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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY OBCE
Vážení spoluobčané,
po chladném a deštivém jaru se v květnu
konečně začala uvolňovat protikoronová
opatření, děti se mohly po dlouhé době vrátit do škol, vidět opět své učitele a kamarády
ve skutečnosti, nejen z monitoru počítače,
mohly zamířit na dětské či fotbalové hřiště.
Také my dospělí se můžeme postupně vracet k normálnímu kulturnímu, sportovnímu a společenskému životu. Můžeme se sejít
se svými přáteli nejen v soukromí vlastních
zahrádek, ale také navštívit restauraci nebo
vinárnu obecního domu s ochutnávkou
dobrého jídla, navštívit sportovní utkání či
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posedět ve vnitřních i venkovních prostorách Hospody na hřišti.
Spolu se slunečními paprsky se do našich
životů vrací optimismus a s nadcházejícím
létem můžeme začít opatrně plánovat dovolenou.
Přeji vám, aby se vaše plány na léto vyplnily,
abyste si v klidu a ve zdraví užili letní dny.
Elen Malchárková
starostka obce Strahovice

OBECNÍ
INFORMACE

PŘÍPRAVA NOVÝCH POZEMKŮ PRO
VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ
V poslední době evidujeme ze strany našich
spoluobčanů a také od zájemců z širšího
okolí zvýšený počet dotazů týkajících se volných stavebních míst pro výstavbu rodinných domů v naší obci. Lokalita U vodárny
je z větší části zastavěna a volné pozemky
zde již nejsou k dispozici.

Územní plán vymezil vhodné pozemky pro
zástavbu v lokalitě Na farském, kde po vyřešení převodu pozemků do vlastnictví obce
Strahovice a jejich následném zainvestování
(vybudování přístupové komunikace a inženýrských sítí) bude umožněna výstavba
přibližně 22 rodinných domů.

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO
PROSTRANSTVÍ
V současné době probíhá příprava úprav
veřejného prostranství mezi budovami
obecního úřadu a obecního domu s cílem
vytvořit na této ploše dostatečný počet parkovacích stání pro návštěvníky obecního
úřadu, pošty Partner, kadeřnictví, kosmetických služeb, zařízení sportovního areálu,

Elen Malchárková
starostka obce Strahovice

obecního sálu, stravovacích a ubytovacích
služeb, místní knihovny. Součástí plánovaných úprav by mělo být doplnění parkové
zeleně.
Elen Malchárková
starostka obce Strahovice

OPRAVA VÝTLUKU NA MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍCH
V
průběhu
měsíce května
a června probíhaly drobné
opravy výtluků na místních
komunikacích.
Rovněž
byly
provedeny

opravy nevyhovujících, propadlých kanalizačních vpustí a propustků. Obnoven byl
rygol u přilehlé komunikace směrem k chatě
„Královna“ a v současné době probíhá zabezpečení dvou míst na účelové komunikaci
směrem do Kobeřic. V místech propadající se
komunikace byly obnoveny propustky a byla
zahájena výstavba zpevňujících zdí. Po dokončení opravy bude komunikace sloužit
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pouze pro pěší, cyklisty a obsluhu přilehlého
vodojemu. Nově bude tento úsek komunikace osazen trvalým dopravním značením
a zábranami proti neoprávněnému použití.

Karel Malchárek
člen Rady obce Strahovice

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY –
REALIZAČNÍ FÁZE
Státní pozemkový úřad byl požádán o zajištění příslušných projektových dokumentací
a následnou realizaci protierozních opatření
dle schválených komplexních pozemkových
úprav. Návrh jednotlivých opatření byl také
projednán s hospodařícími zemědělci v nejvíce postižených lokalitách.
Elen Malchárková
starostka obce Strahovice

INSTALACE INFORMAČNÍCH TABULÍ
V jarních měsících byly instalovány v naší
obci tři informační tabule. Na posezení směrem k lesu jsou pro cyklisty a pěší informace
o „Hodinovém dole“ – zdroje pitné vody pro
tři obce a zmínka o pověsti k tomuto místu.
Další dvě tabule jsou umístěné na cyklostezce u hraničního přechodu s Polskem a u posezení směrem ke Kobeřicím. Zde můžeme
najít informace ke Svatojakubské cestě směřující z Ratiboře přes Strahovice do Santiaga
de Compostela ve Španělsku.
Karel Malchárek
člen Rady obce Strahovice

RENOVACE DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
Pro děti v naší obci byla zahájená postupná
oprava dětských hřišť. Dětské hřiště u kostela bylo doplněno o dvě houpačky, pískoviště a houpačku na pružině. Plánována je
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ještě oprava stávající dřevěné konstrukce
pro skluzavku a houpačku. Dětské hřiště
„Na dědině“ bylo doplněno o houpačku pro
nejmenší děti a rovněž zde bude instalována

pružinová houpačka. Stávající konstrukce
houpaček a prolézaček budou nově natřeny.
Do pískoviště byl doplněn písek a krycí plachta proti znečištění. Na dětském koutku
fotbalového hřiště byl opraven provazový
žebřík a prostor bude doplněn o pružinovou
houpačku.
Karel Malchárek
člen Rady obce Strahovice

PARKOVÁNÍ V OBCI – DLOUHODOBÝ
PROBLÉM
Při procházkách či průjezdu naší obcí každý
z nás určitě zaregistroval stále větší množství zaparkovaných vozidel na místních
obecních komunikacích. Hlavně z hlediska
bezpečnosti jde o velmi závažný problém.
Je třeba si uvědomit, že naše komunikace
nejsou až tak široké a takto zaparkovaná
vozidla mohou zabránit nebo zkomplikovat průjezd velkých hasičských vozidel či
zdravotníků. Přitom je v naší obci spousta
nevyužitých parkovacích míst – prostor
u hřbitova, parkoviště u MŠ, parkoviště
u ZŠ, u golfového hřiště, popř. u obecního

úřadu. Apelujeme tímto na všechny řidiče,
aby parkovali svá soukromá i firemní vozidla na uvedených veřejných parkovištích
nebo na svých pozemcích. Na tuto situaci
bylo opakovaně upozorňováno i prostřednictvím místního rozhlasu, přesto se situace příliš nezlepšila. Věříme, že tento článek
přispěje alespoň k malému zamyšlení nad
touto problematikou a částečnému zlepšení
situace s parkováním vozidel v naší obci.
Daniel Beneš
redakční rada, člen Rady obce Strahovice

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
V sobotu 27. 3. 2021 proběhl
v naší obci „tradiční“ jarní
svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Svoz proběhl poprvé formou kontejnerového sběru, tentokrát v prostoru parkoviště u minigolfu.
Občané naší obce tak mohli
opět po roce zlikvidovat nepotřebné a nefunkční elektrospotřebiče,
pneumatiky,
koberce, starý nábytek, barvy
či nebezpečný odpad. Tato náročná akce vyžadovala díky
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a proběhla bez větších komplikací, takže kolem poledne odjížděly poslední vozy s kontejnery a akce byla zdárně ukončena. Na
podzim letošního roku by měl proběhnout
ještě jeden takovýto svoz, o termínu budeme
informovat prostřednictvím našeho zpravodaje, obecního rozhlasu či na obecních
stránkách.

