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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY OBCE
Vážím si toho, že po celou dlouhou dobu
obětavě pomáhali při všech činnostech,
doba dovolených je za námi, ve školách za- kterých bylo v tu danou chvíli zapotřebí.
čal nový školní rok. Léto se s námi již roz- Upřímně děkuji.
loučilo a místo něj nastoupil plnobarevný
podzim, období, které nás tak jako v pří- Vážím si toho, že jsou v naší obci lidé, kterodě, zbaví všech připomínek uplynulého ří i při dalších událostech a akcích, vždy
léta a zavane k nám barevnou škálu nových ochotně v takto velkém počtu pomohou a
dokáží navíc svým přístupem vytvořit přínadcházejících dnů.
jemnou pozitivní atmosféru.
Pro hodně z nás bylo letošní léto poznamenáno tragédií, která se v naší obci odehrála. „Na dobro, které uděláte dnes, zítra lidé zapoOsobně mne tato událost velmi zasáhla, jak menou. Přesto dělejte dobro. Dávejte světu to
v negativním světle, tak i v tom pozitiv- nejlepší, co ve vás je, a i když to nemusí stačit,
ním, kdy se projevila obrovská soudržnost přesto dávejte dál.“
Matka Tereza
vás všech, lidí, kteří fungovali ve vypjaté
atmosféře jako jedna veliká rodina. Toho si
skutečně velmi vážím.
Přeji vám krásné podzimní dny.
Vážím si a velice děkuji všem hasičům a dalším dobrovolníkům, kteří ve svém volném
čase s vysokým nasazením a obětavostí zaElen Malchárková
sahovali při vzniklé nebezpečné události.
starostka obce Strahovice
Vážení a milí spoluobčané,

2

OBECNÍ
INFORMACE

DOTACE
PRO OBEC
STRAHOVICE
V letošním roce získaly Strahovice nemalé do konce letošního roku opravena místní
finanční prostředky z národních dotačních komunikace od pana Huberta Josefuse, až
po křižovatku za panem Viktorem Slavíprogramů.
kem.
1) Z rozpočtu Moravskoslezského kraje
jsme získali dotaci na akci „Pořízení kom- 3) Z rozpočtu Ministerstva vnitra se na
pletní stavební projektové dokumentace čtvrtý pokus podařilo získat dotaci na akci
pro projekt – Komplexní rekonstrukce ob- „Požární zbrojnice v obci Strahovice“ ve
jektu Přečkovec ve Strahovicích“. Celkové výši 4.500.000 Kč. Celkové náklady na tuto
náklady na tuto akci budou 616.800 Kč, při- akci budou 9.840.500 Kč. Těchto prostředků
bude využito na stavbu nové hasičárny v
znaná dotace činí 400.800 Kč.
hasičském areálu Kurník.
2) Z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj jsme získali dotaci na akci „Kompletní Tyto získané dotační prostředky v celkové
obnova vybraných místních komunikací v výši cca 5.800.000 Kč jsou nezanedbatelným
obci Strahovice“. Celkové náklady na tuto příjmem pro náš obecní rozpočet.
akci budou 1.274.167 Kč, přiznaná dotace
činí 891.917 Kč. Z těchto prostředků bude
Daniel Beneš
redakční rada, člen Rady obce Strahovice

VEŘEJNÁ SBÍRKA
Pro veřejnou sbírku za účelem získání finančních prostředků na vybudování nového bydlení, úhradu nákladů na pronájem
přechodného ubytování a úhradu likvidace
zničeného RD č. 96 ve Strahovicích výbuchem a požárem byl zřízen do 30. 6. 2020
následující účet:

Číslo účtu u ČSOB: 289731794/0300
Stav účtu ke dni uzávěrky Zpravodaje je
358.268,76 Kč.
Děkujeme za každý váš dar.
Elen Malchárková
starostka obce Strahovice
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HOSPODA NA HŘIŠTI
Již od 1. 7. 2019 je novým provozovatelem
Hospody na hřišti Obec Strahovice.
Během této doby se konala celá řada akcí.
Na začátku července, při příležitosti znovuotevření hospody, jsme uspořádali akci
„Pivo za 20,-“. Tato akce se setkala s pozitivním ohlasem. Hned následující akcí bylo
Letní kino pořádané spolkem Horamea,
kdy se promítala zábavná komedie Ženy
v běhu. Koncem července již tradičně proběhla Sportovní slavnost, kdy páteční karneval rozjela skupina Golden Hits, sobotní
program pokračoval pouličním turnajem
a poté diskotékou. Nedělní program patřil
fotbalovým turnajům.

Během zimních měsíců pro Vás chystáme
mimořádné akce v podobě ochutnávek pivních speciálů či sportovní turnaje.
Ještě během celého podzimu se bude hrát
celá řada fotbalových utkání. Tak přijďte
podpořit hráče SK METEOR Strahovice.

V měsíci srpnu fotbalistům začala podzimní sezona, kdy se při prvním zápase střetli Novinky
s Chuchelnou. Koncem srpna proběhl na Platební terminál
Od pondělí 26. 8. 2019 je možné v hospohřišti odpustový karneval.
dě platit platební kartou. Za 14 dní provozu platebního terminálu zaznamenáváme
mezi lidmi zájem o tuto službu a pozitivní
ohlasy.
O2 TV
Příznivce sportovních přenosů jistě potěší,
že je v naší hospodě od září nově O2 TV,
kde je možné sledovat českou Fortuna ligu,
Ligu mistrů a mnoho dalších sportovních
Stálá nabídka na čepu je Staropramen 12°, přenosů.
Ostravar 12° a nově Ostravar Mustang 11°.
Dále si nově v hospodě můžete dát i chu- PROVOZNÍ DOBA
ťovky k pivu v podobě utopenců, nakláda- Po – Čt 15:00 – 22:00
15:00 – 23:00
ného hermelínu popřípadě nakládaných Pá
So
10:00 – 23:00
tvarůžků.
Ne
10:00 – 22:00
V případě zájmu o půjčení chlazení či po- V době státních svátků otevřeno jako v sořádání akce v kavárně na hřišti se obraťte botu.
na obecní úřad, případně na telefonní číslo
Lucie Václavíková
602 386 347.
provozní
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OBECNÍ
KNIHOVNA

NOVINKY Z
KNIHOVNY
Během prázdnin proběhla v naší knihovně budeme v příštím roce čtenářskou výzvu
Prázdninová čtenářská výzva. Celkem se jí opakovat.
zúčastnilo 15 čtenářů.
Dále chci upozornit na novou otevírací
Ti dostali za úkol během prázdnin přečíst dobu knihovny, která bude nově od září
knihy podle předem stanovených témat. vždy ve čtvrtek od 16:00 do 18:00 hod. Budu
Dospělí čtenáři 6 knih a děti 4 knihy. Té- se těšit ☺.
mata byla např. Kniha vydaná v roce tvého
narození, Kniha od českého autora, Kniha No a teď už nezbývá než všechny čtenáře
se zvířetem na obalu, Kniha žánru, který pozvat na předvánoční posezení u knihy a
punče, které bude 12. 12. 2019 v naší krásné
běžně nečtete, atd.
knihovně.
Odezva byla skvělá a čtenáři obdrželi za
Michaela Pierníková
splnění výzvy drobnou odměnu. Určitě
knihovnice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST STRAHOVICE

Milí farníci a občané Strahovic!

