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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY OBCE
rostlin vytvoří nádherné pohledy na svět
a budeme moci prožít mnoho krásných okaDne 22. září ve 21 hodin a 21 minut nastal mžiků obklopení okolní přírodou. Podzim
astronomický podzim roku 2021. Tento den je schopen vyčarovat o mnoho více barev
vyšlo sluníčko přesně na východě a zapad- než jakékoliv jiné roční období.
lo přesně na západě. Den byl stejně dlouhý
jako noc (proto rovnodennost).
„Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody
Stále se opakující a přece pokaždé ji- má každý rok nové, nádherné vydání“
Hans Christian Andersen
nak……………..
Vážení spoluobčané,

Věřím, že letošní podzim bude shovívavý Přeji Vám krásné prožití letošních podzima nabídne nám hezkými dny babího léta slu- ních dnů
nečnou možnost dobít energii před zimou.
Těšme se na barevnost podzimu, kdy červené, oranžové, žluté a hnědé odstíny listí
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Elen Malchárková
starostka obce Strahovice

OBECNÍ
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PODZIMNÍ SVOZ
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Jak jsme již upozorňovali v minulém čísle
zpravodaje, v sobotu 6. listopadu 2021 od
8.00 hodin proběhne v naší obci druhý letošní sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Tento podzimní svoz proběhne
opět formou kontejnerového sběru v lokalitě parkoviště u našeho minigolfu. Je to po
půl roce znovu příležitost k likvidaci nepotřebných a nefunkčních elektrospotřebičů,
pneumatik, koberců, starého nábytku, barev či dalšího nebezpečného odpadu z našich domácností.

Daniel Beneš
redakční rada, člen Rady obce Strahovice

DOBÍJECÍ STANICE
NA ELEKTROKOLA
Sdružení obcí Hlučínska byla ze strany
Moravskoslezského kraje schválena dotace
na „Vybavení cyklostezek k rozvoji cykloturistiky na Hlučínsku II“. V rámci tohoto
projektu bude v naší obci v prostoru areálu
hřiště instalována dobíjecí stanice na elektrokola. Majitelé elektrokol si mohou nabíjecí kabel pro svůj model baterie zakoupit,
nebo jej získat při nákupu zdarma od výrobce svého elektrokola.

úschovnu kabelů CableBox. V tomto boxu
budou k bezúplatnému použití umístěny
nejobvyklejší typy nabíjecích kabelů.

Všechny lokality, ve kterých jsou umístěny
nabíjecí stanice, jsou zobrazeny na www.
V současné době se v Česku prodává více mapy.cz.
než 14 různých typů kabelů, což pokrývá
více než 90% modelů provozovaných elek- Realizace projektu se předpokládá do polotrokol.
viny roku 2022.
Mimo dobíjecí stanici plánujeme v naší
obci umístit pro bezobslužný provoz také

Elen Malchárková
starostka obce Strahovice
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
OBECNÍHO DOMU VE STRAHOVICÍCH
a mládeže vyhlášené výtvarné soutěže „TAJEMSTVÍ HODINOVÉHO DOLU“. K dispozici bylo poskytnuto drobné občerstvení.

V roce 2019 byl opraven kříž u cesty do Krzanowic a 12. srpna letošního roku byl tento
kříž za účasti věřících požehnán P. Vlastimilem Krajčovičem. Téhož dne byl připraven
„Den otevřených dveří obecního domu ve
Strahovicích“ spojených s výstavou fotografií a kreseb. Po krátkém seznámení s průběhem rekonstrukce budov a vnějšího přilehlého prostranství byla příležitost si jednotlivé prostory prohlédnout.

Na panelech byly vyobrazeny fotografie původního stavení před rekonstrukcí, průběhu rekonstrukce a nového stavu po opravě.
Na stěnách byly instalovány fotografie občanů Strahovic, kteří se zúčastnili soutěže
„Strahovice objektivem našich občanů“.
Také byly k dispozici nejlepší malby dětí
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Karel Malchárek
člen Rady obce Strahovice

VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ
V OBECNÍM DOMĚ

V srpnu proběhla u příležitosti slavnostního otevření Obecního domu ve Strahovicích
vernisáž fotografií s vyhodnocením soutěže
„Strahovice objektivem našich spoluobčanů“. Ke shlédnutí bylo celkem 18 fotografií
z prostředí naší obce a jejího okolí. Na základě odevzdaných hlasovacích lístků byla
tato fotografická soutěž vyhodnocena. Výsledky byly velice těsné, nicméně nejvíce
zaujaly fotografie v tomto pořadí: pořadové
číslo 16 – Let nad Strahovicemi (autorka p.
Jitka Riemlová), pořadové číslo 17 – Kostel
sv. Augustina (autor p. Jiří Jančijuk) a pořadové číslo 14 – U Brůdku (autorka sl. Lenka
Hluchníková). Autoři vítězných fotografií
budou oceněni. Za naši redakci bychom
chtěli poděkovat všem místním fotografům
za jejich příspěvky do soutěže a také všem,
kteří svými hlasy pomohli vybrat ty nejlepší
fotografie.

Daniel Beneš
redakční rada, člen Rady obce Strahovice
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NÁVŠTĚVA KNĚŽÍ Z NĚMECKA

Předposlední víkend v srpnu nás navštívili
čtyři kněží spolku bl. P. Richarda Henkese
z Německa v doprovodu P. Jana Larische
ze Svinova. Cílem kněžských poutníků
byla návštěva míst spojených s působišti P.
Richarda Henkese. Sobotní pouť zahájili
v Branici, kde si prohlédli basiliku a sloužili
mši v kapli sv. Josefa v přilehlém klášteře.

Následovala cesta
do Kietrze, místa,
kde P. Richard
Henkes vyučoval.
Zde zhlédli ruiny
exercičního domu
a farní kostel. Poslední zastávkou
v Polsku byla
věznice v Ratiborzi, kde byl P.
Richard vězněn
před cestou do
koncent račn í ho
tábora v Dachau.
Po náročném dni
jsme mohli poutníky přivítat na
malém občerstvení v obecním domě ve Strahovicích. Všichni
se zúčastnili slavnostní nedělní mše a po
obědě v obecním domě ještě mohli poutníci navštívit muzeum Hlučínska v Hlučíně
a kostel v Ludgeřovicích. Svou pouť zakončili pondělní návštěvou v televizi Noe.
Karel Malchárek
člen Rady obce Strahovice

ODPUSTOVÉ SLAVNOSTI
Po dvouleté odmlce z důvodu covidové
pandemie jsme v letošním roce opět mohli v rámci odpustových slavností přivítat
ve Strahovicích slovácký dechový soubor
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Vlčnovjanku. Z důvodu deštivého týdne
před víkendem a technického zázemí pro
konání oslav byl tentokrát zvolen přilehlý prostor fotbalového hřiště. I když počasí

nebylo zcela ideální pro pořádání venkovní akce, Vlčnovjanka navodila příjemnou
atmosféru a při bohatém občerstvení jsme
mohli strávit krásný páteční večer. Odpustový víkend byl završen slavnostní mší slouženou P. Janem Larischem ze Svinova.
Karel Malchárek
člen Rady obce Strahovice

Z KNAJPY DO KNAJPY!
Česko – národ pivařů, píše se v mnoha novinových článcích. A čísla jsou toho důkazem.
• Pivovary v Česku ročně uvaří okolo 20,1
miliónů hektolitrů piva.
• Průměrný Čech ročně vypije okolo 130 litrů piva.
• Česká republika vyváží pivo do 92 zemí
světa.
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• Podle výzkumů pije pivo téměř 9 z 10 setkávání. Nejspíš by se dalo říct, že do jisté
mužů a skoro polovina žen.
míry lidi spojuje. A druhý zářijový víkend,
který se nesl ve znamení piva, byl toho jasTato data ukazují nejen to, že opravdu ná- ným důkazem. Ve Strahovicích se totiž korodem pivařů jsme, ale také fakt, že české naly pivní slavnosti, které přilákaly spoustu
pivo je důležitou součástí společenského milovníků tohoto zlatavého moku. A není
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se čemu divit, návštěvníci si mohli vybrat až
z 23 druhů piva. „Na čepu“ byla piva nejen
velkých pivovarů, ale i minipivovarů, které
si lidé velmi oblíbili. Nabídka byla opravdu
rozmanitá a každý si tak našel to své.

