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Zámecká kaple se ukázala
ve své plné kráse
Sérií několika přednášek jsme v pondělí 15.
června zpřístupnili návštěvníkům zámeckou
kapli sv. Michaela. Díky poslednímu restaurování fresky v zámecké kapli, které prováděl
tým ak. mal. Romany Balcarové v roce 2019,
se malbě navrátil jas a podoba barokního
originálu. O tom se mohli přesvědčit všichni, kteří se v této akce zúčastnili. Přednášky
probíhaly každou hodinu od 13.00 do 16.00
hod. a byly vždy zcela zaplněné. Odborného a poutavého výkladu k samotné kapli,
barokní fresce a jejím jednotlivým výjevům
a symbolikám se ujal PhDr. Jiří Jung, PhD.,
historik umění a hlavně nadšený návštěvník

našeho zámku. Poté se ujala slova samotná
restaurátorka, ak. mal. Romana Balcarová,
která naopak seznámila návštěvníky s průběhem restaurátorské práce. Připravené měla
také snímky s porovnáním stavu malby v roce
1944, poté fotografie z 60. let po nepříliš zdařilém restaurování panem Vladimírem Teršem
a nakonec fotografie z roku 2017 před započetím jejich práce a po dokončení z konce
loňského roku. Z výkladu bylo zřejmě, že práce restaurátora není vůbec jednoduchá – měl
by vedle výtvarného nadání mít i řemeslnou
zručnost, měl by zvládat dobové technologie,
měl by se věnovat studiu dějin umění a taky

by měl být občas i zedníkem… A tak jako
u jiných profesí, také restaurátoři na konci své
dlouhodobé práce s napětím očekávají výsledek, který je zcela patrný až po odstranění
lešení, tedy zdola. A my můžeme konstatovat,
že je skvělý! Zámecká kaple s barokní stropní
freskou je opravdovým skvostem a věříme, že
bude lákadlem nejen pro turisty.
Protože byl o tyto speciální prohlídky velký zájem, budeme je v budoucnu určitě opakovat.
Každopádně je možné zámeckou kapli zhlédnout kdykoliv v rámci klasických komentovaných prohlídek, které probíhají vždy od 10.00
do 17.00 hodin každý den mimo pondělí. Více
informací naleznete na http://www.kravare.
cz/pro-turisty/zamek-a-muzeum/
Fotografie z akce můžete zhlédnout na str. 10.
Silvie Hříbková
vedoucí oddělení kultury

