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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY OBCE
přivonět k vánočnímu cukroví, uvědomit
si vůni jehličí, zaposlouchat se do cinkotu
rok 2019 se pomalu chýlí ke svému závěru, rolniček a zpěvu koled.
je tady čas Adventu a Vánoc, čas bilancování, čas ohlédnutí se za tím, co se nám v le- Přeji Vám všem, abyste měli čas zastavit
tošním roce podařilo, a to jak v osobním, se nejen o Vánocích, ale i během celého
tak i v profesním životě. Ne vždy se vše po- roku a mohli trávit co nejvíce času po boku
daří vyplnit podle našich představ, ale měli svých nejbližších. Přeji Vám, abyste si po
bychom mít pocit, že jsme pro danou věc celý rok uvědomovali ty nejdůležitější hodnoty lidského bytí.
udělali maximum.
Vážení a milí spoluobčané,

Je tady také čas, kdy bychom se měli alespoň na chvíli zastavit a vydechnout, vy- Šťastný a zdravý rok 2020 !
manit se ze zrychleného tempa, jakým nás
žene dnešní doba stále kupředu. Zkusme se
rozhlédnout kolem sebe a spatřit všechny
Elen Malchárková
ty krásné věci, které nás obklopují. Zkusme
starostka obce Strahovice
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OBECNÍ
INFORMACE

Investiční akce
V letošním roce byla zahájena a zároveň
dokončena realizace dvou větších investičních projektů. Jednalo se o realizaci projektů „Kompletní modernizace veřejného
osvětlení v obci Strahovice“ a „Kompletní
obnova vybraných místních komunikací
v obci Strahovice“. Jak jsme vás již informovali v předchozích vydáních našeho Strahovického zpravodaje, naše obec získala na
obě tyto akce finanční prostředky v celkové výši 1 291 917,- Kč z národních dotačních
programů. Oba projekty jsou provedeny
a ukončeny.
Největším investičním projektem, který
se v tuto chvíli v naší obci realizuje, jsou
„Stavební úpravy Obecního domu ve Strahovicích“. I na tuto akci podala obec žádost
o dotaci z Programu „Podpora regenerace
brownfieldů pro nepodnikatelské využití 2019“, který vyhlásilo Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR. Přednostně měly být
z tohoto programu podpořeny hospodářsky znevýhodněné regiony, mezi které patří i obce Moravskoslezského kraje. Bohužel
skutečnost je taková, že jediným podpořeným městem z Moravskoslezského kraje
bylo město Osoblaha. Většina finančních
prostředků byla opět přiznána městům
a obcím v kraji Středočeském.

plánovanou investici v příštím roce z vlastních zdrojů.

Obec Strahovice plátcem DPH
Přestože Obec Strahovice zahájila svou
hospodářskou činnost teprve od 1. 7. 2019
již od 1. 10. 2019 se na základě dosažených
obratů stala plátcem DPH. Tato skutečnost
bude mít samozřejmě vliv na úpravu cen
v jejích provozovaných zařízeních.

Ambulance praktického lékaře ve Strahovicích
Vzhledem k legislativním změnám ukončuje od 1. 1. 2020 MUDr. Kamil Běrský
provoz ambulance praktického lékaře ve
Strahovicích. Nadále bude veškerá péče zajištěna v jeho hlavní ordinaci v Kobeřicích,
tel.: 553 666 021.
Ordinační hodiny v Kobeřicích:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

7:00 - 12:00
7:00 - 12:00
14:00 - 18:00
7:00 - 11:00 /
návštěvy 11:00 - 13:00
7:00 - 12:00

Bohužel.

V případě nutnosti bude po telefonní domluvě zajištěna osobní návštěva nemocVzhledem k velkému zájmu občanů o zpro- ných přímo v místě jejich bydliště.
voznění tohoto objektu a jeho zpřístupnění
veřejnosti, Obec Strahovice dokončí celou
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Harmonogram svozů odpadů v roce 2020
Viz. strana 36.

Pomoc bližním

nákladů na pronájem přechodného ubytování a úhradu likvidace zničeného RD č.96
ve Strahovicích výbuchem a požárem v srpnu letošního roku.
Číslo účtu : ČSOB 289731794/0300

A protože k této sváteční době patří neod- Postižená rodina děkuje za každý Váš dar.
myslitelně také pomoc bližním, dovoluji si Vám připomenout, že až do 30.6.2020
je otevřen dárcovský účet veřejné sbírky
Elen Malchárková
za účelem získání finančních prostředků
starostka obce Strahovice
na vybudování nového bydlení, úhradu

DĚKOVNÁ MŠE U PŘÍLEŽITOSTI BLAHOŘEČENÍ P. RICHARDA HENKESE
Rok 2019 bychom mohli nazvat rokem P. Richarda Henkese. Již od ledna, po oznámení, že bude P. Richard Henkes blahořečen,
začaly probíhat přípravy a aktivity jednak
ve Strahovicích, tak i v rodném Ruppachu – Goldhausenu. Vyvrcholením byla
slavnostní mše v Limburgské katedrále
15. 9. 2019, kde kardinál Kurt Koch přečetl
beatifikační dekret papeže Františka o blahořečení P. Richarda Henkese.
Dne 27. října, na výročí 95 let od posvěcení
farního kostela ve Strahovicích, se konala
děkovná mše u příležitosti nedávno proběhlého blahořečení. Mši svatou sloužil
pomocný biskup Mons. Martin David za
účasti dvou desítek kněží z blízkého okolí
včetně sousedního Polska. Vzácnými hosty byli vicepostulátor Prof. Dr. Manfred
Probst, SAC z německého Vallendaru, delegace z rodiště a naší partnerské obce
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Ruppachu – Goldhausenu a řada dalších
hostů. Na slavnostní mši byly předány
ostatky P. Richarda Henkese, které už zůstaly ve Strahovicích. Nelze opomenout
krásné zpěvy naší scholy na kůru během
mše, za což jim bylo vysloveno velké poděkování a obdiv.
Na závěr bylo poděkováno všem hostům
i farníkům za důstojnou oslavu blahoslaveného P. Richarda Henkese a všichni byli
starostkou obce pozváni na malé občerstvení v sále. U pamětního kamene před
kostelem byla po krátké modlitbě položena
kytice a zapálena svíce. Po přivítání hostů
v sále opět zazněly, tak jako v Ruppachu –
Goldhausenu, dvě písně o životě P. Richarda Henkese v koncentračním táboře.
Karel Malchárek
člen Rady obce Strahovice

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA VELVYSLANCE
SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO
VE STRAHOVICÍCH
Naši obec dne 19. 12. 2019 krátce navštívil
velvyslanec Spolkové republiky Německo–
Dr. Christoph Israng. Jeho první kroky vedly do kaple P. Marie Schönstatské, kde se seznámil ve stručnosti s životem P. Richarda
Henkese a jeho působením v naší farnosti
a blízkém okolí. P. Jan Larisch, Th.D., vysvětlil na obraze Beaty Heinen, který je
umístěn v naší kapli, jednotlivá bolestná
zastavení života P. Richarda. Po návštěvě interiéru farního kostela sv. Augustina uctil památku P. Richarda u pamětního
kamene před kostelem a rovněž u pomníku padlých z druhé světové války. Cestou
do Obecního domu ve Strahovicích a po
malém občerstvení se seznámil z životem
a historií v naší obci. Nakonec pan velvyslanec poděkoval za vlídné přijetí a pokračoval na setkání v Hlučíně.
Karel Malchárek
člen Rady obce Strahovice
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A BESEDA
SE SENIORY

Na listopadovou neděli připravil SPOZ
při OÚ ve Strahovicích již tradiční vítání
nových občánků a besedu se seniory. Pro
deset dětí s rodiči a příbuznými, kteří je
doprovázeli, si žáci ZŠ ve Strahovicích pod
vedením paní učitelky připravili krátký
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program v podobě přednesených básniček
a písní. Rodiče pak obdrželi malý dárek
a podepsali se do pamětní knihy. Na závěr
si rodiče připili šampaňským a zvěčnili se
společným fotem do pamětní knihy.

