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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY OBCE
Vážení a milí spoluobčané,

budeme již žít normálním životem.

velice ráda bych Vás v posledním vydání zpravodaje informovala o plánovaných
kulturních a společenských akcích v závěru roku a také v prvních měsících roku
nastávajícího.

Letošní rok nebyl jednoduchý, přinesl zvýšené nároky na každého, nicméně Vám
přeji pokud možno veselou mysl, svěžího
ducha a víru v lepší zítřky.

Děkuji také všem občanům za práci, kterou
v průběhu letošního roku pro obec udělali,
přeji Vám klidné a spokojené prožití vánočNerada píši o nouzovém stavu a všech ních svátků v kruhu nejbližších a v novém
opatřeních, které jsme byli všichni nuceni roce přeji všem zejména pevné zdraví.
v průběhu téměř celého roku absolvovat,
mnohým z nás nastalá situace ovlivnila
Elen Malchárková
jak soukromé, tak pracovní záležitosti. Věstarostka obce Strahovice
řím ale, že vše zvládneme a v příštím roce
V letošním roce je ale vše bohužel jinak.
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OBECNÍ
INFORMACE

OBECNÍ DŮM JE V PROVOZU

V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali o plánovaném slavnostním otevření
Obecního domu ve Strahovicích včetně připravovaných aktivit. Současná epidemiologická situace a opatření v nouzovém stavu
naše připravované záměry odsunuly na
příznivější dobu, a tak se snažíme vzniklé
situaci přizpůsobit.

s cimbálovou muzikou „Radegast“ musela
být zrušena, a tak jsme byli ochuzeni o příjemné posezení v nově zrealizovaných prostorách vinárny a restaurace. Pečenou husu
a jiné speciality včetně mladého vína jsme
mohli zakoupit pouze přes výdejní okénko
a konzumovat v domácím prostředí.

Plánované vinobraní, svatomartinské hody
a ochutnávka letošního mladého vína

Karel Malchárek
člen Rady obce Strahovice

I přes již podzimní počasí bylo každý den
ve večerních hodinách otevřeno výdejní
okénko restaurace Obecního domu, kde
jsme si mohli zakoupit pochutiny, nápoje
a především pivo čtyř značek, které však
nebylo možno konzumovat na veřejných
prostranstvích. Každý víkend v době uzavření pohostinských zařízení na nás čekala
bohatá nabídka teplých i studených jídel,
které jsme si mohli objednat a vyzvednout
přes okénko. Při možnosti otevřené restaurace byla na třetí adventní víkend připravena bohatá nabídka jídel, především zvěřinových specialit, které přišlo ochutnat nejen mnoho občanů Strahovic, ale i zájemců
z okolních obcí. Poděkování za náročnou
přípravu, realizaci a za příjemný gurmánský zážitek patří celému personálu.
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DARUJTE DÁRKOVÝ POUKAZ
Darujte svým blízkým dárkový poukaz
v hodnotě 200, 500 nebo 1000 Kč do restaurace a vinárny Obecní dům Strahovice.
Poukazy je možné si zakoupit u obsluhy
v restauraci, zaplatit lze hotově nebo kartou. Dále je dárkový poukaz možné zakoupit na pobočce pošty Partner ve Strahovicích, na tomto místě lze zaplatit poukaz
pouze hotově.
Platnost poukazu je jeden rok od jeho pořízení.
Lucie Nevřelová
provozní

MÍSTNÍ POPLATKY V NAŠÍ OBCI
V ROCE 2021 A SVOZ ODPADŮ
V roce 2021 zůstává v platnosti výše poplat- Termín svozu velkoobjemového a nebezků pro občany v naší obci jako v roce 2020. pečného odpadu bude upřesněn během
prvního čtvrtletí roku 2021.
To je: paušální poplatek za odvoz a likvidaci odpadů 550 Kč/osobu, která má trvalý Pro rok 2021 se podařilo dohodnout s firpobyt v obci Strahovice, paušální poplatek mou AVE odpadové hospodářství s.r.o.
za stočné 100 Kč/osobu a poplatek za psa také pravidelný měsíční sběr starého papí100 Kč/psa. Platby bude možné uskutečnit ru a kartónů. Termíny svozů formou pytlobuď hotově do pokladny Obecního úřadu vého sběru budou upřesněny během ledna
ve Strahovicích nebo převodem na účet příštího roku.
obce č. 184 709 73 59/0800, variabilní symbol - číslo domu.
Hana Benešová
účetní, Obecní úřad

HASIČSKÁ ZBROJNICE
Po mnohaletém úsilí se v letošním roce podařilo zajistit dotace pro částečné financování nové hasičské zbrojnice. Financování
celé akce je zajištěno z dotací Ministerstva
vnitra HZS ČR, Moravskoslezského kraje
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a z rozpočtu obce Strahovice. Po zajištění
potřebných povolení a výběrového řízení
byla stavba zahájena v prosinci letošního
roku.

Nová hasičská zbrojnice umožní garážovat
stávající hasičská auta, uschovat ostatní
hasičskou techniku a rovněž poskytne nezbytné zázemí pro naši jednotku požární
ochrany. Areál rovněž umožní konání požárních sportovních soutěží.
Karel Malchárek
člen Rady obce Strahovice

HOSPODSKÝ KVÍZ
V pátek 25. 9. 2020 se v sále Obecního domu
konal druhý strahovický hospodský kvíz.
Tento vědomostní kvíz měl celkem šedesát
otázek, které byly rozděleny do dvanácti
okruhů. Ty se týkaly například nerostů,
vesmíru, olympijských vítězů nebo přírody.
Hospodského kvízu se zúčastnilo celkem
osmdesát soutěžících, kteří tvořili jedenáct
týmů po čtyřech až osmi soutěžících. Celý
turnaj proběhl ve velmi soutěživé, ale nutno podotknout fair play atmosféře.

