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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY OBCE
Vážení spoluobčané,
první polovina letošního roku uběhla
rychleji, než si jistě většina z nás přála.
Nadcházející čas teplých letních dnů, které jsou většinou spojovány s dobou volna,
odpočinku, letních prázdnin, společně prožitého volného času se svými rodinami a
přáteli, je jistě obdobím, na které se hodně
těšíme. Nečekají nás však jen dny odpočinku, ale také množství pracovních aktivit.
Ve druhé polovině roku budou dále probíhat práce na započatých investičních akcích obce, především se bude jednat o dokončení plánované rekonstukce Obecního
domu a úprav jeho okolí. Zahájení prací na
dalších plánovaných stavbách bude záviset
na případném získání dotací na jejich realizaci.
Většina z vás si jistě všimla pohybu pracovníků katastrálního úřadu po naší obci.
Až do konce letošního roku bude probíhat
další etapa zeměměřičských prací (zaměřování hranic pozemků), které jsou nutné
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pro vytvoření nové katastrální mapy. Probíhá rovněž dokončení prací na projektu
Komplexních pozemkových úprav, které
má na starosti Pozemkový úřad Opava.
Oba tyto projekty mají velký význam pro
další bezkonfliktní fungování obce a jejich
dokončením se také otevře cesta k dalším
realizačním projektům jako je například
vybudování sítě nových cyklostezek, realizace protipovodňových opatření a jiné.
Přes všechny tyto a další pracovní aktivity
„Léto budiž pochváleno!“ Každý z nás se
potřebuje na chvíli zastavit, relaxovat a načerpat nové síly.
Přeji vám proto klidné nadcházející období,
hodně sluníčka, příjemnou dovolenou, dostatek času na odpočinek a regeneraci duše
i těla.

Elen Malchárková
starostka obce Strahovice

OBECNÍ
INFORMACE

PALLOTINSKÝ KNĚZ
RICHARD HENKES
BLAHOŘEČENÍ 15. 9. 2019
Již v minulém vydání Strahovického zpravodaje jsme vás informovali, že byly učiněny další kroky v procesu blahořečení
P. Richarda Henkese. Z rozhodnutí papeže Františka bude P. Richard Henkes blahořečen v neděli 15. září 2019 ve 14 hodin
v Dómu v Limburgu.
V měsíci květnu jsme obdrželi z Ruppachu-Goldhausenu oficiální pozvání k účasti
na této významné události a zároveň k návštěvě naší partnerské obce. Za toto pozvání děkujeme a věřím, že se řada našich spoluobčanů tak významné události zúčastní.
Elen Malchárková
starostka obce Strahovice

OPRAVA MÍSTNÍHO
ROZHLASU
„Hlášenírozhlasu.cz“,
Po několikaměsíční odmlce hlášení místního rozhlasu z důvodu poruchy byla úspěšná relace obnovená na konci května po
výměně všech reproduktorů a odstranění
několika zkratů na vedení. Samotnou opravu provedla skupina dobrovolníků z řad
zastupitelů a p. Josefa Moravce, za což jim
patří poděkování.

což představuje
možnost informovat občany pomocí SMS
zpráv, e-mailem, mobilní aplikací nebo
přes webové stránky. Bližší informace pro
přihlášení a registraci najdete v přiloženém letáčku Strahovického zpravodaje.
SMS zprávy nebudou s největší pravděpodobností vysílány a zůstane pouze přenos
e-mailem a mobilní aplikací.

Zároveň na začátku června byl spuštěn na tříměsíční zkoušku program

Karel Malchárek
člen Rady obce Strahovice
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KOMPLETNÍ MODERNIZACE
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
V OBCI STRAHOVICE
Naše občany již nebudou trápit stále častěji
se opakující poruchy veřejného osvětlení.
Moravskoslezský kraj poskytnul ze svého
rozpočtu obci Strahovice na základě žádosti dotaci ve výši 400.000,- Kč na modernizaci veřejného osvětlení v obci. Byl kladen
velký důraz na výběr vhodných svítidel, jež
disponují nízkou spotřebou při zachování
takové úrovně osvětlenosti, která zajišťuje
vysokou bezpečnost na komunikacích. Stará svítidla, již nevyhovující z hlediska technického i ekonomického, byla vyměněna za
nová moderní LED svítidla, která vykazují
větší úsporu elektrické energie. Po výběrovém řízení provedla realizaci firma AMR
systém, s.r.o. za cenu 829.500,- Kč ve druhé polovině měsíce května. Celkem bylo
vyměněno či nově nainstalováno 82 LED
svítidel a celá akce i přes nepřízeň počasí

trvala pouze jeden týden. Rozdíl oproti původním sodíkovým svítidlům je velmi zřetelný a úspory energie se prokážou při ročním zúčtování.
Daniel Beneš
redakční rada, člen Rady obce Strahovice

JARNÍ ÚKLID
POTOKA
Začátkem dubna se strahovickému potoku
viditelně ulevilo. Jedno sobotní dopoledne se v rámci jarního úklidu sešli na jeho
březích dobrovolníci, aby vyčistili potok
od odpadků v úseku od mostu na hlavní silnici až po mysliveckou chatu „Lovu
zdar“. Tuto akci si vzali za své hráči našeho fotbalového „A“ týmu, za což jim patří
velké poděkování. Je to až neuvěřitelné, ale
na tomto úseku se sesbíralo plných 6 pytlů
odpadků, kde převažovaly především plastové láhve, ale výjimkou nebyly ani skleněné láhve od alkoholu. Nabízí se otázka,
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proč znečišťujeme naše okolí a životní prostředí odpadem, když máme v obci volně
přístupné kontejnery na sklo, plechovky a
pravidelně nám jednou v měsíci firma AVE
CZ odpadové hospodářství s.r.o. vyváží plastový odpad? Většina z nás si určitě
uvědomuje, kolik úsilí potom stojí takováto
brigádnická činnost a třeba si příště rozmyslíme, zda do potoka zase něco vyhodíme.

Daniel Beneš
redakční rada, člen Rady obce Strahovice

KONTEJNERY
NA BIOODPAD
V naší obci máme v současné době 2 kontejnery na bioodpad – jeden se nachází na
místním hřbitově, druhý vedle golfového
hřiště. Znovu upozorňujeme občany, že
tyto kontejnery jsou určeny pro sběr trávy,
rostlin a listí. Tyto kontejnery nejsou určeny pro sběr stromů a větví. Plasty tam také
nepatří.
V poslední době se několikrát stalo, že tam
někteří naši spoluobčané dali větve a stromy. Kontejnery s tímto obsahem jsou firmou RABIO v Opavě odmítnuty a musí být
protříděny nebo odvezeny na jinou skládku, kde je jejich vysypání zpoplatněno.