Také občerstvení bylo pro návštěvníky velkým lákadlem. K pivu nemohl chybět bramborák plněný masovou směsí, nebo pikantní
myslivecký guláš. I když se jednalo o slavnosti piva, nezapomnělo se ani na děti. Během víkendu byl pro nejmenší připravený
velký skákací hrad nebo malování na obličej, které děti s radostí uvítaly. Nejen skvělé
pivo, ale především ochota a práce organizátorů daly vzniknout přátelské a pohodové
atmosféře, která byla po těžkém covidovém
období velmi potřeba.
Natálie Nevřelová
studentka Masarykovy univerzity
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST STRAHOVICE
Milí farníci a občané Strahovic!
Chtěl bych Vám vyprávět jednu svou vzpomínku. V roce 2010 jsem nastoupil jako novokněz za kaplana v Hlučíně. Dostal jsem
mimo jiné na starosti výuku v přilehlých
dědinkách v Darkovičkách a Bobrovníkách. Na obou školách jsem učil celý první stupeň náboženství po celé 3 roky. Za
tu dobu jsem potkal nejen různé žáky, ale
i různé rodiče. Zřídka se stávalo, že by některé z dětí nebylo pokřtěno. Proto si vzpomínám na jednoho kluka, kterého jsem učil
a který nebyl pokřtěný, ale v hodině byl velice aktivní. Nejen, že se často hlásil, když
jsem se na něco ptal já, ale dával také dost
svých otázek. Zkrátka měl nevídaný zájem.
Začal jsem se tedy zajímat, proč ten kluk
není pokřtěný, z jaké rodiny pochází. Setkal jsem se tehdy s jeho maminkou, která
na mě udělala silný dojem. Pokud si dobře
pamatuji rozhovor s ní, jednalo se o rodinu, ve které nebyl nikdo pokřtěn a nedávno
se přistěhovali do Darkoviček. Ptal jsem se
tedy se zvědavostí, co tu maminku vedlo,
že ho přihlásila do náboženství, do kterého
chodil roky. Maminka mi odpověděla, že
chtěla dát synovi lepší rozhled do života,
aby znal hodnoty, na kterých byla postavena naše společnost, a udělal si sám objektivní názor na svět. Alespoň tak nějak si
pamatuji její odpověď. Ta maminka ve mně
zanechala hluboký dojem. Chtěla dát synovi do života to nejlepší. Neměla předsudky,
nebála se, že jejího syna bude někdo manipulovat svými názory. Naopak, vnímala to
jako potřebné informace, jako nutné minimum do života, přestože ona sama to minimum nedostala. Velice si vážím takových
rodičů. Ne proto, že by nám plnili hodiny
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náboženství svými dětmi, ale proto, že ta
maminka pochopila podstatu věci a chtěla svému synovi dát to nejlepší, co bude
v životě potřebovat. To znamená důležité
informace a hodnoty do života, možnost si
vybrat a schopnost rozlišovat.
Nevím, jestli ten kluk z mé vzpomínky je
dnes pokřtěný a věřící. Tenkrát to maminka
nechávala na něm a já jsem ho nekřtil. Vím
však, že ta maminka dala svému synovi do
života dobrý základ, aby se v tom našem
složitém světě dokázal lépe zorientovat.
Přiznám se, že bych ocenil přístup rodičů,
kteří by dokázali přemýšlet jako tato maminka. Nejde o to, jestli pan farář bude mít
plnou třídu nebo plný kostel. Jde o to, aby
rodiče dávali svým dětem potřebné informace a hodnoty do života. Aby se děti učily
dělat nejen to, co je prvoplánově baví, ale
také to, co jim bude sloužit jako kompas
nebo navigace do života. Jako kněz, pedagog, bývalý zdravotník a současný soudce
u církevního soudu se setkávám stále častěji s tím, že lidem tato orientace mnohdy chybí a v životě bloudí. Velice často je
to díky tomu, že ji ve své původní rodině
nedostali, nebo byla nedostatečná, nebo
naopak dostali všechno, kromě schopnosti
poznat, co je v životě důležité.
Na začátku školního roku, kdy píši tyto
řádky, tedy apeluji na rodiče, aby se zamysleli nad příkladem této nepokřtěné maminky, když zvažují, do jakých kroužků

bude jejich dítě chodit. Aby zábava nebyla
jediným kritériem pro tuto volbu. Snad ve
všech ostatních evropských zemích existuje na školách volba mezi náboženstvím
a etikou. Když není náboženství, je etika.
V naší zemi bohužel tato volba neexistuje.
Je alarmující, že nikomu to nechybí. Snad
jen té nepokřtěné mamince?!
Připomínám tedy rodičům, ať pokřtěným
nebo nepokřtěným, že mají morální závazek dát svým dětem takovou hodnotovou
orientaci, která dá schopnost vyznat se
a obstát i v těžké době. Připravit někoho na
život znamená připravit ho právě na to těžké, nejen na to pěkné.
Pro věřící rodiče, kteří z jakéhokoli důvodu
nedávají svým dětem toto vzdělání připomínám, že jsou vázáni svým vlastním slibem toto vzdělání dát. Když ne v hodinách
náboženství, tak tedy sami doma. Proto nabízím materiály, které mohou být pomocí
a inspirací.
Poznáváme Starý zákon:
Kdo se chce dozvědět víc
o Starém zákoně (Bibli).
Bohaté na obrázky a barevná schémata.
http://www.kartuzianbrno.cz/poznavame-stary-zakon/
Radostná zvěst Nového
zákona:
Kdo se chce dozvědět víc
o Novém zákoně (Bibli).
Bohaté na obrázky a barevná schémata.
h t t p : // w w w . k a r tuzianbrno.cz/

radostna-zvest-noveho-zakona/
Twe e t u j
s Bohem:
Moc doporučuji obzvláště pro
t e e n a g e r y,
kteří
mají
kousavé
otázky. Výborná kniha
propojitelná
se
stejnojmennou aplikací v mobilu.
http://eshop.katechetiolomouc.cz/index.
php?route=product/product&product_
id=66
Na cestě s Božím lidem:
Obzvláště
povedená
učebnice, udělaná moderním způsobem. Slouží zároveň jako jakési
interaktivní
pracovní
listy. http://eshop.katechetiolomouc.cz/index.
php?route=product/product&product_id=80
Na cestě s Ježíšem:
Obzvláště
povedená
učebnice, udělaná moderním způsobem. Slouží zároveň jako jakési
interaktivní
pracovní
listy. http://eshop.katechetiolomouc.cz/index.
php?route=product/product&product_id=76
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Vyznání víry:
Pracovní listy s texty
k pochopení toho, co
věří římskokatolická církev. Bohaté na obrázky
a barevná schémata.

http://www.kartuzianbrno.cz/vyznani-viry-metodika/

P. Vlastimil Krajčovič
farář

OBECNÍ
KNIHOVNA

VYHODNOCENÍ
ČTENÁŘSKÉ
VÝZVY
Koncem srpna skončila v naší knihovně
„Prázdninová čtenářská výzva“. Čtenáři
měli opět za úkol přečíst knihy podle předem stanovených témat. Letošní témata výzvy byla např.: kniha se zvířetem na obalu,
kniha, kterou napsala žena, kniha s lichým
počtem stran, kniha v měkké vazbě, atd..