kontejnerovému svozu daleko větší množství dobrovolníků, byla dobře organizována

Daniel Beneš
redakční rada, člen Rady obce Strahovice

ZNOVUOTEVŘENÍ RESTAURAČNÍCH
ZAŘÍZENÍ

Téměř po ročním omezení restauračních
zařízení z důvodu pandemických opatření byla opět otevřená „Hospoda na hřišti“ a také zařízení v Obecním domě ve
Strahovicích za podmínek současných
vládních opatření. Je možno využívat jak
vnitřní prostory obecního domu (sál, restaurace, vinárna a ubytování), tak i venkovní přilehlou terasu. Pro rodinné oslavy
je možno využívat sál, v restauraci a vinárně je nabízená rezervace stolů. Zatím je provoz omezen na pátek až neděli.

V červenci plánujeme slavnostní otevření
obecního domu s prohlídkou rekonstruovaných prostor. V provozu je opět „Hospoda
na hřišti“ s přilehlou terasou. Pro zlepšení
zázemí byla zakrytovaná výčepní dřevěná
bouda a je naplánováno její vnitřní vybavení včetně přívodu vody a osvětlení. Srdečně
Vás zveme k návštěvě provozovaných zařízení.

NEPOVOLENÝ „TÁBORÁK“
V neděli ráno na Svátek matek se občané,
kteří se starají o čistotu hřiště, nestačili divit.
Vedle boudy našli stopy po ohni, do potoka
byla odhozena dřeva, která během „táboráku“ nestačila shořet. Uvědomují se „organizátoři“ této akce, jak nebezpečné je rozdělávat oheň mimo vyznačená ohniště, na cizím
pozemku, blízko dřevěné boudy? Tentokrát
se naštěstí nic nestalo. Doufáme, že toto se
již nebude opakovat.
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Martina Panocová
redakční rada, zastupitelka

Karel Malchárek
člen Rady obce Strahovice

ZÁSILKOVNA
Z-BOX
ZPROVOZNĚNA

Od 21. června 2021 je také v naší obci v provozu Zásilkovna Z-Box. Je umístěna na parkovišti u golfového hřiště, návod na použití
je zde.
obecní úřad

Z-BOX nově i u nás!

Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny
Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si
můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu,
jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna.

Nonstop provoz
Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

Snadná a rychlá obsluha
Stačí vám pouze mobilní aplikace
Zásilkovna.

Myslíme ekologicky
Z-BOX je napájen solárním panelem
a vyžaduje jen minimum elektřiny.

Jak na to?
1) Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží přes Zásilkovnu.
2) V košíku zvolte doručení na výdejní místo.
3) V nabídce výdejních míst vyhledejte název naší obce a vyberte Z-BOX.
4) Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-BOXu!
5) U Z-BOXu zapněte na svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna.
Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.
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POŠTA PARTNER
STRAHOVICE
ROZŠÍŘILA SVÉ
SLUŽBY
Pošta Partner Strahovice rozšířila služby
pro naše občany. Nově můžete využívat institucí. V nabídce je také velké množství
Balíkovnu pro vyzvedávání vašich zásilek různých stíracích losů.
a dále je pobočka vybavena terminálem
Michaela Pierníková
společnosti SAZKA, který umožňuje sázePošta Partner
ní různých loterií, dobíjení kreditu mobilních telefonů a placení faktur vybraných

KOSTEL SV. AUGUSTINA VE STRAHOVICÍCH – SONDÁŽ NÁSTĚNNÝCH
MALEB BEURONSKÉHO STYLU
Beuronské umění
Vzniká v oblasti Beuron v Německu v 70. letech 19. století skupinou mnichů. Toto umění má sloužit k potřebám benediktinského
řádu. Snaží se dát umění nový směr. Chápe
umělecké dílo jako kolektivní práci, a ne práci jedince. Umělci pracují na základě předkreslených šablon, malby jsou společným
dílem, proto je nežádoucí rukopis jedince.
Tento směr tvrdí, že lidstvo se již umělecky
vyčerpalo, a tak se obrací do minulosti a inspiruje se historickými styly. Inspiruje se starověkým Římem, římskými malbami a mozaikami i starověkým Egyptem. Z Egypta
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přejímá symboliku barev. Jádrem beuronské školy je jednoznačně malba, tématika
souvisí se zasvěcením a liturgii jednotlivého
kostela. Vyznačuje se jednoduchosti a úmyslnou stylizaci. Ideově se obrací k jednoduchosti přírody – flóralní motivy. Postavy
vycházejí z egyptského kánonu. Do České
republiky se dostává na konci 19. století, kdy
benediktinští mniši přicházejí do Prahy.
Beuronské umění je dochováno i v kostele
Božského Srdce Páně v Opavě, který je součástí klášterního komplexu Marianum. Zde
výmalba pochází z 30. let 20. století, z období tzv. Druhé generace beuronské školy.

historické fotografie výzdoby
předpokládal výskyt historické
ornamentální výmalby.
Samotný průzkum
Sakristie: Byly provedeny dvě
sondy poblíž dveřního prostoru
cca o velikosti 20x7 cm a 13x7
cm. V tomto prostoru je nízká
vlhkost, tudíž odkrytá původArchivní fotografie, původní výmalba beuronského stylu
ní
malba
má
poměrně slušnou stálost pigV těchto malbách už však nenajdeme odkaz
3. Samotný průzkum
mentu jak pevnostní, tak barevnostní (méně
egyptského umění, tak typický pro beuron- Sakristie: Provedeny dvě sondy poblíž dveřního prostoru cca o velikosti 20x7 cm a 13x7
sprašná
při doteku). Původní florální ornaskou ornamentální výzdobu. Také kostel sv. cm.
V tomto prostoru je nizká vlhkost, tudiž odkrytá původní malba má poměrně slušnou
2. Průzkum vybraných lokací zdiva (sondáž)
pigmentu jak pevnostní
tak barevnosti
sprašná
při doteku).
Původní florální
mentalika
se nachází
cca(méně
pod
pěti
vrstvami
Augustina ve Strahovicích je v tomto stylu stálost
ornamentalika se nachází cca pod pěti vrstvami novější výmalby.
Celkově ornamentální
vyzdoba zahalen
v kostele sv. Augustýna
ve Strahovicíchnovější
je zakrytá několika
výmalby.
vyzdoben,
je však
pod několika
vrstvami mladších výmaleb, zachovány byly pouze medailony v prostorech bočních oltářů
vrstvami
nátěry
z pozdních
období.
zasvěceny p. Marii
Ludskébarev
a sv. Josefovi
a na tzv. vitězném
oblouků. Dále je zachována, v
dá se říci nepoškozeném
původním
stavu
ornamentalika
a barevnost
Kostel
sv.
Augustina
byl
založen
roku
1924 v prostorech
varhanního kůru za varhanami, a také v sakristii na stropě. Tento kruhový ornament s křížem
ovšem narušen nevhodným
umístěním
Po konzultacích s paní
vjeneobarokním
slohu.
Prvníosvětlovacího
výmalbatělesa.
kostestarostkou obce Strahovice Elen Malchárkovou a místním panem farářem Vlastimilem
laKrajčovicem,
beuronského
stylu
byla
z
roku
1934,
bylo rozhodnuto sondy provést v daných lokacích,při
kde dle historické
fotografie výzdoby
kostela, se apředpokládal
výskyt1968
historické
ornamentální výmalby.
dalších
výmalbách,
to v letech
a 1996,
byly ponechány pouze barevné medailonky
světců v bočních kaplích kostela a na tzv. vítězném oblouku.
Sonda o rozměru 20x7 cm v sakristii