Na prvním místě se tak umístil tým STS
Chvojkovice Brod, na druhém místě Komínci a na třetím místě se umístil tým s názvem Rohatí. 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
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST STRAHOVICE
Milí farníci a občané Strahovic!
Prožíváme nejen dobu adventní a vánoční, ale stále prožíváme dobu koronaviru
a mnozí se ptáme: Jak dlouho ještě?! Kdy to
skončí? Kdy se budeme moci vrátit do „normálu“? Věřím, že doba adventní a nejen
ona, nás vedla v novém kontextu k zamyšlení nad naším stylem života. Jednou jsem
se ptal v kostele, kde byli starší i mladí: Co
nám tato doba koronaviru vzala? Odpovědi
byly různé. Zajímavá byla odpověď, která
zazněla do téměř prázdného kostela: Svobodu! Každopádně těch reakcí, co všechno
nám tato doba vzala, bylo dost. Pak jsem
se zeptal: Co nám tato doba dala? A kromě snad jedné odpovědi nastalo v kostele
ticho. Téměř nikdo nedokázal říci, že to, co
prožíváme, má také svoji pozitivní stránku. Ta pozitivní stránka spočívá samozřejmě v přístupu každého z nás. – Co mohu
dobrého z této doby vytěžit? To je základní
křesťanský postoj. V Bibli vždy, když se vyvolený židovský národ dostal do problémů,
bylo to pro něj dobou, kdy se měl něco naučit, kdy si měl něco uvědomit a obrátit se
k autentickým hodnotám. Bible to mnohdy
vyjadřuje zjednodušeně: obrátit se k Bohu.
Proto nejen v době adventní mi rezonují
stále některé texty Písma.

máme se i my stále dobře. Neznáme totiž
nedostatek. Nedostatek není jen nepřítomnost toho, co mi chutná. Nedostatek je nepřítomnost jakékoli potravy. Nedostatek je
mít hlad. Nedostatek nejsou zavřené obchody. Nedostatek je to, že nemám to, co nutně
potřebuji k životu. Jestliže si to uvědomíme
musíme říci, jak se máme stále dobře. Protože nemáme nedostatek. Naopak máme
stále přebytek.
Druhým textem, který mi zní v uších je Lukáš 12,16-20: Jednomu bohatému člověku se na
poli hojně urodilo. Uvažoval tedy sám pro sebe:
‚Co mám udělat? Vždyť už nemám, kam svou
úrodu uložit! Tohle udělám,‘ řekl si, ‚strhnu své
stodoly, vystavím větší a tam složím všechno
své obilí i své zásoby. Pak si mohu říci: Máš velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jez, pij, vesele hoduj!‘ Bůh však mu řekl: ‚Blázne, ještě této
noci budeš muset odevzdat svou duši a čí bude
to, co jsi nashromáždil?‘ Tak to dopadá s tím,
kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před
Bohem. Dále řekl svým učedníkům: „Proto vám
říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst, ani o své tělo, do čeho se budete oblékat.
Vždyť život je víc než jídlo a tělo víc než šaty.“

Tím prvním je Matouš 13,15: Otupělo srdce
tohoto lidu. Uši mají nedoslýchavé a oči zavíra- V uších mi zní to slovo „blázne“. Ten člověk
jí, takže nevidí, ušima neslyší, srdcem nechápou je nazván bláznem, ne proto, že se chtěl zaa neobrátí se…
jistit do budoucna, ale proto, že nepočítal se
smrtí. Jako měl žít na zemi věčně. To je také
Uvedený text je odkazem na proroka Izai- nedostatek, kdy jsme jako by zapomněli, že
áše, který vytýkal svým lidem, že doslova jsme smrtelní. A nemoc Covid-19 jako by
„ztučnělo srdce tohoto lidu“. Nejen „otu- nám to připomněla. Jaký by byl svět, kdyby
pělo“, ale „obrostlo tukem“. Jinými slovy si ti, kteří myslí na sebe a hromadí pro sebe,
měli se pořád ještě materiálně dobře. Ano, uvědomili, že to není na věky?! Jaký by byl
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svět, kdyby si ti, co vedou války, uvědomili,
že také oni jednou zemřou?! Z toho pohledu je myšlenka na smrt na výsost pozitivní,
protože skutečně zkvalitňuje už tento život.
„Vždyť život je víc než jídlo a tělo víc než
šaty.“ A to je možná další věc, která mi leží
na srdci: Život není souhrn biologických
potřeb člověka. Člověk má nejen tělo, ale
také duši. Opatření, která ignorují tento
fakt, činí z života hrob, který může být do
jisté míry pohodlný, ale dobře zapečetěný
a neprostupný pro lidské teplo. Myslím
tedy na všechny ty osamělé, staré a umírající, kterým chybí jejich blízcí, kterým
chybí pohlazení, kterým chybí to základní,
co člověk potřebuje – ujištění, že je má někdo rád. Myslím na lidí, kteří se ocitají na
psychiatrii, protože nedokážou psychicky
unést různé těžké situace spojené s touto

dobou.
Není nedostatek materiální, ale duševní
a duchovní. A tak i pro nás pro všechny
je tato doba obrovskou školou života. Uvědomění si, co je důležité a co ne. Vědomím
toho, co všechno máme, ne toho, co nám
chybí. Dobou, kdy se nejen umírá, ale také,
jak chci věřit, kdy se něco nového a dobrého
rodí. Dobou obrácení k duši člověka, dobou
obrácení ke skutečnému životu, dobou obrácení k Bohu.
Přeji tedy vám všem Boží milost, která se
nedá zadržet zdmi, Vánoce naplněné blízkostí těch, kdo vás mají rádi a srdce otevřené pro ty, kteří vás potřebují. Ze srdce přeji
všem požehnané svátky Narození Krista!
P. Vlastimil Krajčovič
farář

KAPLE PANNY MARIE SCHÖNSTATTSKÉ POCHÁZÍ Z ROKU 1915
Kaple je poslední sakrální stavbou na Hlučínsku postavenou v cihlovém stylu. Z architektonického hlediska je to jednoduchá
stavba, ovšem zdění působí dekorativně.
Kaple má hranolovou věž, složenou ze
dvou částí jehlanu se vsazenou trámovou
konstrukcí zvonového patra. Věž vrcholí
kovovou makovicí a křížem. Architektura
kaple zahrnuje prvky románského, nejvíce však gotického stylu. Gotická jsou především okna ve tvaru lomeného oblouku,
čtyřlist zdobící hlavní průčelí kostelní lodi
i věže, trojúhelníkové štíty příčné lodi, štít
nad vstupem do kostela. Z románského
slohu jsou přejaty především plastické vystouplé pásy zdiva na fasádě věže, nahoře
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propojené dvojicí obloučků. Dovnitř se
vstupuje skrze věž, na jejímž vrcholu se nachází dřevěná lucerna. Interiéru vévodí novogotický oltář, ve kterém je zasazen obraz
Panny Marie Třikrát podivuhodné, který
byl přivezen ze Schönstattu. Jedná se o originál obrazu, kolem kterého se soustředilo
tzv. schönstattské hnutí v Německu.
První návrhy na výstavbu jsou z roku 1913.
Stavba byla ale realizována až v roce 1915
na podnět místního farníka na jeho zahradě a byla zasvěcena sv. Augustinu. Po
1. světové válce krátce sloužila jako hlavní
modlitební místo, po výstavbě kostela ale
přestala sloužit účelu a byla víceméně nevyužívaná. To se změnilo s příchodem Pátera Richarda Henkese, který kapli zasvětil

