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Kravařští senioři poznávali
zajímavá místa Jesenicka
„To je dost, že nás taky někdy vyvezeš“…
řekli mí rodiče, když jsem jim oznámila termíny zájezdů pro seniory našeho města,
a upřímně se zaradovali. A měli taky proč.
Letošní trasu jsme vybrali tak, aby i ti, kteří
tvrdí, že Jeseníky „znají jako své boty“, byli
překvapeni z toho, co ještě neviděli a už vůbec nezažili.
Zastávka první – město na křižovatce Jeseníků - Hanušovice. Exkurze do známého
pivovaru Holba bavila všechny, ovšem dva
naražené sudy Keprníku a Brusinky s má-

www.kravare.cz

tou byly za touto návštěvou tou správnou
hořko-sladkou tečkou.
Zastávka druhá – Branná. Obec o pouhých
třech stech obyvatelích, ve které se pečou
ty nejúžasnější máslové Staroměstské trubičky v republice a která má krásný kostel
zasvěcený sv. Michaeli.
Zastávka třetí – Ostružná. Báječný oběd
a k tomu prohlídka Muzea hudebních
nástrojů. I ti, kteří mají k hudbě daleko
a z hudebních nástrojů stoprocentně poznají jen vozembouch a kytaru, byli nadše-

ni ze sbírky více než 500 hudebních nástrojů z celého světa.
A nejlepší nakonec. Zastávka čtvrtá – Lichnov a Muzeum vidlí. Jen těžko lze v několika slovech popsat něco tak originálního,
neopakovatelného, milého, zábavného,
neuvěřitelného a nezapomenutelného.
Kdo s námi byl, jistě teď s úsměvem přikyvuje a vám ostatním nechť je to třeba inspirace pro prázdninový výlet, i když Jeseníky
„znáte jako své boty“.
Děkujeme všem účastníkům zájezdů, kteří
vytvořili úžasnou atmosféru a se kterými
jsme si to i my dobře užili.
Více fotografií můžete zhlédnout na str. 7.
Monika Ševčíková
vedoucí oddělení kultury

Senior taxi

Otec Daniel opouští Kravaře

Karmašnice vystoupily v Praze
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
letní měsíce jsou ve znamení stavebních prací a investic.
Výkopové práce jsou hotové u přístavby učebny TV u ZŠ
v Koutech a začínají se betonovat základy. Čeká nás také
oprava střešní krytiny kravařského zámku nad čelním
traktem a bočními věžemi. Oprava střechy spočívá v úplném odstranění střešní krytiny šablon břidlice, dřevěného
bednění a měděné falcované krytiny věžičky nad čelním
traktem zámku a na dvou věžích v jižní části areálu zámku.
Součástí oprav je celková výměna měděných klempířských
prvků a hromosvodu. Základní formát břidlicové krytiny bude dovezen místní firmou
z oblasti Španělska a bude dále upravován do požadovaného formátu. Všechny tyto
stavební práce se provádějí na základě poznatků ze Stavebně historického průzkumu a Závazného stanoviska vydaného Stavebním úřadem v Kravařích v součinnosti
s Národním památkovým ústavem.
Dokončují se projektové dokumentace na rekonstrukci a rozšíření pavilonu MŠ Petra
z Kravař a konečnou podobu získává také sportovní areál Olšinky, který do budoucna dostane nový kabát. Pokud vše půjde podle představ, rádi bychom co nejdříve
požádali o stavební povolení.
Letos jsem se byla poprvé podívat na II. kolo Okresní ligy veteránů – Memoriál Antonína Těžkého, který se uskutečnil na Dvořisku. A byla jsem na ty naše hasiče fakt
pyšná, na všechny tři naše týmy, ať už byly z Kravař, Koutů nebo Dvořiska. Tak ať
vám sezóna dobře dopadne. Dobrá nálada byla znát a diváci se výborně bavili. Více
informací na str. 16.
Dne 5.6.2019 rezignovala na funkci místostarostky Mgr. Sandra Hradilová a na funkci
radního Ing. Milan Rostek. Ve vedení na radnici působili sedm měsíců a nadále zůstávají zastupiteli našeho města. Ráda bych jim tímto oběma poděkovala za jejich práci
a popřála hodně úspěchů nejen v pracovním, ale i osobním životě.
Blíží se prázdniny, čas dovolených a dětem začínají dva měsíce volna. Hurá! Odpočinou si nejenom děti, učitelé, ale také rodiče. I přes prázdniny se určitě potkáme
na spoustě akcí, které pro vás chystáme. Užijte si zasloužené dovolené a opatrně na
cestách, ať už budete v zahraničí nebo jen kousek od domova.
Slunečné dny přeje
Monika Brzesková, starostka
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Životní jubileum
v červnu slaví:
80 let
Leo Besta
Kurt Kerlin
Günter Ploch
Helga Muczková
Ondrej Ďuriška
85 let
Anna Theuerová
90 let
Bohumíra Matelová
91 let
Alena Sýkorová
92 let

Otevírací doba aquaparku v době
letních prázdnin:
Pondělí
Úterý		
Středa		
Čtvrtek		
Pátek		
Sobota
Neděle

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

Sauna bude v provozu jen v sobotu a nedělu od 16,00 do 21,00.
Možnost pronájmu sauny mimo pracovní dobu 1 000 Kč za hodinu.

František Židek
93 let
Edeltrauda Škrobánková

Prosíme občany, kteří si nepřejí zveřejnit své
jméno v rubrice jubilantů, ať tuto skutečnost
nahlásí redakci Besedníku (tel.: 553 777 973).
Děkujeme za pochopení.
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Občané mohou od 1. července
využívat službu SENIOR TAXI

Upozornění
pro majitele psů

Město Kravaře zřídilo dotovanou službu Senior taxi pro občany od 70-ti let, případně pro občany mladší, pokud jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P.

Odbor financí Města Kravaře
upozorňuje držitele psů, že poplatek za psy za rok 2019, je
splatný do 30. června 2019.

Služba bude občanům poskytována každý pracovní den od 6:00
do 15:00 hod. na přepravu z místa jejich bydliště nebo pobytu na
níže uvedená cílová místa a zpět do místa jejich bydliště, případně
mezi těmito cílovými místy.

SENIOR TAXI můžete využít k převozu na tato cílová místa:
Městský úřad Kravaře, Náměstí 43, Kravaře
Městský úřad Kravaře, Tyršova 5, Kravaře
Městská knihovna Kravaře, Bezručova 10, Kravaře
Zámek Kravaře, Alejní 24, Kravaře
Zdravotnická zařízení na území města Kravaře
Zdravotnická zařízení ve vzdálenosti 15 km od území města Kravaře
Kostel sv. Bartoloměje v Kravařích, včetně hřbitova v Kravařích
Kostel sv. Mikuláše v Koutech, včetně hřbitova v Koutech
Občan zaplatí za jednu jízdu vždy 20 Kč po
území města Kravaře a 40 Kč po území jiných
měst a obcí ve vzdálenosti 15 km od území
města Kravaře.
Jedna jízda je cesta tam, cesta zpět se počítá
již za druhou jízdu.
Občan může být přepraven maximálně s jedním
doprovodem, doprovod platbu za převoz nehradí.

SENIOR
TAXI
773 760 969

Občan může využít maximálně 8 jízd v průběhu kalendářního měsíce.
Službu lze objednat na telefonním čísle 773 760 969 nejpozději 1 den před plánovanou jízdou, v době od 15:00 do 20:00 hod.
Provozovatel není povinen občana přepravit, pokud mu to nedovoluje volná kapacita
v rámci služby Senior taxi.
Bližší informace Vám v případě potřeby podá
Mgr. Irena Uličková, vedoucí Odboru sociálních věcí, tel. 553 777 927.
Vedení města

Hledáme brigádníka
pro stavbu venkovních obřadů
v zámeckém parku
Na kravařský zámek hledáme brigádníka - muže z důvodu chystání slavobrány
a dalšího inventáře pro venkovní svatební
obřady vždy o sobotách v období od června do září tohoto roku. Brigáda je vhodná
pro důchodce v dobrém zdravotním stavu
nebo pro studenty.

Bližší informace na tel. 553 777 971,
e-mail: katerina.stedronova@kravare.cz.
Oddělení kultury
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Senior Pointy
slouží občanům
Senior Pointy jsou kontaktní místa přátelská seniorům. Služby poskytují v několika
městech České republiky. Nejbližší místo Senior Pointu mohou senioři navštívit
v Opavě-Kateřinkách, Rolnická 29, v blízkosti nákupního centra Billa, a to každý
čtvrtek v době od 7:30 hod. do 16:00 hod.
Senior Point v Opavě mohou také kontaktovat telefonicky na tel. čísle 770 138 187
nebo prostřednictvím e-mailu na adrese
opava@seniorpointy.cz.
V Senior Pointech mohou senioři získat
informace o místních seniorských sdruženích a spolcích z oblasti bezpečnosti, prevence, mohou se zúčastňovat různých besed a přednášek. Čeká je klidné, přátelské
prostředí a prostor, kde si mohou posedět,
popovídat si. Personál jim poradí, bezplatně poskytne odborné konzultace. Klienti
tu mají volný přístup k počítači s internetem, mohou využívat a nabízet nejrůznější
volnočasové aktivity. Zájemci se tu také
mohou zaregistrovat do slevové sítě Senior Pas. Nejčastěji senioři využívají témat v
oblasti právního poradenství, poradenství
v oblasti spotřebitelských nákupů, sociálního poradenství, bezpečnosti a prevence,
přednášek a besed, volnočasových aktivit,
přístupu na internet, občerstvení a sociální zázemí včetně nabídky informačních
materiálů partnerů a místní nabídky společenských a kulturních akcí (např. přednášky, výlety…).
Více informací získáte na:
https://www.seniorpointy.cz/
Irena Uličková
vedoucí odboru sociálních věcí
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Senior Pasy přinášejí slevy a výhody
Aktivních seniorů, kteří hledají stále nové a
zajímavé způsoby, jak trávit čas, neustále
přibývá. A právě v tom jim pomáhá Senior Pas, který kromě slev na zboží či služby
přináší také řadu nápadů a tipů na výlety, zájezdy nebo návštěvy galerií a muzeí.

Senior Pas je určený lidem, kteří vědí, že
ta nejlepší léta života jim právě začínají
a chtějí pro to něco udělat.
Držiteli karty Senior Pasu mohou být osoby
od 55 let s trvalým bydlištěm na území České republiky. Senior pas lze získat bezplatnou registrací na http://www.seniorpasy.
cz/cs/registrace.php nebo prostřednictvím
kontaktních míst Senior Pointu, kde Vám
s jeho vyřízením rádi pomohou. Karta Senior Pas má neomezenou platnost.
Senior Pas poskytuje ucelený a jednotný
systém slev na výrobky a služby poskytovaný držitelům karet Senior Pas. Nabízené
slevy ve výši 5 – 50% jsou primárně zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství, wellness,
cestování, stravování, ubytování, vzdělání,
muzea, galerie, ale i spotřební nákupy. Získání slevy je podmíněno předložením karty. V opačném případě není poskytovatel
povinen slevu poskytnout.
Další bližší informace týkající se Senior
Pasů získáte na: http://www.seniorpasy.
cz/ nebo na kontaktních místech Senior
Pointu.
Irena Uličková
vedoucí odboru sociálních věcí