PALLOTINSKÝ KNĚZ RICHARD HENKES
15. ZÁŘÍ 2019

Dne 15. září 2019 jsme prožili nádhernou
pouť do německého Limburgu, abychom se
zúčastnili blahořečení pallotinského kněze P. Richarda Henkese, který byl strahovickým farářem v letech 1941 až 1943. Byl
to neopakovatelný zážitek a zároveň dar,
za který nemůžeme jinak než poděkovat.
Proto vás srdečně zvu na děkovnou bohoslužbu, která se uskuteční v neděli 27. října
2019 ve farním kostele sv. Augustina ve
Strahovicích. Slavnostní mše svatá je naplánována na 14:30 hodin. Zúčastnit by se
TU
NĚKDO
Í BÝT

•

B LA H O Ř EČ EN Í
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zahrnují buď úlomky kostí nebo popel.
Obojí se dochovalo po jeho spálení v koncentračním táboře v Dachau. Ostatky se
většinou vkládají do schránky, která se
nazývá relikviář. Je možné je také vkládat
např. do oltáře v kostele. Ostatky slouží
k úctě daného světce nebo blahoslaveného. Samotná osoba světce/blahoslaveného
odkazuje na Ježíše Krista, jemuž se svým
Ostatky P. Richarda Henkese
Naše farnost obdrží také ostatky blahosla- příkladem života stal podobným.
veného P. Richarda Henkese. Tzv. relikvie
mohou být nejen kosti světce či blahoslaveP. Vlastimil Krajčovič
ného, ale také oblečení a věci, které užíval
administrátor farnosti
a kterých se dotýkal. Relikvie P. Richarda
jí měl jeden z našich biskupů a kněží okolních farností. Jsou pozváni také zástupci
okolních obcí a zástupci německé partnerské obce Ruppach-Goldhausen. Těším se,
že společně takto budeme moci poděkovat
za dar, příklad tohoto svědka víry a svědka
lásky k bližnímu.

CYKLOPOUŤ PO STOPÁCH
P. RICHARDA HENKESE
Ve dnech 1. – 7. srpna se vydalo 11 osob
(9 cyklistů a 2 řidiči v doprovodném vozidle) na pouť k poctě patera Richarda Henkese. Byla to další šance, jak blíže poznat
výjimečného kněze a v jeho stopách se pokusit přiblížit k Bohu. Většina účastníků
byla z Rychaltic (ale také jeden zástupce
obce Strahovice), kde také ve čtvrtek 1. srpna ráno začínala celá pouť.

Po modlitbě a požehnání místního pana
faráře jsme vyrazili směr Strahovice. Ujeli
jsme přibližně 60 km se zastávkou v Hlučíně, kde jsme v Muzeu Hlučín shlédli
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velmi zajímavou výstavu „Kdo jsou lidé na
Hlučínsku“. Po dojezdu do Strahovic jsme
byli přítomni na mši sv. ve farním kostele a
následně přivítáni jak paní starostkou, tak
i panem farářem. Bylo o nás po všech stránkách dobře postaráno.
Druhý den jsme jeli ze Strahovic do Zátoru
se zastávkami v Kietři a Branicích. V Kietři,
kde P. Richard působil jako učitel na řádové
škole, jsme se v kostele společně pomodlili. Budova školy dnes už neexistuje. V Branicích P. Richard několik let působil jako
exercitátor. Zde jsme v exercičním domě
v kapli sv. Josefa slavili mši svatou. Následně jsme si prošli celý areál branických ústavů a žasli jsme, kolik dobrého zde bylo vykonáno a pochopili, že právem se tomuto místu říká Městečko Milosrdenství. Večer jsme
doputovali na faru do Zátoru, kde jsme přenocovali, abychom se ráno další den vydali

na další cestu a to směr Vidnava. Po cestě
jsme využili časové rezervy k prohlídce
nádherně zrekonstruovaného zámku v
Linhartovech. Je v něm instalována skvělá
expozice, která se bude líbit hlavně dětem.
Večer jsme dorazili na faru do Vidnavy. Je to
malé, v mnoha ohledech specifické městečko. Byl zde v letech 1899 – 1945 kněžský seminář. Po nedělní mši svaté směřovala naše
poutní výprava až do Ząbkowic Śląskich.
Zastavili jsme v Bílé Vodě v Muzeu izolace,
internace, integrace řeholních sester. Bylo
jich zde komunistickým režimem přinuceno žít v izolaci několik stovek. Večer jsme
dorazili do cíle naší poutě a to do kláštera
Pallotinů v Ząbkowicach Śląskich. Zde působil několik let jako učitel na vyšším řádovém gymnázium také P. Richard Henkes.
Škola jako instituce sice dnes už neexistuje,
ale celý areál kláštera byl přebudován na
exerciční dům, který slouží jako centrum
duchovní obnovy široké katolické veřejnosti a – musím říci – dýchá specifickou atmosférou modlitby.

Opavy a pak ještě ten den večer – proti původním plánům – dorazili zpět do Rychaltic, kde jsme naši pouť ukončili.
Putovali jsme 6 dnů a 5 nocí. Oproti deštivé
předpovědi nás provázelo slunečné počasí.
Zažili jsme na vlastní kůži atmosféru míst
svatého Božího působení, seznámili jsme
se díky obrazovým prezentacím P. Jana Larische se životem nejen našeho budoucího
blahoslaveného P. Richarda Henkese, ale
také biskupa Josefa Martina Nathana, biskupa Josefa Schinzela, Dr. Ludwiga Wrzoła
a P. Vinzenze Braunera. Přestože tito mužové – biskupové a kněží – žili a působili
v nelehké době, svou víru osvědčili svědectvím svého života až – de facto – ke svědectví krve. Touto poutí jsme se nemodlili
jen za sebe, ale obětovali jsme ji za nás za
všechny, abychom své křesťanství – svou
víru žili v naší době pevně a přesvědčivě.