Panně Marii Schönstattské a kaple opět získala svou funkci.
Již zmíněný Páter Richard Henkes byl
správcem farnosti v průběhu 2. světové války. Tento kněz kázal proti nacismu a za to
byl poslán do koncentračního tábora v Dachau. Během jeho pobytu mu místní obyvatelé posílali pomoc v podobě jídla a oblečení, kterou on ovšem daroval potřebným
v táboře. Ke konci války vypukla v Dachau
epidemie tyfu, P. Henkes se dobrovolně nabídl k pomoci, o nemocné se staral, sloužil
jim mše apod. Ke konci války se ale nakazil
a umřel. Za své skutky byl v roce 2019 v Německu, odkud pocházel, blahořečen.
Martina Panocová
redakční rada, zastupitelka

BLAHOSLAVENÝ JOHANNES
PRASSEK, MUČEDNÍK Z LÜBECKU
A “RODÁK“ ZE STRAHOVIC
Dne 10. listopadu tohoto
roku uplynulo
77 let od mučednické smrti
P. Johannese
Prasseka. Kdo
to byl a proč
o něm psát?
P.
Johannes
Prassek se narodil 13. srpna 1911 v Hamburku-Grindelu,
ale svými rodovými kořeny po otci patřil
do Strahovic ve Slezsku. Jeho otec Johannes
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Prassek se ve Strahovicích 19. června 1886
narodil a žil zde až do roku 1904, kdy jako
vyučený zedník odešel za prací do průmyslově se rozvíjejícího se Hamburku. Tam
se oženil se služebnou Marií Hartmann
(*1886), která pocházela z Meklenburska
a přišla do Hamburku za prací stejně jako
on. Rodina žila v dělnickém severním
předměstí Hamburku - Barmbeku, měla
celkem tři děti: Emmu, Johannese a Paula.
Mladá rodina patřila do chudé vrstvy obyvatelstva, na kterou především dopadaly ekonomické důsledky 1. světové války
a tak dětství budoucího P. Johanna nebylo

vůbec jednoduché. V jeho duchovní formaci sehrály roli dva základní vlivy. Nejprve
to byl příklad vlastní matky, která – předtím evangelička – byla přijata do Katolické
církve a následně jako konvertitka vedla
intenzivní duchovní život. Druhým byly
Šedé sestry, tj. řeholní společenství, které
v Barmbeku provozovalo základní školu,
kterou Johannes od roku 1918 do roku 1922
navštěvoval. Pak byl přijat na katolické
gymnázium v Hamburku-Alsteruferu, po
kvintě přestoupil v roce 1927 na gymnázium Johanneum do Hamburku-Winterhude,
kde v únoru 1931 maturoval.

Rozhodl se pro kněžství, požádal biskupa
Berninga o přijetí do kněžského semináře,
bylo mu vyhověno a Johannes hned v roce
1931 začal bohoslovecká studia, nejprve ve
Frankfurtu nad Mohanem a od roku 1933
pokračoval ve studiu v Münsteru. Zde se
setkal s významnými kněžskými osobnostmi, na prvním místě s dnes blahoslaveným
biskupem Clemensem Augustem von Galen, které ideově oponovaly nastupujícímu
nacistickému režimu v Německu. Závěr
své přípravy ke kněžství prožil od léta 1935
v kněžském semináři v Osnabrücku, kde
se dovršila jeho duchovní formace. V sobotu 13. března 1937 byl v katedrále sv. Petra
v Osnabrücku vysvěcen na kněze. V den
svého kněžského svěcení označil sám sebe
jako nejšťastnějšího člověka na světě. První mši svatou sloužil v kostele Krista Krále
v Osnabrücku-Haste, slavnostní „domácí“

primici měl v kostele sv. Kříže v Hamburku
– Volksdorfu 4. dubna 1937.
Jeho prvním místem byla katolická farnost ve Wittenburgu v Meklenbursku, kam
nastoupil jako kaplan. Už v roce 1939 byl
přeložen do farnosti Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova v Lübecku. Jeho nezvykle vysoká a vytáhlá postava, sonorní bas, humor
a přátelskost – i to přispívalo k jeho oblibě
jako kazatele. V Lübecku byl pastoračně
velmi úspěšný a jeho pověst mimořádného kazatele se rychle rozšířila. Pamětníky
je P. Johannes popisován jako charakterově
pevný a odvážný kněz, jenž „chtěl být pro
všechny vším“.
Jenže v té době už pevně vládli v Německu
nacisté a tak jeho nedělní kázání přitahovala nejen množství posluchačů, ale také
členy tajné policie – gestapa. Při různých
setkáních debatních kroužků panovala
uvolněná a srdečná atmosféra. Svým odporem k nacistickému režimu se P. Johannes
„mezi svými“ netajil. V létě 1941 se poznal
s jemu duchovně blízkým evangelickým
pastorem Karlem Friedrichem Stellbrinkem. Seznámil ho i s dalšími kaplany z farnosti Nejsvětějšího Srdce, Eduardem Müllerem a Hermannem Langem. Všichni čtyři
si vyměňovali informace získané ze zahraničních vysílaček (jejich poslech byl úřady
zakázán) a rozšiřovali protinacistické letáky s kázáními biskupa Galena a protestní
dopis proti euthanasii biskupa Wurma.
Vzhledem k svým rodovým kořenům a jazykovým znalostem z rodiny, kde otec mluvil „po našemu“, měl P. Johann také velmi
blízko dělníkům z porobených slovanských
národů, kteří byli v Lübecku v době války
nuceně nasazení a s nimiž se zacházelo
hůře než s otroky. Přes zákaz a hrozbu přísných trestů mezi nimi pastoračně působil
a sloužil jim svátosti.
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Do okruhu lidí, s nimiž se blíže stýkal, se
však gestapu podařilo nasadit svého agenta
– provokatéra a byl dlouho sledován. „Klec
spadla“ po bombardování Lübecku v noci
z 28. na 29. března 1942, když pastor Stellbrink ve svém kázání na Květnou neděli
přirovnal zkázu města ke starozákonním
Božím trestům. Byl
okamžitě uvězněn
a gestapo začalo
vyšetřovat všechny jeho styky a zatýkat. 28. května
1942 si přišlo i pro
kaplany
farnosti
Nejsvětějšího Srdce
Prasseka, Müllera
a Langa. Přitom
ještě dva týdny
před svým zatčením byl P. Johannes pro
své obětavé nasazení při odklízení trosek
po bombardování, kdy pomáhal zachraňovat lidi zasypané v troskách zasažené nemocnice, vyznamenán tzv. „jménem Vůdce“ čestným odznakem protiletecké obrany
(Luftschutz-Ehrenzeichen 1938).