Moravskoslezský kraj pořádá výlety
pro seniory
V tomto roce Moravskoslezský kraj připravil novinku pro seniory, kteří rádi poznávají nová místa. Jedná se o akci s názvem
Seniorské cestování, která Vás seznámí se
zajímavými místy v našem regionu. Jednodenní výlety zahrnují služby průvodce,
oběd, vstupné do navštívených míst, pojištění a dopravu. Každý výlet zahrnuje tři
cíle. Účastník výletu platí pouze 200 Kč,
všechny další náklady akce jsou hrazeny Moravskoslezským krajem. Nástupní
místa zájezdů jsou rozmístěna po celém
regionu. Výletníci si mohou vybrat, zda
vyjedou z Bruntálu, Opavy, Třince, Frýdku-Místku, Karviné nebo například Kopřivnice.
Účastnit se mohou senioři starší 60 let
s bydlištěm v Moravskoslezském kraji.
Organizátorem je Educa24 agency s.r.o.,
kontakt: www.vyletysenioru.cz, telefonic-

ké objednávky: 774 765 550 (8:00 – 11:00;
13:00 – 15:00), e-mailové objednávky:
vylety@educa24.cz.
Podmínky pro objednání: Do objednávky napište své jméno, datum narození a
bydliště. Pokud chcete jet jako skupina
přátel, rezervujte si místa co nejdříve. Kapacita výletů je omezená. Každý účastník
se může přihlásit POUZE na jeden z nabízených výletů. Rezervace jsou možné od
15. 5. 2019.
Více info na:
www.vyletysenioru.cz
Irena Uličková
vedoucí odboru sociálních věcí
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Život je život...
Tři slova, která několikrát zazněla během
slavnostní mše svaté, která byla poděkováním za 40 let života otce Daniela, ale také
poděkováním za životy naše. Poděkováním za dar, který jsme od Boha dostali.
Mohli jsme spolu pět let žít. V jednom
městě, v jedné farnosti. To, že zástupy gratulantů pak nebraly konce, se dalo čekat.
Byly upřímné a spontánní, protože tak
se dá přát jen člověku, kterého si ostatní
upřímně váží. Gratulantů bylo tolik, že farní stodola prošla zatěžkávací zkouškou…
a to všechno bylo o skvělé zábavě, o milém
setkání a vzájemné radosti. Protože, život
je život!!!!!
Za těch pět let byla spousta chvil, kdy jsme

si řekly „díky, že ho máme“. Přišel v pravou
chvíli. Přicházel vždy v pravou chvíli, jakoby měl šestý smysl. Jakoby věděl, kdy slovem pomoci. On patřil do našeho života.
Do života nás všech, obzvláště, když přišly
zlé časy, protože... život je život.
Navždy budeme vzpomínat na ty šťastné
společné chvilky, plné radosti i smíchu,
dobré pohody, neotřelého humoru a vtipu… protože, život je živooooot!!!
Otec Daniel po pěti letech opouští naši farnost. Naše Kravaře. Chtěly bychom upřímně poděkovat za vše, co pro nás a naše
město udělal. A že toho bylo... Vitráž Panny
Marie rozvazující uzly, nové zvony v obou
kostelích, opravené varhany, nové osvětle-

ní v kostele sv. Mikuláše, oprava celé fary,
Mája, kůzlata... To vše nám už pouze bude
připomínat osobnost otce Daniela, protože život je život, protože Bůh chce, aby dále
ve své práci pokračoval na jiném místě.
Někteří z nás ještě nepřestali plakat, na některé to celé teprve dolehne. Ale takový je
život…
Milý otče Danieli, ať se Vám v nové farnosti
líbí, ať jste šťastný a spokojený. A pokud by
Vám bylo smutno, přijďte za námi kdykoliv,
vždycky Vás rádi uvidíme a na tom se nikdy
nic nezmění.
Za celé naše město
Monika Brzesková a Monika Ševčíková

Ze zámku

Děti si budou moci
zdarma prohlédnout
zámeckou expozici
Na oslavu konce školního roku a začátku
prázdnin jsme připravili pro všechny děti
speciální kostýmované prohlídky kravařského zámku! V době od 10 do 16 hodin
Vás bude každou hodinu očekávat Bílá či
Černá paní, aby Vám svěřila tajemství, která zdejší zámek skrývá. Navíc všechny děti
do 15 let v doprovodu platící dospělé osoby budou mít vstup zdarma!
Kateřina Štědroňová, oddělení kultury

Originální kovaná
díla na zámku
Až do konce letošní turistické sezóny, tedy
do konce října si můžete v přízemí kravařského zámku prohlédnout jedinečnou výstavu
kovaných výrobků pod názvem KOVÁŘSKÉ
SONÁTY. Výstavu pořádají ve spolupráci
Město Kravaře a Kováři Moravskoslezského
kraje, z.s. pod záštitou náměstka hejtmana
MSK pro kulturu a památkovou péči Lukáše
Curyla. Jsou zde vystavena originální díla
kovářů, která vznikla v rámci stejnojmenné
mezinárodní akce, pořádané každým rokem na určité téma střídavě v Hradci nad
Moravicí a na Slezskoostravském hradě. Kováři kovali na taková témata, jako Z pohádky do pohádky nebo Za vším hledej ženu a
na jejich výtvorech je vidět, že mají smysl
pro fantazii i humor.
Kateřina Štědroňová, oddělení kultury
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Česká televize natáčela v zámecké
kapli
Kdo z Vás se díval 17. května v 18 hodin na
Události v regionech na 1. programu České televize, možná zaregistroval reportáž,
která vznikla na horních patrech lešení
v kravařské zámecké kapli. Všichni tři restaurátoři, kteří po celý letošní rok intenzivně pracují na restaurování naší vzácné fresky, tam názorně popisovali současný stav
oprav, kdy ještě stále čistí povrch fresky od
nánosů nečistot i od předchozích zásahů
z 60. let 20. stol. Zároveň části fresky zpevňují injekcemi se speciálním pojivem a za
pomoci kladívek a skalpelů vyjímají nevyhovující plomby. Vzhledem k úctyhodným
rozměrům fresky (cca 550 m²) je tato práce
nesmírně zdlouhavá. Během restaurování
narazili dokonce i na nápisy v omítce z r.
1945, kdy se podle vyprávění pamětníků
místní děti a mládež proháněly po ochozu
ve výšce 10 metrů ve volně přístupné kapli
zdevastovaného zámku. Doložený autor
fresky, František Řehoř Ignác Eckstein, vy-

maloval kopuli kaple kravařského zámku
kolem roku 1730 v duchu barokního iluzionismu, kdy pomocí barev dokázal vytvořit
opticky třetí rozměr a pomyslně ještě zvýšit patnáctimetrovou kopuli s namalovaným nebem, světci a proroky a nanebevzatou Pannou Marií. Freska je unikátní i v tom
ohledu, že ostatní díla tohoto významného
malíře (vyzdobil např. klenby klášterní baziliky na Velehradě nebo hradní kapli na
Pernštejně), která namaloval na Severní
Moravě, se nedochovala.
Kateřina Štědroňová
oddělení kultury

Úprava prostoru za zámeckou kaplí
Na podzim loňského roku proběhly výsadby okrasných keřů v okolí schodů do vody
v zámeckém parku, především rododendrony, hortenzie, magnólie, růže, ale i méně známé druhy jako bělas, čínský šeřík, dřín či katalpa. Letos v květnu byl na cestičce před náhonem, kde se odehrávají venkovní svatební obřady, položen ocelový lemovací obrubník
a lomovou drtí byla zpevněna pochozí plocha cestičky tak, aby byl vyrovnán terén a navazoval na stávající štěrkovou cestu od zámecké kaple.
Všechny tyto práce se dělají především proto, aby park celkově zkrášlily, a to nejen pro
svatebčany, ale pro všechny jeho návštěvníky. Bohužel to, že je park veřejnosti přístupný
24 hodin denně, je právě někdy kámen úrazu, protože máme opět o jeden rododendron a
2 hortenzie méně. Také nově upravená cestička láká z nepochopitelných důvodů některé
jedince, aby v ní dělali rýhy a rozjížděli ji na kolech, ale budeme doufat, že je to časem
přestane bavit. Myslím, že je v zájmu všech slušných občanů, aby okolí zámku mohlo být
vizitkou upraveného města, zvlášť když v letní sezóně sem přijíždí rok od roku více turistů.
Kateřina Štědroňová, oddělení kultury

Kultura

strana 7

Zábavné dopoledne pro MŠ
Téměř čtyři stovky malých dětí z okolních
obcí a měst navštívily náš zámek v rámci
speciálních prohlídek, které jsme pro ně
na přelomu května a června připravili.
Letošním ústředním tématem byli hospodáři a hospodyňky. A děti si to moc užily.
Nejenže už ví, že hospodář není ten, který
chodí do hospody, ale také už ví, jak se sází
bylinky, co je zapotřebí k uvaření guláše
a jiných dobrot, vyzkoušely si, jak pekař
válí těsto a vykrajuje cukroví. A tou největší radostí bylo nejen setkání s Bílou paní,
ale hlavně projíždky na koni v zámeckém
parku.
Jsme moc rádi, že se naše práce setkala
s velkým úspěchem.
Monika Ševčíková
vedoucí oddělení kultury

Napsali nám...
Ráda bych touto cestou velmi poděkovala za možnost krásně stráveného dopoledne s našimi dětmi v prostorách
vašeho zámku. Již v loňském roce jsme
navštívili program věnovaný pravěku,
který byl úžasný a letošní téma Hospodářská a hospodyňská škola bylo také
perfektní. Vše jste měli opět krásně
připravené a zorganizované. Ještě jednou velikánská pochvala a díky od dětí
a paních učitelek z Chlebičova.
MŠ Chlebičov

Zájezdy pro seniory ve fotografiích

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

Přednáška otce Daniela na téma
Manželství
Manželství bylo tématem přednášky, se kterou k nám zavítal v květnu otec Daniel.
Jeho povídání bylo také obohaceno o úryvky z knihy papeže Františka – Láska v manželství. Podvečer proběhl v komorní atmosféře a na závěr vyústil v příjemnou diskuzi.
Věřím, že poznatky z přednášky byly přínosem nejen pro ty, kteří už v manželství jsou,
ale i pro budoucí manželské páry.
Eva Hanzlíková, knihovnice

Beletrie pro dospělé

• Leoš Šimánek – Austrálie země kontrastů
• Jakub Čech - Jakubův 2. cestovní deník
• Soren Sveistrup - Kaštánek
• Julie Caplin – Kavárna v Kodani
• Vlastimil Vondruška – Křišťálový klíč
• Diana Gabaldon – Ledový dech
• Iva Karlíková – Muslimská pomsta
• Dominik Dán – Na podpatcích
• Rachel Joyce – Obchodník s hudbou
• Lucinda Riley – Olivovník
• Mario Escobar – Osvětimská ukolébavka
• Alice Peterson - Píseň zítřka
• Hana Whitton – Poslední láska císaře Karla
• Markéta Harasimová – Potemnělý ráj
• Daniele Steel – Přes nepřízeň osudu
• B.A. Paris – Přiveď mě zpátky
• Jozef Karika – Strach
• Alena Mornštajnová – Tiché roky
• Sarah Pinborough – Tiché lži
• Rufin Piotrowski – Útěk ze Sibiře
• Anne Jacobs – Venkovské sídlo
• Mirka Skočílková – Violka

V knihovně se tvořilo
Předposlední květnový pátek zavítali do knihovny opět ti, kteří si chtěli vyrobit originální šperk. Proběhlo zde totiž jarní korálkování. Pod dohledem naší úžasné lektorky
Boženky si děti mohly vyrobit krásné náramky nejen pro sebe, ale i pro své maminky.
:-) Věříme, že si pohodové odpoledne v knihovně všichni užili a těšíme se na další společné tvoření.
Eva Hanzlíková, knihovnice

... a něco pro děti a mládež
• Gena Showalter – Alenka v říši Zombií
• Brigid Kemmer – Dopisy ztraceným
• Linda Chapman – Kouzelný jednorožec.
		
Sny se plní
• Jenna Welch – Láska & gelato
• Gayle Forman – Nevím kudy kam
• Dario Brizuela - Scooby – Doo!

„Jedna z nejlepších věcí na knihách
je to, že v nich nejsou reklamy.“

PRÁZDNINOVÁ PŮJČOVNÍ DOBA
Úterý 		
Čtvrtek 		

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

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

Z našich mateřských škol
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Květen v MŠ Kravaře-Kouty

Den dětí v MŠ ve spolupráci s CVČ Kravaře.

Výlet dětí na zámek v Hradci nad Moravicí.

Vodnické odpoledne v MŠ.

Vystoupení dětí v Domově pro seniory sv. Hedviky.

Vystoupení dětí ke Dni matek ve farní stodole v Kravařích.

Z našich mateřských škol
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Květen v MŠ Petra z Kravař
Slavili jsme Den
dětí
Na konci května jsme oslavili Den dětí na
zahradě mateřské školy. Pohádkový program pro děti si připravil tým skvělých
pracovnic Centra volného času v Kravařích. Sportovní disciplíny byly motivované
vodnickými pohádkami. Na zahradě nám
vyrostla nafukovací klouzačka, na které se
děti, jaksepatří, vydováděly. Závěr celého
dopoledne patřil vodnické diskotéce. Děkujeme tímto CVČ v Kravařích za celoroční
spolupráci a těšíme se na další společné
akce pro děti.
MŠ Kravaře

Den s hasiči a městskou policií
V pátek 10. května připravil pan Lukáš Glabasnia spolu s kravařskými hasiči a Městskou
policií Kravaře pro děti z naší mateřské školy projektový den na téma „Požární ochrana,
bezpečnost a ochrana zdraví“. Děti získaly informace o tom, jaká je pracovní náplň hasičů
a policistů, prohlédly si veškeré vybavení hasičského auta a vozidla městské policie, vyzkoušely si hasičské oblečení, ošetření zraněného nebo stříkat hadicí na cíl. Mladší hasiči
ukázali, jak probíhá nácvik požárního útoku. Nakonec děti viděly skutečný zásah hasičů
při záchraně člověka. Tímto děkujeme panu Glabasniovi, který nám toto zábavné a poučné dopoledne připravil.
MŠ Kravaře

Děti ze třídy Květinka kreslily křídou
na chodník aneb výtvarná výchova jinak.

Slunečný den jsme s dětmi na Hrušce využili k procházce plné her
a pikniku v zámeckému parku.

V květnu jsme do třídy Hruška přívítali
našeho nového kamaráda - králíčka Hopíka.

V rámci oslav Dne dětí přijelo do MŠ divadélko - děti viděly pohádku
„Přijela k nám pouť“.