úspěšně splnilo. Pro ty je v Knihovně připravena malá odměna.

Zapojilo se celkem 11 čtenářů a 5 z nich ji

Michaela Pierníková
knihovnice

ZŠ A MŠ
STRAHOVICE

ZAČÁTEK
ŠKOLNÍHO ROKU
První září, datum, které každoročně netrpělivě očekávají děti, které se stávají školáky. Tentokrát toto datum připadlo na středu. Počasí nám příliš nepřálo, a tak jsme se
místo tradičního zahájení školního roku na
12

Kdo letos s přihlášením váhal, nebo výzvu
nestačil splnit, může to zkusit zase příští
rok.

práce na koberci či
práci v přírodě, kam
si s sebou vezmeme
jiné digitální technologie jako např. tablety.
A protože se v dnešní
době díky bezpečnostním opatřením do školy jen tak nedostanete,
nahlédněte k nám aspoň částečně prostřednictvím fotografií.
Irena Juchelková
redakční rada, zastupitelka, ředitelka ZŠ
tartanovém hřišti u školy uchýlili do vnitřních prostor. Letos jsme přivítali zatím rekordně nejnižší počet prvňáčků, a to pouze
tři chlapce. Během zahájení dostali slovo
kromě hostů, kterými byli pan místostarosta a pan farář, také žáci školy, kteří se svěřili
s tím, jaká jsou jejich očekávání od nového
školního roku. Poté se noví prvňáčci přesunuli se svou paní učitelkou a rodiči do své
třídy, kde poprvé usedli do školních lavic.
Co nás potká v novém školním roce je sice
nejisté, ale jsou změny, se kterými můžeme
počítat. Jednou takovou novinkou je to, že
se rozšířila výuka informatiky, kterou mají
žáci již od 4. ročníku, a jak vidíte na fotografii, informatika není jen o tom, sedět u počítačů, ale dává také prostor pro skupinové
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Naše škola se i tento rok zapojuje do školního recyklačního programu Recyklohraní.

Tento program vznikl v září roku 2008 se
záměrem podpořit environmentální výchovu v mateřských, základních a středních
školách v České republice. Cílem projektu je
prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim
osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.
Od roku 2020 došlo k rozšíření témat o problematiku šetrné spotřeby vody. Nad vznikem projektu v roce 2008 převzalo záštitu
MŠMT České republiky a je spolufinancován společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci.

ÿÿ

starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač) a baterie, akumulátory a tonery (barvy do tiskáren).

Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu
prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale
také přímou účastí dětí na sběru použitých
• ECOBAT s.r.o. – zpětný odběr baterií
• ELEKTROWIN a.s. – zpětný odběr elek- baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení.
trozařízení
Projekt je určen všem MŠ, ZŠ i SŠ v České
republice a účast v něm je zcela bezplatná.
Zdarma je i dodání sběrných nádoby na
použité baterie a vysloužilé drobné elektrozařízení a také následný odvoz po jejich
naplnění.
Každý žák bude moci do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například

Rodiče, i Vy se můžete do Recyklohraní
zapojit. Máte-li doma vybité baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče, věnujte
je svým dětem. Zajistíte tak jejich recyklaci
a svým dětem pomůžete získat body.
Andrea Hluchníková
vychovatelka školní družiny

PRVNÍ POZDRAVY Z NAŠÍ ŠKOLKY
Léto a prázdniny nám utekly jako voda
a máme tady nový školní rok. Také v naší
školce jsme se na něj řádně připravili
a 1. 9. jsme už mohli slavnostně přivítat
všechny děti i rodiče. O naše děti se starají
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i v letošním školním roce dvě paní učitelky,
paní asistentka, dvě paní kuchařky a paní
školnice. Děti letos dostaly jednu novou
paní učitelku (a ona 28 nových dětí).

V letošním školním roce jsme přivítali ve
třídě 9 nových dětí. Třída je tak naplněna
a hned jsme spolu s paní ředitelkou zajistily
nákup pěti nových lehátek pro pohodlí našich nejmenších.

jsme zpívali, hráli hry, cvičili jsme (začali
jsme i dětskou jógu). Děti již vytvořily své
první výrobky, a tak se již mohou pochlubit
svým blízkým v naší šatně.
Nově jsem, po domluvě s rodiči, zřídila naši
soukromou facebookovou skupinu „Školička Strahovice“, která nám umožní rychlejší
sdílení a obohatí nás o další způsob komunikace.

Děti se nám ve školce pomalu zabydlují
a adaptují se na nový režim, učí se odpoutat
od rodičů alespoň na část dne. Některým to
jde rychleji, jiným méně, ale věříme, že láskyplným a trpělivým přístupem to spolu
zvládneme a i nové děti budou brzy ve školce „jako doma“, stejně jako děti, které už do
školičky chodí déle.

Brzy nás čekají první společné akce. Ještě
v září výlet na Dětský ranč v Hlučíně. Následovat pak budou v říjnu další – Divadlo
Smíšek, Bramboriáda, Podzimníčková výstavka aj.
Věříme, že děti v naší školce budou spokojené a budou se tak moci v klidu rozvíjet a učit
novým věcem. Stejně tak se těšíme na spolupráci s rodiči a jistě si užijeme klidný, ale
veselý školní rok.
Počasí nám v prvních týdnech přálo, a tak
jsme s dětmi mohly trávit spoustu času na
naší pěkné školní zahradě a užívat si ještě
poslední hřejivé paprsky tohoto léta. Hodně

Hana Bolacká
vedoucí učitelka MŠ
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SDH STRAHOVICE

DRUŽBA S SDH VŠEMINA
vzali i malý dárek v podobě upraveného
hasicího přístroje naplněného litrem „ohnivé“ vody. Důvod byl jednoduchý, a to výročí
85 let od založení jejich hasičského spolku.
Tento jsme předali starostovi sboru p. Aloisi
Poláškovi. O přátelskou atmosféru se již tradičně staral velitel jednotky p. Alois Gargulák a ostatní členové o občerstvení po celé
odpoledne. Po vyhodnocení a rozloučení
následovala cesta zpět k domovu. Děkujeme
všem za krásně strávenou sobotu.

