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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY OBCE
Vážení spoluobčané,

Nový rok se nám přehoupl, ani nevím jak,
a máme tady jaro.
Letošní zimu jsme nijak zvlášť nepocítili,
pro některé záležitosti dobře, ušetřili jsme
zimní pneumatiky a náklady na vytápění
našich domů.
Trochu líto je mi našich dětí, které nezažily
tu pravou „Ladovskou zimu“, kdy mrzlo až
praštělo a děti sáňkovaly, lyžovaly a užívaly si různých zimních radovánek. Toho je
mi opravdu líto, že dnešní malí jsou o tuto
atmosféru ochuzeni.
Těšme se ale na nadcházející jarní dny, na
nový život přírody, který k nám přichází.
Za chvíli budou Velikonoce, budeme mít
více možností setkávat se na svých zahrádkách a vnímat krásy přírody.
I v letošním roce nás čeká řada kulturních
a společenských akcí, o kterých budete včas
informování na našich webových stránkách nebo ve vývěskách.
S přáním krásně prožitých Velikonoc

Elen Malchárková
starostka obce Strahovice
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OBECNÍ
INFORMACE

Psát v našem zpravodaji o tom, že celý svět
napadla koronavirová krize, je asi zbytečné. Každodenně slyšíme zprávy o posledním vývoji události u nás i ve světě. Každého z nás se nějakým způsobem tato skutečnost dotkla.

opravovaném Obecním domě, byla naplánovaná řada společenských akcí. V tuto
chvíli nikdo neví, jakým způsobem se události budou dále vyvíjet, a kdy se život vrátí
do normálních kolejí.
Veškeré nové informace vám budou sděleny prostřednictvím rozhlasu, najdete je
také na webových stránkách obce, popř. na
informačních tabulích.

Dle Usnesení vlády ČR musela i naše obec
přijmout celou řadu opatření, od zrušení
výuky v základní i mateřské škole, uzavření tělocvičny, Hospody na hřišti i prostor
nad mateřskou školkou a kavárny na hřišti,
uzavření hraničního přechodu do Polska,
zákaz shromažďování osob a další.

Přeji nám všem především hodně zdraví
a trpělivosti se zvládnutím nastalé situace.
Elen Malchárková
starostka obce Strahovice

V měsíci květnu jsme plánovali otevření
nového restauračního zařízení v našem

VYTŘÍDĚNÉ MNOŽSTVÍ ODPADŮ
Obec Strahovice, čp.190, 747 24 Strahovice
Vytříděné množství odpadů v obci Strahovice

odpad/roky

2015
tuny

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

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

2016
tuny

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

2017
tuny

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

2018
tuny

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

2019
tuny

31,781
17,8
8,11
1,6
3,873
63,38
194,328
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za sběr
plastů.
Odměnu
pojový
kartón
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na zjištění sběru těchto komodit. V roce 2019 byla část odměny nevyčerpaná, proto Rada obce Strahovice schválila na své schůzi
EKO-KOM odměnu za zajištní zpětného hovice schválila na své schůzi přesun nepřesun nevyčerpaných prostředků Kč 54.467,- převést do roku 2020 a prostředky do budoucna využít na vybudování
odběru
a využití
z obalů. Odmě- vyčerpaných prostředků ve výši 54.467,-Kč
nového sběrného
místa vodpadů
obci.
na se skládá z více částí, ale největší podíl do roku 2020 a prostředky do budoucna
Výše75%
odměny
společnosti
cca
tvoříododměna
zaEKO-KOM
sběr plastů. Od- využít na vybudování nového sběrného
měnu lze využít pouze na zajištění sběru místa v obci.

odměna v Kč

2015
154.496,-

2016
165.264,-

2017
184.018,-

2018
250.523,-

2019 3
215.671,-

na zjištění sběru těchto komodit. V roce 2019 byla část odměny nevyčerpaná, proto Rada obce Strahovice schválila na své schůzi
přesun nevyčerpaných prostředků Kč 54.467,- převést do roku 2020 a prostředky do budoucna využít na vybudování
nového sběrného místa v obci.

Výše odměny od společnosti EKO-KOM

Výše odměny od společnosti EKO-KOM
odměna v Kč

2015
154.496,-

2016
165.264,-

2017
184.018,-

2018
250.523,-

2019
215.671,-

Děkujeme,
třídíte.
Celkové
náklady
na zajištění
odpadového
Celkové náklady
na zajištění
odpadového
hospodářství v naší
obci v roceže2019
byly ve výši Kč 726.561.
hospodářství v naší obci v roce 2019 byly
ve výši Kč 726.561.
obec Strahovice

POSVĚCENÍ PAMĚTNÍ DESKY
BLAHOŘEČENÉHO P. RICHARDA
HENKESE V RATIBOŘI
v systému nacistické diktatury“. Další tři
přednášející se věnovali příběhům ze života P. Richarda od let studií, přes aktivity ve
Slezsku, věznění v Ratiboři až po mučednickou smrt v koncentračním táboře Dachau.
V pravé poledne byla zahájená děkovná
mše svatá za dar života a příklad svátosti
blahoslaveného Richarda Henkese. Slavnostní mše se zúčastnilo šest biskupů včetně pomocného biskupa Diecéze ostravsko –
opavské Martina Davida, řada kněží, řádových sester, věřících z Polska i Čech. Naše
obec byla zastoupená cirka třiceti farníky.

Dne 22. 2. 2020 uběhlo 75 let od mučednické
smrti blahoslaveného P. Richarda Henkese. K této příležitosti Rada města Ratiboře,
představitelé Pallotinu, farnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Ratiboři, představitelé
věznice v Ratiboři a společnost Milovníků Nedělní oslavy byly zakončeny slavnostRatibořské země zorganizovali bohatý pro- ním odhalením a posvěcením pamětní
gram.
desky blahoslaveného Richarda Henkese,
která je umístěna v parku před Ratibořskou
Nedělní program dne 23. února byl zahájen věznici. Po promluvě několika vzácných
v 10.00 hodin vědeckou konferencí v sále hostů poděkoval předseda organizačního
farního kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšo- výboru p. Piotr Klima všem účastníkům seva. Prvním přednášejícím byl biskup, prof. tkání a všechny pozval na malé občerstveDr. hab. Jan Kopiec s tématem „Křesťanství ní do jedné z budov věznice, kde v krátkém
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programu zatančil krojovaný folklorní soubor. Při vzájemných diskuzích účastníků si
mohli všichni prohlédnout instalované fotografie ze života P. Richarda Henkese, ale
i fotografie z oslav blahořečení. Na závěr

byli všichni pozváni na mezinárodní konferenci s tématem „Potlačování víry v čase
druhé světové války“, která se uskuteční
20. února 2021.
Na paměť
Blahoslaveného P. Richarda Henkese SAC
(1900 – 1945)
Vychovatele mládeže významného kazatele a exercitátora, který působil ve Slezsku.
Pro své protinacistické postoje byl nejprve vězněn v Ratiboři a následně poslán do
německého koncentračního tábora v Dachau, kde zemřel 22. 2. 1945. Blahoslaven
15. 9. 2019 jako mučedník pro víru a lidskou
důstojnost.
Obyvatelé Ratiboře 23. 2. 2020

Karel Malchárek
člen Rady obce Strahovice
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PLESOVÁ SEZÓNA 2020

Letošní plesová sezóna byla zdařilá. Uskutečnily se již tradiční plesy – Obecní ples,
Hasičský ples a Sportovní ples, který se
letos konal v maškarním stylu. Zájem
o vstupenky na plesy byl velký, spousta
plesových nadšenců také využila možnosti
objednat si večeři. A jídlo si nemohli vynachválit.

