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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY OBCE
Vážení a milí spoluobčané,
		
ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, je léto již v plném proudu, začíná čas prázdnin a letních
dovolených. Přichází období, kdy budeme
mít možnost relaxovat a odpočívat nebo
naopak sportovat, cestovat, poznávat nová
místa a získávat nové zkušenosti. Bez ohledu na to, jaké máte cíle a přání, nadešlo
období, kdy každý potřebuje jednou za čas
vypnout a načerpat novou energii a objevit
nová poznání a nápady. Záleží jen na nás,
jakou cestu k dosažení našich cílů si zvolíme. Pamatujme také, že nejlepšího vzdělání,
kterého můžeme dosáhnout, získáme díky
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cestování. Nic nás nenaučí víc, než když budeme objevovat svět a sbírat nové zkušenosti a zážitky.
Přeji vám dostatek času na vaše letní aktivity. Přeji vám, aby období letošního léta bylo
naplněno příjemnou atmosférou a splnilo
veškerá vaše očekávání.
„Být šťastný neznamená, že je všechno perfektní.
Znamená to, že i přes všechny nedokonalosti života jsme se rozhodli si ho užít.“
Elen Malchárková
starostka obce Strahovice

OBECNÍ
INFORMACE

NÁVŠTĚVA Z PARTNERSKÉ OBCE
RUPPACHU – GOLDHAUSENU

První víkend v červnu nás navštívili přátelé z partnerské obce Ruppachu – Goldhausenu. Návštěva se již měla uskutečnit
dle zvyklostí v minulém roce, ale covidová opatření to neumožnila. Skupinka
14 osob tentokrát přijela dvěma minibusy
v pátek odpoledne a po ubytování a občerstvení navštívili na hřišti slavnost „Kácení
Máje“.
Sobotní dopoledne bylo věnováno komentované prohlídce Opavy i s možností pohledu na město z věže radnice – Hlásky. Po zpáteční cestě do Strahovic jsme potkali řadu
automobilových veteránů, a tak jsme se

krátce zastavili v Rohově, kde bylo jedno ze
stanovišť Prajzské Rallye historických vozidel. Odpoledne jsme měli naplánovanou
prohlídku Mauzolea knížat Lichnovských
v Chuchelné včetně seznámení s historií,
kterou nám přiblížil starosta Chuchelné
p. Rudolf Sněhota.
Nečekaně nám bylo umožněno navštívit
park rehabilitačního ústavu, kterým nás
provedla paní primářka Ilona Nedvědová. Při nedělní mši ve farním kostele jsme
předali našim hostům dárek – bustu Bl. P.
Richarda Henkese, stejnou jaká je u vstupu
do našeho kostela. Po společném nedělním
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obědě nám bylo umožněno zhlédnout krátké vystoupení voltiže Jezdeckého klubu
Silesia ve Strahovicích. Byl to pro všechny účastníky krásný zážitek, a tak nezbývá než poděkovat p. Ladislavu Menšíkovi.
V odpoledních hodinách byl na hřišti připraven program i pro děti se soutěžemi
a atrakcemi.
O sportovní soutěže pro děti se postaral
sportovní klub GymPar a děvčata spolku
Horamea zajistila smažení svatodušní vaječiny. Večer byl ve znamení přátelského
posezení v sále obecního domu. S našimi
přáteli jsme se rozloučili v pondělní ráno.
Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří
celý program připravili a zajistili jeho příjemné prožití.
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Karel Malchárek
člen Rady obce Strahovice