Setkání se seniory se každoročně těší velké oblibě. Okolo sta seniorů se sešlo v sále
nad MŠ, aby společně besedovali a zpříjemnili si chvilky nedělního odpoledne.
Rovněž pro ně byl připraven
bohatý kulturní program
a malé občerstvení v podobě
čaje nebo kávy se zákuskem;
teplá večeře a ani malá štamprle nechyběla. O kulturní

program se opět postaraly děti ze ZŠ ve a zpívali oblíbené písničky a nechyběly ani
Strahovicích a byly obdařeny velkým pot- vtipy a humorné scénky. Celá akce se dle
účastníků vydařila a tak nezbývá než poděleskem.
kovat organizátorům a pořadatelům.
Po zhlédnutí krátkého videa z návštěvy
v Ruppachu-Goldhausenu /2019/ se o dalKarel Malchárek
ší program postarali pánove Josef Melecký
člen Rady obce Strahovice
s bubeníkem Oliverem Bartuskem. Hráli

RYBÍ HODY
Dne 30. 11. 2019 se v Kavárně na hřišti uskutečnily Rybí hody. Byli jsme mile překvapeni, jaký zájem o tuto událost byl. Mrzí nás,
že se na všechny hosty nedostalo. Bylo to
způsobeno jednak kapacitou Kavárny, která je omezena, ale také kapacitou kuchyně.
Byl to pro nás nultý ročník a již jsme zase
o něco chytřejší.
Výběr jídel byl opravdu bohatý. Hosté si
mohli pochutnat na candátu, pstruhu či
tresce na různé způsoby. Mezi další speciality patřily kapří hranolky, kalamáry, tatarák z lososa, nebo také krevetový koktejl.
Kromě hlavních jídel mohli lidé ochutnat
různé rybí chuťovky. Na výběr byl pikantní

rybí salát, rybí salát s majonézou, uzená
bříška z lososa nebo uzená makrela.
Při čekání na jídlo bylo pro hosty připraveno kolo štěstí a tombola. Hlavním lákadlem
v tombole byla především první cena, a to
živý sumec. Výhercům gratulujeme.
Všem, kteří se podíleli na celé přípravě
a realizaci Rybích hodů bych chtěla moc
poděkovat. Lidem, kteří se zúčastnili, coby
hosté, chceme poděkovat za podporu a potvrzení, že zájem o podobně připravované
akce trvá.
Lucie Václavíková
provozní

7

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

V neděli 8. 12. 2019 proběhla na prostranství před hospodou Mikulášská nadílka.
Tato událost byla spojena s rozsvícením
vánočního stromu u Obecního úřadu. Na
zahřátí byl připraven vánoční punč, svařák
a nezapomnělo se ani na děti, pro které byl
připraven dětský punč. Dále byla k občerstvení připravena gulášová polévka, párek

v rohlíku, pečené kaštany nebo zákusky či
jiné sladkosti od místních cukrářek.
Kolem 16 hodiny přišel svatý Mikuláš s andělem a čerty. Poslechli si básničky a písničky od dětí a na oplátku jim rozdali perníky a ovoce. Poté byl připraven program
pro děti v Kavárně. Děti si mohly vyrobit
různé dekorace na vánoční stromeček, napsat dopis Ježíškovi či si jen vybarvovat obrázky spjaté s Mikulášem.
Doufáme, že jste se naladili na vánoční atmosféru a užili si příjemné nedělní odpoledne.
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Lucie Václavíková
provozní

HOSPODSKÝ KVÍZ SE PŘIPRAVUJE
Na jaře roku 2020 se můžete těšit na hospodský kvíz, který připravuje sportovní
komise. Kvíz bude zaměřen na více vědomostních okruhů. Bližší informace se
dozvíte před akcí na obecních vývěskách,

stránkách obce nebo na Facebooku Hospody na hřišti.
Lucie Václavíková
provozní

BADMINTONOVÝ TURNAJ

V sobotu 23. 11. 2019 se v místní tělocvičně
sešli badmintonový nadšenci na tradičním
podzimním turnaji. Ten byl rozdělen do kategorií muži, ženy a děti.
V kategorii muži se do turnaje přihlásilo
dvanáct účastníků, ženského turnaje se zúčastnilo celkem pět hráček a nejmladších
účastníků se sešlo dvanáct. V hojném počtu
dorazili také fanoušci, kteří přišli podpořit
své děti a známé. Celým turnajem se tak
nesla dobrá atmosféra, která se projevila na
výborných výkonech účastníků.
V kategorii děti se na prvním místě umístil
David Obrusník, na druhém Michael Riemel a třetí místo obsadil Tomáš Závěšický.

Mezi ženami se nejlépe umístila Karin
Bočková, druhá se umístila Tereza Gerychová a třetí místo obsadila Klára Černá.
Turnaj mužů ovládl po výborných výkonech Martin Pierník, který ve finále porazil Karla Hluchníka. Na třetím místě se
umístil Jakub Býma, který porazil v souboji
o třetí místo Jiřího Josefuse.
Miroslav Nevřela
zastupitel, člen výboru SK Meteor
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JEDINEČNÁ TRADICE ZALOŽENÁ
P. ANNOU BENEŠOVOU
Symbolem Vánoc je Betlém, místo, kde se
narodil Ježíš Kristus. Symbolem naší obce
během Vánoc se také stal Betlém ve formě
muzikálového zpracování, o které se zasloužila p. Anna Benešová.
P. Benešovou zná většina obyvatel Strahovic, působila dlouhodobě na místní základní škole, kde se mimo jiné věnovala i kulturní stránce výuky. Zajímala se o historii
obce, zvyky, tradice, připravovala různá
kulturní a divadelní představení. Možná si
někteří vzpomenou např. na pohádku „Medové království“.

vystoupení určitě také spojí se strašlivým
mrazem, který tenkrát byl. Pro toto vystoupení se p. Benešové podařilo přemluvit
k účinkování snad celou vesnici a bylo to
úžasné a velkolepé.

Texty byly šité na míru každému účinkujícímu, některé zůstaly podle původní předJako učitelka znala velice dobře potenciál lohy. Časem přibývaly nové písničky, nadmístních dětí a chtěla ho náležitě využít. šení, zdokonalovala se i samotná výprava.
První zpracování příběhu narození Krista
se jmenovalo „Hledání noclehu“. Písniček Během dlouhé doby, kdy je toto představení
tam bylo poskrovnu, bylo to spíše divadel- možné před Vánocemi zhlédnout, autorku
ní vystoupení s vánoční tématikou. Hlavní nejvíce potěšilo nadšení místních obyvatel,
roli měly místní děti, dospělí tam byli je- zapálení pro věc a samotný rozvoj celého
vystoupení.
nom jako doplnění.
Velkým přáním p. Benešové je, abychom
zachovávali dědictví otců, v dnešní uspěchané a moderní době nezapomínali na tradice našeho rodného Hlučínska a k tomu
vedli i další generace.
Touto cestou bychom chtěli p. Benešové poděkovat za vše, co pro rozvoj kultury a udržení tradic v naší obci za tu dlouhou dobu
Druhý ročník už byl velkolepější. Přibyly udělala.
postavy, šlo se průvodem od kostela k místMartina Panocová
ní točně, kde byla za tímto účelem postavezastupitelka, redakční rada
na malá vesnička. Spousta obyvatel si toto
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TRADICE ŽIVÉHO BETLÉMU
Už více jak dva tisíce let si o Vánocích připomínáme zrození Krista. Neobyčejnost
prostého příběhu, v němž nad zlem vítězí
láska, nás o tomto čase pokaždé znovu dojímá.
V roce 1996 jsme mohli poprvé v naší vesnici zhlédnout příběh o narození Ježíška nazvaný „ŽIVÝ BETLÉM“. Autorkou a zároveň režisérkou ztvárnění tohoto biblického
příběhu byla paní Anna Benešová. Děj byl ve scénáři. Určité změny přinese i letošní
doprovázen koledami a vystupovalo v něm představení, které se uskuteční 21. 12. 2019
v 15.00 hodin, v areálu zahrady Mateřské
asi 30 strahovických občanů.
školy ve Strahovicích.
Těšíme se na shledání s Vámi.
Anna Nevřelová
Za strahovický „ ŽIVÝ BETLÉM“

Od roku 2007 získal novou - muzikálovou
podobu. Koledy byly nahrazeny melodiemi
známých písní. Počet vystupujících se vyšplhal na 80.
Nedílnou součástí muzikálu jsou kulisy,
které navrhl pan Viktor Slavík a celých 30
dnů mu s jejich výrobou pomáhalo několik
místních občanů. Kostýmy pocházejí z dílny Marie Obrusníkové.
Během let se v hlavních rolích vystřídalo několik aktérů, došlo i na malé změny
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST STRAHOVICE
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Milí farníci a občané Strahovic!