Žádáme všechny, aby dodržovali pokyny
týkající se bioodpadu, jinak bude obec nucena tyto kontejnery zrušit nebo uzavřít a
určit otvírací dobu.
V naší obci jsou také u opravovaného obecního domu umístěny kontejnery na plechovky a sklo, u prodejny Tempa je kontejner na sklo a textil a u prodejny Ing. Stříbného kontejner na sklo. Také Vás žádáme,
abyste v okolí těchto kontejnerů neodkládali jiný směsný odpad a tyto sběrná místa
využívali pouze na určené druhy odpadu.
Martina Panocová
redakční rada, zastupitelka

POZVÁNÍ NA STRASSENFEST 2019
Dědina Vás srdečně zve na tradiční Stra- Bude připraveno bohaté občerstvení a kulssenfest, který se uskuteční v sobotu 20. 7. turní program.
2019 od 16 hod. na „Dědině pod Hradcem“.
pořadatelé z Dědiny
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HISTORIE STRASSENFESTU
VE STRAHOVICÍCH
Myšlenka uspořádat první Strassenfest
ve Strahovicích vznikla na jedné rodinné oslavě v červenci roku 1992. Nápad byl
okamžitě přijat a tak už následný týden
proběhla první schůzka asi 15 nadšenců,
kteří začali celou akci připravovat. Atmosféra příprav byla plná nadšení, nápadů
a příjemné atmosféry. K samotnému termínu realizace proběhly ještě dvě plánované
schůzky a už tu byla sobota 15. srpna 1992,
kdy se uskutečnil ve Strahovicích první
Strassenfest.

byla velice příjemná. Na jednom místě se
setkala celá vesnice od těch nejmenších po
ty nejstarší, kterým bylo okolo devadesáti –
všichni se bavili, zpívali a tancovali.

Obloha byla celý den bez mráčku, teplota
přes 30 stupňů Celsia. S obavami, zda někdo příjde, se už dopoledne začalo s přípravou posezení na ulici „Zahumní“ v délce
asi 100 m. Ulice byla lemovaná břízkami
a lampióny, ve vjezdech jednotlivých rodinných domků bylo připravováno malé občerstvení. Hostitelé připravili a sponzorovali
malou tombolu, která obohatila odpoledne
a večer.

Počasí bylo nádherné, noční teplota
i v noci okolo pětadvaceti stupňů, a tak
slavnost mohla probíhat do časných ranních hodin, kdy při hudbě a zpěvu řada
z účastníků tančila na ulici na boso. Poslední vytrvalci odcházeli okolo šesté hodiny ranní.
Nedělní dopoledne bylo ve znamení úklidu
a hodnocení celé akce. Všichni byli nadšení
z velké účasti, proběhlé zábavy a příjemné
atmosféry. Byla naplněna myšlenka celé
akce, a to soustředit na jedno místo občany Strahovic, včetně rodáků a známých,
ke vzájemné komunikaci, pobavení, bližšímu poznání navzájem, navázání a upevnění přátelství a také impulsu pro realizaci
Strassenfestu v následujících letech, jakož
i organizování podobných kulturních
a společenských akcí.

Okolo sedmnácté hodiny začali přicházet Jsme velice rádi, že tato akce spustila ceprvní hosté – občané Strahovic, rodáci, lou lavinu Strassenfestů v okolních obcích
přátelé a známí z okolních vesnic. Stoly a městech.
se začaly plnit koláči, které si donesli místní občané, aby nabídli svým přátelům
a známým. Rozproudila se zábava, komuniKarel Malchárek
kace v žádném případě nevázla a atmosféra
člen Rady obce Strahovice
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AKTIVITY SPOJENÉ S BLAHOŘEČENÍM P. RICHARDA HENKESE
S blížící se slavností blahořečení P. Richarda Henkese v německém Limburgu
se stupňují i aktivity, které proběhly a probíhají v naší partnerské obci Ruppach –
Goldhausen a rovněž i u nás.
Poslední březnový den byla neděle a my
jsme mohli absolvovat přednášku a prezentaci o životě P. Richarda Henkese, kterou
vedl P. Jan Larisch, PhD. Ve více než hodinovém přednesu nás seznámil s rozhodujícími událostmi spojenými se životem
P. Henkese. Celá přednáška byla doprovázená obrazovou dokumentaci formou prezentace.

Další aktivity probíhaly ve škole, ale
o tom jiná zpráva Strahovického zpravodaje.
V neděli 28. dubna se cirka devadesáti členná skupina ze Strahovic, ale i z jiných obcí
vydala na pouť do polského Kietrze a Bránic, míst, kde působil před více než 75 léty
P. Richard Henkes. První zastávka autobusu
a několika osobních aut byla v Kietrzi, kde
P. Henkes vyučoval na gymnáziu, působil
v „Paláci Pallotinu“, kde dnes už zůstaly
jen ruiny. U kostela sv. Tomáše v Kietrzi byla z iniciativy P. Henkese postavená
v roce 1933 – 1934 kaple Schönstatského
hnutí. V roce 2014 byla na kapli umístěná
pamětní deska ke 100letému výročí vzniku
Schenstatského hnutí, které založil P. Josef
Kentenich.
Po prohlídce a připomenutí významných
dat a událostí u navštívených míst naše

pouť pokračovala do Bránic. Polské Bránice
jsou místem, kde biskup Nathan v průběhu
40-ti let, na ploše 12 ha, nechal vystavět 23
pavilonů pro psychicky nemocné a naplnil
tak své životní dílo, které ho proslavilo.
První zastávka v Bránicích se uskutečnila
u náhrobku rodičů biskupa Josefa Martina
Nathana v zahradě farního kostela. Pak už
naše cesta směřovala do „Městečka Milosrdenství“ – baziliky sv. rodiny, kde sloužil
mši svatou za rodiny, s dalšími kněžími a
jáhnem, P. Volný. Celou mši svatou v nádherném prostoru doprovázela krásnou
hudbou a zpěvem schola ze Strahovic. Po
mši svaté a prohlídce prostor přilehlých
k bazilice jsme se mohli seznámit s životem
a dílem biskupa Nathana, který „Městečko
Milosrdenství“, ústav kde se pečuje o psychicky nemocné, nechal vystavět. Návštěvou kláštera sester Marie Neposkvrněné
byla naší poslední zastávkou odpolední
poutě. V klášteře bylo pro nás připraveno
malé občerstvení a také jsme mohli po malých skupinkách navštívit kapli sv. Josefa,
kde rovněž působil P. Richard Henkes.
Strávené odpoledne plné nových poznání
a příjemných zážitků nám přiblížilo některá místa z působení P. Henkese a biskupa
Nathana, kteří po celý život usilovali o pomoc blízkým.
Karel Malchárek
člen Rady obce Strahovice
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OBECNÍ
KNIHOVNA

PRÁZDNINOVÁ
ČTENÁŘSKÁ
VÝZVA

Jsme tu pro Vás i přes prázdniny každou
středu od 15:00 do 17:00 hod. , kromě 7. srpChcete objevit zábavnou formou nové a za- na 2019, kdy bude knihovna zavřena.
jímavé knihy? Chcete čelit výzvě? Přečtěte
v průběhu prázdnin knihy podle předem Těšíme se na všechny čtenáře!!!
daných témat (jednu knihu lze vždy použít
pouze pro splnění jednoho tématu) a zísMichaela Pierníková
kejte dárek. ☺
knihovnice