Profesionální tanečníci
předvedli ukázky latinskoamerických
tanců,
na Hasičském plese vystoupili se svým tancem
také dorostenci. A sklidili zasloužený potlesk.
K plesové sezóně v naší
obci už roky patří Papučový ples s tradiční
napínavou soutěží o nejkrásnější papuče.

Nedílnou součástí všech plesů byla skvělá
hudba a bohatá tombola. Pořadatelé děkují všem sponzorům, organizátorům a také
všem, kteří se plesové sezóny aktivně zúčastnili. A všichni se určitě těšíme na novou sezónu.
Martina Panocová
zastupitelka, redakční rada
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STRAHOVICE
V letošním roce proběhla ve Strahovicích
Tříkrálová sbírka dne 11. ledna. Skupinky koledníků obcházely s doprovodem
jednotlivé domy, zpívaly koledy a občané
přispívali finančními dary do připravených pokladniček. V letošní sbírce občané
Strahovic darovali částku 53 512 Kč, což je
o 2 754 Kč více než v loňském roce. Všem
občanům, kteří se do této sbírky zapojili,
děkujeme za jejich finanční dary.
Děkujeme také všem těm, kteří se aktivně
zapojili do koledování.

Martina Panocová
zastupitelka, redakční rada
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Výsledky koledování v roce 2020*
Vykoledovaná
částka
15 590 Kč

OBEC
Antošovice

123 637 Kč

Kravaře, včetně
Koutů a
Dvořiska
Ludgeřovice

171 621 Kč

Markvartovice

26 123 Kč

Bělá
Bohuslavice
Bolatice
Borová
Darkovice
Dolní Benešov
Zábřeh
Hať
Hlučín Bobrovníky
Hlučín –
Darkovičky
Hlučín - město
Chuchelná
Kobeřice
Kozmice

OBEC

79 501 Kč

Vykoledovaná
částka

Píšť

292 226 Kč
184 320 Kč
78 181 Kč
103 349 Kč

166 439 Kč

Rohov

37 075 Kč

130 542 Kč

Strahovice

53 512 Kč

59 140 Kč

Sudice

33 353 Kč

88 661 Kč

Šilheřovice

81 816 Kč

310 894 Kč
72 726 Kč
163 049 Kč
92 220 Kč

Štěpánkovice
Třebom
Vřesina
Závada

153 771 Kč
6 328 Kč
75 989 Kč
32 188 Kč

Celkem vykoledováno: 2 632 251 Kč

Část pro Hlučínsko dle určeného klíče (65 %): 1 710 963 Kč
Děkujeme za Vaše dary a podporu charitního díla. Všem koledníkům, koordinátorům,
zástupcům farností a obcí a měst Hlučínska děkujeme za skvělou spolupráci. Bez Vaší oběti
a nadšení by nebylo možné sbírku uspořádat.
Vaše Charita Hlučín.

*Jedná se o předběžné výsledky. Kompletní výsledky budou k dispozici po ověření bankou a zveřejněny na
www.charitahlucin.cz a ve Výroční zprávě Charity Hlučín za rok 2020.
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Tisková zpráva

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA NA HLUČÍNSKU REKORDNÍ
Hlučín, 23.1.2020 – Obyvatelé Hlučínska přispěli do Tříkrálové sbírky částkou
2 632 251 Kč*, což je o přibližně 300 tis. Kč více než v loňském roce. Do terénu
vyrazilo 324 skupinek, což představuje více než 1000 koledníků. Prostředky ze
sbírky využije Charita Hlučín mimo jiné na nákup polohovacích postelí, opravy
či podporu ošetřovatelské služby, která se stará o nemocné a umírající.
„Z celého srdce děkuji všem dobrovolníkům, bez kterých by sbírka nemohla
proběhnout. Je úžasné, že v našem malém regionu se najde každoročně přes tisíc
lidí, kteří obětují svůj čas a energii pro dobrou věc. Nesmírně si toho vážím. Děkuji
také všem dárcům, kteří přijali koledníky a přispěli k rozvoji charitního díla,“ řekl
ředitel Charity Hlučín Pavel Sobol a dodal, že Charita poděkuje všem koledníkům
v únoru, kdy je tradičně pozve na filmové představení do kina v Bolaticích.
Z celkového výtěžku sbírky zůstane dle stanoveného klíče na Hlučínsku 65 %
vykoledované částky, což je 1 710 963 Kč. Ty plánuje Charita Hlučín použít například
na nákup nových elektricky polohovatelných postelí, které půjčuje za dotované ceny,
aby si je mohli dovolit i lidé s nízkými příjmy. Část výtěžku podpoří ošetřovatelskou
službu, která zajišťuje péči o nemocné a umírající v jejich domovech.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. V letošním roce se uskutečnil
její 20. ročník.

*Jde o předběžné výsledky. Konečné výsledky budou k dispozici po ověření bankou a zveřejněny na
webu www.charitahlucin.cz a ve výroční zprávě Charity Hlučín.
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HOSPODSKÝ KVÍZ

V sobotu 7. 3. 2020 se v sále Obecního domu
konal první strahovický hospodský kvíz.