Dovolte mi vyprávět jeden příběh: Jednomu
muži stonal jeho milovaný kůň. Muž v zoufalství podstoupil nejkrutější posty a s pláčem
vzýval Ducha milosrdenství. Konečně ho nebe
vyslyšelo, strop se otevřel a dolů se snesl zářivý
duch. „Čeho si žádáš? Jsem Duch milosrdenství
tvé vsi,“ zazpíval zářivým hlasem. „Ach, požehnej mému koni! Zachraň mu život!“ padl na kolena muž. „Lituji,“ světélkoval konejšivě duch.
„Já neumím žehnat koni. Umím rozestřít své
milosrdenství jen na ves jako celek. To přinese
štěstí nejenom koni, ale i tobě, tvé rodině a vůbec všem.“ Muž mu ihned vděčně zlíbal nohy,
ale najednou se zarazil. „Pozor, pozor! To chceš
taky žehnat sousedovi Jírovi?“ „Ovšem. Vždyť
tu bydlí ve vsi.“ „Ale Jíra je lump a ošidil mě
v kartách! S Jírou spolu nepečeme. Jíru pěkně
vynechej, rozumíš?“ Duch zářivě vzdychl. „Ne,
ne, ne! To nejde. Neumím nikoho vynechávat.
Požehnám celé vsi dohromady.“ Muž vztekle
vyskočil: „Cože? Tak já tu hladovím, já trouba
suším hubu, aby si mohl užívat Jíra? Tak to ani
nápad, duchu? Jírovi tu nikdo žehnat nebude!“
A vyhnal Ducha z domu. Kůň vzápětí pošel
a Duch milosrdenství se do vsi vícekrát nevrátil.

O Vánocích přichází pro všechny v tom
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ZŠ A MŠ
STRAHOVICE

DEN V ZÁCHRANNÉ STANICI
BARTOŠOVICE
Žáci 1. – 5. ročníku se zúčastnili projektového dne, zaměřeného na ochranu ohrožených živočichů v České republice. Projekt
byl realizován v Záchranné stanici Bartošovice 23. září 2019. Tato záchranná stanice
je součástí Národní sítě záchranných stanic
v ČR. Zajišťuje péči o handicapované živočichy žijící ve volné přírodě naší republiky.
Působí na rozlehlém území, jež zahrnuje
Moravskoslezský kraj (vyjma Rýmařova
a Bruntálu), část Zlínského a část Olomouckého kraje.

a jejími pravidly formou názorné prezentace. Žáci měli za úkol aktivně poznávat druhy volně žijících živočichů. Zkušený lektor
podával ucelené informace o jednotlivých
zvířatech nejen obecně, ale také vyprávěl
o konkrétních osudech některých jedinců.
Proč a jak se vůbec do záchranné stanice
dostali.

Žáci byli rozděleni do dvou skupin. Nejprve
proběhlo seznámení se záchrannou stanicí

Zuzana Rucká
učitelka ZŠ

Toto dopoledne bylo velice přínosné a žákům se návštěva stanice líbila.
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ZÁVODY KOLOBĚŽEK

Dne 3. 10. 2019 se uskutečnily koloběžkové závody. Akce se konala na prostranství
před MŠ. Soutěž byla rozdělena do dvou
kategorií. První kategorie se zúčastnily
děti ZŠ na koloběžkách a bruslích. Druhá
kategorie byla zastoupena dětmi MŠ soutěžících na odrážedlech.

občerstvení v podobě párku v rohlíku a teplého čaje. Během této akce si děti ve volném
čase mohly kreslit křídami na chodník.

Akce se zúčastnilo 35 dětí, společně se svými rodiči. Po skončení závodů děti čekalo

Lenka Zavodančíková
učitelka ZŠ

Společná akce se vydařila. Děti si domů
odnesly kromě zážitků i vybojované diplomy.

SPRÁVNÉ ČIŠTĚNÍ ZOUBKŮ
Zdravé zuby pro nás znamenají nejen krásný úsměv, ale také jsou spojené se zdravím
celého našeho organismu. Protože jsme si
toho vědomi, uspořádali jsme ve škole preventivní program zaměřený právě na dentální hygienu. Akce proběhla ve čtvrtek
31. 10. od 8.00 hodin. Dvě studentky ortodoncie žákům nejprve pomocí počítačové
prezentace ukázaly složení zubu, pomocí
14

názorných pomůcek pak správné čištění
zoubků. Děti si také tuto činnost vyzkoušely prakticky, správnou techniku čištění trénovaly se svým zubním kartáčkem. Akce
byla velice přínosná a do budoucna ji určitě
budeme opakovat.
Lenka Zavodančíková
učitelka ZŠ

NÁVŠTĚVA VELKÉHO
SVĚTA TECHNIKY
pracovat i ve vyučování, jelikož je od loňského školního roku součástí našeho kabinetu školních pomůcek.

V  pátek 15. listopadu proběhla plánovaná
akce v Dolní oblasti Vítkovic.
Pro žáky 1. ročníku byl připraven program
„Putování za medem“. Děti se v programu
zábavnou formou učily základům logického myšlení a algoritmizace. Vžily se do role
včelky a společně se svou robotickou kamarádkou objevovaly taje života včel a sbírání
nektaru.

Žáci 2. – 4. ročníku absolvovali program
„Robot Ozobot“, který dětem přiblížil základy vizuálního programování a pomohl
jim pochopit principy fungování barvocitlivých senzorů. Děti hravě získaly znalosti
k vytvoření funkčního programu pro sledování trasy a uvědomění si reálného využití tohoto typu robota, se kterým budou

5. ročník pak absolvoval program pod
názvem „Žijí tady s námi“. Vzdělávací
program byl zaměřen na představení základních laboratorních metod pozorování
mikroorganismů. Žáci si vyzkoušeli práci
s mikroskopem, pozorovali jednobuněčné
organismy a jejich projevy. Seznámili se
tak se základními mikrobiologickými postupy a technikami. Celý program se odehrával v přírodovědné laboratoři.

Lenka Zavodančíková
učitelka ZŠ
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TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH
Na soutěž v deskových hrách, kterou pořádalo MAS Hlučínsko v kulturním domě
v Bolaticích, vyrazili žáci 5. ročníku dne
16. října. V průběhu dopoledne se seznámili s širokou nabídkou stolních her a hlavolamů. Někteří se zapojili do turnaje, ve kterém se umístili na prvním místě a získali
tak krásnou stolní hru.
Andrea Hluchníková
vychovatelka ZŠ

ADVENT VE ŠKOLE

Adventní čas jsme ve škole zahájili v pondělí 2. prosince rozsvícením vánočního
stromku a tři dny na to jsme přivítali vzácnou návštěvu, Mikuláše s čertem a andělem, kteří nám přinesli bohatou nadílku,
za kterou jsme je odměnili svým zpěvem.
Někteří byli Mikulášem pochváleni za své
chování, jiní museli slíbit, že se polepší, ale
obdarováni byli nakonec všichni.

Následující týden jsme svým společným
úsilím upekli voňavé medové perníčky,
které další týden nazdobíme a společně sníme na vánočních besídkách, kde si
u stromečku zazpíváme koledy, ochutnáme navzájem cukroví, které napekly naše
maminky a babičky, a vyzkoušíme si něco
málo z vánočních zvyků. Na závěr si jako
každý rok rozdáme malé dárečky a završíme tak školní oslavu tohoto krásného vánočního období.
Veselé Vánoce Vám všem.
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Irena Juchelková
redakční rada, ředitelka ZŠ

PES PŘÍTEL ČLOVĚKA
ANEB SETKÁNÍ
S CANISTERAPEUTICKÝMI PSY V MŠ
V říjnu zavítala do naší školky paní Šárka Blokeschová, zabývající se canisterapií,
s dvojicí speciálně vycvičených canisterapeutických psů. Lektorka učila děti základním dovednostem při soužití se psem. Děti
se seznámily s různými pomůckami, jako
např. vodítky, očkovacími průkazy, průkazy původu a podobně, naučily se mnoho
o různorodosti psích ras, jaký pes se používá k jakým účelům (záchranář, lovecký pes,

tažný pes…) a také se dozvěděly mnoho zajímavostí o výchově a péči o psa od štěněte
až po dospělého jedince. Děti velmi zaujala
ukázka psí poslušnosti a povídání o bezpečnosti při styku se psy ať už vlastními či
cizími. Čas strávený s pejsky rychle uběhl
a byl poučný a také velmi zábavný.
Irena Juchelková
redakční rada, ředitelka ZŠ

LOUTKOVÉ DIVADLO
Dne 18. 9. 2019 naši školku poprvé navštívilo loutkové divadlo ,,Kašpárkův svět“.
Přivezli nám krásnou pohádku, nazvanou
„O princezně Rozmazlince. Dětem se celá
pohádka velmi líbila, proto herce a jejich
loutkové kamarády na závěr odměnily
dlouhým potleskem.
Martina Kubináková
učitelka MŠ
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LISTOPAD V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Dne 14. 11. 2019 proběhla v mateřské škole akce „Malý badatel a chemik“. Společně
jsme se s dětmi pustili do pokusu nazvaného „Barevná sopka“. Do připraveného
roztoku vody a sody si děti samostatně napipetovaly potravinářské barvy a vzniklá
sopka postupně rostla a měnila zabarvení.
Každý si pak zkusil svůj pokus sám v malém kelímku s proměnou různých barev.
Tato akce byla připravena ve spolupráci

s MAS Hlučínsko.
S blížícím se adventem nás ve školce navštívilo divadlo Smíšek s pohádkou Čert
a Káča. Dětem se celá pohádka velmi líbila, proto herce a jejich maňásky odměnily
dlouhým potleskem.

