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Dobrá nálada provázela
Zámecké pivní slavnosti
Už podle první písemné zmínky o Kravařích
z roku 1224 z listiny českého krále Přemysla Otakara I. stála v Kravařích tvrz a dvůr, při
ní pivovar a sladovna a dokonce chmelnice.
Podle dalších písemných pramenů stála v polovině 16. stol. tvrz na místě dnešního zámku
a i tehdy byl nedílnou součástí této tvrze pivovar. Eichendorffové prý pak ve svém pivovaru
vařili hned tři druhy piva.
Pivo a náš zámek k sobě nesporně patří odnepaměti. A tak jsme letos již pojedenácté uspořádali Zámecké pivní slavnosti a opět s velkým
úspěchem. Teplý letní den přímo sváděl k dopřání si studeného piva. A že bylo z čeho vybí-

www.kravare.cz

rat! V nabídce pivních speciálů letos nechyběl
Ježek sv. ležák, protivínský polotmavý granát
Platan, Kvasar speciál, Matouš sv. ležák, Rohan
nebo Medový ležák. Mezi letos nejoblíbenější
dle prodejců jednoznačně patřil Borůvkový
ležák Ostravice a Nachmelená opice. Ale nejen dobré pivo teklo na zámku proudem, také
kapely, které celé pivní slavnosti doprovázely,
byly víc než dobré a rozproudily skvělou náladu. Naše stálice - country Karavana přilákala
své posluchače hned na úvod slavností. Velký úspěch sklidila kapela Golden hits, která
skutečně zlatými hity pokračovala v doprovodném programu. Hlavní hvězdou pivních

slavností byla skupina O5 a Radeček. Kluci
z nedalekého Šumperka rozjeli skvělou zábavu svými největšími hity.
Pak už následoval legendární Prajzský výběr
a jedinečná kapela Nabooband. Pochopitelně bylo postaráno i o zábavu dětí a všichni
návštěvníci si mohli pochutnat nejen na dobrém pivku, ale také skvělých pochoutkách,
např. plzeňském hovězím gulášku, grilovaném
hermelínu v pivní marinádě nebo žebírku pečeném na černém pivečku.
Dle reakcí, a to nejen pivních znalců, to byl ročník vskutku povedený. Na dobré pivo, výborné
hudební kapely a skvělou atmosféru. Děkujeme Vám, že jste přišli! Nezapomeňte přijít také
na Letní kino, Kravařský odpust a Burčákobraní. Je dobré mít se vždy nač těšit.
Monika Ševčíková, vedoucí oddělení kultury
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
prázdniny, léto, čas dovolených je příjemné období roku
a ráda připojím i pár pozitivních zpráv navíc, protože těch
není nikdy dost. Možná jste některé informace v médiích
už zaznamenali, ale myslím si, že na stránky Besedníku
prostě patří. Znak našeho města zamířil do Afriky, konkrétně do nemocnice v Malawi, kterou založila nezisková
organizace International Humanity. Iniciativa podpořit
fungování nemocnice vznikla díky otci Danielu Víchovi, zapojili se farníci z naší farnosti, občané a také děti. Podařila
se vybrat finanční hotovost a velké množství léků, které pomohou zachránit lidské
životy. Všichni zúčastnění mají můj obdiv a patří jim velké poděkování. Pokud Vás
zajímá, jak to v Malawi vypadá a jaké práci se sedmičlenná česko-slovenská skupina zdravotníků pod vedením MUDr. Rastislava Maďara věnuje, podívejte se na:
https://www.youtube.com/watch?v=D7G3ed3ptPA
Koncem měsíce července jsem podepsala smlouvu mezi Městem Kravaře a společností STRABAG, která vyhrála výběrové řízení na stavbu cyklostezky „Z Kravař do Dolního
Benešova na kole a bezpečně“. Tolik očekávaná investiční akce se začne v průběhu
několika týdnů realizovat, hotovo by mělo být do konce roku 2018. Jak už jsem Vás
informovala dříve, podařilo se nám na tuto akci získat dotaci ve výši 17 852 918 Kč (max.
95% uznatelných nákladů). Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj
a žádali jsme přes Místní akční skupinu Hlučínsko. Více informací pro Vás chystáme do
dalšího Besedníku.
Školáci mají za sebou polovinu prázdnin, a jestli je to u vás podobné jako u nás doma,
tak s dětmi to začíná být k nevydržení. Všechny se začínají těšit na kolotoče, stánky, vystoupení – prostě Kravařský odpust se blíží. Odpust neodmyslitelně patří k prázdninám,
je největší akcí v našem městě a láká návštěvníky z širokého okolí. Organizace celé akce
je samozřejmě velmi náročná a přípravy začínají už v zimních měsících. Srdečně Vás zvu
do areálu Mezivodek, kde se můžete těšit na skvělou Ilonu Csákovou, rockovou skupinu
Kern a hlavní hvězdu letošního odpustu, kterou bude kapela MIRAI.
Přeji příjemný a slunečný srpen, zajděte si do letního kina pod hvězdnou oblohou
a užívejte teplého počasí.
Monika Brzesková, starostka
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Životní jubileum
v červenci a srpnu
slaví:
80 let

Jarkulisch Emanuel
Liščáková Veronika
Mochová Magdalena
Nanke Werner
Suchánek Jan
Uvírová Marie
85 let
Kerlinová Anna
Šimečková Marie
90 let
Hablová Terezie
Richter Leo
Thimelová Teresie

Informace o uzavření aquaparku
Z důvodu pravidelné technologické odstávky bude Aquapark
od 3. do 7. září uzavřen. Děkujeme za pochopení.

91 let
Kovalčík Karel
101 let

Oznámení o změně úředních hodin
MěÚ během Kravařského odpustu
Oznamujeme občanům změnu úředních hodin MěÚ Kravaře během konání Kravařského odpustu. V pondělí 27. srpna 2018 jsou úřední hodiny na MěÚ

v Kravařích stanoveny od 7:00 do 12:00 hod.

Peterková Marie

Prosíme občany, kteří si nepřejí zveřejnit své
jméno v rubrice jubilantů, ať tuto skutečnost
nahlásí redakci Besedníku (tel.: 553 777 973).
Děkujeme za pochopení.

Z městského úřadu 		

strana 3

Nezlobiště - hřiště na míru
V sobotu 16. června 2018 v 15 hodin se po
rekonstrukci otevřely brány dětského hřiště na ulici Štěpánkovická. Oplocení hřiště bylo obtaženo potištěným papírem
s dětským motivem a po úvodním proslovu
si děti samy protrhly papírovou bránu. Po
prvotním skotačení na novém hřišti přišlo
na řadu požehnání hřiště z rukou otce Daniela. Lidé také přivítali paní starostku Mgr.
Moniku Brzeskovou, která přišla osobně
poblahopřát a předat výhry vítězi soutěže
„O nejsympatičtější název pro nové hřiště“.
Tuto soutěž vyhrála Sárinka Štědroňová
s názvem „NEZLOBIŠTĚ“. Následovalo překvapení v podobě klauna Kalimero, který
zde děti bavil více než 2 hodiny.
Celé slavnostní otevření jsem pojala jako
poděkování Městu Kravaře za to, že dětské
hřiště zrekonstruovalo a uhradilo ze svého
rozpočtu. Náklady na rekonstrukci se vyšplhaly na 405 tis. korun. Sama jsem před dvěma lety podala žádost Radě města Kravaře,
aby hřiště zrekonstruovalo. V průběhu řešení a schvalování se do věci zainteresovala
také zastupitelka města Mgr. Sandra Rostková, která spolu s dalšími kolegy zjišťovala
přání rodičů a dětí žijících v blízkém okolí

hřiště. Právě z požadavků rodin se vycházelo při oslovování jednotlivých firem a na jejich názor byl brán zřetel při výběru konečného dodavatele. Hřiště je tedy postaveno
skutečně na přání. S blížícím se dokončení
hřiště jsem paní Rostkové navrhla, abychom to s dětmi oslavili a udělali veřejné
otevření! Společnými silami jsme sehnaly
sponzory, a děti si tak užily spoustu atrakcí
a dobrot zdarma. Ráda bych touto cestou
poděkovala hlavnímu sponzorovi celé akce,
který si nepřeje být jmenován, že zajistil,
aby si děti mohly užít limonády a malování
na obličej zdarma. Děkujeme také paní starostce, že pořádání akce umožnila a že se
Město Kravaře zařadilo mezi partnery této
oslavy. Dále děkujeme také těmto sponzorům: Atrakce Janta, Restaurace Damika,
Stěhování a skákací hrady David Řehulek,
Gyros Kravaře, PARTY L. A., SOUND & LIGHT
Marek Tkaczik, Mgr. Sandra Rostková, Lukáš Glabasnia, Roman Glinz, Ing. Milan Rostek, Ticket Kravaře - předprodej vstupenek,
Aquapark Kravaře, TISKNEME.COM a Hasiči
Kravaře.
Petra Lichovníková

Provozní doba
aquaparku
Bazén
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

SAUNA

Sobota, neděle
(společná)

10:00 - 21:00
10:00 - 21:00
7:00 - 21:00
10:00 - 21:00
10:00 - 21:00
8:00 - 21:00
8:00 - 21:00

16:00 - 21:00

SOLÁRIUM
2 min. / 30 Kč

Ceník vstupného
Dospělí plné vstupné (1 hodina)
Všední den
85 Kč
Víkendy, svátky
105 Kč
Zlevněné vstupné
Všední den
Víkendy, svátky

60 Kč
85 Kč

Rodinné vstupné (1 hod. 30 min.)
• 1 dospělý a 2 děti
Všední den
205 Kč
Víkendy, svátky
275 kč
• 2 dospělí a 1 dítě		
Všední den
Víkendy, svátky

230 Kč
300 Kč

• 2 dospělí a 2 děti		
Všední den
Víkendy, svátky

290 Kč
390 Kč

Bližší informace o cenách vstupného
najdete na: www.aquapark-kravare.cz.
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Aktuální dění
z pohledu básníka
Nad městem si letí čáp,
koukne dolů, je to tak.
Chalupy jsou uklizeny,
husy, kachny napečeny.
V Mezivodkách velký ruch,
obchodní tu vládne duch.
Na tvářích všem úsměv září,
všichni spolu, mladí staří.
Sem tam stojí kolotoč,
čáp ví dobře jak a proč.
Z dálky z blízka vidí známé,
na Bartoša odpust máme.
Lidí všude jako smetí,
Přesto dál si ten čáp letí,
Nezlobte se na něj děti
odpust je i odpouštěti.

KK

Občané mohou
stále podat žádost
o zahradní
kompostér
V rámci projektu „Město Kravaře-biologicky rozložitelný odpad“ byly již v prvních
termínech předány žadatelům, majitelům
nemovitostí, domácí kompostéry. Žádáme občany, kteří mají zájem se do projektu zapojit, aby vyplnili závaznou žádost
na webových stránkách města. Údaje z
žádosti budou podkladem pro smlouvu
o výpůjčce a následném darování kompostéru. Smlouva bude připravena k podpisu přímo na místě výdeje kompostérů, a
to v areálu sběrného dvora na ulici Tyršova, Kravaře. Bližší informace a termíny výdeje naleznete na internetových stránkách
Města Kravaře: www.kravare.cz
Neváhejte podat žádost – k dispozici je
již omezené množství kompostérů!!!
Odbor MH a IV
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OKÉNKO DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
4. část: Domovy pro seniory
Vážení čtenáři,
v dnešním okénku Vám přiblížím poměrně
rozšířenou sociální službu „domovy pro
seniory“, která je službou sociální péče a je
zakotvena v § 49 zákona o sociálních službách a je poskytována v zařízeních (dále
jen „domov“) jako pobytová služba.
Domovy poskytují služby převážně seniorům od 60 let, některé od 65 let výše, kteří
již nejsou pro svůj věk zcela schopni sami
se o sebe postarat a těm, kteří potřebují
pravidelnou pomoc jiné osoby. Jak jsem již
zmínila, jedná se vždy o pobytovou službu,
což značí, že osobám (dále také „klientům“
nebo „seniorům“) je v domovech zajištěno
ubytování. Klienti mají v domově zajištěnou také celodenní stravu s ohledem na
jejich dietní potřeby a mohou také počítat
s tím, že jim bude domovem poskytována
pomoc, kterou potřebují, jako je například
pomoc při hygieně, pomoc s běžnými denními úkony a další. Domov svým klientům
zajišťuje různé kulturní a společenské vyžití, terapeutickou činnost a aktivizační
činnost jako jsou společné práce, které
udržují, podporují a rozvíjejí schopnosti
a dovednosti klientů a tím přispívají k jejich vlastnímu pocitu spokojenosti, sounáležitosti a užitečnosti. Senioři zde nalézají
nové známé, někdy i přátele a tím je jejich
život obohacen o nové zážitky. Domovy jsou svým klientům také nápomocny
při zajišťování jejich osobních záležitostí
a při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů. Senioři mohou kdykoliv domov opouštět, mohou chodit ven na vycházky, navštěvovat svou rodinu a rodina
může kdykoliv navštěvovat je. Čím častěji
příbuzní do domova docházejí, tím lépe se
klienti cítí a netrpí pocitem opuštěnosti.
Za ubytování a stravu v domově je klientovi stanovena úhrada. Výše úhrady je stanovena v takové výši, aby mu po odečtení úhrady vždy zůstalo alespoň 15% jeho
příjmu pro jeho další možné výdaje. Výše
úhrad stanovuje právní předpis. Za poskytování sociální péče je pak klient navíc
povinen zaplatit částku ve výši přiznaného
příspěvku na péči.
Na území okresu Opava se nachází celkem

