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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY OBCE
Také děkuji zaměstnancům obecního úřadu
a všem obecním pracovníkům za veškeré,
ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, máme za se- vždy svědomitě vykonávané činnosti. Pobou komunální volby. Věřím, že jste se ve děkování patří také všem aktivním členům
volbě nových obecních zastupitelů rozhod- spolků a organizací působících v naší obci.
li správně a že činnosti a aktivity, které se
budou v následujících letech uskutečňovat, Přeji vám všem pevné zdraví, hodně osobní spokojenosti a všechno nejlepší pro vaši
naplní vaše očekávání.
budoucnost.
Dovolte mi, abych poděkovala všem aktivním zastupitelům minulého volebního ob- „Čím jsem starší, tím méně si všímám, co lidé
dobí za všechny činnosti, které vykonali ve říkají, myslí si a v co doufají. Všímám si toho, co
dělají, jak žijí a o co usilují.“ /Robert Fulghum/
prospěch svých spoluobčanů.
Vážení spoluobčané,

Zejména bych chtěla poděkovat panu Rudolfu Pekárkovi a paní Jiřině Hladíkové,
kteří se rozhodli dále již nekandidovat, za jejich dlouholetou práci v zastupitelstvu obce.
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Elen Malchárková
starostka obce Strahovice

OBECNÍ
INFORMACE

OPRAVA DĚTSKÉHO KOUTKU
NA HŘIŠTI
V rámci přípravy na letošní sportovní slavnost došlo v červenci k opravě dětského
koutku na fotbalovém hřišti. V první fázi
bylo odstraněno nevyhovující dřevěné
oplocení, na jehož místě byl postaven nový
drátěný plot zabraňující přístupu k místnímu potoku. Proběhla kontrola houpaček,
dřevěné konstrukce herních prvků byly
opatřeny novými odolnými nátěry. Nově se

nainstalovalo zakrývací dětské pískoviště,
které bylo již od prvního dne hojně využíváno našimi nejmenšími ratolestmi. Všem
zúčastněným brigádníkům děkujeme za pomoc a dětem přejeme, ať si dětského koutku
užijí co nejvíce.
Daniel Beneš
redakční rada, člen Rady obce Strahovice

ČIŠTĚNÍ POTOKA
V průběhu měsíce srpna a září probíhá po- ochranného valu. Realizaci zajišťuje Státní
stupně v dostupných místech čištění poto- pozemkový úřad v rámci komplexních poka od nánosu. Rovněž je vyklestěn potok u zemkových úprav.
zdroje pitné vody (Hodinového dolu), kde
Karel Malchárek
do tohoto potoka vyústí nová kanalizace
člen Rady obce Strahovice
nad parcelami nových rodinných domků –
Kolonie. Součástí této akce je i vybudování
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KOLONIE, TAM TO ŽIJE!
Dne 25. 6. 2022 se ve Strahovicích po dvouleté covidové pauze
uskutečnil již tradiční výroční
Strassenfest.
Účast na této události byla značná, a to i díky překrásnému počasí. Pořádání této oblíbené akce
se tentokrát ujala ulice Kolonie
a akce probíhala v prostorách
mezi hřbitovem a mateřskou školou.
Kolonie připravily pro návštěvníky bohaté občerstvení, kde nechyběly steaky, makrely, uzená
žebra, hranolky, koláče a mnoho
dalších oblíbených pochutin.
Děti se mohly zúčastnit připraveného animačního programu.
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Jako již tradičně hrál k poslechu i tanci Leo
a také talentovaný strahovický interpret Lukáš.
Výtěžek se obyvatelé této části Strahovic
rozhodli věnovat vybraným místním spolkům a na kostel.
Hana Kozlovská
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BESEDA SE SENIORY
Po
dvouleté
odmlce z důvodů covidových opatření
v minulých letech uspořádal
SPOZ (Sbor pro
občanské záležitosti) při OÚ
ve Strahovicích
setkání seniorů v sobotu 20.
srpna.

Závěr besedy byl tentokrát neplánovaně doplněn vyprávěním vtipů
z řad účastníků. Poděkování patří
organizátorům a všem zúčastněným
za příjemně strávený podvečer.

Karel Malchárek
člen Rady obce Strahovice

V sále obecního domu
byl připraven zábavný
program v podobě kvízu
z historie Strahovic, nechybělo kolo štěstí s bohatou
tombolou a občerstvením.
Ke zpěvu a k tanci hrál Leo
především skladby přiměřené osazenstvu.
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ODPUSTOVÉ OSLAVY

ale i zatančit. Pro děti byl připraven
skákací hrad a kolotoče. Pro všechny
účastníky bylo připraveno bohaté občerstvení. Oslavy pokračovaly i v sobotu hudební produkcí Leoše. Schola
krásnými písněmi obohatila nedělní
mši svatou ve farním kostele.
Karel Malchárek
člen Rady obce Strahovice

Poslední víkend v srpnu je každoročně ve znamení odpustových oslav
patrona našeho kostela sv. Augustina. Páteční odpoledne a podvečer
nám opět zpříjemnila Vlčnovjanka –
slovácký krojovaný dechový soubor
pod vedením kapelníka Pavla Nevařila. Z důvodů předpovědi nejistého
počasí a lepšího technického zázemí
byly využity prostory fotbalového
hřiště. Při čtyřhodinovém vystoupení jsme se mohli zaposlouchat
do známých skladeb, zazpívat si,