ČERVEN - SRPEN 2019

Obecní knihovna Strahovice si pro Vás připravila na období prázdnin čtenářskou výzvu. Podrobné informace k jejímu splnění
budou předány v knihovně.
Stav se od června do knihovny, zaregistruj
se do výzvy a čti. ☺ Vyhodnocení výzvy a
předání cen proběhne v měsíci září.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST STRAHOVICE

Zdravím všechny farníky a občany Straho- karavanu nebo v indiánském týpí. Je to jedna z výhod kněžství, že člověk může sloužit
vic!
mši svatou tam, kde zrovna je. Tuto výhodu
Blíží se prázdniny a s nimi i čas dovole- má ovšem skutečně málokdo. Proto se Vám
ných, čas, kdy se mnozí vydávají na cesty může na dovolené jednoduše přihodit, že
do různých koutů naší země a třeba i do se na nedělní mši svatou nedostanete. Kosrůzných koutů světa. Rád vzpomínám, na tel může být příliš daleko, nebo se nacházíjakých rozličných a netypických místech te v oblasti, kde nejsou křesťané, případně
jsem již mši svatou sloužil, jako např. v nemáte v rámci organizovaného zájezdu
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možnost odpojit se od skupiny. A pokud And Bible
se již do kostela dostanete, nerozumíte ani
slovo. Jak tedy v takovýchto situacích světit Off-line četba nebo
den sváteční?
poslech Bible, Je tak
možné číst Bibli prakticky kdekoli. Aplikace nabízí možnost číst
Bibli nejen v českém
jazyce, ale dohromady v 50 různých jazyPokud se člověk nemůže dostat na mši cích.
svatou, protože to opravdu není možné,
doporučuji mít s sebou texty nedělních čte- Kancionál
ní. Je možné je stáhnout z webu liturgie.cz
a vytisknout si je nebo si pořídit Misál na Aplikace obsahuje texneděle a význačné
ty a noty jednotlivých
dny liturgického roku
modliteb a písní.
v Karmelitánském
knihkupectví. Pro
Breviář
ty, kteří používají
tzv. chytré mobily,
Římskokatolická
Lije možnost pořídit
turgie hodin Aplikace
si zdarma aplikapracuje v offline režici Misál na rok
mu; všechny funkce
2018/19. Aplikace obsahuje texty ke mši stránek jsou tudíž dosv. Najdete tam jak čtení na daný den, tak i stupné bez připojení k
modlitby, které přednáší kněz. Kromě toho internetu.
jsou uvedeny základní odpovědi ke mši v
latině, angličtině, němčině, francouzštině, Jinak nedělní mše sv. o prázdninách ve Faritalštině a španělštině. Pokud se opravdu ním kostel sv. Augustina ve Strahovicích
nedostanu v neděli na mši sv., mohu si ale- bude bývat v době prázdnin jen jedna, a to
spoň přečíst nedělní čtení a pak se pomod- v 8.30 hod. Také přidávám časy bohoslužeb
lit. Když jsem na mši sv. v jazyce, kterému o některých svátcích a při zvláštních přílenerozumím, zase mi texty ke mši sv. pomo- žitostech:
hou, abych byl v obraze.
5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – mše sv.
v 8.30 hod.
Chtěl bych také doporučit další křesťan- 28. 7. Mše sv. na hřišti – 10.00 hod.
ské aplikace do chytrých mobilů. Mohou 25. 8. Slavnost sv. Augustina - odpust - mše
pomoci nejen na dovolené, ale také po celý sv. v 10.00 hod.
rok a využít tak času k četbě nebo modlitbě:
Přeji všem požehnaný prázdninový čas
a zdravý odpočinek!

o.Vlastimil
kněz farnosti
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SCHOLA
STRAHOVICE

25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SCHOLY
PŘI KOSTELE SV. AUGUSTINA
Schola při kostele sv. Augustina ve Strahovicích vznikla v létě roku 1994 pod vedením
Martiny Hluchníkové a Jany Kratwurstové,
které zpěv doprovázely hrou na kytaru. Na
svém počátku měla schola 20 členů. Prvním
veřejným vystoupením před širším publikem byla účast na Festivalu duchovní hudby v Opavě na podzim roku 1994.
V současné době má schola 20 členů, schází
se zpravidla jednou týdně, doprovází nedělní a sváteční bohoslužby, příležitostně
také adorace, svatby, křty a jiné slavnosti
jak ve Strahovicích, tak i v okolních farnostech. Zúčastňuje se setkání schol v regionu a účinkuje na představení Živý Betlém
V průběhu let se ve schole prostřídala řada nebo muzikálu Lásku nezabiješ.
členů. Někteří zakládající členové zůstali
a teď s nimi chodí zpívat i jejich děti. PoMonika Skoupá
stupně se přidávaly také mužské hlasy a ke
vedoucí scholy
kytarám přibyly klávesy, housle a ozvučné
nástroje.
Roku 1996 se ke schole přidal muzikant
Dalibor Černý, který obohatil scholu svými nemalými zkušenostmi v oblasti hudby,
hrou na klávesy a bubínek. Dlouhou dobu
byl významným členem, měl velký cit pro
hudbu a byl duší scholy.
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ZŠ A MŠ
STRAHOVICE

BDĚNÍ S P. RICHARDEM
HENKESEM
Na Zelený čtvrtek, dne 18. dubna 2019
uspořádal ve škole místní sbor dobrovolných hasičů akci s názvem Bdění s Páterem Richardem Henkesem, která byla určena teenagerům ze Strahovic. O většinu
programu se postarala Mgr. Kateřina Obrusníková, která připravila pro účastníky zajímavý interaktivní online kvíz, kde
měli možnost ověřit si, co vše vědí nebo
naopak nevědí o P. Richardu Henkesovi,
a případně porovnat navzájem své výsledky. Po kvízu následovala prezentace
s poutavým vyprávěním o životě a poslání

tohoto obdivuhodného člověka. Částí večera nás provázel pan Ing. Karel Malchárek,
který nám prostřednictvím videozáběrů
představil dosavadní přátelskou spolupráci s obyvateli obce Ruppach - Goldhausen
a jistě tím nalákal nejednoho účastníka večerního setkání, aby se zúčastnil záříjového zájezdu do Ruppachu, který se uskuteční u příležitosti blahořečení P. Henkese.
Irena Juchelková
redakční rada, ředitelka ZŠ

ODPOLEDNÍ POSEZENÍ
S MAMINKAMI
V letošním školním roce si děti z mateřské školy s paní učitelkou připravily pro
maminky básničky, písničky, společné tanečky, soutěživé hry a obrázkový kvíz křížovek. Každý chlapec nebo holčička nám
chtěla představit svou maminku, proto
jsme pro maminky připravily srdíčkové

křeslo pro hosta. Po malém pohoštění
si děti s maminkou vyráběly náramek, který každou maminku ozdobil. Děti měly
připravený i milý dárek - barevný tulipán.
Martina Kubináková
učitelka MŠ
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NÁVŠTĚVA
PLANETÁRIA
U příležitosti Dne Země navštívili naši žáci
Planetárium v Ostravě, a to 23. 4. 2019. První až třetí třída zhlédla program s názvem
Čokoládová planeta. Čtvrtý a pátý ročník
viděl program Napříč Sluneční soustavou.