POUTNÍCI Z WESTERWALDU
Ve středu 11. května nás navštívili poutníci z Westerwaldu vedené P. Alexandrem
Holzbachem. Po přivítání a občerstvení se
skupinka okolo dvaceti poutníků odebrala
do farního kostela, kde P. Holzbach sloužil
mši v němčině i za účasti skupinky občanů
ze Strahovic.
Po vzpomínce u busty Bl. Richarda Henkese
nesměla chybět ani návštěva kaple P. Marie
Schönstattské. Poutníci chtěli ještě navštívit více míst, kde působil P. Henkes, a tak
po malém občerstvení putovali do Kietrze
a Branice v Polsku.
Karel Malchárek
člen Rady obce Strahovice
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HLUČÍNSKO JE
PŘIPRAVENO
NA CYKLOSEZÓNU
Sdružení obcí Hlučínska se podařilo získat
dotaci z dotačního programu Moravskoslezského kraje na podporu rozvoje cykloturistiky. V rámci společného projektu tak obce
a města doplnily k cyklotrasám a cyklostez- realizováno v rámci projetu „Vybavením
kám další posezení, lavičky, informační ce- cyklostezek k rozvoji cykloturistiky na Hludule, stojany na kola nebo odpadkové koše. čínsku II.“, který je spolufinancován Moravskoslezským krajem v rámci dotačního
Novinkou pro letošní rok jsou také dobíjecí programu Podpora rozvoje cykloturistiky
stanice na elektrokola, kterých bude na Hlu- v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+.
čínsku instalováno celkem 19. Solární doLenka Osmančíková
bíjecí stanice mohou cyklisté využít v Ludreferentka Sdružení obcí Hlučínska
geřovicích a v Ostravě-Hošťálkovicích,
dobíjecí stanice s napojením na elektrickou
síť již jsou nebo budou do konce června instalovány v Kravařích, v Bělé, Darkovicích,
Dobroslavicích, Hati, Chlebičově, Chuchelné, Kobeřicích, Ludgeřovicích, Píšti, Strahovicích, Sudicích, Štěpánkovicích a v Závadě.
Do našeho regionu se tedy nemusí bát dorazit i cyklisté z větší dálky, protože si zde mohou pohodlně dobít svá elektrokola a mezitím se občerstvit nebo navštívit zajímavosti
v našich obcích a městech. Přesné umístění
dobíjecích stanic si cyklisté pohodlně najdou na www.mapy.cz.
U nás byla pořízena dobíjecí stanice na elektrokola a stojany na kola. Vše je umístěno
v areálu fotbalového hřiště hned vlevo na
budově při vstupu přes vrata.
Pořízení posezení, laviček, informačních
cedulí, stojanů na kola, odpadkových košů
a dobíjecích stanic na elektrokola bylo
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DEN DĚTÍ
Nedělní odpoledne 5. 6. 2022 se
neslo ve znamení
oslav Dětského
dne na místním
fotbalovém hřišti. Záštitu nad
touto akcí převzala tentokrát
obec Strahovice.
Pro děti byl připraven
bohatý
zábavný
program.
Atrakce jako skákací hrad, nafukovací klouzačka
nebo velký fotbalový terč, byly dětem k dis- Zpestřením byl letos nově zábavný stan
pozici zdarma jako každý rok.
spolku Gympar se spoustou zajímavých
sportovních disciplín, jako střelba lukem,
diskgolf nebo airtrack. Nechybělo ani
tradiční malování na obličej a překvapení ve formě ledové tříště jako
odměna po absolvování sportovních
aktivit.
Pro všechny zúčastněné byla rovněž
možnost ochutnávky Svatodušní vaječiny připravené ve spolupráci se
spolkem Horamea. Odměnou pro pořadatele byla hojná účast podpořená
krásným slunečným počasím, radostnými úsměvy dětí a spokojenými rodiči.

Daniel Beneš
redakční rada, člen Rady obce Strahovice
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VELIKONOCE BEZ OMEZENÍ

Během letošních velikonočních svátků panovalo aprílové počasí, chladné, ale slunečné. Přesto řada z nás tyto svátky prožila
v radosti. Důvod byl prostý – neplatily žádné zákazy a omezení, které se v minulých
letech musely z důvodu šíření nemoci covid-19 dodržovat.
Tradiční velikonoční atmosféru navodili
jako každý rok chlapci, kteří navštěvují 2.
stupeň základní školy. Na Zelený čtvrtek
večer poté, co dle tradice zvony odletěly do
Říma, začali obcházet vesnici a díky speciálním zvukům, které tragače vydávají,
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zastoupili zvonění. Zvonění nahrazovali do
sobotního odpoledne. A také tentokrát byli
za svou snahu odměněni ve formě pomlázky.

Martina Panocová
redakční rada, zastupitelka

OBECNÍ
KNIHOVNA

PÁTRACÍ AKCE
PO QR KÓDECH
Na přelomu května
a června pořádala
Místní knihovna Strahovice pro děti Pátrací akci po QR kódech.
Děti měly za úkol najít osm QR kódů, které byly rozmístěné na
různých místech naší
obce. QR kódy ukrývaly hádanky na pohádkové bytosti. Kdo
nelenil a vydal se na
pátračku, byl odměněn
za správně odevzdaný
soutěžní list poukazem
na nanuk do Hospody na hřišti. Nakonec
byli ze všech soutěžících ještě vylosováni
tři, kteří dostali navíc
poukaz do obecního
domu v hodnotě 200,Kč. Vítězové jsou Martina Večerková, Šárka
Pekárková a Kateřina
Riemlová. Všem moc
blahopřejeme a děkujeme i ostatním, že nezaháleli a šli do toho.

Michaela Pierníková
knihovnice
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ZŠ A MŠ
STRAHOVICE

JARO V NAŠÍ
ŠKOLCE
Naše mateřská škola se pilně činila a spoustu toho zažila i během jara a závěru školního
roku.
Jaro jsme začali aktivně vítat již začátkem
dubna, kdy jsme si s našimi maminkami
vyrobili krásné dekorace na tradiční Velikonoční dílně. Hned po Velikonocích jsme
oslavili Den Země, a to s projektovým dnem
„Malý zpracovatel odpadů“ ve spolupráci
s externím odborníkem z praxe. Během příprav a nacvičování na oslavy DNE RODINY
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jsme zvládli ještě jeden projektový den,
kdy si děti vyzkoušely výrobu loutkového
divadla ze dřeva. Velikou radost měly děti
i z nové vzdělávací pomůcky, kterou jsme
letos na jaře zakoupili z dotace. Jedná se
o programovatelnou didaktickou hračku –
třídní sadu včelek Bee-Bot, se kterou si užijeme spoustu zábavy i učení.