Na první srpnovou sobotu jsme obdrželi
pozvání z družebního sboru SDH Všemina, abychom s nimi strávili odpoledne plné
soutěží a her. Na cestu se vydalo devítičlenné smíšené dětské družstvo za doprovodu
vedoucích mládeže a rodičů. S sebou jsme
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Na následující víkend přijali i oni pozvání
k nám. I přes krátkou sobotní odpolední
nepřízeň počasí, program, který nachystali
vedoucí mládeže a velitel jednotky, proběhl. Po přesunu zpět na chatu a nezbytném
občerstvení si mohli všichni vyzkoušet svoji obratnost s vyprošťovacími nůžkami při
přesunu trámků ve věži Jenga. Když pak
padla tma, tak se i dospělí zapojili do stezky
odvahy. Noc jsme strávili nejenom na chatě

a ve stanech, ale dvě rodiny s malými dětmi postarali o vše, co s těmito akcemi souvisev bytech obecního domu. Po snídani a roz- lo.
loučení se rozjeli zpět do svých domovů.
Lukáš Pekárek
Velké poděkování patří všem, kteří se
starosta SDH Strahovice

HASIČSKÉ SOUTĚŽE

Z důvodu výstavby v hasičském areálu se
letošní soutěže uskutečnily v areálu hřiště
SK Meteoru. V pátek jsme uctili památku
našeho kamaráda Karla Peterka uspořádáním memoriálu a tato soutěž byla rovněž
zařazena jako 8. kolo NHHL (Noční Hlučínské Hasičské Ligy). Počasí se po propršeném
týdnu umoudřilo a k nám dorazilo 8 družstev žen a 17 mužských družstev. V ženské
kategorii se požární útok nejlépe povedl
Bělé s výsledným časem 19,00 vteřiny, kategorii mužů pak ovládly Vrbice s časem 15,33
vteřiny.
Na sobotní poledne pak byl naplánován
memoriál ing. Rudolfa Barance, soutěž o putovní pohár starosty SDH a zároveň byla
tato soutěž zařazena v rámci Opavské ligy
Autobond Group. Startovní listinu tvořily 4 ženské, 10 dorosteneckých a 8 mužských družstev. V ženské kategorii se nejlépe dařilo Kozmicím s časem 20,08 vteřin,

v dorostenecké Dobroslavicím s časem 19,85
vteřin a mužskou kategorii vyhrál již druhým rokem za sebou tým Svobody „B“ s časem 16,62 vteřiny.
Finanční ohodnocení a poháry si pak převzaly vždy nejlepší 3 týmy ve svých kategoriích a družstvo mužů ze Svobody i putovní
pohár.
Po oba dny jsme měli pro všechny zúčastněné přichystané občerstvení.
Velké poděkování patří všem, kteří se postarali o celkově zdárný průběh soutěží, představitelům sportovního klubu a pracovníkům obecního úřadu, kteří nám v maximální možné míře vyšli vstříc.

Lukáš Pekárek
starosta SDH Strahovice
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SK METEOR
STRAHOVICE

SPORTOVNÍ SLAVNOST
Ve dnech 30. 7. – 1. 8. 2021 proběhla tradiční Sportovní slavnost, která byla letos
pořádána u příležitosti 90. let od založení
klubu. Sportovní slavnost začala pátečním
utkáním staré gardy proti Sokolu Kobeřice
a poté pokračovala večerním karnevalem
s Dj Davidem.
V sobotu se uskutečnil turnaj mini 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 „B“ mužstev mezi Strahovicemi a Kozmicemi. Večer
proběhl karneval s kapelou Jen tak band.

Nedělní program začal jako každý rok slavnostní mší svatou, která byla opět sloužena v areálu hřiště. Odpoledne následoval
sportovní program, kdy nejdříve sehráli své
utkání dorostenci a poté proběhly dvě utkání v rámci Prajzského poháru. V prvním
se střetli Velké Hoštice s Bolaticemi a celou
sportovní slavnost zakončilo utkání mezi
domácím Meteorem a Oldřišovem. 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 hrálo celkem pět mužstev, a to Oldřišov,
uvolnění opatření odehrál druhý roč- Velké Hoštice, Bolatice, Kobeřice a Strahoník Prajzského poháru. O putovní pohár vice. Po slibném začátku, kdy jsme nejdříve
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JK SILESIA STRAHOVICE
A ZÁVODY 2021
Z důvodu koronavirových opatření to dlouho vypadalo, že se v letošním roce žádné závody neuskuteční, ale situace se začala příznivě vyvíjet a organizátoři se trochu s obavami na přísnost opatření rozhodli závody
přece jen uskutečnit….

Kubánková 6. místo.

První letošní závodní start proběhl 5. 6. ve
Frenštátě pod Radhoštěm, kde jsme si odnesli hned několik krásných umístění, v kategorii junior B se umístila Ema Žůrková na
2. místě, v kategorii junior A Lucie Kubíková
na 3. místě a Anežka Žůrková na 8. místě,
v kategorii senior Kateřina Kocurová na
1 . místě, startovaly zde i dvojice, které obsadily Magdaléna Vybíralo a Evelína Pýchová
3. místo, Valérie Bouchalová a Šarlota Jaglářová 4. místo, Alice Stanjurová a Kateřina
Pýchová 5. místo a Nelly Kleinová a Nikol

I přes extrémní horké počasí jsme vše zvládli s přehledem. Naši koně, Patriot, lonžovaný trenérkou Kateřinou Wardasovou,
a Monty Python s lonžérem Ladislavem
Menšíkem, předvedli jako vždy úžasnou
práci. Jednotliveckou soutěž v kategorii junior B vyhrála s přehledem naše cvičenka
Ema Žůrková na koni Patriot pod vedením
Ladislava Menšíka, v soutěži startovala i na
druhém koni Monty Python a umístila se na
4. místě. V kategorii junior A soutěžilo více
našich cvičenců, nejlépe se umístila Lucie

V sobotu 19. 6. jsme pořádali naše závody
v jezdeckém areálu ve Frenštátě pod Radhoštěm, které byly zároveň i oblastním mistrovstvím Severomoravské oblasti.
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Kubíková, a to na 3. místě, Anežka Žůrková
6. místo, Markéta Kubíková 10. místo. Kateřina Kocurová závodící v kategorii senior
obsadila 2. místo. Nejmladší cvičenky se
představily v kategorii dvojic, závodily na
koni Monty Python lonžovaným Ladislavem Menšíkem. Premiéru měla naše skupina junior, která byla složena teprve v letošním roce a sbírá teprve zkušenosti na závodním poli a obsadila na těchto závodech 5.
místo, a to na koni Monty Python.

Emě Žůrkové v kategorii děti uniklo jen
o kousek 3. místo, skončila tak na 4. místě,
v kategorii junior Lucie Kubíková obsadila
15. místo a Anežka Žůrková místo 28., Kateřina Kocurová v kategorii senior 13. místo.
Další závody, kterých jsme se účastnili, byly
v sobotu 10. 7. tentokrát v Tlumačově. Přestože jsme nebyli v plném počtu, závody se
zdařily a my odjížděli s úsměvem na tváři.
Na koni Monty Python lonžovaném Ladislavem Menšíkem závodili jednotlivci v kategorii děti a získali tato umístění, Magdaléna
Vybíralová obsadila 3. místo a Nikol Kubánková 6. místo.
V kategorii junior B se Ema Žůrková umístila na 1. místě na koni Patriot, na 2. místě
na koni Monty Python, oba koně lonžoval
Ladislav Menšík. V kategorii junior A obsadila 3. místo Žůrková Anežka a 10. místo Kubíková Markéta, v kategorii senior se na 2.
místě umístila Kocurová Kateřina. Skupina
junior obsadila 4. místo.
V průběhu července proběhlo pro naše
nejúspěšnější závodnice Kateřinu Kocurovou, Lucii a Markétu Kubíkovou a Anežku
a Emu Žůrkovou soustředění se zkušeným
slovenským trenérem Radem Psotou. Cílem
letního soustředění byl intenzivní trénink
a příprava před blížícími se šampionáty, a to
Mistrovství světa juniorů ve francouzském
Le Mans, a Mistrovství Evropy seniorů
v maďarské Budapešti.