Dnešní člověk se o staré události příliš
nezajímá a zbytek předaných vzpomínek
o čase, kdy žil P. Richard Henkes, vybledl.
Ráno jsme měli mši svatou v klášterní kapli. Má ještě smysl, vracet se po mnoha letech
Znovu jsme a ještě intenzivněji zakouše- k nespravedlnostem té doby? Má!
li posvátnou atmosféru Boží přítomnosti,
která byla zdrojem aktivního apoštolského Díky poznané minulosti je možno pochopit nesmyslnost mnohého a poučit se. Ještě
působení P. Richarda Henkese.
podstatnější ale je najít cestu k uzdravení
Po snídani jsme vyrazili na cestu domů. Če- bolestných křivd minulosti, v křesťanské
kaly nás tři etapy. Potom, co jsme opustili terminologii dosažení vzájemného smíření
roviny Horního Slezska, museli jsme vy- a odpuštění.
stoupat k poutnímu místu Mariahilf u ZlaZa cyklopoutníky
tých Hor, následujícího dne jsme po cykloAnna Svobodová a Jan Larisch
stezce podél řeky Opavy dorazili do města
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MALÉ FAKTICKÉ OHLÉDNUTÍ ZA
LETOŠNÍ CESTOU DO RUPPACHU –
GOLDHAUSENU
skupina navštívila největší keramické muzeum v Evropě. Je to místo, kde se umění
a řemeslo, technika a pedagogika, historie
a budoucnost setkávají a spojují. Druhá
skupina měla možnost se projet historickou
drezínou v nádherném údolí Aartalu. Byla
to skupinka plná energie, která dokázala
Od 21. 12. 2018 byly zahájeny přípravy na vyvinout vlastní sílou rychlost přes 30 km/
tento slavný den a to jak v Ruppachu – hod., i když TÜV stanovila maximální
Goldhausenu, potažmo v Limburgu, tak rychlost 18 km/hod.
i u nás ve Strahovicích. Proběhly řady aktivit, které podtrhly význam dlouho očeká- V odpoledních hodinách proběhlo ve farské
zahradě představení projektu „Někdo tu
vaného blahořečení.
musí být, aby to řekl“. Zástupci škol a obcí
Ruppachu – Goldhausenu a Strahovic
představili aktivity spojené s P. Richardem
Henkesem za poslední půlrok. Od 19.00 hodin proběhlo ve farním kostele v Ruppachu
– Goldhausenu za přítomnosti pallotinského biskupa Bruno Ateba Edo, SAC z Kamerunu požehnání a odhalení pamětní desky
P. Richarda Henkese na kostele. Po večeři
opět v šapitó vystoupila hudební skupina
Big Band Boden s okázalým přednesem.
V letošním roce byla návštěva naší přátelské obce obzvlášť významná a slavnostní.
Po 16 letech od zahájení procesu blahořečení P. Richarda Henkese jsme se dočkali
slavnostního aktu blahořečení P. Richarda
Henkese v neděli 15. září 2019.

V pátek 13. 9. 2019 byly z obce Strahovice
vypraveny dva autobusy poutníků ze Strahovic a dalších významných hostů. Příjezd
do Ruppachu – Goldhausenu byl jako vždy
přátelský a srdečný. S ohledem na počet
účastníků postavili naši přátelé obrovské
šapitó v parku nad obecním úřadem, kde
jsme se po celou dobu pobytu setkávali.
Na sobotní dopoledne nám naši hostitelé připravili dvě zajímavé akce. Jedna
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Nedělní ráno začalo společnou snídaní, při
které Leoš a Vojta Malchárkovi zazpívali
písně s texty o životě P. Richarda Henkese
ve Strahovicích a v koncentračním táboře
Dachau. Okolo 11.00 hodin jsme se autobusy přepravili do místa blahořečení - Dómu
v Limburgu. Před zahájením blahořečení
jsme se setkali s dalšími českými poutníky
z Hatě a Vysočiny. Ve 14.00 hodin procházel zástup desítek biskupů lodí Dómu do

kněžiště. Slavnostní mše s blahořečením P.
Richarda Henkese byla zahájena. Limburský biskup Dr. Georg Bätzig se obrací spolu
s generálním postulátorem P. Adamem Golecem, SAC na papežského delegáta kardinála Kurta Kocha s prosbou o blahořečení
P. Richarda Henkese. Poté vícepostulátor
Prof. em. Pater Dr. Manfred Probst SAC
přečetl krátký životopis P. Richarda Henkese a jeho utrpení. Vyslanec papeže Františka, švýcarský kardinál Kurt Koch, prohlásil P. Richarda Henkese za blahoslaveného.
Celá liturgie byla doprovázená Chorem
Limburského Dómu. Po slavnostní mši
proběhlo setkání v biskupské zahradě, kde
bylo pro všechny připraveno občerstvení.
Při setkání s biskupy a kněžími jsme předali na památku štoly s malovaným portrétem P. Richarda Henkese. Od 19.00 hodin
proběhlo v Pallotinském kostele St. Marien
požehnání s instalací relikvií P. Richarda

Henkese. U této příležitosti jsme předali
Prof. Dr. Manfredu Probstovi SAC ornát
s vyobrazením P. Richarda Henkese. Následovala cesta zpět do Ruppachu – Goldhausenu na přátelské posezení, poděkování
a zhodnocení uplynulých společných dní.
Pondělní ráno bylo ve znamení rozloučení
s hostiteli a odjezdu domů.
Na závěr patří poděkování všem, kdo se
jakkoliv zapojili do pracovních činností
při výrobě a zajišťování dárků, tak i zajišťování celé organizace od začátku roku až
po vyvrcholení – slavnostní blahořečení
15. 9. 2019 v Limburgu.
Byl to nezapomenutelný, nádherný duchovní zážitek.
Karel Malchárek
člen Rady obce Strahovice
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OČIMA P. JOSEFA MELECKÉHO
Jako přímý účastník blahořečení pátera Richarda HENKESE v katedrále v Limburgu,
coby vrcholu letitých příprav, snah a dokazování nekonečné lásky pátera Henkese
ke svým bližním, jsem se vrátil naplněn
pocitem radosti a štěstí, že jsem se mohl
vlastního aktu blahořečení účastnit osobně. Životní postoje pátera Henkese mohou
být velkým a následováníhodným vzorem
pro život nejen nás, ale i našich současníků.
Jeho osobní odvaha a velké milostiplné srdce nechť jsou pro nás odkazem a příkladem
do našeho každodenního života.

Základ těchto léty
intenzivně
pěstěných vztahů je na
zcela
mimořádné
úrovni a i přes jisté jazykové bariéry,
ovšem o to srdečněji, na úrovni jedné
velké
křesťanské
rodiny, a všechny
ostatní obce a města mohou k Vašemu
partnerství vzhlížet pouze s obrovským
obdivem!!!