Součástí těchto dvou programů byla také
živě moderovaná část, která žákům přiblížila pojmy obzor, světové strany, hvězdná
obloha, objekty na obloze a také nechyběla ukázka základních souhvězdí a jasných
hvězd. Starší žáci mohli virtuálně cestovat
na různé planety naší Sluneční soustavy.
Seznámili se meteory, kometami, Mléčnou dráhou, polohou Slunce v Galaxii
apod. Budova Planetária je velice zajímavá
a uzpůsobená větším dětem, které si mohou vyzkoušet různé fyzikální jevy. Na závěr si žáci mohli zakoupit malé suvenýry.
Zuzana Rucká
učitelka ZŠ
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NOC S KNIHOU
Dne 2. 4. 2019 se uskutečnila akce „Noc
s knihou“, do níž se zapojila jak základní,
tak mateřská škola. V základní škole šlo o
završení projektu „Čteme dětem v měsíci
březnu,“ do něhož se zapojili i někteří rodiče, kteří nám přišli do tříd představit své
oblíbené knihy z dětství. Pozvání na Noc
s knihou přijala paní starostka, která žákům přečetla některé ze svých oblíbených
dětských knih a poté se přesunula do mateřské školy, kde ji předškoláci přivítali vyprávěním pohádek. Paní starostka pro ně
měla na oplátku připraveny pohádky čtené
i mluvené. Když dětem vyhládlo, čekala již
na ně výborná pizza, kterou upekla paní
kuchařka. Děti ze školky šly po pohádce,
kterou jim přečetla paní učitelka, spát.

Seznámili se s knihou a životem francouzského spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho. Přečetli si jednu kapitolu z Malého
prince a na základě četby vyplňovali pracovní listy, někteří zhlédli film Malý princ.
Také si mohli vytvořit záložku do knihy,
zahrát si pohádkové domino nebo skládat
puzzle různých ilustrací. V deset večer byla
ve škole vyhlášena večerka a žáci si mohli vyzkoušet, jaké to je v jejich třídě strávit
noc.
Akce měla u dětí i žáků velký úspěch, a
proto ji v budoucnu rádi zopakujeme.
Irena Juchelková
redakční rada, ředitelka ZŠ

Školáci plnili po odchodu návštěvy na
připravených stanovištích rozličné úkoly.
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PROGRAMUJEME
ROBOTY
Na konci tohoto školního roku jsme připravili žákům překvapení v podobě zakoupení malých robotů Ozobotů, se kterými pracujeme nejen v hodinách informatiky v 5.
ročníku, ale také se s nimi seznámili žáci
navštěvující školní družinu. Dětem stačily
zpočátku k programování robotů papír a

barevné fixy, jimiž kreslily Ozobotovi dráhy a barevnými kombinacemi, tzv. Ozokódy zadávali pohybové a signalizační příkazy, které pak roboti plnili. Pokud kupříkladu žák chce, aby robot zrychlil, zabočil nebo
se zatočil jako tornádo, nakreslí příslušnou
barevnou kombinaci. Ve školní družině pak
starší žáci předvedli mladším spolužákům,
jak tyto roboty programovat pomocí aplikace na tabletu. Všichni žáci programovali
s velkým zaujetím a již se všichni těšíme na
příští školní rok, kdy tyto miniroboty využijeme nejen v hodinách informatiky, ale
také v ostatních předmětech, například při
opakování učiva.
Irena Juchelková
redakční rada, ředitelka ZŠ

VÝSTAVA LEGA
Dne 25. 4. 2019 proběhla na naší škole soutěžní výstava Lega. Zúčastnilo se jí 23 žáků,
kteří dodali 47 překrásných modelů sestavených ze stavebnice Lega. Jelikož tento
den probíhaly třídní schůzky, hlasovali
o vítězi soutěže samotní rodiče. Celkem
hlasovalo 63 rodičů a ti vybrali 3 nejzajímavější a nejkreativnější modely. Všichni
soutěžící byli odměněni malou drobností a
tři nejlepší dostali malou stavebnici Lega.
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Andrea Hluchníková
vychovatelka ŠD

PO STOPÁCH PÁTERA
RICHARDA HENKESE

Chystané blahořečení P. Henkese, jehož posledním působištěm byly právě Strahovice,
je pro obyvatele naší obce velkou událostí,
a proto jsme si jeho život, lidský přístup a
hrdinské skutky připomínali i v základní a
mateřské škole.

V základní škole se nejprve všichni žáci v
hodinách čtení seznámili s osudem a životní poutí Pátera Richarda Henkese, jehož
osud je neodmyslitelně spojen s naší obcí.
Následně žáci 5. ročníku vytvořili společnými silami plakát pod názvem Putování P.
Henkese Evropou. Žáci se prostřednictvím
Děti ze školky si povídaly o Páteru Henke- vyhledávání informací na internetu seznásovi se svými učitelkami a také pan farář mili blíže s místy, na nichž Henkes působil
Vlastimil Krajčovič jim připravil na míst- a kde zemřel.
ní faře besedu o životě tohoto vzácného
muže. Společně pak všichni navštívili místní kapli, která je spjata s Henkesovou osobou, který zde umístil obraz Panny Marie
Schönstattské, a kolem něj soustřeďoval
skupinky mládeže, aby tam rozvíjel mariánskou zbožnost, která se pěstuje v Schönstattu. Děti pak společně vyrobily věnec z
mačkaného papíru na památku Henkesova
odkazu.
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V hodinách výtvarné výchovy žáci 2. a 5.
ročníku kreslili tužkou kapli Panny Marie
Schönstattské. Žáci 4. ročníku zase výtvarně zpracovávali Henkesovo jméno a malovali pro něj obrazy květin. Celé tvoření
čtvrťáků bylo završeno dopisem na téma
„Nezapomněli jsme na Vás,“ který byl adresován právě páteru Henkesovi.

Projekt o Richardu Henkesovi se v 1. a 3.
ročníku promítl kromě čtení a psaní také
do pracovní výchovy, kde žáci vyrobili
tulipány, z nichž vytvořili barevnou kytici, čímž chtěli vyjádřit poděkování za jeho
hrdinské činy. Ve výtvarné výchově se pak
věnovali dokreslování Henkesova portrétu. Jeho portrét pak také zpracovávali ve
stylu Pop Art, z čehož vyšla skutečně zdařilá výtvarná dílka.