Kotlíkové dotace

Ze zámku

Život po válce

3

9 - 11

18

Z městského úřadu 		

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
náš život se postupně dostává do normálu. Začátkem července nás čeká snad už poslední rozvolňování všech opatření,
které byly v důsledku pandemie vyhlášené. Tedy pokud situace zůstane i nadále stabilní. V což všichni pevně doufáme.
Některé akce jsme byli nuceni úplně zrušit (Pivní slavnosti,
světskou část kravařského Odpustu na Mezivodkách), ale na
druhou stranu dostanou prostor i jiné projekty, které jsme pro
vás připravili. Více jsme se zaměřili na vnitřní expozici zámku,
ukážeme světu nádhernou barokní fresku, která prošla kompletním restaurováním a turistu čeká také doprovodná výstava – Hračky ze zámku a podzámčí. Těšit se můžete na letní piknikování v zámeckém parku a každý pátek na speciální
zábavně-poznávací prohlídky pro děti s animátory. Pokud jste se rozhodli, že si letos užijete prázdniny s rodinou doma a v blízkém okolí, mrkněte také na www.opavske-slezsko.cz
a na www.severnimorava.travel. Určitě tam najdete pár skvělých tipů, kam vyrazit.
V polovině června se uskutečnilo setkání starostů Svazku obcí mikroregionu Hlučínskazápad v rámci projektu na bázi meziobecní spolupráce. Jedním z témat byla i oblast
sociálních potřeb. V letošním roce byl plánován první ročník „Senior Festu“ – festivalu
určeného pro všechny (nejen) kluby seniorů z celého Hlučínska. Bohužel i tato akce se
odkládá na rok 2021. Aktuálně probíhají jednání s Eurotopia, o.p.s., která by měla zajišťovat, pravděpodobně již od září 2020, právní a dluhovou poradnu na území Kravař
a okolí. Občané se budou moci na tuto poradnu obrátit, pokud se dostanou do těžké
životní situace. V této chvíli už ladíme detaily a také prostor v Kravařích, kde by měla být
služba zdarma poskytována. Dalším tématem byly besedy či kurzy z oblasti bezpečnosti
a prevence či počítačové kurzy – vše pro seniory. Projektových záměrů je opravdu hodně
a postupně vám je budeme detailněji představovat.
Končí školní rok, dalo by se říci, že to byl opravdu zvláštní školní rok. Ať už se jedná o školu, školku, ZUŠ nebo Centrum volného času. Ráda bych tímto poděkovala pedagogům,
ředitelkám a ředitelům za aktivní přístup a výbornou spolupráci. Velké poděkování však
patří především rodičům, protože ti museli zvládnout nejen své pracovní povinnosti, ale
zároveň zabezpečit všechny úkoly a naučit se reagovat na nové výzvy. Školákům začínají
prázdniny, maturantům to nejkrásnější období v životě…Užijte si léto a všem přeji krásnou dovolenou.
Monika Brzesková, starostka
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Životní jubileum
v červnu slaví:
80 let
Ilse Glabasniová
Adolf Stoczek
85 let
Anna Reinová
Jana Zavodančíková
90 let
Hedvika Onderková
91 let
Bohumíra Matelová
93 let
František Židek
Prosíme občany, kteří si nepřejí zveřejnit své
jméno v rubrice jubilantů, ať tuto skutečnost
nahlásí redakci Besedníku (tel.: 553 777 973).
Děkujeme za pochopení.

Dezinfekce městských ploch ve fotografiích

Také v letošním roce město přistoupilo k čištění městského inventáře. Nově jsme k čištění přidali dezinfekci horkou párou.
Čištění a dezinfekce probíhá např. na dětských hřištích, lavičkách, ale i autobusových zastávkách.

Z městského úřadu 		

Nové elektrické
rozvody v ZUŠ Ivo
Žídka
V letošním roce proběhla rekonstrukce
rozvodů elektřiny a výměna osvětlení přízemí Základní umělecké školy Ivo Žídka na
ulici Příčné v Kravařích – Dvořisku.
Projekt řešil dodávku a montáž hlavního
domovního vedení HDV, svodičů bleskových proudů, rozvaděče měření a hlavního
i podružných rozvaděčů, hlavních napájecích kabelů pro výše uvedené rozvaděče, kabelového příslušenství a veškerých
světelných, zásuvkových a jiných rozvodů,
osvětlovacích soustav i nouzového osvětlení. S výměnou elektroinstalace souviselo velké množství stavebních a bouracích
prací, k zakázce se přidala i úprava dalších
zařízení budovy, aby se nemuselo v budoucnu znovu přistupovat ke stavebním
úpravám – výměně vodovodu a kanalizace, těles ústředního vytápění, obnově izolace proti zemní vlhkosti v daných prostorách. Dále se provedly i akustické úpravy
mezi učebnami. Generálním dodavatelem
stavby se stala na základě výběrového řízení firma Elhap elektro s.r.o. z Ostravy.
Celkové náklady rekonstrukce se vyšplhaly
na 1,1 mil. Kč. Jsme velice rádi, že se vše
stihlo během období pandemie, kdy byla
škola pro děti zavřená. A teď už v „novém“
uvítala první návštěvníky. V letošním roce
jsou plánované i další investice do budov
v majetku města – budova CVČ, kde začala
nástavba nad terasou ve dvoře a budova
ZŠ Kravaře, kde se chystá celková rekonstrukce a modernizace kotelny.
Monika Brzesková, starostka