V květnu proběhl v naší mateřské škole zápis pro následující školní rok a kapacita MŠ
bude i příští rok plně naplněna.
Po vystoupení v obecním domě, které se našim dětem moc povedlo a kterým přispěly
ke krásné oslavě Dne rodiny, nás hned čekal výlet do Divadla loutek v Ostravě, kde
děti čekala pohádka „Myši patří do nebe“.
Vyrazili jsme spolu s dětmi z mateřské školy
v Rohově a děti z Rohova za námi přijely i na
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Všem přejeme krásné léto a dětem super
prázdniny se spoustou sluníčka a zážitků.

Hana Bolacká
vedoucí učitelka MŠ
vystoupení
Kouzelníka Aleše u příležitosti oslav Dne
dětí. V květnu nás
navštívilo i divadélko Smíšek s Velkou
sloní pohádkou.
Prázdniny se nám
kvapem blíží a nás
ještě čeká rozloučení
s našimi předškoláky, kterých nám
letos do ZŠ bude odcházet devět. Všechno jsou to velmi šikovné děti a určitě
se jim v naší škole
bude dařit.
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JARNÍ STŘÍPKY ZE ŠKOLY

DUBEN - Den Země
Žáci 1.–5. ročníku se již tradičně zapojili do
úklidu okolí školy a chaty Královny v rámci
připomenutí si mezinárodního Dne Země,
který připadá na 22. duben, což byl letos pátek. Jedná se o den věnovaný naší planetě,
potažmo nám všem. Termín svátku vychází

z původních oslav, které se obvykle konaly
při jarní rovnodennosti. Od roku 1990 se
k oslavám přidala i Česká republika. Cílem
je upozornit na dopady lidského chování na
životní prostředí a uvědomění si vlastní zodpovědnosti za svět, ve kterém žijeme. Naši
nejmenší se postarali o okolí chaty Královny, kde vysbírali veškeré odpadky a hrabali
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jako významný od roku
2006.

listí. Starší žáci pak pracovali v bezprostředním okolí školy. Vytrhávali plevel,
čistili chodníky, zametali
tartanové hřiště atd. Na závěr si všechny děti na chatě
opekly špekáčky.
KVĚTEN - Den rodiny
Mezinárodní den rodiny dne 15. května vznikl
v roce 1994 a v České republice se tento den slaví
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U této příležitosti naše
základní a mateřská
škola připravila se
svými žáky program
pro rodiče, prarodiče
a příbuzné. Toto setkání dětí a jejich rodin se

uskutečnilo v sále obecního domu, na kterém mohli všichni zhlédnout formou básniček, písniček, tanečních kreací a pohádkových divadelních scének, jak jsou jejich
potomci šikovní. Závěrečná píseň “Byl rodič

a měl děcko” od známé dvojice Uhlíř – Svěrák podtrhla svým textem ráz tohoto dětského představení a žáci sklidili zasloužený
obrovský potlesk.
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ČERVEN - školní výlet
(Raduň – Hláska – Slezské muzeum)
S blížícím se koncem školního roku přišla i odměna
v podobě školního výletu.
Ve čtvrtek 9. června jsme
se vydali na školní výlet.
Navštívili jsme krásný zámek v Raduni, kde žáky
provázela celou prohlídkou zámecká kněžna.
V areálu zámku byla možnost občerstvení a nabídky
upomínkových předmětů.
Poté děti čekal výstup na
opavskou radnici Hlásku,
ze které byl nádherný výhled na město Opavu. Největší radost ovšem všichni
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měli z návštěvy nákupního centra „Breda“.
Závěr výletu jsme strávili ve Slezském muzeu, v němž byl zajištěn edukační program.
Starší žáci putovali do středověkého města
a ti mladší za zvířátky. Počasí nám přálo,
a také díky tomu jsme si přivezli domů mnoho pěkných dojmů.
Zuzana Rucká, Jana Malchárková
učitelky ZŠ
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PÁŤÁCI SI UŽÍVAJÍ
POBYT NA CHATĚ
a hlavně intenzivní pobyt na čerstvém vzduchu v malebném prostředí. A když náhodou
bude pršet? Nevadí! Mají totiž s sebou hromadu deskových her.
V úterý přijmou pozvání na rozlučkové posezení u ohně rodiče a učitelky žáků. U této
příležitosti si děti obvykle připraví pro pozvané hosty překvapení v podobě soutěží
a rodiče jim na oplátku přichystají stezku
odvahy. Pokud je velké horko, usednou žáci
s paní učitelkou na kola a jedou se schladit
do bazénu buďto domů k paní učitelce nebo
přijmou pozvání do bazénu od některého
Někteří žáci navštěvují strahovickou ško- z rodičů.
lu již pátým rokem a to znamená, že příští školní rok zasednou do lavic v základní A tři dny utečou jako voda a každý si přeje,
škole v Chuchelné. Pro tyto žáky připravila aby pobyt trval aspoň ještě jeden den. Snad
paní učitelka Rucká třídenní pobyt na chatě se tentokrát vše opět vydaří a žáci se vrátí
Královna. Žáci si dopředu sestavili jídelní- do školy plni nezapomenutelných zážitků.
ček na přání, podle kterého budou paní kuchařky vařit vybraná jídla. Snídaně, svačinky a večeře si budou připravovat sami. Čeká
Irena Juchelková
je mnoho soutěží a her, večerní táboráčky
redakční rada, ředitelka ZŠ
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TABLO PÁTÉ TŘÍDY
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VÍTĚZSTVÍ V SOUTĚŽI