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
Čas Vánoc se blíží a naladit se na sváteční
atmosféru přišli rodiče v úterý v podvečer
do mateřské školy. Záminkou setkání byla
výroba vánočních dekorací, ale hlavním
smyslem byly společné chvíle strávené rodičů v příjemné tvůrčí náladě.
Vánoční svícny byly jejich vlastním výrobkem a každý byl originál. Některý byl více
sváteční, jiný spíše přírodní, další výzdobou bohatší, jiný střídmý, ale každopádně
každý z nich byl vánoční.
Věříme, že přinese do domovů tolik pohody, kolik radosti udělalo toto příjemné společné setkání.
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Martina Kubináková
učitelka MŠ

Martina Kubináková
učitelka MŠ
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Rok 2019 byl pro náš sbor co se týče dotačních programů velice úspěšný.
Již v listopadu loňského roku vypsalo
MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy) dotační program pod názvem „Výzva MŮJ KLUB 2019. Věcným
zaměřením byla podpora sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let věku. Rozhodli
jsme se této možnosti využít a projekt pod
názvem „V kolektivu mladých hasičů po
celý rok 2019“ odeslali. Tento projekt nám
byl schválen ve 100 % požadované částky
a byl zaměřen na pořízení vybavení pro
družstva mladých hasičů a úhradu nákladů na předsezónní soustředění.

Velmi významným hráčem na dotačním
poli je rovněž Moravskoslezský kraj. Rada
kraje rozhodla 12. 2. 2019 o vypsání dotačního programu pod názvem „Podpora
sborů dobrovolných hasičů v roce 2019.“
Jelikož jsme v loňském roce byli úspěšní,
tak jsme neváhali ani letos a celkem maximálně možné 3 žádosti podali. V konečném
důsledku nám byly schváleny 2 projekty
pod názvy „Společně cvičíme, společně se
bavíme“ a „Společně jako tým.“ Prvně jmenovaný byl obsahově zaměřený na pořádání hasičského dne se žáky místní Základní školy, druhý na podzimní soustředění
družstev mladých hasičů. U obou projektů
naše spoluúčast činí 10%.

Lukáš Pekárek
starosta SDH

SPOLEČNĚ JAKO TÝM –
SOUSTŘEDĚNÍ SDH STRAHOVICE

Ve dnech 27. až 29. 9. 2019 proběhlo sportovní soustředění SDH Strahovice v krásném areálu Přístav u Žermanické přehrady.
Na tuto akci se spoustu mladých hasičů již
od oznámení hodně těšilo.

V pátek 27. září v 17.00 byl podle programu sraz na autobusové točně a vyrazilo se
do sportovně rekreačního areálu. Přibližně
v 18:00 proběhlo ubytování a následovala
večeře. Po večeři byli mladí hasiči seznámení s programem na další den a zahráli
si společenské, logické a pozornostní hry,
u kterých zažili hodně zábavy.
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Druhý den začal v 7.00 budíčkem s následnou rozcvičkou. Po rozcvičce byl dán
prostor na osobní hygienu a úklid pokojů.
V 8.00 si všichni pochutnali na výborné snídani ve formě volného bufetu, a po ní následoval program. Program probíhal s cílem připravit mladé hasiči v rámci svých
věkových kategorií na závod požárnické
všestrannosti, ale zároveň i stmelit kolektiv
jakožto celek. Naučit starší pomáhat mladším, přijmout je mezi sebe a řídit se podle
jejich schopností tak, aby nenechávali nikoho pozadu. Dostávali úkoly zaměřené
na orientaci pomocí buzoly, základy první
pomoci či poznávání topografických a hasičských značek. Následně si všichni mohli
vyzkoušet i střelbu ze vzduchovky a tím
končil dopolední program.

s volnou zábavou.
V nedělním dopoledni si všichni ve dříve
procvičených disciplínách ZPV zasoutěžili.
Každý se stal vítězem a byl odměněn cenou. Po obědě se uklidili pokoje, sbalili věci
a s dobrou náladou se vracelo zpět domů.

Celkově na soustředění panovala skvělá
a kamarádská nálada. I přes věkové rozdíly se každý pobavil s každým a blíže se
poznali. Kluci rádi využívali ve volných
chvílích možnost stolního fotbálku. Dívky
se ovšem také nenudily, jelikož v areálu
byla možnost bowlingu. Společně se všichni zabavili v různých večerních, venkovních a celodenních hrách. Zároveň si každý osvěžil znalosti potřebné na podzimní
hasičské soutěže. Po cestě domů se všichni
Po obědě a odpoledním klidu následo- shodli, že takové soustředění by mohlo
vala procházka k nedaleké hrázi Žerma- probíhat pravidelně.
nické přehrady. Po návratu zpět se mladí
rozdělili na 2 skupiny, kde jedna využila
Lukáš Moravec
skvělou možnost šlapadel přímo v areálu
trenér dorostu
a druhá skupinka mezitím hrála pohybové
hry. Následovala večeře a večerní program
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SOUTĚŽNÍ SEZÓNA MUŽŮ A DOROSTU
Zima se pomalu blíží a to znamená, že hasičská soutěžní sezóna pro muže a dorost
skončila. Letošní rok můžeme hodnotit
jako jeden z velice úspěšných. První soutěží, které jsme se účastnili, byla okrsková soutěž na Borové, kde muži vybojovali
3. místo. Následovalo okresní kolo dorostu
konané v Hněvošicích. Odtud si družstvo
dorostenců odvezlo rovněž bronzové medaile. Po ukončení postupových soutěží
se rozjel Pohár Autobond Group Opavská
liga, kterého se pravidelně účastnili jak
muži tak i družstva dorostu. S radostí můžeme prohlásit, že z celkových 8 pořádaných kol Strahovice brali domů pohár na 6
soutěžích.

„A“ 6. místo, dorost „B“ 9. místo
7. kolo Strahovice – Muži – Nehodnoceno,
dorost „A“ 1. místo, dorost „B“ 12. místo
8. kolo Těškovice – Muži 5. místo, dorost
„A“ 5. místo, dorost „B“ 10. místo
Díky těmto výsledkům se podařilo v celkovém hodnocení poháru dosáhnout mužskému družstvu na výsledné 3. místo a dorostencům „A“ na výsledné 1. místo poháru.
Všem zúčastněným gratuluji.
Muži se zároveň pravidelně účastní Noční
Hlučínské Hasičské Ligy („NHHL“), ve které dosáhli na celkovou 12. příčku a různých
pohárových soutěží, např. v Chuchelné,
kde se nám podařilo dosáhnout na bronzovou pozici.

V tuto dobu už skončila i podzimní Okresní
kola dorostu (Závod požárnické všestrannosti společně s testy), kde se Strahovice
Zde jsou shrnuty výsledky z jednotlivých zúčastnily v kategorii družstev dorostekol:
nek, družstva smíšená a umístili se na 3.
a 2. místě.
1. kolo Otice – Muži 2. místo, dorost „A“ 5.
místo, dorost „B“ 8. místo
Nyní probíhá pro sportovní družstva hasičů zimní příprava, aby se nám i další rok
2. kolo Slavkov – Muži 5. místo, dorost „A“ podařilo získat takto dobrá umístění.
6. místo, dorost „B“ 7. místo
Lukáš Moravec
3. kolo Nové Sedlice – Muži 3. místo, dorost
trenér dorostu
„A“ 6. místo, dorost „B“ 11. místo
4. kolo Kravaře – Muži 6. místo, dorost „A“
2. místo, dorost „B“ se neúčastnil
5. kolo Uhlířov – Muži 4. místo, dorost „A“
6. místo, dorost „B“ 9. místo
6.kolo Štěpánkovice – Muži 1. místo, dorost
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JAK SE DAŘÍ DRUŽSTVU
MLADÝCH HASIČŮ
Po obnovení své činnosti funguje družstvo mladých hasičů ve Strahovicích již
20 let. V současné době evidujeme 46 aktivních členů mládeže ve věku od 6 do 18
let, z toho dětí do 15 let, je přesně polovina. Mladí hasiči se dělí do kategorií mladší
a starší žáci. Jejich vedoucí je Jana Zavadilová a instruktorky z řad dorostenců jsou
Veronika Halfarová, Magdaléna Hantáková a Dominika Strnisková. Hlavní vedoucí
mladých hasičů je Luděk Strnisko.

na laně. Kromě toho se žáci účastní běhu
s překážkami na 60m a soutěží CTIF (Mezinárodní výbor pro prevenci a hašení požáru), to znamená, že soutěžíme dle mezinárodních pravidel v požárním útoku s překážkami a štafetě.

