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Vážení spoluobčané,
naše obec nepatří mezi velké
obce, žije tady přibližně 900
obyvatel. Ale to se nedá říct o
životě naší obce. Neustále se u
nás něco děje, jsou organizovány
kulturní, sportovní i společenské
akce, na kterých se aktivně podílí
spolky, sdružení, organizace,
které
jsou
v naší
obci
registrovány. A odměnou pro
organizátory těchto akcí je účast
vás, spoluobčanů.

abyste byli informováni o tom, co
se děje, co se připravuje. Proto
jsme se rozhodli od příštího roku
vydávat Strahovický zpravodaj,
který by vás informoval o životě
v naší obci, o činnosti spolků a
sdružení. Tento zpravodaj bude
vycházet čtyřikrát ročně.

posílat na e- mailovou adresu
zpravodaj.strahovice@seznam.cz.
Můžete nám je taky sdělit ústně
nebo předat na Obecní úřad. Vaše
účast na každém zasedání
zastupitelstva je vítána.

S absolutně nejvyšším počtem
hlasů skončil v komunálních
volbách na prvním místě pan
Ing. Marek Hluchník, v minulém
volebním období člen Rady obce
Strahovice. Jsem ráda, že
v následujícím volebním období
2018 – 2022 bude vykonávat
funkci místostarosty obce.

Vážení spoluobčané,

Věříme, že uvítáte vydávání
zpravodaje a řada z vás nám bude
V rukou nyní máte malou posílat své náměty.
ochutnávku toho, jak by mohl náš
zpravodaj vypadat. Chceme, aby
si každý obyvatel našel v našem
Daniel Beneš
svou
oblíbenou
Chtěli bychom, aby se i nadále zpravodaji
Ing. Martina Panocová
všech akcí zúčastňovalo co rubriku. Samozřejmě vítáme vaše
Mgr. Irena Juchelková
nejvíce obyvatel obce Strahovice, náměty, které nám můžete

…..Slovo starostky..…
Vážení spoluobčané,
předně mi dovolte, abych v tomto
úvodním vydání Strahovického
zpravodaje poděkovala vám
všem, kteří jste v měsíci říjnu
přišli k volebním urnám a svým
hlasem vyjádřili svůj názor na
fungování a další rozvoj naší obce.
Mezi 15 zastupiteli je 10 bývalých
a 5 nově zvolených členů
zastupitelstva. Jsem ráda, že se i
já budu moci nadále podílet na
rozvoji naší obce. Za projevenou
důvěru
vám
patří
velké
poděkování.
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blíží se čas Adventu a
nadcházejících Vánočních svátků.
Přeji vám příjemné prožití tohoto
času zklidnění, období setkávání
se rodin, blízkých a přátel,
období, které každého z nás vede
k zamyšlení se nad časem
uplynulým a také nad plány a
Věřím, že se nově zvolenému předsevzetími do budoucích dnů.
zastupitelstvu podaří shodnout Přeji vám všem především pevné
na aktivitách, které se budou zdraví, hodně štěstí a osobní
v následujících létech vykonávat a pohody
také, že se podaří zajistit
potřebné finanční prostředky na
jejich realizaci.
Ing. Arch. Elen Malchárková
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…..Zasedání zastupitelstva..…
Na základě zákona o obcích byl
počet zastupitelů naší obce na
další funkční období projednán a
schválen
na
jednání
zastupitelstva dne 4. června
2018.
Dle tohoto rozhodnutí bude mít
zastupitelstvo obce Strahovice 15
členů, bude vytvořena rada obce,
která bude mít 5 členů. Rada obce
je výkonným orgánem obce
v oblasti samostatné působnosti
a ze své činnosti odpovídá
zastupitelstvu obce. Jestliže je
počet zastupitelů menší než 15,
tak se rada nevolí, její pravomoc
vykonává starosta.