Průzkum vybraných lokací zdiva (son- Boční oltář: V tomto prostoru byla provedena sondáž na dvou místech, a to ve výšce cca
dáž)
115 cm o rozměrech 28x34 cm a ve výšce 310
Celkově je ornamentální výzdoba v kos- cm v klenebním prostoru o velikosti 84x65
tele sv. Augustina ve Strahovicích zakry- cm. Tato sonda zasahuje z klenby do oblouta několika
vrstvami mladších výmaleb, kové části. Sonda v nižší části vykazuje velPůvodní ornamentální motiv v sakristii
zachovány byly pouze medailony v pro- ké známky destrukce, a spíše jde o torzální
storech bočních oltářů zasvěceny p. Marii stav vlivem nadměrné vlhkosti zdiva. Tyto
Lurdské a sv. Josefovi a na tzv. vítězném florální ornamenty beuronského stylu jsou
Sonda
o rozměru
13x7 cm v sakristii
velmi
špatném
stavu. Pigment ornamenoblouku. Dále je zachována, dá se říci ve
v nepoškozeném původním stavu, orna- tů se ve velké míře zcela ztrácí a lze jej vidět
mentalika a barevnost v prostorech varhan- spíše reliéfně. Podkladová zelená vrstva je
ního kůru za varhanami, a také v sakristii stabilnější, avšak při jakékoliv čistící technina stropě. Tento kruhový ornament s kří- ce dochází k její destrukci. Tyto barvy mají
žem je ovšem narušen nevhodným umís- velice nízkoklihovou frakci (při pouhém
těním osvětlovacího tělesa. Po konzulta- doteku se stírají). Sonda rozsáhlejší velikoscích s paní starostkou obce Strahovice Elen ti, sloužící také jako ukázka stylu, proveMalchárkovou a místním panem farářem dená ve vyšší části rohu klenby a navazuVlastimilem Krajčovičem, bylo rozhodnuto jící na boční oblouk, je zachovalejší. V této
sondy provést v daných lokacích, kde se dle výšce je nižší vlhkost zdiva, tudíž je méně
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Sonda na kůru kostela o rozměru 26x7 cm, před fixaci

napadnutá, toto se projevuje i na stabilnosti
pigmentu, co se týče barevnosti i sprašnosti. Při odhalení malby je zde vidět lemování
bordurou s florálními motivy po okrajích,
uvnitř spatřujeme hvězdné nebe. Objevuje
se zde červená okrajová linka, zelená bordura s florálními motivy doplněná o zlatou
a uvnitř již zmíněné modré nebe, vše tvořeno pomocí šablon. V oblouku lze vidět
pigment v zelených a červených plochách,
pravidelně lemující oblouk. V této kapli jsou
také k vidění dva medailonky světců, nikdy
nepoškozené mladší výmalbou.

Prostor za varhanní skříní: V tomto prostoru se nachází neporušená originální část
výzdoby beuronského stylu s florální ornamentalikou, barevnost podkladu je zelená
střed tvoří akantový list v tmavší zeleni,
který je lemován červenými květy. Tato část
by mohla sloužit jako jakýsi vzorník dané
Prostor za varhanní skříni, neporušená originální část výzdoby
originální barevnosti celkové výzdoby. Je
beuronského stylu s florální ornamentalikou
samozřejmostí, že boční kaple budou pravděpodobně v těchto barevných odstínech
sladěny, podobně se předpokládá, že stejné motivy i barevnost se budou nacházet
i v hlavní lodi.
Odstranění mladších maleb a fixace

Varhanní kůr: Byly provedeny dvě sondy
o rozměrech 26x7 cm ve výšce 84 cm a 14x8
cm ve výšce 133 cm. Sondy jsou umístěné na
vnitřní straně oblouku, zde nebyla nalezená
ornamentalika, pouze bordurově červený
podklad. S poměrně slušnou pevnosti i barevnosti.
Sonda na klenbě kaple, po fixaci
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Sondy byly provedeny mechanickým odstraněním mladších výmaleb. Použití chemických prostředků či rozmývání houbičkou se neumožňoval zvláště v nižších vrstvách vzhledem k vlhkosti zdiva a stávající
špatné kvalitě pigmentu (nedostatek pojiva
vůči podkladové zdi – sprašování, smývání). Po odkrytí sond byla použita fixace vysoce ředěným roztokem paraloidu formou
spreje.
Andrea Klose
restaurátorka

KONEČNÉ VÝSLEDKY TKS 2021

Výsledky koledování v roce 2021
Celkem vykoledováno: 1 741 259 Kč
Statické pokladničky: 1 464 443 Kč
Online koleda: 276 816 Kč
Část pro Hlučínsko dle určeného klíče (65 %) – 1 131 818 Kč
Výtěžek ze statických pokladniček
OBEC

Částka

OBEC

Částka

Antošovice

11 400 Kč

Bělá

15 184 Kč

Kravaře, včetně Koutů
a Dvořiska

176 632 Kč

Bohuslavice
Bolatice
Borová
Darkovice
Dolní Benešov
Zábřeh
Hať

89 531 Kč

Ludgeřovice

119 059 Kč

Hlučín - Bobrovníky
Hlučín –
Darkovičky
Hlučín - město

100 845 Kč

Markvartovice

30 078 Kč

50 538 Kč

Píšť

78 103 Kč

70 747 Kč

Rohov

23 345 Kč

68 536 Kč
6 866 Kč
20 672 Kč
151 585 Kč

Strahovice

30 803 Kč

Sudice

25 041 Kč

Šilheřovice

47 677 Kč

Štěpánkovice

84 278 Kč

Chuchelná

44 100 Kč

Třebom

3 817 Kč

Kobeřice

95 770 Kč

Vřesina

48 211 Kč

Kozmice

46 245 Kč

Závada

25 380 Kč

Z celého srdce děkujeme všem dárcům, dobrovolníkům, zástupcům obcí a
farností. Sbírku zásadním způsobem ovlivnila protiepidemická opatření a
nemohlo proběhnout fyzické koledování. I přesto se na pomoc potřebným
podařilo vybrat obrovskou částku. A to jen díky vašim otevřeným srdcím a
ochotě pomoci. Moc si toho vážíme.
Vaše Charita Hlučín
11