Žáky celý projekt zaujal natolik, že si mnozí z nich sami z vlastní iniciativy vyhledávali informace na internetu a navzájem
mezi sebou o tomto obdivuhodném muži
diskutovali. Věříme, že projektové aktivity
zanechají v dětech nesmazatelné stopy.
Irena Juchelková
redakční rada, ředitelka ZŠ
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ŠKOLNÍ VÝLET
Ve čtvrtek 13. 6. jsme s žáky naší školy za- Náš školní výlet jsme završili nakupovávítali do OVOCENTRA ve Valašském Me- ním v nejlepším dětském obchodě – Dračíziříčí. Je to společnost, která je významným ku v Novém Jičíně.
dodavatelem v projektu Ovoce a zelenina
do škol. Prohlédli jsme si jejich sklady, kde
děti viděly téměř všechny druhy ovoce a
zeleniny, které se v daném období vyskytují v obchodech. Dozvěděli se mnoho zajímavostí o skladování a vitamínech a poté
ochutnali nemalé množství zdravých a
sladkých dobrot.

Pak jsme navštívili zámek a přilehlý park v
Lešné u Valašského Meziříčí.
Po zpáteční cestě vládla v autobuse dobrá
nálada, děti zpívaly písničky, jež se naučily
Na zámku nás přivítala krásná princezna v hodinách hudební výchovy.
Ágnes, která nás provedla jednotlivými
zámeckými komnatami. V každé komnatě Počasí nám přálo a výlet se všem líbil.
děti plnily zábavné úkoly, např. nacvičovaly zámeckou etiketu, správné držení těla či
Jana Malchárková
pomáhali hledat princezně klíč.
učitelka ZŠ
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SDH STRAHOVICE

XXVI. MEZINÁRODNÍ
HASIČSKÁ POUŤ
NA SV. HOSTÝNĚ
V SOBOTU 27. 4. 2019
Je již dlouhou tradicí, že poslední sobotu
v měsíci dubnu tráví strahovští hasiči na
Sv. Hostýně, kde se každým rokem schází
sbory nejenom dobrovolných hasičů, aby
uctili památku Sv. Floriána - hasičského
patrona.
Se záměrem vypravit autobus jsme seznámili nejenom členy, ale i ostatní občany
obce. Nahlásilo se celkem 28 dospělých a
16 dětí. Odjezd byl naplánován na šest hodin ráno z autobusové točny. Pro účastníky
zájezdu bylo přichystáno malé občerstvení.
Okolo půl deváté jsme přijeli na místo určení a pohodlně zaparkovali na vrchním
parkovišti, které jsme měli objednané od
prvního ledna. Mše začínala až v 10:15, takže všichni měli dost času si projít venkovní
Jurkovičovu křížovou cestu nebo se podívat na okolí z rozhledny císaře Františka
Josefa I., popřípadě si načerpat „zázračnou
vodu“ z vodní kaple z roku 1620. Toto krásné poutní místo toho nabízí ke shlédnutí

opravdu mnoho. Po seřazení cca 70 praporů
se vyšlo k poutní bazilice Nanebevzetí Panny Marie, před kterou již tradičně vystoupili s proslovy pozvaní hosté. Slavnostní mši
sloužil arcibiskup Mons. Jan Graubner. Po
mši a společné fotce bylo také trochu času

i na to projít si přilehlé stánky a vybrat
maličkosti pro své blízké. Po poledni jsme
vyrazili na výlet do nedalekých Dřevohostic, kde se v předzámčí místního zámku
nachází hasičké muzeum. Expozici historické techniky a vybavení doplnil takřka
vyčerpávající výklad od místního kastelána Jiřího Kasperlíka. Ten nás neplánovaně
pozval i na prohlídku zámku a těm, kteří
projevili zájem, umožnil hezký výhled na
okolní krajinu ze zámecké věže.
Poděkování patří všem, kteří přispěli ke
zdárnému průběhu výletu a pevně věříme,
že všichni zúčastnění si tento užili a zachovají nám přízeň i v příštích letech.
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Lukáš Pekárek
starosta SDH

HASIČSKÝ DEN SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU
(SPOLEČNĚ CVIČÍME,
SPOLEČNĚ SE BAVÍME)

Z důvodu velice kladného ohlasu v roce
minulém jsme se i letos rozhodli uspořádat
hasičský den s žáky místní základní školy
a širokou veřejností, letos v pátek 17. května.
Při dopoledním programu děti prozkoumaly vybavení, kterým naše jednotka
disponuje, a člen zásahové jednotky jim
k němu poskytl podrobný výklad. Dále s
nimi zdravotník jednotky probral základy
první pomoci, jakým způsobem postupovat v jednotlivých krizových situacích. Pro
nejmenší školáky byl připraven preventivně výchovný program „Hasík,“ který děti
seznamuje s požární ochranou a ochranou
obyvatelstva zábavnou (kreslenou) formou. Děti pak dostaly upomínkové předměty, které jsme pro ně měli přichystané. V
čase předobědním si mohli všichni zkusit
provést požární útok, kdy byli prvními,
kteří vyzkoušeli naše nové terče pořízené
z dotace Moravskoslezského kraje. Během
celého dopoledne děti nestrádaly, jelikož
pro ně bylo přichystané malé občerstvení.
Krátce po poledni jsme se rozloučili dosti
netradičně, protože zásahová jednotka musela zachránit paní ředitelku a její doprovod ze silně zakouřeného prostoru. Poté

následovalo již jen společné foto a mohli
jsme se začít připravovat na odpolední program.
Odpolední posezení s občany obce zpestřila opět zásahová jednotka, která provedla
simulaci dopravní nehody s vyproštěním
zraněné osoby a následným zlikvidováním
požáru osobního automobilu. V 18:00 přijela opavská country kapela a přivezla s sebou skoro hodinu a půl trvající déšť. Staré
rčení ale říká, že ten, kdo je připraven, není
překvapen, a tak mohli všichni zúčastnění
tento nečas přečkat v suchu v připravených
obřích stanech.
Nadešel čas zapálení táboráku, který jsme
přes týden stavěli za skoro trvalého deště. I
z tohoto důvodu to nebylo jednoduché, ale
za použití ventilátoru, který k tomuto není
primárně určen, se vše zdárně povedlo.
Velké díky patří všem členům sboru, kteří
se na této kulturní akci podíleli, zástupcům
Obecního úřadu a v neposlední řadě všem
občanům, kteří nás svou přítomností přesvědčili o tom, že je neodradí ani nepřízeň
počasí a přijdou nás podpořit.