strana 3

Informace o kotlíkových dotacích
a kotlíkových půjčkách
KOTLÍKOVÉ DOTACE

Kotlíkové dotace poskytuje Moravskoslezský kraj (MSK), který má momentálně finanční prostředky na pokrytí cca 8 060 žádostí. O dalších prostředcích pro
žádosti s číslem od 8060 do 10 000 bude MSK vyjednávat. Snahou Moravskoslezského kraje je zasílat Vám co nejdříve smlouvy o poskytnutí dotace.

BEZÚROČNÉ KOTLÍKOVÉ PŮJČKY

Žadatelům, kterým Moravskoslezský kraj zašle smlouvu o poskytnutí dotace, může
Město Kravaře poskytnout „bezúročnou půjčku“.
Žádost o bezúročnou půjčku je zveřejněna na webových stránkách Kravař:
http://www.kravare.cz/pro-obcany/predfinancovani-vymen-nevyhovujicich-kotlu/
V případě dotazů se neváhejte obrátit v úředních hodinách MěÚ na paní Martinu
Mrkvovou, č. kanceláře 228C.
E-mail: martina.mrkvova@kravare.cz
Tel:
553 777 947
Všichni, kteří zažádají o bezúročnou kotlíkovou půjčku, přispějí tím částkou 150 000
Kč nebo 200 000 Kč na realizaci projektů, které budou mít pozitivní vliv na životního
prostředí v našem městě.
Martina Mrkvová

Nová parkovací plocha na Náměstí
Protože na ulici Náměstí dlouhodobě dochází k nepřehledným a nebezpečným dopravním situacím, přistoupilo vedení města k částečnému omezení parkování a snížení rychlosti. Aby byly občanům tyto skutečnosti kompenzovány, byla vytvořena možnost parkování na nevyužitém pozemku uprostřed Náměstí. Tam je možné odstavit vozidlo
zdarma na neomezenou dobu a pohodlně vyřídit vše potřebné bez riskování pokuty za
špatné parkování.

Z městského úřadu			
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Forenzní značení kol
Jak to vlastně funguje?

• Jízdní kolo je na několika místech označeno speciálním roztokem s mikrotečkami, které mají specifický kód. Označené
kolo je zaevidováno v registru
• Toto značení je pouhým okem téměř neviditelné. Jejich vyhledávání na jízdním
kole se provádí pod UV světlem, kde značení světélkuje
• Kód na mikrotečce se jednoduše přečte
pomocí příručního mikroskopu
• Podle kódu policie zjistí majitele, který je
registrován v celonárodní databázi

Ochrana jízdního kola?

• V případě, že je Vám odcizeno jízdní kolo,
které je označeno syntetickou DNA, nezapomeňte nahlásit krádež Policii ČR a Městské policii v Kravařích
• Více informací o forenzním značení kol na
www.forenzniznaceni.cz
• Tato preventivní technologie je podporována Ministerstvem vnitra ČR, uznávána
Kriminalistickým ústavem Policie ČR, aktivně využívaná Policií ČR a obecní policií
• Opatření je financováno z rozpočtu Města
Kravaře

Důležité upozornění!!!

V případě mimořádných úkolů nebo neodkladného odvolání strážníků Městské
policie Kravaře do terénu může být termín
forenzního značení zrušen. O této situaci
budeme zájemce informovat a nabídneme
mu náhradní termín.
Monika Brzesková, starostka

PARKUJTE OHLEDUPLNĚ
Množí se stížnosti na parkování automobilů na ulicích a chodnících našeho města.
A to jak ze strany chodců, kteří při obcházení vozidel parkujících na chodníku jsou
nuceni vstupovat do vozovky, tak i ze strany řidičů, kteří mnohdy ani neprojedou.