Za týden, 24. 6., jsme vyjeli na první letošní
zahraniční závody do maďarské Budapešti.
Cestou nás provázelo tornádo řádící toho
času na jižní Moravě. Po náročné cestě se na
start postavily 4 naše reprezentantky a poměřili své síly a dovednosti se zahraničními
závodníky.
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V termínu 27. 7. - 1. 8. se juniorského šampionátu v Le Mans účastnila naše cvičenka
Lucie Kubíková a odvezla si 33. místo z 56
cvičenek. Lucie závodila na koni Aladin pod
vedením Ondřeje Svobody. Při příležitosti
šampionátu se pořádaly i mezinárodní závody pro kategorii senior, kde si zasoutěžila
Kateřina Kocurová a obsadila 33. místo.

A dalším úspěchem
bylo také to, že v úterý 24. 8. dělala naše
ponička Daisy zkoušku základního výcviku s jezdkyní Julií
Bršlicovou a trenérkou Evou Kseničovou,
holkám se to povedlo,
Daisy složila zkoušku
a je tak zapsaná do
hlavní plemenné knihy českého sportovního ponyho.
Posledním prázdninovým závodem byl
seniorský šampionát v Budapešti, kde se
vydala naše cvičenka Kateřina Kocurová
a lonžér Láďa Menšík společně s koněm Patriotem. Kateřina obsadila krásné 31. místo
a odvezla si i plno zkušeností a zážitků.

Po dlouhém nezávodním koronavirovém
období jsme si toto léto, co se týká závodů,
opravdu užili. Za krásným umístěním je
spousta práce, která zpravidla není vidět,
ale bez které by to nešlo.

JK Silesia Strahovice ale nesklízí úspěchy
jen ve voltiži. . .
V sobotu 17. 7. proběhly ve Frenštátě pod
Radhoštěm letní drezurní závody, na kterých nás výborně reprezentovala Eva Kseničová s koněm Deniro a dovezli nám hned
dvě první místa. Úloha L0 - 67,895 % a úloha
L/DD - 65,722%.
V sobotu 14. 8. jsme se opět po roce vydali na
pro nás úspěšnou výstavu ČSP ve Velkých
Hošticích. Výsledky: Nejstarší kobyla Dorotka HF se umístila na 1. místě, předvádějící
byla Charlotte Slavíková. Naše další kobyla Destiny obsadila 2. místo, předvádějící
byla Evelína Pýchová. Další kobyla Daisy se
umístila na 3. místě, předvádějící byla Ema
Žůrková. A nakonec naše hříbátko narozeno v březnu Delli obsadilo 3. místo. Všichni
koně patří majiteli a úspěšnému chovateli
Ladislavu Menšíkovi.
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Děkujeme především našim trenérům a lon- úspěchům a přejeme hodně zdraví a úspěžerům Ladislavu Menšíkovi a Kateřině War- chů do dalších závodů. Ať je tento krásný
dasové, našim čtyřnohým miláčkům Patrio- a velmi náročný sport stále baví…
tovi a Monty Pythonovi a rodině Ladislava
Menšíka za skvělé zázemí a práci, kterou
pro nás vykonávají, moc si toho vážíme.
JKS Strahovice
Závodníkům gratulujeme k dosaženým

MISTROVSTVÍ ČR VE VOLTIŽI
Třetí zářijový víkend, 17. 9. - 19. 9. se konaly
vrcholné závody české voltižní sezóny, a to
Mistrovství České republiky ve voltiži 2021
ve Frenštátě pod Radhoštěm, které pro jezdecký klub Silesia byly velmi úspěšné. Na
medailových stupíncích se umístily v kategorii junior B Ema Žůrková na 2.místě, v kategorii junior A Lucie Kubíková na 3. místě,
Anežka Žůrková na místě 4., Markéta Kubíková na místě 8. Senior Kateřina Kocurová
získala 2. místo a skupina junior obsadila
4. místo.
JKS Strahovice
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SPORTOVNÍ KLUB
GYMPAR

PŘÍMĚŠŤÁKY GYMPAR NAPLNILY
ČTYŘI TURNUSY!
Ve Strahovicích již třetím rokem proběhly
zážitkové příměstské tábory pro děti prvního stupně. Tentokrát se dokázaly naplnit
celkově 4 turnusy! Děti byly od pondělí do
pátku pod dohledem vedoucích a instruktorů, kteří připravovali zážitkový program.
Táborníci v průběhu celého týdne prošli celé
okolí Strahovic, stříleli z luku a vzduchovek,
zahráli si ty nejlepší táborové hry, bojovali
v NERF aréně, zažili workshopy gymnastiky a parkouru, navlékli si korálky a pokreslili obličeje, zahráli vodní hry a mnoho
dalšího. Všechny fotografie ze všech táborů
naleznete na našich webových stránkách.

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 5 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.

Celý tým vedoucích GymPar by chtěl moc
poděkovat obci Strahovice za perfektní
spolupráci a také paním kuchařkám, které
připravovaly skvělá jídla pro děti i vedoucí
a dodávaly nám energii na všech turnusech.
Na tyto a další akce pro děti Vás zvou trenéři Sportovního klubu GymPar.
V tuhle chvíli trenéři GymPar samozřejmě
nelení a již připravují další aktivity, kteMartin Nevřela
rých se děti mohou účastnit. Od října po
GymPar
celý školní rok budou probíhat na školách
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ROZHOVOR
Dobrý den pane senátore,
jsme rádi, že jste si ve svém bohatém
programu našel čas a navštívil naši obec
v době konání akce nazvané Nachmelený
víkend.
Já jsem byl také rád, že jsem mohl navštívit
vaši skvělou akci. ☺
V našem povědomí jste vnímán jako člověk, který mimo jiné podporuje tradice
a kulturní akce na Hlučínsku. V době koronaviru byla spousta akcí zrušena. Jak
podle vás probíhá restart kulturního života v našem regionu? Jak vidíte budoucnost
konání kulturních akcí?
Loňský rok byl opravdu velmi nelítostný
díky Covidu-19 k pořádání kulturně-společenských akcí. Přesto někteří odvážlivci
uspořádali během léta několik akcí. Také
Sdružení obcí Hlučínska uspořádalo začátkem loňského července tradiční Festival
kultury v Hlučíně a také mnohé obce využili rozvolnění opatření k uspořádání akcí pro
veřejnost. Myslím, že i Strahovice byly mezi
obcemi, které tak učinily a alespoň trošku
vyplnily obrovskou mezeru v kulturně-společenských aktivitách. A jak jsem zaregistroval z různých setkání s občany, tak lidem
chyběl kontakt s jinými lidmi.
Letošní rok je už mnohem lepší a vše se vrací
téměř k normálu. A pokud stále budou obětaví pořadatelé a účinkující jako dosud, tak
se nebojím toho, že by kulturní akce v budoucnu nebyly.
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Jste předsedou Sdružení obcí Hlučínska,
které vzniklo v roce 1991. Hlavním smyslem tohoto dobrovolného svazku 33 obcí
a městských částí je prosazování společných cílů a zájmů, zkvalitnění spolupráce
na úrovni hospodářské, kulturní, v oblastech ochrany přírody, cestovního ruchu....
Který z realizovaných projektů považuje
za nejdůležitější pro tento region? Pokud
to není tajemství, které projekty svazek
chystá v nejbližším období?
Sdružení obcí Hlučínska (dále jen SOH)
je fenoménem mezi svazky obcí. Nejen že
sdružuje 33 obcí a městských částí (Opava,
Ostrava) regionu Hlučínska, ve kterých žije
na 80.000 obyvatel, ale i svými aktivitami.
Během posledních 15 let se SOH podařilo
vydat CD s písněmi v hlučínském nářečí,
zpěvník hlučínských písní, podpořili jsme
vydání knih o historii Hlučínska, romány o životě lidí na Hlučínsku, vydali jsme
učebnice o přírodě Hlučínska, ve spolupráci s MAS Hlučínsko a odborníky jsme iniciovali vydání učebnice dějepisu o historii
Hlučínska, realizovali jsme vzdělávací akce