Sdružení nezávislých kandidátů:
Ing. Arch. Elen Malchárková
Ing. Marek Hluchník
Petr Boček
Ing. Karel Malchárek
Daniel Beneš
Ing. Miroslav Nevřela
Zdeněk Hluchník
Jiřina Hladíková
Ing. Martina Panocová
Rudolf Pekárek
Pavel Obrusník
Mgr. Irena Juchelková
Změna 2018
Ing. Tomáš Peterek, Ph.D.
Ing. Pavel Vaněk
David Šíma

Starosta:
Ing. arch. Elen Malchárková
Místostarosta:
Ing. Marek Hluchník
Členové rady:
Ing. Karel Malchárek
Daniel Beneš
Petr Boček
Finanční výbor:
Předseda:
Ing. Martina Panocová
Členové:
Ing. Karel Malchárek
Helena Prasková

Kontrolní výbor
Předseda:
Zdeněk Hluchník
Na základě výsledků komunálních
voleb, které se konaly ve dnech 5. Na ustavujícím zasedání dne Členové:
– 6. 10. 2018, byli zvoleni tito 31. 10. 2018 byli zvolení do Rudolf Pekárek
vedení obce tito zastupitelé:
Daniel Beneš
zastupitelé:

Naši zvolení zastupitelé:

První zasedání zastupitelstva po volbách, 31. 10. 2018

Prosinec 2018
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…..SDH Strahovice…..
cena všech prostředků je okolo ukázek si mohli hosté nabídnout
1,3 mil Kč.
občerstvení.

PROJEKT READY TO HELP
- PŘÍHRANIČNÍ
SPOLUPRÁCE HASIČŮ
JSDH Strahovice dne 21. 9. 2018
převzala od obce Strahovice
vybavení z projektu Ready to
Help. Mezi hosty byli pozvaní
členové SDH Strahovice, členové

OSP Krzanowice, zástupci všech
partnerů projektu a velitelé
jednotek, dále se dostavil
zástupce HZS MSK ÚO Opava
plk. Ing. Kamil Pastuszek, za
dodavatele vybavení paní Alice
Pogatsová a o. Vlastimil. Všechny
prostředky z dotace byly k vidění
od 17 hod. a občané i hosté si je
mohli prohlédnout. Jedná se
celkem o 24 prostředků: izolační
dýchací
přístroj,
tlaková
kompozitní láhev, vyváděcí kukla,
zásahový oblek, zásahová přilba,
zásahové rukavice, zásahová
obuv, tablet, svítilna na přilbu,
ruční svítilna, celotělový postroj,
páteřová deska, lékárnička, sada
vakuových dlah, popáleninová
sada, elektrocentrála, osvětlovací
balón,
manipulační
hák,
proudnice,
motorová
pila,
motorová rozbrušovačka, kalové
čerpadlo, přetlakový ventilátor a
plovoucí čerpadlo. Pořizovací
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Po tomto předání členové
jednotky předvedli zásahovou
činnost, co umí třeba motorový
lanový naviják, jak lze rozsvítit
balón pomocí elektrocentrály
apod. Následovaly první ukázky
zásahu s polskou jednotkou z
Krzanowic, a to v podobě
autonehody, kdy jednotky ve
spolupráci
musely
zajistit
motorkáře a vyprostit dva
účastníky nehody z havarovaného
automobilu. Další zásah byl v

Ve dnech 20. - 21. 10. 2018 se
naši členové účastnili školení
vedoucích mládeže v Ústřední
hasičské škole v Jánských
Koupelích. Náplní tohoto školení
byla práce s kolektivem mládeže,
bezpečnost práce, první pomoc,
práce s dětmi v před školním
věku, práva a povinnosti
vedoucího mládeže a soutěžících,
odborky a okruhy činnosti,
pravidla
hry
plamen.
Po
úspěšném absolvování kurzu náš
sbor získal nové dva vedoucí
mládeže Luďka Strnisku a Janu
Zavadilovou a tři instruktory
mládeže Dominiku Strniskovou,
Veroniku
Halfarovou
a
Magdalénu Hantákovou.

podobě hořícího automobilu,
jednotky musely opět společně co
nejdříve uhasit hořící automobil a

zajistit místo požáru. Poslední
ukázka byla záchrana z výšky.
Jednotky zachraňovaly za pomoci
lezeckého vybavení visícího muže,
který spadl ze střechy. Během