Chcete své kolo označit syntetickou DNA?

• Pro občany Kravař je značení prováděno
ZDARMA
• Forenzní značení je prováděno Městskou
policií Kravaře. Aktuální informace na
www.kravare.cz sekce Městská policie
• Zájemci o značení si musí zarezervovat
termín v rezervačním systému, který bude
během měsíce června zprovozněn
• Ve stanoveném termínu se zájemce dostaví na Městský úřad v Kravařích, Náměstí 43
s čistým a suchým kolem. Na špinavé a
mokré kolo nelze speciální směs aplikovat!!!
• Pro evidenci musí zájemce předložit občanský průkaz a doklad o nabytí kola (případně čestné prohlášení – vystavuje se na
místě)
• Vlastní označení a registrace jednoho
kola trvá zhruba 30 minut
• Označené kolo je nutné nechat 24 hodin
v suchu z důvodu zasychání aplikované
technologie

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích je zastavení
a stání povoleno pouze vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní
komunikace, kde při stání musí zůstat volný jízdní pruh široký nejméně
3 metry a to pro každý směr jízdy.
Řidič také nesmí zastavit a stát na přechodu pro chodce, nebo na
přejezdu pro cyklisty, a to ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi, na
křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m
za ní.
Překážku v silničním provozu může vytvořit také vozidlo stojící na
chodníku, pokud chodec musí vstupovat do vozovky.
Chceme proto touto formou apelovat na řidiče, aby výše uvedená ustanovení
dodržovali, neboť hrozí nejen finanční postih (2000 - 2500 Kč), ale v krajním
případě i odtah takovéhoto vozidla, protože může vytvořit překážku
v silničním provozu. Nebuďte lhostejní k chodcům, maminkám s kočárky
nebo k handicapovaným spoluobčanům, kteří opravdu potřebují
využívat celou šíři chodníku. Neměla by se stát situace, že vozidla hasičů
a zdravotnické záchranné služby nemohou z důvodu bezohledného
parkování projet ulicí na místo zásahu. Již nyní se můžete setkat se
strážníky Městské policie Kravaře, jak v ulicích monitorují dodržování
dopravních předpisů a dohlížejí nad parkováním v našem městě
a případné porušení řeší ihned na místě samém.
Městská policie Kravaře

Z městského úřadu
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ÚSPĚŠNÉ A PODANÉ ŽÁDOSTI O DOTACI A FÁZE JEJICH REALIZACE
NÁZEV PROJEKTU

POPIS PROJEKTU

Obsahem projektu je vybudovat Sociálně
Sociálně terapeutická
terapeutickou dílnu, prostřednictvím rekonstrukce
dílna
nevyužívaného objektu a pořízení vybavení.

VÝŠE DOTACE

STAV ŽÁDOSTI
FÁZE REALIZACE

8 809 438 Kč

SCHVÁLENO
v řešení

PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE
Rekonstrukce
pavilonu Mateřské
školy Kravaře

Cílem je zpracovat projektovou dokumentaci
„Rekonstrukce pavilonu Mateřské školy Kravaře“ z
důvodu zvýšení kapacity.
Účelem je vybudovat nové třídy ve stávající MŠ s
cílem vytvořit nové kapacity pro vzdělávání dětí a
zároveň zajistit péči o děti do tří let.

168 000 Kč

SCHVÁLENO
probíhá realizace

PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE
Rekonstrukce
sportovního areálu
Olšinky

Obsahem projektu bude celková revitalizace
stávajícího sportovního areálu (výstavba nové
provozní budovy s hygienickým zázemím,
šatnami a klubovnou; stavební úpravy stávajících
sportovních ploch a obnovení plochy plážového
volejbalu).