na zlepšení povědomí občanů našeho regionu v oblasti čistšího ovzduší a zadržování
vody v krajině, ve spolupráci s polskými
partnery (gminy Kietrz, Pietrowice Wielkie,
Krzanowice, Krzyzanowice jsme realizovali řadu projektů na podporu turistického
ruch, fotografických a malířských aktivit
občanů na obou stranách hranic atd. Nyní
realizujeme projekt na doplnění cyklostezek
odpočívadly, novými mapami a dobíjecími
stanicemi pro elektrokola. Na příští rok
připravujeme projekt „V zahradě na sadě“,
v rámci kterého získají učitelé metodické
materiály zaměřené na školní a mimoškolní
výuku v prostorech školních zahrad, sadů,
parků atd.

Skloubit práci senátora a starosty obce není
jednoduché a já přiznávám, že je to náročné. Musím mnohem více než kdokoliv jiný
věnovat svůj volný čas práci pro obec, stát,
občany, včetně víkendů a svátků. Ale ničeho nelituji, protože odměnou mi je realizace
řady akcí a projektů v obci, na Hlučínsku,
spokojenost občanů, radost, když někomu
nebo i nějaké obci pomohu vyřešit problém.
A vše by také nebylo možné bez podpory mé
rodiny a skvělých týmů kolegů a kolegyň
jak na obci, tak v SOH i v Senátu
Máte vůbec prostor na své koníčky? Jakým
způsobem tzv. dobíjíte baterky?

I když mám málo volného času, tak si ho
A asi největší současnou aktivitou SOH je nakonec vždy najdu. Např. na zkoušky a vytlak na stát, aby připravoval výstavbu nové stoupení s taneční recesistickou mužskou
skupinou Bobři. Setkání s přáteli, ale i občasilnice I/56.
ny na různých akcích mne nesmírně naplOd roku 2018 zastáváte funkci senátora, ňuje, protože mám rád kontakt s lidmi, bavit
před tím jste byl poslancem Poslanecké se s nimi, jednat o problémech, radovat se
sněmovny Parlamentu České republiky. z jejich úspěchů...
Jak jsou tyto dvě funkce rozdílné? Jak je
složité skloubit funkci senátora a starost- Ale mým největším dobíječem energie je má
rodina a především moji dva vnuci, na které
ky obce Bolatice?
se každý den moc těším a u kterých rád poKaždá funkce je náročná, protože zodpo- zoruji, jaké dělají pokroky.
vídáte za tvorbu zákonů, podle kterých se
řídí životy občanů i firem. Jako poslanec Děkujeme za rozhovor a přejeme vám hodjste u zrodu zákona od začátku až do konce. ně úspěchu jak v pracovním, tak v osobMnohdy je to náročné na čas, kdy jeden zá- ním životě.
kon se projednává i několik měsíců. Senátor
ten zákon kontroluje a má to trošku jedno- Děkuji Vám také za rozhovor a těším se
dušší, protože se zákon projednává max. 30 k Vám na další hezké akce. A Strahovicím
přeji, aby se i nadále rozvíjeli ku prospěchu
dnů.
svých občanů a aby se zde lidem žilo pořád
Jako poslanec, i díky složitějšímu projedná- jen dobře. ☺
vání zákonů, pak nemáte tolik času na jedMartina Panocová
nání s občany, majiteli firem o jejich probléredakční rada, zastupitelka
mech. A právě to, že mohu více jednat s lidmi a pomáhat jim řešit jejich problémy, mne
nesmírně naplňuje u práce senátora.
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STŘÍPKY DĚJIN HLUČÍNSKA
LICHNOVŠTÍ Z VOŠTIC A POČÁTKY ŽELEZNICE NA HLUČÍNSKU
ŽELEZNIČNÍ NEŠTĚSTÍ
LICHNOVŠTÍ A STAVBA ŽELEZNICE
OPAVA – RATIBOŘ
O stavbě železnice Opava – Ratiboř se debatovalo už v 60 letech 19. století.
Jejím cílem bylo nejen spojit dvě důležitá
města OPAVU a RATIBOŘ, ale také propojit
pruskou Vilémovou a rakouskou Ferdinandovou dráhu.
Mnoho diskuzí se vedlo o směru vedení trati, zda přes PÍŠŤ a KETŘ, nebo KRAVAŘE
a CHUCHELNOU.

Lichnovským
záleželo
na
blahu obcí, ve
kterých měli
své majetky.
Investovali do
z eměděl st v í
a průmyslu,
stranou
nenechávali ani
dopravní síť,
budovali silnice, posléze
přispěli k budování železniční trati.
KARL MÁRIA
L IC H N OVSKÝ si byl
dobře vědom,
že běžná zemědělská výroba na velkostatcích nebude stačit, proto hledal způsob, jak
posílit své hospodářství.