Na to všechno se připravujeme od jara do
podzimu venku v hasičském areálu Kurníku. A v zimě je nám propůjčena tělocvična
ZŠ, kde pilujeme fyzičku na jarní sezonu.
Scházíme se dvakrát týdně v létě na dvě hoMladší a starší žáci se účastní závodů Hlu- diny a v zimě na hodinu a půl.
čínské ligy. Soutěžní sezona začíná v září
a končí v červnu. V tomto období jsme se V dubnu jsme byli, jako každý rok, na víúčastnili 15 soutěží. Poměřujeme si síly v po- kendovém soustředění na Bílé Holubici
žárním útoku, štafetě dvojic, štafetě 4x60 m, v Mokřinkách, kde je o nás po všech strándisciplníně železný hasič a uzlování. Stra- kách velice dobře postaráno. Svým prohovice jsou součástí 11. okrsku a tudíž jarní středím je areál vynikající pro pobyt i těch
a podzimní kolo jezdíme soutěžit na Opav- nejmenších. V červnu probíhá poslední
skou stranu. Zde je připraven Závod požár- trénink v našem areálu i s rodiči. Na tomto
ní všestrannosti, tzv. branný závod. Mladší tréninku si vyměníme role - rodiče soutěží
děti běží trasu dlouhou asi 2 km a starší a děti jsou vedoucí. Zkraje se rodiče zdrá3 km, na trase absolvují střelbu ze vzdu- hají, ale později se stud změní v urputný
chovky, uzlování, topografii a určení azi- boj o vítězství. V srpnu začínáme na chamutu, základy první pomoci a ručkování tě Královně ve Strahovicích, kde máme
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nachystány hry a soutěže spojené s velmi závodě hasicí techniky.
oblíbenou stezkou odvahy.
A dále se budeme snažit ze všech sil, umísAni o vánočních svátcích nelenošíme, čas tit se na nejvyšší příčce v lize. K tomu, aby
využijeme k návštěvě zajímavého místa se nám vše podařilo, je nejen nutná fyzicv blízkém okolí. Loni to byla návštěva cent- ká příprava, ale i skvělý stmelený kolektiv,
ra 112 v Ostravě, kde jsme si mohli prohléd- který táhne za jeden provaz.
nout vozový park a budovy, a také jsme si
prohlédli záchranářský vrtulník.
Jana Zavadilová
SDH Strahovice
V příštím roce pojedeme opět na Bílou
Holubici a budeme stanovat na Královně.
Chtěli bychom, pokud se vše podaří, udělat exkurzi v nějakém zajímavém výrobním
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ẁqÿÿ)r(ÿÿ
ÿ̀ÿ6KXÿochrany
ÿptÿÿuXÿÿU<\xÿna
ÿ9BA6území
><WCÿÿ8l;Cÿhra9A:ÿÿA<HC7:>hraničních
projektu,
Gÿÿ_:6B?CÿÿM<ÿÿ46L6>Sudice,
D@:ÿÿA:M9:=6GRohov,
ÿÿU(ÿÿF<ÿÿFi\Cničních
ÿÿtÿÿuXÿÿ obcí Euroregionu Silesia prostřed_L;<ÿÿ4?@FL;<>Chuchelná,
(Strahovice,
ÿ
Píšť, Hať, Šilheřovice) a 2 polské gminy nictvím zlepšení technického zázemí 22
ÿ?D;<8ÿÿ
ÿ9A:K<N6GÿÿÿE5;:ÿÿÿF5Projekt
6F:W<>Dÿÿÿ45byl
4678Gÿÿÿ49:;<=>7ÿÿÿ:?@jednotek
AB>5ÿÿÿ>BÿÿÿkM<8Dÿÿÿ@AB>C=>D?@ÿÿÿ:Ehasičů
?Dÿ
0;BF>D8ÿÿ
(Krzanowice,
C;<4CBÿÿ9A:46W<_>C?6FD8ÿ
ÿÿM;<9\<>Dÿÿ6<?@>C?požárních
N7@:ÿÿMLM<8DÿÿYYÿÿ9:mLA>D?@ÿÿK<dobrovolných
_>:6<Nÿÿ_:EA:F:;>i?@ÿ
)GA:A<HC:>GÿÿIKrzyżanowice).
15ÿ
po celou
ÿÿ=<4Ni?realizován
@ÿÿ
ÿÿBÿÿVtÿÿ9:;4Ni?@veeÿÿ
ÿÿBÿspolupráci
ÿK<KC?@ÿÿ9WC9ABF<>:(74nčeských
ÿÿN<ÿÿ49:;<=>ai8ÿ
ÿMLpolských)
4B@]8ÿ
ÿÿ9WCÿÿ9:amLjejich
A<?@ÿÿ
ÿÿBÿpřipraveÿKC>i?@ÿ
@B4C=]ÿÿÿ
ÿa[dobu
A:8L?@ÿÿFÿ9:@ABsborem
>C=DXÿÿ'I5467Morav8<8ÿÿÿ49:;<=nosti
>7ÿÿ:?@keAB>5společným
Jÿÿÿ
ÿ4<ÿÿFÿ6:86:ÿÿ9zásahům
WD9B_lÿÿ854;Dpři
ÿÿ9A:9požárech
:K<>Dÿ
mCF<;>i?@ÿÿ9:@záchranným
s Hasičským
?@ÿÿML?@ABúzemním
>>i?@ÿÿ454678]odborem
ÿÿ>BÿÿkA:F>Cÿÿ_a:Ejiných
A:F:;>iživelných
?@ÿÿ4;:m<Nÿ̀ÿÿN6pohromách
<A7ÿÿK4:GÿÿFÿ:E:vGÿpohraničí.
ÿM<8D?@ÿ
_F:Gÿÿ>LA:_>Dkraje,
skoslezského
:G=L4xÿÿ6l?@6velitelstvím
:ÿÿ454678]Xÿ státního „Systémem společné ochrany“ se v tomto
><_D;>:aGÿÿ4Okresním
v Opavě,
ÿ
ÿÿwÿÿ>:FLÿÿ9:mLA>DÿÿF:MC_;Bÿÿÿ
ÿaYÿÿ9A:ÿÿ=<4N7ÿÿK<_>:6N5ÿÿÿÿ
ÿBÿÿYÿÿ9A:ÿÿ9:;4N7eÿÿ
ÿÿBÿÿ_B;\Dÿ23
TÿAL8?Cÿÿ9A:K<N6GÿÿE5;Bÿÿ9:WDM<>Bÿÿ
ÿBÿÿBN?<4?@:9>:4nÿ
6<?@>C?N7ÿÿF5EBF<>Dÿÿ9A:ÿÿVoÿÿK<_>:6<NXÿÿRBÿÿ4B8:6>7ÿÿ9:4D;<>Dÿÿ9W<4@AB>C=>Dÿÿ9WC9ABF<>:4nÿÿÿ
Silesia“ je název česko-polského projektu
financovaného z programu INTERREG
V-A Česká republika – Polsko v rámci prioritní osy 1 „Společné řízení rizik“. Realizace projektu byla zahájena v říjnu 2017
a letošním rokem končí.

