mnoho táborových her.

Lucie Horáková
Děkujeme moc Šimon si odnesl spoustu
krásných zážitku, příští rok snim můžete
opět
počítat
jste úžasná parta. Moc
děkujeme za
vše.

Na tyto a další akce pro děti Vás zvou tré- Kateřina Konečná
Video je fakt super, moc se povedlo
neři Sportovního klubu GymPar.
Děti Vás moc zdraví a pořád na Vás
vzpomínají, fotky už viděly x krát...
Napsali o nás:
Petra Tomášová
jste super! Náš Domča je z táboru i letos
Jana Plačková
Děkujeme všem vedoucím, Eliška chodila naprosto nadšený a nejraději by zůstal i na
noc
každý den domů utahaná, ale nadšená
Martina Hapalová Kyselá
Lukáš Peterek
Zdarec, bomba hodnocení, červení cool Moc děkujeme za úžasný zážitek! Děti už
se těší na příští rok
Eliška nadšená, paráda
Anna Pavlíková
Dominiček moc pozdravuje, často o Vás
učitelích mluví. Moc děkujeme za krásně
prožitý tábor a za to, že jste s láskou připravili všechny ty hry, zábavu, program pro
ty naše nejmenší.
Určitě se budeme
zase těšit na další Váš tábor. Všechny moc
zdravíme Pavlíkovi
Marie Šlajchrtová
Ráda bych celému týmu GymPar poděkovala za fantastický příměstský tábor, který
dnešním dnem nejmenším dětem skončil.
Syn Šimon a ostatní děti byly nadšené, spokojené, šťastné a maximálně nabité. Těšily
se na každý následující den a vůbec jim nevadilo ranní buzení.

Iva Haferová
Úžasné, obě moje holky byly strašně nadšené
Renata Lasáková
Pecka. Prostě pecka
Simča Přívětivá
Nejlepší
Zuzana Zipsová
Děkujeme, jste skvělí
Petra Švanová
Perfektní tábor!!! Matěj i Šimon byli nadšeni

Renata Lasáková
Srdcem děláno. Děkujeme.
Lenka Šušolíková
Ještě jednou chceme poděkovat za váš
úžasný kolektiv. Holky se určitě budou
rády vracet do kurzu gymnastiky a hlavně - už teď se těší na tábory s vámi:)
Jste skvělí !!!! Děkujeme.
26

Martin Nevřela
trenér Gympar

OHLÉDNUTÍ ZA
FESTIVALEM KULTURY
A HLUČÍNSKÝCH ŘEMESEL 2020
Mírové náměstí v Hlučíně hostilo v neděli
12. července již podvanácté Festival kultury a hlučínských řemesel. Vystoupení folklorních a tanečních souborů a kapel přilákalo na náměstí několik stovek diváků,
kteří se tak mohli zaposlouchat a zatančit
si v rytmu známých českých i zahraničních
písní.

Na úvod přivítala návštěvníky Hasičská
dechová hudba z Bolatic. Za tónů jejich písní se náměstí začalo plnit prvními návštěvníky. Následovalo úvodní slovo, kterého
se ujali předseda Sdružení obcí Hlučínska
a starosta Bolatic Mgr. Herbert Pavera,
místopředseda Sdružení obcí Hlučínska
a starosta města Hlučín Mgr. Pavel Paschek
a místopředsedkyně Sdružení obcí Hlučínska a starostka města Kravaře Mgr. Monika
Brzesková.