V neděli 28. října, v den státních
oslav, se uskutečnilo okrskové
cvičení. Cvičení se zúčastnilo
všech deset jednotek našeho 11.
okrsku, tedy Strahovice, Rohov,
Sudice, Kobeřice, Štěpánkovice,
Svoboda, Bolatice, Borová, Bělá a
Chuchelná. Počasí nám moc
nepřálo, cvičení proběhlo za
vytrvalého deště a chladu. Po
vyhlášení
poplachu
všem
jednotkám dle poplachového
plánu se jednotky dostavily na
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místo
shromáždiště
před
hasičskou stanici ve Strahovicích.
Po příjezdu jednotek se provedl
nástup a jednotky dostaly pokyny
od velitele 11. okrsku pana Petra
Bočka. Dle pokynu velitele cvičení
hasiči řešili mimořádné události
na předem připravených pěti
stanovištích. První stanoviště,
bylo zaměřeno na čerpání vody z
přilehlého rybníku na pozemku
pana Oldřicha Dvořáka. Po
příjezdu
měly
jednotky
libovolným
čerpadlem,
dle
vybavení JPO, čerpat vodu a
okysličovat
rybník.
Druhé
stanoviště bylo umístěno v
hasičském sportovním areálu

Kurník, zde se jednalo o likvidaci
požáru a vyhledávání osob v
zakouřeném prostoru. Na třetím
stanovišti
měly
jednotky
poskytnout
první
pomoc
zraněnému
po
hádce
se
sousedem. Pán řezal dřevo a
sousedka jej napadla. Při tomto

posttraumatická péče se mladý
muž pokoušel (patrně z nešťastné
lásky) o sebevraždu skokem z
balkónu chaty a k tomu propadly
panice a úzkosti dvě dívky, které
utekly
do
lesa.
Poslední
stanoviště řešilo autonehodu u
bývalého statku se zraněním dvou
osob.
Po splnění všech úkolů se
jednotky
dostavily
zpět
k hasičárně, kde proběhl nástup a
vyhodnocení cvičení. Po ukončení
cvičení bylo pro jednotky
připraveno občerstvení
Petr Boček

napadení si uřezal prsty. Na
předposledním čtvrtém stanovišti

…..Základní a mateřská škola…..
Trénink s olympioničkou
Ivetou Vacenovskou
Naše škola měla obrovské štěstí.
Díky šťastnému losu zažila
Trénink s olympioničkou. Šlo o

dvou letních olympiád v Londýně
2012 a v Rio de Janeiru 2016,
reprezentantku České republiky
ve
stolním
tenise
Ivetu
Vacenovskou.
S ní ještě dorazili Štěpán Janáček
a David Novotný, dalším hostem
a moderátorem akce byl Pavel
Dolejška. Program začal po velmi
bouřlivém
přivítání
dětmi
dynamickou rozcvičkou a pak už

akci, kterou škola vyhrála v
rámci projektu Sazka olympijský
víceboj.
V úterý 24. září k nám přijela
čtveřice
vyslanců
Českého
olympijského výboru v čele s
ambasadorkou, olympioničkou
Ivetou Vacenovskou, účastníci
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následoval zábavný trénink.
Nakonec došlo dokonce i na

kouzelnické
Dolejšky.

vystoupení

Pavla

V tělocvičně po celou dobu akce
panovala skvělá sportovní
atmosféra, kterou zažili i žáci ze
základní školy Bělá, kterou jsme
jako
spolupracující
školu
přizvali. Pro děti přivezl
olympijský tým i odměny a
nechyběla ani autogramiáda.
Na závěr se žáci i učitelky
s hvězdným týmem vyfotili.
Mgr. Jana Malchárková
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výcviku psa, zodpovědné chování
ke zvířatům, vybavení psa
reflexními prvky a na závěr jsme
si se Sorbonem zahráli fotbal.
Setkání bylo velice příjemné a
věříme, že ne naposled.

Dopoledne se Sorbonem
V září 2018 proběhl na naší škole
preventivní program se psem
Sorbonem. Psa Sorbona jsme ve
škole již jednou viděli, proto se na
něj děti velice těšily. Majitel nám
ukázal základní pravidla při

Mgr. Lenka Zavodančíková

draci vznesli do výšin a rozzářili
kopec všemi barvami. Celé
Letos v září opět ozdobili kopec u
odpoledne bylo krásně slunečno
a na konec října nadprůměrně
teplo. Drakiáda byla spojena se
soutěží
o
draka
doma
vyrobeného, dále draka létajícího
nejvýše, největšího a také
nejmenšího dráčka. Vyhodnocení
proběhlo u chaty Královny, kde občerstvení v podobě domácích
šikovní tatínci rozdělali oheň, na buchet.
chaty Královny létající draci.
kterém si mohl každý opéct párek.
Mgr. Irena Juchelková
Ačkoli vítr příliš nefoukal, i tak se
Maminky zase připravily sladké

Drakiáda

všechny své žáky ozdravný pobyt,
V říjnu škola uspořádala pro který byl zaměřen na ekologickou
výchovu a mezilidské vztahy.
Škola v přírodě proběhla ve
Velkých Karlovicích, kde se právě
natáčel celovečerní film Doktor
Martin.