Přejeme všem dětem, rodičům, sponzorům a partnerům naší MŠ krásné prázdniny plné sluníčka a letní
pohody! :-)
Kolektiv MŠ Petra z Kravař

Z našich základních škol
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Výlet do Hradce nad Moravicí
Dne 15. května vyjeli žáci první třídy do Hradce nad Moravicí, kde je čekala pohádková
prohlídka zámku. V průběhu dne bylo pro žáky připraveno hledání pokladu.
Eva Watzlawiková, ředitelka ZŠ Kravaře-Kouty

Den matek
Všechny maminky a babičky, ale také tatínkové a přátelé školy se dne 16. května sešli
ve Farní stodole. Zde se konala oslava svátku Dne matek. Žáci celé školy si pro ně se
svými třídními učitelkami připravili společný bohatý program. Nebyla nouze o tance
a písničky. Pro všechny připravilo Sdružení rodičů pohoštění. Odpoledne příjemně uběhlo
a maminky si domů odnášely pěkný kulturní
zážitek i dárek od svých dětí.
Eva Watzlawiková
ředitelka ZŠ Kravaře-Kouty

Návštěva školky
a školy

Den dětí
Za zpočátku velmi krásného slunečného počasí proběhla v areálu Olšinek v sobotu 1. června
oslava svátku všech dětí. Celé odpoledne bylo zaměřeno na téma „Harry Potter a jeho Škola
čar a kouzel v Bradavicích“. Na děti čekala řada úkolů na stanovištích – Hagridova motorka,
Soví pošta a Ollivanderovy hůlky, Nástupiště 9 a ¾, Hodina lektvarů, Kouzelnický souboj, Hodina bylinkářství, Famfrpál. Ve spolupráci s SDH Kravaře se pro děti přichystal speciální úkol
– Norský ostrohřbetý drak (cílem bylo uhasit jeho plamen). Každý si mohl vyzkoušet sjet na
„Super skluzu“ – velké nafukovací klouzačce. Za splnění všech úkolů získal každý nejen odměnu, ale také si odnesl svou zlatonku, mandragoru, sliz a kouzelnickou hůlku. I přes krátkou
průtrž mračen proběhlo taneční vystoupení žáků. Každý mohl využít fotokoutku a vytvořit si
originální fotku. V průběhu celého odpoledne i večer a bylo k dispozici bohaté občerstvení,
které zajistilo Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ Kravaře-Kouty, z.s. Děkujeme všem rodičům,
především panu Tamfalovi za přípravu této oslavy a pestrý program na stanovištích.
Eva Watzlawiková, ředitelka ZŠ Kravaře-Kouty

V pátek 24. května se naši žáci vydali do Mateřské školy Kravaře-Kouty, kde proběhla
vzájemná ukázka představení ke Dni matek.
Za pozvání moc děkujeme.
V tento den také navštívili žáci našeho pátého
ročníku jejich budoucí spolužáky v Základní
škole Kravaře. Cílem setkání bylo vzájemné
seznámení se, prohlídka školy a zasoutěžení
si tak, aby přechod do šestého ročníku byl
pro budoucí spolužáky co nejpříjemnější.
Eva Watzlawiková
ředitelka ZŠ Kravaře-Kouty

Poděkování
Chtěla bych tímto velmi poděkovat panu Jiřímu Tamfalovi za dlouhodobou, pečlivou a velmi aktivní
práci při vedení Sdružení rodičů a
přátel dětí při ZŠ Kravaře-Kouty,
z.s.; za jeho obrovské úsilí a nadšení, s jakým ke každé akci pořádané
sdružením pro školu přistupoval.
Do dalších let bych mu chtěla popřát zdraví a stále spoustu elánu.
Eva Watzlawiková
ředitelka ZŠ Kravaře-Kouty

Z našich příspěvkových organizací

Výstava a koncert
učitelů ZUŠ
V úterý 21. května se na kravařském zámku
uskutečnil koncert a výstava obrazů učitelů
základních uměleckých škol našeho okresu. Tato akce se koná každoročně a v jejím
pořádání se střídají jednotlivé školy. Letos
připadlo toto pořádání právě na ZUŠ I. Žídka
v Kravařích a při této příležitosti jsme si připomněli také 15. výročí založení školy. Návštěvníci si měli možnost prohlédnout zajímavé
obrazy učitelů výtvarných oborů, které byly
umístěny před vchodem do sálu, následně
se prezentovali svými výkony také hudebníci
ze zúčastněných škol. Koncert byl nástrojově
a žánrově pestrý a měl velmi dobrou úroveň,
neboť mnozí z účinkujících se vedle pedagogické praxe věnují intenzivně i koncertní
činnosti. Mezi hosty byli všichni ředitelé ZUŠ
opavského okresu, mnoho pedagogů těchto škol, pozvání přijali také někteří bývalí
ředitelé a učitelé, kteří se zasloužili o rozvoj
uměleckého školství v regionu. Zřizovatele
kravařské školy zastupovala místostarostka
města, Mgr. Sandra Hradilová. Celá akce se
nesla ve velmi příjemné a uvolněné atmosféře, kterou podtrhlo i závěrečné poděkování
p. Petru Hanouskovi za jeho činnost v oblasti
uměleckého školství. Přítomní ředitelé škol
tímto chtěli připomenout a ocenit dlouholetou práci svého kolegy v uměleckých radách
a aktivity spojené s propagací uměleckého
vzdělávání. Tato setkání jsou vždy velmi inspirativní a přispívají k výměně zkušeností a
spolupráci mezi uměleckými školami.
Svatopluk Mareček
ředitel ZUŠ Ivo Žídka
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Olympiáda v ZŠ Kravaře-Kouty
I letos se síly všech kravařských žáků nižšího
stupně poměřovaly na atletické olympiádě
v ZŠ Kravaře ve čtyřech disciplínách – hodu
kriketovým míčkem, skoku do dálky, běhu
na 50/60m a vytrvalostním běhu. Sportovní
zápolení začalo 30. května úvodními slovy
hlavního organizátora celého zápolení, pana
učitele Mgr. Jana Pavlíčka a pana ředitele
ZŠ Kravaře Mgr. Tomáše Dorazila. Součástí zahajovacího ceremoniálu bylo přivítání
všech závodníků, představení jednotlivých
tříd – týmů i jejich vlajek a pokřiků, slavnostní vztyčení olympijské vlajky a zapálení olympijského ohně. Dále byly proneseny sliby
závodníků a rozhodčích. Průběh her pak pokračoval jednotlivými disciplínami. Vítězové
obdrželi nádhernou medaili a diplom. Celá
akce byla velmi kvalitně zorganizovaná a my
touto cestou děkujeme celému kolektivu ZŠ
Kravaře za krásný sportovní zážitek.
Eva Watzlawiková
ředitelka ZŠ Kravaře-Kouty

Kravařská hůlka 2019
V sobotu 18. 5. 2019 jsme pořádali již
4. ročník amatérské soutěže mažoretek
Kravařská hůlka. V letošním roce měli porotci opravdu těžké rozhodování a soutěžní dopoledne nám zpestřilo celkem 45
vystoupení mažoretek. Ty se utkaly v disciplínách sólo hůlka, sólo pompon nebo
rekvizita, duo - trio hůlka, duo - trio pompon nebo rekvizita, mini formace a velká
formace s hůlkou, mini formace a velká
formace s pomponem nebo rekvizitou.
Vystoupení byla pestrá a diváci obdivovali, jak měla děvčata precizně nacvičená soutěžní vystoupení a jak jim práce
s hůlkou šla. Do soutěže se přihlásilo pět
skupin mažoretek. Skupiny pod záštitou
Centra volného času Kravaře - Čtyřlístek
Kravaře s vedoucí Bc. Dagmar Halfarovou a slečnou Natálií Kostřicovou, Vločky
Velké Hoštice s vedoucí Bc. Dagmar Halfarovou a Sedmikrásky Štítina s vedoucí
Alexandrou Binkovou. Z hostů přijaly pozvání do soutěže skupiny Sluníčka Štěpánkovice s vedoucí Annou Jonešovou
a Medvíďata Markvartovice s vedoucí Darinou Menšíkovou. Soutěžících dívek bylo
celkem 60 a každá z nich si odnesla drobnou cenu za účast a účastnický list. Výherkyně jednotlivých disciplín a kategorií pak

získaly medaili a diplom. Celkové vítězky
disciplín sólo a duo – trio s hůlkou či pomponem pak získaly dárkovou tašku Města
Kravaře a poukaz na volný vstup do Aquaparku Kravaře. Tři krásné dorty z cukrárny paní Heleny Peterkové z Kravař čekaly
na vítěze mini formací a velkých formací.
Tímto děkujeme sponzorům - Městu Kravaře a Cukrárně paní Heleny Peterkové.
Za spolupráci při soutěži navíc děkujeme
také Aquaparku Kravaře. My se již těšíme
na další ročník této krásné soutěže.
Za CVČ Kravaře
Pavla Fiedlerová

Z centra volného času
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CVČ KRAVAŘE - NABÍDKA VOLNÉHO
TERMÍNU STANOVÉ ZÁKLADNY
Nabízíme dětským organizacím, rodinám s dětmi a ostatním zájemcům volný termín
na naší stanové základně na Hadince u Vítkova.

Termín: neděle 11. 8. 2019 – čtvrtek 15. 8. 2019 /4 noci/
V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle: 775 657 051.

Poděkování externím pracovníkům CVČ
Pravidelná činnost zájmových kroužků, které fungují pod centrem volného času,
končí každoročně v měsíci květnu. Považuji za milou povinnost poděkovat všem vedoucím zájmových kroužků, kteří ve školním roce 2018/2019 vedli zájmové kroužky.
Děkuji jim za jejich celoroční práci s dětmi, za jejich nadšení, obětavost a kreativitu
vymýšlet pravidelné programy pro děti, za jejich dovednosti a znalosti, které s nadšením předávali členům zájmových kroužků a kurzů. Přeji jim hodně zdraví, optimismu a krásné prožití prázdnin. Těším se společně se všemi pracovníky centra na další
spolupráci v novém školním roce.
Zájmové kroužky v letošním školním roce probíhaly přímo v budově CVČ Kravaře,
ZŠ a MŠ Kravaře, ZŠ a MŠ Kravaře – Kouty, Buly Aréně, ale také ve Štěpánkovicích,
Bolaticích, Kobeřicích, Štítině, Velkých Hošticích a Bohuslavicích.
Jména vedoucích zájmových kroužků:
Alexandra Binková, Martin Bolacký, Hana Fiedlerová, Ing. Ondřej Frank, Petra Guldová, Bc. Petra Grigarčíková, Kateřina Hahnová, Bc. Dagmar Halfarová, Rostislav Hrudík, Mgr. BcA. Alice Kernová, Natálie Kostřicová, Andrea Kubcová, Miroslav Kučera,
Antonín Küffel, Pavla Kupková, Hana Ličková, Ing. Josef Martínek, Andreas Muczka,
Bc. Tomáš Nestroj, Světlana Eva Nováková, Ing. Táňa Ritzková, Markéta Sanioglu,
František Segeťa, Roman Šalata, David Thomas, Bc. Táňa Vehovská, Hubert Weczerek, Lukáš Wittek, Renata Žůrková.
Eva Jurášková, ředitelka CVČ Kravaře

CENTRUM VOLNÉHO ČASU KRAVAŘE
HLEDÁ KE SPOLUPRÁCI EXTERNÍ PRACOVNÍKY PRO VEDENÍ ZÁJMOVÝCH
KROUŽKŮ.
Zájemci nás mohou kontaktovat na telefonních číslech: 553 777 587, 776 691 811,
775 657 051.