11 zařízení poskytujících službu „domovy
pro seniory“, z nichž jeden je přímo v našem městě. Jedná se o Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, který je příspěvkovou organizací Města Kravaře a který
naleznete v těsné blízkosti našeho zámku
na ulici Alejní 375/22. Pro ty, kteří mají zájem o bližší seznámení se se službami poskytovanými naším domovem, prostředím
v domově i samotným personálem, jsou již
několik let pořádány dny otevřených dveří.
Poslední takový den se uskutečnil před nedávnem, a to v sobotu 9. června 2018. Kdo
toho nevyužil, může si prohlídku domova
domluvit na jiný termín. Na území okresu
Opava pak naleznete další domovy, kterými jsou:
• Česká katolická Charita Charitní domov Opava, Kylešovská 6778, Opava
• Domov pro seniory – Domov sv. Zdislavy, Rooseveltova 768/41, Opava
• Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rooseveltova 878/3, Opava
• Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice 1, Kyjovice
• Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace, Dlouhoveská 1915/91,
Hlučín
• Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace, Poddubí 7, Háj ve Slezsku-Smolkov
• Domov pro seniory Seniorcentrum
Slavkov, příspěvková organizace, Zámecká 66, Slavkov
• Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, Vítkov
• Charitní domov Sv. Mikuláše – Ludgeřovice, Hlučínská 1330/7a, Ludgeřovice
• Vila Vančurova o.p.s., Vančurova
1217/5, Opava.
Ostatní domovy v celé ČR naleznete na odkaze: http://iregistr.mpsv.cz/.
V příštím čísle Vás seznámím s domovy se
zvláštním režimem.
Všem čtenářům přeji krásný zbytek léta.
Irena Uličková
vedoucí odboru sociálních věcí

Z městského úřadu		
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V našem mikroregionu proběhla diskuze o tom,
jak pomoci osobám pečujícím o své blízké
Ve čtvrtek 14. června 2018 se v zasedací
místnosti Městského úřadu v Kravařích
uskutečnilo setkání pod názvem „Kulatý
stůl – neformálně pečující“, a to ve spolupráci mikroregionu Hlučínska-západ
a koordinátorky projektu „Implementace
politiky stárnutí na krajskou úroveň“ MPSV
pro Moravskoslezský kraj Ing. Pavly Kasášové. Mottem setkání bylo: „Pomáhejme
těm, kteří chtějí pomáhat.“
Celá myšlenka uspořádat takovéto setkání vychází z toho, že pro celé Hlučínsko
je typické, pokud to jen trochu situace
dovoluje, starat se o své blízké v domácím prostředí. To se netýká pouze péče
o seniory, ale také o rodinné příslušníky
po úraze, trpící např. roztroušenou sklerózou, demencí a v neposlední řadě také děti
s handicapem. Rodinám poskytujícím péči
v domácím prostředí je potřeba pomáhat
v jejich nelehké životní situaci, jak formální tak neformální cestou a ocenit tak jejich
přínos pro společnost, potažmo usnadnit
jim jejich každodenní život. Pravdou totiž
zůstává, že domácí péče je vždy nejen tou
nejlepší, ale také nejlevnější formou péče,
skutečná podpora zde však stále bohužel
schází.
O tom, že si naléhavost celé situace uvědomují i starostové Hlučínska-západ, svědčí
hojná účast na setkání buďto jich samotných, nebo zaměstnanců obecních úřadů
zabývajících se sociální oblastí. Pozvání
samozřejmě obdrželi také poskytovatelé
sociálních služeb z mikroregionu a okolí.
Cílem setkání bylo nejen diskutovat o stávající situaci a možnostech, jak ji zlepšit,
ale zároveň se inspirovat fungujícími inovativními řešeními z jiných regionů v rámci příkladů dobré praxe. Proto jsme rádi,
že naše pozvání přijali také poskytovatelé
sociálních služeb nejen z Opavy, ale také
z Bruntálu, a tím dostal celý „kulatý stůl“
nový náboj.
Jak vlastně celý kulatý stůl probíhal a co
přinesl?
Celá akce se nesla v přátelském duchu
a každý z příspěvků doprovázela řada dotazů, které svědčí o skutečném zájmu zúčastněných. V úvodu představila Ing. Pavla
Kasášová, koordinátorka projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“, jeho poslání, cíle a další aktivity MPSV
v oblasti podpory neformálně pečujících.

Dle jejích slov se jedná o počátek dlouhé
cesty. Její příspěvek doplnila RNDr. Ludmila Domonkosová, předsedkyně DomA
– domácí asistence Kobeřice, kdy se sami
rozhodli a již začali realizovat pilotní verzi
projektu „Učíme se pečovat“ v rámci obcí
Hlučínska. Projekt je velice potřebný, proto
se připravuje jeho rozšíření ve spolupráci
s MAS Hlučínsko. Místostarosta města Kravaře Ing. Petr Muczka dodal, že v Kravařích
se aktuálně finišují přípravy na spuštění
nové sociální služby, a to sociálně-terapeutické dílny, jejímž provozovatelem bude
Charita Hlučín, která již provozuje obdobné zařízení v Ludgeřovicích.
Velký ohlas přineslo vystoupení Mgr. Renaty Rychlíkové z organizace Fosanima, o. p.
s. Bruntál, kde mají svépomocnou skupinu
osob pečujících o osoby s Alzheimerovou
chorobou. Mají nejdelší zkušenosti s touto
skupinou, které se věnují už pět let. Představila nejen jejich současnou činnost, ale
také počáteční problémy s oslovením potenciálních účastníků skupiny, neboť, a na
tom se všichni přítomní shodli, nejtěžší je
osoby pečující o své blízké oslovit, jelikož
péče jim zabírá takřka veškerý čas a také
mnohdy panuje ještě názor, že říci si o pomoc, je projevem vlastního selhání.
Možnosti poskytování ambulantních a terénních služeb - krizová intervence, řešící
problém tady a teď, představily zástupkyně Charity Opava – konkrétně Naděje
– středisko krizové pomoci a Fénix Opava.
Jejich služeb mohou využívat také občané
Hlučínska. V rámci nastavených pravidel je
pro občany mikroregionu služba dostupná
pouze ambulantně, musí se osobně dostavit do sídla služby, zvažuje se však rozšíření o terénní službu do obcí mikroregionu.
Nesmíme opomenout také to, že Fénix poskytuje také internetovou právní poradnu.
Veškeré zmíněné služby jsou zdarma.
Zajímavé řešení představil Ing. Bohdan
Lindovský ze spolku Klíčenka pro záchranu
života, www.QRkeyring.com. Jde o inovativní řešení pro případ, kdy dojde k úrazu
nebo kolapsu mimo domov. Řeší otázku,
jak nejsnáze získat informace pro záchranné složky v těchto případech, kdy člověk
u sebe nemá doklady, třeba ani mobilní
telefon, ale klíče od domu nosí vždy. Odpovědí je speciální přívěšek na klíče a další
prvky, např. do peněženky, se speciálním
QR kódem, kdy každý je jedinečný. Díky

tomu lze do něj nahrát např. informace
o alergiích na léky, choroby jako jsou vysoký krevní tlak, cukrovka apod., kontakt
na blízkou osobu, krevní skupinu, léky,
které osoba užívá, a další. Tyto informace
tak velmi snadno získají pracovníci rychlé
záchranné služby, a to pouhým načtením
kódu. Dosavadní ohlasy jsou velmi kladné. V okolí Ostravy je Klíčenka pro záchranu života poměrně rozšířenou a známou.
Stane se standardem i na Hlučínsku? To
je otázka. Bližší informace naleznete na
www.QRkeyrig.com nebo na stránkách mikroregionu Hlučínska-západ: www.hlucinsko-zapad.cz.
V poslední části setkání byl z Odboru podpory projektů MPSV přednesen příspěvek
zabývající se možnými způsoby financování nejen sociálních služeb, svépomocných
skupin, ale obecně aktivit umožňujících
zkvalitnění života osobám vyžadujícím
péči i těm, kteří jim ji poskytují v domácím
prostředí, zejména rodinným příslušníkům. V diskuzi zaznělo, že není vhodné se
spoléhat pouze na finance z evropských
fondů, kdy průměrná doba schvalování
projektu je 7 měsíců, ale je vhodné se obracet také na národní programy ministerstev, příp. krajů a měst, kde je celý proces
o poznání kratší.
Na závěr nezbývá než poděkovat všem přítomným za účast a věcnou diskuzi, která
ukázala, že na Hlučínsku nám osud o pečující osoby není lhostejný. Věříme, že se
nejedná o ojedinělé setkání tohoto typu
u nás a brzy se uskuteční pokračování.
David Adamec
manažer Centra společných služeb
Hlučínska-západ

Z městského úřadu

strana 6

Ochrana osobních údajů – GDPR, změny
z pohledu občana
S velkou pravděpodobností snad každý
z nás v průběhu několika posledních
měsíců něco alespoň zaslechl o změnách v ochraně osobních údajů, které
začaly platit v závěru května tohoto
roku. Pro poněkud dlouhý název „Nařízení Evropského Parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů)“ se u nás
vžila více zkratka GDPR (z anglického
General Data Protection Regulation).
Co GDPR přináší nového pro občany, to
se dočtete v několika následujících odstavcích.
Samotné nařízení GDPR vstoupilo v platnost v pátek 25. května 2018 ve všech zemích EU. Tím došlo ke sjednocení názvosloví a nástroje, byl stanoven dozorový
orgán, stanoveny jasná pravidla pro práci
s osobními údaji a především jasně vymezena práva osob, kterých se osobní údaje
týkají (tzv. subjektů údajů). Tolik úvodem,
prakticky lze říci, že GDPR přináší jen několik málo novinek v porovnání se zákonem
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
který platil doposud. Ono i velmi často
zmiňované právo na výmaz, bylo totiž už
v tomto zákoně obsaženo. Asi největší novinkou je zakotvení funkce pověřence pro
ochranu osobních údajů. Co přináší a s čím
se na něj můžete obrátit, si vysvětlíme dále.
Co je to vlastně osobní údaj?
Osobní údaj je takový údaj, na základě
kterého lze jedince přímo či nepřímo identifikovat, týká se však jen žijících osob.
Z pohledu GDPR hovoříme o dvou typech
osobních údajů. Prvním jsou tzv. běžné
osobní údaje (jméno a příjmení, věk a datum narození, e-mailová adresa, telefonní
číslo, pohlaví, občanství, stav, adresa (bydliště i pracoviště), IP adresa, rodné číslo, IČ,
DIČ nebo jiný identifikátor vydaný státem,
fotografie). Dále existují tzv. citlivé osobní údaje, které vyžadují zvláštní způsob
ochrany při práci s nimi. Jedná se o údaje
vázané na zdravotní stav, etnický a rasový
původ, náboženské vyznání, sexuální orientaci, genetické a biometrické informace,