POZDRAV Z RUPPACHU
GOLDHAUSENU
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OBECNÍ
KNIHOVNA

TŘETÍ ROČNÍK
ČTENÁŘSKÉ
VÝZVY ZAČÍNÁ
Místní knihovna Strahovice pořádá přes 15.00-17.00 hod. v prvním patře Obecního
prázdniny již třetí ročník Prázdninové čte- domu Strahovice.
nářské výzvy.
Těšíme se na všechny čtenáře.
Vašim úkolem bude přečíst knihy podle přeMichaela Pierníková
dem stanovených témat. Podrobnější inforknihovnice
mace budou předány v knihovně. Chcete se
zapojit? Navštivte knihovnu, zaregistrujte
se a čtěte. Vyhodnocení výzvy a předání cen
proběhne opět v měsíci září.
Knihovna je otevřena každé úterý od
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PÁTRACÍ AKCE PO QR KÓDECH

soutěžících (a to jich bylo krásných 35) paní
starostkou obce vylosováni tři, kteří dostali
ještě poukaz do obecního domu v hodnotě
Na přelomu května a června pořádala Míst- 200,- Kč. Vítězové jsou Jiří Josefus, Michael
ní knihovna Strahovice pro děti Pátrací akci Krautwurst a Šimon Hluchník.
po QR kódech. Děti měly za úkol najít sedm
QR kódů, které byly rozmístěné na různých Všem moc blahopřejeme a děkujeme i ostatmístech naší obce. QR kódy ukrývaly otázky ním, že nezaháleli a šli do toho.
ze známých pohádek. Kdo nelenil a vydal se
na pátračku, byl odměněn za správně odeMichaela Pierníková
vzdaný soutěžní list poukazem na nanuk
knihovnice
do Hospody na hřišti. Nakonec byli ze všech

ZŠ A MŠ
STRAHOVICE

VÝTVARKA V PŘÍRODĚ
S červnem přišlo konečně slunečné počasí a my toho využili a vyrazili jsme ve výtvarné výchově do přírody. Nabalili jsme
si svačinky, pitíčka, nějaké ty dobrotky
a samozřejmě jsme se vybavili i potřebným
výtvarným materiálem. Namazaní opalovacími krémy a nastříkaní proti klíšťatům
a dalšímu hmyzu jsme vyrazili směr chata
Královna. Nejprve jsme zkoumali, jak rozdílnou mají jednotlivé stromy strukturu
kůry a technikou frotáže (přenášení reliéfní struktury na papír) jsme se otisky kůry
16

snažili trvale zachytit na papír. Totéž jsme
zkoušeli i s jinými povrchy a různými listy.
Poté jsme se chopili náročnějšího úkolu,
pokusili jsme se na papír zachytit kresbou
samotnou chatu Královnu. Tři vyučovací
hodiny utekly jako voda a my museli pelášit zpátky do školy. Každopádně jsme se
domluvili, že si tvoření v přírodě do konce
školního roku ještě jistě zopakujeme, protože to bylo moc fajn.
Irena Juchelková
redakční rada, zastupitelka, ředitelka ZŠ

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
V MALÝCH HOŠTICÍCH
V úterý 8. 6. jsme po
dlouhé době vyrazili do světa. Našim
cílem bylo dopravní hřiště v Malých
Hošticích. Všichni
žáci to brali tak, že
jedou na školní výlet
a moc se těšili. Někteří se chlubili, že
na svačinku budou
mít „šnycle“.
Sportovně oblečeni a s cyklistickými
přilbami nás autobus přivezl na dopravní Žáci 4. a 5. třídy se přesunuli do odborné
hřiště.
učebny, kde si zopakovali dopravní předpisy s následovným vyplněním testu. Po
Rozdělili jsme se na 2 skupiny. Žáci 1., 2. a 3. jeho vyhodnocení všichni obdrželi průkaz
třídy zůstali na dopravním hřišti a nejdříve cyklisty. Poté se připojili k žákům na dose seznámili s pravidly na křižovatkách se pravním hřišti a vyzkoušeli si své teoretické
semafory, kruhovém objezdu, železničním znalosti v praxi.
přejezdu. Pak nasedli na kola a vyzkoušeli jízdu v běžném provozu. Přes počáteční Na závěr jsme vyzkoušeli atrakce na dětobtíže jízdu na kole podle pravidel nakonec ském hřišti, které se nachází hned vedle hřivšichni zvládli.
ště dopravního.
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Sluníčko krásně svítilo, mezi dětmi panovala dobrá nálada a domů jsme se vraceli
všichni spokojeni.

Jana Malchárková
učitelka ZŠ

I NAŠI ŠKOLÁCI RECYKLUJÍ
nedávnem vyhodnocena
a s potěšením jsme zjistili, že se na odměny může
těšit i naše škola. Z 92
zúčastněných škol z celé
republiky jsme se umístili na 6. místě a získali
několik
bezdrátových
sluchátek a společenskou
hru z vydavatelství Mindok.

V tomto školním roce se naše škola zapojila
do sběrové kampaně se soutěží „Starý mobil
pro Remobil“. Žáci, kteří spolu s Recyklohraním plnili osvětový úkol Lovci a sběrači
aneb Mamutí dopad mobilních telefonů na
životní prostředí, dobře vědí, že třídění a recyklace mobilů mají smysl, protože se touto
cestou ušetří značné množství nerostných
surovin, energie a vody. Soutěž byla před
18

Máme v plánu se i v budoucnu věnovat ochraně
životního prostředí a recyklování a rádi uvítáme, když občané naší
vesnice pomohou dětem ve sběru starých
mobilů, tonerů, menších elektrospotřebičů
a sběru monočlánků (baterií). Tento sběr se
bude vždy konat v období školního roku tj.
od září do konce června.
Andrea Hluchníková
vychovatelka školní družiny

DĚTI, MAMINKA MÁ SVÁTEK!
Děti svoji maminku nakreslily, naučily se pro ni krásné básničky, říkanky, písničky. Společně jsme vyrobili
drobné dárečky, přáníčka a poděkovali jim za jejich starostlivost, lásku
a péči.
Děkujeme maminky!

Renáta Dohnalová
učitelka MŠ
Druhá květnová neděle se každoročně nesla
ve znamení oslav našich maminek, babiček.
A proto jsme si společně s dětmi v mateřské
škole připomněli, jak jsou maminky, ale i babičky pro nás důležité. „Svátek maminek“ ideální příležitost si povídat o roli maminky
v rodině.
Zjistili jsme, jak se maminka jmenuje, jak
ji oslovuje tatínek, co maminka dělá a co
se dětem na mamince nejvíc líbí, jak jí děti
pomáhají a z čeho má maminka největší radost.