Škola v přírodě

Pohybovali jsme se tak v místech,
která známe z tohoto seriálu.

V rámci ekologického programu
žáci absolvovali různé hry,
soutěže, tvoření a někteří také
výšlap na vrch Stratenec, který se
již nachází na území Slovenska.
Především starší žáci byli
z pobytu nadšení a rádi by si jej
zopakovali.
Mgr. Irena Juchelková

Vánoční dílničky
Pár dní před blížícím se uspořádaly v mateřské škole pro
adventním
časem
jsme maminky našich dětí „Vánoční
tvoření“. Společně jsme tvořily
všelijaké vánoční ozdoby od
vánočních
vloček,
andělů,
vánočních
zvonečků,
stromečků až po
vánoční hvězdy.
Dílničky jsme si
zpříjemnily
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chutným
občerstvením,
maminky
napekly
výborné buchty a paní
kuchařky
připravily
jednohubky. Voňavá
káva
s hudbou
vánočních
koled
dodávala kreativnímu
pohodovou atmosféru.

tvoření

Martina Kubináková
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…..Horamea…..

Vážení a milí spoluobčané,
Jsme moc rády, že Vás můžeme
pozdravit z tohoto úvodního čísla
„Strahovického
zpravodaje“
Věříme, že spolek HORAMEA
Strahovice již všichni znáte, ale i
přesto nám dovolte, se krátce
představit…
HORAMEA vznikla 27. 5. 2016.
Bylo to přibližně rok po naší
společné návštěvě Ruppachu
Goldhausenu, kdy při zpáteční
cestě domů zazněl první návrh
nějaký ten spolek založit. Kdo ho
tehdy vyslovil jako první, si již
nepamatujeme, ale inspirací
určitě byl podobný Spolek pro
mezigenerační soužití, který již
v té době byl aktivní v
právě navštíveném Ruppachu. Na
tuto myšlenku by se asi brzy
zapomnělo, nebýt naší starostky
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Elen. Ta nám často při různých
příležitostech říkala: „Holky, tak
založte něco,“ a tak se stalo, že
vznikla HORAMEA. Tento krásný
název byl původně vymyšlen pro
jiný účel, ale protože nakonec
nebyl použit, přijali jsme ho, se
svolením jeho autorky paní
Aničky Nevřelové, za svůj. Jedná
se, po malé úpravě, o překlad
latinských slov, která znamenají
„hodinový důl“.
Naší náplní jsou dvě hlavní
činnosti. První je Podpora a rozvoj
česko-německého přátelství mezi
občany obcí Strahovice a
Ruppach Goldhausen, druhou
pak Vzdělávací, zájmové a
kulturní aktivity zaměřené na
mezigenerační soužití nás všech
ve Strahovicích.
Příští rok to budou již tři roky, kdy
pro Vás připravujeme snad
různorodý program a velmi nás
těší Vaše kladné ohlasy a
spokojenost. Poslední letošní akcí
byla exkurze v Přečerpávací vodní
elektrárně Dlouhé stráně, pro
vzpomínku přikládáme fotografii
níže a příští připravovanou akcí

bude
návštěva
Moravskoslezského
Ostravě, kde spolu
úspěšné muzikálové
Donaha.

Národního
divadla v
shlédneme
představení

Již nyní připravujeme program
také pro rok 2019, kdy se
můžeme hned v lednu těšit na
povídání o zdravém stravování a
veselé mysli s ochutnávkou
různých dobrot a v březnu pak na
první kinokavárnu v nově
zrekonstruovaném Obecním sále;
ty další si zatím necháme jako
malé překvapení…
Všechny aktuální informace o
dění ve spolku HORAMEA vždy
najdete na našich facebookových
stránkách,
na
webových
stránkách obce a ve vývěskách.
Do krásného období adventu a
samozřejmě také do blížících se
svátečních dnů Vám ze srdce
přejeme hodně pokoje, radostí a
lásky a ničím nerušený čas
strávený se svými blízkými…
Hanka Kozlovská
Pavlína Peterková
Martina Hluchníková
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…..SK Meteor Strahovice…..
naplno bodovat. A to rovnou na
hřišti sousední Chuchelné, kde
se také díky velké podpoře
strahovických
fanoušků
zvítězilo 3:2. Poté již došlo
k postupnému
zlepšení
předváděné hry a zisku
potřebných bodů.