politické názory, členství v odborech, tresty
a odsouzení, osobní údaje dětí (na veškeré
údaje o dětech je nahlíženo jako na citlivé,
za děti jsou aktuálně považovány osoby
mladší 16 let).
Ještě krátce k tomu, co se myslí zpracováním osobních údajů. Jednoduše řečeno je
tím myšlena jakákoliv operace s osobními
údaji např. ukládání, nahlédnutí, vyhledávání.
Jaká máme práva při nakládání s osobními údaji?
Každému z nás náleží jistá práva při nakládání s osobními údaji, ale také povinnosti.
Stejně jako ten, komu my své osobní údaje
poskytneme, má povinnost zabezpečit je
tak, aby nedošlo k jejich odcizení, máme
my povinnost uvádět pravdivé údaje a případné změny hlásit.
Jako občan, člověk, fyzická osoba, mám
právo na přístup ke svým osobním údajům – to znamená, že se mohu dotázat,
jestli o mně shromažďuje daná instituce
(soukromá společnost) nějaké osobní údaje a případně jaké.
Máte právo na přenositelnost osobních
údajů (např. do zahraničí).
Pokud zjistíme, že údaje, které o nás jsou
vedeny, jsou chybné, máme právo na
opravu a v případě odvolání souhlasu se
zpracováním také na výmaz osobních
údajů. Výmaz ovšem není možné provést
v případě plnění dalších zákonných povinností (archivace) a již uskutečněných akcí
(publikované dokumenty). Výmazem se rozumí to, že vaše osobní údaje budou smazány z databáze a již nebudou používány
v budoucnu.
Pokud máte podezření, že s vašimi osobními údaji je nakládáno nesprávně či neoprávněně, máte právo podat námitku
proti zpracování osobních údajů.
Na situace, kdy není možné provést výmaz,
pamatuje tzv. právo na omezení zpracování – znamená to, že vaše osobní údaje
budou např. archivovány, ale již nebudou
dále používány. K jejich výmazu dojde po
pominutí všech zákonných podmínek.
Všechna tato práva můžete jako občané
uplatňovat prostřednictvím pověřence pro

ochranu osobních údajů. Zákonná lhůta na
odpověď na dotaz je 30 dní, v ojedinělých
a zvlášť náročných případech se může lhůta na odpověď prodloužit.
Osobní údaje a obce
V 95 % případů mají obce a města ke zpracování osobních údajů zákonný důvod,
ke zbylým 5 % je potřeba souhlasu, avšak
existují zde jistá specifika. Při zpracování
osobních údajů na základě zákona nelze
požadovat výmaz, a to z důvodu archivace,
je možné žádat pouze o omezení zpracování např. na základě toho, že jsme se odstěhovali. Přenositelnost osobních údajů je
v případě těch zpracovávaných na základě
zákona také automatická a není o ni třeba
žádat.
Obce zpracovávají zejména tyto agendy: Ekonomické agendy (účetní doklady,
smlouvy, dary, žádosti, stížnosti, povolení
(např. kácení dřevin), Evidence např. majitelů psů, majitelů popelnic…, přihlašovací lístky k trvalému pobytu a další agenda
matriky.
Jak je to s blahopřáním v místním rozhlase k životnímu jubileu? Pokud budou chtít rodinní příslušníci popřát svým
blízkým k narozeninám v místním rozhlase, není nutný souhlas oslavence. Ten by
bylo potřeba získat pouze v případě, kdy
tato blahopřání uveřejňuje obec sama ze
své vlastní iniciativy. To platí i v případech,
kdy chce obec uveřejnit jméno jubilanta
v obecním zpravodaji (i zde je potřebný
souhlas, protože je obsaženo jméno a věk).
Co s fotografiemi z akcí pořádaných
v obci uveřejněných ve zpravodajích
nebo na webových stránkách? Zde se
jedná o tzv. reportážní fotografii na základě zpravodajské licence a není zde nutné
udělení souhlasu. To by se změnilo pouze
v případě, kdy by pod fotografií byla uvedena jména vyfotografovaných osob, zde už
je souhlas potřeba.
Není pravdou, že obce zpracovávají jen
běžné osobní údaje, jsou situace, kdy dochází ke zpracovávání i údajů citlivých
(děti, sociální péče, sociální byty aj.). Obec
je povinna dokumenty obsahující osobní
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údaje zabezpečit tak, aby nebyly volně přístupné nepovolaným osobám. Nestačí mít
dokumenty pouze uzamčené v kanceláři,
ale volně přístupné na pracovním stole, je
třeba je mít v uzamykatelné skříni, elektronické dokumenty pak v počítači chráněné
heslem.

Zpracování osobních údajů na
základě souhlasu

V případě, kde není zákonný důvod, musíme se zpracováním osobních údajů poskytnout souhlas, jinak se jedná o neoprávněné nakládání s daty, kdy může ÚOOÚ
udělit pokutu a my jako dotčení se v určitých případech můžeme domáhat náhrady
škody.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
se týká osob starších 16 let. Kromě jiného musí být srozumitelný a přizpůsobený
mentálním schopnostem jedince, aby bylo
jasné, k čemu souhlas uděluje. Souhlas
musí obsahovat jednoznačnou totožnost
správce (toho, komu souhlas udělujeme),
účel zpracování osobních údajů, vymezení
dat, která poskytujeme, poučení o možnosti odvolat souhlas, příp. informaci o
době, na kterou souhlas udělujeme.
Rodičům je tato situace jistě známá, ať už
z vítání občánků nebo v mateřských a základních školách. Tady se souhlasy udělovaly i v minulosti, nyní se jen mírně upraví
a zpřesní jejich forma. Jelikož se jedná o
údaje o dětech, musí s nimi být nakládáno
zvláště opatrně (patří do kategorie citlivých
údajů). Po dovršení 16 let věku (plánuje se
snížení hranice na 13 let), již budou moci
souhlas se zpracováním udělit také tyto
osoby bez souhlasu zákonného zástupce.
Osobní údaje ve vztahu k zaměstnanci
a rozesílání hromadných e-mailů, dopisů a reklamních sdělení
Váš zaměstnavatel má také obdobné zákonné povinnosti jako obec ve vztahu ke
správě sociálního zabezpečení, zdravotní
pojišťovně či finančnímu úřadu, dochází
zde však ke drobným, avšak pro zaměstnance důležitým změnám. Zaměstnavatel
má právo bez vašeho souhlasu uveřejnit
vaše jméno, funkci, pracovní e-mail, telefon
a adresu pracoviště na svých materiálech
(např. webových stránkách). Pokud by však
chtěl uveřejnit i vaši fotografii, soukromý
telefon nebo e-mail, již potřebuje váš souhlas (nově si jej musí vyžádat). V případě, že
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se nacházíte v situaci, kdy některý z těchto
údajů (fotografie) již uveřejněna je a vám
to nevyhovuje, požádejte svého zaměstnavatele o jeho odstranění. Ten vám musí
vyhovět, jelikož nemá váš souhlas, ovšem
pouze v případech, kdy je to technicky
možné. Doplňme, že pro zpravodaje soukromých subjektů platí obdobná pravidla
jako v případě zpravodajů obcí. Vztahuje
se na ně zpravodajská licence a souhlas
s uveřejněním je nutný pouze v případě,
kdy např. k fotografii je připojeno i jméno
vyfotografované osoby.
Rozesílání hromadných reklamních sdělení je možné považovat za jeden z důvodů,
proč došlo k celoevropské úpravě nakládání s osobními údaji. Jistě to znáte, kdysi jste
se někde zaregistrovali a teď vám i několikrát týdně chodí různé reklamní nabídky.
Obtěžuje vás to? Odvolejte souhlas! Všechny (nejen internetové) obchody s prodejci
si musí od 25. května 2018 vyžádat váš nový
souhlas nejen se zpracováním osobních
údajů, ale také se zasíláním reklamních
sdělení, a to po přihlášení k uživatelskému
účtu. Chcete zůstat zaregistrovaní, ale reklamní sdělení vás obtěžují? Praxe ukázala,
že obchodníci udělení souhlasu rozdělili
na dvě části, kdy v první dáváte souhlas se
zpracováním osobních údajů a v druhé se
zasíláním reklamních sdělení. Můžete tak
souhlasit se zpracováním osobních údajů,
reklamní sdělení nechcete, a obchodník
vám je zasílat nebude. Pokud chcete požádat o výmaz z databáze, podejte žádost
(písemně nebo e-mailem) pověřenci pro
ochranu osobních údajů dané společnosti,
příp. na běžnou korespondenční nebo emailovou adresu. Žádost si uchovejte pro
případ porušení ze strany obchodníka, pak
můžete snadno podat podnět k prošetření
k Úřadu pro ochranu osobních údajů, který
jej prošetří a případně udělí pokutu za neoprávněné nakládání s osobními daty.

Pověřenec pro ochranu osobních
údajů a s čím se na něj obracet?

Pro obce vyplynula s nařízením nová povinnost – zřídit pozici pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pak dohlíží
na to, že s osobními údaji je nakládáno
v souladu s nařízením, příp. upozorňuje na
nedostatky a navrhuje nápravná opatření.
Komunikuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů, zajišťuje odpovědi na žádosti
fyzických osob a vede vlastní evidenci.
Na pověřence se jako občan můžete obra-

cet s žádostmi a dotazy v případě uplatnění
svých práv (na přístup k osobním údajům,
přenositelnost, opravu, omezení zpracování a výmaz), příp. také na řešení jiných situací v souvislosti se zpracováním osobních
údajů. Je důležité, abyste se vždy obraceli
na příslušného pověřence dané instituce
nebo soukromého subjektu. Kontakt na
pověřence musí být uveden přinejmenším
na webových stránkách.
Co říci závěrem?
Osobní údaje a jejich ochrana jsou důležitou
součástí každodenního života nás všech. To
si uvědomují i starostové obcí mikroregionu
Hlučínska-západ, kteří se rozhodli agendu
GDPR řešit společně právě na úrovni mikroregionu. V rámci Svazku obcí mikroregionu
Hlučínska-západ tak na pozici pověřence
pro ochranu osobních údajů působí od
dubna 2018 Mgr. Kamil Nečas (mobil: (+420)
777 093 685, e-mail: kamil.necas@hlucinsko-zapad.cz), a to celkem pro 10 členských
a 6 nečlenských obcí a měst a jejich příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ aj.). Celkem tedy
40 subjektům pomáhá s ochranou osobních
údajů nás všech, navrhuje opatření, která by
ji měla ještě zlepšit, zodpovídá dotazy při
problémech se zpracováním osobních údajů. Samozřejmě se na něj můžete obracet
i vy – občané. Sdílení pověřence pro ochranu osobních údajů bylo finančně podpořeno z projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“,
zkráceně také „Centra společných služeb“
(CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/000
3017, a to až do 30. 6. 2019, dále bude pokračovat financování z vlastních zdrojů. Další
informace o dění z mikroregionu Hlučínskazápad naleznete na našich webových stránkách http://www.hlucinsko-zapad.cz.
David Adamec
manažer Centra společných služeb
Hlučínska-západ

Aktuálně ze zámku

Senzační objev
originálu
mozaiky
z 19. století
V minulém měsíci se během úklidových
prací v jednom ze sklepů zámku podařil
naprosto nečekaný objev – za jednou ze
skříní u zdi vykukoval kus zarámované
vybledlé mozaiky. Následně jsme zjistili, že se jedná o ztracený originál aliančního erbu hraběnky Eufémie Rudzinské
a Ondřeje Renarda o výšce 122 cm, šířce
221 cm a tloušťce 5,5 cm.
Manželé Renardovi vlastnili zámek v polovině 19. století a snažili se jej zvelebovat – obohacovali zámecké sbírky i zámeckou knihovnu (dnešní Rytířský sál).
Také postavili úřednický dům v blízkosti
zámku, který vypadal tak honosně, že
jej místní označovali jako „zámeček“ –
na jeho místě dnes stojí domov pro seniory.
Mezi lety 1844 – 53 nechala hraběnka
Eufémie položit v podlahách chodeb
1. patra zámku mozaiky s geometrickými vzory a doprostřed horní podesty
pak alianční erb svůj a svého manžela.
Tato rozměrná mozaika byla, stejně
jako celý zámek, silně poškozena při
požáru v lednu 1937.
V roce 1968, když se již celková rekonstrukce zámku blížila k závěru, provedl
mozaikář a restaurátor František Tesař
z Čáslavi kopii mozaiky v teraccu. Předtím byl sejmut poškozený originál, který
posloužil jako předloha pro kopii a následně měl být použit jako exponát do
stálé zámecké výstavy. To se však nakonec nestalo a po originálu se na několik
desetiletí slehla zem. Shodou šťastných
náhod se nám jej letos po přesně padesáti letech podařilo nalézt. Do budoucna je v plánu originál zakonzervovat
a konečně vystavit v interiéru zámku,
tak jak bylo původním záměrem předtím, než se rozhodlo o umístění expozice Ostravské operace.
Kateřina Štědroňová
oddělení kultury
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V průčelí zámku budou opět
tikat hodiny
Po zdárné loňské obnově slunečních hodin na nádvoří zámku jsme se rozhodli v letošním
roce investovat do výroby repliky původních hodin s ciferníkem, které tikaly před požárem
zámku v jeho vstupním průčelí. V současnosti již bylo vydáno závazné stanovisko památkové péče a vybrána firma, zabývající se výrobou věžních a fasádních hodin. Pohon ručiček
bude zajištěn minutovým strojkem s elektromotorem, ciferník bude vyroben ze speciálního
odolného materiálu Reynobond – fasádní panel. Montáž hodin proběhne v podzimních
měsících tohoto roku poté, co budou na míru vyrobeny. Na snímku můžete vidět pracovníka firmy, který měří otvor, do něhož budou hodiny o průměru 172 cm vsazeny.
Kateřina Štědroňová, oddělení kultury

Svatba jako z pohádky? Kde jinde než
v zámeckém parku
Plánujete svatbu? Chtěli byste obřad na netradičním místě? Co třeba v zámeckém parku
v Kravařích? Vice informací najdete na www.kravare.cz.