Den matek
U příležitosti svátku Dne matek připravuje
pravidelně CVČ Kravaře vystoupení zájmových kroužků, které si připraví děti pod
vedením svých vedoucích pro své rodiče,
prarodiče a příbuzné. Letos se tato akce
konala v sobotu 4. 5. 2019 v prostorách
malé tělocvičny ZŠ Kravaře, která byla vyzdobena pracemi dětí z výtvarných kroužků.
Diváci mohli zhlédnout hudební vystoupení kroužků keyboard a flétna. Zajímavým zpestřením byla sebeobrana v podání
kroužku bojová umění a největší zastoupení měly kroužky taneční a estetické - mažoretky, gymnastika, Street dance a Let´s
dance. Celým programem nás provázely
výborné moderátorky Klára Papežová
a Natálie Žídková, žákyně 6. třídy a zároveň členky zájmových kroužků. Doufáme,
že jsme potěšili všechny přítomné a prožili
společně krásné sobotní odpoledne.
Za CVČ Kravaře
Radka Paláčková

Výlet s CVČ na Pustevny
Konec činnosti zájmových kroužků v tomto školním roce se nezadržitelně blíží, a tak
Centrum volného času Kravaře připravilo
pro své členy výlet zcela zdarma, jako poděkování za celoroční přízeň. Cílem výletu
byla socha Radegasta a především Stezka
v oblacích, která se v zimě nově otevřela na

CVČ hledá externí
pracovníky

Pustevnách. Počasí nám přálo, a tak jsme si
všichni užili krásný sobotní den na horách
s úchvatnými výhledy na celé Beskydy.
Z Trojanovic jsme šli pěšky na hřeben Radhoště a odtud pak na Pustevny, kde nás
čekala prohlídka Stezky v oblacích, svačinka a zasloužený odpočinek po výstupu.
Cesta dolů utekla rychleji, než jsme čekali.
U autobusu jsme se ještě posilnili nanuky
a pak už jsme všichni unaveni, ale spokojeni odjížděli zpět do Kravař. Všechny děti
byly moc šikovné a celou trasu zvládly na
jedničku. Všem děkujeme za účast a budeme se těšit zase příští rok.
Za CVČ Kravaře
Jana Ševčíková

Z domova pro seniory
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Jarní akce prožité v domově pro seniory
V krásném jarním měsíci květnu jsme
s klienty oslavili Den matek, při kterém
všichni vzpomínali jednak na své maminky, ale také na své vlastní mateřské
radosti a povinnosti. Při této příležitosti nás již tradičně v rámci cyklu Malá
univerzita III. věku, v úterý 14. května
odpoledne, navštívila paní Ludmila
Jařabová. Klienti si na toto setkání připravili program, během kterého zazněly známé i méně známé básně či písně,
oslavující poslání všech matek. Po programu následovalo výborné pohoštění, které našim seniorům přivezla paní
Jařabová ze své cukrárny. Tímto jí moc
děkujeme za milou návštěvu, krásné a
radostné chvíle i výtečné pohoštění.
K oslavě Dne matek přispěly také děti
z Mateřské školy Kravaře-Kouty, které
v doprovodu svých učitelek navštívily
domov ve čtvrtek 16. května dopoledne. Všem babičkám a dědečkům připravily vystoupení z prostředí cirkusu.
Mohli jsme spatřit klauny, krasojezdkyně i drezúru zvířátek. Všem se veselé a
milé vystoupení moc líbilo a naši klienti s úsměvem dětem děkovali za dárečky, kterými byli v závěru návštěvy obdarováni. Děkujeme paním učitelkám
a dětem za jejich návštěvu a těšíme se
na jejich další vystoupení.
V druhé polovině května jsme již začali s intenzivní přípravou naší největší
akce – Zahradní slavnosti, do které se
v rámci svých zdravotních možností
zapojili také naši klienti. Akce se letos
uskutečnila v sobotu 8. června od 14
hodin. Zahájil ji pan ředitel Petr Adamec, své zdravice pronesli paní starostka Monika Brzesková a otec Daniel.
Následoval bohatý kulturní program,
ve kterém vystoupili klienti domova se
svou módní přehlídkou, dále děti z MŠ
Kravaře, mažoretky z Dolního Benešova, pěvecký sbor Fialenka ze ZŠ Kravaře a program uzavřel národopisný
soubor Bejatka ze Štítiny. K poslechu
pro dobrou pohodu nám hrála hudba
pana Jiřího Mazánka. Všichni přítomní
si mohli pochutnat na koláčcích, zákuscích, bramborových placcích a vše
zapít čepovaným pivem nebo jiným
nápojem. Pro děti byl připraven skákací hrad a různé hry. Díky pěknému

počasí a dobré pohodě se vše vydařilo
a všichni mohli strávit krásné odpoledne. Příprava této akce je vždy velmi
náročná, proto bych chtěla touto cestou poděkovat všem, kteří se na její
přípravě, organizaci a zdárné realizaci
podíleli.
Jana Polášková
sociální pracovnice domova

Vystoupení dětí z MŠ Petra z Kravař na Zahradní slavnosti.

Vystoupení dětí z MŠ Petra z Kravař na Zahradní slavnosti.

Zahájení Zahradní slavnosti.

Z naší farnosti, ostatní
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Karmašnice vystoupily v Praze
Ty Kravařske Karmašnice,
nic nehledžu na červnove hice,
do autobusa v sobotu pošedaju,
a ku Praze se veselo ubiraju.
V sobotu 8. června v podvečer vystoupily
Karmašnice spolu s folklorním souborem
Srubek v příjemném prostředí Národopisného muzea Národního muzea v Letohrádku Kinských v Praze. V rámci 16. Pražské
muzejní noci byl tentokrát představen
folklorní region Hlučínsko. Do Prahy jsme
přivezli to nejvzácnější, co máme a umíme,

krásné písničky, hlučínské tance a nezaměnitelné nářečí. Téměř hodinový koncert
měl obrovský úspěch jak u publika, tak
i u organizátorů celé akce. Úžasnou atmosféru podtrhly přivezené regionální potraviny - hlučínské koláče, uzeniny a pivo
Rohan, které mizelo doslova pod rukama.
Teplé počasí nám umožnilo zpívat a tančit
i venku, kde jsme zapojili přihlížející návštěvníky různých národností napříč generacemi. Prostě vydařená akce od začátku
až do konce.
Karmašnice

Společnost z Kravař se stala firmou
regionu
Okresní hospodářská komora Opava letos
už po čtvrté ocenila podnikatele/firmy a
osobnosti z našeho okresu. U nominovaných podnikatelů/firem odborná komise
hodnotila hlavně podnikatelského ducha,
novátorství, reputaci, strategickou orientaci a hospodářský úspěch.
Mezi velkou konkurencí uspěla společnost
Schindler, spol. s r.o., která splnila veškerá
kritéria, a to nejen díky ekonomickému
růstu, ale také díky nové administrativní budově, která vyrostla v Kravařích a
kterou znáte jako zázemí velkoobchodu
Schindler a prodejnu MOJEKOLO. Kromě
obchodu se společnost a její jednatel Jan
Schindler věnuje také podpoře lokálních
organizací, hobby a profi závodních týmů

a dalších projektů. Velký dík patří zejména
zaměstnancům celé společnosti a zákazníkům, kteří se na tomto ocenění největší
měrou podílí.
Vendula Pěluchová

Slovo pana
faráře
Milí spoluobčané,
již za pár dní začnou prázdniny a
mnozí se z Kravař vydají do různých koutů světa, aby si odpočali a
nabrali nových sil. Je to příležitost
k poznávání nových míst a věcí.
Je to ale také příležitost k poznání
toho, že i u nás je krásně a že i my
máme být na co hrdí. Stále častěji,
když cestuji do zahraničí, se vracím
s dobrým pocitem, kolik krásy je u
nás a kolik věcí u nás funguje i třeba
lépe než v jiných zemích. Před pár
dny jsem natáčel televizní pořad
se Švýcarem, který vařil pro papeže Benedikta i Františka v Římě.
A i při tomto setkání jsem si uvědomil, jak je u nás krásně. On, Švýcar,
byl nadšený z České republiky, dokonce i z Ostravy, o které většina
z nás nemá dobré mínění. Je to
paradox, ale stále asi nedokážeme
ocenit a vážit si toho svého.
Ještě horší je, když se ona nespokojenost či nedoceněnost objeví
v osobním životě. To jsou situace,
kdy člověk hledí na druhé a stále
se s nimi srovnává, poměřuje a vidí,
že jsou na tom lépe. To je zaručený recept na frustraci a nešťastný
život. Jedna stará moudrost praví,
že cesta ke štěstí začíná vevnitř.
Chce-li být člověk šťastný, nesmí
se s nikým srovnávat. Je potřeba
brát sebe a svůj život takový, jaký
je a nepoměřovat ho se zdánlivými
úspěchy jiných. To, že někdo má
více nebo že se zdá, že je lepší, ještě nutně neznamená, že je opravdu
šťastný.
Přeji vám všem i sobě, abychom ve
chvílích odpočinku a letního relaxu
našli sami v sobě kousek štěstí, které někdy zbytečně ztrácíme tím, že
se srovnáváme s druhými.
Otec Daniel

Spolky

Hasičský den
V květnu pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Koutech tradiční „Hasičský den“, který
se letos konal u hasičské zbrojnice v Koutech. I když to během týdne vypadalo všelijak, počasí se nakonec umoudřilo, a tak
účast byla velmi hojná. Kromě tradičního
prasátka, párků v rohlíku, hranolek a klobásek bylo postaráno i o pitný režim dostatečnou zásobou alko i nealko tekutin. Pro

nejmladší bylo připraveno zdarma oblíbené malování na tváře, projížďky koňským
povozem a samozřejmě nemohl chybět ani
tradiční skákací hrad. Letos k nám přijeli
i zástupci HZS MSK ÚO Opava a přivezli
nám ukázat novinku v podobě plošiny, která má dosah neskutečných 45 metrů. Tradičně bylo k prohlédnutí i vybavení JSDH
Kravaře i udržovaná historická technika
hasičů z Koutů. S přibývajícím časem se zábava zvyšovala a dle reakcí návštěvníků se
letošní akce vydařila. Hasiči z Koutů děkují
všem, kteří se přišli podívat a podpořit náš
sbor a těšíme se opět příští rok.
Hasiči Kouty
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II. kolo Okresní ligy veteránů 2019
„Memoriál Antonína Těžkého“
V sobotu 18.5.2019 proběhlo u hasičské
zbrojnice na Dvořisku II. kolo Okresní
ligy veteránů. Soutěžilo se v požárním
útoku, kterého se zúčastnilo celkem 15
družstev dobrovolných hasičů z okolí,
z toho 1 družstvo tvořily ženy, které už
tedy předem věděly, že dnešní soutěž mají
vyhranou...Muži se o toto vítězství museli
poprat ve dvou kolech. Jako ve všech kolech Okresní ligy veteránů, i tentokrát se
pořadatelé snažili klasický požární útok
něčím zpestřit - soutěžícím tedy malinko
zkomplikovali start - a tak nevybíhali ze
základny, ale z požárního auta. Průběh
soutěže byl velice napínavý, ale vyhrát
mohlo jen jedno družstvo... První místo
získaly Štěpánkovice, druhé místo obsadily Kobeřice a třetí místo Kravaře. Domácí družstvo z Dvořiska mělo smůlu, jejich
výsledný čas na stupně vítězů bohužel
nestačil, a proto se museli spokojit s pěkným čtvrtým místem. Družstvo Koutů obsadilo 14. místo.
Počasí nám přálo a troufám si říct, že
i přes to, že tuto soutěž pořádal SDH Dvořisko poprvé, zvládl to na výbornou. Chtěli bychom tedy touto cestou poděkovat
všem pořadatelům - nejen členům SDH
Dvořisko, ale také všem ostatním, kteří se
na této akci podíleli.
SDH Dvořisko
Eva Paverová

Činnost jednotky sboru dobrovolných
hasičů Kravaře
V době od 30. dubna do 31. května vyjela
jednotka sboru dobrovolných hasičů k osmi
mimořádným událostem.
• 22. května se Česká republika potýkala s vydatnými dešti. Na Opavsku byla nejhorší situace přímo v Opavě, kde vlivem těchto dešťů
došlo k zatopení několika desítek objektů.
Naše jednotka zasahovala s dvěma vozidly u
celkem šesti událostí, kdy se ve všech případech jednalo o zatopené sklepy.
• Další událost se stala 27. května, kdy jsme
asistovali při vytažení plně naloženého vozidla na Tyršově ulici v Kravařích, které se propadlo chodníkem a nebylo schopno samo
vyjet. Vytažení zajistil vyprošťovací automobil

z Hasičského záchranného sboru z Opavy.
• 31. května jsme ve večerních hodinách vyjížděli k požáru domu do Malých Hoštic, kde
došlo k zahoření počítače.
JSDH Kravaře