308 000 Kč

SCHVÁLENO
probíhá realizace*

ZÁMECKÝ PARK
Účelem projektu je realizace pěstebních opatření
Revitalizace východní
a výsadba nových vegetačních prvků ve východní
části zámeckého
části zámeckého parku.
parku

825 523 Kč

SCHVÁLENO
probíhá realizace*

ZÁMEK KRAVAŘE
oprava střechy
pravého bočního
křídla

Projekt řeší opravu další části střechy zámku pravého bočního křídla vč. vikýřů.

PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE
Školní tělocvična při
ZŠ Kravaře

Cílem je zpracovat projektovou dokumentaci na
„Školní tělocvičnu při ZŠ Kravaře“ z důvodu velmi
špatného technického stavu stávající tělocvičny.

OLŠINKY
Rekonstrukce
sportovního areálu
Olšinky

Jedná se o celkovou revitalizaci stávajícího
sportovního areálu (výstavba nové provozní
budovy s hygienickým zázemím, šatnami a
klubovnou).

KOTLÍKOVÉ DOTACE
X
KOTLÍKOVÉ PŮJČKY

Vrácené finanční prostředky z „Kotlíkových
půjček“ město použíje na dofinancování projektů,
které přispěji ke zlepšení životního prostředí.
(např. Revitalizace zámeckého parku;
ZŠ Kravaře - nové vytápění, fotovoltaika, osvětlení)

600 000 Kč
dotace z MSK
900 000 Kč
požadovaná
dotace z MK
500 000 Kč

5 000 000 Kč

24 800 000 Kč

SCHVÁLENO
HODNOCENÍ

HODNOCENÍ
HODNOCENÍ
MMR - podpora obcí 3-10 tis.
obyvatel
NESCHVÁLENO
MMR - Brownfield
SCHVÁLENO
probíhá realizace poskytování
bezúročných půjček**

Pozn.:
* probáhá realizace - dotace bude proplacena v % výši uznatelných nákladů dle skutečně vynaložených nákladů
**výše dotace bude se bude odvíjet od množství poskytnutých bezúročných půjček (čím více poskytnutých půjček, tím více peněz může město využít na své projekty)

PLÁNOVANÉ ŽÁDOSTI O DOTACI
NÁZEV PROJEKTU
ZŠ Kravaře
výměna zdroje tepla,
fotovoltaika, osvětlení
Hřbitov Kouty - Sadové úpravy

POPIS PROJEKTU
V rámci projektu se pořídí nový zdroj vytápění,
fotovoltaika a nové osvětlení.
Vegetační doprovod nově zřizovaného hřbitova.