7

PIVNÍ SLAVNOSTI

Nachmelený víkend, s podtitulem Z knajpy Jezdecký klub Silesia, obec Strahovice a Dado knajpy, byl v letošním roce naplánován vid Stareček). Rovněž byla připravena celá
řada jídel a pochutin, které se podávaly na
na pátek a sobotu 9. a 10. září.
obou místech.
Slavnostní narážení prvního sudu s ochutnávkou piva proběhlo v pátek úderem Živá hudba zpříjemnila posezení u obecnísedmnácté hodiny a nechyběly ani dobové ho domu i na hřišti. O zábavu dětí se postakroje některých účastníků. V prostorách hři- rali mladí zástupci spolku GymPar s řadou
ště a obecního domu se nacházelo celkem soutěží na hřišti i ve vnitřních prostorách,
8 výčepních míst, kde bylo možno po oba kde proběhla diskotéka. Děti mohly využít
dva dny ochutnat pivní speciály 26 značek. i možnosti svezení na ponících Jezdeckého
O prodej se postarali zástupci jednotlivých klubu Silesia.
složek (sportovci, hasiči, myslivci, nově
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Účast byla po oba dny hojná a dle ohlasu
účastníků se akce vydařila. Celkem se vyčepovalo přes 3 500 piv.
Nezbývá než všem aktivním pořadatelům
poděkovat za zdárný průběh akce a těšit se
na obdobnou slavnost v příštím roce.

Karel Malchárek
člen Rady obce Strahovice
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST STRAHOVICE

TŘETÍ VÝROČÍ
BLAHOŘEČENÍ MUČEDNÍKA LÁSKY
P. RICHARDA HENKESE
přelomu roku 1944/45 vypukla
tyfová epidemie, byly nejvíce zamořené vězeňské bloky uzavřeny
a vězni v nich umírali bez jakékoliv péče a pomoci, přihlásil se
P. Richard jako dobrovolný ošetřovatel do těchto bloků. Pro léčbu nemocných vězňů nemohl nic
udělat, jako člověk jim ale mohl
být nablízku a jako kněz poskytoval umírajícím duchovní pomoc.
Po třech měsících vyčerpávajícího nasazení se sám nakazil a 22.
února 1945 zemřel. Blahořečen byl
s titulem mučedník lásky v neděli
15. září 2019 v Limburgu.

V polovině září jsme si připomněli 3. výročí blahořečení P. Richarda Henkese SAC
faráře ze Strahovic. Tento kněz působící
na území tehdejší pruské části olomoucké
arcidiecéze (v Ketři 1931–1937, v Branicích
1939–1941 a ve Strahovicích 1941–1943), byl
v dubnu 1943 pro své protinacistické postoje gestapem zatčen a odvlečen do koncentračního tábora Dachau. Když zde na
10

Výročí blahořečení jsme si ve
Strahovicích připomněli ve farním kostele na svátek Povýšení
svatého kříže ve středu 14. září při
mši svaté v 9 hodin. Tato mše svatá byla součástí konference kněží
hlučínského děkanátu a po ní proběhlo představení nové komiksové publikace o životním příběhu tohoto
blahoslaveného kněze svázaného s životem
naší obce. Tu je možno si zakoupit v kostele
nebo na místní poště za cenu 110 Kč.

se svolením o. Jana Larische
upravil o. Vlastimil Krajčovič

OBECNÍ
KNIHOVNA

VYHODNOCENÍ
PRÁZDNINOVÉ AKCE
Odesílatelé těchto
pohledů se můžou
stavit každé úterý
od 15:00 do 17:00
hod. do Místní
knihovny Strahovice a vyzvednout
si svou knižní odměnu.

Michaela
Pierníková
knihovnice

Čas prázdnin se nám opět rychle
přehoupl na samý konec a je tu září
a s ním ukončení „soutěže“ Pošli
pohled do knihovny. Celkem nám
do knihovny dorazilo 17 pohledů.
Místa, kde jste trávili svůj volný čas,
byla opravdu rozmanitá. Pohledy
chodily z různých míst naší republiky, ale i ze zahraničí. Nejkratší
vzdálenost urazil pohled z naší chaty Královna a naopak nejdelší trasu
pohled ze Santiaga de Compostela.
Vylosovanými a výherními pohledy nakonec jsou: pohled z Hrabyně,
z Berouna, z Irska, z maďarského
Lenti a maďarského Hajdúszoboszló
(viz. obrázek).
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ZŠ A MŠ
STRAHOVICE

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO
ROKU U NÁS VE ŠKOLCE

Prázdniny nám utekly jako voda a i léto se
nám pomalu chýlí ke konci. Během prázdninového provozu jsme školku pilně chystali
na nový školní rok, aby se dětem u nás líbilo.

Letos nastoupilo osm nových dětí a kapacita mateřské školy je opět plně obsazena.
První dny bývají pro některé děti náročné,
ale věříme, že se nám trpělivým a laskavým
přístupem brzy podaří překonat počáteční
adaptační obtíže a děti
budou u nás spokojené
a veselé. Starší kamarádi svým novým spolužáčkům také pomáhají
a jistě budeme i letos
skvělá parta.
První dny trávíme
spoustu času na naší
školní zahradě a užíváme si ještě letní počasí.
Děti si zvykají na nový
režim dne a nové povinnosti a jsou opravdu
velmi šikovné.
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Od října nám již začnou
společné akce. Na podzim
nás jich čeká hned několik.
Budeme uspávat broučky,
vyrobíme si Podzimníčky
a za dětmi přijede divadélko.
Popřejme si, ať je letošní
školní rok nejen klidný
a úspěšný, ale i veselý. Ať
se nám dobře spolupracuje a máme šťastné a spokojené děti.