Kultura
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Na zámku si můžete prohlédnout díla
Jiřího Kokoška
Cestou... takto je nazvána výstava obrazů
Mgr. Jiřího Kokoška, kterou jsme zahájili
slavnostní vernisáží ve čtvrtek 19. července na našem zámku. Autor obrazů Mgr. Jiří
Kokošek je ředitelem Domova pro seniory Ludmila v Háji ve Slezsku - Smolkově.
Je to samouk a jeho obrazy jsou jakýmsi
vyjádřením vnitřních stavů a pocitů. Jak

sám říká: „Malovat jsem začal, protože mi
manželka darovala paletu barev...“ Některá
díla jsou něžná, jiná smutná či provokativní, pro všechny je charakteristická pestrost
a barevnost. Výstavu můžete zhlédnout na
zámku v Kravařích až do 13. srpna.
Monika Ševčíková
vedoucí oddělení kultury

Festival kultury Hlučínska již podesáté
Mírové náměstí v Hlučíně hostilo v neděli
8. července již podesáté Festival kultury a
hlučínských řemesel. Vystoupení folklorních a tanečních souborů a kapel přilákalo
na náměstí několik stovek diváků, kteří se
tak mohli zaposlouchat a zatančit si v rytmu
známých českých i zahraničních písní.
Na úvod přivítala návštěvníky Hasičská dechová hudba z Bolatic. Za tónů jejich písní
se náměstí začalo plnit prvními návštěvníky. Následovalo úvodní slovo, kterého
se ujali předseda Sdružení obcí Hlučínska a starosta Bolatic Mgr. Herbert Pavera
a místopředseda Sdružení obcí Hlučínska
a starosta města Hlučín Mgr. Pavel Paschek.
Poté již následoval bohatý program, ve kterém dále vystoupily dechové kapely Kobeřanka, Hlučíňanka a Dolnobenešovská
Galánečka. Pěvecká vystoupení se střídala
s těmi tanečními v podání Bolatických seniorek, souborů Slunečnice z Kobeřic, Vřes
z Vřesiny, Bobrů z Bolatic nebo seniorek
ze Závady. Publikum si svými výkony zís-

kaly také mažoretky MK Ballerisimo Hlučín
a Klub sportovního tance při KD Hlučín. Ani
letos nechyběl v programu folklorní soubor
Vlašanky z Bohuslavic. Důstojnou tečku za
festivalem tentokrát učinila country kapela
Pozdní sběr z Vřesiny.
Již tradičně si mohli návštěvníci zakoupit
také regionální výrobky a potraviny od místních producentů a řemeslníků.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu festivalu, všem účinkujícím
za prezentaci toho nejlepšího z hlučínské
kultury, prodejcům za prezentaci svých výrobků a poskytnuté ceny do soutěže, městu
Hlučín a Sport a kultuře Hlučín za pomoc
při přípravách i při samotné koordinaci festivalu, obci Vřesina za zapůjčení prodejních
stánků, Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D. za
výbornou moderaci a samozřejmě obcím
a městům Hlučínska a Moravskoslezskému
kraji za finanční podporu celé akce. Za rok
opět na shledanou!
Lenka Osmančíková

Rozloučení
s deváťáky
Slavnostní tečkou za povinnou školní docházkou bylo rozloučení žáků 9. tříd v prostorách Rytířského sálu našeho zámku. Slova o loučení a očekávání, pomyslném konci
a novém začátku, slova o dětství a vzpomínkách zazněly z úst ředitele školy Mgr. Tomáše Dorazila, ale také obou třídních učitelů
devátých tříd Mgr. Jana Pavlíčka a Mgr. Markéty Ulrichové a výchovného poradce Mgr.
Petra Teuera.
Těmto dětem se právě uzavřelo jedno z nejdůležitějších období jejich života. Období,
kdy se vytvářela jejich osobnost, období
kdy se nejen naučili základním dovednostem, ale také být součástí kolektivu, který se
navždy vryje do paměti každého z nich. Po
prázdninách se rozejdou do nejrůznějších
míst, budou si plnit své sny, získají nové
dovednosti a schopnosti, najdou si nové
přátele, lásky… Možná budou studovat ve
vzdálených městech nebo zemích. Možná
se jejich životy budou ubírat zcela jiným
směrem, než-li si teď myslí. Kdo ví, zda mezi
nimi nejsou budoucí vědátoři, mediální
hvězdy nebo výborní řemeslníci.
Důležité je, aby našli své místo v životě,
aby z nich vyrostli čestní a zodpovědní lidé
a také, aby nikdy nezapomněli na své rodné město, na místo, kde mají své rodiny,
na místo, kam s kamarády chodili do jedné
školy. Protože tam, kde člověka pojí společné vzpomínky na nejkrásnější období jeho
života, na dětství, tam je doma.
Monika Ševčíková
vedoucí oddělení kultury

Z naší knihovny
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Městská
knihovna
Kravaře

Bezručova 10
Tel.: 553 777 975, mobil: 734 442 219
E-mail: knihovna@kravare.cz
Facebook: Městská knihovna Kravaře

Výběr knižních
novinek
Pro dospělé

• Tanya Valko - Arabská krev
• Andy Weir - Artemis
• Diana Gabaldon - Bubny podzimu
• Camila Läckberg - Čarodějnice
• S.K. Tremayne - Dítě ohně
• Luca Crippa - Fotograf z Osvětimi
• Tim Weaver - Hon na mrtvého
• John Green - Jedna želva za druhou
• Martin Moravec - Jiná Gabriela Koukalová
• Greer Hendricks - Manželka mezi námi
• Karen Cleveland - Musím to vědět
• Nora Roberts - Nezvaný host
• Anne Jacobs - Panský dům a jeho dcery
• Maude Julien - Pod zámkem
• Petr Casanova - Protože
• Michael Connelly - Přeběhlík
• Danielle Steel - Rozbouřené vody
• Oldřiška Ciprová - S cejchem ďábla
• Jozef Karika - Trhlina
• Griet Op de Beeck - Výš než v sedmém
nebi
• Martina Cole - Zrada
• Adam Hradílek - Židé v Gulagu

... a něco pro děti a mládež

• Karen McQuestion - A hvězdy mi daly tebe
• Zuzana Pospíšilová - Bez práce nejsou koláče

• Ivana Peroutková - Juditin pokoj
• Sue Bentley - Kouzelní poníci Nová kamarádka
• Alena Mornštajnová - Strašidýlko Stráša
• Julia Boehme - Tafík a obří miminko

„Čtení je pro mysl to stejné,
jako je pro tělo cvičení.“
Joseph Addison

PRÁZDNINOVÁ PŮJČOVNÍ DOBA
Úterý 		
Čtvrtek 		

8:00-12:00
8:00-12:00

13:00-16:00
13:00-18:00

Městská knihovna nabízí službu

Obalování učebnic
cena 5 Kč/ks

Připravované akce
• 12. září - přednáška Dany Šimkové – Založení republiky
• 5. října - cestovatelská přednáška manželů Vackových – Patagonie a Antarktida

• říjen - přednáška otce Daniela – Bible a jak jí rozumět
• 23. listopadu - Vánoční tvůrčí dílna

Z našich mateřských škol
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Akce MŠ Kravaře-Kouty ve fotografiích

Vystoupení předškoláků z MŠ Kravaře-Kouty u příležitosti Zahradní
slavnosti spojené s jejich pasováním na školáky.

Výlet dětí z MŠ Kravaře-Kouty do ZOO Ostrava.

Oceněné děti, které se zúčastnily soutěže Lidový zpěváček v MŠ Kravaře-Kouty.
Všem dětem, které se zapojily, děkujeme.

Olympijské dopoledne plné soutěží, které si pro děti MŠ Kravaře-Kouty
připravili žáci 5. třídy ZŠ Kravaře-Kouty.

Výchovný koncert žáků ZUŠ Kravaře pro děti z MŠ Kravaře-Kouty.
Panu řediteli, přítomným učitelkám a dětem
za jejich vystoupení moc děkujeme.

Závěrečná fotografie po zdařilém nácviku evakuace v MŠ Kravaře-Kouty.
Velké poděkování patří dobrovolným hasičům a příslušníkům Městské policie Kravaře.

Z našich mateřských škol
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Červen v MŠ Petra z Kravař
Na začátku měsíce jsme v mateřské škole
oslavili Den dětí. Paní učitelky připravily
pro děti v jednotlivých třídách pestrý program – koloběžkové závody, hledání pokladu, výlet do ZŠ Kravaře–Kouty, kde děti
viděly pohádku „O dvanácti měsíčkách“.
6. a 7. června jsme si užili výlet do ostravského planetária… Velkým zážitkem byla
prohlídka experimentária – děti si vyzkoušely, jaké to je vyskočit si na měsíčním
povrchu, viděly samy sebe v infračerveném světle, prošly zrcadlovým bludištěm.
Ve velkém sále jsme viděli pořad „Život
stromů“, kde jsme se dozvěděli, jak rostou stromy, odkud přijímají živiny a proč
jsou vlastně zelené rostliny užitečné pro
všechny živé organismy na Zemi. Součástí
pořadu byla živě moderovaná část „Země
je vesmírný kolotoč“, kdy se nám nad hlavami doslova rozzářila hvězdná obloha s
hvězdami, souhvězdími, planetami, Měsícem, Sluncem a dalšími objekty.

Přihlášené děti absolvovaly plavecký kurz
pořádaný plaveckou školou Hastrmánek
v Aquaparku Kravaře, kde si pod vedením
zkušených instruktorů osvojily základní
plavecké způsoby. Výuka je organizována
formou her, básniček a písniček. Děti využívají brouzdaliště, ale i plavecký bazén a
jeskyňku.
V rámci adaptačních hodin si předškoláci
vyzkoušeli, jaké to je být opravdovým školákem. Paní učitelky 1. a 2. tříd si pro děti
připravily dvě krásná odpoledne. Děti si
povídaly s paní učitelkou, vyplňovaly pracovní listy a zpívaly. Paní učitelky děti moc
chválily, proto se naši předškoláci do školy těší ještě více než doposud. Už ví, že se
školy nemusí bát, protože i tam je mnoho
zábavy. Děkujeme p. učitelkám ZŠ Kravaře
za pěkná odpoledne.
Manželé Schindlerovi připravili pro předškoláky exkurzi do prodejny kol na Štěpánkovické ulici. Po prohlídce prodejny pro-

běhla beseda o bezpečnosti při jízdě na
kole. Děti se dozvěděly, jak má být správně
vybaveno jízdní kolo. Děkujeme tímto za
zajímavou akci a za věcný dar – odrážedla
pro děti, který mateřská škola obdržela od
majitelů firmy.
Konec roku byl ve znamení rozloučení
s předškoláky. Děti, které půjdou po prázdninách do 1. třídy, se s mateřskou školou
rozloučily indiánským odpolednem plným
soutěží, pasováním na školáka a přespáním ve školce bez rodičů. Děti vše zvládly
na jedničku.
Přejeme všem dětem, rodičům, sponzorům a partnerům naší mateřské školy krásné prázdniny plné sluníčka a letní pohody.
Děkujeme za podporu a pomoc, kterou
jste nám po celý školní rok nezištně nabízeli, za slova pochvaly a náměty pro zkvalitnění naší práce. Děkujeme za každodenní spolupráci.
Kolektiv MŠ Petra z Kravař

Organizace školního roku 2018/2019 v základních, středních, základních uměleckých školách a konzervatořích
Období školního vyučování ve školním
roce 2018/2019 začne ve všech základních
školách, středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích
v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude
v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek
31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno
v pátek 28. června 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na
pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny
v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve
středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve
čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy pro okres Opava
stanoveny v termínu od 11. března do 17.
března 2019.
Velikonoční prázdniny připadnou na

čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o
ostatních svátcích, o významných dnech a
o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí
2. září 2019.