Před všemi zainteresovanými, kteří se na
procesu blahořečení přes 16 let podíleli, Milí Strahovičtí, přijměte moji upřímnou
smekám a vyjadřuji jim můj osobní obdiv gratulaci k blahořečení pátera Richarda
Henkese, který část svého aktivního života
a úctu.
strávil právě ve Vaší obci a byl každodenní
S obrovskou radostí již léta hodnotím fan- součástí života Vašich předků.
tastický příklad mezilidských vztahů, přiS úctou
spívajících tolik žádanému porozumění
mezi národy, mezi občany partnerských
Josef Melecký
obcí Strahovice a Ruppach-Goldhausen.
Kravaře
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...Z NĚMECKÉHO TISKU
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BLAHOŘEČENÍ PÁTERA HENKESE
BYLO PRO MNE ZÁŽITKEM NA CELÝ
ŽIVOT
O knězi Richardu Henkesovi jsem se poprvé dověděl před několika lety od paní starostky obce Strahovice Elen Malchárkové
a především od pana faráře Jana Larische,
který dokonce pro nás starosty Hlučínska
udělal malou přednášku o životě pátera
Henkese. Od té doby jsem sledoval proces
blahořečení s napětím. A když jsem se dověděl, že Richard Henkes bude blahořečen,
byl jsem nadšený z toho, že i u nás na Hlučínsku působila tak výrazná osobnost.

v katedrále v
Limburgu jsem
měl
častokrát
„husí“ kůži, jak
dojemný a slavnostní
průběh
mělo prohlášení
blahořečení i celá
mše. Nikdy jsem
nic takového nezažil a možná již
nezažiji.

Ještě větší radost jsem měl, když mne paní
starostka Malchárková oslovila, zda bych Byl blahořečen člověk, který se nebál říkat
nejel na jeho blahořečení do německého pravdu, který pomáhal druhým, obětoval
se pro druhé. Jak příznačné pro dnešní
Limburgu.
dobu, ve které takoví obětaví lidé chybí.
Přiznám se, že jsem tušil, že to bude velkolepá akce, ale skutečnost ještě předčila má Ještě dnes mám před očima nejen všechna
všechna očekávání. Již příjezd do družební nádherná setkání s obyvateli Ruppachu,
vesnice Strahovic obce Ruppach Golghau- s našimi poutníky, ale především mši svasen, mi dával na vědomí, že se tady oprav- tou, kterou byl blahořečen kněz, působící
du děje mimořádná událost. Všude podél jen kousek od Bolatic.
cest, v blízkých městech bylo vidět plakáty a panely s fotografií Richarda Henkese. Moc děkuji paní starostce Malchárkové,
A což teprve v samotném Ruppachu! Celé všem poutníkům ze Strahovic za pozvání,
malé městečko bylo na nohou. Navíc všich- milé přijetí i krásné dárky.
ni byli nesmírně milí a vstřícní.
Zážitek, který jsem s vámi prožil, mi nikdo
Neděle 15. září již od rána dávala najevo, že nevezme a já jsem vám za něj nesmírně
tento den bude nádherný. Sluníčko svítilo vděčný.
na obloze, jakoby všem sdělovalo, že i pro
Herbert Pavera,
Nebesa je to sváteční den.
Senátor, starosta obce Bolatice
A opravdu to byl velký svátek. Při mši svaté
14
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„NĚKDO TADY MUSÍ BÝT,
ABY TO ŘEKL“
NÁVŠTĚVA RUPPACHU - GOLDHAUSENU
POHLEDEM JEDNÉ Z NEJMLADŠÍCH ÚČASTNIC
,,Někdo tady musí být, aby to řekl.“ Toto
motto provázelo účastníky celým „výletem“ do německé spřátelené obce Ruppach
- Goldhausen, kde se společně vydali především na blahořečení Patera Richarda
Henkese, který je se Strahovicemi úzce
spjat. Přátelství mezi Strahovicemi a
Ruppachem začalo už před 16 lety a od té
doby se prohlubuje pravidelnými návštěvami. Hlavním důvodem vzniku tohoto
přátelství byl právě R. Henkes, který se v
německém Ruppachu narodil a ve Strahovicích působil v roli kněze během válečného období. Díky této spojitosti došlo mezi
obcemi k vytvoření přátelského pouta, které stále trvá.
Letošní setkání bylo výjimečné právě díky
blahořečení R. Henkese. Touha po tomto
nevšedním zážitku naplnila dva autobusy obyvateli Strahovic různých věkových
kategorií. Ti vyrazili v brzkých ranních
hodinách, v pátek 13. září směr Německo.
Cesta autobusem díky pozitivní atmosféře rychle ubíhala. Dobrou náladu ještě
více posílilo milé přivítání místními občany ve večerních hodinách. Bezpochyby
se jednalo o mimořádný zážitek a to hned
z několika pohledů. Jako první bych vyzvedla sílu přátelství napříč národnostmi
a generacemi. Bylo krásné pozorovat to,
jak společný prožitek a myšlenka dokáže v lidech vzbudit pocit sounáležitosti a
touhu vzájemného poznání druhých. Díky

milému přístupu všech přítomných došlo
k odbourání jazykové bariéry, která byla
pro mnohé počáteční obavou. Všechny
chvíle byly naplněny pestrým programem.
Humorným zážitkem byla jízda historickou
„drezínou“, kde každý musel přiložit ruku
k dílu. Ať už fyzickou silou, slovní podporou a především vtipem. Celá jízda byla
doprovázena smíchem a dobrou náladou.
Někteří zvolili klidnější alternativu a vydali se na prohlídku místního muzea keramiky. Nápadité zázemí pro veškerá společná
setkání zajistilo tzv. „šapitó“. Zde probíhal
především večerní program s doprovodem
hudby a bohatým občerstvením. Prostřednictvím prezentace fotografií se vzpomínalo na minulé ročníky a s nimi spojené
zážitky. Byly představeny také projekty s
tématikou života R. Henkese, kterým se během roku obě obce věnovaly.
Největším a zároveň nejkrásnějším okamžikem celého setkání bylo samotné blahořečení, které proběhlo v neděli 15. září 2019.
Blahoslaveným byl R. Henkes prohlášen
17

při bohoslužbě v Limburgu, kterou v zastoupení papeže celebroval švýcarský kardinál Kurt Koch. Přípravy na blahořečení
začaly již v roce 2003 a tímto aktem byly
slavnostně završeny. Byla to pro všechny
velká chvíle doprovázená důstojnou mší.
Odvážím se říct, že pro všechny přítomné
byl tento moment opravdu jedinečný a kouzelný. Činy a poselství blahoslaveného jsou
pro nás jistě inspirací a zároveň příkladem
toho, že i v dnešní době je třeba pomoci potřebným a bojovat za dobro, tak jako o to
usiloval náš kněz R. Henkes.

za to jim patří velké díky. Celkový prožitek
byl odrazem laskavého přístupu a nadšení
těch, kteří se největší měrou podíleli na přípravách a průběhu setkání. Pevně věřím, že
přátelství mezi Ruppachem a Strahovicemi
bude i nadále pokračovat a vyvíjet se.