Poté již následoval bohatý program, ve
kterém dále vystoupily dechové kapely
Kobeřanka, Hlučíňanka a folklorní soubory Srubek a Borovanka. Pěvecká vystoupení se střídala s těmi tanečními v podání
Bolatických seniorek, Bobrů z Bolatic nebo
seniorek ze Závady. Publikum si svými výkony získaly také mažoretky MK Ballerisimo Hlučín. Důstojnou tečku za festivalem
učinila letos kapela Dolbend.
Již tradičně si
mohli návštěvníci
zakoupit
také regionální
výrobky
a potraviny od
místních producentů a řemeslníků.
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Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu festivalu, všem účinkujícím
za prezentaci toho nejlepšího z hlučínské
kultury, prodejcům za prezentaci svých
výrobků, městu Hlučín a Sport a kultuře
Hlučín za pomoc při organizaci festivalu, obci Vřesina za zapůjčení prodejních
stánků, městu Dolní Benešov na zapůjčení
pivních setů, Muzeu Hlučínska za poskytnutí prostoru pro šatnu, doc. Mgr. Jiřímu
Siostrzonkovi, Ph.D. za výbornou moderaci a samozřejmě Moravskoslezskému kraji
za finanční podporu celé akce. Za rok na
shledanou!

Lenka Osmančíková
referentka Sdružení obcí Hlučínska

STAROSTOVÉ MIKROREGIONU HLUČÍNSKA-ZÁPAD DISKUTOVALI SE
ZÁSTUPCI KRAJE NAD PRŮBĚHEM
NOUZOVÉHO STAVU
V pondělí 15. června 2020 se konalo 4.
zasedání Sněmu starostů mikroregionu
Hlučínska-západ. Jedním z bodů programu jednání byla také diskuse a zhodnocení průběhu nouzového stavu vyhlášeného v polovině března 2020 v souvislostí
s pandemií Covid-19. Nouzový stav, karanténa a omezení pohybu ovlivnili život
každého z nás a také práci nejen starostů
obcí.
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Vyhlášení nouzového stavu je jedním
z nástrojů krizového řízení. Právě tím se
v mikroregionu dlouhodobě zabýváme –
připomeňme si projekt „Společné přípravy
orgánů krizového řízení obcí mikroregionu Hlučínska-západ“, který se konal v dubnu minulého roku. Rozhodli jsme se proto
oslovit Fakultu bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava a oddělení krizového řízení

Hovořilo
se
o roli krizového
štábu Moravskoslezského kraje,
krajské
hygienické
stanice
a dalších orgánů. Přítomni obdrželi zpětnou
vazbu na své
dotazy, dočkali se také přímé
reakce na nedostatky, které
vymezil Michal
Hlaváč za krizový štáb ORP
Kravaře společně
s
příslibem,
že
s
informacemi,
které zde
kanceláře hejtmana Moravskoslezského
kraje s žádostí o spolupráci. Naše myšlen- zazněly, se bude dále pracovat.
ka vyhodnotit praktický průběh nouzového stavu v obcích mikroregionu a předat si Starostové obcí mikroregionu ocenili činnavzájem své poznatky, se setkala s velmi nost krizových štábů kraje
kladnou odezvou. Dnes již můžeme říci, že i ORP, zejména pak práci Michala Hlavánáš mikroregion byl prvním v Moravsko- če, který především právě se starosty řešil
slezském kraji, který se rozhodl akci tohoto praktické úkoly vyplývající z nařízení vlády, a to po celou dobu nouzového stavu,
typu realizovat.
kterému patřilo i jejich poděkování. I zaTeoretická a legislativní východiska spo- městnanci mikroregionu se snažili obcím
lečně s průběhem nouzového stavu v rám- v této složité situaci být co nejvíce nápoci celé České republiky starostům osvětlil mocni – mimo jiné poskytovali odpovědi
doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. z Fakulty na nejrůznější praktické i teoretické dotazy
bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ost- na dopady nouzového stavu.
rava. Následován příspěvkem Michala Hlaváče za krizový štáb ORP Kravaře, kde ma- Jsme velice rádi, že se nám podařilo naši
poval nejdůležitější kroky krizového štábu prvotní myšlenku o zhodnocení nouzoORP s dopadem na obce. Zároveň vymezil vého stavu v mikroregionu realizovat. Již
nedostatky, na základě nichž stanovil do- nyní můžeme říci, že jsou jen pozitivní. Na
poručení do budoucna, pokud by se měla úplný závěr nám dovolte poděkovat všem
situace opakovat. Na jeho vystoupení ply- zúčastněným a hostům.
nule navázal vedoucí oddělení krizového
řízení z Krajského úřadu MoravskoslezDavid Adamec
ského kraje Ing. Tomáš Zuber s Ing. Danuší
tajemník Svazku obcí mikroregionu
Kratochvílovou, Ph.D.
Hlučínska-západ
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STRAHOVICE OBJEKTIVEM
NAŠICH OBČANŮ
Žijeme v malé vesnici nedaleko hranic
s Polskem. První písemná zmínka o naši
obci pochází z roku 1349. Od té doby uběhlo spoustu let, obec a život občanů se postupem času změnili. Každý z nás se snaží zachytit život v obci pomocí fotoaparátu – jak
samotnou obec, tak okolní krajinu, akce,
které zde probíhají, zvyky, které se snažíme
po generace zachovávat.