Z našich základních škol

Výlet s exkurzí
u chovatele koní
V pondělí ráno 18. června jsme se my z třídy
5. A a 5. B vydali vlakem do Velkých Hoštic.
Navštívili jsme farmu pana Fialy, kde jsme
viděli chov koní a drůbeže. Dvě z našich
žaček, které provozují jezdecký sport, nás
na koních povozily. Cestu ke kravařskému
splavu jsme si užili na kočáře taženém
dvěma koňmi. U splavu jsme si opekli špekáčky a vydali se pěšky zpět ke škole. Děkujeme našim žákyním, jejich maminkám
a panu Fialovi za pomoc s organizací tohoto příjemně stráveného dopoledne.
Hana Nosková, Marcela Dudová
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Mladí konstruktéři naší školy soutěžili na
opavské „strojce“
Podle římského boha Merkura byla pojmenována nejen nejmenší planeta sluneční
soustavy, ale také legendární česká stavebnice, která už okouzlila několik generací.
O tom, že je populární i v dnešní době digitálních hraček, svědčí stále rostoucí zájem
o soutěž „Stavíš, stavím, stavíme, nejlepšího odměníme“, kterou ve středu 20. června
2018 již podeváté uspořádala Střední škola
průmyslová a umělecká v Opavě. Základní
školy z Opavy i okolí vyslaly do konstruktérského klání tříčlenné týmy svých žáků.
Jejich úkolem bylo sestavit modely vysokozdvižného vozíku a dodávky z dílů populární stavebnice Merkur, pochopitelně
co nejpřesněji podle zadaného schématu.

Naši školu reprezentovali žáci 6. B Jakub
Rybka, Samuel Klosel a Daniel Uvíra. Odborná porota nakonec rozhodla, že letošní
soutěžní výzvy se nejlépe zhostili žáci ZŠ
a MŠ Skřipov, kterým vítězství díky hlavní ceně chutnalo opravdu sladce. Skvělé
výkony však podali i členové týmů, které
skončily těsně za vítězi – tedy reprezentanti
ZŠ a MŠ Raduň a žáci ZŠ a gymnázia Vítkov.
Z dvaceti družstev naši žáci obsadili velmi
pěkné šesté místo. Získali jsme cenné zkušenosti, a když se dobře připravíme, můžeme v příštím roce jistě uspět ještě lépe.
Tomáš Dorazil, ředitel ZŠ Kravaře

27. Olympijské hry Základní školy v Kravařích

5. B spala ve škole
V pondělní podvečer jsme se shromáždili
před školou. Všichni měli ruce plné karimatek, spacáků a dobrot, které si buď děti,
anebo jejich maminky, napekly. Podvečer
jsme trávili sportem - využili jsme našeho
hřiště k vybíjené, fotbalu a hrám. Po večeři
jsme se přesunuli do knihovny na večerní
promítání. Paní učitelka s dobrovolníky
z řad rodičů pro nás mezitím připravovala
stezku odvahy. I po ní jsme měli ještě chuť
zahrát si ve třídě společenské hry anebo
v tělocvičně „půlnoční“ vybíjenou. Na svá
připravená spací místa jsme uléhali ve dvě
hodiny ráno! Během úterního vyučování,
které probíhalo „naruby“, protože učily
děti, se podařilo některým z nás i usnout.
:-) Děkujeme všem rodičům, kteří se jakýmkoli způsobem na této naší akci podíleli!
Hana Nosková
ZŠ Kravaře

Stalo se již dlouholetou tradicí, že MDD oslavujeme především sportem. Na olympijské
hry se těšila většina našich žáků. Porovnat
síly mezi závodníky 1. - 5. třídy i letos přišli
spolužáci z Koutů. Po slavnostním zahájení, kdy nejlepší sportovci obou škol přinesli
olympijskou vlajku a zapálili olympijský
oheň, vypukly soutěže ve čtyřech tradičních
atletických disciplínách: sprintu 50 a 60 m,
hodu kriketovým míčkem, skoku dalekém
a vytrvalostním běhu. Současně byly jednotlivé „národy“ hodnoceny podle zisku
medailí v bodování národů. Letos v kategorii 1. - 2. tříd vybojovalo prvenství družstvo
SPORTOVNÍCH KLOKANŮ trenérky Kateřiny
Kolarčíkové, v kategorii 3. - 5. tříd družstvo
BÍLÝCH TYGRŮ trenérky Aleny Sýkorové.
Pátek 25. května - 2. olympijský den se nesl
ve znamení dokonce mezinárodního klání.
Olympijských her 6. - 9. tříd se zúčastnila
i družstva závodníků z nedalekých Pietrowic Wielkich (Polsko), které začlenily 27.
Olympijské hry do projektu „POLSKO - ČESKÝ RECEPT NA NUDU“ dotovaný z fondu EU.
K disciplínám prvního dne přibyly: Vrh koulí
a skok vysoký, samozřejmě i vytrvalostní
tratě byly delší. Největším tahákem tohoto

dne určitě byly štafety 4 x 300 m a zejména
štafeta 4 x 60 m.
V letošním roce padlo celkem 8 olympijských rekordů!!! I v těchto kategoriích byly
bodovány národy – v kategorii 6. - 7. ročníku
vybojovalo prvenství družstvo HOT ARMY
trenéra Lubomíra Kozáka a v kategorii
8. - 9. ročníku družstvo KORBY trenérky Markéty Ulrichové. Oba dva dny OH navštívilo
velké množství rodičů a prarodičů a bývalých žáků školy. Fotozpravodajství můžete
zhlédnout na našem, školním webu. Děkuji všem pořadatelům a vybraným žákům
9. ročníku, stejně jako všem rozhodčím
z řad vyučujících, ale také p. uč. Binarové za
výrobu medailí, p. E. Kotulové za zajištění
diplomů, cukrárnám p. Peterkové a p. Jařabové za dorty pro bodování národů a firmám: Armatury Group a.s., SPOLTEX s.r.o.,
Bosch CAR Service - Švančar za celoroční
podporu sportu ŠSK.
Doufám, že všechny žáky potěšila i pozornost ZŠ - prupiska s logem ZŠ a k osvěžení
přispěly i nanuky, které ZŠ zakoupila všem
žákům a pořadatelům.
Jan Pavlíček
ZŠ Kravaře

Zveme Vás
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Zveme Vás
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Z centra volného času
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Tábory na Hadince s CVČ ve fotografiích
Centrum volného času Kravaře zahájilo prázdniny táborovou činností. Na fotky z letních stanových táborů Hadinka I. a Hadinka II. se můžete
podívat v galerii.

Z domova pro seniory

strana 17

Červnové dny v Domově pro seniory sv. Hedviky
V letošním roce jsme se mohli celé jaro těšit
z teplých dnů, které vybízely naše seniory
k posezení venku. Pro naše klienty a jejich
rodinné příslušníky jsme i letos připravili
v prostorách zahrady domova kulturně-společenskou akci Zahradní slavnost. Ta je vždy
spojena se Dnem otevřených dveří, kdy si
náš domov mohou prohlédnout zájemci
z řad široké veřejnosti.
Letošní Zahradní slavnost se konala v sobotu 9. června 2018. Na přípravě se podíleli zaměstnanci, klienti i příznivci a dobrovolníci
domova. Domov i zahrada byly vyzdobeny
pestrými ozdobami, vnitřní prostory domova zkrášlila bohatá květinová výzdoba. Počasí nám přálo, časně odpoledne začali přicházet hosté, rodinní příslušníci našich seniorů,
příznivci a přátelé a ve 14 hodin byl zahájen
program. V úvodu přivítal všechny zúčastněné pan ředitel domova Ing. Petr Adamec.
Zdravici přidali paní starostka Mgr. Monika
Brzesková a otec Daniel. Jako první vystoupili v kulturním programu naši klienti, kteří
měli připraveno pěvecké vystoupení proložené básněmi. Na naše seniory pak navázal
svým vystoupením pěvecký sbor Fialenka.
V další části programu se představila děvčata z Centra volného času v Kravařích, která

měla připraveno několik tanečních vystoupení a módní přehlídku. Závěr kulturního
programu pak patřil Stopařům ze Štítiny,
kteří obohatili program country tancem.
Všichni vystupující byli odměněni bouřlivým
potleskem a za domov jim připojuji srdečné
poděkování. Zbývající část odpoledne nás
provázela svou hudbou skupina CALATA, jejíž interpreti hráli na dobové nástroje, zpívali
středověké písně a byli oděni v historických
kostýmech. Pro všechny hosty bylo připraveno tradiční občerstvení - káva, koláče, zákusky, pivo, nealkoholické i alkoholické nápoje,
pekli jsme bramborové placky a opékali
párky a klobásy. Návštěvníci měli možnost
zakoupit si různé výrobky vytvořené šikovnýma rukama našich klientů. Děti se vyřádily
na skákacím hradu, nebo se zapojily do různých her a soutěží. Pro zájemce byla připravena projížďka kočárem po Kravařích, který
táhli dva krásní černí koně. Přestože přišla
odpoledne bouřka, která vyhnala část návštěvníků, můžeme konstatovat, že se naše
Zahradní slavnost vydařila. Je třeba poděkovat všem zaměstnancům, dobrovolníkům,
příznivcům a dalším pomocníkům, kteří se
podíleli na její přípravě a zdárném průběhu.
Věříme, že klienti, rodinní příslušníci i hosté

strávili spolu s námi příjemné odpoledne.
Kromě této velké akce jsme v měsíci červnu uzavírali další ročník Malé univerzity III.
věku. Poslední přednášku měl připravenou
student a cestovatel Matouš Melecký, který
mohl díky výměnnému pobytu prožít rok v
Austrálii. Přítomné posluchače seznamoval
s místy, která navštívil, vyprávěl o lidech, které potkal a podělil se se svými netradičními
zážitky. Své vyprávění doplňoval fotografiemi. Všichni účastníci letošního ročníku Malé
univerzity III. věku obdrželi na závěr pamětní
Účastnický list.
Nejen pro klienty byl měsíc červen výjimečný. Také naši zaměstnanci mohli prožít netradiční zážitky. Pro některé z nich byl připraven
kurz, který měl simulovat pocity imobilního
nebo zdravotně či smyslově postiženého
klienta. První speciální pomůckou byly rukavice navozující třes rukou, který mají klienti
postiženi Parkinsonovou chorobou. Dále
měli zaměstnanci možnost na sebe obléci
gerontooblek, který se skládá z krčního límce, ortéz, závaží na ruce i nohy, speciálních
bot, dvacetikilové vesty, špuntů do uší, sluchátek simulujících pískání v uších a různých
druhů brýlí napodobujících různá zraková
postižení. Pro všechny účastníky kurzu to byl
velmi silný zážitek, který jim umožnil ještě
více se vcítit do pocitů imobilních a smyslově postižených klientů. Tyto zkušenosti a
prožitky jim napomohou v jejich těžké a náročné práci.
Jana Polášková
sociální pracovnice

Z naší farnosti

Slovo pana
faráře
Milí farníci a spoluobčané,
blíží se období odpustů, které v našem městě požívá velké prestiže.
Napadá mě však otázka, zda ještě
dnes víme, co slovo odpust znamená? Jak již etymologie tohoto výrazu
vypovídá, máme zde co do činění
s odpuštěním. Na svátek patrona
kostela kdysi více než dnes lidé putovali do mnoha chrámů a přistupovali ke zpovědi a poté se modlili za
odpuštění vin za hříchy, což se jedním slovem vyjadřuje jako odpustky. Mnoho lidí zná tento výraz jen v
souvislosti se zneužitím odpustků
v historii, což nutně odporovalo
duchu víry a křesťanství. Odpustky
však znamenají skutečnost, že člověk, který se snaží napravit své hříchy, vyznává je a usiluje o skutečné
polepšení, dochází Božího odpuštění. Lidé měli ve zvyku putovat, chodit na poutě a napravovat své chyby. Tuto touhu vyjadřovali cestou na
posvátná místa, kde se slavily svátky jejich patronů. Proto byl odpust
spojen se snahou o nápravu hříchů,
chyb a především vztahů v rodinách,
farnosti a obci. To vše také přinášelo radost, která se vyjadřovala
i světským veselím a radostí. Proto
kolotoče a nejrůznější atrakce. Není
škoda, že nám z tohoto původního
významu postupně unikla jeho podstata? V dnešní době, kdy většina
společnosti nenavštěvuje kostely,
se uchovaly tyto tradice v poněkud
odlišné podobě. A tak, milí spoluobčané, přijměte pozvání do našich
kostelů v čase odpustů, i když třeba
kostely běžně nenavštěvujete. Oba
naše kostely jsou každý den otevřené a volně přístupné (kostel sv. Mikuláše denně kromě úterý). Přijďte
se třeba jen posadit do ticha posvátného prostoru a přemýšlet o životě,
rodině, vztazích a o tom, jací jsme.
Chrámy jsou zde pro všechny, jsou
dědictvím našich předků.
Otec Daniel
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Požehnání dřevěného kříže