Na prvním místě se tak umístil tým Všelico - od každeho kusek, na druhém místě
STS Chvojkovice Brod a na třetím místě se
umístil tým s názvem Hulani.
Velmi nás potěšil velký zájem o tuto soutěž a tímto bychom chtěli poděkovat všem
soutěžícím za skvělou atmosféru během
turnaje. Budeme se těšit na setkání při dalším kvízu.
Tým Hospodského kvízu

Tento vědomostní kvíz měl
celkem šedesát otázek, které
byly rozděleny do dvanácti
okruhů. Ty se týkaly například
geografie, hudby, českých seriálů nebo počasí. Hospodského
kvízu se zúčastnilo celkem sedmdesát pět soutěžících, kteří
tvořili dvanáct týmů po čtyřech až osmi soutěžících. Celý
turnaj proběhl ve velmi soutěživé, ale nutno podotknout fair
play atmosféře.
10

nemůže s určitostí říct, co bude zítra nebo za měsíc. N
o pandemii, která nás a celý svět postihla.
ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST
STRAHOVICE
mnozí
víte bydlel
jsem několik

Jak
let v italských Ben
nevzpomenout na kostel, v jehož blízkosti jsem nejen by
která snad má co říct také do našich dnů. V roce 1630/31
Milí farníci a občané Strahovic!
Tenkrát si mor vyžádal život 80 tisíc Benátčanů. Mor
Možná, že si také připadáte jako v něja- než o pandemii, která nás a celý svět poz Mantovy Karlem I. Gonzagou. Stačilo, aby se jen setk
kém katastrofickém filmu. To, na co jsme stihla.
se
dívali zatím jen
ve filmuza
podle
smyšlezaslíbení
městu
vysvobození
od moru, slíbila Benáts
ných scénářů, se stalo skutečností. Najed- Jak mnozí víte, bydlel jsem několik let v italUzdravující
– Madonna
Salute.Proto jsem si nemohl nenou
se nám všem v okamžiku
změnil život.della
ských Benátkách.
vzpomenout na kostel,
v jehož blízkosti jsem
nejen bydlel, ale také
studoval. Tento kostel
má svou historii, která
snad má co říct také
do našich dnů. V roce
1630/31 zažily Benátky
neobyčejně ničivou epidemii moru. Tenkrát si
mor vyžádal život 80 tisíc Benátčanů. Mor byl
do města přivlečen velvyslancem a vévodou
z Mantovy Karlem I.
Gonzagou. Stačilo, aby
se jen setkal s jedním
truhlářem, aby nakazil
celé město. Jako zaslíbení městu za vysvobození od moru, slíbila
Benátská republika postavit a zasvětit kostel
Panně Marii Uzdravující – Madonna della
Salute.

Tento kostel má
s Ježíškem a u j
představuje měst
Ta napravo před
Panny Marie. Ma

Od té doby, co b
se Panna Maria
(lat. salus) totiž p

Nacházíme se v
možné se sejít k
šíření nákazy. Pr
které se postíte t
východním křes
Eucharistii často
budeme
ještě víc
zajímavé sousoší.
Většině z nás se možná ten život hodně zpo- Tento kostel má uvnitř
malil, někteří například zdravotníci mají Uprostřed je Panna Maria s Ježíškem a u jeuž dlouho nemohou, protože jim to zdravotní stav n
naopak více práce. Najednou jsme doma jích nohou jsou po stranách dvě ženy. Ta naměstoMůžeme
Benátky (Venezia),
aknikdo
nemůže s určitostí
říct, co bude
zít- levo
rozvinutí
modlitby
doma
a spředstavuje
rodinou.
si uvěd
ra nebo za měsíc. Nemluvím o ničem jiném které prosí o zastavení moru. Ta napravo
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splním náboženskou povinnost, ale také a především,
kd

ristie. Jak jsme se najednou přiblížili
o Velkém postu také nepřijímají
ránu, která
utíká doma a s rodinou. Můžeme si uvědomit, že
povedepředstavuje
k tomu, morovou
že si svatého
přijímání
pryč na přímluvu Panny Marie. Malý anděl neděle je sváteční den nejen tehdy, když si
nás toji přibližuje
k těm, kdo na mši sv. splním náboženskou povinnost, ale také
při tom vyhání pochodní.
Nečekaně nás to všechno také vybízí a především, když ji prožívám jako den
Od té doby,den
co byl
kosteltehdy,
postaven,
se Bele je sváteční
nejen
když
si s Pánem, a to třeba i doma.
nátčané usilovně modlí, aby se Panna Majako ria
denpřimlouvala
s Pánem,zaadar
to zdraví
třeba duše
i doma.
i těla. Nabízím k modlitbě za zastavení pandemie

salute (lat. salus) totiž původně vyja. takéPojem
následující
modlitbu:
dřuje nejen zdraví, ale také spásu.

přidat každý den ve 20 hod. také následující
modlitbu:

Modlitba k Panně Marii Uzdravující
Svatá Panno, Madono Uzdravující, Tvůj
syn Ježíš Kristus tě ustanovil
u paty kříže naší matkou. Se soucitem
obrať svůj láskyplný zrak na všechny, kteří
souženi na těle i na duchu, snášejí utrpení
a bolest.
Dej nemocným uzdravení, nuzným to, co
potřebují,
a osamělým teplo své lásky. Buď nám
všem svatá Matko
úlevou a útěchou, nadějí a příslibem spásy.
Amen.

ž se
uvá

Každý den i nadále sloužím mši sv. jako
byste na ni byli přítomni. Kéž se při ní zase
brzy společně sejdeme! Ať se za nás Panna
Maria přimlouvá a ať pandemie brzy zmiNacházíme se ve strašně zvláštní situaci, zí!
kdy není dokonce ani možné se sejít ke společné modlitbě a na mši sv. kvůli nebezpečí
šíření nákazy. Prožili jsme a možná proží- Žehnám všem obyvatelům Strahovic a vyváme dál Postní dobu, ve které se postíte prošuji zdraví duše i těla!
také od Eucharistie. Jak jsme se najednou
přiblížili východním křesťanům, kteří
o Velkém postu také nepřijímají EucharisP. Vlastimil Krajčovič
tii často. Snad nás to povede k tomu, že si
administrátor farnosti
svatého přijímání budeme ještě více vážit.
Také nás to přibližuje k těm, kdo na mši sv.
už dlouho nemohou, protože jim to zdravotní stav neumožňuje. Nečekaně nás to
všechno také vybízí k rozvinutí modlitby
12

OBECNÍ
KNIHOVNA

POČET ČTENÁŘŮ
SE ZVÝŠIL
V prosinci 2019 u nás proběhlo vánoční posezení u horkého punče. Takže kdo se dne
12. prosince v knihovně zastavil pro zásobu knih na Vánoce, byl navíc odměněn horkým nápojem. A pro děti bylo připraveno
šampaňské.

Měsíc březen je měsíc všech čtenářů. V současné době je Obecní knihovna uzavřena,
ale věřím, že po opětovném otevření se
váhající čtenáři rozhodnou přijít podívat
a zaregistrovat. Budu se na Vás těšit každý
čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin.

V lednu se uzavřela statistika minulého
roku a podle uvedené tabulky můžete vidět, jak jsme rok od roku lepší ve čtení knih.
Jen tak dál!