ÿÿÿ128ÿÿ
ÿÿ8ÿÿ8ÿ
'!86556#ÿÿ*!ÿÿ501ÿÿ ÿÿ81ÿÿ8ÿÿ ÿÿ9ÿÿ15ÿÿ13180ÿÿ568!ÿÿÿ
61ÿÿ8ÿÿ%1!1ÿÿ8456ÿÿ2 #ÿÿ+8ÿÿ ÿÿ50156ÿÿ2ÿÿ8%1ÿÿ,1!38ÿÿ1 8ÿÿ1ÿÿ 1#ÿ
ÿ
ÿ21ÿÿÿ/!ÿ
ÿÿ51!ÿÿÿ0%1ÿÿ
ÿÿ8ÿÿ20821ÿÿ!ÿÿ2!3ÿÿ  456ÿÿ6820ÿÿÿÿ
(1ÿÿ#ÿÿ2!98ÿÿ-.ÿÿÿ
0123456ÿÿ
ÿÿ8ÿÿ9 23456ÿÿ,1!13ÿÿ89,1456ÿÿÿÿ9,13!ÿÿ38 ÿÿ10ÿÿ21!3ÿÿ9,13!#ÿÿ+8ÿÿ!!ÿ
ÿÿÿ21ÿÿÿ3ÿÿÿ



4
5
6
ÿ
ÿÿ
6
8
2

0

ÿ
ÿÿ
2082!národních
ÿÿÿ%56ÿÿÿ98!1ÿÿÿ9,1V3!ÿÿ
ÿčervnu
2!95ÿ loňského roku se naše jednot2případě
1!3ÿÿÿ3!16myslí
propojení dvou
)820236ÿÿ5686ÿÿ2 ÿÿ3 82321236ÿÿ38,1ÿÿ2!95ÿÿ43126ÿÿ1!12!ÿÿ2!!6ÿ
ka
víkendového soustředění
záchranných
systémů
na
úrovni
dobrovolÿ8ÿÿ8%ÿÿ62!ÿÿÿÿ6 51ÿÿ96ÿÿ%156ÿÿ831!ÿÿ42!9ÿÿ9,13!ÿÿÿ
ÿ8zúčastnila
ÿÿ,16ÿ
96ÿÿ2 ÿÿÿ581 ÿÿÿ
ÿ8ÿÿ,1,56ÿÿ998121ÿÿ31ÿ
92ÿÿ9ÿÿ19%1ÿÿ!156536ÿÿ1ÿÿ,1!13ÿÿ  456ÿÿ6820ÿÿÿ
v
Ústřední
hasičské
škole v Jánských Kouných
složek,
které
jsou
v
obou
zemích
neÿÿ286ÿÿÿ9ÿÿ9156ÿÿÿ
ÿ8ÿÿ,456ÿÿ1456ÿÿ9656ÿÿÿ9680#ÿÿÿ
ÿ68ÿÿ,1!3ÿÿ  456ÿ
29 104ÿ
,13!ÿÿ6 1těchto
ÿÿ01!ÿÿ7 013#systémů.
ÿ
6dílnou
820ÿÿ92ÿÿ9součástí
pelích.
Program
soustředění,
na jehož příÿ
ÿ
pravě a realizaci se podílel velitel naší jed-

notky Petr Boček, zahrnoval jak teoretickou, tak praktickou část a byl zaměřen na
použití dýchacích přístrojů, dálkovou dopravu vody, poskytování předlékařské pomoci. Součástí programu byla i přednáška
na téma plošného pokrytí a organizace požární ochrany na obou stranách hranice.

V rámci projektu byla pořízena 4 nová požární vozidla (2 pro české jednotky a 2 pro
polské) a další technické vybavení pro 19
jednotek. Na samotné posílení přeshraniční připravenosti a akceschopnosti dobrovolných požárních jednotek byly zaměřeny
aktivity zahrnující 4 společná taktická cvičení realizovaná střídavě na české a polské
straně, 2 turnusy společných soustředění
v Ústřední hasičské škole s programem
teoretických školení a praktického výcviku pod názvem „Univerzita dobrovolného
hasiče“ a společná pracovní setkání všech
zapojených jednotek. Nedílnou součástí
projektu byla také analýza systému společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu
Silesia a zpracování stručného a srozumitelného manuálu společné ochrany jako
pomůcky pro jednotky dobrovolných hasičů při provádění zásahu na druhé straně
hranice.
Pro JSDH Strahovice bylo v rámci projektu pořízeno vybavení v celkové výši téměř
1,3 milionů Kč. Jednalo se o nové zásahové
obleky včetně rukavic a přileb se svítilnami, dýchací přístroje, čerpadla, pily, různé
zdravotnické pomůcky, speciální tablet se
softwarem pro hasiče apod.
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JSDH Strahovice se dále zúčastnila dvou
mezinárodních
taktických cvičení. První
ÿ
ze série cvičení se konalo v květnu loňského roku přímo v Sudicích. Cvičení, kterého
se celkem zúčastnilo přes 50 českých a polských dobrovolných i profesionálních hasičů a 12 požárních vozidel, bylo zaměřeno
na zdolání požáru hospodářské budovy
místní fary s organizací dálkové dopravy
vody.
V květnu letošního roku se JSDH Strahovice
podílela na organizaci dalšího cvičení, a to
přímo ve Strahovicích. Toto cvičení bylo
zaměřeno na zdolání požáru obecní rekreační chaty u lesa a na vyhledání a ošetření
zraněných osob. Na obou cvičeních si naše
jednotka vedla velmi dobře.
Dne 22. listopadu 2019 se v Kulturním
centru v Píšti za účasti téměř stovky dobrovolných hasičů z 22 českých a polských
jednotek zapojených do projektu konalo závěrečné setkání projektu. Na tomto setkání,
kterého se kromě dobrovolných hasičů zúčastnili všichni partneři projektu, zástupci
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, zástupci Okresního velitelství státního požárního sboru v Ratiboři
a další hosté, byl zhodnocen průběh všech
aktivit, výstupy projektu a jeho přínos
pro zlepšení technického zázemí jednotek

dobrovolných hasičů a jejich připravenosti projektu zhodnotil Petr Boček.
ke společným zásahům při požárech a jiných živelných pohromách v pohraničí.
Petr Boček
Za jednotky dobrovolných hasičů přínos
velitel JSDH Strahovice

VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA
SDH STRAHOVICE
V sobotu 14. prosince se členové sboru
dobrovolných hasičů ve Strahovicích sešli
v sále obecního domu, aby zbilancovali rok
2019 a zvolili si členy výboru na období let
2020 – 2025. Účast členů s volebním právem
byla nadpoloviční, takže podmínka pro
řádný průběh byla splněna.
Po uctění památky zesnulých členů minutou ticha a volbě jednotlivých komisí si
přítomní poslechli zprávy členů výboru
a byli seznámeni s navrženými kandidáty. Těch bylo celkem jedenáct a z těchto si
přítomní zvolili tyto: Radek Riemel, Petr
Boček, Kateřina Obrusníková, Lenka Sedláčková, Radka Malchárková, Stanislav
Josefus, Lukáš Moravec, Jakub Malchárek
a Lukáš Pekárek. Samostatným hlasováním byl pak do funkce starosty sboru zvolen Lukáš Pekárek, jako náměstek starosty
Radek Riemel a jako revizor sboru Radka
Malchárková. Nově zvolený starosta pak
valnou hromadu seznámil s plánem práce
na příští rok.

V rámci diskuze vystoupila paní starostka
obce a předala členům jednotky poděkování za účast na likvidaci mimořádné události, výbuchu v rodinném domě. Dále pak
vystoupili se svými zdravicemi delegovaní zástupci družebních sborů ze Všeminy
a Krzanowic. V průběhu celé schůze mohli
přítomní zhlédnout rok 2019 jako prezentaci ve formě fotek a videí. Velitel jednotky
a sboru Petr Boček pak podrobně popsal
úskalí při zásahu po výbuchu v rodinném
domě.
Na úplný závěr jsme měli pro všechny přichystané malé občerstvení.
Sbor dobrovolných hasičů přeje všem občanům příjemné prožití svátků vánočních
a vše dobré v novém roce 2020.