SOUHRN FOTBALOVÉHO
PODZIMU
Muži A
Naši hráči nastoupili stejně jako
minulý rok k zápasům 1. B třídy
sk. B, ve které se jim loni
podařilo dosáhnout výborného
3. místa. Cílem pro novou
sezonu bylo tedy výsledkově a
výkonově navázat na sezónu
minulou. To se bohužel
nepodařilo, když se po prvních
třech zápasech podařilo získat
pouze 1 bod. Až ve čtvrtém
zápase se poprvé podařilo
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Muži A tak zakončili podzimní
část sezóny 2018/2019 na 6.
místě se ztrátou osmi bodů na
vedoucí Ostravu-Jih. Na podzim
mužstvo odehrálo celkem 13
utkání s celkovým ziskem 20
bodů a skórem 26:29.
Muži B
Naše B mužstvo vstoupilo do
podzimní části výborně, když
z úvodních 5 zápasů vytěžilo 13
bodů. Body ztratilo pouze
v zápase s Dolním Benešovem,
který skončil 3:3. Pak ovšem
přišel mírný pokles formy, ale i
přes pár nevydařených zápasů,
obsadilo mužstvo konečnou 5.

příčku III. třídy sk. A. Naši hráči
získali ve 13 zápasech 23 bodů
při skóre 30:31.
Starší žáci
Starší žáci nastupují v okresní
soutěži starších žáků 1+7 sk. A.
Do podzimní části sezóny
vstoupili vysokou výhrou 9:2
v Píšti. Poté se pravidelně začaly
střídat vítězství s porážkami a
po 7 zápasech podzimní části
získali žáci 12 bodů po 4
vítězstvích a 3 prohrách. Se
ziskem 12 bodů při skóre 27:20
se tedy umístili na 4. místě,
přičemž mají stejně bodů jako
Oldřišov na 3. místě.
Za všechna mužstva chceme
poděkovat naším fanouškům,
kteří nás hojně podporovali
nejen v domácím prostředí, ale
také ve venkovních zápasech, za
což jim patří velký dík.
Ing. Miroslav Nevřela
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…..Myslivecký spolek…..

Z historie MS Strahovice
Spolek „Hraničář Strahovice“ je
občanským sdružením a jeho
založení se datuje ke dni
4. 10. 2015.
Výkon
práva
myslivosti se vykonává na
pozemcích o rozloze cca 1 090 ha,
které se nacházejí v okolí obce
Strahovice a Rohov. V naší
honitbě je v současné době
nejpočetněji zastoupená tzv.
drobná zvěř, jako je bažant, zajíc
nebo koroptev. Dále se zde
v hojném počtu vyskytuje srnčí
zvěř a divoká prasata, která občas
způsobují nemalou škodu na
polních kulturách.
Myslivecký
spolek
má
v současnosti
15
aktivních
myslivců, ale jeho historie se
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datuje až do roku 1952, kdy se o
vznik tohoto spolku zasloužili
zakládající členové, kterými byli:
Saib František, František Peterek,
Prda Adolf, Kučeja Josef, Komárek
Josef, Obrusník Richard, Šafarčík
František a Lasák Antonín. Tento
spolek se jmenoval „Lidová
myslivecká
společnost
Strahovice“. V roce 1978 se
nařízením vlády tyto spolky
musely sloučit v jedno myslivecké
sdružení.
Toto
sdružení
zahrnovalo obce Strahovice,
Rohov, Sudice a Třebom, revír se
rozkládal na pozemku cca 3 500
ha. Sdružení trvalo až do roku
1993, kdy se opět rozpojilo na
samostatné celky. Myslivci ze
Strahovic a Rohova utvořili
samostatný spolek pod názvem
„Hraničář Strahovice“. Za minulý
rok činil celkový odlov zvěře 73
bažantů, 16 zajíců, 12 ks srnčího,
4 divoká prasata, 8 lišek, 6 kun a 3
psíci mývalovití. Za letošní rok
tato data ještě nejsou k dispozici.