Dne 16. června v 16:00 hodin měli zájemci
možnost být přítomní historické události.
Za ulicí Olšinky v Koutech, kousek od místních rybníků se nacházel dřevěný kříž. Ani
starousedlíci většinou nevěděli, co se zde
kdysi odehrálo a proč tu kříž stojí. Jak někteří říkali – je tu od nepaměti. Ale vlastně,
už dávno by nebyl, protože ani dřevo v přírodě nevydrží věčně. Už v roce 1999 se zasadili rybáři z Koutů o jeho tehdejší opravu.
No a nyní po devatenácti letech opět hrozilo, že se kříž pro uhnívání v dolní části zřítí a
nebude. Byli to opět rybáři z Koutů a jejich
kolegové z Kravař, kteří za přispění Města
Kravaře zajistili výrobu nového kříže, jeho

ošetření nátěry a opravu Kristova těla na kříži. Za to patří všem, kteří se zasloužili o opravu, poděkování za zdařilé dílo. Došlo tak
k obnovení svědka historie v tomto místě.
Kříž nám požehnal otec Daniel Vícha. Ve své
promluvě před více než dvaceti přítomnými
sdělil i to, že kříž pravděpodobně upomíná
na tragédii, kdy zde byl bleskem zasažen
a usmrcen člověk. Takže toto místo se svou
historií má opět svědka v podobě kříže, který bude upomínat na tuto událost.
Děkujeme taky panu faráři a všem, kteří se
tohoto žehnání účastnili.
Petr Muczka, místostarosta

Kaple sv. Jana Křtitele prochází
opravou
V minulých týdnech proběhla první část
oprav kaple svatého Jana Křtitele v Koutech.
Celá akce probíhá v rámci dobrovolných bri-

gádnických prací, kterých se účastní farníci
z části Kouty. Na společných brigádách bylo
doposud odpracováno zhruba 170 dobrovolných hodin. Postupně byla kaple opravena jak zevnitř, tak především zvenku. V interiéru byl dodán nový keramický sokl k stávající
dlažbě a opraveny omítky. Nejvíce viditelné
jsou však opravy exteriéru. Očistila se a opravila fasáda, oklepala stará omítka ze soklu
a očistilo a zaspárovalo se původní kamenné
zdivo soklu. Celá přední strana kapličky se
znovu omítla. Odstranily se přerostlé stromy
u kříže před kaplí, čímž vynikla celá stavba.
Kapličku nyní čeká výměna starých oken
a vstupních dveří.

Z naší farnosti, zajímavosti
Část dveří bude prosklená, aby bylo
možné nahlížet dovnitř i v době, kdy bude
kaple zavřená. V září po dokončení všech
oprav spojených s výměnou oken a dveří se
provede nový nátěr fasády. Završením oprav
kaple a okolního prostoru bude zavěšení původního zvonu kaple, který byl ve válečných
letech z kaple přemístěn do kostela svatého
Mikuláše poté, kdy byly zvony kostela zrekvírovány. Po dokončení opravy se v letních měsících budou konat v kapli mše svaté. Věřím,
že spolu s úpravou celého okolí, kterou provádí město, se tato lokalita stane krásným
odpočinkovým místem v našem městě. Jménem svým i všech občanů a farníků bych rád
poděkoval dobrovolníkům, kteří obětovali
svůj volný čas a pomohli a stále pomáhají při
opravách kaple. Zvláštní poděkování patří
panu Evženu Bortlíkovi, který velkou měrou
přispěl k opravám kapličky a spolu s panem
Karlem Heidrem věnovali řadu hodin celé
akci. Děkuji i ženám, které po dobu brigád
pečovali o dostatek občerstvení pro pracující
brigádníky. Poděkování bych chtěl vyjádřit
také panu Petru Jochimovi za organizaci
a především odborný dohled nad celou akcí.
Velký podíl na celkovém vzhledu prostranství
kolem kaple má Město Kravaře, jež postupně realizuje parkové úpravy a výsadbu nové
zeleně. Děkuji také paní starostce, která svým
zájmem a zajišťováním pomoci podporuje
celou akci.
Otec Daniel

Nový zvon se rozezní v kostele
sv. Mikuláše
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Farní kostel se dočká nových soch
Farní kostel sv. Bartoloměje stojí již 122 let. Pozornému návštěvníkovi neunikne skutečnost,
že zatímco boční oltáře zdobí mramorové sochy novogotického slohu, na hlavním oltáři
tyto plastiky schází. Až do letošních Velikonoc
byly tyto chybějící sochy nahrazeny „provizorním“ řešením, které mělo trvat do času, než
se oltářní sochy nechají zhotovit. Z tohoto
provizoria se však stala situace trvající od dob
počátku kostela. Jsem velmi rád, že jsme letos

mohli přistoupit k realizaci dokončení hlavního oltáře a podle záměru stavitele kostela
nechat zhotovit odpovídající sochy patronů
farnosti sv. Bartoloměje a sv. Mikuláše. Umělecké práce se ujal sochař Daniel Klose z Opavy, který v těchto dnech na realizaci usilovně
pracuje. Věřím, že o letošním odpustu budeme mít tu čest nové sochy přivítat a posvětit.

Otec Daniel

Výstava Zmizelé Sudety na zámku
Sudety představují v české společnosti stále
poměrně kontroverzní téma. Jsou symbolem
zmaru, neporozumění, odplaty a úpadku.
Vesměs převažuje jejich negativní vnímání,
aniž bychom připustili komplexnější pohled
a mnohost přístupů. Sudety jsou přitom také
nemalou příležitostí, ať již pro budování porozumění mezi Čechy a Němci, stejně jako
pro návrat života do odlehlých a vyloučených
pohraničních lokalit. Proměnu krajiny a sídel
dříve německojazyčných regionů mapuje
výstava občanského sdružení Antikomplex,
jež si klade za cíl otevřít diskusi nad touto

problematikou a podněcovat hlubší zamyšlení. Srovnání fotografií z dob, kdy v Sudetech
převážně žili Němci, se současnými pohledy
na tatáž místa názorně ukazuje, co se stane
z prostorem, který opustí lidé. Toto srovnání
lze chápat i jako studijní materiál pro pozorování proměn kulturní krajiny. Hostitelem
putovní výstavy, jež koluje po českých zemích
již více než 10 let, se tentokrát stane zámek
v Kravařích, kde bude výstava k vidění od
13. srpna do 9. září.
PhDr. Jiří Neminář
muzejní pedagog Muzea Hlučínska

Překvapení kravařského zámku
Požár kravařského zámku v roce 1937 znamenal obrovské ztráty v oblasti kulturních hodnot. Při poválečných opravách se nepodařilo
v plném rozsahu obnovit všechny původní
prvky a detaily. Tak byly při shromažďování
pramenů pro stavebně historický průzkum
nalezeny fotografie a jiná dokumentace
k prvkům této památky, o kterých se nevědělo, nebo které byly po opravě zámku a jeho

následné stavební proměně pozapomenuty.
Z množství historických záběrů se tak podařilo doložit podobu fasády zámku a také identifikovat na východním průčelí východního
křídla v patře drobný balkón, patrně doplněk
průčelí z 19. století, který nabízel obyvatelům
zámku výhled do parku.

Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D.

V září si připomeneme 90 let od postavení
a posvěcení kostela sv. Mikuláše v Koutech.
Při této příležitosti bude posvěcen a zavěšen do věže nový zvon, který nechala ulít
farnost za pomoci finančního daru Města
Kravaře. Zvony byly původně v kostele tři.
Během války však byly dva z nich zrekvírovány a zbyl pouze jeden, který se doplnil
malým zvonkem z kaple sv. Jana Křtitele.
Letos tak budeme moci tento stav částečně napravit. Malý zvonek se vrátí zpět na
své místo a na kostelní věži přibude nový
zvon, který ponese jméno sv. Floriána,
ochránce měst a obcí před živlem a patrona hasičů. Zvon vyrábí firma Felczyński
v polském Przemyślu a bude vážit 150 kg.
Otec Daniel

Hlavní průčelí zámku a jeho severovýchodní nároží, foto NPÚ, ú.o.p. v Brně.

Spolky, ostatní
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Zlatý Jadran pro Kravaře
Již popáté jsem se zúčastnila Otevírání
Zlatého Jadranu s nejpočetnější skupinou, která pobývala na Makarské Riviéře.
Pětadvacátého května letošního roku
odjíždělo víc jak padesát účastníků Otevírání moře 2018 z nádherného města
Kravaře do Chorvatska, konkrétně na
Makarskou Riviéru, aby mohli společně
s nezapomenutelnými zážitky otevřít již
popáté za sebou moře překrásného Jadranu. Mohla jsem odjíždět s jinou skupinou do hezkých míst, ale vždy jsem si vybrala Kravaře, a to nejen proto, že mám
k Vašemu městu blízko, třeba na základě stejných znaků našich měst, ale byla
jsem vždy nadšená organizací kravařské
skupiny, kterou vždy vedl, a dalo by se
říct bez chyby, Josef Seichter. Také vaše
skupina, pardon naše skupina, protože
jsem byla součásti, byla vyhodnocena
jako nejlepší z celého pobytu desetidenní dovolené.
Cestovní kancelář Valaška dokázala připravit nádherný program po celou dobu

naší dovolené a každodenní hudební večery, doprovázené českou a chorvatskou
hudbou, neměly chybu. Rovněž soutěžní
večery měly svou úroveň, kdy opět dominovaly svým vítězstvím manželské páry
z vašeho města Kravaře. Desetidenní
pobyt na Makarské Riviéře, utekl velice
rychle. Jadranské moře nás však svými
úžasnými vlnkami, jejichž teplota dosahovala až 27°C, omývalo pro své štěstí
a zdravý pobyt. Drželi jsme se tolik potřebného životního tvrzení, že pokud člověk žije v souladu s přírodou, nikdy nebude chudý. Chorvatská příroda je toho
důkazem a nabízí to nejhezčí, co člověk
může od přírody převzít.
Ještě jednou moc děkuji CK Valaška
a prodloužené filiálce v Kravařích, pod
vedením Josefa Seichtera, za dokonalou
dovolenou a těším se na další společné
chvíle tolik potřebného odpočinku.
Pavla Hoňková, Bílovec

Setkání kravařských rodáků
13. června se na zámku v Kravařích sešli
kravařští rodáci – sedmdesátníci. V roce
1948 se narodilo v Kravařích, Koutech
a Dvořisku nejvíce dětí za celou historii
těchto obcí. A většina z nich jsou opravdoví rodáci, neboť tehdy se ještě většina dětí

rodila doma, a tak mají v rodném listě uvedenou jednu z těchto obcí.
Sešli se na zámku, aby společně zavzpomínali na své dětství i školní léta. Nejen, že
oslavili svých 70 let života, ale také 55 let
od opuštění školních lavic. Ve třídách jich
tehdy bylo po 35 žácích. Bylo to i tím, že
s nimi do první třídy nastoupilo i deset dětí
z tehdejšího dětského domova, který byl
v klášteře.
Setkání bylo zahájeno mší svatou v zámecké kapli. Pan farář Daniel Vícha připomenul nejdůležitější události v životě dnešních sedmdesátníků. Pak již následovalo
přátelské posezení v krásných zámeckých
prostorách. Mnozí přijeli zdaleka a tak se
také měli možnost podívat do expozice.
Setkání se vydařilo, i když začalo již odpoledne, všem to rychle uteklo a při loučení
si přáli, aby se za deset let opět ve zdraví
všichni sešli.
Děkujeme vedení zámku v Kravařích za to,
že nám umožnilo naše setkání uskutečnit
právě zde. Poděkování patří také panu faráři a v neposlední řadě těm, kteří vše připravili na jedničku.
Kravařští sedmdesátníci

Členové SPCCH
si užili Letní
slavnost
Ve středu 4. července se sešlo 80 členů
našeho spolku v areálu chovatelů na Novodvorské ulici. Účelem tohoto setkání
byla akce s názvem: ,,Letní slavnost, neboli letní posezení s přáteli“. V 15 hodin,
předseda spolku Karel Kostka s přáním
dobré zábavy přivítal všechny přítomné.
Nejprve se podávala káva a výborný koláč, pak následoval slavnostní přípitek.
Členové výboru připravili pro hosty zábavu v podobě šesti zajímavých soutěží.
Každý z hostů si mohl ověřit svůj postřeh,
rychlost a zručnost. Tohoto klání se zúčastnilo 25 členů. Kdo nesoutěžil, měl
možnost svým známým alespoň fandit.
Výsledky jednotlivých skupin:
Kategorie muži
1. místo - Karel Kostka / 46 bodů
2. místo - Karel Grigarčík / 45 bodů
3. místo- Petr Piekarczyk / 44 bodů
Kategorie ženy
1. místo - Lydia Peterková / 46 bodů
2. místo - Ingrid Peterková / 45 bodů
3. místo - Helena Westová / 44 bodů
Za svůj výkon obdrželi všichni vítězové
malý dárek.
Toto letní odpoledne bylo velmi teplé,
čepovalo se dobré chlazené pivko, které
nás příjemně osvěžilo. K večeři jsme si
pochutnali na kuřecím stehně s chlebem
a okurkou. Pak již pokračovala volná zábava do pozdních večerních hodin. Postupně jsme se rozcházeli do svých domovů s pocitem dobře prožitého letního
posezení s přáteli.
Za SPCCH
Marie Raunigová