Žáci 4. ročníku se v květnu zúčastnili výtvarné a fotografické soutěže, kterou pořádalo Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava. Téma bylo zaměřeno na recyklaci a jmenovalo se Dej plastu II. šanci.
Žáci si mohli zvolit libovolný výtvarný či fotografický styl, podmínkou bylo do uměleckého dílka vhodně zakomponovat plast. My
jsme se rozhodli v rámci výtvarné výchovy
vyrábět brože z PET lahví. Práce s nůžkami,
nahřívání a formování plastu, malování lakem, to vše žáky moc bavilo a s výsledkem
své práce byli všichni spokojeni. Brože jsme
následně vyfotili a fotografie poslali do soutěže. A zaslouženě se stal vítězem soutěže
v kategorii 1.-4. třída žák naší školy Teodor
Giňa. No řekněte, není to nádhera? Gratulujeme, Teo!
Irena Juchelková
redakční rada, ředitelka ZŠ
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SDH STRAHOVICE

OPAVSKÁ RALLY 2022
V sobotu 23. 4. 2022 se v katastrálním území obcí Vřesina, Darkovičky a Bohuslavice
uskutečnil třetí ročník Opavské rally.
Do akce pořádané OSH Opava spolu s okres- mohou být zraněné či podnapilé.
ní odbornou radou represe, pod záštitou ředitele HZS MSK ÚO Opava, se zapojilo osm Druhé stanoviště: „Pískovna – dopravní
jednotek z okresu Opava rozdělených do nehoda“
dvou kategorií JPO II, II a JPO V.
Jednotka se při jízdě k dopravní nehodě vyNa soutěžní družstva čekala během dne bavuje speciálními prostředky pro tuto udáčtyři stanoviště. Na nich si členové jednotek lost. Ale při příjezdu na místo bylo jednotce
mohli v praxi ověřit své znalosti, schopnos- oznámeno, že se jedná o požár dopravního
ti a dovednosti pod dohledem zkušenějších prostředku.
kolegů a příslušníků HZS MSK.
Rozhodčí hodnotili rozhodovací proces
každého velitele a samotný postup na místě
První stanoviště: „Bunkr“
události.
Jednotka měla za úkol zajistit osobu v podnapilém stavu. Osoba natírala železnou Každé jednotce byla představena metodika
konstrukci a pod ní byla pětimetrová díra. „IFA“ hašení dopravního prostředku s alterČlenové jednotky se museli vybavit pro- nativním pohonem.
středky pro práci ve výškách nad volnou
Třetí stanoviště: „TFA“
hloubkou.
Při průzkumu bylo každé jednotce oznáme- Štafeta byla pojata jako TFA. Jednalo
no, že v okolí se nacházejí další osoby, které se o rychlé natažení hadic B a následné
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smotání. Následovalo přenesení barelů.
Třetím úkolem byl transport figuríny (80kg)
na vzdálenost 50 m. Poslední úkolem byl
přeskok přes bariéru.

s přítomnými hodnotiteli a nakonec bodové
ohodnocení jednotky. Hodnotitelé sledovali souhru jednotky, taktické postupy, práci
s výbavou, komunikaci, bezpečnost, práci
velitele a další.