Myslivost je velmi složitá a
náročná oblast lidské činnosti a
pro mnohé naše spoluobčany je
její podstata těžko pochopitelná.
Je škoda, že nechtějí vnímat
myslivost
jako
komplexní
hospodaření se zvěří v intenzivně
hospodářsky využívané krajině,
tak jak se o to snaží náš MS.
Prioritou naší činnosti je péče o
veškerou zvěř, příprava krmivové
základny a v neposlední řadě i
organizování různých kulturně
společenských akcí. Podrobeni
kritickému pohledu současné
společnosti
provozujeme
myslivost podle všech etických,
ekologických a vědeckých zásad
tak, aby byla zachována i do
budoucnosti pro celou občanskou
veřejnost.
Rádi bychom v našem spolku
přivítali také mladé lidi, kteří mají
rádi přírodu a měli by o tuto
činnost zájem.
Peterek Ludvík
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…..Římskokatolická farnost Strahovice…..
ke s Bohem bohatě vyplní prázdná
místa našeho srdce. To hmotné
naplní člověka jen na chvíli.
Myslím, že tento příběh má co
Chvíle strávené s Pánem jsou
říci také do adventní doby, kdy se
však nenahraditelné. Nenechme
připravujeme na oslavu Kristova
se tedy otrávit tím, že nemáme
narození a na jeho druhý
nakoupeno nebo uděláno to či
příchod. Období adventu a
ono. Vánoce na tom nestojí.
Vánoc nás zve právě k té
Vánoce přece nejsou jen o
studánce, kterou je Pán. Z něho a
konzumaci cukroví, televizních
u něj máme načerpat živou vodu
pořadů a o rozbalování dárků.
pro svůj život. To ovšem
předpokládá, že si člověk na něj Přeji Vám všem, abyste si
udělá tolik potřebný čas. Doba dokázali udělat čas na sebe, své
adventní nemusí být jen blízké i na Pána. K tomu přece
obdobím shonu a hektické advent a Vánoce jsou. Ať Pán
materiální přípravy na svátky. přijde o těchto Vánocích
Pokud si člověk najde čas na především do vašich srdcí a stane
Pána, zjistí, že shánění dárků a se pro Vás tou studánkou, kterou
pečení cukroví, není tou hlavní nikdo a nic nenahradí!
přípravou na Vánoce. Cukroví Nabízím už dopředu tabulku, kdy
a dárky totiž neuhasí žízeň budou mše sv. o Vánocích,
našeho srdce. Tu může uhasit jen abyste se už mohli těšit.
setkání se „Studánkou“. Já jsem
si to opět uvědomil na Požehnané Adventní čas a
duchovních cvičeních, které jsem Vánoce Vám všem!
strávil na Svaté hoře u Příbrami.
o. Vlastimil
Chvíle strávené o samotě
by docela
studánce.

Milí farníci a občané Strahovic!
Jistě Vám není neznámá kniha
Antoine de Saint-Exupéryho
„Malý princ“. Už kdysi mě tam
zaujal zajímavý příběh s názvem
„Obchodník“.
Malý
princ
navštěvoval
různé
planety
a setkával se s různými lidmi.
Setkal se i s obchodníkem, který
mu nabízel pilulky utišující žízeň.
Když prý člověk polkne jednu
týdně, nemusí už pít. Dá se tím
ušetřit čas. Za týden prý se ušetří
až 53 minut. Když to malý princ
uslyšel, rozhodně prohlásil, že
kdyby měl 53 minut nazbyt, šel

pomaloučku

Vánoční bohoslužby 2018–2019
„Půlnoční“
24. 12. 2018
(pondělí)
Slavnost Narození Páně
25. 12. 2017
(úterý)
Svátek sv. Štěpána
26. 12. 2018
(středa)
Svátek sv. Jana
27. 12. 2018
(čtvrtek)
Svátek sv. Mláďátek
28. 12. 2018
(pátek)
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STRAHOVICE

CHUCHELNÁ

21.30

23.00

7.00

10.00

9.30

8.30

8.30

STRAHOVICE
29. 12. 2018
(sobota)
Svátek Svaté rodiny
30. 12. 2018
(neděle)
Silvestr
31. 12. 2018
(pondělí)
Nový Rok
1. ledna 2019
(úterý)

CHUCHELNÁ
18:00

7.00

10.00

16.00

7.00

10.00

8.30

17.30

8.30

17.00
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…..Pivní slavnosti….
V sobotu 22. září 2018 se
v prostorách u golfového hřiště
konal již 5. ročník Pivních
slavností.