Hana Bolacká
vedoucí učitelka MŠ
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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Ve čtvrtek 1. září se rodiče prvňáčků, zaměstnanci školy, pozvaní hosté a žáci shromáždili na tartanovém hřišti, aby společně
oslavili zahájení nového školního roku. Po
úvodním slovu paní ředitelky promluvil
k žákům i rodičům pan místostarosta, prvňáčci obdrželi dárek v podobě pohádkové
knihy a na závěr pověděl pan farář dětem
motivační příběh o vytrvalosti. Výjimečný
byl tento den především pro devět nových
prvňáčků, kteří zasedli poprvé do školních
lavic.
A co nás v tomto školním roce čeká nového?
Asi nejžhavější novinkou je zavedení elektronických žákovských knížek. Proč jsme se
k tomuto kroku uchýlili? Počátečním impulzem byla distanční výuka, kdy nám elektronická žákovská knížka začala chybět, protože jsme známky nemohli žákům do těch klasických žákovských knížek zapisovat, jelikož jsme je prostě neměli k dispozici. A jaké
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výhody to přináší pro rodiče? Ti jistě ocení,
že informace o práci školy a výsledcích žáků
jim budou trvale přístupné a budou mít
kompletní přehled o známkách a docházce.
A co žáci? Ti se už nebudou muset obávat, že
„žákajdu“ zapomenou nebo ztratí. Tato novinka se ovšem netýká prvňáčků, pro které
bude jistě velkou motivací sbírat jedničky
v klasické papírové žákovské knížce.
Další novinkou je náš záměr vybudovat
venkovní učebnu, která by měla být umístěna nad golfovým hřištěm vedle tělocvičny,
v místě, kde se nyní nacházejí šplhadla. V
současné době čekáme na vyjádření úřadů
a zpracováváme žádost o dotaci, která bude
vyhlášena na konci září. Učebna by měla
sloužit nejen pro výuku, ale také k provozování volnočasových aktivit školní družiny. Součástí stavebních úprav by bylo také
vybudování odpočinkové zóny u vstupu
do budovy školy, kde by mohli žáci trávit

mimo jiné velkou přestávku a využít lavič- Závěrem bych chtěla poděkovat Kristině Baky k posezení během svačinky. Pokud bude- rancové za zpracování nového loga školy.
me úspěšní, budou stavební práce zahájeny
v roce 2023.
Všem žákům přeji, ať se jim v novém školním roce daří a hlavně, ať je to ve škole
Chcete-li se dozvědět o místní škole více, baví.
navštivte naše zbrusu nové webové stránky
www.skolastrahovice.cz.
Irena Juchelková
redakční rada, ředitelka ZŠ
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RECYKLOHRANÍ
Naše škola se opět zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. V loňském školním roce 2021/2022 jsme se umístili z 3 844 škol na 251. místě. Za toto místo
jsme dostali malou finanční odměnu, za kterou jsme dětem koupili drobné dárky.
Tento program vznikl v září roku 2008 se
záměrem podpořit environmentální výchovu v mateřských, základních a středních
školách v České republice. Cílem projektu
je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti předcházení vzniku, třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost
se zpětným odběrem baterií a použitých
drobných elektrozařízení. Od roku 2020
došlo k rozšíření témat o problematiku šetrné spotřeby vody. Nad vznikem projektu
v roce 2008 převzalo záštitu MŠMT
České republiky a je spolufinancován
společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci.
Projekt je určen všem MŠ, ZŠ i SŠ
v České republice a účast v něm je
zcela bezplatná. Zdarma je i dodání
sběrných nádoby na použité baterie
a vysloužilé drobné elektrozařízení
a také následný odvoz po jejich naplnění.
Každý žák bude moci do školy nosit
nepotřebné drobné elektrospotřebiče
(například starý mobil, kalkulačku,
telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3
přehrávač) a baterie, akumulátory
a tonery (barvy do tiskáren).
Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů
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a menších projektů, ale také přímou
účastí dětí na sběru
použitých
baterií
a vysloužilého drobného elektrozařízení.
Rodiče, i Vy se můžete do Recyklohraní
zapojit. Máte-li doma vybité baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče, věnujte
je svým dětem. Zajistíte tak jejich recyklaci
a svým dětem pomůžete získat body. Těšíme
se na další spolupráci a loučíme se citátem
našeho oblíbeného Jana Amose Komenského: „Čím je člověk vzdělanější, lepší
a ušlechtilejší, tím víc si váží přírody.“
Andrea Hluchníková
vychovatelka ŠD

SOUTĚŽ „HLEDÁME NEJLEPŠÍHO
MLADÉHO CHEMIKA ČR“
uplatnění v praxi a která je i zajímavým a lukrativním studijním
oborem.
Soutěž probíhá ve čtyřech kolech.
První kolo se uskutečnilo na ZŠ
Chuchelná formou testování teoretických znalostí v hodině chemie. Test si zkusili vyplnit všichni žáci devátého ročníku a tři
nejlepší postoupili do druhého
kola (Kateřina Riemlová, Karolína Zemanová, Eliška Vilímová).