Říše, ze zločinu proti rozhlasovému zákonu, z podpory nepřítele a velezrady. Během
procesu se P. Johann ke své kritice nacionálního socialismu přihlásil. Všichni čtyři
obžalovaní duchovní (tři katoličtí kněží
a evangelický pastor) byli 24. června 1943
odsouzeni k smrti.

Následujícího dne byli odsouzenci převezeni do vězení do Hamburku a zde 10.
listopadu 1943 gilotinou popraveni. Tělo
Johannese Prasseka bylo převezeno do
nedalekého koncentračního tábora Neuengamme a zde v krematoriu spáleno, popel
rozsypán po táborové zahradě.

Nakonec bylo obžalovaných celkem dvacet. Po 60 letech od jejich smrti v roce 2003 byl
Obviněni byli z maření vojenského úsilí zahájen proces blahořečení všech tří popravených kněží. Dne 1. června 2010 uznal papež Benedikt XVI. mučednictví těchto kněží a dal tak souhlas k beatifikaci „mučedníků z Lübecku“. Akt beatifikace vykonal
jeho jménem legát kardinál Walter Kasper
v proboštském kostele Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova v Lübecku dne 25. června 2011.
Spolu – vzhledem k rodovým kořenům
„s naším“ – Johannesem Prassekem byli
beatifikováni také Eduard Müller a Hermann Lange.
Bl. Johannessi Prasseku, oroduj za nás!
P. Jan Larisch, Th.D.
farář, Ostrava - Svinov
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OKÉNKO MORAVSKOSLEZSKÉ
SVATOJAKUBSKÉ CESTY
u hřbitova, kudy trasa
prochází, byla obec Strahovice požádána spolkem Ultreia. Ten se zabývá právě vytvářením
dobrých podmínek pro
poutníky a s tím je spojeno především přehledné
značení všech poutnických tras v ČR. Umístění
tabulí na určená místa se
plánuje na jaře roku 2021,
ale veřejnou premiéru má
jejich grafický návrh již
zde ve zpravodaji ☺.

Buen Camino!
Martina a Marek
Hluchníkovi

H

OV

ICE

V poslední době neslýcháme mnoho pozitivních zpráv a o to víc si vážíme i třeba jen
malých radostí... Jednou takovou radostí,
o kterou se s Vámi chceme podělit, je pro
nás i realizace návrhu a zhotovení razítka
pro poutníky, kteří se vydají po Moravskoslezské Svatojakubské trase. Grafický
A Barancové
návrh je z dílny paní Kristiny
S T R - průkaa tak jako zakoupení Credenciálu
zu poutníka, tak i získání tohoto razítka
bude možné již na počátku nového roku
na našem obecním a farním úřadě a také
v restauraci Obecního domu. O návrh informační tabule, která bude umístěna u odpočívadel na česko-polské hranici a dále
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SVATOJAKUBSKÁ POUTNÍ CES
MORAVSKO
POUŤ DO SANTIAGA
DE COMPOSTELA

EVROPSKÁ SÍŤ
SVATOJAKUBSKÝCH CEST

Svatojakubské poutní cesty vedou napříč Evropou do španělského poutního města Santiago de Compostela. Trasy, které
prochází Českou republikou jsou napojeny na Evropskou síť
Svatojakubských cest. Patří k nim i 265 kilometrů dlouhá Východočeská trasa, na níž leží město Přelouč.

Racibórz

6YDWø.RSHĆHN²ED]LOLND
1DåWtYHQt3DQQ\0DULH
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V dnešní době je slovo pouť často spojováno s představou
množství lidí pohybujících se v hluku pouťových atrakcí. Pouť
však vždy byla s doposud je především cesta k určitému cíli,
často spjatá s nábožensky významným místem. Poutníci ji
konali na znamení pokání, s touhou po očistě a obnově duchovního života.
Pojetí poutí záleží na poutníkovi samotném, je zkrátka cestou
do neznáma, většinou pěšky, někdy také na kole nebo na koni.
Umožňuje mu poznávat sebe samého a může vést až k uzdravení člověka. Poutnictví rovněž člověku nabízí příležitost poznávat mnohem bezprostředněji krajiny jiných zemí i regionální kulturu lidí, s nimiž se na cestě setkává.
Po pouti do Svaté země byla pouť do Santiaga de Compostela,
místa hrobu apoštola Jakuba Většího, pokládána za druhou
nejdůležitější. Dnes je velmi populární a stala se součástí světového kulturního dědictví UNESCO.

Spolek Ultreia je otevřeným sdružením přátel Svatojakubské poutní cesty a putování vůbec. Členem se může
stát každý, kdo se zajímá o poutnictví.
Podporujeme Svatojakubskou poutní cestu a další poutě
informačně, organizačně i materiálně.
Spravujeme webové stránky jako hlavní informační
portál o Svatojakubské cestě a dalších poutích.
Podrobné informace o jednotlivých trasách najdete na

www.ultreia.cz
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STA DO SANTIAGA DE COMPOSTELA
OSLEZSKÁ TRASA
STRAHOVICE

2SDYD²Yĕç+OiVND
EXGRYDPDJLVWUiWX

První česká obec na Svatojakubské Moravskoslezské trase.
Obec Strahovice leží v okrese Opava ve Slezsku v nadmořské výšce
228 m. Katastrální rozloha obce činí 5,07 km², v obci žije kolem 900
obyvatel.
Historie:
První historická zmínka o obci je z roku 1349, zakladatelem byli majitelé kláštera Hradisko u Olomouce. Ve 14. století náležely Strahovice
Mikuláši III. a tím ke Krnovsku, dále vlastnil obec například Bernard
Lichnovský z Hoštic. Od roku 1742 do roku 1920 byla obec součástí
Pruského království. Za II. světové války byla součástí Německa.