Nejlepší fotografie pak budou umístěny
v restauraci Obecního domu.
Případné dotazy k této soutěži posílejte na
mail zpravodaj.strahovice@seznam.cz. Určitě
Vám na ně odpovíme.
Věříme, že v naší obci je spousta nadšených
fotografů a určitě nám nějaké své fotografie
zašlete.

Rozhodli jsme se vyhlásit soutěž o nejlepší
fotky obce Strahovice a života jejich obča- Těšíme se na Vaše příspěvky.
nů. Nejlepší fotky pak budou součástí vernisáže, která proběhne v měsíci prosinci
v Obecním domě.
Kristina Barancová
redakční rada
Jaké jsou podmínky soutěže?
Formát fotografie:
Digitální fotografie s rozlišením
150 - 300 DPI, fotografie budou
vytištěny na velikost 30 x 40 cm
Iniciály fotografa:
Jméno a příjmení, datum pořízení
fotografie (stačí rok) a případně
název fotografie
Sběrné místo:
zpravodaj.strahovice@seznam.cz
Termín uzávěrky posílaných fotografií:
31. 10. 2020
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JUBILANTI
Říjen
85 let
81 let
80 let
70 let

60 let
50 let

Irma Bočková
Anna Benešová
Marie Josefusová
Helena Jägrová
Hedvika Kubná
Helena Hluchníková
Karel Prasek
Marta Nevřelová
Lidmila Obrusníková
Anna Hanková
Andrea Hluchníková
Karel Hluchník

Listopad
86 let
Emilie Hanzlíková
Max Riemel
82 let
Adéla Bělcová
81 let
Erich Beneš
60 let
Jana Černá
Prosinec
94 let
Viktorie Josefusová
86 let
Hildegarda Kubná
84 let
Norbert Jašek
75 let
Jan Slavík
70 let
Josef Josefus
Kristina Dostálová
Vlasta Mrozková
60 let
Jarmila Kampíková
Jiří Nevřela
Hubert Harazim
Gratulujeme všem jubilantům.

PLÁN AKCÍ OBCE STRAHOVICE
NA NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ
14. 11. 2020		
16. 11. 2020		
22. 11. 2020		
27. 11. 2020		
12. 12. 2020 		
prosinec 2020		

Svatomartinská husa a vinobraní
Hospodský kvíz
Vítání občánků a beseda se seniory
Rybí hody
Jarmark
Vánoční punč

Bližší informace o jednotlivých akcích budou zveřejněny na obecních stránkách, vývěskách a obecním rozhlasem.
Strahovický Zpravodaj – Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavá obec Strahovice, Strahovice čp. 190, PSČ 747 24, IČ 00534668, www.strahovice.cz, e-mail: obec.strahovice@seznam.cz,
e-mail Strahovického Zpravodaje: zpravodaj.strahovice@seznam.cz
evidenční číslo MK ČR E 23507
redakční rada: Martina Panocová, Irena Juchelková, Daniel Beneš, Kristina Barancová
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