Ostatní
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Ze zámeckého klubu žen v Kravařích
Po úspěšné prezentaci na konci měsíce dubna v soutěži O zlatý koláč jsme se s radostí
vrhly do dalšího měsíce –krásného května.
Ve středu 8. května jsme se vydaly na putování po Slezsku, tentokrát do Beskyd. Našim
prvním cílem byla půvabná horská vesnice
na samém východě naší republiky – Hrčava.
2 km od obce se nachází tzv. trojmezí – stýká
se zde hranice tří států – České republiky, Polska a Slovenka. Jelikož jsme se až k trojmezí
nedostaly autobusem, tak na cestu se vydalo jen několik odvážlivců. Ostatní se kochali
krásou okolních hor a lesů při popíjení dobré
kávy v klasické hospůdce. Na Hrčavě nás čekal pan kostelník a ten nás provedl dřevěným
kostelíkem sv. Cyrila a sv. Metoděje, který je
ze všech dřevěných kostelů na území České
republiky (je jich asi 20) nejmladší, pochází
z roku 1936. Jeho výklad byl úžasný. Na
svátek věrozvěstů se zde koná velká pouť,
na kterou přicházejí ze širokého okolí – ze
Slezska, Moravy, Polska, Slovenska i Čech.
V těsném sousedství obce při příjezdu po
cestě plné serpentin se nachází v lese lurdská
jeskyně s lurdskou madonou. Před kamenným lesním oltářem je pramen studánky, prý
s léčivou vodou působící na oční neduhy.
Tato malá horská obec má pouze 260 obyvatel a cesta do ní byla vybudována teprve až
v roce 1960, a byla poslední obcí v republice,
která byla elektrifikována – až v roce 1956.
Z Hrčavy jsme se vydaly do půvabného městečka Jablunkov. Naše cesta vedla do bývalého starého kláštera, kde se nachází unikátní
Muzeum a knihovna Bible.
Na světě jsou jen dvě v tomto rozsahu a to
v Jablunkově a v Americe ve Washingtonu.
Najdeme zde přes 500 exponátů Bible různého formátu a provedení. K vidění jsou stovky
Biblí pro děti i dospělé v desítkách jazyků.
K vidění jsou i nejstarší Bible z r. 1549, 1556
-57 Bible do vody, Bible pro Indiány, mnoho
dalších Biblí z celého světa a mnoho další
biblické literatury i mapy. Velmi zajímavý
byl výklad zakladatele a dnešního ředitele.
Muzeum se stále ještě buduje, provádí se
rekonstrukce dalších prostor bývalého starého kláštera z 18. století. Také se obrací na
všechny, kteří mají doma staré Bible např. po
babičkách nebo starou křesťanskou literaturu, mapy, obrazy apod. o poskytnutí těchto
zajímavostí muzeu.
Z muzea jsme šly na dobrý oběd do stylové
restaurace Stará Amerika a pak nás již čekala prohlídka jablunkovského kostela Božího
Těla, původně renesančního, později přestavěn v novogotickém slohu. Kostel má vynikající varhany a celková úprava kostela je
velmi krásná a příjemná. Pro zimní období

zde bylo instalováno topení v podlaze. Pak
kroky vedly do farní zahrady, kde jsme našly
oázu krásných květin, rozkvetlých keřů a nádherných soch. U vchodu se nacházela krásná
velká socha papeže Jana Pavla II. Na náměstí
jsme pak obdivovaly kašnu se sochou Immaculaty. V Jablunkově jsme se zdržely ještě
v jablunkovském arboretu, které se nachází
v prostoru jablunkovské léčebny.
Další zastávkou na našem putování byla
Horní Lomná. Toto významné slezské poutní
místo je tradicí již odedávna. V roce 1833 postavili v Horní Lomné na Salajku kříž u kterého se shromážďovali horalé k pobožnostem.
V roce 1836 vypukla epidemie cholery, lidé
se vydávají na prosebnou pouť z Jablunkova
ke kříži v Horní Lomné. Z vděčnosti za ukončení epidemie vznikla poutní tradice. Ze sbírek věřících byl postaven novogotický kostel
v blízkosti kříže. Hlavním symbolem poutního místa je dřevěný kříž, který byl obnoven
v roce 2003. V letech 1968 – 70 byla u blízkého
pramene vybudována umělá jeskyně s Lurdskou P. Marií. V r. 1994 byla na kopci za kostelem zřízená kamenná křížová cesta.
A to už se blížil konec našeho putování po
Jablunkovsku. Před sebou jsme měly ještě
dvě zastávky. První byla v dřevěném kostelíku ze 16. století v Sedlišti, kde jsme se zúčastnily Mše svaté a poslední naše kroky vedly k
poutnímu místu Panny Marie v Hájku u Frýdku–Místku.
I zde jsme se občerstvily vodou ze zázračné
studánky a spokojeně se vydaly ke svému
domovu.
V úterý 14. května jsme se společně vydaly na
Dvořisko, do kaple sv. Michaela a zúčastnily
se májové pobožnosti, které zde po celý měsíc květen probíhají každodenně.
V úterý 21. května jsme se sešly v naší klubovně, abychom zhodnotily uplynulé měsíce
a mezi námi jsme přivítaly Mgr. Davida Czyže, aby nás seznámil s cvičením Falun Gong,
jeho historií i současností. Tak jsme si zacvičily. Tento den jsme také přivítaly skupinu
žen z Opavy, které již několik let tuto metodu
praktikují.
Ve čtvrtek 23. května jsme se vydaly na
koncert do Domu kultury města Ostravy.
V programu vystoupila Janáčkova filharmonie Ostrava, Český filharmonický sbor Brno,
koncertní sbor Permoník a argentinská mezzosopranistka Bernarda Fink. Byl to pro nás
další nádherný zážitek.
Květen byl opravdu velmi pestrý a zrovna tak
bude pestrý i červen.
Eva Peterková

Výlet za poznáním
V úterý 14. května se členové SPCCH
zúčastnili zájezdu do jesenické oblasti.
První zastávkou bylo muzeum vyřezávaných figurín v Jiříkově. Každý z nás žasl
nad uměním řezbáře – pana Halouzka
(toho jsme viděli i při práci). Nejvíce nás
upoutal betlém s postavami v životní
velikosti. Kromě toho je v muzeu plno
vyřezaných zvířat, andělů, na stěně zachycena i historie naší země od příchodu Slovanů až po současnost. Bylo zde
opravdu mnoho exponátů, nad kterými
jsme stáli v úžasu a obdivovali, co vše
dokážou „zlaté české ručičky“. Tuto exkurzi vřele doporučujeme.
Po malém kávovém občerstvení směřovala naše cesta do Koutů nad Desnou,
kde nás čekal chutný oběd. Pokud nám
počasí zatím přálo, tak teď nás zklamalo – začalo drobně pršet. Když jsme nastoupili do autobusu a chystali se vyjet
na Dlouhé stráně, sdělil nám průvodce,
že na horní nádrži padá sníh a je mlha.
Mysleli jsme, že si dělá legraci, ale na
vlastní kůži jsme poznali rozmary horského počasí. Sněžilo, foukal silný vítr,
hustá mlha, takže jsme se dlouho nezdržovali a odjeli k dolní nádrži. Tam nás
průvodce zahrnul mnoha informacemi,
zhlédli jsme dokumentární film o výstavbě tohoto velkolepého díla, pak jsme
tunelem přešli do rozvodny a vyslechli
si další zajímavé informace. Výstavba
elektrárny byla zahájena v r. 1978, do
provozu byla uvedena 1996. Dolní nádrž
se nachází na říčce Divoká Desná, má
objem 3,4 mil. km3., výšku hráze 56m.
Horní nádrž je na hoře Dlouhé stráně v
nadmořské výšce 1350m a má objem
2,72 mil. m3. Elektrárna je řešena jako
podzemní dílo a má hned tři „nej“. Je
vybavena největší vodní turbínou v Evropě s výkonem 325MW, je elektrárnou
s největším spádem v České republice
(510,7m) a je vodní elektrárnou s největším celkovým instalovaným výkonem
v ČR 2x325MW.
Poznatků jsme tedy získali velmi mnoho.
I když nás zklamalo počasí – ošidilo nás
o krásný výhled – vraceli jsme se domů
spokojeni a radíme výlet naplánovat na
letní měsíce (i když v horách člověk nikdy neví, čím nás počasí překvapí).
Roh.
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Změny v příměstské dopravě
na Opavsku
Vážení cestující žlutými autobusy, na základě výsledků veřejných soutěží pro oblasti Opavska a Vítkovska organizované
objednatelem dopravy Moravskoslezským
krajem dochází od celostátních změn jízdních řádů v neděli 9. 6. 2019 ke změnám
v autobusové dopravě:
• Stávající dopravce TQM-holding s.r.o.
ukončí provoz na příměstských linkách
s číselným označením 900… a 901…
k termínu sobota 8.6.2019. Provoz zvláštní
linky TQM č. 900950 Opava-Opavia zůstává od 9.6.2019 včetně tarifních podmínek
zachován.
• Nadále dopravce TQM bude zabezpečovat i nepravidelnou (zájezdovou) přepravu
vč. výluk ČD.
Provoz Opava tel.: 553 609 313, mail.: moravcova@tqm.cz
Provoz Vítkov tel.: 556 300 401, mail.: brozek@tqm.cz
• Vybraný dopravce ČSAD Vsetín a.s. zajišťuje od neděle 9.6.2019 dle platných jízdních
řádů dopravní obslužnost na příměstských
linkách s číselným označením 902 (provozovna Opava)… a 903… (provozovna Vítkov). Uvedený dopravce současně provádí
a zodpovídá za zveřejnění jízdních řádů na
dotčených autobusových zastávkách v oblastech Opavska a Vítkovska.
Tel.: 606 029 377 vrchní mistr ČSAD Vsetín
a.s. pro Opavsko a Vítkovsko
Mail: odopava@csadvs.cz;
odvitkov@csadvs.cz
• Platné JŘ od 9.6.2019 jsou zpracovány
krajským Koordinátorem ODIS s.r.o., který
přijímá a případně realizuje veškeré požadavky na úpravy a změny jízdních řádů.

Muzeum Hlučínska
ovládli Vládci noci

Tel.: 596 116 308 Koordinátor ODIS s.r.o.
Mail: kodis@kodis.cz
• Přepravní a informační kancelář TQM přechází od 1. 6. 2019 do správy Koordinátora
ODIS včetně provozování čipových karet
ODISky. Funkčnost ODISek nebude nijak
omezena a bude je možno nadále využívat
v plné míře, po celou dobu platnosti.
Tel.: 555 440 343 Dopravní infocentrum
ODIS, Jánská 2775/11, Opava
Mail: info-opava@kodis.cz
• Na stávající zastávce Opava, Bílovecká
TQM bude ukončen provoz (mimo zvláštní
linku č. 900950 Opava-Opavia) k 8.6.2019.
Jedná se o autobusové linky nahrazující
stávající linky TQM i linky dopravce Transdev Morava (č. 261, 265, 270). Současně
nebude bez zvláštního povolení umožněn
průjezd (otáčení) autobusů cizích společností obousměrnou zastávkou, která je ve
vlastnictví TQM.
• Na základě pokynu Koordinátora ODIS
budou od neděle 9.6.2019 na terminálu Východní nádraží ze stanoviště č. 5 (společný
s MDPO) přemístěny linky ve směru Hlučínsko na stávající příměstská stanoviště
č. 1-4. Počet čtyř zastávkových označníků
bude zredukován na dva označníky.
Děkujeme všem cestujícím, kteří využívali našich služeb, a zvláště těm cestujícím,
kteří nás v našem úsilí podporují. Uvedený
stav od 9.6.2019 nás jako stávajícího dopravce velice mrzí, avšak stále věříme ve
spravedlivý rozsudek soudní cestou.
TQM-holding s.r.o.

Klub přátel Německa slavil Muttertag
Dne 15.5.2019 se setkali členové Kruhu přátel Německa v Kravařích a jejich známí v restauraci Golf resort Kravaře k oslavě Dne matek. Den matek s námi přišlo oslavit 61 členů
spolku. Pro hosty bylo připraveno bohaté občerstvení a také kulturní program. Zazpívali
jsme si německé i české písně, nechybělo ani poděkování všem maminkám. Ženy dostaly
jako poděkování za svou péči také malý dárek. Celý sál hrou na akordeon a zpěvem pobavil pan Jiří Mikolajek. V podvečer se představila s Country vystoupením taneční skupina
Stopaři. Všichni hosté se velmi dobře bavili. Jsme rádi, že jsme mohli tento svátek společně oslavit, poděkovat našim maminkám a zavzpomínat na rodiče a starší členové také na
své dětství. Tímto také děkujeme Sdružení německých spolků za podporu.
Za BGZ Kravaře
Pavla Knyblová