.UXçEHUN²SĥHKUDGD

Pamětihodnosti:
Kostel sv. Augustina z roku 1924 a kaple Panny Marie Schönstattské.
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Zajímavosti:
Strahovice opřádá i pohádková minulost, kdy se údajně do bezedné
bažiny Hodinového dolu propadl zámek a po zmlklém životě se
ozýval slyšitelný tikot hodin. Dnes v tomto místě vyvěrá pramenitá
voda, která slouží jako zdroj pitné vody pro tři obce.
V období 2. světové války v obci Strahovice působil významný katolický kněz P. Richard Henkes, rodák z německé obce Ruppach – Goldhausen, který zemřel v koncentračním táboře Dachau na sklonku
války v roce 1945 při dobrovolné péči o nemocné nakažené tyfem.
V roce 2019 byl na základě této skutečnosti P.Richard Henkes blahořečen.
Partnerské obce:
Partnerskými obcemi jsou polská gmina Krzanowice a německá obec
Ruppach-Goldhausen.
STRAHOVICE
Pierwsza czeska miejscowość na szlaku morawsko-śląskim św.
Jakuba.

6WUDçLVNR²NRVWHO
VY$QGĕOĭVWUiçQøFK

Miejscowość Strahovice położona jest w powiecie opawskim na
Śląsku na wysokości 228 m npm. Obszar katastralny wsi wynosi 5,07
km2, wieś liczy około 900 mieszkańców.
Historia:
Pierwsza wzmianka historyczna o miejscowości pochodzi z 1349
roku, jej założycielami byli właściciele klasztoru Hradisko koło Ołomuńca. W XIV wieku Strahovice należały do Mikołaja III. a więc do regionu krnowskiego. Należała także do Bernarda Lichnovskiego z Hoštic.
Od 1742 do 1920 r. wieś była częścią Królestwa Prus. Podczas II wojny
światowej była częścią Niemiec.
Osobliwości miasta:
Kościół św. Augustyna z 1924 r. oraz kaplica Matki Bożej Szensztackiej.

kaple P. Marie
Schönstattské

Ciekawostki:
O Strahovicach snuję się opowieść o rzekomym zamku, który zapadł
się w bezdenne bagno Zegarowego dołu a po zamilkłym życiu dało się
słyszeć tykanie zegara. Dziś w tym miejscu wypływa woda źródlana,
która służy jako zdrój wody pitnej dla trzech gmin.
W Strahovicach podczas II wojny światowej był ustanowiony do posługi kapłańskiej wybitny ksiądź katolicki Richard Henkes, pochodzący z niemieckiej wioski Ruppach-Goldhausen. Pod koniec wojny w
1945 r. oddał życie w obozie koncentracyjnym Dachau, dobrowolnie
opiekując się chorymi na tyfus. W 2019 roku na tej podstawie został
beatyﬁkowany.
Gminy partnerskie:
Gminy partnerskie to polska gmina Krzanowice i niemiecka gmina
Ruppach-Goldhausen.
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ZŠ A MŠ
STRAHOVICE

NETRADIČNÍ PODZIM A PŘÍPRAVA
NA VÁNOCE

Ačkoli se kalendářní rok chýlí ke svému
konci, ten školní je v plném proudu. Sotva se žáci v září rozkoukali a zvykli si na
školní režim, přišlo pondělí 14. října a s ním
přechod na distanční výuku. Největší výzva to byla jistě pro prvňáčky a jejich rodiče, kteří neměli s výukou na dálku, na rozličné výukové materiály a odkazy na
rozdíl od jejich starších spolužáků, zatím procvičování. Děti také hojně využívaly
možnosti chatování (rozuměj krátká komužádné zkušenosti.
nikace dvou nebo více lidí prostřednictvím
Na variantu distančního vzdělávání jsme komunikační sítě) se svými učiteli.
se přes letní prázdniny připravili, paní
učitelky prošly odborným školením a nic Ačkoli jsme již všichni zpět ve škole, školní
nebránilo zavedení jednotné komunikač- prostředí Teams budeme využívat i v klaní platformy Teams. Zde má každý ročník sickém školním režimu, nejen při zadásvou online třídu, v níž probíhá výuka vání domácích úkolů nemocným dětem.
formou videokonferencí a žáci tady nalez- Za zmínku stojí také to, že před Vánoci
nou kromě zadání domácích úkolů také proběhly na naší škole historicky první
třídní schůzky a konzultační hodiny on-line. A jelikož se rodiče do školy v nejbližší
době osobně nedostanou, ukážeme nejen
jim prostřednictvím fotografií náš vánoční
stromek a zlomek vánoční výzdoby.
Pokojné Vánoce Vám všem.
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Irena Juchelková
redakční rada, zastupitelka, ředitelka ZŠ

BRAMBORIÁDA
Na konci září proběhlo, na zahradě Mateřské školy, zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiče, v duchu olympijských her.
Po slavnostním příchodu a rozcvičce na
sportovišti mohly děti závodit se svými
rodiči v hodu bramborou, jízdou s kolečky slalomem, skoky v bramborovém pytli
a dalšími disciplínami.
V závěru tohoto sportovního odpoledne
byla také tvořivá část, kde si děti společně s rodiči vyrobily bramborového skřítka
a razítka z brambor. Za výborné výkony
byli všichni přítomní odměněni potleskem
a děti sladkou odměnou.

Kristina Barancová
redakční rada

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ

I tento rok se děti připravovaly na návštěvu Mikuláše s andělem a družinou čertů.
Celý týden nás provázel mikulášskou tradicí. Děti si zdobily třídu, vyráběly Mikuláše, andílky i čerty a naučily se několik
mikulášských písní a básní. I čertovská
polka přidala na radostné náladě. A přišel
pátek, den očekávání, třída byla krásně

vyzdobená, děti předvedly, jak umí zpívat,
tančit a přednášet básně. Najednou se za
dveřmi ozývá CINK, CINK, CINK... Co to
je? Kdo to je? Potichounku se ptají děti paní
učitelky a jdou se společně podívat. Když
však otevřou dveře, je tam koš plný sladkostí.
15

Začíná
nadílka… měli jste
vidět
výrazy
dětských
tváří… z očekávání
a plíživých obav
byl na světě
rázem
úsměv
a spokojenost.
Vždyť tady nikdo
nezlobí!
Proto také čert

zůstal za dveřmi. Všechny naše děti od
radosti zazpívaly Mikulášskou písničku
a paní učitelka jim předala překvapení
v balíčku.
A budou se děti těšit i na přes rok? To víte,
že budou! Copak máme snad ve školce uličníky? Radost ve tvářích našich dětí byla
pěkným zakončením našeho mikulášského
týdne.
Martina Kubináková
vedoucí učitelka MŠ