Spolky, ostatní
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Z kravařské kroniky:
Smutný Kravařský odpust
Na Kravařský odpust se těší děti i dospělí.
Tak tomu bylo i v roce 1968. Počátek srpna byl již ve znamení příprav, především
se praly záclony, prát koberce se chodilo
k „malé vodě“ (dnes je zkanalizována).
V té době se také prováděla oprava kostelní věže. Ve věžní báni se našla řada
dokumentů z konce 19. století. Nic tedy
nenasvědčovalo tomu, že by poklidný život městečka byl nějak narušen. Pomalu
se na Mezivodky začaly sjíždět kolotoče
z Hrabyňské pouti. Hospodyně umývaly
okna, uklízely domácnosti a připravovaly
se na pečení kravařských koláčů. Ve středu 21. srpna kolem čtvrté hodiny ranní
bylo slyšet dunění. To přes Kravaře začínaly projíždět tanky a bojová vozidla. Rádio
oznamovalo, že naše země byla obsazena
vojsky Varšavské smlouvy. Kolem sedmé
hodiny utichlo. Pak jen místní rozhlas vyzýval občany ke klidu a rozvaze.
Nikomu se to nechtělo věřit, vždyť většina
kravařských občanů odjela do práce do
Ostravy vlakem ve čtyři hodiny ráno na
Hlučín nebo do Opavy. Byl to první a také
poslední vlak, který dopoledne z Kravař
odjel. V té době již stály před armaturkou
v Dolním Benešově polské tanky. Lidé,
kteří byli doma, vybíhali z domů na cesty
a všude bylo slyšet, že bude vojna. Vždyť
od konce války uběhlo pouze 23 let a většina obyvatel si ještě dobře pamatovala na
hrůzy osvobozovacích bojů, které probíhaly na území města. Byl to neuvěřitelný krok
spojeneckých armád.
V kravařské kronice se dočteme:
Po vstupu armády pěti socialistických
zemí na naše území se občané domnívali,
že bude válka a začali překotně nakupovat potraviny a jiné různé spotřební zboží,
což se projevilo na denních tržbách po 21.
srpnu. Mnozí občané odváželi nakoupené
zboží na vozících. Během dvou dnů byly
prodejny potravin a textilu téměř vyprodány. Z potravin se hlavně kupovalo: cukr,
mouka, umělé tuky, olej, sůl, rýže, zrnková
káva, čaj, kakao, čokoláda, konzervy masové, sardinky a jiné. Ze spotřebního zboží
mýdla, prací potřeby a zápalky. Největší
nákupní horečka byla 21. srpna. Hned ráno
se tvořily před prodejnami velké fronty
kupujících, které v dopoledních hodinách

nabyly nevídaných počtů. Lidé se tlačili,
všichni chtěli nakupovat najednou z obavy,
že než přijdou na řadu, že již zboží nebude.
Před některými obchody byla taková tlačenice, že například v prodejně v Kravařích na
Bezručově ulici vyrazili dveře.
Obchody již během dopoledne zely prázdnotou. Zásobování bylo omezeno, přestože ve velkoobchodech bylo zboží dostatek.
Již kolem poledne byl do obchodů dodán
čerstvý chléb a během odpoledních hodin
i další základní potraviny. Hrůza a panika
se však šířila dál. Během dvou, tří dnů se
vojsko z území města odsunulo do velkých
měst. Zůstalo jen několik bojových vozidel
pěchoty. Informace byly různé, denní tisk
přestal vycházet, další dny pak vycházely
tzv. spojené deníky, což bylo Rudé právo,
Mladá fronta a Nová svoboda, které byly
v té době pravděpodobně nejsvobodnější
tiskovinou v zemi. Byly také vloženy společně s historickými materiály a popisem
události v Kravařích do věžní báně, když se
uzavírala. Tak skutečné informace o roce
1968 najdou naši potomci, až opět po letech báni otevřou.
Na kravařský odpust se těšili nejen kravařští obyvatelé, ale i lidé ze širokého okolí
a byl také vždy setkáním rodáků, kteří žili
mimo Kravaře i v zahraničí. Přijížděli rodinní příslušníci z různých okolních zemí – Německa, Rakouska, Polska. Odpust se však
neslavil tak, jak bylo zvykem. Všude ticho,
lidé šli v neděli na ranní a velkou mši svatou a pak hned domů. Kolotoče na Mezivodkách stály tak, jak přijely na nákladních
vozech. Pouze jeden dětský kolotoč se
v neděli odpoledne točil...
Od té doby uplynulo 50 let. Vyrostly nové
generace, které o tom, co se tehdy stalo,
už nemají ani ponětí. Ve sdělovacích prostředcích se hovoří jen o velkých městech.
O tom, co se dělo v malých městečkách či
vesnicích, se jaksi zapomíná. A tak v našem
seriálu Z kravařské kroniky jsme si dovolili
zavzpomínat i na 21. srpen a tím i odpust
v roce 1968.
Z kravařské kroniky a vzpomínek
pamětníků připravila Eva Peterková

Jarní akce zámeckého klubu žen
I jarní měsíce byly v našem klubu velmi pestré. V květnu jsme si nenechali ujít návštěvu
Arboreta v Novém Dvoře, kde jsme obdivovaly právě rozkvetlé rododendrony a azalky.
Krásné slunné počasí dodalo na půvabné
květiny okouzlující pohled a přineslo nám
neobyčejné zážitky. Společně jsme si také
připomněly svatodušní svátky, v lidovém
prostředí označované jako letnice. Starobylou tradicí v naší oblasti byly vycházky celých rodin do přírody – lesů, polí a luk. Zde
si pak pochutnávali na ohýnku připravených
vejcích – smaženici. Tento zvyk se pomalu
vytrácel a jen na několika místech se udržuje
dodnes. Proto jsme se my, ženy zámeckého
klubu, také sešly a společně jsme si smaženici připravily. Přitom jsme vzpomínaly na své
dětství, kdy se ještě tento zvyk v mnoha rodinách dodržoval a zároveň si povídaly o tom,
jak se slaví v jiných oblastech naší republiky.
Určitě si všichni připomenou slavné Jízdy
králů, které se uchovaly na Slovácku.
Počátkem června jsme vyjeli za krásného
počasí na cyklostezku směrem do Koutů na
Olšinky, kde jsme původně chtěly si zacvičit
na cvičících strojích, ale vzhledem k vysoké
teplotě v tento den jsme to vzdaly a náš závěr
patřil příjemnému posezení v Timi baru. Poměrně velká část našich členek se zúčastnila
postupně i zájezdů města věnovaných seniorům. Skupina našich členek si užila týden
v lázních Piešťanech společně s členkami
ONKO klubu Opava. Ve druhé polovině června jsme se setkali se spisovatelkou Janou
Schlossarkovou, která nám zpříjemnila podvečer svým zajímavým vyprávěním a čtením
ze svých knih, některé z nich je možno si zakoupit ještě na kravařském zámku.
Společně jsme se pak vydaly v poslední červnovou neděli na derniéru muzikálu Limonádový Joe v opavském Slezském divadle.
Poslední úterý v měsíci červnu jsme se sešly
v restauraci Damika, kde jsme společnou večeří zakončili první půlrok letošního roku.
Co nás čeká v nejbližším období? Vyjedeme
si na celodenní výlet do Raduně, kde navštívíme raduňský zámek, Oranžerii, unikátní
památku Vošárnu a pokocháme se krásou
raduňského zámeckého parku. Na sobotu
8. září chystáme zájezd na slezská poutní
místa v oblasti Bruntálska a Jesenicka. Odpoledne pak navštívíme poutní mši svatou
na obnoveném poutním místě Vřesová studánka.
Přejeme všem krásné letní dny.
Za zámecký klub žen
Eva Peterková

Ostatní

Okénko pro zdraví
Dobrý den, přátelé,
dnes budu psát o přípravě jídla přímo na stole za účasti hostů, o fondue. Sedět společně
kolem ohně nebo stolu a jíst jídlo ze společné mísy je starobylý zvyk trvající po staletí.
S rostoucí civilizací se na tento rustikální způsob stravování zapomnělo. Až do začátku
minulého století, kdy se ve Švýcarsku zrodilo fondue. Jsou známy čtyři druhy - sýrové,
fritované, ve vývaru a čokoládové fondue.
Pro hostitele je fondue praktický pokrm, protože vše potřebné si může nachystat předem.
Na přípravu je třeba koupit speciální nádobu na jednotlivé druhy, vidličky a další pomůcky, viz internet.

Recepty na fondue
Sýrové fondue

Základem jsou tvrdé sýry s minimálním obsahem tuku 45%, např. ementál, primátor,
moravský bochník, gouda, čedar a další. K namáčení do sýrové omáčky se hodí kromě chleba další potraviny – banány, řapíkatý celer, masové kuličky, papriky, kolečka
okurky, žampióny, slané preclíky, kompotované ovoce, naložený zázvor, prostě vše,
co Vám chutná.
Sýrové fondue rozehříváme v hrnci na sporáku. Když přijdou hosté, tak omáčku přelijeme do ohnivzdorné teriny a dáme na stůl a udržujeme teplotu nad ohřívačem.
Na osobu počítáme asi 200 g pečiva nakájeného na plátky s kůrkou, dáváme pozor,
abychom si nespálili jazyk. Zbylou omáčku v terině zalijeme jemnou pálenkou a zapálíme, je to moc dobrá lahůdka.
Příprava fondue není náročná - sýr nastrouháme nebo nakrájíme den předem, také
přílohy je možné si nachystat a v den stolování připravíme čerstvý salát.

Ženevské fondue

3 žloutky, 125 ml šlehačky, 125 ml bílého vína, ušleháme, směs v hrnci uvedeme na
sporáku do varu a přidáváme 500 g nakrájeného nebo nastrouhaného sýru, za stálého intenzivního míchání rozpouštíme, pozor na mírném ohni - nevaříme, až vznikne
hladká krémová omáčka. Ochutíme čerstvě mletým pepřem, muškátovým oříškem,
solí. Fondue udržujeme horké na ohřívači (nesmí se vařit).
Švýcarské fondue
200 g ementálu, 400 g čedaru, nakrájíme na kostičky. Hrnec vytřeme 1 stroužkem
česneku, dáme 300 ml bílého vína, 4 lžičky škrobu a 1 lžičku citrónové štávy, uvedeme
do varu a přidáváme sýr, rozpouštíme na mírném ohni (nevaříme) a stále mícháme,
nakonec přidáme 2 lžíce pálenky.
Pivní fondue
500 g čedaru nastrouháme nahrubo, v hrnci uvedeme do varu 250 ml světlého piva, postupně přidáváme sýr, mícháme až vznikne hladká krémová omáčka, do které vmícháme 1 lžíci hořčice, kapku vorčestru a tabasca. Fondue udržujeme horké, nesmí se vařit.
Špenátové fondue
150 g mraženého špenátu necháme rozmrazit a okapat.
500 g goudy nakrájíme na kostičky nebo nahrubo nastrouháme. Rozpustíme 2 lžíce
másla a osmahneme nakrájenou 1 cibuli, přilijeme 250 ml šlehačky a uvedeme do
varu, postupně přidáváme sýr a na mírném ohni za stálého míchání ho rozpouštíme, až vznikne hladká, krémová omáčka (nevařit), přidáme špenát, stále mícháme.
Smícháme 1 lžíci škrobu s 2 lžícemi šlehačky
a omáčku zahustíme. Dochutíme pepřem, solí
a strouhaným muškátovým oříškem. Fondue
udržujeme horké, nesmí se vařit.
Příště napíšu recepty na fritované speciality a fondue ve vývaru, k tomu samozřejmě pestrou paletu omáček.
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Saláty

Na závěr recepty na saláty, které můžete
podávat ke všem druhům fondue.
Polníčkový salát – 200 g polníčku, 2 pomeranče, 1 svazek lahůdkové cibulky, vše
očistíme, oloupeme, nakrájíme a zalijeme
zálivkou: smícháme 125 ml zakysané smetany s 1 lžící oleje, 3 lžícemi citronóvé štávy,
pepřem, mletým zázvorem, solí a cukrem.
Fazolkový salát – 500 g zelených fazolek opereme, nakrájíme na menší kousky
a krátce povaříme v osolené vodě. Scedíme
a dáme do mísy a zalijeme zálivkou: 3 lžíce
oleje, 1 lžíce octu, sůl, sekané bylinky (petrželka, kopr, saturejka), nakrájenou cibuli
a zakysanou smetanu.
Zelený melounový salát – 1 meloun
rozpůlíme, zbavíme jader a nakrájíme na
malé kousky. 1 salát umyjeme, listy natrháme, asi 150 g polníčku umyjeme a nakrájíme,
vše dáme do mísy, na to nasypeme kousky
melounu, promícháme a přidáme zálivku:
7 lžic oleje, štáva z 1 citrónu a ochutíme solí
a pepřem.
Je samozřejmé, že na celém rituálu se
podílejí také hosté. Při fondue si totiž každý host připravuje svůj pokrm v podstatě sám, přeji vám kulinářské zážitky...
Každý den je svátek – říká Karolina Kamberská ve své kuchařce Štěstí z kuchyně.
Každý den může být svátek, když chceme život prožívat jako radost a hledat si maličkosti, které stojí za oslavení nějakou dobrotou...