DÍLNY V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V květnu navštívili naši mateřskou školu
truhláři, aby nás seznámili se svým řemeslem.
Na úvod dětem popsali, co truhlář ve své
práci dělá. Potom si děti samy mohly vyzkoušet opravdové nářadí. Truhláři jim
do svěráku upevnili špalek, ze kterého si
děti uřezaly kulaté dřevěné placky. Pak si
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je obrousily rašplemi, pilníky a vyhladily to pro děti velmi příjemný zážitek a nové
smirkovým papírem. Paní učitelka dětem poznání s truhlářským řemeslem.
na dřevěné placky natiskla razítka, děti si je
vybarvily a medaile byla na světě.
Martina Kubináková
Malí truhláři byli pyšní, že mají vlastní výučitelka MŠ
robek a hned si medaile pověsili na krk. Byl

S PIRÁTY ZA POKLADEM
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Povídali jsme si o životě pirátů, četli pirátské příběhy, vyráběli papírové lodě, pirátské
klobouky, zpívali námořnické písně, tančili,
hráli různé pohybové hry.
Ve čtvrtek nás čekalo velké překvapení. Na
zahradu mateřské školy “připlula” obrovská
pirátská loď s kapitánem Jackem.

Celý týden od 31. května do 4. června se ve
školce nesl v duchu pirátském. A co jsme
všechno dělali?

S nadšením jsme plnili různé pirátské úkoly
a nechybělo ani hledání pokladu, který byl
zakopaný v pískovišti ve starobylé truhlici.
K radosti všech nám kromě dobré nálady
přálo i krásné počasí.
Děti si celý týden náramně užily a jako sladkou tečku na závěr dostaly nanuky.
Renáta Dohnalová
učitelka MŠ
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SDH STRAHOVICE

POŽÁR U STRAHOVSKÉ
HÁJENKY
Požár byl hasičům ohlášen v pondělí
13. dubna v 19 hodin večer. Na místo vyjely
tři jednotky, jedna profesionální jednotka
HZS ÚO Opava a dvě dobrovolné jednotky hasičů z Bolatic a ze Strahovic. Komplex kotců postavený ze dřeva a pár desek
požár úplně zničil. Hasiči při hašení zároveň ochlazovali i okolí z důvodu možnosti

rozšíření požáru do lesa či přilehlé stodoly.
Po uhašení všech ohnisek se na místo dostavil vyšetřovatel příčin požáru. Na místě
přes noc zůstávali policisté, kteří hlídali prostor kolem zničeného objektu.
Petr Boček
zastupitel, velitel JSDH Strahovice

HASIČI OPRAVOVALI UTRŽENÉ
OPLECHOVÁNÍ STŘECHY
Dne 20. května došlo vlivem silného větru k utržení oplechování střechy obecního
úřadu v obci Rohov. JSDH Strahovice byla
povolána na místo události. Za pomoci výškové techniky AŽ 30 utržené plechy zpět
připevnila.
Petr Boček
zastupitel, velitel JSDH Strahovice
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OBCÍM NA OPAVSKU POMÁHALI HASIČI ODKLÍZET BAHNO A ČERPAT
VODU
Nejhorší situace nastala v obci Šilheřovice,
kde muselo zasahovat pět jednotek dobrovolných hasičů od čtvrtečního rána 12. května. Bahnitá voda ze dvou rybníků zaplavila
několik desítek rodinných domků, komunikace, příjezdy k úřadům, školám a obchodům a ucpávala kanalizaci.
V obci Hať spolupracovaly na úklidu tři jednotky dobrovolných hasičů – Kobeřice, Kozmice, Hať, v Píšti tři jednotky – Kobeřice,
Vřesina u Opavy a Píšť.
Také v několika dalších obcích na území
Moravskoslezského kraje zasahovaly v souvislosti se silnou nepřízní počasí jednotky
dobrovolných hasičů. Jednotky rozvážely připravené pytle s pískem, vyčerpávaly
sklepy, studny, hasiči odklízeli nános bahna
a čistili komunikace (fotografie: Strahovice ulice „Kolonie“).
Petr Boček
zastupitel, velitel JSDH Strahovice
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SK METEOR
STRAHOVICE

SPORTOVNÍ SLAVNOST

SK METEOR
Strahovice
pořádá ve dnech

30. 7. - 1. 8. 2021

SPORTOVNÍ SLAVNOST
pátek 30.7.2021
17:30
Fotbalové utkání stará garda
SK METEOR – Sokol Kobeřice

20:00
diskotéka

DJ DAVID

sobota 31.7.2021
13:00
Turnaj přípravek (6 mužstev)
JANÍK CUP

17:00
Prajzský pohár
SK METEOR – Štěpánkovice

neděle 1.8.2021
10:00
Slavnostní mše na hřišti

Prajzský pohár
13:00
Velké Hoštice
vs.

Bolatice
20:00
karneval

JEN TAK BAND

15:30
Štěpánkovice
vs.

Kobeřice
18:00
SK METEOR
vs.

Oldřišov
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SPORTOVNÍ KLUB
GYMPAR

GYMPAR TÁBORY
HLÁSÍ OBSAZENO
- POSLEDNÍ MÍSTA NA TÁBORU
PRO NEJMENŠÍ!
Sportovní klub GymPar už třetím rokem pořádá tábory pro předškolní a mladší školní
věk. Děti z naší obce a okolních vesnic zaplnily kapacity tábora a poslední místa jsou
už jen na táboru pro nejmenší (4 - 7 let), který uzavře táborové období. Tento tábor se
uskuteční od 16. do 20. 8. 2021. K dispozici
je posledních 10 míst a přihlašování je stále
možné na stránkách www.gympar.cz
Martin Nevřela
GymPar