FÁZE REALIZACE
příprava podkladů
před podáním žádosti o dotaci
příprava podkladů

Z městského úřadu
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Závěrečná zpráva krizového štábu ORP Kravaře o průběhu
nouzového stavu
Popis vývoje nouzového stavu
12. 3.2020
• Od 14:00 hodin vyhlášen nouzový stav (dále jen ,,NS“) pro území celé ČR.
• Ve 14:30 hodin se sešli dostupní členové krizového štábu obce s rozšířenou působností Kravaře (dále jen „KŠ ORP Kravaře), který je zároveň
krizovým štábem města Kravaře.
Pozn.: ORP Kravaře zahrnuje území 9 samostatných obcí (Bolatice,
Chuchelná, Kobeřice, Kravaře, Rohov, Strahovice, Sudice, Štěpánkovice a Třebom). Žije zde více než 21 000 obyvatel.
• Členové byli tajemníkem KŠ ORP Kravaře informováni o situaci. Od této
chvíle byla zahájena činnost KŠ ORP Kravaře a bylo stanoveno, že činnost bude zajištěna v režimu 24/7 (24 hodin denně, 7 dní v týdnu). Byl
stanoven termín úvodního zasedání KŠ ORP Kravaře na pátek 13.3.2020
v 8:00 hodin. Proběhlo informování obyvatelstva prostřednictvím místního rozhlasu a byli informováni starostové obcí ORP Kravaře, nadřízené
orgány krizového řízení a sousední ORP Opava a ORP Hlučín o zahájení
činnosti KŠ ORP Kravaře.
13.3.2020
• V 8:00 hodin se uskutečnilo úvodní zasedání KŠ ORP Kravaře. Byl stanoven postup ve věci fungování KŠ ORP Kravaře. Směny KŠ ORP Kravaře byly rozděleny na denní a noční. Denní směny zajišťovali členové
KŠ ORP Kravaře na pracovišti v budově MěÚ Kravaře. Noční směny byly
zajištěny formou programu pohotovostí na telefonu, přístupu na krizový
e-mail a vzdáleným přístupem k pracovním PC. Systém rozdělení směn
KŠ ORP Kravaře a počtu členů stálé pracovní skupiny na jednotlivých
směnách byl podpořen také ředitelem HZS MSK ÚO Opava. Pevná linka
KŠ ORP Kravaře v nočních směnách byla přesměrována na mobilní telefon tajemníka KŠ ORP Kravaře.
14.3.2020
Uzavření všech obchodů až na výjimky.
18.3.2020
Zavedení povinnosti nosit ochranu dýchacích cest.
23.3.2020
Praktičtí lékaři mohou posílat pacienty na testy.
9. 4. 2020
Částečné rozvolnění (hobby markety, ...).
11.4.2020
Bylo zahájeno testování zaměstnanců a klientů Domova pro seniory
sv. Hedviky na COVID-19 (prvotní testy byly všechny negativní). Testování probíhalo na základě Mimořádného opatření MZ ČR ě.j. MZDR
15757/2020-5/MIN/KAN.
20.4.2020
Částečné rozvolnění opatření (farmářské trhy, svatby do 10 osob, ...).
27. 4. 2020
Částečné rozvolnění opatření (provozovny do 2 500 m2, posilovny, bohoslužby do 15 osob - již od 24.4.2020, knihovny...).
11.5.2020
Částečné rozvolnění opatření (provozovny v nákupních centrech, holič-