Přeji hezké letní dny
Dagmar Pechatá

Hledání ztraceného
času
Tak zní název projektu, který v letošním roce
realizuje Sdružení obcí Hlučínska s polskými
gminami Kietrz, Krzanowice a Krzyżanowice.
V úvodní části projektu probíhal sběr historických fotografií z regionu. Z několika stovek
zaslaných snímků byly některé vybrány pro
prezentaci na výstavách a pro česko-polský
kalendář na rok 2019. Pod vedením světoznámého fotografa pana Evžena Sobka probíhají
postupně fotografické workshopy, v rámci kterých účastníci postupně zachycují současný život na Hlučínsku a v polském příhraničí. Vzniklé
novodobé snímky včetně historických fotografií
budou na podzim prezentovány na pěti čtrnáctidenních výstavách. Mimo jiné budou moci výstavu obdivovat návštěvníci zámku v Kravařích.
Děkujeme všem občanům, kteří poskytli své rodinné fotografie pro účely projektu, účastníkům
fotografických workshopů, obcím Rohov a Bolatice a městům Kravaře a Hlučín za spolupráci
při organizaci workshopů a výstav.
Lenka Osmančíková

Sport
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MFK Kravaře - mladší a starší přípravka
MFK Kravaře má širokou hráčskou základnu, především v mládežnických kategoriích,
přestože se potýká s finančními problémy.
Jsou zde zastoupeny všechny věkové kategorie od nejmenších benjamínků, přes
mladší a starší přípravku, mladší a starší
žáky, až po mladší a starší dorost. Všechny
kategorie už ukončily svou fotbalovou sezónu 2017/2018 a pomalu se budou připravovat na další.
A jaká vlastně byla fotbalová sezóna přípravek?
I když z dlouholetého trenérského dua pan Miroslav Bedrich a pan Daniel Lehnert,
na začátku sezóny zůstal s malými fotbalisty jen trenér Lehnert, jelikož pan Miroslav
Bedrich z pracovních důvodů musel svou
činnost ukončit, pokračovali malí fotbalisté dál ve snaze naučit se a získat co nejvíce fotbalových zkušeností a dovedností.
Za velké podpory rodičů, kteří odváželi své
ratolesti na zápasy, či turnaje a především
pak pomocí pana Tomáše Pchálka a Michala Sentenského, kteří pomáhali trenérovi s
tréninky a turnaji, prožili malí fotbalisté pod
vedením pana Daniela Lehnerta úspěšnou
sezónu 2017/2018.
Fotbalisté mladší přípravky, kteří teprve
získávají své první zkušenosti z fotbalových
zápasů, odehráli několik přátelských utkání. Také se zúčastnili různých turnajů pro

mladší přípravky. Především byli úspěšní v
halovém turnaji pořádaným OFS Opava ve
víceúčelové hale, kde získali první místo.
Starší přípravka odehrála během celé
sezóny mistrovská utkání v okresní soutěži
skupiny E, kde po jedné remíze a patnácti
vítězstvích skončili zaslouženě na 1. místě.
Také fotbalisté starší přípravky se aktivně
zapojili do několika turnajů. Z nich připomeneme alespoň turnaj pořádaný OFS
Opava ve víceúčelové hale a pak také mezinárodní turnaj v polském družebním městě

Lubliniec. Na obou turnajích naši malí fotbalisté zazářili a po zásluze získali 1. místa.
A tuto svou veleúspěšnou sezónu taky fotbalisté přípravek zdárně ukončili. Nejdříve
si u kravařského splavu opekli špekáčky a o
dva dny později sehráli důležitá utkání proti
svým rodičům. Nakonec se ještě trenér Daniel Lehnert rozloučil s hráči, kteří přecházejí k mladším žáků a všem ostatním popřál
příjemné prázdniny s přáním opětovného
setkání v nové sezóně 2018/2019.
Trenér Daniel Lehnert

GTK – Gaming Team Kravaře
Herní organizace Gaming Team Kravaře uspořádala dne 16.6.2018 další herní
turnaj v počítačové hře FIFA. Tentokrát se
ale nejednalo o klasický turnaj, ale o tzv.
„Open Air“ tzn. že turnaj se konal ve venkovních prostorech, a to konkrétně v areálu MFK Kravaře, tohle ovšem není u podobných turnajů vůbec zvykem, takové akce
se zpravidla konají uvnitř. Turnaj sliboval
vysokou účast, přihlásilo se na 20 dvojic
(tzn. 40 hráčů) z Kravař a širokého okolí,
jeden hráč byl dokonce ze Slovenska. Akce
byla inspirována právě probíhajícím mistrovství světa ve fotbale, takže jednotlivé
dvojice hráli za národní týmy, které byly
už předem přiděleny losem k jednotlivým
dvojicím. Akce probíhala v přátelském duchu a pohodové atmosféře. Po urputném
boji ve skupinách se schylovalo na vyřazovací část. V této fázi turnaje se nejvíc dařilo
dvojicím Latoň+Vojtěšek a Knapp+Soš-

ka. Zatímco první zmiňovaná dvojice se
do finále dostala s velmi silným výběrem
a sice s Francií, tak jejich soupeři měli cestu turnajem o poznání těžší, ti se museli do
finále probojovat s „outsiderem“ turnaje,
Senegalem. Tento duel lépe zvládlo duo
Latoň+Vojtěšek, které dokázalo druhou
zmiňovanou dvojici porazit po napínavém
boji 3:2 a mohlo se tak radovat z celkového
vítězství, které jim kromě pohárů přineslo
i velmi slušnou finanční odměnu, odmě-

něny byly ale i dvojice na druhém a třetím
místě, kteří obdržely rovněž finanční odměnu.
Daniel Stoklasa
organizátor Gaming Team Kravaře
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SPECIÁLNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU

... v hlavních rolích DĚTI

1. ZÁŘÍ 2018, 10:00 - 17:00 HOD.
ZÁMEK KRAVAŘE
TENTOKRÁT VÁS PROVEDOU ZÁMKEM DĚTI
POTOMCI SLAVNÝCH EICHENDORFFŮ
DĚTI Z HOSPODYŇSKÉ ŠKOLY
PRAVĚKÝ ČLOVÍČEK

VSTUPNÉ 30 Kč

NOVÁ ČÁST
ZÁMECKÉ EXPOZICE

ZA DVERMI
Č
Č JE PRAVEK
Vydejte se s námi do mladší doby bronzové
š
Expozice venovaná
archeologickým nálezum
na území Kravarš
o

Otevírací doba
Červen - Srpen
š
š Ríjen
š
Duben, Kveten,
Zárí,

š státní svátky
úterý - nedele,
víkendy, státní svátky

š Alejní 24, Kravare
š
Zámek Kravare,
www.kravare.cz
www.facebook.com/zamekkravare

10:00 - 17:00
10:00 - 17:00

Zveme Vás
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ZÁMECKÉ
BURČÁKOBRANÍ
22. září 2018
od 14:00 hod.
zámek Kravaře

CIMBÁLOVÁ MUZIKA
FOLKLÓRNÍ SOUBORY

OCHUTNÁVKA VÍN, PRODEJ BURČÁKU
PROJÍŽĎKY KOČÁREM
WWW.KRAVARE.CZ

Zveme Vás, inzerce

Zápis RC Myška v Kravařích
na školní rok 2018 – 2019
Zápis proběhne v CVČ Kravaře

v pondělí 3. září v 15:30 hodin.
Děti budou rozděleny do různých věkových skupinek:
• od 6 týdnů do 6 měsíců, • od 6 měsíců do 1 roku • od 1 roku do 5 let
Hodiny RC Myška jsou vždy doprovázeny říkadly, písničkami a hrou.
Děti se mohou naučit barvy, ovoce, zeleninu, zvířátka atd. Dále cvičíme
na balónech, svačíme, kreslíme a zpíváme s hudebními nástroji. Kdo jste
ještě mezi nás nezavítali, srdečně Vás zveme.
Blíže se můžete informovat u paní Jiřiny Kurkové tel. 605 866 906.

Řádková inzerce
Pronájem nebytových prostor Náměstí 394/29 – Kino,
747 21 Kravaře.
Tel.: 732 861 501.
Potřebujete odvézt něco do nově otevřeného sběrného dvoru v Kravařích a nemáte k dispozici dodávku?
Volejte 773 104 310.
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PŘIJMEME
dělníky
PŘIJMEMEstrojírenské
strojírenské dělníky ( i nevyučené
)
( 3 směnný provoz)
(i nevyučené)
- 3 směnný provoz

Obsluha kalícího lisu, pily, nůžek, frézy, plazmy, CNC, lakování, svařování, montáž.

Obsluha kalícího lisu, pily, nůžek, frézy, plazmy,
Nabízíme:
CNC, lakování,
svařování,
Přiměřené platové
podmínky +montáž.
bonusy ( nástupní plat od 13500,-)
 Stravenky

Nabízíme:
Nástup možný ihned .
• Přiměřené
platové podmínky + bonusy
Kontakt: tel.: +420 602 503 869, e-mail.: smolka@agropagroup.cz
AGROPAGROUP
s.r.o.,
Kostelní
3316/2d, 747 21 Kravaře, www.agropagroup.cz
(nástupní
plat
od
13 500,-)
• Stravenky
Nástup možný ihned
Kontakt:
Tel.: +420 602 503 869
e-mail.: smolka@agropagroup.cz
www.agropagroup.cz
AGROPAGROUP s.r.o., Kostelní 3316/2d, 747 21 Kravaře

VÁŠ KRAVAŘSKÝ
REALITNÍ MAKLÉŘ
POMŮŽU VÁM
PRODAT NEBO NAJÍT
VAŠÍ NEMOVITOST
DÁLE NABÍZÍME NAPŘÍKLAD :

PRODEJ BYTU 2+1 v KRAVAŘÍCH
PRONÁJEM BYTU 3+1 v KRAVAŘÍCH
PRONÁJEM GARZONKY v KRAVAŘÍCH
PRODEJ POZEMKU v KRAVAŘÍCH
PRODEJ POZEMKU ve ŠTĚPÁNKOVICÍCH
PRODEJ POZEMKU v BOLATICÍCH
PROSÍM, NABÍDNĚTE PRO NAŠE KLIENTY :

Za doporučení
odměna pro
vás ve výši

10 %
cca 3.000 Kč
až
10.000 Kč

BYTY / DOMY / POZEMKY v KRAVAŘÍCH a okolí
V případě vašeho zájmu mne neváhejte kontaktovat

Zbyněk K u n z
realitní makléř pro tento region
Tel.-mobil :

734 799 234,

Web

:

E-mail : kunz@jolkreality.cz
www.jolkreality.cz

Dětská rehabilitace Hlučín
hledá do týmu fyzioterapeuta/ku
pro moderní metodu TheraSuit.
Odborný kurz zajistíme.
Nástup nejpozději k 1.1.2019
Pro více informací: www.drh.cz
tel. 595 041 458, 774 482 373
d.rehabilitace@seznam.cz
Pojišťovna

. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 













@seznam
@
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12. - 15. srpna 2018

zámecký park Kravaře
12. srpna
13. srpna
14. srpna
15. srpna

ANDĚL PÁNĚ 2
začátek
ve 21:00 hod.
BAJKEŘI
ŠPUNTI NA VODĚ
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
výtěžek určen na charitativní účely
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