To tu ještě nebylo. Hlučínský zámek už zažil ledasco – v jeho zdech žila paní kněžna,
vojenská posádka, úředníci i učni. Nyní se
zde ovšem zabydlela divoká zvěř. Nejedná se přitom o živá zvířata, nýbrž o zdařilé dermoplastické preparáty, které jsou
součástí originální výstavy Vládci noci. Jak
již napovídá samotný název, přibližuje výstava svět živočichů, jejichž aktivita začíná
za soumraku a vrcholí v noci. Muzeum se
tak proměnilo v přirozené prostředí těchto zvířat a návštěvník si musí projít mokřadem, lesem, loukou, ale i obyčejným
vesnickým dvorkem. To vše odhalí v úplné
tmě pouze za svitu baterky, neboť co by to
bylo za výstavu o nočním životě, kdyby se
odehrávala za denního světla? Smyslem
výstavy je nejen přinést nevšední zážitek,
ale především informovat veřejnost o pestrosti nočního života a faktorech, které zvířata v dnešní rozvinuté civilizaci ohrožují.
Návštěvník se tak dozví, jak dalekosáhlý
problém představuje světelný smog, nebo
kolik lesní zvěře zahyne ročně pod koly
aut. Na výstavě se představí více než 50
živočišných druhů, jež do Hlučína zavítaly
téměř z celého Českého Slezska, ba i z Moravy. Preparáty ochotně zapůjčilo Muzeum
Beskyd Frýdek-Místek, Muzeum v Bruntále,
Muzeum Kroměřížska, Muzeum Novojičínska, Muzeum Těšínska, Natura Opava, Ostravské muzeum a Slezské zemské muzeum
a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.
Výstava bude k vidění v Muzeu Hlučínska
až do 10. listopadu 2019.
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Z kravařské kroniky
Mistr Pavel z Kravař
Už v nejstarších dobách byly u nás zakládány
nejnižší školy. Byly zakládány při klášterech
církvi. Církev zde vychovávala a vzdělávala mnichy. V VIII. století byly zřizovány školy
kapitulní. Byly určeny především pro výchovu kněží. Později k nim přibyly ještě školy,
které byly zakládány při farních kostelech ve
městech. Do XII. století byly u nás školy trojího druhu – klášterní, kapitulní a farské. Větší
rozvoj škol nastal u nás až v době kolonizační. Tehdy se začala rozvíjet města, nastalo
zvýšení výroby, zvětšila se směna, vytvořil se
městský trh a obchod. Nastala také potřeba vzdělávání, zejména bohatých měšťanů.
Proto vznikly nyní školy městské i staré farské
školy začaly přecházet pod správu měst.
V roce 1348 byla zřízena pražská univerzita.
Ta potom řídila všechno školství v Čechách.
U nás na Opavsku se o školství staral olomoucký scholastikus.
Také někteří příslušníci feudálního rodu
pánů z Kravař, patrně studovali na vyšších
školách v cizině, neboť zastávali již v dřívějších dobách významné postavení u dvora
českého krále a dosahovali vysokých hodností církevních, někteří dosáhli i akademických hodností.
Jak zjistíme ze zápisového listu Karlovy univerzity v Praze z roku 1415, byl imatrikulován
Ondřej z Kravař se svým pedagogem Mikulášem z Wokenstadtu /Bílovec/.
V roce 1416 byl přijat Pavel z Kravař, magister
pařížský, mezi Mistry univerzity Karlovy. Tento Pavel z Kravař pocházel nepochybně z Kravař na Hlučínsku. Poprvé se objevuje v r. 1415
na filozofické fakultě, nejstarší a nejslavnější
univerzity v Evropě v Paříži. První zkoušku
vykonal již v únoru a v květnu druhou. Brzy
dosáhl hodnosti mistra světských věd. Do
Paříže však nepřišel přímo z Čech. Byl tehdy
již nositelem jiné akademické hodnosti, bakaláře lékařských věd, kterou získal před tím
na montpelierské, velmi slavné univerzitě ve
Francii. Na tato studia jej pravděpodobně
uvedl jeho příbuzný Jan z Kravař, který tam
již byl Mistrem a roku 1414 byl vyslán k papežskému dvoru.
Pavel z Kravař se chtěl stát lékařem. Univerzita montpelierská byla nejstarší lékařskou
univerzitou a měla velmi dobré jméno. Její
doktorát byl nejlepším doporučením pro
lékaře v tehdejší Evropě. Pavel z Kravař však
studia nedokončil a odešel na filozofickou
univerzitu do Paříže. V té době ve Francii

zuřila válka, která se přenesla až do samé
blízkosti Paříže. Pavel z Kravař dosáhl v Paříži
hodnosti Mistra.
Nepochybně bouřlivé události doma a mučednická smrt Mistra Jana Husa na hranici
v Kostnici a její ohlas ve vlasti pronikly i do
Francie a přivedly Mistra Pavla z Kravař zpět
do vlasti. Tak se již 4. května 1416 ocitá v Praze, kde byl na valné schůzi profesorského
sboru filozofické fakulty univerzity Karlovy
přijat jako Mistr univerzity pařížské a bakalář
univerzity mantpelierské do sboru mistrů
této fakulty.
Mistr Pavel z Kravař nezůstal dlouho v Praze.
Již kolem roku 1421 byl lékařem polského
krále Vladislava Jagellonského. Byl však husitou a jako lékař si vyhledal Polsko, které
tehdy bylo krátce téměř spojencem českého revolučního husitského hnutí. Toho využil také Mistr Pavel. Jeho postavení u dvora
však nebylo pevné. Někdy kolem roku 1427
se již u dvora nemohl udržet a živil se pravděpodobně soukromým lékařstvím. Z této
doby nejsou o něm žádné zprávy. Až teprve
roku 1432 se hlásí o přízeň polského krále
z Toruně, předního města Řádu německých
rytířů. Odtud se pak vrátil do vlasti, která vyjednávala s basilejským koncilem o mír. Proto si vyžádal doporučení pražské univerzity
a vydal se na cestu do Anglie, do vlasti Jana
Viklafa. Tam však již roku 1428 rozpoutal
Řím nové, kruté pronásledování stoupenců
Viklafových. Od té doby nebylo žádné spojení mezi zemí Husovou a zemí velkého kacíře
oxfordského. A Mistr Pavel se chtěl o to alespoň pokusit.
Zaplatil to však životem. Smrt jej zastihla
v univerzitním městě Saint Andrews , kde jej
23. června 1433 soudil církevní soud, který ho
odsoudil na smrt jako „kacíře“.
Mistr Pavel byl přiveden v okovech, s roubíkem v ústech, aby se nemohl ještě pokusit
využít posledních okamžiků k hlásání husitských názorů. Po přečtení rozsudku byla
zapálena hranice, jejíž plameny zničily život
husitského mučedníka Mistra Pavla z Kravař
dne 23. července 1433 …
Jeho památka žije dodnes – pamětní deskou
zasazenou na místě, kde byla poprava vykonána. Život i smrt Mistra Pavla z Kravař proslavily Kravaře téměř v celé tehdejší Evropě.
Z kravařské kroniky připravila
Eva Peterková

Makarská - sluneční
paprsky v duši
Měla jsem opět možnost zúčastnit se již po
několikáté Otevírání moře 2019, Zlatého Jadranu s kravařskou skupinou, kterou vedl zástupce ředitele pro Moravu Mgr. Josef Seichter. Z vašeho hezkého města Kravaře jsme
odjížděli nejmodernějším autobusem dnešní doby, který vlastní CK Valaška, v pátek 24.
května 2019 v 17 hodin.
Cesta trvala celou noc, ale těch 1200 km
nám uteklo jako voda. Noční pravidelné zastávky byly směřované převážně na počasí,
které nás mělo čekat v samotné Makarské.
Něco po šesté hodině ranní jsme již spatřili
skvělý Jadran a kochali se přes okna autobusu jeho krásou. Počasí nás přivítalo opravdu velmi dobře a my jsme se po ubytování
v rekonstruovaných pavilonech Makarské
Riviéry všichni v průběhu krátké doby vyhřívali na pláži čistého moře. Další dny jsme se
probouzeli do ne tolik slunečného dne, ale
právě kolektiv kravařských občanů, kamarádů a přátel dokázal vytvářet teplo a sílu
naší dovolené. Každý večer nám hrála k tanci
a poslechu hudba a to česká, manželů Hečkových, a kapela chorvatská. V dalších dnech
nás večer bavil vynikající italský zpěvák David Matioli, který dokázal celé prostranství
Makarské Riviéry roztančit. V dalších dnech
nescházely ani ostravské Divoké kočky, které
svým vystoupením nadchly všechny přítomné. V každém večeru se konaly různé soutěže, jejichž vítězové byli právě z našeho kravařského tábora. Odměny byly nádherné a
potěšující. Ředitel a vlastník CK Valaška Miroslav Hořanský dokázal nemožné. Zajistil pro
všechny při některém denním nedobrém počasí návštěvu bazénů, s normální a termální, tedy teplou vodou, která sahala ke 35°C.
Celodenní výlet lodí patřil k těm nejlepším
zážitkům dovolené, kdy nás sluníčko hřálo
uprostřed moře pro krásu dalších dnů. I přes
celkem ne nejlepší počasí jsme byli všichni
spokojeni. Cítili jsme, jako by starostka vašeho krásného města a MISS Evropy 1995 Mgr.
Monika Žídková byla naší patronkou a po
celých deset dnů nad námi držela ochranou
ruku pro klid a pohodu hezké dovolené. Den
před odjezdem opět vysvitlo sluníčko a my
jsme se znovu všichni setkali u moře, jako bychom se s ním přišli rozloučit. Nebylo teplé,
jako v minulém roce, ale nebylo také studené. Mělo teplotu spokojené dovolené. Chtěla bych proto moc poděkovat CK Valašce,
v čele s Miroslavem Hořanským, jakož i Josefu Seichterovi, za stmelení kolektivu a starost, nejen o naši skupinu.
Pavla Hoňková, Bílovec
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Okénko pro zdraví
Dobrý den, milí přátelé,
červen symbolizuje příchod léta, krásných dlouhých teplých dní a krátkých voňavých
nocí. Vše v přírodě začíná pomalu „jen být“ a my si vnímáme krásu zeleně, na zahrádkách vůni bylinek, vůni šeříků, pivoněk...

Letní ovoce

Léto je čas jahod. Po většinu roku se všichni těšíme na chutné jahody. Jahody
jsou ideálním ovocem pro očistnou kúru, ke které nemusíme nikoho nutit, protože se jí každý zúčastní dobrovolně a rád. Jahody jsou dárcem životní síly a energie.

Léčivé účinky jahod

• zbavují střeva jedovatých látek • zmírňují trávicí potíže • posilují imunitní systém a látkovou přeměnu • působí krvotvorně a
podporují růst buněk • odvodňují a snižují krevní tlak • posilují
kosti, vlasy a kůži • zvyšují sexuální touhu (libido).
Dalším ovocem jsou borůvky, obsahují živiny posilující imunitní systém, svým velkým obsahem karotenu jsou vhodným
ovocem pro diabetiky. Jedí se především syrové s cukrem a
smetanou, ale připravují se z nich i další dobroty.
Čaj z listí borůvek užíváme vnitřně při průjmech, zevně při kožních onemocněních. Borůvky jsou chutným lékem proti stresu.
Čím větší stres prožíváme, tím více borůvek bychom měli sníst.

Recepty na osvěžující dobroty:

Jahodový dort
(rozpis na 16 kusů) – 160 g máslových sušenek, 90 g másla, 1 lžíce medu, špetka mleté
skořice.
Náplň: 4 plátky želatiny, 450 g čerstvého sýra, 250 g polotučného tvarohu, 150 g cukru
moučky, 1 citrón, 100 ml šlehačky, 500 g jahod.
Postup: Sušenky rozmixujeme na drť, přidáme máslo, med a skořici a znovu mixujeme,
těsto rozprostřeme na dno dortové formy, uhladíme a dáme do lednice vychladit.
Plátky želatiny namočíme do studené vody a necháme 10 min. bobtnat. Do mísy dáme
sýr a tvaroh, polovinu cukru a nastrouháme kůru z 1 citrónu. V kastrůlku zahřejeme šlehačku (nesmí vařit). Nabobtnalou želatinu vymačkáme a dáme do teplé šlehačky. Metličkou mícháme tak dlouho, až se želatina zcela rozpustí. Šlehačku s želatinou vlijeme do
tvarohové směsi a velmi pečlivě promícháme, náplň rozetřeme na korpus a dáme na 4
hodiny do lednice ztuhnout. Jahody nakrájíme na plátky, 1 třetinu dáme s cukrem rozvařit. Zbylé plátky naskládáme na koláč. Jahodový rozvar necháme krátce zchladnout a
před podáváním dáme na dort.
Medové řezy s borůvkami
(rozpis na 12 kusů) - 190 g másla, 190 g medu, 3 vejce, 190 g lískových oříšků, 190 g polohrubé mouky, 200 g, borůvek, ½ prášku do pečiva. Poleva: ½ bílku, 2 lžíce citrónové
šťávy, 60 g moučk. cukru.
Postup: Změklé máslo nakrájíme na malé kousky a utřeme s medem a žloutky do pěny.
Z bílků ušleháme sníh a lehce spojíme s máslovou pěnou. Pak vmícháme nastrouhané
oříšky a mouku s práškem do pečiva. Polovinu těsta rozetřeme do pekáčku 20x20 cm,
vymazaného tukem a vysypaného moukou. Rozložíme borůvky a na ně rozetřeme druhou polovinu těsta. Pečeme v troubě na 160 °C asi 45 min. Po upečení dáme moučník
vychladnout a potom ho vyklopíme na kovovou mřížku.
Z bílku, cukru a citrón. šťávy utřeme hladkou polevu, potřeme korpus a necháme zaschnout, řezy zdobíme borůvkami.

Melounová limonáda s jahodami

50 g cukru, šťáva z 1 citrónu, ½ červeného
melounu, 200 g jahod, minerálka, máta.
Uvaříme z cukru, citrónové šťávy a vody rozvar, dáme zchladit. Meloun vydlabeme a rozmixujeme, smícháme s cukerným rozvarem,
dáme zchladit. Jahody nakrájíme na kousky,
dáme na dno sklenic, přidáme kostky ledu,do 2 třetin zalijeme melounovou šťávou a
doplníme minerálkou, ozdobíme lístky máty.
Tak to je pár dobrot z ovoce, které nám přináší léto. S letním počasím je spojena příprava
různých dobrot na otevřeném ohni, na grilu
a hlavně pod širým nebem ve společnosti
přátel a blízkých lidí, dobrou pohodu.
Citát na červen
Pokud chceš najít štěstí, nejdříve musíš
najít vděčnost.
Krásné letní dny přeje
Dagmar Pechatá

Vzpomínky našich
babiček:

Víte, že...