Tady ve výběru a rozhodování sehrál velkou
roli kníže KARL MÁRIA LICHNOVSKÝ.
Osobním vlivem u císaře Viléma II. a velkorysým finančním darem prosadil variantu
přes Chuchelnou. Je zřejmé, že se mimo jiné
jednalo především o jeho hospodářské zá- Začal tedy s pěstováním technických plodin
(lnu a cukrové řepy), které také ve svých
jmy.
továrnách zpracovával. Za tímto účelem neCo se týká státoprávního uspřádání, příslu- chal postavit cukrovar v Ratiboři a lnářskou
šely tehdy Strahovice s Chuchelnou a další- továrnu v Chuchelné.
mi okolními obcemi sice k pruskému státu,
z hlediska panství však náležely Lichnov- Lnářská továrna zpracovávala polotovary
ským. Stalo se tak 26.10. 1608, kdy Bernard (rozmáčený len) z máčíren lnu ve StrahoviLichnovský zakoupil od Václava Šamařov- cích, Chuchelné, Křenovicích a Teichhofu
ského z Rohova za 14 500 zlatých vsi Chu- (dnes Stary Staw).
chelnou a Strahovice se všemi pozemky
a příslušenstvím a položil tak základy bu- K tomu, aby Lichnovští mohli dobře podnikat nejen ve zpracovatelském, ale i potradoucího velkostatku Chuchelná.
vinářském průmyslu, potřebovali rychlejší
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spojení se světem, tedy výše zmiňovanou
železnici.
K myšlence podpořit stavbu železnice, která by jim pomohla lépe konkurovat na trhu
a obcím umožnila rychlejší spojení se světem, přivedl Lichnovské rozvoj v podnikání.
Po dlouhých diskuzích začaly přípravné
práce až v roce 1891. Trať byla projektována
přes Kravaře a Chuchelnou tak, aby neminula majetky Lichnovských.
První vlak vyjel z Ratiboře do Opavy dne
20. října 1895 v 9.45 hodin a na opavském západní nádraží (Troppau Staatsbahnhof), kde
tehdejší trať končila, přijel v 11.05 hodin.
Vesnice Hlučínska získaly rychlé spojení se
Slezskem a Berlínem, z Ratiboře byl totiž
do Berlína přímý spoj, přičemž Chuchelná
měla tenkrát charakter rychlíkové zastávky.
Na této trati jezdily až do roku 1935 parní PAŠOVÁNÍ LIHU NA ŽELEŽNICI
stroje, které nahradily stroje motorové.
Na počátku 20. století poklesla v Německu
výroba lihu, který se tak stal hlavně v průběhu 1. světové války a následujícím období
nedostatkovým zbožím. To vedlo v příhraničních oblastech k jeho pašování.
Na Hlučínsku se líh z „císařské strany“ (od
roku 1918 z Československa) pašoval na
pruské území přes řeku Opavu ve velkých
sudech. Následně se přeléval do menších nádob a v nich se přenášel dál do německého
vnitrozemí, hlavně do Ratiboře, Opolí a Vratislavi, kde byl výhodně prodáván.
Lidé samozřejmě ze snahy uniknout četníkům nebo finanční stráži a vyhnout se
následným postihům, vymýšleli různé
způsoby pašování. Nejdůmyslnějším „vynálezem“ pro pašování lihu byly speciální
anatomicky tvarované kanystry, které se
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zavěšovaly na lidské tělo (břicho, bedra,
krk, lýtka) a přikrývaly oděvem. Líh se také
naléval do skleněných lahví a ukládal se do
speciálně našitých kapes na vnitřní straně
oděvu. Nikdo z lidí, kdo tohoto způsobu pašování používal, netušil, jaké může mít jednou tato činnost fatální následky.
ŽELEZNIČNÍ NEŠTĚSTÍ
Psal se 24. říjen 1919. Časné podzimní ráno
nevěstilo nic mimořádného, vše se odehrávalo tak, jako každého jiného všedního
dne. Na nástupištích jednotlivých nádraží
Hlučínska postávali lidé, aby následně nastoupili do ranního vlaku a dopravili se za
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svým cílem. Tato trať byla intenzivně využívána hlučínskými pendlery, kteří odjížděli
za prací do Německa, dále pak obchodníky
a lidmi, jenž si vyřizovali úřední záležitosti
v Ratiboři. Vlakem také jezdili lidé na trhy
a nákupy nebo na návštěvu k příbuzným.
Na nástupištích čekali též lidé, kteří pašovali líh.
Nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo dojít
k nějaké mimořádné události. Vlak bezpečně opustil nádraží v Chuchelné a mířil po
jednokolejné trati k další stanici – Křenovice, ve které se trať rozdvojovala, aby se vlaky přijíždějící od Opavy a Ratiboře mohly
křižovat.

Toho rána nákladní vlak z Ratiboře doháněl
zpoždění, proto jel příliš rychle a ve stanici nedobrzdil, přejel výhybku a lokomotiva
přední části zasáhla do kolejiště přijíždějícího osobního vlaku od Opavy. Ručičky hodin
ukazovaly 4.40, když se ozvala ohlušující

kterými byl vlak osvětlen. Plyn explodoval,
vzplály lavice a postupně všechny dřevěné
časti vlaku. Oheň pohlcoval vše, co mu přišlo
do cesty, živé i neživé. Těžce ranění umírali
přímo ve vagónech, někteří ve snaze uniknout smrti začali vyskakovat a utíkat ven.
Anna Malchárková ve své knize Modrá barva duhy píše, že oheň proměnil ranní šero
v den a okolo vlaku i na polích se pohybovaly lidské hořící pochodně, které postupně
dohasínaly stejně jako jejich životy…
Se záchranou pasažérů se započalo okamžitě, přesto byly následky tragické. Mnohým
totiž nepomohla ani rychlá pomoc.
V troskách vlaku bylo nalezeno 19 zuhelnatělých těl, 11 osob zemřelo krátce po nehodě na následky popálenin v nemocnicích
v Křenovicích a Ratiboři. Dalších 40 osob
bylo zraněno těžce, někteří z nich brzy zemřeli. Lehce zraněných se uvádělo okolo 100
osob. Sedláci údajně nacházeli ještě dlouho
na polích různé ohořelé zbytky předmětů
a kousky spálené lidské kůže.

rána. Došlo ke střetu obou souprav.
Lokomotiva osobního vlaku zůstala sice na
kolejích, ale stala se pevnou zdí pro vagóny
za ní. První zavazadlový vagón se neuvěřitelnou lehkostí vyhoupl pod tlakem zbylých
vagónů na lokomotivu a došlo k jeho okamžité explozi, kterou měl na svědomí sud
s pašovaným lihem, který převáželi železničáři. Další dva vagóny čtvrté třídy a jeden
vagón třetí třídy byly sledem událostí vymrštěny z kolejí a s nebývalým rachotem se
překlopily na sebe boční stranou.

OBĚTI A RANĚNÍ ŽELEZNIČNÍHO NEŠTĚSTÍ Z HLUČÍNSKA
Nowiny Raciborske z 29. října 1919 uvedly, že mezi jedenácti oběťmi byli také muži
z Hlučínska – z Kravař, Štěpánkovic a Svobody. Je docela možné, že též mezi devatenácti oběťmi v troskách vlaku, které byly
identifikovány později, mohli být naši další
krajané.

V novinách se dále píše, že těžce zranění a hospitalizování muži v nemocnicích
v Křenovicích a Ratiboři pocházeli ze ŠtěHořící zavazadlový vagón zapálil další pánkovic, Bolatic, Malých Hoštic a Kravař
dřevěné vagóny, ve kterých se nacházel líh (z těch byla i jedna žena).
v nádobách na tělech lidí nebo v jejich zavazadlech. K rychlému šíření požáru při- Dnes je z hlediska přepravy cestujících
spěly také plynové lampy s „živým ohněm“, křenovické nádraží opuštěné. Hmotným
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důkazem zašlých časů je tady i nadále ná- - Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
stupiště a koleje, které jsou porostlé trávou - Železnice na Hlučínsku, kolektiv členů
a náletovými křovinami.
Opavského železničního klubu
- Lichnovští z Voštic, Jiří Jung
- Kdo jsou lidé na Hlučínsku, Jiří Jung – Jiří
Dějiny jsou svědky času,
Neminář
světlem pravdy,
- Naše obec Chuchelná, autorský kolektiv
živou pamětí,
učitelkou života a poslem minulosti (M.T.Cicero)
Helena Nevřelová
učitelka
ZDROJE:
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SLAVILI JSME ZLATOU SVATBU

V červenci oslavili zlatou svatbu manželé
Helena a Josef Josefusovi. Toto významné
výročí oslavili slavnostní mši svatou v kostele sv. Augustina, během které obnovili
manželský slib. Oslava probíhala v rodinném kruhu. Radost manželům Josefusovým
dělají dva synové a pět vnoučat.
Další zlatou svatbu oslavili v září manželé
Lucie a Viktor Slavíkovi. I oni během slavnostní mše svaté v kostele sv. Augustina
obnovili manželský slib a pak pokračovali

v oslavě se svými nejbližším. Manželé Slavíkovi vychovali dvě děti a teď se těší z šesti
vnoučat.
Manželům Josefusovým i Slavíkovým přejeme do dalších společných let hodně zdraví,
spokojenosti, vzájemné tolerance a spoustu
krásných dnů se svými nejbližšími.