Lukáš Pekárek
starosta SDH
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DĚTSKÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ
O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY SDH
Týden po hasičském dnu, konkrétně v sobotu 25. května, opět obsadila náš hasičský
areál spousta dětí. Konkrétně družstva
mladších a starších žáků, která soutěžila v
disciplínách štafety 4x60 metrů a požárním
útoku o putovní pohár starosty SDH. Protože nám předpověď počasí příliš nepřála,
tak bylo takřka nemožné předpovědět i to,
kolik družstev se nakonec zúčastní. I přesto jsme na tento den nachystali veškeré zázemí a byli za svou snahu odměněni účastí
4 družstev v kategorii mladší a 9 v kategorii starší.

předělání tratě se přešlo na druhou disciplínu. Po jejím skončení přišlo vyhodnocení a byl nejvyšší čas soutěžící seznámit
s výsledky. Některé děti totiž již před začátkem soutěže vyjádřily svou obavu, zda
mají doma dost místa na všechny ceny.

Za vydatné podpory domácích fanoušků
vše odstartovalo místní družstvo mladších
perfektně provedenou štafetou a nejlepším
dosaženým časem ve své kategorii. Soutěž Pro všechny členy jednotlivých týmů byly
probíhala bez nejmenších zádrhelů a po nachystané medaile, pro družstva, která
skončila „na bedně“ také poháry, a pro ty
nejlepší navíc i putovní pohár a dort. Vše
dopadlo nad očekávání dobře, protože obě
kategorie ovládly domácí Strahovice, takže
putovní poháry zůstávají minimálně do
příštího roku v našich rukou.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům sboru za přípravu, soutěžícím za perfektní reprezentaci hasičstva a všem divákům za podporu.
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Lukáš Pekárek
starosta SDH

TAKTICKÉ CVIČENÍ
PROJEKTU
READY TO HELP
V sobotu 19. května od deváté hodiny ranní
způsobila přítomnost 15 hasičských aut v
naší malé obci malé pozdvižení. Naše zásahová jednotka se zúčastnila mezinárodního taktického cvičení, jehož hlavním cílem
bylo procvičit a zároveň komplexně ověřit
připravenost JPO České republiky a Polské
republiky při společném zásahu v příhraniční oblasti při zdolávání požáru většího
rozsahu – rekreační chaty a přilehlého lesního porostu.
Cvičení proběhlo praktickým způsobem s
výjezdem jednotek požární ochrany z míst
svých dislokací a v reálných časech. Jednotkám byl vyhlášen poplach standardní
cestou. Jízda zásahových vozidel do místa
události probíhala za použití světelných a
zvukových výstražných znamení.

Realizace taktického cvičení vychází z „Dohody o spolupráci a vzájemné pomoci při
záchranářských pracích při katastrofách,
živelních pohromách a jiných mimořádných událostech“ uzavřenou mezi MSK,
HZS MSK, Slezským Vojvodou a Slezským
Krajským velitelem Státní požární ochrany
v Katovicích. Dále je tímto plněn účel mezinárodního projektu READY TO HELP –
systém společné ochrany hraničních obcí
v Euroregionu Silesia, reg. číslo CZ.11.1.23
/0.0/0.0/16_023/000896, v rámci programu
Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy 1.

Námětem cvičení byl požár rekreační chaty Královna. Při manipulaci s otevřeným
ohněm došlo v přízemí chaty, ve které se v
tu dobu nacházelo 6 osob, k požáru. Rychlý rozvoj požáru způsobil rozšíření požáru
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do celého objektu i na střešní konstrukce. rojnice za účasti českých a polských JPO.
Dvě osoby zůstaly uvězněné v objektu re- Místo zásahu se rozdělilo na tři úseky a byl
kreační chaty a 4 osoby v důsledku šoku a zřízen štáb VZ.
ztráty orientace se nacházely v přilehlém
lese. Po příjezdu prvních JPO byly započaty
hasební práce a činnosti vedoucí k nalezení
a záchranně osob. Vzhledem k rozsahu požáru bylo požadováno vyslání posilových
JPO. Po konzultaci s KŘD bylo požadováno
přes KOPIS HZS MSK využití poskytnutí přeshraniční pomoci v podobě vyslání

Oba cíle se podařilo naplnit nad očekávání
dobře, byť je tento projekt přeshraniční, komunikace mezi Čechy a Poláky probíhala
jen s malými komplikacemi. Toto cvičení
bylo logisticky náročné, kromě členů zásahové jednotky se na něm podíleli také další
členové sboru, ať už jako figuranti nebo při
zajišťování dopravní obsluhy.
posilových JPO z Polské republiky. Po jejich příjezdu a ve spolupráci s těmito JPO
došlo k realizaci dálkové dopravy vody (ze
Strahovického potoka od objektu č.p. 40 v
obci Strahovice), vytvoření útočných proudů k hašení zasažených prostor objektu,
zamezení šíření požáru střešní konstrukce
a přilehlého lesního porostu. Vyhledávání
osob mimo objekt bylo provedeno formou
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Zúčastněné jednotky: HZS MSK IVC Opava, JSDH Sudice, JSDH Rohov, JSDH Strahovice, JSDH Šilheřovice, JSDH Chuchelná,
PSP Racibórz, OSP Krzyżanowice, OSP
Bieńkowice, OSP Roszków, OSP Tworków,
OSP Zabełków.
Petr Boček
velitel JSDH, zastupitel

SK METEOR
STRAHOVICE

SOUHRN
FOTBALOVÉHO JARA
Muži A

jarní části sezóny nakonec naše „B“ mužstvo
získalo 41 bodů a umístilo se na 6. příčPo podzimní části sezóny, kdy se naše
mužstvo umístilo na 6. příčce se ziskem 20 ce, při skóre 63:62.
bodů, začala jarní část sezóny výhrou na
hřišti Velkých Hoštic 2:3. Následovaly dal- Starší žáci
ší povedené zápasy, ve kterých naše muž- Starší žáci, kteří měli po podzimní části
stvo nepoznalo porážku. Jedním z nich byl sezóny 12 bodů a obsadili 4. příčku, začali
zápas se Slovanem Ostrava, který měl v té jarní část na domácím hřišti výhrou proti
době stejně bodů jako naše mužstvo. Hrálo Píšti 2:1. Pak následovala jediná prohra jarse o první příčku v tabulce. Po nepovede- ní části sezóny, a to s Malými Hošticemi. Po
ném začátku zápasu, kdy naši hráči prohrá- tomto zápase již naši žáci nepoznali porážvali již 0:3, se vzchopili a do konce zápasu ku a vyhráli všechny zbývající zápasy sestihli vyrovnat na 3:3. V následujícím kole zóny, a to včetně posledního zápasu s první
však naši muži zaváhali na hřišti Šilheřo- Pustou Polomí, kterou zdolali 6:4. Naši žáci
vic a postupové šance se zmenšily. Naše A tak celkově obsadili krásné 3. místo se zismužstvo nakonec zakončilo sezónu na vy- kem 30 bodů a při skóre 58:38.
nikajícím 2. místě, se ziskem 47 bodů a při
skóre 62:49.
Za všechna mužstva chceme poděkovat
našim fanouškům, kteří nás hojně podporovali nejen v domácím prostředí, ale také
Muži B
První zápas „B“ mužstva se odehrál na hři- ve venkovních zápasech, za což jim patří
šti v Sudicích, kde jsme po velké přestřelce velký dík.
zvítězili 4:5. Hráči tak navázali na poveMiroslav Nevřela
denou podzimní část sezóny, kdy obsadizastupitel, člen výboru SK Meteor
li slušnou 5. příčku se ziskem 23 bodů. Po
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PETR KOZELEK OPĚT TRENÉREM
„A“ MUŽSTVA
vyrovnaná a často o utkáních rozhoduje
štěstí. Tomu je třeba jít naproti a já říkám,
že musíme dát vždy více gólů než soupeř.
Na podzim jste trénoval Kozmice, sledoval jste po očku výsledky Strahovic?
Samozřejmě, že jsem vše sledoval, ale soustředil jsem se na vlastní tým, kterému to
na podzim pod mým vedením příliš nešlo.
To byl taky důvod mého odstoupení.
Chtěl byste do týmu v letní přestávce přivést hráče, nebo budete pracovat s aktuálním hráčským kádrem?