Jedná se o soutěž, která je největší oborovou
soutěží svého druhu, svým záběrem a významem přesáhla hranice regionu a stala
se celorepublikovou záležitostí. Celostátní
finále probíhá každoročně v červnu na půdě
Univerzity Pardubice, kde své síly změří ti
nejlepší z jednotlivých krajů.

jazyce.

Druhého kola se zúčastnilo celkem 180 žáků z celého kraje
a probíhalo formou online testu.
Důležité byly nejen znalosti ale
také čas, během něhož byl test
vyplněn. Katka toto kolo s přehledem vyhrála a zajistila si tak
postup do třetího kola. Také další
dvě žákyně naší školy (Karolína
a Eliška) postoupily do třetího
kola, kterého se však Eliška nezúčastnila, protože se rozhodla reprezentovat naši školu v českém

Třetí kolo prověřilo laboratorní dovednosti třiceti nejlepších soutěžících online kola
v laboratořích SPŠCH Ostrava, kde obě
děvčata dosáhla skvělých výsledků. Karolína obsadila 15. místo a Kateřina potvrdila
své znalosti a laboratorní zručnost, díky čeSoutěž se pořádá především proto, abychom muž opět toto kolo vyhrála a zajistila si tak
žákům představili chemii jako poutavou účast ve čtvrtém celostátním kole.
a užitečnou přírodní vědu, která má široké
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Ve čtvrtek 16. června 2022 se konalo
celostátní kolo na Univerzitě v Pardubicích. Také zde se Katce velmi
dařilo, obsadila 13. místo.
Věříme, že se Katce tyto vědomosti
a zkušenosti podaří zúročit i během
dalšího studia na Střední průmyslové škole chemické v Ostravě.
Monika Slivková
ředitelka ZŠ Chuchelná

SDH STRAHOVICE

POŽÁR TRANSFORMÁTORU
ZAMĚSTNAL ČTYŘI
JEDNOTKY HASIČŮ
JSDH
Kylešovice
a jednotkou HZS
MSK stanice Opava
k požáru transformátoru do obce Strahovice.
Před samotným vyhlášením poplachu,
byl požár zpozorován místními obyvateli a zaměstnanci
místního obecního
úřadu, kteří informovali místní jednotku a integrované
operační středisko.

Dne 25. 7. 2022 v 16:46 byla vyslána jednotka JSDH Strahovice technikou CAS 8 Praga Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že od
V3S a CAS 32 T 815 společně s JSDH Bolatice, zkratu na transformátoru vzplály tůje, které
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se nacházely pod transformátorem. JSDH
Strahovice požár začala likvidovat dvěma
„C“ proudy, tím bylo zamezeno další šíření
požáru na přilehlou budovu obecního úřadu a další plošné šíření požáru. Jednotka
dostala požár rychle pod kontrolu i díky
pohotovým občanům, kteří byli nápomocní
hasičům.
Díky vysokým teplotám při požáru došlo
k poškození reklamní tabule společnosti
Sazka a úřední cedule.
Petr Boček
velitel JSDH Strahovice, zastupitel
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HASIČSKÝ VÍKEND
VE DNECH 2. - 4. ZÁŘÍ 2022

20

Všechny příznivce nejen hasičského sportu
jsme, po roční odmlce,
mohli přivítat první
zářijový víkend v zrekonstruovaném hasičském areálu.
Páteční program odstartovala ve 21:00
noční soutěž memoriál Karla Peterka a zároveň 11. kolo Noční
Hlučínské Hasičské
Ligy (NHHL). Klimatické podmínky nám
připomenuly nastávající podzim a teplota se
pohybovala pod 10 °C.
I přesto k nám zavítalo celkem 31 družstev,
z toho 10 ženských a 21
mužských. Tuto noční
soutěž zcela ovládli
soutěžící z Bělé, když
kategorii žen vyhráli
v čase 19,17 sec. a mužskou v čase 16,28 sec.
Domácí
družstva
obsadila v ženské 5.
a 7. místo, v mužské
pak 4. a 18.
Na sobotní odpoledne bylo naplánované
slavnostní
otevření
nové hasičské zbrojnice a její posvěcení
panem farářem Mgr.
Vlastimilem Krajčovičem. Celý akt započal
v 15 hodin slavnostním nástupem a uctěním státní hymny
21