JK VOLTIŽ ALBERTOVEC
VE STRAHOVICÍCH
JK Voltiž Albertovec, pro někoho známé, mistrovství Světa v rakouském Ebreichsdorpro někoho neznámé…
fu v roce 2017 a sedmé místo na Světových
jezdeckých hrách (Olympiáda v jezdeckých
Je to voltižní klub, který byl založen v roce sportech konaná 1x za čtyři roky) v americ2007, a za své čtrnáctileté působení má na kém Tryonu v roce 2018. K tomu řada velmi
svém kontě řadu ocenění na prestižních dobrých umístění na mezinárodních voltižnárodních a mezinárodních závodech. Jme- ních závodech CVI. Toto je jen krátká vizitka
nujme aspoň nejvýznamnější z nich, čtvrté voltižních klubu, jehož skupina patří v pomísto na mistrovství Evropy v roce 2016 sledních deseti letech ke světové špičce.
ve francouzském Le Mans, páté místo na
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V roce 2020 se však jedna kapitola v klubové kronice uzavřela a začala se psát nová.
A to nejen o stěhování koní z Albertovce, ale
i o budování nového zázemí a plánech na
sezónu 2021. O přesunu z Albertovce uvažoval majitel klubu již delší dobu, nebyl zde
spokojený. Důvodů k odchodu bylo více, a to
zejména změna práce trenéra, lonžera Ladislava Menšíka, který na Albertovci pracoval
více než 17 let a měl své koně pod kontrolou.
Posledním impulsem byl Covid 19.
Jako mnozí, i my jsme měli zákaz trénování,
což bylo samozřejmě pochopitelné vzhledem k situaci, ale nám byl bohužel zakázán
jakýkoliv kontakt s našimi klubovými koňmi. Ty jsme měli v té době tři a jednoho úplně mladého pár měsíců ve výcviku. Všichni víme, že alespoň kontakt a trénink pod
sedlem koně potřebují. A to nám bylo bez
jakýchkoli výjimek zakázáno. Proto se po
měsíci, co jsme koně vůbec neviděli a téměř
jsme o nich neměli ani žádné zprávy, rozhodli, že už nebudou v Albertovci ani chvíli a po domluvě jsme je odvezli. Doslova ze
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dne na den jsme je naložili do vozíku a odjeli
k Ladislavovi Menšíkovi domů do Strahovic,
což je kousek od Albertovce. Zprvu to mělo
být dočasné řešení, ale po pár měsících jsme
byli „ve svém“ tak spokojeni, že se to stalo
definitivním. Pochopitelně zázemí stále budujeme, jde to rychlým tempem, celá trenérova rodina a rodiče dětí se hodně angažují
a nám se pomalu rýsuje opravdu skvělé působiště. Máme venkovní jízdárnu, pastviny,
boxy jsou hotové a další se budují, stavíme
tělocvičnu a plánujeme halu. Myslím, že
každý, kdo vlastní sportovního koně, tento
čin pochopí. Byl to potřebný krok. Následně
jsme také zjistili, že kromě chybějících tréninků a práce, nebyli koně během toho zákazu ani ideálně krmeni. Do potřebné kondice se dostávali další tři měsíce.
Se změnou působiště přišla logicky i změna
jména, klub změnil název na Jezdecký Klub
Silesia. Samozřejmě počítáme s tím, že jméno JK voltiž Albertovec je spojeno s velkými
úspěchy, a že nám nějakým způsobem zůstane napořád.

za jednotlivce, a druhý je mladý kůň Monty Python. Tento stav samozřejmě není konečný, zrovna se poohlížíme po novém koni
a další děti jen uvítáme. Kromě voltižních
koní máme další dva jezdecké koně, chovnou kobylku a tři poníky plus jedno dvouměsíční hříbě.
Voltižní kůň Patriot je voltižní jednička. Stal
se koněm roku 2020, dovedl Emu Žůrkovou
k titulu mistryně republiky, Kateřinu Kocurovou k druhému místu v seniorské kategorii a Lucii Kubíkovou k třetímu místu
mezi juniory. Bez jakýchkoli pochyb je náš
nejlepší kůň. Monty Pythonovi má velký potenciál a doufáme, že s ním půjde vše dobře,
a půjde ve šlépějích svého kolegy Patriota.
Koně pro voltiž je poměrně těžké sehnat.
Většinou to jde přes známosti. Někdo nás na
nějaký objev upozorní a my se na něj zajedeme podívat. Nejdůležitější je dobrý charakter, chuť k práci a vyrovnanost. Preferujeme z naprosté většiny valachy. Po fyzické
stránce to musí být lidově řečeno „kus koně“,
široká záď, ideální výška od 170 centimetrů
v kohoutku nahoru, pohodlný pohyb. Například drezurní koně jsou na toto ideální.

Aktivita ve voltiži započala v roce 2007, to
ovšem klub patřil pod Albertovec. Samostatným subjektem se stal přibližně o šest let
později. Tehdy vznikl i ten název. Z lidí, kteří byli u začátků klubu, zůstali do dnešních
dní vlastně jen dva. Trenér a lonžér Láďa
Menšík, který je nejdůležitějším členem po
celou dobu, a Kateřina Kocurová. Občas nás
navštíví bývalí členové, ale tito dva jsou stále aktivní. V současné době má klub třináct
cvičenců, lonžér Láďa Menšík, který klub
i vede, trenérka Kateřina Wardasová, která je také bývalou cvičenkou. Momentálně
máme dvě koňské síly pro voltiž, našeho
skvělého Patriota, který vyměnil skupinu

Pandemie Covidu zkomplikovala tréninkovou sportovní přípravu, svěřenci se pravidelně v zimním období účastní voltižních
soustředění organizovaným Sportovním
centrem mládeže, kde jsou vybráni nejlepší
cvičenci z celé České republiky a podrobí se
intenzivnímu tréninku pod dohledem zkušených národních i zahraničních voltižních
trenérů. Z důvodů omezení se tak cvičenci
museli spokojit především s domácím tréninkem a s ohledem na rozvolňování s občasným tréninkem na koních.
S ohledem na rozvolňování vládních nařízení plánujeme v roce 2021 závodit doma
v České republice včetně mistrovství. Pokud
to situace dovolí, tak bychom si i rádi zajeli
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Frenštátu pod Radhoštěm,
odkud si svěřenkyně klubu
dovezly krásné umístění, Kateřina Kocurová obsadila 1.
místo v kategorii senior, Lucie
Kubíková 3. místo v katergorii
starších juniorů, Ema Žůrková
2. místo v kategorii mladších
juniorů. Dvojice Magdalena
Vybíralová a Evelína Pýchová
obsadila 3. místo.

do zahraničí, nejbližší zahraniční závody,
na kterých se plánujeme zúčastnit jsou CVI
v Budapešti a to v termínu 18. - 20. 6. 2021,
s největší dávkou štěstí na mistrovství Evropy. Moc bychom si také přáli se v záři zúčastnit CHIO Aachen v triu Láďa Menšík,
Katka Kocurová a Patriot.
V době uzávěrky tohoto článku máme za
sebou úspěšné postcovidové závody ve

Velké poděkování patří zejména trenérovi, lonžerovi Ladislavu Menšíkovi, celé jeho rodině, dále trenérce Kateřině Wardasové a bývalé trenérce Andree
Vídenkové, cvičencům Kateřině Kocurové
a Lucii Kubíkové za přípravu koní a ostatním cvičencům za jejich píli a všem rodinám
cvičenců za pomoc a spolupráci při pořádní
a organizaci závodů.
JKS Strahovice

OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ SEVERNÍ
MORAVY VE VOLTIŽI
Jezdecký klub Silesia Strahovice v sobotu
19. 6. 2021 pořádal voltižní závody ve Frenštátu pod Radhoštěm, které byly současně
oblastním mistrovstvím Severní Moravy. I
přes extrémní horké počasí jsme vše zvládli
s přehledem. Naši koně Patriot, lonžovaný
trenérkou Kateřinou Wardasovou, a Monty
Python s lonžerem Ladislavem Menšíkem
předvedli, jako vždy, úžasnou práci.

místě. Obě dvojičky závodily na koni Monty Python lonžovaným Ladislavem Menšíkem.
Poprvé se představila na závodech také juniorská skupina ve složení Markéta Kubíková, Kateřina Pýchová, Valérie Bouchalová, Šarlota Jaglářová, Ema Žůrková a Alice
Stanjurová. Holky zabojovaly a se svou
premiérovou jízdou se umístily na 5. místě
a v mistrovské soutěži na místě třetím. Svou
sestavu předvedly na koni Dantes lonžovaným Petrou Cinerovou s klubu TJ Lucky
Drásov.