Na stanovišti rozhodoval nejrychlejší čas
družstva.
Hlavním cílem rally je umožnit členům
dobrovolných jednotek vyzkoušet si různé
situace, které se neobjevují v jejich každoČtvrté stanoviště: „Test v oblasti PO“
denním životě příliš často, ale musí na ně
Samostatným úkolem každého člena druž- být dostatečně připraveni.
stva bylo vyplnit test. Test se týkal nejen
činnosti jednotek u zásahu, ale i oblasti pre- Sami pak mohou vyhodnotit, kterým témavence a technických prostředků, nebo SH tům by mohli věnovat svou další odbornou
přípravu. Opavskou rally si jednotky splnily
ČMS.
povinnost provést taktické cvičení.
Jednotky plnily přichystané úkoly v počtu 1+3 (velitel a 3 hasiči) s vlastní techni- Obec Strahovice vyslala na tuhle soutěž dvě
kou (dopravní automobil nebo cisterna). družstva, která se umístila na 1. a 4. místě.
Při jednotlivých úkolech používaly výbavu V kategorií jednotlivců jsme se umístili na
druhém a třetím místě.
z vlastních automobilů.
Po splnění každého z úkolů, které byly navíc
časově omezeny, proběhlo vždy hodnocení
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Petr Boček
velitel JSDH Strahovice, zastupitel

GRANT OD SPOLEČNOSTI TAMEH
CZECH S.R.O.
Na jaře tohoto roku vyhlásila společnost
TAMEH CZECH s.r.o. svůj záměr podpořit
organizace, které pracují s dětmi a mládeží v Moravskoslezském kraji. O tento grant
mohl požádat pouze zaměstnanec firmy,
který se aktivně podílí na činnosti spolku.
V našem případě to byl pan Ing. Karel Malchárek, se kterým jsme žádost sepsali a včas
podali na vedení společnosti. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 3 – 18 let
a projekt je zaměřen na dovybavení dresy
a oblečením.

nimi. Obdrželi jsme 15 tisíc korun, které
budou použity na zakoupení dresů, mikin a tepláků. Velice si vážíme této podpory a děkujeme jak vedení společnosti, tak
i panu Malchárkovi, který nad rámec tohoto
příspěvku přispěl 5 tisíci korunami.
I díky společnosti TAMEH CZECH s.r.o. se
nám neustále daří zlepšovat zázemí pro práci s dětmi a mládeží a do budoucna to může
být impulsem pro vstup do našich řad.
DĚKUJEME !!!

Ze všech podaných žádostí vedení společnosti vybralo 3 projekty a ten náš byl mezi

Lukáš Pekárek
starosta SDH Strahovice
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SK METEOR
STRAHOVICE

SK METEOR
Strahovice
pořádá ve dnech

29. 7. - 31. 7. 2022

SPORTOVNÍ SLAVNOST
pátek 29. 7. 2022
18:00
Fotbalové utkání stará garda
SK METEOR – Sokol Kobeřice

20:00
karneval

Sunday’s band

sobota 30. 7. 2022
13:00
Turnaj přípravek (6 mužstev)

neděle 31. 7. 2022
10:00

JANÍK CUP

17:30
Fotbalové utkání „B“ mužstva

Slavnostní mše na hřišti

14:00
Fotbalové utkání dorostu

20:00
diskotéka

DJ DAVID

16:30
Fotbalové utkání mužů
SK METEOR – Sokol Kobeřice
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METEOR SLAVÍ POSTUP

„A“ mužstvo SK Meteoru Strahovice úspěšně zakončilo letošní povedenou sezónu postupem do 1. A třídy. Takovýto sportovní
úspěch se neopakuje každý rok a je zcela
zasloužený. Svědčí o tom fakt, že po celou
sezónu předváděli hráči atraktivní fotbal se
spoustou krásných fotbalových akcí. I když
některé jarní zápasy výsledkově nedopadly
podle představ trenérů a fanoušků, herní
kvalita s množstvím gólových šancí se projevovala v téměř každém zápase. Odměnou
pro všechny fanoušky byl zápas o konečné
první místo v tabulce s týmem Krásného
Pole na domácím hřišti. Byl to zápas o bojovnosti, houževnatosti, morálce a týmovém
výkonu. Odměnou za předvedenou hru
bylo pro naše hráče nejen vítězství, ale také
bouřlivá podpora fanoušků, jež vyvrcholila
hromadným potleskem na otevřené scéně
před koncem zápasu.

hráčům svazoval nohy. Zápas se určitě nevyvíjel podle představ trenérů – střídání
zraněného brankáře v prvním poločase,
nevyužité gólové šance, neproměněná penalta. Konečné vítězství 3:2 však znamenalo
velkou úlevu pro všechny přítomné a mohly odstartovat postupové oslavy. Sezóna dopadla dobře, cíl byl splněn.
Dík patří všem hráčům za předvedené výkony, trenérům za dobře odvedenou práci
a věrným fanouškům za podporu. V příští
sezóně nás čeká spousta atraktivních zápasů s týmy z našeho regionu. Soutěž to bude
určitě kvalitnější a náročnější, ale věříme, že
hráči uplatní svou fotbalovou kvalitu a statečně se poperou s novou výzvou.