SDH STRAHOVICE

PODZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
MLADÝCH HASIČŮ
SDH STRAHOVICE
První říjnový víkend roku 2020 se dorostenecké družstvo společně s několika jedinci
z řad žáků vydalo na sportovní soustředění. Účelem bylo připravit se na podzimní
části postupových soutěží, převážně Závodu požárnické všestrannosti neboli “braňáku”.
Společně jsme se sešli 2. října a odjeli do
areálu Spálovského mlýna, kde jsme byli
ubytováni. Pozdní příjezd pro nás znamenal, že po ubytování jsme šli na večeři.
Jelikož už byla tma a pršelo, rozhodli jsme
se zahrát si hry ve společenské místnosti.
Vyzkoušeli jsme si, jaké je to být slepým,
a poslechli jsme si dojemný příběh o hluchoněmé Marii a jejím životě.
Druhý den ráno po probuzení jsme si dali
rozcvičku ve formě rozběhání a rozcvičení. Pak každý dostal chvilku na přípravu ke snídani. Po jídle jsme si šli zaběhat
16

a připomněli jsme si práci s buzolou. Vyzkoušeli jsme si naši prostorovou orientaci, když jsme se zavázanýma očima snažili
najít píšťalku. Hráli jsme další hry a neodradilo nás ani klouzající hřiště a bahno.
Po dopoledni, které uteklo jako voda, jsme
se posilnili obědem. Odpoledne si každý
zastřílel ze vzduchovky a natrénoval běh.
Běhalo se okolo areálu, slalom mezi chatkami a sprinty do kopce. Pak už jsme si

prošli otázky ze zdravovědy a testu požární ochrany. Večer se opakoval v duchu prvního dne. Zahráli jsme si hry a potom dostali každý před večerkou volno. Naneštěstí začalo pršet a déšť neustal po celou noc.
Výsledkem toho bylo podmáčené hřiště
s obrovskou kaluží uprostřed. Po rozcvičce
a úklidu pokojů nám nezbylo nic jiného, než
se uchýlit do společenské místnosti, zahrát

si hry, počkat na oběd a odjet domů.
Všem, kteří si připravili nějaké hry nebo
doplnili program chci moc poděkovat. Dík
patří také personálu Spálovského mlýna,
který se o nás staral.
Lukáš Moravec
vedoucí kolektivu SDH Strahovice

AREÁL „KURNÍK“ SE VYKLÍZEL
V pátek 20. listopadu a v sobotu 21. listopadu hasiči začali vyklízet budovu známou
jako Kurník, která jim dlouhá léta poskytovala zázemí nejen pro uskladnění věcí, ale
hlavně při pořádání různých kulturních či
sportovních akcí v Hasičském areálu. Došlo k třídění věcí, které budou ještě potřeba
pro další činnost, od náhradních dílů na
požární automobily, přes stánky, lavičky
a jiné věci pro požární sport. Během soboty
hasiči začali rozebírat konstrukci budovy,
roztřídili stavební materiál do kontejnerů
na nebezpečný odpad, které byly odvezeny
na skládku.
Petr Boček
zastupitel, velitel JSDH Strahovice

HASIČI ODSTRAŇOVALI
NEBEZPEČNÝ STROM
Dne 22. listopadu JSDH Strahovice odstraňovala nebezpečný strom, který rostl v korytu potoka a tím bránil plynulému proudu
vody, zároveň zasahoval do elektrického
vedení. Jednotka za pomoci výškové techniky a technických prostředků, které má ve
výbavě, strom pokácela.

Petr Boček
zastupitel, velitel JSDH Strahovice
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KÁCENÍ RIZIKOVÝCH STROMŮ
uzavření části komunikace v obci. Tento
výcvik byl natolik složitý, že bylo zapotřebí
upozornit zástupce firmy na možná rizika
škod během výcviku, a to poškození plotu,
poškození sloupového osvětlení a el. vedení, poškození travního porostu. V odpoledních hodinách byl výcvik ukončen, členové
jednotky se po náročném výcviku vrátili
zpět do Strahovic.

Hasiči ze Strahovic prováděli 2. prosince
od 9 hodin výcvik v obci Štěpánkovice. Cílem byl nácvik kácení dřevin ve ztížených
prostorových podmínkách motorovou řetězovou pilou za využití výškové techniky
a motorového ručního navijáku. Jednalo se
o kácení celkem 24 ks topolů, rostoucích do
výše 25 metrů a odklízení pokáceného dřeva. Žadatel, firma Agroland, zastoupená
panem Alešem Novákem ve Štěpánkovicích, zajistila výškovou techniku. Podmínkou pro provedení výcviku bylo vypnutí
el. proudu. Uvedenou výluku zajišťovala
firma Agroland. Celý prostor byl přístupný pouze jednotkám PO, to znamenalo
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Petr Boček
zastupitel, velitel JSDH Strahovice

HORAMEA

Milí přátelé,
před rokem jsme zde vzpomínali na chvíle,
které jsme spolu prožili v roce 2019. Zároveň jsme měli v té době spoustu plánů do
blížícího se roku 2020 a nikdo z nás tenkrát
netušil, že budeme brzy čelit celosvětové
pandemii, díky které se nejen nebudou
moci naše plány uskutečnit, ale která také
zcela změní život každého z nás. A tak jako
vše má svůj rub i líc, můžeme se i na uplynulý rok dívat kritickým pohledem a vnímat různé ztráty a těžkosti, které s sebou
nesl, ale zároveň můžeme vidět a být vděčni za všechny nové příležitosti k pozitivním změnám, které nám nutné zastavení se
přineslo...

Nyní máme před sebou nejkrásnější svátky
v roce a tak jako celý rok, i letošní Vánoce
budou zcela jistě jiné... My Vám do těchto
dnů přejeme, právě ve světle nových příležitostí a pravých hodnot, pokojně prožité
chvíle s těmi nejbližšími, spoustu úsměvů
na tváři a radost, naději a lásku, které nám
nabízí samotná podstata Vánoc... Zároveň
Vám do nového roku 2021 přejeme vše dobré a těšíme se, že se již sejdeme na nějaké
společné akci!
Hanka, Pavlína, Martina
Holky z Horamea
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DALŠÍ ZLATÉ VÝROČÍ
Měsíc říjen se nesl
v naší obci ve znamení další Zlaté
svatby. Padesáti let
společného života se
dožili manželé Kristina a Miroslav Dostálovi.
Toto krásné výročí manželé oslavili
v úzkém rodinném
kruhu obnovou svatebního slibu při mši
svaté v kostele svatého Augustina.
Do dalších let přejeme
manželům
Dostálovým hodně
zdraví, spokojenosti,
vzájemné tolerance
a hodně pozitivní
energie v této zvláštní době.