Lukáš Pekárek
starosta SDH
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SK METEOR
STRAHOVICE

SOUHRN FOTBALOVÉHO
PODZIMU
Podzimní část sezóny jsme tak zakončili na
konečném 4. místě se ziskem 23 bodů a skóPo povedené loňské sezóně, kdy se naše re 46:32.
„A“ mužstvo umístilo na druhém místě,
nastoupilo naše mužstvo opět k zápasům Muži B
1.B třídy sk. B. Začátek sezony se ale nevyved podle představ, když jsme nejdříve Muži „B“ nastoupili i letos, stejně jako
ztratili body po remíze 2:2 s Chuchelnou v minulé sezóně k zápasům III. třídy sk. A.
a následně prohráli vysoko 5:1 v Ostravě Začátek sezóny ovšem nezastihl mužstvo
Jih. Po špatném začátku se výsledky zlep- v nejlepší formě, když jsme získali pouze
šovaly. Nejlepším výkonem podzimu byl jeden bod z prvních tří utkání. Další průpro mnoho fanoušků zápas s Kozmicemi, běh sezóny byl již výsledkově lepší a dostakdy se po nepovedeném začátku podařilo vily se i bodové zisky. Po podzimní části
otočit zápas z nepříznivého stavu 0:2 na ko- sezóny jsme se nakonec umístili na 6. místě
se ziskem 20 bodů při skóre 32:29.
nečných 7:3.
Muži A
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15 bodů. Našim fotbalovým nadějím se podařilo v podzimní části vstřelit 63 gólů v 6
Naši starší žáci nastupují v okresní soutěži zápasech a obdrželi 29 gólů.
starších žáků 1+7 sk. A. Do podzimní části
sezóny vstoupili vysokou výhrou 5:1 s Dob- Mladší přípravka
roslavicemii. Na tento výkon navazovali
v průběhu celé sezóny, když vyhráli 5 utká- Mladší přípravka nastupuje v okresní souní a pouze dva krát prohráli. Za zmínku těži 1+4, kde se střetává s takovými týmy
určitě stojí vysoká výhra v Píšti 17:0. Starší jako FC Baník Ostrava, Hlučín nebo Dolní
žáci se tak po podzimní části umístili na Benešov. V konkurenci těchto týmů si ovdruhém místě se ziskem 15 bodů při skóre šem vedou dobře, a i s většími týmy hrají
vyrovnané duely.
35:16.
Starší žáci

Za všechna mužstva chceme poděkovat
naším fanouškům, kteří nás hojně podpoMladší žáci v letošní sezóně nastoupili do rovali nejen v domácím prostředí, ale také
soutěže Mladších žáků 1+5. Celou podzim- na venkovních zápasech, za což jim patří
ní částí prošli jen s jednou prohrou na hřišti velký dík.
Chlebičova. Zbytek zápasů mladší žáci vyMiroslav Nevřela
hráli a umístili se tak na druhém místě, za
zastupitel, člen výboru SK Meteor
prvními Bolaticemi, se kterými mají stejně
Mladší žáci
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mrazech.
MYSLIVECKÝ
Proto je našim každoroč
SPOLEK
kvalitního krmení pro zv
začínáme
přikrmovat již
MYSLIVECKÝ SPOLEK
HRANIČÁŘ
jara.
lovů
a jehonů.
Podzim
pro všechny myslivce především byla provedena u všech myslivců dechodobou lovů a honů. Hon je společenskou vá zkouška na přítomnost alkoholu, což je
kde jsou přítomní
ejenudálostí,
myslivci
se nejen myslivci v současné době běžnou praxí policie na P
se svými lovecky upotřebitelnými psy, ale úseku zbraní a střeliva.
také i honci, kteří jsou nedílnou součástí ces
lého honu. Je již mnohaletou tradicí u těchto akcí dodržovat především zvyky a tradiro
ce české myslivosti našich předků.

Z
Toto nastávající zimní období přináší také
myslivcům více starostí o zvěř, kdy je nutné
ji dostatečně přikrmovat, aby zvěř nestrádala a mohla přežít zimu. Nejvíce zvěř strádá při vysoké sněhové pokrývce a silných
mrazech. Proto je našim každoročním úkolem zajistit dostatečné množství kvalitního
krmení pro zvěř v naší honitbě na celé zimní období. Zvěř začínáme přikrmovat již po
žních až do následujícího jara.

V letošním roce jsme již uskutečnili dva
hony na drobnou zvěř v naší honitbě na
katastru obcí Strahovice a Rohova, kde se
ulovila jedna liška, jedenáct zajíců, čtyřicet
bažantích kohoutů a pět divokých kachen.
Honů se zúčastnili nejen členové našeho Příjemné prožití Vánočních svátků, hodně
spolku, ale i hosté, kteří byli na tuto akci zdraví v novém roce přejí myslivci.
pozváni. V průběhu honu nás neminula
Tomáš Riemel
ani policejní kontrola zaměřena předeMS Hraničář
vším na kontrolu loveckých zbraní a dále

é
zváni.
a zaměřena
a provedena u všech
, což je v současné
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SPORTOVNÍ KLUB
GYMPAR

SPORTOVNÍ KLUB GYMPAR MÁ
V TÝMU VÍCE MISTRA ČR
V PARKOURU
Ve dnech 9. - 10. listopadu 2019 proběh- Každopádně parkour mě ze všech sportovlo v rámci veletrhu sportu - LIFE! v Brně ních aktivit zaujal nejvíce a vydrželo mi to
1. mistrovství České republiky v parkouru, dodnes.
které organizovala komise parkouru v České gymnastické federaci. Účastnilo se 256
závodníků včetně strahovického rodáka
Marka Moravce.
Marek Moravec, který momentálně dokončuje bakalářské
studium na Fakultě Studií lidského pohybu Ostravské univerzity a působí jako trenér ve
Sportovním klubu GymPar,
se umístil ve své kategorii
Speedrun na neuvěřitelném
2. místě pouze o 0,13 s za vítězem v této kategorii. I přes tuto
desetinu vteřiny je to obrovský
úspěch a Markovi bychom rádi
tímto pogratulovali jménem celého Sportovního klubu!
Marku, čtenáře by mohlo zajímat, jak ses k parkouru dostal,
a jak dlouho se mu věnuješ?
Zdravím, všechny čtenáře Strahovického zpravodaje. K Parkouru jsem se dostal v roce
2012, v tomto období jsem
byl hodně aktivní dítě a rád
jsem zkoušel nové sporty, přičemž inspirace pramenila zejména z internetových videí.
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Jak často trénuješ?

úrazům, a jejich trénink a pokroky dosáhnou úplně jiných rozměrů, je to super!

Trénuji třikrát až čtyřikrát týdně. Ne vždy
jde o trénink samotného skákání. Snažím Baví tě předávat své zkušenosti žákům
se být komplexní, a proto v mém tréninku základních škol?
hrají důležitou roli i různé posilovací cvičení, přizpůsobené na míru mým potřebám. Určitě ano, snažím se lekce vést takovou
formou, aby to děti bavilo a trénink byl
plný výzev. Když vidím, že to děti baví,
a ještě dělají skvělé pokroky, tak jsem ve
svém živlu!
Mohli by se děti přijít podívat na tvůj
trénink dříve než by s parkourem začali?
Popř. kdy máš tréninky?
Jistě, taková možnost tady určitě je, a to
Nyní je parkour velkým hitem, jak to vní- např. na ZŠ ve Strahovicích každý týden
v pondělí od 14:00 hod, kde vedu pravidelmáš ty?
ný trénink. Po svolení od rodičů se mohou
To je pravda, a jsem nesmírně rád, že tomu přijít podívat na mě i mé svěřence, případtak je! Velký boom přišel v posledních pěti ně se na cokoliv zeptat.
letech, alespoň tak jsem to zaregistroval.
Parkour přilákal obrovskou pozornost Nyní ses stal více mistrem ČR. Jak sis tadětí a mládeže, která v poslední době po- kovou soutěž užil po celé té době, co parstrádá pravidelnou pohybovou aktivitu, kour provozuješ?
tudíž parkour vnímám jako skvělý nástroj
k tomu odtrhnout děti od počítačů a jiných Moc jsem si to užil, a jsem velmi rád za své
technologických motivů a probudit v nich umístění. Bylo zajímavé mít poprvé možjinou, ale o dost smysluplnější vášeň, vášeň nost poměřit své síly s ostatními v ČR. Do
příště však chci ještě zapracovat na své trék POHYBU!
mě, která byla ve finále zbytečně velká. CelCo říkáš na zlepšení podmínek pro děti, kově mě to neskutečně nakoplo do příštích
tréninků a ve zlepšování svých výkonů.
které právě s parkourem začínají?
Jsem rád za to, jakým směrem se to ubírá.
Když jsem začínal, měli jsme s klukama
přístup do „vybavené“ tělocvičny jen pár
krát do roka. Proto jsme trénovali nové skoky venku do písku, sena, nebo na zahradě.
Dnes už mohou děti navštěvovat parkourové lekce, vybavené parkourové haly apod.,
ale hlavně se jim dostává kvalitní vedení od
trenérů, kteří jim dokáži představit parkourové základy a vyhnou se tak zbytečným
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Uvidíme tě na podobných akcích?
Určitě! Minimálně bych se rád v roce 2020
zúčastnil Českého poháru a opět MČR
v parkouru.
Děkuji, a ještě jednou gratuluji!
Martin Nevřela
trenér Gympar

GYMPAR ZIMNÍ TÁBOR & SNĚŽENKY
A MACHŘI
vedeny tak, aby u dětí
podpořily
sportovní
morálku,
vytrvalost,
odvahu a motivaci posouvat své hranice.
Nyní se však chystá pro
naše členy, ale nejen pro
ně, něco nového!
Jedná se o ZIMNÍ TÁBOR – sněženky a machři.