Elen
Malchárkové
a hostů jsme obdrželi od pana Ing. Karla
Malchárka obraz Sv.
Floriána a od pana
Josefa Josefuse zarámovanou hasičskou
modlitbu.
Nadešel
čas pana faráře, který
nám novou budovu
posvětil a po slavnostním přestřižení
pásky se mohli všichni přítomni vydat na
prohlídku vnitřních
České republiky. Mezi
zúčastněnými pozvanými hosty byli: plk. Ing.
Radim Kuchař – krajský
ředitel HZS Moravskoslezského kraje, plk. Ing.
Kamil Pastuszek – ředitel
územního odboru Opava,
Mgr. Herbert Pavera – senátor parlamentu České
republiky, Ing. Robert
Štefek – ředitel společnosti Tameh Czech s.r.o.,
starostové okolních obcí,
delegáti sborů 11 okrsků
okresu Opava a delegáti družebních sbo- prostor. Počasí nám přálo a tak jsme mohli
rů SDH Všemina a OSP Krzanowice. Po strávit příjemné odpoledne s kapelou Braproslovech paní starostky obce Ing. Arch. tranci, která hrála nejenom k poslechu, ale
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představili nové vybavení našich nejmladších
členů, které jsme pořídili z grantu firmy Tameh
Czech s.r.o. Pro všechny děti byl k dispozici
skákací hrad a soutěže
pořádané našimi vedoucími mládeže. Zásahová jednotka předvedla zásah u dopravní
nehody, kdy její členové
museli vyprostit osobu
z havarovaného vozidla a následně ji předat
i k tanci. Pro členy sboru jsme měli připrazdravotníkům. O veveno občerstvení v podobě rautu a obdrželi černí zábavu se pak postaral DJ Vezekmín.
zde i upomínkové předměty, aby jim tento
den připomínaly. Široké veřejnosti jsme
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V neděli pokračoval program memoriálem
Ing. Rudolfa Barance, soutěží o putovní pohár starosty SDH a zároveň byla tato soutěž zařazena do seriálu soutěží Autobond
Group Opavské ligy. Oproti páteční se
trať v mužské kategorii prodloužila na 3B,
v ženské a dorostenecké zůstala zachována
na 2B. Startovní listinu tvořilo 7 ženských,
16 dorosteneckých a 11 mužských družstev.
Dorosteneckou část ovládly Služovice v čase
21,21 sec., naši se umístili na 9. místě. Ženám z Kozmic se podařilo zvítězit druhým
rokem za sebou v čase 20,54 sec., domácí se
umístily na krásném druhém místě v čase
24

22,13 sec. V mužské kategorii již potřetí
v řadě zvítězilo družstvo ze Svobody v čase
20,71 sec., domácí obsadili místo 5.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem těm
členům, kteří obětovali svůj volný čas, aby
nachystali vše potřebné pro zdárný průběh
soutěží a odvedli obrovský kus práce nejen
u tohoto, ale hlavně při přípravě areálu na
slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice.
Lukáš Pekárek
starosta SDH Strahovice

SK METEOR
STRAHOVICE

UKONČENÍ
SEZÓNY NAŠICH
NEJMENŠÍCH
Tradiční zakončení fotbalové sezóny si v polovině června zakusili naši nejmladší fotbalisté. Na hřišti je čekalo bohaté občerstvení
i sportovní program. Protože nedílnou součástí vývoje mladých sportovců jsou rodiče,
byli i oni do soutěží zapojeni. Výkony dětí
i jejich rodičů byly heroické, a tak si nakonec

sladkou odměnu v podobě kola štěstí pro děti
a lahodného moku pro rodiče zasloužili
pořádá
opravdu všichni. Chtěl bych poděkovat rodičům dětí za jejich ochotu a spolupráci, dětem za jejich nadšení a přístup a samozřejmě trenérům Michalovi a Patrikovi za práci
s mládeží.

ve d

SPORTO

Tomáš Hanzlík
předseda SK Meteor
Strahovice
pátek 29.7.2022
18:00
Fotbalové utkání stará garda
SK METEOR – Sokol Kobeřice

20:00
karneval

Sunday’s band

POČASÍ SPORTOVNÍ
SLAVNOSTI NEPŘÁLO
Poslední červencový víkend byl jako tradičně ve znamení sportovní slavnosti SK Meteor Strahovice. Ve spolupráci s obecním úřadem byl k vidění jak kulturní, tak sportovní
program. Pomyslný výkop slavnosti zařídili
v pátek staří páni, kteří odehráli své utkání
s Kobeřicemi. Zápas měl jako tradičně grády
a diváci mohli vidět krásné góly, i když více

jich padalo do naší branky. Večerní karneval
obstarala kapela Sunday´s Band. Přestože
počasí nám moc nepřálo, hudba zněla do
brzkých ranních hodin a všichni návštěvníci
odcházeli v dobré náladě.
Sobotní program byl silně ovlivněný nepříznivým počasím, kdy nám celý den
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v disciplínách, které prověřily nejen jejich
fotbalové schopnosti, ale také zručnost a šikovnost. Ve druhé části pak týmy odehrály
své fotbalové zápasy. Z vítězství se nakonec
radoval tým Dolního Benešova. Večerní program se nesl v duchu vědomostního kvízu.
Dvanáct týmů se poměřilo v desítce různorodých témat. Otázky nebyly vždy snadné,
ale dobře vyvážené týmy si i s takovými dokázaly poradit.

propršel. Sportovní program obstaral turnaj přípravek – Janík Cup, který byl letos
okořeněn desetibojem, kdy se všichni malí
sportovci ukrytí před silným deštěm utkali
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I závěrečný den sportovní slavnosti – neděle, nás přivítal deštěm, proto se tradiční mše
na hřišti přesunula na hrací plochu našeho
kostela. Na mši svaté se podařilo vymodlit lepší počasí a již po slavnostním obědě,
který probíhal v obecním domě, začal déšť
slábnout a vše se mohlo chystat na vyvrcholení slavností fotbalovými utkáními. Hned
v prvním domácí SK Meteor Strahovice
přivítal zahraniční sousedy KS 1905 Krzanowice a v pohledném zápase bohatém na
góly zvítězil 9:1. Hlavní zápas sehrály týmy
krajského přeboru, kdy TJ Sokol Kobeřice
vyzval Dolní Benešov. Na závěr sportovních
slavností zahrál DJ David a roztančil nejednoho návštěvníka. Po celý víkend bylo zajištěno bohaté občerstvení a my už se těšíme
na další rok.
Tomáš Hanzlík
předseda SK Meteor Strahovice