Daniel Beneš
redakční rada, člen
Rady obce Strahovice
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NEJSTARŠÍ OBČANÉ SLAVÍ
PLATINOVOU SVATBU

Nejstarší občan Strahovic, pan František Josefus, se narodil roku 1925 jako nejstarší ze
tří sourozenců rodičům Anně a Mikolášovi
Josefusovým. Dne 3. října oslavil úctyhodných 95 let. Stejně jako mnoho jiných obyvatel pohraničí narukoval v roce 1943 do
Wehrmachtu. Nejdříve působil v Německu, pak ve Francii, kde také roku 1944 padl
do zajetí. Po dobu zajetí pobýval v USA. Na
své zajetí v Spojených státech často vzpomíná, dle jeho slov se tam měl velice dobře
a tamější sedlák, u kterého přebýval, ho dokonce přemlouval, ať zůstane. Nakonec se
přece jen rozhodl vrátit domů za rodinou.

Přiznává, že ještě v Plzni přemýšlel, zda se
rozhodl správně ☺.
Domů se definitivně vrátil v červnu roku
1946. Jako památku na tuto dobu si přivezl
hodinky, které do dnešních dnů nosí a hodinky pořád ukazují správný čas. Po návratu z války začal pracovat jako zedník na
vysokých pecích v Třebovicích a tuto práci
vykonával až do svých 60. narozenin, kdy
odešel na zasloužený odpočinek. V důchodu se ale nedokázal smířit s tím, že nemá
nic na práci. Mnoho let pracoval pro obec
a pomáhal při výstavbě vodovodu.
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v Rehabilitačním
ústavu
v Chuchelné,
ale převážnou
část svého života se starala
o své blízké
a domov. Věnovala se vaření,
pečení, zahradě
a ručním pracím. Své zkušenosti předávala
s radostí svým
vnoučatům.

P. František je celý život sportovcem tělem
i duší. V mládí hrál fotbal za místní sportovní klub a po ukončení aktivní sportovní kariéry se z něho stal věrný fanoušek
SK Meteoru. Pokud mu to zdravotní stav
dovolil, chodil na každé utkání. V současné době se pořád zajímá nejen o výsledky
SK Meteoru, čtení sportovních výsledků se
stalo běžnou součástí rodiny.
Se svojí nastávající ženou Viktorií se seznámil v den, kdy rukoval do války. Zalíbila se
mu a během války jí posílal dopisy. Ze svého pobytu v Americe jí dovezl zlatý řetízek
se srdíčkem na fotografie. Tento dárek má
p. Viktorie dodnes.
P. František a p. Viktorie uzavřeli manželství dne 18. 11. 1950. V letošním roce oslavili 70 let manželství, tzn. platinovou svatbu.
Manželé si postavili rodinný dům, který
spolu celý život zvelebovali. Narodily se
jim dvě děti, nyní mají radost ze čtyř vnoučat a pěti pravnoučat.
P. Viktorie se starala o svou maminku,
manžela, děti a společný domov, byla ženou v domácnosti. Nějakou dobu pracovala
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Manželé
Josefusovi během svého manželství prožili
spoustu krásných i smutných chvil a událostí. Do dalších společných let přejeme
oběma hodně zdraví a krásné chvíle v kruhu těch nejbližších. Ať je jejich dlouholeté
manželství inspirací pro všechny manželské páry.
Martina Panocová
redakční rada, zastupitelka

OPRAVDU JE NUTNÉ HÁZET PET
LÁHVE DO POTOKA?

V poslední době se v naší obci rozmáhá jeden zlozvyk – znečišťování místního potoka prázdnými PET láhvemi. Prázdné láhve
je možné vidět po celé délce potoka, hromadí se pak na konci obce u splavu.

V naší obci firma AVE pravidelně 1x měsíčně sbírá pytle s PET láhvemi a plasty, které
se odvážejí k recyklaci. Je opravdu takový
problém dávat prázdné láhve do pytle, který je možné si vyzvednou na Obecním úřadě? Co vede lidi k tomu, že je raději ihned
po konzumaci vyhodí do potoka? Lenost?
Lhostejnost k životnímu prostředí a našim
spoluobčanům? Nebo to někdo považuje
jako skvělou zábavu?
Příroda je již tak zatížena spoustou jiných
vlivů, které na ni mají negativní účinek. Zamysleme se, jak bychom mohli přírodě pomoci. Zničená příroda má vliv také na naše
životy. Malými krůčky jí můžeme pomoci
k obnově. Zkusme třeba začít tím, že budeme třídit odpad a nebudeme házet láhve
a odpadky do potoka nebo na jiná místa.

Martina Panocová
redakční rada, zastupitelka
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Dne:

od 13 hodin

9. ledna 2021

proběhne ve Vaší obci dvacátý první ročník

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Koledníci přijdou do Vašich domovů předat Vám
radostnou zvěst. Děkujeme, že je přijmete a zároveň
svým darem pomůžete potřebným. Koledníci budou
dodržovat přísná opatření pro prevenci koronaviru,
kterým přizpůsobí průběh koledování. Cílem je
maximální ochrana Vás i koledníků před přenosem
onemocnění.
Děkujeme Vám za pochopení a Vaši pomoc.

Charita Hlučín
Aktuální informace k průběhu Tříkrálové sbírky najdete na www.charitahlucin.cz nebo profilu
Charity Hlučín na sociální síti Facebook.
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OBECNÍ DŮM
S T R A H O V I C E

+ NÁSTUP
MOŽNÝ
IHNED

Nabídka
práce

Máte chuť pracovat v nově otevřené restauraci, která nabízí nové,
krásné a čisté prostředí spolu s moderně vybavenou kuchyní?
Pro posílení našeho týmu hledáme kolegy/kolegyně
na zaměstnání na HPP, možnost i brigádně na pozici:

ČÍŠNÍK/SERVÍRKA
KUCHAŘ/KUCHAŘKA
POMOCNÝ KUCHAŘ/KUCHAŘKA
PROVOZNÍ
Požadujeme ﬂexibilitu, spolehlivost, schopnost organizace práce,
reprezentativní vystupování, schopnost pracovat v kolektivu
a hlavně chuť se učit novým věcem.
V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat
na telefonním čísle +420 602 386 347, své životopisy, prosím,
zasílejte na email: info@od-strahovice.cz