ství, restaurace - venkovní zahrádky, dále bohoslužby, sportování, kulturní a společenské akce a svatby do 100 osob...).
18.5.2020
Ukončen NS.
Od 19. 5.2020
KŠ ORP Kravaře ve zmenšeném počtu nadále sledoval vývoj epidemiologické situace a nadále pomáhal obcím, osobám a dalším subjektům.
Činnost KŠ ORP Kravaře od 12.3.2020 do 17.5.2020
• Zasedání KŠ ORP Kravaře bez SPS za účelem zhodnocení situace, kontroly splněných úkolů a uložení nových úkolů (celkem 35 zasedání).
• Na základě přijatých informací od obcí byla zpracovávána standardizovaná hlášení (celkem 17 hlášení), která byla pravidelně zasílána nadřízeným orgánům krizového řízení i všem členům krizového štábu ORP
Kravaře.
• Zavedení mimořádných opatření na MěÚ Kravaře a ve městě Kravaře.
• Kontrola zavedení nařízených opatření ve městě Kravaře a ORP Kravaře.
• Kontrola dodržování mimořádných opatření stanovených Vládou ČR,
ministerstvy a dalšími USU.
• Zajištění činnosti KŠ ORP Kravaře v režimu 24/7.
• Sledování vývoje situace v území.
• Vyhodnocování situace v území.
• Přijímání opatření ve vztahu k řešení NS.
• Informování obcí ORP Kravaře.
• Zajištění materiální pomoci obcím.
• Vyhledávání a zajišťování věcných prostředků pro řešení NS.
• Spolupráce s orgány krizového řízení.
• Přebírka věcných prostředků od MSK.
• Redistribuce věcných prostředků od MSK.
• Informování nadřízených orgánů krizového řízení o situaci v území ORP
Kravaře. Metodická pomoc obcím.
• Řešení požadavků obcí ORP Kravaře.
• Zajišťování OOP pro ORP Kravaře.
• Řešení problému překračování státní hranice polskými zemědělci
v obci Třebom.
• Řešení problematiky vytipování a zajištění objektů určených pro nouzové ubytování osob bez domova případně osob vykázaných z trvalého
bydliště pro domácí násilí, kterým byla nařízena karanténa, nebo byly
nakaženy COVID-19 a nebyly hospitalizovány.
• Zpracován typový plán k objektům NU.
• Zajištění vybavení objektů NU věcnými prostředky pro jejich provoz.
• Zajištění surovin, výroby, převozu a distribuce 600 l dezinfekčního roztoku na ruce ANTI-COVID pro ORP Kravaře (140 l pro město Kravaře, 492
l pro obce ORP Kravaře).
• Město Kravaře darovalo 100 ks bavlněných roušek obci Třebom.
• Informování obyvatelstva (úřední deska, web, Facebook, letáky na vývěsních plochách, v obchodech, na zastávkách apod.).
• Vyhledávání dobrovolné pomoci.
• Distribuce věcných prostředků obyvatelům města Kravaře a vybraným
soukromým subjektům.
• V prvotní fázi vyhlášení NS zajištění objektu nouzového ubytování pro
občany města Kravaře, pro každého, kdo by tuto pomoc potřeboval
v souvislosti s nouzovým stavem - ještě dlouho před uložením povinnosti hejtmanem kraje.
• V prvotní fázi vyhlášení NS zajištění materiálu pro výrobu 10 l dezin-
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fekčního roztoku ANTI-COVID pro MěÚ Kravaře.
• V prvotní fázi vyhlášení NS zajištění švadlen pro šití roušek.
• V prvotní fázi vyhlášení NS zajištění dobrovolníků pro rozvoz roušek a
další pomoc.
• Zajištění zdarma 100 l dezinfekčního roztoku na ruce ANTI-COVID pro
školská zařízení ve městě Kravaře.
• Zajištění nákupu 175 l dezinfekčního roztoku pro školská zařízení v Kravařích.
• Zajištění OOP pro školská zařízení v Kravařích.
• Distribuce dezinfekčního roztoku do vytipovaných prodejen dle požadavku KÚ MSK ve městě Kravaře (především prodejny potravin).
• Vylepování informačních letáků ve městě Kravaře k zajištění informování obyvatelstva.
• Město Kravaře darovalo 5 l dezinfekčního roztoku obci Vřesina u Hlučína, jako prvotní pomoc v době, kdy se v této obci objevila nákaza.
• Distribuce 854 ks balíčků pro seniory nad 70 let věku (informační letáky, 3 ks jednorázové roušky, 0,25 l dezinfekčního roztoku na ruce, pytle