Michaela Pierníková
knihovnice
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ZŠ A MŠ
STRAHOVICE

SCIENCE SHOW
Dne 8. ledna 2020 se děti MŠ a žáci nižšího
stupně zúčastnili Science show - zábavného divadla fyziky a chemie (v rámci projektu MAP II), kde zhlédli různé zajímavé fyzikální i chemické pokusy na téma „Oheň,
Země, voda, vzduch“.

Celý program byl interaktivní, takže se
do něj zapojily i samotné děti. Vyráběly
se malé i větší rakety, nafukovaly se balónky pomocí limonády, sfoukávaly svíčky oxidem uhličitým, vyráběl se fyzikální
koktejl, zkrátka děti viděly velké množství
zajímavých a poučných pokusů. Celý program byl zakončen dílničkami pro žáky
3. – 5. ročníku.
Irena Juchelková
redakční rada, ředitelka ZŠ
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DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

V sobotu 15. 2. 2020 se uskutečnil již tradiční dětský maškarní ples, tentokrát v sále
Obecního domu ve Strahovicích. Plesu se
zúčastnilo přibližně 50 dětí v maskách,
a hojná byla i účast rodičů a prarodičů.
Klaun Kalimero si pro děti připravil spoustu soutěží a her, při kterých byly všechny děti na nohou a tančily. K soutěžím
se spolu s dětmi často připojili i rodiče.
Pro všechny zúčastněné bylo připraveno

bohaté občerstvení a příjemným překvapením bylo taneční vystoupení mladších dětí
z Klubu sportovního tance KD Hlučín. Závěr maškarního plesu tradičně patřil losování tomboly. Věříme, že se všem maškarní
ples líbil a užili si dobrou zábavu.

Andrea Hluchníková
vychovatelka ZŠ
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DIVADLO V NAŠÍ ŠKOLCE
Ve středu 19. února 2020 za námi přijelo
divadlo Kašpárkův svět. Během chviličky
se nám představila krásná divadelní scéna
a začalo představení „Když se čerti ženili,
aneb Kašpárkovy žerty s čerty“.
Co si počít, když dostane čert zálusk na
princeznu, aby se s ní oženil? Přece sebrat
ji panu králi. Aby se tak nestalo, musí malý
čipera Kašpárek najít způsob, jak čertu
všechno překazit. Bylo to velké Kašpárkovo
dobrodružství provázené úsměvem a radostí dětí. Dětem se pohádka velmi líbila,
proto herce a jejich loutky odměnily dlouhým potleskem.

Martina Kubináková
učitelka MŠ

STAVÍME PUZZLE PRO RADOST
Ve čtvrtek 5. března 2020 proběhlo v mateřské škole pro všechny děti zábavné dopoledne nazvané „Stavíme puzzle“.
Při tvoření panovala úsměvná nálada a radost z postavených puzzlí.
Martina Kubináková
učitelka MŠ
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SDH STRAHOVICE

2. ROČNÍK
MASOPUSTNÍHO
PRŮVODU

Toto magické datum přilákalo nejenom téměř 80
masek, ale i řadu občanů,
pro které to bylo jistě hezké zpestření sobotního,
trošku větrného, odpoledne. Oproti minulému
roku byl pro muzikanty
připraven povoz tažený
traktorem a pro ostatní, kteří projevili zájem,
tak i dva koňské povozy.

Všichni
příznivci
dobré zábavy se i letos, konkrétně v sobotu 22. 2. 2020, sešli před hasičárnou,
aby oslavili ukončení plesové sezóny
masopustním průvodem. Trasa vedla
okolo hřbitova ulicí
Kolonie, ulicí Záhumenní směrem k lesu
a
Dědinou
zpět
k Obecnímu úřadu.
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Dobrá nálada byla umocněna řadou občerstvovacích míst, kde nechybělo něco na zahřátí i k zakousnutí. O bezpečnost zejména
při pohybu na hlavní komunikaci dbali členové zásahové jednotky.
Po návratu jsme se přesunuli do pergoly
na hřišti. Zde již probíhala volná zábava
a nechyběla ani zelňačka, pivínko a něco
ostřejšího. Doufáme, že se všichni přítomní
dobře pobavili a zachovají nám přízeň i do
dalších let.
Poděkování patří všem organizátorům,
sponzorům, všem účastníkům a panu Robertovi ze sousedních Krzanowic.

Lukáš Pekárek
starosta SDH
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PŘEŘAZENÍ JSDH STRAHOVICE Z JPO
V. DO JPO III.
Sbor dobrovolných hasičů tzv. SDH – Dle
platné legislativy se rozlišují dvě podobně
znějící označení. Sbor dobrovolných hasičů
(zkratka SDH) je zapsaným spolkem dle
občanského zákoníku.

zvýšila výjezdovost zhruba o 10 až 15 výjezdů ročně. Všechny výjezdy se evidují
a vytváří se statika, na kterou se při rozdělování finančních či technických prostředků HZS MSK přihlíží. Akceschopnost JSDH
ve Strahovicích je zajištěna její organizační, technickou a odbornou připraveností
k plnění základních úkolů podle zákona
a k plnění úkolů na úseku civilní ochrany
a ochrany obyvatelstva.

Naproti tomu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo podniku (zkratka
JSDH) nemají přímou souvislost se sbory
dobrovolných hasičů. JSDH jsou zřizovány
obcí nebo podnikem dle zákona o požární
ochraně.
Rozdělení jednotek dle plošného pokrytí
Účast v JSDH není nijak podmíněna členstvím v SDH. Sbor dobrovolných hasičů a) s územní působností zasahující i mimo
(a další složky SH ČMS) pracuje ve vztahu území svého zřizovatele
ke zmíněnému zákonu jako občanské sdru- 1. JPO I - jednotka hasičského záchranného
žení působící na úseku požární ochrany. sboru s územní působností zpravidla do 20
Jeho úkolem je zejména:
minut jízdy z místa dislokace (HZS MSK
UO Opava)
- pomoc při vyhledávání členů JSDH
2. JPO II - jednotka sboru dobrovolných
- podílení se na odborné přípravě členů hasičů obce s členy, kteří vykonávají služJSDH
bu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání,
- podílení se na údržbě požární techniky s územní působností zpravidla do 10 minut
a objektů požární ochrany
jízdy z místa dislokace, (Bolatice)
- preventivně výchovná činnost
3. JPO III - jednotka sboru dobrovolných
- dokumentace historie požární ochrany hasičů obce s členy, kteří vykonávají služa hasičstva
bu v jednotce požární ochrany dobrovolně,
s územní působností zpravidla do 10 minut
Jednotka sboru dobrovolných hasičů ve jízdy z místa dislokace (Strahovice, Sudice,
Strahovicích dále jen JSDH byla do roku Kobeřice, Píšť)
2017 zařazená do kategorie JPO V. s místní b) s místní působností zasahující jen na
působností. Jednotka zasahovala jen v ka- území svého zřizovatele
tastru svého zřizovatele. Od 1. 6. 2017 JSDH 1. JPO IV - jednotka hasičského záchrannéStrahovice byla zařazena do kategorie JPO ho sboru podniku (Teva Czech Industries
III. s územní působností. Jednotka může s.r.o., Letiště Mošnov)
vyjíždět i mimo katastr svého zřizovatele, 2. JPO V - jednotka sboru dobrovolných
náklady spojené s výjezdy typu POŽÁR hasičů obce s členy, kteří vykonávají služproplácí MSK. Došlo k navýšení členů jed- bu v jednotce požární ochrany dobrovolně
notky z 9 na 12. Jednotce se samozřejmě (Chuchelná, Rohov, Bělá)
19