Až pomine postupová euforie, nastane letní
příprava na novou sezónu a po té první mistrovské zápasy v nové soutěži. Jako fanoušci
To, že „Poslední krok bývá nejtěžší“ není se máme na co těšit. Kluci, DĚKUJEME a drjenom fráze, se hráči sami přesvědčili v po- žíme palce v nové sezóně!
sledním zápase sezóny v Šilheřovicích. Za
týmem přicestovala spousta strahovických
Daniel Beneš
fandů, kteří za hlasitého povzbuzování na
redakční rada, fotbalový fanoušek
vlastní oči viděli, jak tento rozhodující zápas
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SOUHRN FOTBALOVÉ SEZÓNY
Muži B
Muži „B“ nastoupili i letos, stejně jako v minulé sezóně k zápasům III. třídy sk. A. Začátek sezóny vyšel podle představ, když jsme
vyhráli hned první utkání vysoko 4:1. Následovala však prohra 1:0 s tradičně silným
Dolním Benešovem. Po této prohře přišla
remíza 2:2 s Kobeřicemi a prohra v Darkovičkách. Další průběh sezóny byl již výsledkově lepší a dostavily se i bodové zisky.
Po podzimní části sezóny jsme se nakonec
umístili na 6. místě se ziskem 16 bodů při
skóre 24:25. Jarní část sezóny už nebyla bodově tak vydařená jako podzimní. Celkově
získalo „B“ mužstvo 24 bodů, při skóre 43:56
a obsadilo 7. místo.

v jarní části zvedly a dorost zakončil sezónu
se ziskem 9 bodů na předposledním místě
tabulky. Jsme rádi, že se dorosteneckému
mužstvu podařilo přihlásit i pro příští sezónu a věříme, že naváže na dobré výkony
z jarní části sezóny.
Mladší přípravka
Mladší přípravka odehrála své zápasy
v okresní soutěži 1+4, kde se střetla s takovými týmy jako je například SFC Opava.
V konkurenci těchto týmů si ovšem vedou
dobře, a to díky trenérům, ale také rodičům,
kteří své ratolesti k fotbalu vedou.

Za všechna mužstva chceme poděkovat našim fanouškům, kteří nás hojně podporoDorost
vali nejen v domácím prostředí, ale také na
venkovních zápasech, za což jim patří velký
V letošní sezoně se po dlouhé době přihlá- dík.
silo do své soutěže také dorostenecké družstvo, které odehrálo své zápasy v Okresním
Miroslav Nevřela
přeboru. Po nepříliš povedené podzimní
člen výboru SK Meteor, zastupitel
části, kdy mužstvo získalo 3 body, se výkony

JK SILESIA STRAHOVICE SE NEZTRATÍ NA TUZEMSKÝCH ANI ZAHRANIČNÍCH ZÁVODECH
Ještě jsme ani nevybalili všechny kufry a už Do závodní sezóny jsme vpluli plným prouse s vámi chci podělit o závodní víkend plný dem a od dubna se průběžně účastníme tuzemských i zahraničních závodů. Jednotlivé
krásných úspěchů.
úspěchy snad ani nebudu vypisovat, bylo
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by to zdlouhavé, a pro ty, kteří nehoví tomuto sportu, možná i trochu nudné. Raději se
s vámi podělím o ty nejhezčí a nejzajímavější zážitky.
Covid, corona, karanténa, jak pojmenovat
všechno to, co ovlivnilo roky 2020 i 2021,
v roce 2022 se už situace natolik uklidnila,
že mohly proběhnout závody v plném rozsahu a bez různých někdy až přehnaných
opatření. A naše strahovická voltiž slaví
i přes toto náročné období své úspěchy. Začátkem dubna jsme se zúčastnili závodů ve
Frenštátě pod Radhoštěm, koncem dubna
pak závodů v jihomoravském Tlumačově,
v květnu proběhly tuzemské voltižní závody v Praze a drezurní závody ve Frenštátě pod Radhoštěm, kterých se účastnila Eva Kšenicová a dovezla si 1. a 2. místo
v drezurních úlohách L0 a L/DD. V měsíci
květnu se naše seniorská cvičenka Kateřina
Kocurová na koni Flying Dutchman pod
vedením německé lonžerky účastnila závodů v holandském Ermelu a belgickém Lieru,
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vedením lonžéra Ladislava Menšíka.
V sobotu 4. 6. jsme z organizačních důvodů
uskutečnili naše závody JK Silesia Strahovice místo plánovaného Mladecka u Opavy ve
Frenštátě pod Radhoštěm. Příprava i závody
byly náročná práce, ale vše se zvládlo a sou-