Nejmladší cvičenky se představily v kategorii dvojic. Evelína Pýchová s Alicí Stanjurovou, která zastoupila bohužel nemocnou
Majdu Vybíralovou, se umístily na 8. místě a v mistrovské soutěži na 4. místě. Nely
Kleinová s Nikol Kubánkovou skončily na V jednotliveckých kategoriích se cvičen5. místě, v mistrovské soutěži na krásném 2. ky umístily na těchto místech, v kategorii
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Junior B zvítězila Ema Žůrková, která současně vyhrála i mistrovskou soutěž. Kategorii A reprezentovaly tři cvičenky Markéta
Kubíková na 10. místě, Anežka Žůrková na
6. místě, v mistrovské soutěži na místě třetím a Lucie Kubíková, která si vyjela místo
3., v mistrovské soutěži 2. místo. Cvičenky
své sestavy cvičily na koni Patriot.
Poslední cvičenkou je Kateřina Kocurová,
která obsadila na koni Patriot v kategorii senior 2. příčku.
Ema Žůrková se ještě představila v kategorii
Junior B na koni Monty Python a obsadila
4. místo.
Poděkování patří všem zúčastněným, a to
jak cvičencům a jejich krásnému umístění,
lonžerům, trenérům, koním, ale také rodičům, kteří nám pomohli zorganizovat skvělé závody.
JKS Strahovice

STŘÍPKY DĚJIN HLUČÍNSKA
Výjezdy za prací v období Pruska a 1. re- kontakty se totiž zpřetrhaly a pracovní přípubliky
ležitosti se omezily.
V polovině 18. století se začala odvíjet nová
etapa hlučínských dějin. Stalo se tak poté,
co Marie Terezie přišla o část území České koruny a Hlučínsko připadlo Pruskému
království. Bylo přičleněno k pruské správní
oblasti hlubčické a později připojeno k okresu ratibořskému.

Půda místních rolníků už také nebyla schopna všechny uživit, a tak se práce hledala
i jinde, třeba za horizontem Ratibořska.

Od konce 19. století začali muži migrovat za
prací do hornoslezské průmyslové oblasti
(např. Katovice, Vratislav) nebo do německého vnitrozemí (např. Sasko, Hesensko, BraToto nové státoprávní uspořádání učinilo niborsko).
z Hlučínska periferii Pruska, což přineslo
velké hospodářské obtíže. Staré obchodní Obyvatelé Hlučínska se tak stali ekonomicky
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závislými na práci mimo jejich region a nezbývalo jim nic jiného, než se s touto situací Nejdříve odcházeli z domu jako jednotlivci,
ale především ve 20. a 30. letech dvacátého
vyrovnat.
století se nechávaly najmout celé skupiny
Nová pracovní místa se nepodařilo této ob- a zednictví se stalo spolu se zemědělstvím
lasti zajistit ani později v rámci nově vznik- nejčastější formou obživy.
lého Československa (1. republiky), kdy zde
Stavebnictví zůstalo dodnes jednou ze zábylo 7 000 nezaměstnaných.
kladních živností na Hlučínsku.
Pracovní příležitosti v Německu
Pro třicátá léta se staly typickými také výRozvoj výstavby německých měst od počát- jezdy žen na zemědělské sezónní práce.
ku 70. let 19. století přinesl mnohým mužům U německých zaměstnavatelů měly vyšší
Hlučínska vítanou příležitost dobrého vý- mzdu, dostávaly deputát a byly jim hrazeny
cestovní náklady.
dělku.
Z domu odcházeli jako prostí stavební děl- Říkávaly, že jezdí do „světa“ a na ten „velký
níci, ale záhy se vypracovali na zkušené ře- svět“ pak často až do své smrti vzpomínaly.
meslníky řady stavebních profesí, např. na Některé tam dokonce zůstaly a vdaly se.
zedníky, fasádníky, štukatéry apod.
Pan Antonín Josefus vyprávěl, že v tom
Jednotlivé profese přitom byly typické pro „světě“ se též „namluvili“ (zamilovali se)
určité vesnice. Pokrývači pocházeli přede- děvuchy a synci přímo ze Strahovic a doma
vším ze Strahovic, mulaři (zedníci) z Kravař, se potom vzali. Jmenoval Pavla Slavíka
Kobeřic, Štěpánkovic nebo Bolatic, tesaři a Anežku Slavíkovou, rozenou Josefusovou.
z Bělé a zámečníci z Píště.
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Fotografie (razítko fotoateliéru) dokládají, že
skupiny rodáků ze Strahovic jezdily mimo
jiné do německého města Kasslu a okolí.

Za prací do Německa se jezdilo až do vypuknutí 2. světové války.
Použitá literatura:
Jiří Jung-Jiří Neminář: Kdo jsou lidé na HlučínPro vycestování bylo samozřejmě nutné vy- sku
řídit některé úřední formality, jejichž sou- Liana Brabcová: Pozdrav z Hlučínska
částí byly cestovní pas a pracovní knížka.
Helena Nevřelová
učitelka
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ty hrotske kasličky. Kdo by se chčeł přidač do grupy tuplovanych Prazajku (tež sem tam je), m
fejsbuku je to pod menem Prajzština – mluvit po našemu. Po skončeni druheho webinařa
fajnym napadem přišeł pan Tomáš Matýsek. Všeci sme se na obuch webinařoch ujiščili v tym
ta naša řeč fajna a velaj sme o ni ešče něvědželi.