Měsíc červen byl v polovině minulého století
také bohatý na události.
• Z církevních svátků to byly svatodušní svátky,
které se v lidovém prostředí nazývaly letnice,
také se jim říkalo rozálie, neboť o svatodušní
neděli byly všechny oltáře bohatě zdobeny,
především růžemi. Tento svátek mohl připadnout na dny od 10. května do 13. června. Ve
Slezsku se na mnoha místech zachovala tradice „smažení vaječiny v přírodě“.
• Dalším významným svátkem byl svátek Božího Těla, který provázela procesí se čtyřmi
zastaveními. Oltáře byly umístěny na význačných místech, kde byly kapličky nebo sochy
svatých. V slavnostním průvodu kráčel farář
s monstrancí pod nebesy, ve předu šly družičky
v bílých šatičkách s košíčky plnými okvětních
lístků, děti, které byly v tomto roce na 1. sv.
přijímání se svíčkami a velké dívky, které nesly
v rukách palmové listy. Celá trasa procesí byla
krásně vyzdobena – v oknech obrázky svatých,
růže, svíčky a cestu lemovaly březové větve,
které si lidé pak odnášeli domů a věřili, že je
větvičky ochrání od bouřky.
• Červen byl také konec školního roku, předávaly se slavnostně občanské průkazy a děti se
rozcházely na prázdniny…
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Prajzská rallye
Dne 1. června 2019 přivítalo fotbalové hřiště v Píšti účastníky již 17.
ročníku orientační soutěže historických vozidel pod názvem PRAJZSKÁ RALLYE, kterou uspořádali členové Auto Moto Clubu Kravaře z.s.,
ÚAMK Auto Moto Klubu Hlučín a Vojenské muzeum Chuchelná. Soutěž
je velice populární mezi širokou veřejnosti, neboť diváci mají možnost
zhlédnout nejen historická vozidla, ale i zajímavé soutěžní úkoly na
jednotlivých kontrolních stanovištích. Hodnocení soutěžících je totiž
v závodě PRAJZSKÉ RALLYE stanoveno dle pravidel tak, že vítězem
je vyhlášen vždy účastník s nejvyšším dosaženým celkovým počtem
bodů, které postupně získává za splnění úkolů na jednotlivých průjezdních kontrolách a to bez ohledu na rychlost a pořadí dojezdu do
cíle. Takový systém umožní aktivní zapojení do soutěže nejen řidičům
vozu, ale i spolujezdcům včetně dětí a mládeže.
Tak jako v předešlých letech vedla trasa soutěže také letos přes území Polska. Na soutěžící posádky historických vozidel čekalo na trati
dlouhé 75 km celkem 9 kontrolních stanovišť, kde soutěžící posádky
postupně plnily soutěžní úkoly.
Start a Cíl soutěže byl na fotbalovém hřišti v Píšti, soutěžní úkoly pak
účastnící plnili v rámci soutěží na těchto průjezdních kontrolách:
• PK1 – Krzyzanowice - aleja Lichnowskiego (labyrint),
• PK2 – Darkovičky - u hasičské zbrojnice (chytání rybiček),
• PK3 – Bohuslavice - u kulturního domu (odhad hmotnosti),
• PK4 – Zábřeh - areál MK Klemens (odhad délky),
• PK5 – Kravaře - zámecký park (hod podkovou do pneumatiky),
• PK6 – Chlebičov - u koupaliště (hod míčkem na plechovku),
• PK7 – Bolatice - parkoviště firmy Lanex (hod řemenem),
• PK8 – Chuchelná - vojenské muzeum (vědomostní kvíz),
• PK9 – Bělá - Rotschildův dvůr (hod dvacetihrannou kostkou).
Na trasu letošního ročníku soutěže Prajzské Rallye se vydalo 134 startujících posádek. Startující měli možnost se průběhu soutěžní jízdy
potěšit upravenými obcemi a městy „Prajzské“ a představit své nádherné veterány divákům podél trasy a u průjezdových kontrol. Rádi bychom zdůraznili skutečnost, že startovní pole netvořili pouze účastníci
z ČR, ale spousta soutěžících přijela ze zahraničí (nejčastěji z Polska).
Mezinárodní účast dokládá vysokou úroveň a prestiž této soutěže, což
přispělo k dobré prezentaci nejen samotné soutěže či pořádajících
klubů, ale také k prezentaci měst a obcí celého regionu Hlučínsko a
našich sponzorů a to nejen v rámci našeho regionu, ale i za jeho hranicemi.
Po dojezdu do cíle bylo pro účastníky připraveno bohaté občerstvení
a příjemná přestávka před závěrečným vyhodnocením a vyhlášením
výsledků. Nejúspěšnějším účastníkům v jednotlivých kategoriích byly
předány poháry a hodnotné ceny věnované našimi sponzory a pořádajícími kluby.
Rádi bychom, tímto poblahopřáli vítězům jednotlivých kategorií:
Kategorie automobilů:
• Kategorie A 1 (Auto do 1945) - VUJTEK Lubomír (CZ)Mercedes 230
• Kategorie A 2 (Auto 1946-1960) - PRACNÝ Jiří (CZ) MG TD
• Kategorie A 3 (Auto 1961-1970) - BIOLEK Petr (CZ ) VW Käfer
• Kategorie A 4 (Auto 1971-1989) - ROJÍČEK Pavel (CZ) Škoda Rapid
Kategorie motocyklů:
• Kategorie M 1 (Moto do 1945) - BROJ Robert (PL) Terrot 350
• Kategorie M 2 (Moto 1946-1960) - MATUS Rostislav (CZ) Jawa 350/354
• Kategorie M 3 (Moto 1961-1970) - ELIÁŠ Jiří (CZ) Jawa 250/475
• Kategorie M 4 (Moto 1971-1989) - KUDLA Roman (PL) MZ 250 TS

• Kategorie M 5 (Moto 1990-2019) - KWASNICA Beniamin (PL) Yamaha
TDM 850
Soutěž klubů:			
1. místo - Benek klub Opole		
2. místo - Veterán Car Club Ostrava
3. místo - Old Fiat Club Frýdek-Místek

Soutěž žen:
1. místo - Eliška Mališová
2. místo - Libuše Skulinová
3. místo - Soňa Eliášová

PODĚKOVÁNÍ
Jménem Auto Moto Clubu Kravaře, Automotoklubu Hlučín a Vojenského muzea Chuchelná bychom tímto chtěli poděkovat zastupitelstvu
města Kravaře a obcí Krzyzanowice, Bohuslavice, Píšť, Chlebičov, Bolatice, Chuchelná za podporu a zájem o tuto akci.
Dále bychom rádi poděkovali všem níže uvedeným sponzorům, kteří
nás podporují a na tuto akci jakkoliv přispěli.
Jsou to:
• Bagr Janta, • MK Klemens, • Autoškola Skřeček Kravaře, • Autoopravna Lumír Dak Rybníčky, • Zlatnictví-hodinářství Sentenský Kravaře, •
Nábytek Jurček Kravaře, • Armatury Group Dolní Benešov, • Filip oční
centrum Kravaře, • Pizza Damika Kravaře, • Květiny KLIA Kravaře, • CUKRÁRNA JAŘABOVÁ Kravaře, • OBKLADY HOLLESCH Kravaře, • GALANTERIE TKACZIK Kravaře, • AUTODOPRAVA VLADIMÍR LYSEK Kravaře, •
SPEDICION AUTO PETR LYSEK Kravaře, • AUTODOPRAVA PETR WEST,
• AUTODOPRAVA MILAN WEST, • BARVY LAKY ING JIŘÍ JAROŠ KRAVAŘE
V závěru bychom taktéž rádi poděkovali všem pořadatelům za jejich
náročnou práci a obětavost, všem účastníkům za účast a všem divákům, kteří přišli podpořit naše soutěžící a pomohli tak vytvořit skvělou
atmosféru celé soutěže! Děkujeme Vám všem za dosavadní podporu
a věříme, že nám i nadále zachováte přízeň. Těšíme se na další spolupráci při následujícím 18. ročníku soutěže PRAJZKÁ RALLYE, která
se uskuteční 6. června 2020.
Tomáš Kokeš, Martin Vilášek a Karel Kotzian
AMC Kravaře
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Velikonoční turnaj ve stolním tenise
Závěrečnou akcí stolních tenistů SK Kravaře,
z.s. sezony 2018/2019 byl tradiční Velikonoční turnaj dvojic, který se uskutečnil v sobotu
11.5.2019 ve farní stodole. Přes menší počet
účastníků (5 párů) lze konstatovat, že kdo
přišel, tak si dobře zahrál a nikdo neodcházel s prázdnou, neboť cen bylo akorát pět.
Po tuhých bojích bylo konečné pořadí následující: 1. Staré páky (Karel Žídek a Emil
Peterek st.), 2. MySlivci (Tadeáš Slivka a Lukáš Slivka), 3. LoKo (Antonín Lokoč a František Kotzian), 4. Agresoři (Pavel Kučeja st.
a Pavel Kučeja ml.) a 5. Peterci (Jan Peterek
a Armin Peterek). O pořadí na 3. - 5. místě
rozhodovalo skóre ze vzájemných zápasů,
protože všechny týmy měly po 1 vítězství,
tak vyrovnané souboje byly k vidění. Nedílnou součástí turnaje bylo i občerstvení
v podobě výborných párků, které věnovala
firma Maso - uzeniny Vilášek a které patří
velký dík za dlouholeté sponzorství tohoto
turnaje. Ten patří i Farmě Strahovice, zastoupené Jiřím Kubným, za dodávku ručně
dělaných sýrů, které byly součástí cen. Další
poděkování patří i ženám v kuchyni (Kristýna Baránková a Helena Bestová), které
chystaly občerstvení pro účastníky turnaje a
poté poklidily ve stodole, Martinovi Mrkwovi
za zapůjčení stolu a pomoc při jeho převozu, farnosti Kravaře za umožnění odehrání
turnaje ve farní stodole a v neposlední řadě
Františkovi Kotzianovi, který pomáhal při
přípravě stolů a všeho potřebného ve stodole a vůbec všem, kteří se nějakým způsobem
přičinili ke zdárnému průběhu turnaje. Byla
to myslím důstojná tečka za právě skončenou sezonou, která ale pro naše mužské
týmy nebyla až tolik povedená. Jak si tedy
v ní vedly?
„A“ družstvo hrálo OP 2. třídy a po katastro-

fálním podzimu (pouze dvě remízy) to na
jaře, přes zlepšené výkony i výsledky, už nedokázalo napravit a skončilo na posledním
10. místě s touto bilancí : 18 3 2 13 121:203
11b. Nejlepším hráčem byl Dušan Sněhota,
který se jako jediný v úspěšnosti přehoupl
přes 50% hranici (53,57%). Dalšími členy
týmu byli Hubert Weczerek (38,46%), Karel
Žídek (30,77%) a Josef Juchelka (28,57%).
V průběhu sezony pak stále více prostoru dostával i náš nejlepší žák Tadeáš Slivka, který
nakonec nastoupil k 11 zápasům (42 dvouher) a dosáhl úspěšnosti 35,71 %. Pro příští
sezonu si tak řekl o místo v základu áčka.
„B“ družstvo hrálo OP 3. třídy a vedlo si
docela dobře, když v konkurenci 12 týmů
skončlo na velmi slušném 4. místě s následující bilancí : 22 16 0 6 253:143 48b. Po
loňské promaroděné sezoně byl jedničkou
týmu Rudolf Břemek s velmi dobrou úspěšností (81,71%). Mnoho za ním nezaostal ani
Tadeáš Slivka (76,19%) a také další členové
základu Ladislav Maňas (64,29%) a Maxmilián Szewieczek (61,43%) se ještě vešli do
první dvacítky úspěšnosti celé soutěže. V
několika zápasech ještě nastoupili dorostenec Patrik Mrkwa (27,27%), pro kterého
to byly první zápasy za muže, Martin Mrkwa
(38,89%) a další žák Jan Peterek (12,50%).
Všem hráčům a organizačním pracovníkům
klubu chci poděkovat za jejich nasazení a
obětavost při zajišťování zápasů a těm, kteří
hráče bez nároku na odměnu vozili na zápasy osobními auty. Bez jejich pomoci bychom
nemohli existovat. Takže ještě jednou díky
všem za ochotu spolupracovat a doufejme,
že následující sezona nám mužům přinese
více radosti a úspěšných výsledků.
Hubert Weczerek