3. JPO VI - jednotka sboru dobrovolných V dohodě se zřizovatelem mohou být tyto
hasičů podniku.
jednotky využívány k zásahům i mimo
svůj územní obvod.
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Minimální početní stav členů jednotek sborů dobrovolných hasičů, rozdíl mezi JPO
III. a JPO V.
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Petr Boček
velitel JSDH Strahovice, člen Rady obce

MLADÍ HASIČI
PLNILI ODZNAK
ODBORNOSTI
Dne 23. 2. 2020 vyrazili mladí hasiči do Závady na plnění odznaku hasičských odborností. Plnění odznaků odborností je urče- Naopak ústní zkoušku plnili mladí hasiči
no mladým hasičům do 18 let a je součástí přihlášení k odbornosti preventista a prevzdělávacího systému mladých hasičů.
ventista junior. Ti musí znát časté požární
příčiny, způsoby jak jim předejít, požární
Akce se zúčastnilo šest dětí našeho sboru. trojúhelník, co je to Intergrovaný záchranJejich úkolem bylo nejdříve napsat elektro- ný systém, poplašné signály a jak se chovat
nické testy, pak projít ústní a praktickou při zpozorování určité události.
zkoušku. Praktické zkoušky musely splnit
děti usilující o odbornost strojníka. Jejich Odbornosti získalo 5 členů a tímto kolektiv
úkolem bylo poznat prostředky požární splnil jednu z podmínek celoroční činnosti
ochrany a říct způsob jejich využití. Také mladých hasičů.
musely popsat jednotlivé částí přenosné
požární stříkačky, znát její údržbu a vyuLukáš Moravec
žití.
vedoucí mládeže
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SPORTOVNÍ KLUB
GYMPAR

PRVNÍ ROČNÍK ZIMNÍHO
TÁBORU SLAVIL ÚSPĚCH
Napsali o nás:
Eva Malchárková: Děkujeme za super tábor. Viktorka je nadšená, našla si
nové kamarádky, už zjišťujeme, jaké další aktivity
nabízíte
Barbara
Papeschová:
Děkujeme za pečlivou
přípravu a organizaci tábora. Anička je nadšená,
moc se jí líbilo!
GYMPAR
budeme
určitě
doporučovat!
Letošní ročník zimního táboru, který proběhl o jarních prázdninách okresu Opava
(3. 2. – 7. 2. 2020) na Horní Bečvě v horském Zuzana Vehovská: Moc děkuji za krásné
hotelu Bečva, se opravdu vyvedl. Jednou zážitky. Amálka Vehovská byla moc spokoz hlavních aktivit, kterou děti absolvovaly, jená. Ráda Vás doporučím. Ami jen vyklábyl bezpochyby výcvik na lyžích, po kte- dá a vykládá. Fotky jsou taky super.
rém i největší začátečníci zvládli zdolat SUPER obří slalom na závěr kurzu a vysloužili Jana Macová: Děkuji všem organizátorům,
rozhodně jste to neměli lehké a klobouk
si GymPar diplom!
dolů Haničce se s vámi líbilo i přes zdraMimo to si děti mohly užít zimní olym- votní komplikace a tímto také děkuji moc
piádu, bobcross závody, biatlon, hledání za perfektní zdravotní péči
pomocí záchranářského vybavení, ukázku dravého ptáka a mnoho dalšího. I přes Pavla Kamrádová: Šimon s Anet ani nepestrý a náročný program se všechny děti chtěli domů.. moc díky Gymparu, už z foi vedoucí obešli bez sebemenšího úrazu tek bylo vidět to nadšení a radost a už čtyři
a domů si odnesli nové zážitky. Fotogra- hodiny v kuse poslouchám, že příště jedou
fie z celého tábora naleznete na webových zas. Nejlepší tábor “ever” (tlumočím).
stránkách www.gympar.cz.
Lucie Matlochová: Moje zcela “netáborové” děti dorazily nadšené a až únava a postel je donutily přestat vykládat ... jo a taky
21

Terez a Ester Mokrá. Holky byly nadšené,
spokojené. Vše si moc užily! Děkuji za vše,
co pro děti děláte!!!

poslouchám, jak tam pojedou příště
Vaše pozitivní energie je
nakažlivá

asi

Jiří Al: Syn Kuba Oslizlo byl spokojený
a nadšený z tábora, doporučujeme tento
sportovní klup Gympar.
Martina Hluchníková: Také se přidáváme
k díkům za super týden pro naše děti...
Katka Mokrá: Děkuji moc za mé holky
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Nyní se trenéři Sportovního klubu GymPar
připravují na letní příměstské tábory ve
Strahovicích, které jsou určeny pro předškolní a školní věk. Na zážitkovém příměšťáku si děti budou moci vybrat mezi sportovním, uměleckým a tanečním zaměřením, které je bude provázet po celou dobu
tábora. Zasoutěží si v Nerf aréně, poběží
překážkový závod, zaskáčou si parkour
s vicemistrem ČR, vyzkouší si gymnastické prvky, zúčastní se nejrůznějších vodních a celotáborových her, naučí se jezdit
na koni a pro ty nejmenší bude k dispozici
i skákací hrad. Přihlášky a informace o veškeré činnosti Sportovního klubu GymPar
naleznete na webových stránkách www.
gympar.cz.
Martin Nevřela
trenér Gympar

DIAMANTOVÁ SVATBA
Dne 23. ledna 2020 oslavili manželé Riemelovi diamantovou svatbu. Před 60 lety p.
Libor Riemel a sl. Anna Komárková složili
manželský slib v kostele sv. Jana Křtitele
v Sudicích. Během společného života vychovali čtyři syny, nyní jim radost dělá pět
vnoučat a pět pravnoučat. Paní Anna zůstala v domácnosti, starala se o děti a malé

hospodářství. P. Libor pracoval celou dobu
ve výškách, byl pokrývačem. Život jim přinesl mnoho hezkých chvil, radosti, ale také
spoustu starostí a smutných okamžiků. Za
vše, co spolu prožili, byla sloužena děkovná mše svatá v kostele sv. Augustina, které
se zúčastnila celá rodina.
Manželům Riemlovým
přejeme do dalších společných let hlavně zdraví, rodinnou pohodu
a spoustu dalších společných chvil a zážitků.