+420 602 386 347 | info@od-strahovice.cz

INZERCE
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STABILNÍ A RYCHLÝ
INTERNET PO „PEVNÉ LINCE“
Se společností CETIN se podařilo v posledních letech ve spolupráci s obcí vyjednat přivedení optického kabelu do obce
a zrychlení pevné sítě ve Strahovicích. Všude tam, kde byla dříve pevná linka, je dnes
možné připojení k internetu rychlostí až
250 Mb/s.
VÝHODY pevné sítě:
- stabilita připojení i za špatného počasí
- možnost výběru z celé řady poskytovatelů
internetu
- udržení rychlosti a kvality pro desítky
připojených zařízení najednou,
- internetová TV s možností zpětného
zhlédnutí a nahrávání
(= řešení přechodu televizního vysílání na
DVBT-2)
- sledování videí online bez sekání
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a v nejvyšší HD kvalit
- možnost změny poskytovatele bez změny
sítě
Společnost CETIN neprodává žádné služby.
Nabízí tzv. otevřenou síť, kde služby prodávají poskytovatelé internetu – operátoři,
které dobře znáte a už v současné chvíli od
nich třeba využíváte řadu různých služeb
včetně mobilního volání. Na stránkách
www.zrychlujemecesko.cz si můžete ověřit dostupnost a získat konkrétní nabídku
od Vámi vybraného poskytovatele. Vždy se
jedná o internet, většinou s IPTV (internetovou televizí s možností zpětného zhlédnutí pořadů) a řadou doplňkových služeb
a zvýhodněných balíčků, např. s mobilním
voláním.

Nevíte-li si rady, zavolejte na infolinku CETIN 238 461 111 (každý všední den od 8:00
– 16:00).
CETIN, to je pevná telekomunikační síť,
která je dostupná ve většině domácností
v České republice. Navazuje na dlouholetou tradici bývalého ČESKÉHO TELECOMU a spravuje sítě v jeho původním majetku. Pokud již pevnou linku nemáte, nebo
jste kabel odstřihli, případně je na sloupu
před domem, tak nevadí. Přípojku lze kdykoliv obnovit.

Roman Strachota
Regionální rozvoj obchodu a infrastruktury
Cetin

27

TŘIĎME JEDLÉ TUKY A OLEJE
Vánoční období je neodmyslitelně spojeno s výborným jídlem. Ať už na štědrovečerní tabuli smažíte rybu, kuře nebo bílé
klobásky, jistě při tom spotřebujete nemalé
množství oleje či tuku. Ve fritéze nebo na
pánvi ho každoročně použijeme několik
litrů a pak přemýšlíme, co s ním. Do odpadkového koše? Do toalety? Správná odpověď je za c). DO kontejneru na sběr oleje!
Ve vaší obci se nachází popelnice určené po
sběr použitých jedlých olejů a tuků. Ať už
tedy použijete olej nebo sádlo, odneste tuk
do popelnice. Je to skutečně jednoduché,
olej slijete do plastové lahve a až půjdete
vyhodit balicí papíry od dárečků, vezměte
plnou láhev s sebou. Kde najdete svou nejbližší popelnici se dozvíte na webu tridimolej.cz.
Proč je vlastně užitečné olej
třídit?
Jednak
zabráníte ucpání odpadů v domácnosti, stejně
jako ucpání celých kanalizačních sítí. Vánoce jsou pro
čističky odpadních vod náročné období,
protože kromě vody přitéká také obrovské
množství olejů a tuků, které ztěžují správné přečištění vody. Náklady na čištění odpadních sítí by se mohly lépe využít jinde.
Jedlé tuky a oleje se recyklací také stávají
hodnotnou surovinou pro výrobu biopaliv
2. generace a letadlového paliva.
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Martin Veselý
development manager Trafin Oil a.s.
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INFORMACE O ZMĚNĚ
KONTAKTNÍHO
PRACOVIŠTĚ ÚŘADU
PRÁCE V KRAVAŘÍCH
Dovolujeme si Vás informovat, že občané
správního obvodu Kravaře mohou dávky
státní sociální podpory a dávky pěstounské péče (přídavek na dítě, rodičovský
příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné,
pohřebné) vyřizovat Kontaktním pracovištěm Kravaře, v budově na ul. Petra z Kravař
3165/9, pouze do 31. 12. 2020.

Ode dne 4. 1. 2021 mohou občané o tyto
dávky požádat na nejbližších kontaktních pracovištích v Opavě (Janská 2) nebo
v Hlučíně (Mírové náměstí 25/24, budova
„C“). Děkujeme za pochopení.
Petr Šimeček
vedoucí Kontaktního pracoviště Kravaře

STRAHOVICE OBJEKTIVEM
NAŠICH OBČANŮ
V minulém čísle Strahovického zpravodaje jsme vyhlásili fotografickou soutěž. Tato
soutěž měla mít vernisáž již v prosinci,
ale z důvodu nevyzpytatelnosti kovidové
situace jsme se rozhodli termín posunout
do jarních měsíců příštího roku a tím také
soutěž prodloužit.
Jaké jsou podmínky soutěže?
Formát fotografie:
Digitální fotografie s rozlišením 150 - 300
DPI, fotografie budou vytištěny na velikost
30 x 40 cm
30

Iniciály fotografa:
Jméno a příjmení, datum pořízení fotografie (stačí rok) a případně název fotografie
Sběrné místo:
zpravodaj.strahovice@seznam.cz
Termín uzávěrky posílaných fotografií:
31. 3. 2021
Nejlepší fotografie pak budou umístěny
v restauraci Obecního domu. Proběhne
také vernisáž, kde si budete moci tyto fotografie prohlédnout. O bližším termínu Vás
budeme informovat v březnovém vydání

zpravodaje.
Případné dotazy k této soutěži posílejte na
mail zpravodaj.strahovice@seznam.cz.
Děkujeme všem, kteří se již do soutěže zapojili a budeme se těšit na Vaše další příspěvky.
Kristina Barancová
redakční rada

Rozpis vývozů komunálního odpadu rok 2021

Tetrapak

LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

Strahovice - liché pondělí

Plasty
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JUBILANTI
Leden
84 let
83 let
81 let
75 let
70 let

50 let

Únor
87 let
82 let
81 let

Josef Černý
Anežka Sollichová
Konrád Macošek
Rudolf Gašperák
Marie Skibová
Josef Josefus
Lucie Slavíková
Maria Prasková
Anna Slavíková
Jan Machold

Leo Hluchník
Adolf Duda
Milada Riemlová

70 let
65 let

Eva Poštulková
Lýdie Nevřelová

Březen
86 let
Uršula Sonnková
Marie Hluchníková
84 let
Ludmila Macošková
82 let
Marie Březovská
81 let
Jan Lasák
70 let
Josef Nevřela
Marie Josefusová
65 let
Ludvík Kozolka
60 let
Josef Malchárek
Gratulujeme všem jubilantům.
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