Jaké to je vrátit se na lavičku Strahovic,
kde už jste jednou působil? Jak dlouho
jste se rozmýšlel, jestli nabídku přijmete?
Nebudu lhát, když řeknu, že jsem jisté obavy měl. V době, kdy jsem zde působil, tady
hrála úplně jiná generace kluků. Ti věděli, o
co hrají, a brali velice vážně všechna utkání. Ta dnešní generace, myslím ty mladší
hráče, si vůbec nepřipouští a neuvědomuje, že hraje o první místo v tabulce. Někdy
mi to připadá, že jsou myšlenkami někde
úplně jinde. Moc času na rozmýšlení ani
nebylo, dosavadní trenér odstoupil a já měl
asi hodinu na rozmyšlenou. Ale věřím, že
to bylo správné rozhodnutí.

Tento tým je velice pracovitý a stále se kluci chtějí zdokonalovat ve všech činnostech.
Jsem mile překvapen z hráčů ,,B“ týmu,
kteří nastoupí k utkání za ,,A“ tým. Co se
týče možných posil? Již nějakou dobu na
tom pracujeme a věřím, že se podaří již rozjednané dotáhnout do zdárného konce.
Kdy začne letní příprava? A na co se v ní
můžou hráči těšit?

Letní příprava začne 09. 07. 2019. I když je
letní příprava hodně krátká, navíc je to období dovolených, budeme se muset zaměřit
jak na méně oblíbenou defenzivní činnost
celého týmu, tak i ofenzivní činnost. Již
máme naplánovány i čtyři přípravná utkání, do kterých bych chtěl zapojit všechny
hráče, čili jak hráče ,,A“ týmu tak i hráče
Jaké máte ambice? Co chcete s tímto tý- ,,B“ týmu. Věřím, že tři týdny volna využijí kluci k doléčení všech zranění a na úvod
mem dokázat?
přípravy budou všichni připraveni.
Mé ambice jsou postoupit do 1A třídy,
Miroslav Nevřela
případně soutěž vyhrát a pak by záležezastupitel, člen výboru SK Meteor
lo na vedení. Soutěž je každý rok hodně
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SPORTOVNÍ SLAVNOST SE BLÍŽÍ
Ve dnech 26. 7. - 28. 7. 2019 pořádá SK Meteor Strahovice již tradiční Sportovní slavnost na místním hřišti. Těšit se můžeme
na páteční fotbalové utkání staré gardy,
večerní karneval s kapelou Golden Hits,
sobotní turnaj malých fotbalových nadějí a
diskotéku. Po slavnostní nedělní mši, která bude opět sloužena v areálu hřiště, bude

následovat sportovní odpoledne bohaté na
fotbalové zápasy, kde se představí i naše
„A“ mužstvo. Těšíme se na vaši hojnou
účast.
Miroslav Nevřela
zastupitel, člen výboru SK Meteor

ODPUSTOVÉ
OSLAVY
Kostel ve Strahovicích je zasvěcen sv. Augustinovi. Svátek tohoto patrona – odpust Detailní informace budou zveřejněny na
– oslavíme ve dnech 24. – 25. 8. 2019.
stránkách obce a obvyklých místech.
V sobotu odpoledne v prostorách u mateřské školy proběhne již tradiční odpustové odpoledne za doprovodu Slováckého
dechového souboru Vlčnovjanka. Začátek
akce bude v 15:00, kapela začne hrát od
16:30.
Pro účastníky bude připraveno občerstvení.

Oslavy patrona sv. Augustina vyvrcholí v
neděli slavnostní mší svatou.
Zveme tímto všechny občany na připravované akce.
Martina Panocová
redakční rada, zastupitelka

PIVNÍ
SLAVNOSTI
I letos se budou konat Pivní slavnosti, které si našly místo v kalendářích nejen našich spoluobčanů. Proběhnou 21. 9. 2019 v značku. Věříme v hojnou účast, skvělou náprostorách u golfového hřiště. Budete mít ladu a v neposlední řadě i příznivé počasí.
možnost, jako každoročně, ochutnat nové
druhy piva z malých i velkých pivovarů,
Martina Panocová
takže si určitě každý návštěvník najde svou
redakční rada, zastupitelka
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HORAMEA

KDE JSEM SI
NECHAL TY
BRÝLE…?

Nakreslete na papír z paměti hodiny s číselným ciferníkem, na kterém ručičky ukazují 10 hodin a 10 minut. Výsledek by měl
Dne 22. května jsme se sešli v obecním sále, vypadat přibližně takto, pokud se výrazně
abychom si vyslechli přednášku pana dok- liší, je na zvážení návštěva lékaře ☺.
tora Dostálka na zajímavé a určitě aktuální
téma, a to paměť. Sešlo se nás 35.
Během vyčerpávajícího dvouapůlhodinového povídání jsme se dověděli, jak rozlišit
ještě normální stav od začínající demence,
jejímž hlavním příznakem bývá právě zapomínání. Seznámili jsme se také s průběhem diagnostiky tohoto onemocnění a zajímavé byly krátké kazuistiky a příběhy z
psychiatrické praxe našeho přednášejícího.
Dalším zpestřením přednášky byly krátké
a jednoduché testy, které jsme mohli, samozřejmě dobrovolně ☺, absolvovat.
Jeden takový Vám přinášíme také zde:

Na závěr pan doktor zmínil také pár praktických rad, jak demenci předcházet, obecně lze říci, že všechny se týkaly zdravého
životního stylu.
Za uskutečnění této akce děkujeme obecnímu úřadu a Moravskoslezskému kraji, kteří
ji finančně podpořili, našemu technickému
týmu a samozřejmě všem Vám, kteří jste
přišli.
Hanka, Pavlína a Martina
Spolek Horamea