Martina Panocová
zastupitelka, redakční rada

SVATEBNÍ VÝROČÍ
Pamatujete si názvy svatebních výročí? 3. KOŽENÁ SVATBA: Věciček z kůže je
Neslavíte třeba letos nějaké výročí? Při- spousta od velkých a drahých až po drobpomínka názvu jednotlivých výročí i tipy nosti za pár korun…
na malý dárek....
4. KVĚTINOVÁ SVATBA: Na toto výročí
1. BAVLNĚNÁ SVATBA: Po prvním roce se nejspíš budou těšit především ženy. Je
manželství byste se spolu měli cítit jako jenom jednou za život, takže pánové, nešetv bavlnce. V den výročí byste si měli vymě- řete na pořádné kytici.
nit kapesníčky nebo něco z bavlny.
5. DŘEVĚNÁ SVATBA: Čas koupit si třeba
2. PAPÍROVÁ SVATBA: Druhý společný nové vybavení bytu. Novou poličku, skříňrok uteče jako voda a vy po té vodě můžete ku nebo rovnou postel?
pustit třeba loďky z papíru, které si navzájem vyměníte…
23

aby se mohli ukázat co by grófové.
35. KORÁLOVÁ SVATBA: Ozdoby z korálů jsou pohádkové –
stejně jako vašich předchozích 35
let ☺.
40. RUBÍNOVÁ SVATBA: Pánové jistě stihli za posledních
pět let našetřit na nějaký pěkný
šperk, který dámy v tomto věku
dokáží bezesporu ocenit.

6. ŽELEZNÁ SVATBA: Oproti dřevu je
železo chladné, ale zato stálé. Nějaká drobnost z kovu vám připomene, jak pevný váš 45. SAFÍROVÁ SVATBA: Další příležitost
a záminka pro pány, aby svou drahou posvazek je.
lovičku zasypaly kopou drahokamů nebo
7. VLNĚNÁ SVATBA: Dárky z vlny se bu- alespoň jedním?
dou náramně hodit v zimním období, za
50. ZLATÁ SVATBA: Pověstná kulatá svatsněhových bouří a vlézavého mrazu.
ba. Už jste spolu půl století. Od této chvíle
8. BRONZOVÁ SVATBA: Výročí jako děla- jsou výročí spojována s dalším obřadem
a třeba také s výměnou prstýnků starých
né na nějaký pěkný přívěšek.
za nové.
9. MĚDĚNÁ SVATBA: Opět jedno „přívěskové“ výročí anebo také prostor k tomu, 55. SMARAGDOVÁ SVATBA: Pokud jste
abyste si darovali hezké věci z vypálené spolu šťastně přečkali 55 let, pro dámy už
asi nebude to nejdůležitější, jestli je jejich
hlíny.
manžel zahrne drahocennými kameny, ale
10. CÍNOVÁ SVATBA: A máme tu prv- spíš, že můžou pořád být se svým partnení kulaté výročí. Je to čas na rekapitulaci rem.
a plány do budoucna.
60. DIAMANTOVÁ SVATBA: Po šedesáti
20. PORCELÁNOVÁ SVATBA: Ženy se už letech manželství dobře víte, že život je obnemohou dočkat nové sady nádobí, protože čas stejně tvrdý jako diamant, ale zároveň
ta stará za posledních dvacet let vzala za plný báječných okamžiků.
své.
65. KAMENNÁ SVATBA: Někdy může
25. STŘÍBRNÁ SVATBA: Po 25 společných být opravdu těžké unést tolik společných
letech už opravdu víte, co od toho druhého let, možná stejně težké jako by každý z těch
čekat, nebo vás přece jen překvapí nějakým roků byl velký kámen, ale na druhé straně
jenom na pevném základě je možné stavět.
výjimečným stříbrným dárkem?
30. PERLOVÁ SVATBA: Výročí jako stvořené pro dámy, ale vlastně také pro pány,
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ROZHOVOR S MÍSTNÍM VČELAŘEM
Pan Jan Král se
narodil v roce
1947 v Kylešovicích,
do
Strahovic
se
přestěhoval ve
svých 27 letech.
O včelaření se
začal zajímat již
v dětství, kdy
se stal v 5. třídě
předsedou včelařského kroužku na základní
škole v Kylešovicích. Později se přes chov
čmeláků dostal až k chovu včel, kterých má
nyní do deseti úlů. Za svou včelařskou kariéru získal 4 zlaté medaile v soutěži Český
med, kterou pořádá Český svaz včelařů, je
držitelem Certifikátu medu a za práci s dětmi a mládeží byl dvakrát na Pražském hradě vyznamenán prezidentem republiky.
Dnešní rozhovor bude především o včelaření, ale na úvod otázka z jiného soudku...
Za svou činnost s dětmi a mládeží jste byl
dvakrát vyznamenán na Pražském hradě
prezidentem republiky. V jaké oblasti jste
se dětem věnoval?
Jako předseda TOM (turistických oddílů
mládeže) jsem organizoval srazy, výlety
a tábory pro děti a mládež v okrese Opava.
Ve Strahovicích jsem jako člen výboru SK
Meteor založil odbor turistiky, oddíl dětí
a dospělých a spolu s dalšími dobrovolníky jsme postavili chatu Královna. Přes 20
let jsem se účastnil organizace Pochodu
a běhu Hlučínskem. Před pár lety jsem