Kdybych měla letošní návštěvu RuppachuGoldhausenu popsat jedním slovem, řekla
bych slovíčko srdečné. A to nejen proto,
že podle mého tato událost zasáhla srdce všech zúčastněných, ale také proto, že
všichni lidé, kteří se díky tomuto sešli, byli
srdeční. Bylo ctí oslavit právě toho, který
Tato událost byla důležitým milníkem tady byl, aby vše zlé, co se u nás dělo, řekl.
přátelství mezi oběma obcemi. Velké poNatálie Nevřelová
děkování patří všem zúčastněným, ale přestudentka gymnázia
devším těm, kteří se aktivně na zorganizování podíleli. Stálo je to jistě nemalé úsilí a

ZŠ A MŠ
STRAHOVICE

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Letošní zahájení nového školního roku
2019/2020 proběhlo opět ve slavnostním duchu, tentokráte ovšem nikoli na tartanovém
hřišti, jak bývá zvykem, ale z důvodu deštivého počasí přímo v budově školy. Pondělí
2. září bylo významným dnem především
pro nové prvňáčky. Do 1. třídy letos nastoupilo 7 žáčků, které přivítali kromě ředitelky
školy také pan farář a paní starostka, která
jim navíc předala jako upomínku na první
školní den velkou pohádkovou knížku. Po

slavnostním zahájení se starší žáci rozešli
do svých domovů užít si poslední chvíle
volna, zatímco ti nejmladší se přesunuli
v hojném doprovodu rodičů do své třídy,
kde pro ně měla jejich třídní učitelka Lenka
Zavodančíková přichystány kromě nových
informací i zajímavé úkoly. Všichni prvňáčci si tak za jejich splnění odnesli ve svých
žákovských knížkách první zaslouženou
jedničku s hvězdičkou, která jim jistě udělala radost.
Všem žákům přejeme do toho školního
roku mnoho úspěchů a příjemných zážitků.
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Irena Juchelková
redakční rada, ředitelka ZŠ

SDH STRAHOVICE

OSLAVY ZALOŽENÍ
DRUŽEBNÍHO SBORU
OSP KRZANOWICE

V měsíci červnu jsme obdrželi pozvánku
z našeho družebního polského sboru OSP
Krzanowice, abychom s nimi oslavili výročí 130 let založení.

pozvaným hostům. K této části programu
jsme přispěli i my, a předali jsme zástupcům OSP vyšívanou stuhu, která bude součástí k jejich historického praporu, Medaili

Program započal v sobotu 6. 7. 2019 v odpoledních hodinách na farské zahradě v Krzanowicích vystoupením hudebního uskupení „Duet Karo“ a pokračoval taneční
zábavou s DJ MK Planet. Od desáté hodiny
večerní se do programu zapojila i naše jednotka, a to společnou ukázkou zdolávání
požáru a osvětlení okolí pomocí vybavení za mezinárodní spolupráci III. stupně a pár
zakoupeného z dotačního programu Ready maličkostí pro místního starostu sboru p.
Jana Dlugosze a velitele jednotky p. Martito help.
na Lamlu. Na závěr vystoupil s poděkováním i odcházející pan farář a pro všechny
to byla velice emotivní tečka za touto částí
programu.
Na odpoledne byly nachystané ukázky
historického zdolávání požáru za pomocí
džberů a koňské stříkačky, poté i v součinnosti s naší jednotkou tou nejmodernější
technikou. Na závěr provedly obě jednotky
záchranu osoby z havarovaného vozidla.
Pro nejmladší hasičskou generaci měli pořadatelé připraveno dětské TFA, kterého se
zúčastnili i naši dva členové (Riemel Vojtěch a Riemel Josef).

Nedělní dopolední program jsme zahájili společným průvodem od hasičárny ke
kostelu Svatého Václava, kde proběhla společná mše u příležitosti tohoto výročí. Mši
sloužil pan farář Tomasz Gierg, pro kterého
to byla zároveň mše poslední, protože musí
ze zdravotních důvodů s touto službou
skončit. Po mši jsme se pochodovým krokem přesunuli do místní restaurace, kde
byl pro nás a další pozvané hosty přichys- Večerní hodiny zpestřila taneční a hudební
tán vydatný oběd. Po obědě program po- produkce a spousta pochutin.
kračoval opět na farské zahradě. Zde proLukáš Pekárek
bíhaly nezbytné formality, předávání ocestarosta SDH
nění nejenom členům místního sboru, ale i
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SLAVNOSTI HASIČSKÉHO SPORTU
VE DNECH 6. A 7. 9. 2019
Druhý zářijový víkend patřil ve Strahovicích dobrovolným hasičům. V pátek 6. 9.
jsme v našem hasičském areálu pořádali
noční soutěž – Memoriál Karla Peterka. A
zároveň byla tato soutěž zařazena v kalendáři NHHL (noční Hlučínské hasičské
ligy) jako desáté kolo. Celkem se zúčastnilo
34 družstev, z toho 22 družstev mužů, 10
družstev žen a 2 dorostenecká družstva. I
přes nepřízeň počasí, která nám z areálu
vyhnala většinu diváků, si všechna družstva svůj požární útok odběhla a někteří
proudaři dokonce atakovali hranici 15 vteřin. V kategorii mužů soutěž ovládla Bělá s
výsledným časem 16,584 vteřin a kategorii
žen Markvartovice s časem 18,581 vteřin.
Sobotní odpolední soutěž v rámci Opav-

družstev dorostenců. Oproti páteční soutěži se trať prodloužila v kategorii mužů na 3
hadice B, což se projevilo na výsledných časech i únavě závodníků. Soutěž mužů nejlépe zvládlo družstvo Uhlířova s výsledným
časem 22,668 vteřiny, které si krom dalších
cen odvezlo rovněž putovní pohár starosty
SDH. Zajímavostí však je, že domácí družstvo dosáhlo lepšího času o 0,045 vteřiny,
avšak po technické stránce svůj pokus nezvládlo a bylo hlavním rozhodčím soutěže
diskvalifikováno. Nejlepšího času ve své
kategorii dosáhlo B družstvo žen z Dolních
Životic, a to 26,307 vteřiny. Největší radost
nám však udělali domácí dorostenci, kteří
svou kategorii ovládli s časem 20,774 vteřiny a dokázali, že je budoucnost hasičského
sportu ve Strahovicích na
dobré cestě.

Po oba dny jsme měli pro
všechny zúčastněné přichystané vydatné občerstvení, o které se postarali
jak členové sboru, tak i
někteří nečleni. Velký dík
patří všem, co přidali ruku
k dílu při celotýdenní přípravě areálu, starali se o
veškerou administrativu
a i těm, kteří se postarali
o to, aby od nás nikdo neodcházel s pocitem hladu
nebo žízně. Závěrem děkuji i všem sponzorům v
ské ligy Autobond Group – Memoriál ing. čele s Obecním úřadem.
Rudolfa Barance a O pohár starosty SDH
již nebyla tak úspěšná z pohledu počtu
zúčastněných družstev a hlavně divácLukáš Pekárek
ké podpory. Celkem přijelo 23 družstev,
starosta SDH
z toho 8 družstev mužů, 3 družstva žen a 12
20

SK METEOR
STRAHOVICE

SPORTOVNÍ SLAVNOST
Ve dnech 26. 7. – 28. 7. 2019 proběhla tradiční Sportovní slavnost pořádána SK Meteorem Strahovice na místním hřišti. Páteční
program začal utkáním „staré gardy“ proti
sousedním Kobeřicím. Po utkání následoval večerní karneval s kapelou Golden
Hits.