Martinova, Žabák z Bohumína,
Kocour z Varnsdorfu a pivo z
pivovaru Černá hora. Pro
ochutnávku byly dovezeny i piva
z Bavorska - světlé a weissen.

Náladu všem milovníkům piva
zpříjemnil p. Josef Melecký, který
hrál známé i méně známé písně a
všechny bavil svými historkami a
vtipy.

Jednotlivé složky pro návštěvníky
připravily bohaté občerstvení.
Nezapomnělo se na naše děti –
byla pro ně připraveno řada
aktivit, např. malování na obličej,
turnaj v minigolfu aj.
Díky ochotným lidem ze spolků
hasičů, sportovců, myslivců,
Horamey a zastupitelů se
podařilo zorganizovat zdařilou
akci, na kterou přišlo velké
množství lidí nejen ze Strahovic,
ale také okolí.

Pro návštěvníky bylo připraveno
23 druhů piv. Mezi známými
značkami jako je Zlatovar,
Bernard, Rohan a Svijany byly v
nabídce i piva z méně známých
pivovarů,
jako
je
např.
Nachmelená Opice z Krnova,
Garažmaister
z
Ostravy-

Edita Hluchníková

……Vinobraní…..
V sobotu 20. října 2018 se
v prostorách
nástavby
MŠ
uskutečnilo tradiční Vinobraní.
O příjemnou atmosféru všech
zúčastněných
se
postarala
skupina Radegast z Frenštátu pod
Radhoštěm.

Holomáč a také z Vinného domu,
spol. s r.o.o z Bzence.

Vinobraní se zúčastnilo 90 lidí. z Čejkovic z Vinařství Lukáše
V nabídce byla vína dovezená Hlinického, z Vinařství Vydařelý a

Edita Hluchníková

…..Významná svatební výročí…..
Dva po sobě jdoucí víkendy v
listopadu byly ve znamení

významných výročí a oslav. 10.

listopadu oslavili kulaté výročí
společného života manželé
Marie a František Hluchníkovi.
Do kostela přijeli manželé v
kočáru, který byl tažen dvěma
statnými hřebci, tak jako před
padesáti léty. Po slavnostní mši
oslavili své jubileum v kruhu své
rodiny a přátel.
O týden později v sobotu 17.
listopadu se mohli radovat
manželé Marie a Leo Hluchníkovi
z diamantové svatby. Za šedesát

let společného života poděkovali
mší svatou ve farním kostele sv.
Augustina a oslavou v kruhu
svých nejbližších a přátel.
SPOZ

Prosinec 2018
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…..Vítání nových občánků a beseda s důchodci.….
Sál nad mateřskou školou se
stal místem setkání rodičů s
dětmi narozenými v letošním i
minulém roce a následně již
tradiční besedou se seniory.
Obě akce byly zorganizovány a
perfektně zajištěny komisí pro
občanské záležitosti při radě OÚ
ve Strahovicích.

Na vítání občánku bylo pozváno
18 dětí s rodiči. Po krátkém
kulturním vystoupení žáků ZŠ ve
Strahovicích, pod vedením paní
učitelky Jany Malchárkové,
přivítala
naše
nové
občánky
starostka
obce.
Popřála rodinám šťastný život
plný
radostných
chvil.

Podepsáním do pamětní knihy
obce, předáním drobných
dárků, společným fotem a
přípitkem byla celá akce
ukončená.

Ještě nestačili rodiče s dětmi
opustit prostory nad mateřskou
školou a už přicházely první
skupinky místních seniorů na
plánovanou besedu. I v
letošním roce bylo připraveno
přes sto míst a ta byla skoro
obsazená. Posezení zahájila
starostka obce a předala slovo
žákům ZŠ ve Strahovicích pod
vedením paní učitelky Zuzany
Rucké. Téměř dvacetiminutový
program byl naplněn krásnými

písněmi, básněmi i hrou na
hudební nástroje. Nechyběly
ani ukázky v nářečí z dětských
let našich rodičů a babiček. Celé
vystoupení bylo odměněno
bouřlivým potleskem. Kulturní
program následně pokračoval
vystoupením
"Krzanowicke
omy a opy," pod vedením paní
učitelky Boženy Kreis, která
vede dětský soubor vybraných
talentovaných žáků a žákyň z
nedalekých Krzanowic. Dvanáct