Prázdninové golfové
kempy 2019
Na letní prázdniny 2019 jsme pro děti a mládež opět připravili golfové kempy. Kempy se
konají vždy od pondělí do pátku a probíhají
v prostorách Silesia golf resortu Kravaře.
8. – 12. července
GOLFOVÝ KEMP
PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ
Trenéři:
Jiří Paťava, Mirek Skokan
Kapacita:
25 účastníků
Přihlášky na kemp: stk@zgck.cz, případně
telefonicky u trenérů
V ceně: program viz níže, dopolední a odpolední svačina, oběd, pitný režim
12. – 16. srpna
GOLFOVÝ KEMP
PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ
Trenéři: 		
Jiří Paťava, Mirek Skokan
Kapacita:
25 účastníků
Přihlášky na kemp: stk@zgck.cz, případně
telefonicky u trenérů
V ceně: program viz níže, dopolední a odpolední svačina, oběd, pitný režim
Program obou příměstských kempů bude
opět velmi pestrý, výuka golfu, základy tenisu, všestranná sportovní příprava, prohlídka
mistrovského hřiště z golfové buginy, míčové
hry, návštěva aquaparku, cyklovýlet, opékání
buřtů a spousta další zábavy.
Kempy jsou určeny pro děti už od 5 let, kdo
nemá potřebné sportovní náčiní (golfové
hole, tenisové rakety), těm rádi zapůjčíme.
Bližší info na www.zgck.cz.
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Florbalový turnaj
v České Lípě
Ve dnech 10. - 12. května se uskutečnil zájezd na velký florbalový
turnaj do České Lípy, který nese jméno „Florbalové války“. Jeden
z hlavních organizátorů tohoto turnaje je bývalý hráč Opavy Marek
Dzierža, který nyní hraje nejvyšší soutěž za tým České Lípy. Právě on
nám před rokem nabídl, jestli se nechceme jejich turnaje zúčastnit.
I když je to cesta přes celou republiku, tak spousta hráčů byla pro.
Vyrazili jsme tedy společně s hráči Opavy a Hradce n/M tento turnaj
vyzkoušet. Jelikož se loni tato akce velice vydařila, byl letos o tento
turnaj obrovský zájem. Letos jsme sami zaplnili celý autobus pouze
kravařskými florbalisty. Celkem se zúčastnilo 56 lidí - 9 dospělých
47 dětí, kteří utvořili 6 týmů (tým elévů, dva týmy mladších žáků,
tým starších žáků a dva týmy dorostu). Po dlouhé cestě jsme se
ubytovali v místním domově mládeže a zde jsme také dětem připravovali snídaně a večeře. Samotný dvoudenní turnaj se odehrává ve sportovním komplexu zimního stadionu na sedmi hřištích.
Hrálo se systémem 3 hráči a gólman na zmenšeném hřišti. Na zimním stadionu jsme měli dobré zázemí v podobě dvou hokejových
kabin. Jelikož bylo ve hře šest našich týmů, přidělili jsme každému některého z dospěláků, aby se o konkrétní tým staral a koučoval jej. Spolupráce fungovala velice dobře a o všechny hráče bylo
skvěle postaráno. Konkurence v jednotlivých kategoriích byla veliká, turnaje se účastnily i týmy z velkých měst jako Liberec, Teplice
atd. Kluci podávali na hřištích skvělé výkony, dobře spolupracovali
a bojovali o každý míček. Skvělá byla také vzájemná podpora, kdy
kluci, kteří zrovna nehráli, tak hlasitě fandili a povzbuzovali všechny naše týmy. Každopádně naši kluci ukázali, že florbal v Kravařích
hrát umíme a můžeme se rovnat jakýmkoli týmům. Je třeba zmínit, že některé naše týmy se dostaly až do samotného finále svých
kategorií, kde jim ale k vrcholu chyběl i potřebný kousek štěstí.
Ale výsledky nejsou až tak důležité. Je skvělé, že si kluci mohli zahrát s jinými soupeři, než které potkávají během oficiální sezóny
a porovnat s nimi své florbalové schopnosti a dovednosti. Všichni
účastnici si turnaj náležitě užili a prožili nádherné dny plné sportu
a zábavy. Celkově se akce velice vydařila a všichni už se těší na další
ročník florbalových válek. Závěrem bych rád poděkoval všem dospělým, kteří s námi jeli a pomohli nám s přípravou, koučováním a
celým zájezdem, bez nich bychom to jen těžko zvládli. Děkujeme.

Zakončení florbalové
sezóny 2018/2019
Po dlouhé a náročné sezóně se v sobotu 18. května uskutečnila
akce s názvem Zakončení florbalové sezóny 2018 - 2019. Akce se
konala v prostorách školní zahrady a hřiště. Této akce se zúčastnili
téměř všichni hráči společně se svými rodiči a dalšími rodinnými
příslušníky, dohromady to bylo asi 110 lidí. Na všechny čekalo bohaté občerstvení v podobě grilovaných specialit, čepovaného piva,
kofoly a spousty dalších dobrot. Pro všechny účastníky byl připraven pestrý program plný sportu a zábavy. Bylo přichystáno také
několik atrakcí, skákací hrady, obří skluzavka a tzv. Zorbing fotbal.
Jeden ze stěžejních bodů programu byly florbalové exhibiční zápasy mezi našimi hráči a jejich rodiči a rodinnými příslušníky. Ač šlo
o exhibiční zápasy, tak obě strany hrály jako o život. Na hřišti probíhaly tuhé boje o každý balónek, všechno samozřejmě v duchu fairplay. Rodiče a sourozenci, kteří nehráli, hlasitě fandili a povzbuzovali všechny hráče. Po exhibičních zápasech došlo také na soutěže
v přesnosti střelby, určené pro maminky a tatínky. Poté už přišlo na
řadu slovní zhodnocení celé sezóny, poděkovaní všem sponzorům
a partnerům a slavnostní vyhlášení nejlepších hráčů. Naši nejlepší
hráči byli oceněni poháry a věcnými cenami. Po vyhlášení se dostalo pocty i nám trenérům, kdy nám rodiče společně s dětmi poděkovali za celou sezónu, předali dárečky a krásný florbalový dort.
Moc všem děkujeme. Když se setmělo, začal se promítat film, kde
byla zachycena v podobě fotek celá florbalová sezóna 2018 - 2019.
Celá akce byla poté zakončena krásným ohňostrojem. Florbalové
zakončení se tak parádně vydařilo, přálo nám počasí, přišla spoustu dětí a rodičů, kteří si určitě tento krásný den náležitě užili.
Za FBC Kravaře
Ondřej Frank a David Thomas

Za FBC Kravaře
Ondřej Frank a David Thomas
Soutěž tatínků o nejpřesnějšího střelce.

Florbalové boje.

Ocenění trenérů - předání dortu nejpřesnějšího střelce.
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ZÁMECKÁ
EXPOZICE

ČERVEN- SRPEN (úterý - neděle)

10:00 - 17:00 hod.

VÝSTAVA
VÝTVARNÉHO
OBORU
ZUŠ Ivo Žídka, Kravare

vedoucí práce: Mgr. Kamila Mučková

vernisáž 12.6.2019 v 17 hodin
na zámku v Kravařích
výstava potrvá
do 14.7.2019
út-ne 10-17 hodin

Inzerce
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Festival kultury
a hlučínských
7. července 2019
řemesel od 14.00 hodin
Mírové náměstí v Hlučíně

Již brzy otevřeme novou prodejnu
na náměstí v Kravařích

NÁHRADNÍ DÍLY
• auto • moto •truck
tel. 725 011 711

Můžete se těšit na folklorní soubory a kapely
z Hlučínska a na jarmark regionálních výrobků
a řemesel. Občerstvení zajištěno.

VSTUP ZDARMA

Akce je realizována v rámci projektu „Festival kultury a hlučínských řemesel 2019“, který je spolufinancován
Moravskoslezským krajem v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2019.
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Nová technologie 5G zrychlí
domácí internet až desetinásobně
Díky nasazení nových
technologií můžete mít
doma mnohem rychlejší
internet. O2 totiž nově
nabízí zákazníkům,
kteří bydlí mimo dosah
kabelového připojení,
novou generaci
bezdrátového internetu
s rychlostí až 250 Mb/s.
Zrychlování se netýká jen velkých měst,
ale i regionů. O2 novou technologií pokrývá už více než 300 tisíc domácností
a pokrytí neustále rozšiřuje. „O2 přináší
připojení k internetu prostřednictvím
sítě 5G do oblastí, kde dříve byly jen pomalé a nestabilní sítě místních poskytovatelů. Proti dnešku tak můžete mít
internet až desetinásobně rychlejší,“

popisuje ředitel marketingu fixních
služeb O2 Martin Čejka.

Rychlé připojení bez práce
s vedením kabelů
Velkou výhodou 5G Internetu na doma
je to, že se šíří bezdrátově – zákazníci
si tedy nemusí lámat hlavu s pokládkou kabelů. Signál rychlého internetu
se šíří vzduchem, pro jeho příjem tak
postačí malý vnitřní modem. V místech se slabším signálem jej posílí vnější
anténa, kterou vám technici společnosti
sami jednoduše umístí třeba na střechu
domu. Ničeho se nemusíte obávat, vše
zařídí technik, který vám poradí, kam
anténu nejlépe umístit a instalaci zařídí.
„Díky tomu, že pro připojení máme
vyhrazenou samostatnou frekvenci, už
zákazníkům nehrozí obvyklé problémy

jako pomalu nabíhající stránky a sekající
se videa ve večerních špičkách nebo při
špatném počasí,“ vysvětluje Čejka. Kromě míst s pomalou rychlostí pevné sítě je
nová technologie vhodná například pro
novostavby, kde chybí telefonní přípojky.

Měsíční úspora dvě stě korun
Podstatně rychlejší internet na doma se
přitom nijak zásadně neprojeví v ceně za
připojení. Do konce června navíc můžete využít zvýhodněnou cenu, která platí
po celou dobu trvání smluvního závazku. Sleva je kombinovatelná se zvýhodněním za více služeb od O2, takže za
připojení o rychlosti až 50 Mb/s zaplatíte měsíčně od 349 korun.
Více se dozvíte na www.zrychlujeme.cz,
kde si také můžete ověřit rychlost internetu přímo na vaší adrese.

Přináším ultrarychlý
do míst, kde ještě nebyl.

Inzerce 		
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Již víc jak 25 let poskytujeme
komplexní služby v oblasti
pohřebnictví.
Vyřídíte u nás vše na jednom místě,
včetně výkopu hrobu.

s.r.o.

Již jsme Vám k dispozici také na
pobočce v Nových Sedlicích
(bývalé květinářství)

Pobočka NOVÉ SEDLICE
Telefon: 605 239 910

Pohotovostní převozy NONSTOP
Telefon: 602 786 770

Hlavní 151, Nové Sedlice
Po-Pa 8:00 - 14:00

Na telefonech jsme k dispozici 24 hodin denně.

info@psmarie.cz
www.psmarie.cz

U křižovatky ulic Opavská a Hlavní (bývalé květinářství)

19

5–20

182

MĚSÍČNÍ

194

let

PROMO

AKCE

www.napojove-centrum.cz

ul. U Cukrovaru 13, Opava - Kateřinky (vedle restaurace Contact)

✆ 728 644 712
gastro zboží

všeho druhu · lihoviny · víno ·
· Pivo a nápojeprodej
po kusech · samoobsluha ·
·

·

MALOOBCHODNÍ PRODEJ ZA AKČNÍ CENY PRO DOMÁCNOSTI, ŠIROKOU VEŘEJNOST
Domácí výčep Zlatovar:

Opavská desítka 10˚
559,-/20 L
(1L=27,96)
829,-/30 L
(1L=27,64)
1.349,-/50 L
(1L=26,98)
Opavská jededenáctka 11˚
599,-/20 L
(1L=29,96)
889,-/30 L
(1L=29,64)
1.449,-/50 L
(1L=28,98)
Opavský ležák 12˚
(1L=31,96)
639,-/20 L
949,-/30 L
(1L=31,63)
1.549,-/50 L
(1L=30,98)

Využijte možnost VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Zlatovar Express SERVIS

Přemek

Polotmavá jedenáctka

929,-/30L
Černá Opava

(1L=30,96)

989,-/30L

(1L=32,96 )

Tmavý ležák

Vratná záloha Keg sud:
20L/ 1 400,-, 30L/ 1 200,-, 50L/ 1 000,mu sudu
Ke každé ar
Zlatov
A!
ZDARM
sklenice

Narozeniny, Svatba, Firemní večírek?
Lihoviny, vína, sekty a piva v Keg sudech (vyjma sudů z minipivovarů)
lze VRÁTIT neotevřené a nepoškozené (poškozená nesmí být ani
ochranná známka po předložení účtenky do 10 dnů ode dne prodeje
zboží v maloobchodní prodejně Zlatovar Express.
Platí pouze pro osoby starší 18-ti let.
Vztahuje se pouze na lihoviny, sekty, vína a piva v Keg sudech.

NEJVĚTŠÍ výběr značek sudového piva v Opavě !

V prodeji
Dárkové poukázky

200,- , 300,- a 50

Půjčovné chlazení po celý rok při zakoupení sudového piva Zlatovar

0,ZAL.

www.napojove-centrum.cz

Ceny lihovin, nealka, piva, vína ON-LINE:
www.katalognapoju.cz

✆ 728 644 712
www.zlatovar.cz

P

1298

Po–Pá: 8.00–17.00 | So: 8.00–12.00
AKCEPTUJEME PLATEBNÍ KARTY!

www.pijsrozumem.cz

Zveme Vás 		
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