Martina Panocová
redakční rada, zastupitelka
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OHLÉDNUTÍ ZA FESTIVALEM KULTURY
A HLUČÍNSKÝCH ŘEMESEL 2021
Vlašanky, Borovanka, Bolatické seniorky,
Dechová hudba Hlučíňanka, Seniorky ze
Závady, Bobři a Dolbend.

Mírové náměstí v Hlučíně hostilo v neděli
4. července již potřinácté 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.
V programu se letos představily tyto soubo- Již tradičně si mohli návštěvníci zakoupit
ry a kapely: Hasičská dechová hudba Bolati- také regionální výrobky a potraviny od
ce, Panimamy z Velkých Hoštic, Slunečnice, 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 Za rok na shledanou!
pomoc při organizaci festivalu, obci Vřesina za zapůjčení prodejních stánků, Muzeu
Lenka Osmančíková
Hlučínska za poskytnutí svých prostor, doc.
referentka Sdružení obcí Hlučínska
Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D. za výbornou moderaci a samozřejmě Moravskoslezskému kraji za finanční podporu celé akce.

HOLKA POLKA NA
W PODRÓŻY/NA CESTĚ
Tak zní název nového polsko-českého projektu, který realizuje Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach společně se Sdružením obcí Hlučínska. V rámci projektu bude
natočeno 10 tematických videí zachycujících
zajímavosti společného regionu. Propagační
videa bude možné sledovat především na
vyhrazeném kanále YouTube: https://www.
youtube.com /channel / UC6a61Y7kwgTTFUjRpLHSiIQ a také na sociálních sítích:

Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach
https://www.facebook.com/ krzanowiceMok

Sdružení obcí Hlučínska https://www.facebook.com/SdruzeniObciHlucinska

Lenka Osmančíková
referentka Sdružení obcí Hlučínska

ale i dalších obcí a měst Hlučínska.
A proto neváhejte, sledujte, sdílejte a třeba
objevíte nové tipy na výlet i vy.
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Vyvážíme žumpy a septiky
na Opavsku
Buďte odpovědní k životnímu prostředí!
Respektuje legislativu a neriskujte pokuty!
Volejte profesionály s platným osvědčením!
Sdílejte vývoz se sousedem a ušetřete za dopravu!

Jak?

Kanalizačním vozem
SmVaK Ostrava

Kdy?

Konkrétní data
pro jednotlivé obce
na druhé straně letáku

Za kolik?

Orientační ceny v tabulce
na druhé straně letáku

Objednávejte
na bezplatné lince 800 292 400
nebo na www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb
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Ceník vývozu odpadních vod ze žump, septiků a akumulačních jímek

Ceny vývozu pro jeden rodinný dům

Sdílený vývoz
Cena pro jeden rodinný dům

18. října

do 5 m3

do 10 m3

do 10 m3

Opava (okrajové části města)

1 485 Kč

2 377 Kč

1 189 Kč

Brumovice

2 669 Kč

3 562 Kč

1 781 Kč

Holasovice

2 176 Kč

3 068 Kč

1 534 Kč

Velké Heraltice

2 521 Kč

3 414 Kč

1 707 Kč

Neplachovice (okrajové části obce)

2 126 Kč

3 019 Kč

1 510 Kč

20. října

do 5 m3

do 10 m3

do 10 m3

Otice

1 583 Kč

2 476 Kč

1 238 Kč

Slavkov

1 682 Kč

2 575 Kč

1 287 Kč

Stěbořice

1 978 Kč

2 871 Kč

1 435 Kč

Dolní Životice

2 324 Kč

3 216 Kč

1 607 Kč

Jezdkovice

2 373 Kč

3 266 Kč

1 633 Kč

Litultovice

2 373 Kč

3 266 Kč

1 633 Kč

Hlavnice

2 669 Kč

3 562 Kč

1 781 Kč

Lhotka u Litultovic

2 867 Kč

3 759 Kč

1 880 Kč

Jakartovice

3 163 Kč

4 055 Kč

2 028 Kč

25. října

do 5 m3

do 10 m3

do 10 m3

Velké Hoštice

1 485 Kč

2 377 Kč

1 189 Kč

Chlebičov

1 682 Kč

2 575 Kč

1 287 Kč

Štěpánkovice

2 126 Kč

3 019 Kč

1 510 Kč

Oldřišov

1 978 Kč

2 871 Kč

1 435 Kč

Služovice

2 077 Kč

2 969 Kč

1 485 Kč

Kobeřice

2 472 Kč

3 364 Kč

1 682 Kč

Strahovice

3 064 Kč

3 956 Kč

1 978 Kč

Rohov

2 867 Kč

3 759 Kč

1 880 Kč

Sudice

3 063 Kč

3 956 Kč

1 978 Kč

Chuchelná

3 063 Kč

3 956 Kč

1 978 Kč

Třebom

3 459 Kč

4 351 Kč

2 176 Kč

26. října

do 5 m3

do 10 m3

do 10 m3

Štítina

1 633 Kč

2 525 Kč

1 263 Kč

Kravaře

1 781 Kč

2 673 Kč

1 337 Kč

Dolní Benešov

2 472 Kč

3 364 Kč

1 682 Kč

Bolatice

2 373 Kč

3 266 Kč

1 633 Kč

Bohuslavice

2 768 Kč

3 660 Kč

1 830 Kč

Závada

3 163 Kč

4 055 Kč

2 028 Kč

Píšť

3 459 Kč

4 351 Kč

2 176 Kč

Poznámka: Ceny jsou orientační, uvedeny bez DPH; sazba DPH 15 %

Objednávejte na bezplatné lince 800 292 400 nebo na www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb
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JUBILANTI
Říjen
96 let
86 let
60 let

František Josefus
Irma Bočková
František Hanzlík

Listopad
87 let
83 let

Emílie Hanzlíková
Max Riemel
Adéla Bělcová

82 let
70 let
50 let

Erich Beneš
Anežka Obrusníková
Radka Fojtíková

Prosinec
85 let
75 let
60 let

Norbert Jašek
Anna Lasáková
Jan Richter

Gratulujeme všem jubilantům.

PLÁN AKCÍ OBCE STRAHOVICE
NA NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ
24. 10. 2021

Žehnání bysty p. R. Henkese

13. 11. 2021

Vinobraní se skupinou Radegast

27. 11. 2021

Beseda s důchodci

28. 11. 2021

Vítání občánků

04. 12. 2021

Mikulášský jarmark

Bližší informace o jednotlivých akcích budou zveřejněny na obecních stránkách, vývěskách a obecním rozhlasem.
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