JK SILESIA STRAHOVICE – ÚSPĚCHY
V ZAHRANIČÍ A PRÁZDNINOVÁ
VYSTOUPENÍ
jezdců, kterého se účastnily
i cvičenky našeho klubu, a to
Lucie Kubíková, která v kategorii mladých jezdců obsadila 17.
místo a Anežka Žůrková, která
nejdříve byla „jen“ náhradníkem, nicméně po zranění cvičenky nastoupila opravdu na
poslední chvíli, den před odjezdem, na svůj historicky první
jednotlivecký start také a obsadila 33. příčku. Obě startovaly
na koni Condor ze stáje TJ voltiž
Tlumačov pod vedením lonžerky Libuše Hablovičové.
Také mistrovství světa v dánském Herningu, které se uskutečnilo 5. - 10. 8. 2022, nebylo
bez české účasti. Za Českou republiku zde bojovala Kateřina
Kocurová, a to na německém
koni Flying Dutchman pod vedením německé lonžerky Claudie Doller Ossenberg Engels
a umístila se na 30. místě.
V sobotu 16. 7. 2022 proběhly ve
Frenštátu pod Radhoštěm drezurní závody, náš klub reprezentovala Eva
Kšenicová s koněm Deniro a získala dvakrát
1. místo v soutěži, a to v úloze LO a v úloze
L/DD.

Ráda bych se s vámi, čtenáři strahovického
zpravodaje, podělila o úspěchy a zážitky
uplynulého období. Prázdniny sice proběhly,
ale pro některé naše členy jezdeckého klubu
to příliš volna neznamenalo. Ve dnech 24. 31. 7. 2022 proběhlo v maďarském Kaposvá- Kromě závodů voltiže a drezury se běru mistrovství Evropy juniorů a mladých hem prázdnin konal již 20. ročník tradiční
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výstavy poníků ve Velkých Hošticích. Stáj Ladislava Menšíka si odnesla krásná umístění, a to dvě první místa – Delli, Dorotka HF, jedno
2. místo Destiny, a dvě čtvrtá místa
Daisy a hřebeček Gamrinus.
Zbytek prázdnin se už nesl ve znamení voltižních vystoupení. Proběhlo vystoupení pro zdravotně
postižené v nedaleké Hrabyni, pozvali nás také ukázat umění voltiže
do Hluboké nad Labem na akci se
jménem koně Vondrov a do Velké
Polomi.
Před uzávěrkou zpravodaje probíhá
pilná příprava na závody mistrovství České republiky ve voltiži, které
proběhne o víkendu 16. - 18. 9. 2022,
tak nám držte palce, ať vše proběhne bez zranění a ať to na krku našich
jednotlivců a skupiny zacinká.

Marcela Žůrková
JK Voltiž Silesia
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KOŇSKÝ DEN STRAHOVICE 9. 7. 2022
– UKÁZKA JEZDECKÝCH SPORTŮ

vystoupení domácího klubu a drezurní vystoupení Andrejky Šimkové a Evičky KšeniRodák ze Strahovic, Ladislav Menšík, před- cové, úspěšných reprezentantek a závodnic.
seda spolku JK Silesia Strahovice a úspěšný Vrcholným zážitkem bylo parkurové skákávoltižní lonžer se rozhodl splnit si svůj sen ní velkých koní s postupným navyšováním
a v rodné obci uspořádat historicky
první Koňský den ve Strahovicích.
Sen se stal skutečností…

Program byl velmi bohatý, den začínal výstavou poníků, které se účastnilo 20 poníků z okolních klubů v různých kategoriích a dle stáří, posuzovatelé rozhodovali o charakteristikách,
vyhodnotili nejlepší z nich a rozdali
třpytivé poháry. Své umění předvedly děti u dětského pony parkuru.
Nesměla chybět ukázka voltižního
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překážek. Celou jezdeckou akci moc pěkně
a pro laiky zajímavě komentovala Andrea
Vídenková, která také besedovala s žokejem Markem Stromským, který zodpověděl
i zvídavé dotazy diváků.

V průběhu dne požehnali starostka obce
paní Elen Malcharková a pan farář farnosti
Strahovice Vlastimil Krajčovič hříbátko jezdeckého klubu Silesia Strahovice narozené
v květnu letošního roku a dali mu jméno
Gambrinus.
Byl zajištěn doprovodný program pro děti,
malování na obličej,
skákací hrad, mini
soutěže a bohaté občerstvení. Celou akci
si užili jak dospělí, tak
i děti.

Marcela Žůrková
JK Voltiž Silesia
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SPORTOVNÍ KLUB
GYMPAR

PŘÍMĚŠŤÁKY

Sportovní klub GymPar během druhé
poloviny letních prázdnin v naší obci
uspořádal celkem tři turnusy zážitkového příměstského tábora pro děti
mladšího školního věku a jeden turnus
pro předškoláky. Pro děti byl připraven
zábavný program, který vtáhl do děje
nejen děti, ale i aktivní rodiče.
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Táborníci měli na výběr taneční, umělecký, nebo sportovní směr, který je
doprovázel celý táborový týden. Nechyběla ani velká celotáborová týmová
hra, ve které si děti mohly vyzkoušet
různé netradiční aktivity. Táborníci si
mohli zahrát v NERF aréně, zastřílet
z luku, vzduchovky či zaházet na cornhole. Samozřejmě nechybělo malování
na obličej, jízda na poníkovi a vodní bitvy. Novinka na letošních táborech byla
v podobě automatu na ledovou tříšť.