V sobotu se uskutečnil turnaj našich nejmenších fotbalových nadějí, který vzbudil
mezi diváky veliký zájem a děti tak hráli
před výbornou kulisou, kterou tvořili především jejich rodinní příslušníci. Po turnaji
dětí proběhl pouliční turnaj, ve kterém zvítězily Stavky společně s hlavní cestou.

Nedělní program začal jako každý rok slavnostní mší svatou, která byla opět sloužena
v areálu hřiště. Odpoledne následoval fotbalový program, kdy se mezi sebou utkala
mužstva Strahovic, Kobeřic a Štěpánkovic.
I nedělní program se těšil hojnému zájmu
diváku a to i přes deštivé počasí. Tímto bychom chtěli za SK Meteor Strahovice poděkovat všem za návštěvu a budeme se na Vás
těšit na dalších akcích.
Miroslav Nevřela
zastupitel, člen výboru SK Meteor
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SPORTOVNÍ KLUB
GYMPAR

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
SLAVIL ÚSPĚCH
Sportovní klub GymPar během června
zdárně ukončil druhý semestr gymnastických a parkourových kroužků na základních školách v Moravskoslezském kraji.

i vedoucí obešli bez sebemenšího úrazu
a domů si každý den odnesli nové zážitky. Fotografie z celého tábora naleznete na
webových stránkách www.gympar.cz.

Trenéři sportovního klubu však zůstali aktivní i přes letní prázdniny. V naší obci se
uskutečnily dva turnusy zážitkového příměstského tábora pro děti mladšího školního věku a pro předškoláky. Pro děti byl
připraven zábavný program, který vtáhl do
děje nejen děti ale i aktivní rodiče.

Nyní se trenéři Sportovního klubu GymPar připravují na nový školní rok. Nábory do gymnastických a parkourových
kroužků budou probíhat na základních a
mateřských školách v průběhu září. Děti
obdrží letáček s informacemi k přihlášení.
Cílem Sportovního klubu GymPar je dát
dětem ten správný start a umožnit jim vydat se na kteroukoliv sportovní dráhu, ať
už jde o gymnastiku, basketbal, hokej, tenis, tanec nebo kterýkoliv jiný sport. Veškeré informace naleznete na webových
stránkách www.gympar.cz, nebo můžete
klub kontaktovat prostřednictvím e-mailu
info@gympar.cz

Táborníci měli na výběr taneční, umělecký,
nebo sportovní směr, který je doprovázel
celý táborový týden. Nechyběla ani velká
celotáborová týmová soutěž, ve které si děti
mohly vyzkoušet různé netradiční aktivity.
Táborníci běželi sparťanský překážkový
závod, trénovali na slackline, projeli se na
koni, zastříleli si v nerf aréně, hráli minigolf, stříleli z luku a vzduchovky, hráli nejrůznější vodní hry a mnoho dalšího. I přes
pestrý a náročný program se všechny děti
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Martin Nevřela
trenér Gympar

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY
NAŠICH SPOLUOBČANŮ

CHOVATELSKÝ ÚSPĚCH
Svaz chovatelů Českého sportovního pony
pořádal druhou srpnovou sobotu národní výstavu ve Velkých Hošticích. Výstava
zahrnovala 15 kategorií. My bychom Vám
rádi představili úspěšného chovatele, který
uspěl ve třech kategoriích a jeho klisna získala také ocenění šampion výstavy.

Kategorie Klisny 3leté klisna Destiny narozena 17. 2. 2016
Kategorie ČSP 2leté a roční klisna Daisy
narozena 10. 4. 2018
Kategorie ČSP 5leté a starší klisna Dorotka
HF narozena 17. 3. 2011

Ladislav Menšík, rodák ze Strahovic, se
věnuje koním již od dětství, byl zaměstnán
v hřebčíně Albertovec, vede oddíl voltiže
na Albertovci, trénuje jízdu na koni a věnuje se chovu koní v domácím prostředí. Již
několik let se účastní národní výstavy plemene Český sportovní pony a jeho svěřenci se umísťují na předních příčkách. Tento
ročník byl pro tohoto chovatele nadmíru
úspěšný, 3 koně, 3 želízka v ohni, 3 prvenství a k tomu šampion celé výstavy.

V kategorii šampion výstavy vyhrála klisna Daisy.
Tato vítězství jsou odměnou pro něj i jeho
rodinu za práci, kterou svým čtyřnohým
zvířatům věnuje. Moc mu k těmto vítězstvím blahopřejeme a přejeme další chovatelské úspěchy.
Přátelé Ladislava Menšíka
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ÚSPĚŠNÝ ŠIPKAŘ
Kolikrát ani netušíme, že náš soused či sousedka v něčem vynikají, dosáhli v životě
nějakých úspěchů.
Mezi takovéto občany Strahovic patří pan
Lukáš Dubělčík, který našel zalíbení ve
svých 17 letech v šipkařském sportu. Naplno se mu začal věnovat před dvěma roky.
V elektronických šipkách Lukáš reprezentuje tým Supi Dolní Benešov a ve steelových šipkách hraje za tým Gerlich Fulnek.
Na podzim roku 2018 obsadil na Mistrovství ČR v elektronických šipkách v kategorii mužů 5. místo. Větší úspěch na sebe nenechal dlouho čekat a dostavil se v květnu

ATLETICKÝ ÚSPĚCH
V lednovém čísle našeho Zpravodaje jsme
Vás informovali o sportovních úspěších p.
Emy Ryckové a její přípravě na další atletickou sezónu. A nová sezóna byla úspěšná.
P. Rycková se pravidelně účastní na Sokolském úterý v Opavě, absolvuje nižší soutěže v ČR, kde si ověřuje svou formu a výsledky. Na mistroství ČR v atletice veteránů
na dráze ve Svitavách získala první místo
v disku a břemenu, druhé místo v hodu
koule. Na halovém mistrovství světa veteránů v polském Toruňi se umístila na 4.
místě v disku, pátém v břemenu a sedmém
v kouli. Na zářijovém mistrovství Evropy
veteránů v atletice na dráze v Itálii získala zlatou medaili v hodu břemenem, 2
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2019, kdy se tým Supů stal vítězem Mistrovství ČR v týmech v kategorii „A“, čímž si
jeho členové zajistili účast v kategorii Elite.
V současnosti tak patří k deseti nejlepším
týmům České republiky. Přejeme našemu
šipkaři mnoho úspěchů do dalších let.
Irena Juchelková
redakční rada, ředitelka ZŠ

bramborové medaile
(čtvrté místo) v hodu
koulí a pětiboji a šesté místo v disku. A na
mistrovství ČR ve vrhačských vícebojích
v Brně, dne 21. 9.,
se umístila na 1. místě ve vrhačském pětiboji.
P.
Rycková
říká:
„Konečně jsem se dostala přes 10 metrů
v kouli, a to byl můj cíl. Jsem ráda, že se
mi to podařilo a doufám, že se ještě budu
zlepšovat, samozřejmě i v dalších disciplínách.
Přejeme p. Ryckové hodně dalších sportovních úspěchů a splněných osobních cílů.
Martina Panocová
redakční rada, zastupitelka

HORAMEA

PŘÍPRAVA
NÁVŠTĚVY
V RUPPACHU
A JEJÍ PODPORA
Z MSK

stolařem vyrobené dřevěné bedýnky naplněné památečním ležákem, pivními sklenicemi, na domácí půdě vyrobenou hadrovou
panenkou a puzzlem s motivem naší kapličky. To vše nějakým způsobem symbolizuje život nebo právě blahořečení P. Henkese, který je hlavní postavou našich setkání,
v letošním roce, v roce jeho blahořečení, o
to více.