založil včelařský kroužek. Dodnes pořádám v okolních obcích přednášky a výstavy.
A nyní už k těm včelám. Kdo se podle Vás
může stát včelařem?
Včelařem se může stát každá osoba, která
má zájem o přírodu a chce s ní žít v jakési symbióze. Samořejmě by taková osoba
měla mít přehled o přírodě. Zádrhelem je,
když se jedná o alergika, to pak musí dodržovat určité zásady, jako nosit řádné oblečení, které chrání celé tělo a mít u sebe
potřebné léky, ale ani to není překážkou.
Stává se Vám, že dostanete od svých včelek žihadlo?
Včelař při každém zásahu do včelstva dostane žihadlo, ale vždy to je vinou včelaře,
který obvykle včelu někde nechtěně přimáčkne. Pokud včela naletí na obličej, tak
je to tím, že vidí odlesk z oka.
Jak postupovat při bodnutí včelou?
Je potřeba rychlé opatření, co nejdříve žihadlo odstranit z kůže, protože jed se do
ní uvolňuje postupně. Žihadlo co nejdříve
seškrábněte třeba nehtem, v žádném případě jej nevyndávejte uchopením za jedový
váček mezi prsty, vymáčkli byste si všechen jed do ranky. Pak je dobré místo bodnutí omýt mýdlem a chladit.
V jakém okruhu včely létají?
Létají zpravidla v okruhu pěti metrů a vždy
v určitém období vyhledávají specifickou
rostlinu, nikdy ne větší množství rostlin.
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To znamená, že když včela nosí nektar, tak kukel i dospělců.
například jen z malin, nikdy z malin a ostružin zároveň. Díky tomu dokáží včelaři Dá se tato choroba léčit?
vyrobit jednodruhový med.
Ano, docela dobře na ni funguje tabákový
dým. Roztoč se pustí, spadne na dno úlu
Je obtížné vyrobit jednodruhový med?
a uhyne.
Včelař se musí řídit takzvaným fenologickým kalendářem a pak být v dané chvíli Přibývá či ubývá podle Vás v dnešní době
na daném místě, jinak včely doplní rámek včelaření?
z druhé strany jiným pylem a medem.
V tomto ohledu je dnes kolem nás velká
propagace včelaření. Lidé ale vidí předeJak poznáme kvalitní med?
vším množství medu. Přitom med je jedno
Kvalitní med časem krystalizuje. Jsou sice z posledních, co včelaře zajímá. Včelař chce
rostliny, jako např. akát, z nichž med tuhne mít především zdravé včelstvo, protože jak
později, ale ačkoli se vyskytuje ve Straho- řekl Albert Einstein, až vymřou včely, lidvicích, celkově ho je pomálu. Existují i je- stvo je přežije o čtyři roky. A to bychom si
dovaté medy, z jedovatých rostlin, ale ty se měli všichni uvědomit.
v České republice nevyskytují.
Děkuji za rozhovor a přeji pevné zdraví
a mnoho úspěchů nejen při Vašem hlavním
Jaké choroby včely nejvíce ohrožují?
koníčku, včelaření.
Takových chorob je několik, ale nejvíce
Irena Juchelková
jsou včely ohroženy varroázou, infekčním
redakční rada, ředitelka ZŠ
onemocněním způsobeným parazitickým
roztočem, který se živí hemolymfou larev,
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VELIKONOČNÍ ZVYKY
VE STRAHOVICÍCH

S velikonočními svátky je spojena spousta Dalším zvykem je tzv. tragačování. Tento
tradic a zvyků. Ne všechny se dodržují, ně- zvyk se léta přenáší z generace na genekteré už jsou zapomenuty.
raci. Na Zelený čtvrtek odlétají zvony do
Říma a chlapci ve věku 12 – 15 let obchází
Ve Strahovicích stále dodržujeme mimo vesnici s tzv. tragači, které vydávají spejiné dvě krásné tradice.
cifický zvuk suplující zvony. Začíná se ve
čtvrtek večer a končí v sobotu odpoledne.
Dva týdny před Velikonocemi obchází děvčata domy, v ruce mají opentlenou
májku, kterou jim většinou vyrobí maminka nebo babička z krepového papíru,
a zpívají píseň „O Mařena krásná, kaj si
husy pasla?“. Touto písní děvčata vítají jaro.
V dnešní době chodí zpívat Mařenu většinou malá děvčátka s maminkami a za svůj
zpěv dostávají obvykle sladké odměny.
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Kluci chodí po vesnici vždy ráno, v poledne
a večer. Během cesty se vždy zastaví u kapliček, kaple p. Marie Schonstattské a kostela
sv. Augustina, kde se krátce pomodlí nebo
smeknou klobouk. Většinou dva nejstarší
kluci jsou hejtmani, kteří se starají o hladký
průběh tragačování. Na Bílou sobotu dopoledne pak obchází dům od domu, hejtmani
klepou u dveří a všichni volají „tetičko, dejte nám vajíčko“. Někde dostanou vajíčka,
někde peníze nebo dobroty. Hejtmani pak
dohlédnou na spravedlivé rozdělení výdělku – zohledňují pozdní příchody nebo neúčast na některém tragačování.
Jsou to krásné zvyky, věříme, že se v naší
obci zachovají i po další generace.
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BYLINKY V NAŠEM OKOLÍ
Bylinky patří od nepaměti do života lidí.
Často rostou přímo v přírodě a jsou tím
pádem snadno dostupné. V současné době
je můžeme pěstovat i doma na zahrádce.
Z bylin můžeme uvařit čaj, přidávat je do
jídla, ale také je můžeme využít na různé
obklady a koupele.

Uvolňuje hleny, léčí sliznice, čistí průdušky
při chrapotu a pískání, pomáhá při zánětu
průdušek a hrtanu, zmírňuje dráždění horních cest dýchacích.
Heřmánek

V našem okolí můžeme najít spoustu různých bylinek, vyjmenovat všechny by trvalo dlouhou. Připomeňme si alespoň některé.
Černý bez

Heřmánek působí opravdu všestranně, je
vhodný k zevnímu i vnitřnímu použití.
Působí protizánětlivě, dezinfekčně a protialergicky. Je vhodný například na nadýmání, střevní poruchy, žaludeční potíže či
křeče. Pomáhá na kašel, rýmu a nachlazení
– v tomto případě je nejlepší heřmánkový
čaj. Pro zevní použití se heřmánek doporuČaj z bezových květů vyvolává pocení, čuje na kožní vyrážky, hemeroidy a záněty.
pomáhá především při nachlazení, půso- Odvar z heřmánku je vhodný také na špatbí příznivě na horní cesty dýchací, působí ně se hojící rány.
také močopudně. Bezinkový sirup obsahuje hodně vitamínu C, lze ho vyzkoušet na Kopřiva dvoudomá
podporu imunity, ale také jako antioxidant.
Chlazený neslazený čaj z květů bezů se dá
použít i při zažívacích potížích, např. plynatosti, nevolnosti…
Divizna

Kopřiva má široké použití, čím je čerstvější, tím má lepší využití. Ale také sušená
je k nezaplacení. Kopřiva pročišťuje krev,
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snižuje hladinu cukru v krvi, pomáhá léčit
problémy s močovými cestami, může také
posloužit jako podpůrná léčba při virových
a bakteriálních onemocněních. Kopřiva pomáhá při otocích a vodnatosti. Pít se může
čaj, užívat tinkturu, mazat se odvarem
nebo připravit sirup.