KONDIČNÍ CVIČENÍ
V minulém čísle jsme Vás informovali o
připravované akci Kondiční cvičení nejen
pro seniory. Toto se uskutečnilo v měsíci březnu a dubnu, za hojné účasti našich

spoluobčanů, kteří se během jednotlivých
lekcí naučili řadu cviků pro posílení svalů,
využili doprovodný program, který jsme
připravili.
Věříme, že si všichni tyto lekce užili a řada
z účastnic i nadále doma cvičí ☺.
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Hanka, Pavlína a Martina
Spolek Horamea

LETNÍ KINO

Prázdniny se blíží a my Vás srdečně zveme topinky, párek v rohlíku a námi i Vámi obna jejich (dovolujeme si říci) již tradiční za- líbený Aperol Spritz ☺.
hájení letním kinem.
Hanka, Pavlína a Martina
Původně jsme měly v plánu promítat letSpolek Horamea
ní romantický muzikál, ale na Vaše četné
prosby, jsme nakonec zvolily filmový hit
letošního roku Ženy v běhu. Jedná se o českou komedii, kterou už řada z nás možná
RP MSK pruvodni_Sestava 1 07.03.19 11:28 Stránka 1
nejednou viděla, ale věříme, že díky krásnému humoru a vlídnému příběhu, přijdete
znovu...
Kontaktní centrum projektu:

Tešit se můžete také na dobré pivo,
tradiční
RODINNÉ
PASY, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno

Koordinátor projektu:

tel.: +420 840 040 040, +420 543 211 254
e-mail: msk@rodinnepasy.cz • www.rodinnepasy.cz

Milí rodiče,
dovolte mi popřát Vám spoustu hezkých zážitků využitím výhod Rodinných pasů. Podporou tohoto projektu Vám chceme umožnit lepší dostupnost rozmanitých služeb a přispět tak k Vašemu rodinnému komfortu.
Zároveň Vás chceme touto cestou ocenit, neboť jsme si vědomi všech
nároků, které rodinný život přináší, a věříme, že si podporu plně zasloužíte.

RODINNÉ PASY

Za Moravskoslezský kraj
Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast

Moravskoslezský kraj věnuje zvýšenou po- e-mailem msk@rodinnepasy.cz či zasláním

na Rodinné
adresupasy.
kontaktního
centra
zornost
rodinám
žijícím
v opravňuje
regionu,využívat
a proto
Právě
jste obdrželi
kartu,
která Vás
slevyformuláře
a výhody projektu
Vážíme si
Vašeho
zájmu k
a věříme,
že seRodinné
službami, které
Rodinné
pasy(Mendlovo
přinášejí, budete
spokojeni.
Před00,
použitím
nám.
1a, 603
Brno). Na výše
se připojil
projektu
pasy.
Tento
karty Rodinný pas si Vás dovolujeme upozornit na následující skutečnosti:

projekt je založen na systému postytování uvedených webových stránkách je umístěn
slev pro
rodiny
Karta
Rodinný
pas s alespoň jedním dítětem přehled poskytovatelů a výše jejich slev.
Karta 18
Rodinný
je vydána
na jméno rodiny
a je nepřenosná.
Registrace je bezplatná. Karta je vystavovádo •věku
let. pas
Účast
v projektu
a využí• Držitelem karty je dospělá osoba (rodič, osoba mající dítě v péči apod.), karta je platná po uvedení
na všem
vání jména
slev aje
pro
rodiny
díky
podpoře
ze
příjmení držitele hůlkovým písmem na zadní straně
karty. rodinám, tedy i náhradním nebo s
jedním rodičem.
strany
kraje
bezplatná.
• Na Moravskoslezského
přední straně karty je uvedena
platnost
karty.
• Kartu je nutné
vždy
placením. poDržitelům
kartypředložit
vzniká
upřed
vybraných
• Poskytovatel slevy má právo na kontrolu totožnosti.
skytovatelů nárok na slevu ve výši 5 - 50 %. Podrobnější informace naleznete na stránSlevy
a výhody
Projekt
využívá nejen slev na volnočasové kách obce.
• Slevy lze čerpat po předložení karty Rodinný pas u všech zapojených poskytovatelů,
aktivity
(kulturní a sportovní akce, zámky,
tedy nejen v Královéhradeckém kraji, ale v celé
sportoviště,
muzea...),
ale i široké
spektrum
informace
České republice,
na Slovensku
a Dolním
Rakousku.
• Přehled
poskytovatelů
výšeuplatnit
jejich slev je
oborů
a služeb.
Slevy alze
u umístěn
všech
obecního úřadu
na webu projektu www.rodinnepasy.cz
OZNAČENÍ
zapojených
poskytovatelů v celé České
POSKYTOVATELŮ
v sekci Poskytovatelé slev.
SLEV
republice,
Slovensku
a v samolepkou.
Dolním Ra• Zapojenýna
poskytovatel
je označen
• SlevyRegistrovat
se nesčítají!
kousku.
se je možné on-line na
webových stránkách www.rodinnepasy.cz,
Aktuality
• Aktuální informace, pozvánky na akce nebo přehled poskytovatelů najdete na webu projektu
www.rodinnepasy.cz.
• Staňte se našimi přáteli na facebooku, sledujte novinky prostřednictvím newsletterů tzv. Čendovinek
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PLÁN AKCÍ OBCE STRAHOVICE
NA NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ
04. 07. 		
20. 07. 		
26. – 28. 07.
24. 08.		
25. 08. 		
31. 08. 		
06. – 08. 09.
13. – 16. 09.
21. 09. 		

Letní kino
Strassenfest
Sportovní slavnost		
Vlčnovjanka
Odpustová mše
Folkové odpoledne
Slavnosti hasičského sportu
Návštěva Ruppach-Goldhausenu
Pivní slavnosti

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

VYBRANÉ AKCE NA HLUČÍNSKU
12. - 14. 07.
13. 07. 		
19. – 21. 07.
03. 08.		
09. - 12. 08.
10. 08. 		
16. - 18. 08.
17. 08. 		
17. 08.
22. – 26. 08.
30. 08. - 01. 09.
07. 09. 		
07. 09.		
14. 09.		
18. 09. 		
21. 09.		

Kobeřice. Sportovní slavnost.
Kravaře. Pivní slavnosti.
Chuchelná. Sportovní slavnost s koncertem skupiny „Tři sestry“.
Bolatice. Country festival Křeménky a koncert F. Nedvěda s kapelou.
Píšť. Odpust.
Kravaře. Sraz historických vozidel.
Kobeřice. Odpust.
Bělá. Obecní slavnosti - 670 let obce.
Bolatice. Dožínky.
Kravaře. Kravařský odpust.
Hlučín. Hlučínský krmáš a festival ohňostrojů.
Dolní Benešov. Pivní slavnosti.
Kobeřice. Den obce.
Rohov. Dožínkové slavnosti, Den sportu.
Sudice. Svatováclavský koncert.
Bolatice. Kobzolfest.

Plán všech akcí na Hlučínsku je zveřejněn na stránkách obce Strahovice.
Strahovický Zpravodaj – Periodický tisk územního samosprávného celku.
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