Určitě to všichni známe…
Když se chystáme navštívit někoho, na kom
nám záleží, lámeme si hlavu, čím dotyčného obdarujeme. Ne jinak to bylo v případě
plánování návštěvy našich přátel v Ruppachu. Proto paní starostka Elen již někdy v
únoru zorganizovala pracovní skupinu a
pozvala také nás holky z Horamea, abychom všichni společně při pravidelných
setkáních přemýšleli nad organizací celého
zájezdu, jeho programem, nad dárky pro Kněží, kteří byli slavnosti účastni, obdrželi
naše hostitele a postupně vybrané nápady na památku kněžskou štolu s portrétem P.
Henkese a zvláštní pozornost byla věnovátaké realizovali.
na poděkování Páteru Probstovi, který nese
Co se týká dárků, výsledkem byly místním největší zásluhy na skutečnosti, že blahořečení po mnoha letech snažení opravdu
proběhlo. Páter Probst obdržel s kněžskou
štolou také ornát, opět s krásným vyobrazením P. Henkese.
Letošní návštěva byla po mnoha stránkách
mimořádná. Mimořádná byla také finanční podpora z MSK, kterou jsme jako spolek
v rámci individuální dotace na uskutečnění celé akce obdrželi. Spolu s obecními
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prostředky byly finance využity na částečnou úhradu autobusové dopravy, zmíněné
dárkové předměty a ostatní služby.
Jménem našeho spolku děkujeme za možnost podílet se na společných přípravách
takto významné události…
Hanka, Pavlína a Martina
Spolek Horamea

LETNÍ KINO
V minulém zpravodaji jsme Vás srdečně
zvaly na „Letní kino“ s promítáním úspěšného českého filmu Ženy v běhu. Dnes můžeme už jen, trošku posmutněle, zavzpomínat právě na začátek prázdnin, kdy jsme se
u jeho promítání hodně nasmáli a užili si
pěkný večer…

PODZIMNÍ AKCE
PROGRAMU
„ZDRAVÉ
STÁRNUTÍ V OBCI
STRAHOVICE“
V rámci našeho celoročního programu
s názvem „Zdravé stárnutí v obci Strahovice“, který je dotován MSK, pro Vás připravujeme na následující měsíce ještě dvě akce
– přednášky.
Jedna ponese název „Jak se nenechat napálit“ a během přednášky bychom Vás chtěly,
spolu s odborníky České policie, informovat o různých nekalých praktikách obchodníků, o bezpečném chování na internetu
nebo třeba o vhodných způsobech zabezpečení majetku.
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Do konce roku bychom chtěly připravit
ještě jedno promítání v rámci naší kinokavárny, titul filmu a termín konání je ještě
i pro nás překvapením ☺, ale už nyní se
těšíme…
Hanka, Pavlína a Martina
Spolek Horamea

Druhá akce s názvem „Všude dobře – doma
nejlíp“ se bude týkat možností profesionální pomoci domácí péče o naše blízké.
Celé téma bude zaměřeno na informace o
různých možnostech, které mohou v mnohých nelehkých situacích, kdy o svoje blízké pečujeme v domácím prostředí, zásadně
pomoci. Tato problematika je spojena také
s finanční náročností, proto zazní také informace o možnostech a podmínkách různých sociálních dávek.
V případě obou přednášek se budete moci
zeptat přímo odborníků z praxe na otázky,
které Vás s daným tématem zajímají, o konkrétních termínech Vás budeme včas informovat.
Hanka, Pavlína a Martina
Spolek Horamea

ODPUSTOVÉ
OSLAVY
Oslavy patrona našeho kostele, sv. Augustina, proběhly ve dnech 23. – 25. 8. 2019.
Tradičně za účasti Slováckého dechového
souboru Vlčnovjanka, který letos netradičně vystoupil již v pátek. Nicméně i v tento
den si spousta příznivců tohoto souboru
udělala čas a přišla si je poslechnout a pobavit se. V sobotu pokračovaly oslavy na
hřišti SK Meteoru Strahovice. Oslavy vyvrcholily v neděli slavnostní mši svatou.
Martina Panocová
redakční rada, zastupitelka

FOLKOVÉ ODPOLEDNE 2019
Poslední prázdninový víkend se konal na
Královně již 3. ročník akce určené pro milovníky nejen folkové hudby - Folkové odpoledne. Na něm se každoročně představují se svou produkcí amatérští hudebníci ze
Strahovic a okolí.
Jak tato akce vlastně vznikla? Jsme parta několika přátel, kteří si před třemi lety
řekli, že se podělí o svou oblibu v hudbě a
uspořádají „zkusmo“ akci, která tady zatím
nebyla. Nevěděli jsme, co nás čeká, ani nic
o pořádání akcí tohoto charakteru. Jediné,
co jsme věděli, bylo místo, kde se má akce
konat – chata Královna. Překvapila nás
také nadšená reakce vystupujících, které
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Tak na to už musí odpovědět někdo jiný. Za
sebe mám z Folkového odpoledne dobrý
Toliko okénko do historie Folkového od- pocit.
poledne. To letošní se konalo v sobotu
31. srpna. Na pódiu se prostřídalo celkem
7 hudebních uskupení a sólových interpretů. Zazněly písně napříč žánry. Už jsme si
všichni zvykli, že nezaznívají pouze folkové písničky, ale objevují se i písně popové,
folkrockové a rockové, mnohdy ve velmi
zajímavém kabátě. O tom, že se líbí, svědčí A komu poděkovat? Vystupujícím, kteří
pobrukující si diváci i množství tanečních vystupují bez nároku na honorář (vlastně
párů vlnících se v rytmu hudby před pó- dostanou pivo a guláš ☺); rodině, přátelům
a kamarádům, kteří s velkým nasazením
diem.
pomáhají s organizací, přípravou jídla,
pečením buchet, s prodejem, přípravou a
úklidem; představitelům a zaměstnancům
obce za poskytnutí prostor, laviček, za podporu a za pomoc; hasičům; mistrům zvuku a mnoha dalším. Je to celá řada lidí a je
těžké na někoho nezapomenout - pokud se
K Folkovému odpoledni neodmyslitelně tak stalo, odpusťte mi, prosím, tuto chybu a
patří ještě jedni vystupující - náš hudební vězte, že i Vám děkujeme.
dorost Táňa a Ríša. O tom, že tomu tak je,
svědčí jednak reakce diváků po jejich vystoupení a také „zážitek“, který se mi přihodil necelý týden před Folkovým odpolednem. Byl jsem osloven jedním z našich
spoluobčanů s dotazem: „Kolik bude vystupujících? A budou tam letos opět hrát
ty děti?“ Reakce na kladnou odpověď byla:
„…to je dobře.“
jsme pro první ročník oslovili.