Esli vas zajima cošik o tym MAPu, uvařče se dobre kafe (ku temu kušček zysty) a klik
http://www.mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/ - tam je teho došč
chceče byč furt v obraze, tuž najlepši, jak nas budžeče sledovač (možeče dač aji palec navrch, že
to podoba) na fejsbuku https://www.facebook.com/mapyII

WEBINAŘE O PRAJZŠTINĚ PO NAŠEMU
JE FAJNA ŘEČ, VČIL TO
Všudy dobře, ale doma na Prajzske najlepši!
UŽ TYM TUPLEM VIME

Jak kaj pojedžeče autem nebo polečiče fligrem (ku přikladu do teho Řyma), tuž nězapumče:

Hana Paverová

Ve dvuch mercovych
dňoch pro nas Prajzaky
zrobili z projektu MAP
„Kurzy prajzštiny“. Skrz
koronavirus sme se vidželiMístní
enem
poči- pro
istoHlučínsko
se ešče
uvidžimy
- tym razem dufamy,
akčnípřes
plán vzdělávání
východ
II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009111
MístníTvrdá,
akční plánznama
vzdělávání pro
západ
tač. Cełe to řidžiła pani Eva
že Hlučínsko
to budže
užII CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009123
naživo a ne přes ty hrotske
šriftštelerka a děvucha z Prajzske. A mušim kasličky. Kdo by se chčeł přidač do grupy
vam řeknuč - ganz fajně było. Posmili sme tuplovanych Prajzaku (tež sem tam je), može
se, popovědali se po našemu, cošik noveho - na fejsbuku je to pod menem Prajzština
se dovědželi. Pozur! Bo sem je z Bolačič, a ty – mluvit po našemu. Po skončeni druheho
i paru dalšich dědin su pry take jadro po webinařa s takym fajnym napadem přišeł
našemu, jak nam prajeła pani Tvrda, tuž ně- pan Tomáš Matýsek. Všeci sme se na obuch
vim, esli temu budžeče všeci rozuměč – bo webinařoch ujiščili v tym, jaka je ta naša řeč
tu každa ves, inakši pes. V Kobeřicoch se ide fajna a velaj sme o ni ešče něvědželi.
do tětky a tam se ju kolatě, v Bolačicoch se
zas u naši četky davaju ku kafeju kołače.
Esli vas zajima cošik o tym MAPu, uvařče se
dobre kafe (ku temu kušček zysty) a klikniPani Tvrda nam teho telaj popovědała. Co- če na http://www.mashlucinsko.cz/projekšik o našich starych časoch (cełu tu našu ty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/ - tam
lapaliju kratko zhrnuła), potym čim je po je teho došč. A esli chceče byč furt v obraze,
našemu inakši (čemu nam za řekum něro- tuž najlepši, jak nas budžeče sledovač (mozumju), jaku mame gramatyku, jake vyra- žeče dač aji palec navrch, že se vam to pozy sme přejali od Němcuv, od kerych teho doba) na fejsbuku https://www.facebook.
mame došč (ku přikladu bezuch, geburt- com/mapyII
stag, onkel, apfelzina, genau, šnuptychel,
šlauch…vzpomniče se ešče na inše), jake od Jak kaj pojedžeče autem nebo polečiče fligpolskych sušeduv (štychufka, bantovač). Ku rem (ku přikladu do teho Řyma), tuž nězakratkemu zobaku a ganz našemu opravdo- pumče:
vemu „ł“ (šałky, łežky, łopata, łep, hałečka)
pry ešče mame tvrde „ř“ – přykryvka, přy- Všudy dobře, ale doma na Prajzske najlepsmyčič, přysada … nebo tež do řyma.
ši!
Pani Tvrde a všeckym učastnikum (było
nas tam kolem devadesatky v obuch dňoch)
velky Pan Buh zapłač. Bo su fajne odezvy,
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Hana Paverová
MAP II

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
V minulém čísle Strahovického zpravodaje
jsme spolu s obecním úřadem ve Strahovicích vyhlásili výtvarnou soutěž pro děti
a mládež do 18 let na téma: „TAJEMSTVÍ
HODINOVÉHO DOLU“.

kategorii 4. - 5. třída získala 1. místo Karolína Josefusová, 2. místo Jindřich Josefus a 3.
místo Barbora Zálomová.

Výherci soutěže při slavnostním předání
cen obdrželi balíčky s výtvarnými pomůcDo této soutěže se zapojily jen děti ze ZŠ kami.
Strahovice, proto jsme kategorii starších dětí
a mládeže přidali k mladším.
Gratulujeme výhercům, všem dětem děkujeme za účast a budeme se těšit na tvorbu
V kategorii 1. - 3. třída získal 1. místo u další soutěže.
Eduard Strnisko, 2. místo Charlotte Slavíková a 3. místo Veronika Vildnerová. Ve starší
Kristina Barancová
redakční rada
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STRAHOVICE OBJEKTIVEM
NAŠICH OBČANŮ - VERNISÁŽ
V září loňského roku jsme vyhlásili fotografickou soutěž - Strahovice objektivem
našich občanů. Vernisáž výstavy měla proběhnout již v prosinci, ale koronavirová
opatření této akci nepřála.
Nyní již známe termín vernisáže a rádi
bychom Vás tímto pozvali dne 12. 8. 2021
do obecního domu ve Strahovicích.
Podrobnější informace budou upřesněny
na obecních stránkách a místním rozhlasem.
Kristina Barancová
redakční rada

VELIKONOČNÍ
TRADICE
DODRŽENA
Neodmyslitelnou součástí velikonočních
zvyků ve Strahovicích je tragačování. Na
Zelený čtvrtek se odmlčí zvony, podle tradice odlétají do Říma, a chlapci 2. stupně
základní školy obchází vesnici s tzv. tragači.
Speciální zvuk tragačů nahrazuje zvony.
V letošním roce byla řada akcí spojených
s Velikonocemi zrušena. Kluci se rozhodli v tradici tragačování pokračovat a za

dodržení bezpečnostních a hygienických
nařízení od čtvrtečního večera do sobotního
odpoledne obcházeli dle dlouholeté tradice
vesnici. Za svou snahu byli jako obvykle odměněni.
Děkujeme.
Martina Panocová
redakční rada, zastupitelka
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JUBILANTI
Červenec
95 let
87 let
85 let
84 let
70 let

Anna Josefusová
Anežka Pekárková
Elfrída Prasková
Irmgarda Obrusníková
Karel Moravec

Srpen
82 let
81 let
80 let
75 let
70 let

Hilda Riemlová
Hedvika Hladíková
Walter Beneš
Eva Obrusníková
Anna Moravcová
František Moc

60 let
50 let

Stanislav Jasinski
Marie Jašková
Petr Obrusník

Září
87 let
85 let
82 let
80 let
75 let
70 let
50 let

Marie Hluchníková
Hedvika Slavíková
Marie Halfarová
Ferdinand Huňka
Rita Nevřelová
Hedvika Vaňková
Martina Panocová

Gratulujeme všem jubilantům.

PLÁN AKCÍ OBCE STRAHOVICE
NA NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ
30. 7. 2021 – 1. 8. 2021
12. 8. 2021		
			
			
			
27. 8. 2021		
28. 8. 2021		
29. 8. 2021		
10. 9. 2021 – 11. 9. 2021

Sportovní slavnosti
Den otevřených dveří obecního domu
Vernisáž fotografií v Obecním domě
Instalace Kamene Svatojakubské cesty
Návštěva Kříže u cesty k Polsku
Odpustové odpoledne s Vlčnovjankou
Posezení s hudbou
Odhalení busty P. R. Henkese
Pivní slavnosti aneb Z knajpy do knajpy

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