Fotografie z celého tábora
naleznete na webových
stránkách www.gympar.
cz.
Nyní se trenéři Sportovního klubu GymPar připravují na nový školní rok.
Konkrétně na kroužky
gymnastiky a parkouru.
Také je k dispozici přihlašování na zimní tábor,
který se koná na Horní
Bečvě v průběhu jarních
prázdnin.

Martin Nevřela
GymPar
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PLAVECKÁ ŠKOLA
ŠUPINKA

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
V KRAVAŘÍCH – KOUTECH

Když se řekne Gympar, tak Vás napadne budou potřebovat organizovaný pohyb. Ale
gymnastické cvičení, ale to není všechno. doba jde nekompromisně vpřed.
Záhadné par je zkratka slova parkour, a to
znamená rozvoj pohybu těla a mysli.
Ke konci června se tento tábor kromě Strahovic, Ostravy, Hlučína a Dolního Benešova
To byl zřejmě záměr mladých mužů Marti- uskutečnil také v Kravařích Koutech pod
na Nevřely a Daniela Berka, dvou bývalých jejich záštitou společně s plaveckou školou
studentů Ostravské Univerzity, kteří tuto Šupinka. Velkým překvapením bylo naplněgeniální myšlenku, jak přivést spoustu dětí ní 60 míst do dvou dnů.
k přirozenému pohybu, který se díky razantnímu nástupu digitalních technologií Děti byly rozděleny do družstev, aby v rámrapidně omezil, uvedli do praxe. A protože ci soutěživosti podávaly co nejlepší výkony
plavání je jedním ze základních lidských v převážně sportovním, ale i uměleckým
pohybů, tak spojení plavecké školy Šupinka a tanečním zaměřením.
a Gymparu bylo nevyhnutelné.
Během pěti táborových dní, které začínaly
Název „příměstský” vznikl v dobách, kdy v 8 hodin ráno a končily v 16 hodin odpoledse nepředpokládalo, že také děti z vesnic ne se mohli do soutěží zapojit i rodiče tím, že
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odpovídali na táborové otázky vyvěšené na že slova o vzájemném vnímání potřeb všech
nástěnce a pomohli tak družstvu, kde bylo lidí okolo nás nebudou jen prázdnými frájejich dítě.
zemi, ale těmito a jinými aktivitami dělanými nad rámec svých povinností, nezištně
Dopoledne trávily děti převážně v Aqua- a s radostí, přispějí k tomu, aby z našich dětí
parku, kde si kromě her ve vodě vyzkoušely vyrostly osobnosti a ne jenom pasívní obypro ně nové aktivity, např. plavání s mo- vatelé svých měst a vesnic.
noploutví - mermaiding, plavání v oblečení
a aquaerobic. Odpoledne pak soutěžily v ne- Velké poděkování patří kromě instruktorů
tradičních disciplínách venku jako např. jíz- také sponzorům, bez nichž by aktivity tada na koni, střelba apod.
kového rozsahu nebyly možné, a to jsou –
Česká průmyslová pojišťovna, Obecní úřad
Celkový dojem lze vyjádřit jedním slovem Kravaře, Aquapark Kravaře a Základní ško– SUPER! Spokojenost a nadšení dětí (a o to la Kravaře – Kouty.
šlo nejvíce), rodičů a instruktorů z povedené
akce potěšilo všechny.
Všechny tyto poznatky získané v průběhu
tábora a ochota lidí nás do budoucna zavaRozdíl mezi úspěšnými aktivitami a těmi zují k dalším a dalším aktivitám, které svým
nepovedenými tkví v jediném slovu a to je obsahem přispějí k rozvoji fyzické i mentální odolnosti dětí, které budou mít vliv na je– Srdce.
jich uplatnění v dalším životě.
S takovým nadšením pro věc jsem se setkala
Radka Malchárková
málokdy a jako jedna ze zakladatelek ŠuPlavecká škola Šupinka
pinky mám k práci s dětmi naprosto stejný
přístup jako zakladatelé Gymparu a věřím,
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SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY NAŠICH
SPOLUOBČANŮ – MAREK MORAVEC
Speed-Run je soutěž rychlostní – hlavním úkolem parkouristy je co nejrychleji se dostat z bodu A do bodu B přes
speciální překážky (40 m tam a 40 m
zpět). Hodnotícím kritériem je pouze
čas, a přitom se kontroluje, zda jsou
překážky překonány správně.
FreeStyle je soutěž v akrobacii – parkourista se snaží (na stejné dráze jako
u SR) u každé překážky předvést nějaký trik. Triky jsou seřazeny v pravidlech – „code of points“, kde je uvedená známka za obtížnost. Hodnotí se
obtížnost triků, flow (návaznost, plynulost), bezpečnost a dodržení maximálního časového limitu 90 s.