účinkujících svým vystoupením
v moravském nářečí rozesmálo
několikrát celý sál.
V průběhu občerstvení byli
senioři seznámeni starostkou
s připravovanými akcemi do
konce roku i s plány na rok
následující. Poté následovala
přátelská diskuze mezi všemi
účastníky.
Na závěr je třeba poděkovat
všem, kteří se podíleli na
organizaci
a
zajištění akcí, a to
především komisi
pro
občanské
záležitosti při radě
Obecního úřadu
ve Strahovicích.
Ing. Karel
Malchárek

Prosinec 2018
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…..Turnaj v badmintonu….
Již po
čtvrté se
v naší obci
sešli
přátelé a
nadšenci

15-ti let. V kategorii dospělí se do
turnaje přihlásilo 16 účastníků a
dětského turnaje se zúčastnilo
celkem 8 dětí. Celý turnaj se nesl
v duchu dobré atmosféry a fair

badmintonu na turnaji, který se
konal 1. prosince 2018.
v tělocvičně zdejší Základní školy.

Turnaj byl rozdělen do dvou
kategorií, a to dospělí a děti do

play. V kategorii děti se na
prvním místě umístil Vilém
Obrusník, na druhém David
Obrusník a třetí místo obsadila
Karin Dostálová.

Mezi dospělými se nejlépe umístil
Ondřej Pekárek, který ve finále
porazil Jakuba Býmu. O třetí
místo se utkali Martin Pierník a
Petr Ševčík, který z tohoto
souboje nakonec vyšel vítězně.

Ing. Miroslav Nevřela

…..Obecní knihovna…..
povinnou četbu, encyklopedie, z regionálního fondu Knihovny
naučnou literaturu a nově Petra Bezruče v Opavě.
k zapůjčení deskové hry.
Akce na prosinec 2018:
Naše knihovna je pravidelně
Budeme brát tipy na zakoupení
doplňována
dalšími
tituly
Místní knihovna je
nových her do knihovny.
pro všechny čtenáře i dosavadní
19. 12. pro čtenáře připraveno
nečtenáře otevřena v prostorách
horké překvapení.
Obecního úřadu každou středu od
Těšíme se na Vás!
15:00 do 17:00 hodin.
Zkraťte si dlouhé
zimní
večery
čtením knížek a
hraním her.

Najdete zde knihy pro děti a
mládež, beletrii pro dospělé,

Michaela Pierníková

…..Pošta ve Strahovicích…..
Připomínáme provozní dobu pošty:
dopoledne
8:00 - 10:00
8:00 - 11:00

odpoledne
15:00 - 17:00
--

8:00 - 10:00

15:00 - 17:00

Čtvrtek

8:00 - 10:00

15:00 - 16:00

Pátek

8:00 - 10:00

--

Pondělí
Úterý
Středa

Prosinec 2018
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…..Plán akcí na nejbližší období…..
08. 12. 2018
19. 12. 2018
28. 12. 2018
01. 01. 2019
12. 01. 2019
19. 01. 2019
20. 01. 2019
25. 01. 2019
26. 01. 2019
01. 02. 2019
10. 02. 2019
16. 02. 2019
02. 03. 2019
16. 03. 2019
16. 03. 2019
02. 04. 2019

Mikulášský jarmark
zahrada MŠ
Zasedání zastupitelstva
nástavba v MŠ
Turnaj ve stolním tenise
tělocvična ZŠ
0:30 hod novoroční setkání
prostory u golfového hřiště
Valná hromada SDH
nástavba v MŠ
Obecní ples
sál Obecního domu
Břicháč Tom – přednáška o zdravém způsobu života nástavba v MŠ
Hasičský ples
sál Obecního domu
Papučový ples
nástavba v MŠ
Sportovní ples
sál Obecního domu
Dětský maškarní ples
sál Obecního domu
Masopustní průvod
Minižáci – halový turnaj v kopané
tělocvična ZŠ
Velkoobjemový kontejner
Kinokavárna
sál Obecního domu
Noc s knihou
ZŠ, MŠ

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

Dne: 4.-6. ledna 2019
proběhne ve Vaší obci devatenáctý ročník

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Koledníci přijdou do Vašich domovů předat Vám radostnou zvěst.
Děkujeme, že je přijmete a zároveň svým darem pomůžete potřebným.
Umírající, vážně nemocní, handicapovaní a opuštění lidé potřebují naši
společnou pomoc a podporu.
Děkujeme Vám za ni.

Charita Hlučín
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