Některé bylinky a přírodní přípravky vám
mohou pomoci i při boji se závažným infekčním onemocněním virového původu, jakým je například koronavirus. Mezi
bylinky, které posilují imunitu a ničí viry
patří echinacea neboli třapatka nachová,

Medvědí česnek

která obsahuje látku echinacein, která brání virům a bakteriím před tím, aby pronikaly do zdravých buněk lidských tkání.
Snižuje vysoký krevní tlak, pomáhá od- Silné antivirotické účinky má také bylinka,
stranit závratě, pocit tlaku v hlavě a úzkost. kterou jistě používáte v kuchyni, oregano
Pomáhá také s tuberkulózou, vodnatosti, neboli dobromysl. Stačí zalít dvě lžičky
dokáže zbavit dušnosti, zahlenění a urputného kašle.
Pampeliška lékařská

Z květů pampelišky se připravuje med,
skvělý lék na angínu nebo bolení v krku.
Mladé lístky můžeme třeba přidat do jarního salátu, obsahují řadu vitamínů, betakaroten, křemík, draslík, vápník a železo.

oregana vroucí vodou a nechat 5 minut luhovat, poté scedit a popíjet po doušcích během dne. Vypořádat s viry se dokáže skvěle
také výše zmíněný květ černého bezu, ale
za vůbec nejúčinnější přírodní antivirotikum je považován extrakt z grepového
jádra. Ten seženete buď v obchodě se zdravou výživou či v lékárně.

Martina Panocová
zastupitelka, redakční rada
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SLAVILO SE 100. VÝROČÍ
VZNIKU HLUČÍNSKA
U příležitosti 100. výročí Hlučínska uspořádalo

Moravskoslezskému kraji a polským gminám Kie-

Sdružení obcí Hlučínska 3. února 2020 v kultur-

trz, Krzanowice, Krzyżanowice a Pietrowice Wiel-

ním domě v Dolním Benešově slavnostní sněm

kie.

spojený s oslavou tohoto významného výročí.
Celé oslavy se od samotného počátku nesly v regio-

Založení Gymnázia Josefa Kainara, které letos rov-

nálním duchu. Hosty už při příchodu vítal folklor-

něž slaví 100. výročí svého vzniku, krátce připo-

ní soubor Srubek ze Štěpánkovic. Po slavnostním

mněla jeho ředitelka PhDr. Charlotta Grenarová.

zahájení a přípitku mohli hosté zhlédnout krátký
film Muzea Hlučínska s názvem „Hlučínské stole-

Část programu byla vyhrazena také pro zdravice

tí“ poukazující na klíčové události uplynulých 100

hostů. K narozeninám Hlučínsku popřáli např.

let. Následovalo vystoupení Bolatických seniorek,

předseda Českomoravské konfederace odboro-

které opět vtipnou formou připomněly specifické

vých svazů pan Josef Středula, náměstek hejtma-

hlučínské nářečí. O zhodnocení Prajzské z hledis-

na Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáš

ka sociologického se postarala svým vstupem doc.

Curylo nebo děkan Hlučínského děkanátu Mgr.

PhDr. Helena Kubátová, Ph.D. z Univerzity Palac-

Pavel Kuchař.

kého v Olomouci, která zde před několika lety prováděla výzkum na téma „Mezigenerační proměny

O příjemný kulturní zážitek se svým vystoupením

způsobu života na Hlučínsku“.

postaraly také folklorní soubory Vlašanky z Bohuslavic, Karmašnice z Kravař a sbor Gymnázia Jo-

Významnou součástí programu bylo rovněž oce-

sefa Kainara Hlučín. Zlatým hřebem se na samot-

nění osobností pamětní medailí Cypriána Lelka za

ný závěr oficiálního programu stalo vystoupení

osvětovou a kulturní činnost za přínos pro rozvoj

harmonikářky Hany Koskové z Bohuslavic. K zá-

Hlučínska. Toto ocenění ze strany Sdružení obcí

věrečné volné zábavě zahrála jako vždy výborně

Hlučínska letos získali paní Ludmila Jařabová,

kapela Dolbend.

pan Arnošt Obrusník, Ing. Josef Barták, pan Josef
Zawadský a manželé Jaroslava a Karel Klemenso-

Poděkování patří moderátorovi akce doc. Mgr.

vi.

Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D., Muzeu Hlučínska,
Kulturnímu domu Dolní Benešov, Gastrocentru

Pamětní list za spolupráci za přínos pro rozvoj

Slezské univerzity v Opavě, Vřes Caffé s.r.o., Bc.

Hlučínska se rozhodlo Sdružení obcí Hlučínska

Janovi Waloschkovi a Pivovaru Avar za zajištění

udělit doc. Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D., Mgr.

občerstvení, účinkujícím souborům a všem, kte-

Radimovi Lokočovi, Ph.D., PhDr. Jiřímu Neminá-

ří se nějakým způsobem podíleli na přípravách

řovi, doc. PhDr. Heleně Kubátové, Ph.D., Mgr. Ad-

a průběhu oslav.

riánovi Czernikovi, panu Pavlovi Kocurovi, panu
Rostislavovi Pečinkovi a organizacím Muzeu Hlučínska, Místní akční skupině Hlučínsko a Euroregionu Silesia - CZ. Pamětní list byl rovněž udělen

Lenka Osmančíková
referentka Sdružení obcí Hlučínska
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JUBILANTI
Leden
83 let
82 let
80 let
70 let
60 let
50 let
Únor
88 let
87 let
86 let
81 let
80 let
50 let

Josef Černý
Anežka Sollichová
Konrád Macošek
Cecilie Gašperáková
Marcela Slováčková
Oldřich Dvořák
Miluše Mrovcová

Marie Stříbná
Libor Riemel
Leo Hluchník
Adolf Duda
Milada Riemlová
Irena Josefusová
Radek Nevřela
Vladimír Kubný

Březen
85 let
Uršula Sonnková
Marie Hluchníková
83 let
Ludmila Macošková
81 let
Marie Březovská
80 let
Jan Lasák
50 let
Dana Sollichová
Milan Kreis
Norbert Krautwurst

Duben
90 let
Ursula Krištofová
87 let
Jan Dvořák
81 let
Ursula Mrovcová
Ludmila Josefusová
75 let
Josef Moravec
70 let
Helena Prasková
60 let
Ladislav Jašek
50 let
Daniel Hluchník
Zdeněk Hluchník
Květen
86 let
84 let
80 let
60 let

Anna Riemlová
Jan Dastik
Josef Gebauer
Villy Halfar
Helena Josefusová
Marie Miková

Červen
80 let
Jan Neuvald
70 let
Alena Štefková
50 let
Marie Kubná

Gratulujeme všem jubilantům.
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