Dne 25. 6. 2022 se v Plzni uskutečnil závod
českého poháru v parkouru. Tohoto závodu
se také zúčastnil a zvítězil občan Strahovic
Marek Moravec, který vybojoval 1. místo
v disciplíně Speedrun a 2. místo v disciplíně Freestyle, v kategorii senior.
Každý rok se pořádají v parkouru dvě kola
českého poháru, které rovněž slouží jako
kvalifikace na Mistrovství České republiky. V těchto závodech je několik kategorií:
děti, mladší žáci, starší žáci, junioři, senioři
(muži i ženy). Závodníci mohou soutěžit ve
dvou disciplínách, a sice Speed-Run a FreeStyle. Plzeňského poháru se letos dohromady v rámci všech kategorií zúčastnilo 101
závodníků.
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Marek se již v roce 2019 zúčastnil
Mistrovství České republiky v Brně,
kde získal titul vicemistra v kategorii Speed-run. V roce 2021 vybojoval
1. místo na Pražském poháru v kategorii
Speed-run a 2. místo v kategorii FreeStyle,
ve stejném roce si následně odnesl z Mistrovství České republiky 3. místo v kategorii
Speed-Run.
Pro nebývalý zájem se Marek s parkouristou Markem Hartmannem rozhodli založit
spolek Parkour SCHOOL, aby mohli své
zkušenosti předávat dětem a mladým nadšencům pro tento sport v zájmových kroužcích v oblasti Hlučínska a Opavska.

Daniel Beneš
redakční rada, člen Rady obce Strahovice

ATLETICKÉ SOUTĚŽE
VETERÁNŮ SE OPĚT POVEDLY
Musela zvolit jiný způsob házení a díky
tomu v kouli obsadila 5. místo za výkon
9,11 m, v hodu oštěpem také 5. místo za výkon 18,9 m a za výkon 12,08 m v hodu břemenem získala 6. místo. V pětiboji získala
celkem 3 702 bodů a umístila se na skvělém
pátém místě.
Celkem výprava ČR přivezla 22 medailí - 9
zlatých, 5 stříbrných a 8 bronzových – tím
v pořadí národů obsadila 17. příčku. Nejúspěšnější byli domácí Finové před Němci
a Velkou Británií.
V sobotu 10. 9. 2022 se konalo v Kolíně Mistrovství České republiky ve vrhačském pětiboji masters. Paní Ryckové se dařilo a za
výkon 3 791 bodů obsadila vynikající 1.
místo!

Po Covidové pauze se opět naplno rozběhl kolotoč atletických soutěží a konečně se
mohlo uskutečnit plnohodnotné venkovní
Mistrovství světa Masters (již 24. MS!), a to
bez jakýchkoliv omezení. Do finského Tampere, kde se mistrovství ve dnech od 29. 6. Výsledky jednotlivých disciplín: koule
do 10. 7. 2022 konalo, se sjelo 4 600 atletů 8,38 m, kladivo 27,99 m, disk 24,28 m, oštěp
z 87 zemí světa. Českou republiku zastupo- 18,22 m a břemeno 12,08 m.
valo 66 sportovců (22 žen a 44 mužů).
Gratulujeme ke skvělým sportovním výkoČeskou republiku reprezentovala také paní nům!
Ema Rycková. Přípravu paní Ryckové na
Martina Panocová
mistrovství doprovázely zdravotní proredakční rada, zastupitelka
blémy, přesto se mezi sportovci neztratila.
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OSLAVY PADESÁTI LET
SPOLEČNÉHO ŽIVOTA
Své „ano“ si v září před padesáti lety řekli
také paní Anežka a pan Alexandr Obrusníkovi. Tento významný den si letos připomněli v kruhu svých nejbližších.
Do dalších společných let přejeme manželům Nevřelovým a Obrusníkovým hodně
štěstí, zdraví, spokojenosti, vzájemné tolerance a spoustu dalších krásných dnů se
svými nejbližšími.

Martina Panocová
redakční rada, zastupitelka

V září oslavili manželé Marta a Josef Nevřelovi zlatou svatbu. Padesát let společného života oslavili slavnostní mší svatou
v kostele svatého Augustina, během které
obnovili manželský slib. Oslava s nejbližšími pak pokračovala v obecním domě.
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JUBILANTI
80 let

Říjen
87 let
83 let
82 let
80 let
70 let
60 let
50 let

Irma Bočková
Anna Benešová
Marie Josefusová
Helena Jägrová
Alexandr Obrusník
Helena Josefusová
Marcela Josefusová
Barbora Kubná

84 let
83 let

Prosinec
86 let
75 let
50 let

Listopad
88 let

75 let
70 let
50 let

Emilie Hanzlíková
Max Riemel
Adéla Bělcová
Erich Beneš

Erich Hluchník
Anežka Greinerová
Ilona Benešová
Ludmila Slavíková
Marek Englisch

Norbert Jašek
Marie Lasáková
Jan Král
Regina Benešová

Gratulujeme všem jubilantům.

PLÁN AKCÍ OBCE STRAHOVICE
NA NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ
25. 10. 2022		
27. 10. 2022		
04. 11. 2022		
05. 11. 2022		
11. – 12. 11. 2022		
26. 11. 2022		
18. 12. 2022		

Uspávání broučků
Vinobraní
Kinokavárna
Hospodský kvíz
Husí hody
Badmintonový turnaj
Živý Betlém

Bližší informace k jednotlivým akcím budou zveřejněny na obecních stránkách,
vývěskách a obecním rozhlasem.
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