Sportovní klub GymPar se těší z nárůstu
počtu svých spokojených členů. V letošním
školním roce 2019/2020 se podařilo otevřít
celkem 22 gymnastických a 3 parkourové
kroužky pro žáky základních škol nižšího
stupně.
Gymnastické kroužky mají za cíl dětem
vštípit, že pohyb může být velmi prospěšný a zároveň i zábavný. Gymnastika tvoří
perfektní základ pro další sporty, aktivity
i každodenní život. Gymnastické tréninky rozvíjí svalovou sílu a rovnováhu pro
správné držení těla.

Letošní ročník zimního táboru bude probíhat o jarních prázdninách (3. 2. – 7. 2. 2020) na Horní Bečvě
v horském hotelu Bečva. Jednou z hlavních
aktivit bude bezpochyby výcvik na lyžích
či snowboardu vedený certifikovanými
instruktory. Mimo to děti čeká nabitý zážitkový program tvořený za pomocí rekreologů Ostravské univerzity. Nebude chybět
například zimní olympiáda, bobcross závody, biatlon, superslalom a mnoho dalšího.
Děti si budou moci také v praxi vyzkoušet,
jak funguje lavinové vybavení, zahrají si
ty nejlepší táborové hry i procvičí základy
gymnastiky a parkouru. Tábor je určen pro
děti prvního stupně ZŠ.

Parkourové kroužky představují skvělou
příležitost pro rozvoj všeobecných pohybových schopností i dovedností, které za- Přihlášky a veškeré informace naleznete na
hrnují gymnastické, akrobatické i silové www.gympar.cz
prvky. Kurzy parkouru a freerunningu
napomáhají také ke zlepšení celkové fyzicMartin Nevřela
ké kondice. Lekce gymnastiky a parkouru
trenér Gympar
jsou trenéry sportovního klubu GymPar
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HORAMEA

„STARAJÍCE SE O ŠTĚSTÍ DRUHÝCH,
NACHÁZÍME SVÉ VLASTNÍ.“
					
PLATÓN
Milí strahovští spoluobčané,
vánoční svátky jsou téměř za dveřmi, proto Vám chceme i my, holky z HORAMEA,
hned na úvod popřát do následujících dnů
hodně pokoje, lásky, požehnání a krásných
chvil prožitých s Vašimi blízkými...

Další aktivitou, která nás provázela po celý
rok, byl soubor přednášek na různá témata
v rámci projektu „Aktivní a zdravé stárnutí
v obci Strahovice“, který byl 16. listopadu
zakončen poslední přednáškou s názvem
„Všude dobře, doma nejlíp“ na téma domácí zdravotní péče. Děkujeme za Vaši účast
a věříme, že témata, která jsme zvolily, byla
i pro Vás zajímavá.

A protože se také nezadržitelně blíží závěr
roku 2019, dovolte nám krátkou vzpomínku na vše, co jsme spolu pod „hlavičkou“
Náš příspěvek jsme začaly trošku netradičnašeho - vašeho spolku prožili.
ně citátem. To, co nás k tomu vede je zjištěV rámci Kinokavárny HORAMEA jsme se ní, že žijeme v obci, kde nám není lhostejný
zasmáli, ale také si možná poplakali, při osud našich sousedů a moc si toho vážíme.
projekci dvou filmů: ještě v zimním období
to byl snímek Zrodila se hvězda, a prázdni- Tuto skutečnost jsme si uvědomily předeny jsme pak zahájily promítáním úspěšné vším ve dnech, kdy bylo potřeba pomoci
rodině postižené výbuchem rodinného
české komedie Ženy v běhu.
domu, kdy každý z nás, v rámci svých možPřidáváme také vzpomínku na odpustové ností pomohl. Během příprav náhradního
odpoledne, kdy jsme Vám při poslechu tra- bydlení nás ale také oslovil pohnutý přídiční Vlčnovjanky smažily oblíbené domá- běh dvou lidí, který nás přivedl k myšlence
a k přesvědčení, že i zde, pokud můžeme,
cí langoše ☺.
máme a chceme pomoci…
Pro nás krásným zážitkem byla také účast
na slavnostním blahořečení P. Richarda Abychom byly trošku konkrétní… Pro
Henkese v Limburgu, kterému předcháze- mnohé z nás je samozřejmostí pobývat
ly dlouhodobé přípravy nejen na samotnou v příjemném prostředí, kterému říkáme
slavnost, ale také na milé setkání s našimi domov. Ale v tomto příběhu tomu tak nebypřáteli z Ruppachu, jak už jsme Vás infor- lo… Sdílením této skutečnosti jsme zjistily,
že díky štědrosti a ochotě pomoci mnohých
movaly minule.
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z Vás, je pomoc opravdu možná, a tak se již zmíněné… „Strajíce se o štěstí druhých,
zrodil projekt „Jak se staví sen ve Strahovi- nacházíme své vlastní.“
cích.“ Během podzimu se tento sen stal skutečností a my Vám z celého srdce děkujeme,
Hanka, Pavlína a Martina
že všichni společně můžeme prožívat ono
Spolek Horamea

NOVOROČNÍ
KONCERT
Pro Vás všechny, kdo máte rádi příjemnou
hudbu, připravujeme spolu s obecním úřadem novoroční koncert, na který Vás tímto srdečně zveme. Uskuteční se 11. 1. 2020
v obecním sále (pozvánku najdete na všech
tradičních místech) a hostem bude známý
zpěvák Pavel Helan. Panu Pavlovi se říká
také „pohodový písničkář“, proto přijměte
naše pozvání a přijďte pohodu, kterou šíří,
spolu s námi načerpat ☺.
Hanka, Pavlína a Martina
Spolek Horamea
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ZÁJEZD DO MUTĚNIC SE VYDAŘIL
Obec Mutěnice se nachází nedaleko města
Hodonín. Je to jedna z největších vinařských obcí na Slovácku s bohatými folklórními tradicemi. Tato malebná vesnička pod
vinicemi nabízí typickou slováckou lokalitu s asi 550 klasickými vinnými sklípky,
kde můžete ochutnat výborné moravské
vínečko přímo ze soudku.

na skupinky a vyrazili na trasy dlouhé buď
3 km, 6 km, ti zdatnější se vydali na trasu
dlouhou 9 km. Po celé trase byly pro turisty připraveny mutěnickými vinaři stánky s
rozličnými specialitami.

Každý rok v říjnu se zde sjíždí řada příznivců a milovníků moravského vína a dalších
místních specialit, aby se zúčastnili tradičního pochodu mezi vinicemi, který má více
jak třicetiletou tradici.

Na trase „Pod Dubňansků horů“ jsou krásné malované vinařské domečky, kde si mohou návštěvníci zazpívat s cimbálovkou,
koštovat bílý, růžový nebo červený burčák,
opodál v menším areálu hraje i rocková
skupina moderní písničky. Po návratu do
Mutěnic už na všechny čekají Mutěnické
búdy a velký výběr vín, burčáků, pálených
destilátů, ořechovic a spousta jejich místních specialit jako jsou guláše, chleba se
škvarkami, opékané selátko a řada cukrářských výrobků.

Taky letos vyjel autobus i ze Strahovic, přibíral příznivce z Chuchelné, Rohova, Sudic, Jednodenní zájezd se vydařil, dovezli jsme
Kobeřic a Suchých Lazců. Tento rok to již si krásné vzpomínky a za rok se těšíme
znovu.
bylo po osmnácté.
V Mutěnicích účastníky pochodu přivítalo
krásné počasí. Dle kondice jsme rozdělili
34

Anežka Obrusníková
pořadatelka
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PLÁN AKCÍ OBCE STRAHOVICE
NA NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ
21. 12. 2019
04. 01. 2020
11. 01. 2020
		
18. 01. 2020
24. 01. 2020
01. 02. 2020

Živý Betlém
Turnaj ve stolním tenise
Pavel Helan Novoroční koncert
Obecní ples
Hasičský ples
Papučový ples

21. 02. 2020
22. 02. 2020

Sportovní ples
Masopustní průvod

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

Náhradní svoz plastů ze dne 1. 1. 2020 proběhne v sobotu 4. 1. 2020.
Termín velkoobjemového a nebezpečného odpadu: SOBOTA 14. března 2020.
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