kde si Kateřina splnila nominační známku
na mistrovství světa 2022, které se uskuteční
v dánském Herningu v srpnu 2022. Kateřina
v současné době trénuje v německém klubu
RV Alterna Westfalen.
Ostatní jednotlivci, cvičenky sestry Lucie
a Markéta Kubíkové a Anežka a Ema Žůrkové vyjely v květnu závodit do maďarského
Kapošváru. Už samotná cesta byla vzrušující. Našemu lonžérovi, Ladislavu Menšíkovi, rodákovi ze Strahovic, se v den odjezdu
doma narodil hřebeček a vše, týkající se
porodu a zdraví malého hříbátka a mladé
kobylky, tak řídil v průběhu cesty na závody do Maďarska. Na těchto závodech si pak
cvičenky vyjely tato umístění: Lucie Kubíková v kategorii mladý jezdec 4. místo, Markéta Kubíková v kategorii Junior 1* 9. místo,
Anežka Žůrková v kategorii Junior 2* 18.
místo, Ema Žůrková v kategorii Junior 2* 23.
místo. Všechny cvičily na koni Patriot pod
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těžící si odnášeli pěkné zážitky. Malou raritou je, že se našich závodů účastnila i argentinská závodní skupina, která přicestovala
za účelem závodů do Evropy.
V kategorii Děti: Magdaléna Vilkusová na
koni Patriot (6. místo), Sofia Kusynová na
koni Patriot (7. místo).
V kategorii Junior B: Magdaléna Vybíralová na koni Monty Python (7. místo), Šarlota

V červnu 10. - 12. 6. nás čekaly druhé zahraniční, tentokrát slovenské voltižní závody
v jezdeckém areálu X-bionic Šamorin nedaleko Bratislavy, kde jeli závodit jednotlivci
a přivezli si krásná ocenění. Markéta Kubíková vybojovala příčku nejvyšší, zlatou
medaili a užila si tak chvíle vítězství a odměnou jí byla národní hymna na její počest.
Ema Žůrková se po prvním kole probojovala do finále na 15. příčce, v druhém kole si
polepšila a skončila na konečném 13. místě,
Anežka Žůrková se umístila na 17. místě
a Lucie Kubíková v kategorii mladý jezdec
obsadila 4. místo. Lucie Kubíková bude

Jaglářová na koni Monty Python (8. místo).
V kategorii Junior A: Anežka Žůrková na
koni Leonidas (14. místo) na koni Patriot (6.
místo), Ema Žůrková na koni Monty Python
(12. místo), na koni Patriot (7. místo), Markéta Kubíková na koni Patriot (8. místo)
V kategorii Senior: Kateřina Kocurová na
koni Patriot (1. místo)
V kategorii Dvojice: Bouchalová Valérie
a Pýchová Evelína na koni Patriot (5. místo).
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reprezentovat Českou republiku na mist- občerstvení. Jste srdečně zváni.
rovství Evropy mladých jezdců, které proběhne 24. - 31. 7. v maďarském Kapošváru.
Úspěchy velkých i malých sportovců by nikdy nebyly uskutečněny bez ochoty a práce
V neděli 5. 6. 2022 proběhla ukázka voltiž- našeho trenéra Ladislava Menšíka, který
ního sportu v prostorách jízdárny Ladislava své čtyřnohé svěřence připravil do závodní
Menšíka za účasti německé družební obce úrovně a věnuje tak svůj čas a píli voltižním
Ruppach – Goldhausen, malé vystoupení cvičencům, jejich výsledky jsou jeho velkou
zásluhou a také nemalou odměnou. Poděkosklidilo velký ohlas.
vání patří nejen jemu, ale i jeho rodině, která
Rádi bychom vás, občané obce Strahovice, mu v práci okolo koní hodně pomáhá. Veli vaše přátele touto cestou pozvali na Jez- ký dík patří i trenérce Kateřině Wardasové
decký den, který se uskuteční 9. července ve a všem rodičům a přátelům voltiže.
vaší obci. Chceme vám tak předvést krásu
jezdeckých sportů, ať už ukázku voltiže,
parkuru, ale také drezury. Uspořádáme pro
Marcela Žůrková
vás malou výstavu pony koní a společně poJK Voltiž Silesia
křtíme nově narozené hříbátko. Je připraven
bohatý program pro děti i dospělé včetně
30
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FOLKOVÉ ODPOLEDNE 2022
Po dvou letech jsme, po uvolnění covidových
restrikcí, opět mohli uspořádat Folkové odpoledne. Šlo již o čtvrtý ročník akce pro milovníky nejen trampské, folkové a country
hudby z blízkého i širokého okolí, který se
konal v pro nás netradičním letním termínu
18. června na chatě Královně.
Netušili jsme, s jakým ohlasem se setkáme
při znovuoživení Folkového odpoledne, zda
se nám podaří sehnat účinkující a zda zájem
o tuto akcí neochladl. Byli jsme překvapeni
zájmem jak ze strany vystupujících - nakonec se jich na pódiu představilo sedm, tak Prvním vystupujícím byla vycházející Strai ze strany diváků, kterých také přišlo mno- hovická hvězda Karin Dostálová, která zahrála jak folkové písně, tak i písně populární
ho.
a muzikálové. Pro spoustu z nás velmi milé
překvapení na úvod, které nastavilo pomyA kdo že to vlastně hrál?
slnou laťku hodně
vysoko. Jako druhý
se na pódiu objevil
matador a stálice
Folkového odpoledne David Stareček,
který vystoupil se
svým rockově laděným setem. Davida
vystřídalo unikátní uskupení, které
se dalo dohromady jen na tuto akci
a pracovně jsme ho
nazvali
Spirituál
kvartet. Ti se svým
cou nt r y-folkov ý m
playlistem
potěšili ucho nejednoho
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posluchače – přesně to,
co jsme od Folkového odpoledne čekali. Po nich
se na pódiu objevil opět
muzikant, který s námi,
stejně jako David, vystupuje již od prvního
ročníku – Kamil Hahn.
Kamil se představil hlavně s písněmi Karla Kryla,
který je mu nejblíže. Po
Kamilovi vystoupil jeden
z duchovních otců Folkového odpoledne - Petr Boček. Petr samozřejmě také
nechyběl ani na jednom ročníku Folkového
odpoledne a zahrál písně od klasických táborákových „odrhovaček“ přes country fláky, které prolínal klasiky naší folkové scény.
Okolo půl osmé se na pódiu představil Vojta
Malchárek, který patří mezi místní špičkové
zpěváky a spojením s klavírním virtuózem
Béďou Tošerem vzniklo duo, které nám zahrálo moderní písně od Mirai, Davida Stypky a mnoha dalších, ale i Vojtovu vlastní
tvorbu. Jako poslední se představila kapela
Hrnek – toto uskupení jsem do sobotního