Letošní ročník byl, oproti loňskému, chudší, co do počtu vystupujících, na druhou
stranu to prospělo věci. Nebyly tak veliké
pauzy mezi vystoupeními (ono sladit a nazvučit tolik vystupujících také trvá nějaký
čas) a hudebníci tak měli více času si „zařádit“ na pódiu. Zazněly písně Karla Kry- Těším se opět na shledanou za rok na dalla, Jarka Nohavici, Nedvědů, Hop tropu, ším ročníku Folkového odpoledne.
Tomáše Kluse, Lucie, ale taky Lady Gaga a
Radim Marzoll
mnoha, mnoha dalších. Diváků, pro které
pořadatel
tuto akci děláme, přišlo taky dost, čemuž
určitě napomohlo i pěkné počasí. A zábava?
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PADESÁT LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA
manželé spolu vychovávají děti, překonávají různé překážky, prožívají chvíle plné
radosti, ale také těžké chvíle. Vytrvání v
manželství vyžaduje někdy hodně úsilí a
tolerance.

V průběhu měsíce srpna a září oslavily tři
manželské páry zlatou svatbu. Většina z
nás ví, že zlatá svatba je oslavou 50 let společného manželství. Takovéto výročí si zaslouží náš obdiv. Je to padesát let prožitých
po boku partnera, během tohoto období V srpnu oslavili toto kulaté výročí manželé Marie a Jan Slavíkovi, v září Anna a
Josef Moravcovi a Ilona a Walter Benešovi.
V kruhu své rodiny a blízkých přátel poděkovali za společně strávené roky v kostele
sv. Augustina slavnostní mší svatou a poté
pokračovali v oslavách.
Do dalších společných let přejeme manželům hodně zdraví, spokojenosti a vzájemné
tolerance.
Martina Panocová
redakční rada, zastupitelka
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DEN PĚSTOUNSTVÍ
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
Dne 12. 10. 2019 v čase od 10:00 do 18:00
hodin se uskuteční v Dolní oblasti Vítkovice, z.s. „Den pěstounství“, který již potřetí připravil Moravskoslezský kraj ve

program sportovního a zážitkového charakteru. Vystoupí zde mimo jiné známý
muzikálový zpěvák Tomáš Savka a jeho
kolegyně Martina Šnytová, děti a mládež
zajisté přivítají hudební a taneční číslo Patrika Ulmana
nebo vystoupení parkouristů. Připravena je i celá řada
dalších lákadel.

Moravskoslezský kraj ani v
letošním roce nezapomněl
obdarovati
návštěvníky
z řad široké veřejnosti a pro
ty, kteří v den konání akce
dorazí, zajistí 20% slevu na
vstupném do Malého a Velkého světa techniky. Tito návštěvníci mohou stejně jako
pěstounské rodiny využít
spolupráci s organizacemi, které působí v zdarma celodenního zábavného programu
oblasti náhradní rodinné péče. Tento den pro děti i dospělé.
je vnímán Moravskoslezským krajem nejen
jako vhodná forma propagace, ale přede- Na tuto akci jste všichni srdečně zváni.
vším jako symbol poděkování a ocenění
Irena Uličková
všem pečujícím náhradním rodičům, ktevedoucí odboru sociálních věcí
rým nejsou lhostejné osudy opuštěných či
ohrožených dětí. „Den pěstounství“ se tak
stává již tradičním místem vzájemného setkávání pěstounských rodin a dalších osob
angažovaných v procesu náhradní rodinné
péče. Během této společenské akce bude
umožněn pěstounským rodinám bezplatný
vstup do interaktivních expozic Velkého
a Malého světa techniky či vstup na Bolt
Tower. Pro všechny účastníky bude navíc
zajištěn po celý den bezplatný zábavný
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Zapisovala si vaše maminka či babička recepty?
Předává se u vás v rodině po generace tradiční recept?
Podělte se o ně s námi!
V rámci projektu
Kulinární dědictví českých zemí:
paměť, prezentace a edukace
podporovaného
Ministerstvem kultury České
republiky se
Slezská univerzita v Opavě
zaměřuje na
výzkum a dokumentaci regionálního
a lokálního kulinárního dědictví.
Velice oceníme, pokud se s námi
podělíte o recepty, které se ve vaší
rodině předávají po generace,
či jakékoliv zápisky popisující
jídla sváteční či všední.
Recepty, receptáře a zápisky nám prosím
zašlete mailem či poštou. Uveďte také co
možná nejvíce podrobností o receptu,
kuchařce či receptáři, z jakého období a
místa/regionu pochází.
Nezapomeňte uvést svůj kontakt (adresu, mail), abychom se na vás mohli obrátit s případnými
dotazy.
Se zajímavými materiály, ručně psanými kuchařkami či receptáři nás můžete navštívit osobně
každou středu od 9 do 16 hodin na Ústavu lázeňství gastronomie a turismu, Hradecká 17,
Opava (1. patro).

Nehledáme moderní experiment, ale tradiční česká, moravská či slezská
jídla, a to i ta nejobyčejnější!
Pomozte nám zachránit recepty tradičních pokrmů.

Děkujeme.
jana.stuchlikova@fpf.slu.cz
http://kulturni-dejiny.slu.cz/

Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Ústav lázeňství gastronomie a turismu
Hradecká 17, 746 01 Opava
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PLÁN AKCÍ OBCE STRAHOVICE
NA NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ
03. 10. 2019
12. 10. 2019
26. 10. 2019
27. 10. 2019
23. 11. 2019
24. 11. 2019
21. 12. 2019

Závody koloběžek
Zájezd do Mutěnic
Svatohubertská mše
Karmáš - oslava vysvěcení kostela
Turnaj v badmintonu
Vítání občánků a beseda s důchodci
Živý Betlém

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

VYBRANÉ AKCE NA HLUČÍNSKU
13. 10.		
26. 10. 		
09. 11. 		
30. 11.		
01. 12.		
07. - 08. 12.
21. 12. 		

Hněvošice. Setkání chrámových sborů Hlučínska.
Dolní Benešov. Šípková slavnost.
Dolní Benešov. Podzimní koncert kapely Dolbend.
Rohov. Adventní jarmark.
Chuchelná. Mikulášský jarmark.
Kravaře. Vánoce na zámku.
Bolatice. Koledy na skanzenu.

Plán všech akcí na Hlučínsku je zveřejněn na stránkách obce Strahovice.
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