odpoledne neznal a nevěděl, co od nich čekat – nicméně zárukou mi byl kamarád Jirka
Dihel, který se nám již na Folkovém odpoledni představil. Hrnek zahrál písně z vlastní
tvorby a jako poslední vystupující krásně
uzavřeli sobotní večer folkově laděnými písněmi.
Zajímavým „úkazem“ byl kamarád, klavírista, basák a zpěvák Béďa Tošer, který se
na pódiu objevil hned ve dvou různých hudebních uskupeních.
Pro
všechny
přítomné bylo
připraveno bohaté občerstvení v podobě domácích buchet,
buřtg uláše,
tradičního opékání špekáčků.
Samozřejmostí
byla i naše starost o pitný režim.
Závěrem
bychom
chtěli
určitě
moc
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poděkovat přátelům a kamarádům za pomoc s přípravou a organizací, obecnímu
úřadu za podporu, prostory a přístup, hasičům za zapůjčení přívěsu a jeho dopravu, vynikajícímu zvukaři, který se pro nás,
s trochou nadsázky, obětoval a samozřejmě
také účinkujícím.
A ohlasy bezprostředně po akci? Ze strany
účinkujících i diváků byly veskrze pozitivní,
což nám pořadatelům dává vítr do plachet
i pro příští ročníky. A co víc si za pořadatele
přát, než nadšené diváky, spokojené účinkující a úžasné počasí. Tak zase za rok… na
Folkovém odpoledni!!!

Petr Boček, Radim Marzoll
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V DUBNU SE SLAVILA ZLATÁ
SVATBA
Manželé Anna a Karel Osmančíkovi oslavili v dubnu 50 let společného života. Zlatou
svatbu oslavili slavnostní mší svatou v kostele sv. Augustina, během které obnovili
manželský slib. Oslava probíhala v rodinném kruhu. Radost manželům Osmančíkovým dělají syn, dcera a čtyři vnučky.

Do dalších společných let přejeme paní
Anně a panu Karlovi hodně štěstí, zdraví,
spokojenosti, vzájemné tolerance a spoustu
dalších krásných dnů se svými nejbližšími.
Martina Panocová
redakční rada, zastupitelka
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JUBILANTI
Červenec
88 let
86 let
85 let
75 let

Anežka Pekárková
Elfrída Prasková
Imrgarda Obrusníková
Magdaléna Gorolová
Helena Prasková
Marie Hluchníková
Jiřina Latková
Vítězslav Latka

50 let

Srpen
82 let

Hedvika Hladíková

81 let
60 let

Walter Beneš
Josef Moravec

Září
88 let
86 let
83 let
81 let
70 let

Marie Hluchníková
Hedvika Slavíková
Marie Halfarová
Ferdinand Huňka
Jáchym Kocián

Gratulujeme všem jubilantům.

PLÁN AKCÍ OBCE STRAHOVICE
NA NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ
09. 07. 2022		
29. – 31. 07. 2022		
26. 08. 2022		
02. - 04. 09. 2022		
09. – 10. 09. 2022 		

Jezdecký den ve Strahovicích
Sportovní slavnost
Odpustové odpoledne s Vlčnovjankou
Slavnostní otevření požární zbrojnice
Pivní slavnosti

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