na plastový a papírový odpad).
• Distribuce zdarma 200 ks kapesní dezinfekce občanům města Kravaře.
• Koordinace činností MěÚ Kravaře, MěP Kravaře, JSDH Kravaře, dobrovolné pomoci.
Celkový počet OOP a dezinfekce
Celkem bylo zakoupeno nebo převzato a dále rozděleno a distribuováno:
• Přes 2 500 ks bavlněných roušek ušitých dobrovolníky - rozdáno
zdarma občanům města Kravaře, zaměstnancům města Kravaře a
zdravotnímu středisku.
• 1 500 ks respirátorů FFP2 zakoupených městem Kravaře (60 ks MěP
Kravaře, 105 ks ČOV, 300 ks Domov pro seniory sv. Hedviky, 30 ks JSDH
Kravaře, 200 ks zaměstnanci města Kravaře, 600 ks pro další použití dle
potřeby)
• Zakoupeno 2 245 l dezinfekčního roztoku na ruce pro ORP Kravaře
z různých zdrojů. Z toho pro město Kravaře: 73 l pro potřeby města
Kravaře (zaměstnanců, občanů na MěÚ Kravaře), 10 l do vytipovaných
obchodů v době nedostatku dezinfekce, 5 l darování obci Vřesina u Hlučína v době nedostatku dezinfekce, 220 l dezinfekce rozdáno zdarma
seniorům nad 70 let v Kravařích, 175 l dezinfekce pro školská zařízení.
• Získáno zdarma 100 l dezinfekčního roztoku pro školská zařízení v Kravařích a 960 ks kapesní dezinfekce 0,28 ml, která byla rozdána: 50 ks PČR
OO Kravaře, 20 ks JSDH Kravaře, 110 ks městu Kravaře, 160 ks zaměstnancům školských zařízení, 50 ks žákům 9. tříd při nástupu do školy, 100
ks PČR OO Opava, 200 ks občanům města Kravaře, 260 ks připraveno
pro účastníky letních táborů CVČ Kravaře.
• 1 200 ks roušek s uhlíkovým vláknem od MSK pro ORP Kravaře. Z
toho pro město Kravaře:
300 ks Domov pro seniory sv. Hedviky v Kravařích, 300 ks pro další použití dle potřeby
• 2 000 ks polotovarů pro ušití bavlněných roušek od MSK pro ORP
Kravaře. Z toho pro město Kravaře: 460 ks pro potřeby města Kravaře
- ušili dobrovolníci - švadleny.
• 20 000 ks jednorázových roušek od MSK pro ORP Kravaře. Z toho
pro město Kravaře:
1 104 ks rozdáno zaměstnancům Města Kravaře, 2 562 ks rozdáno zdarma seniorům nad 70 let v Kravařích, 350 ks ordinace zdravotního střediska Kravaře, 50 ks Domov pro seniory sv. Hedvidky, 50 ks MěP Kravaře,
300 ks objekty nouzového ubytování, 684 ks pro další použití dle potřeby.
• 780 ks respirátorů FFP2 od MSK pro ORP Kravaře. Z toho pro město Kravaře:
154 ks rozdáno zaměstnancům Města Kravaře, 217 ks pro další použití
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dle potřeby města Kravaře a činnosti související s povinnostmi v rámci
ORP Kravaře.
• 25 000 ks (12 500 párů) jednorázových latexových rukavic od MSK
pro ORP Kravaře. Z toho pro město Kravaře:
2 400 ks rozdáno zaměstnancům Města Kravaře, 5 200 ks do vytipovaných obchodů s potravinami, 900 ks Domov pro seniory sv. Hedviky, 100
ks JSDH Kravaře, 300 ks MěP Kravaře, 1 600 ks školská zařízení v Kravařích, 600 ks objekty nouzového ubytování, 6 400 ks pro další použití dle
potřeby města Kravaře a činnosti související s povinnostmi v rámci ORP
Kravaře.
• 240 ks ochranných brýlí od MSK pro ORP Kravaře a 36 ks ochranných brýlí zakoupených městem Kravaře. Z toho pro město Kravaře:
62 ks rozdáno zaměstnancům Města Kravaře, 1 ks veterinární ordinace
v Kravařích, 7 ks Domov pro seniory sv. Hedviky, 3 ks JSDH Kravaře, 7 ks
objekty nouzového ubytování, 62 ks pro další použití dle potřeby města
Kravaře a činnosti související s povinnostmi v rámci ORP Kravaře.
• 136 ks ochranných obleků od MSK pro ORP Kravaře. Z toho pro
město Kravaře:
4 ks pro JSDH Kravaře, 4 ks pro MěP Kravaře, 17 ks objekty nouzového
ubytování, 48 ks pro další použití dle potřeby města Kravaře a činnosti
související s povinnostmi v rámci ORP Kravaře, především ale pro objekty NU v rámci povinnosti ORP.
• 268 párů návleků na boty pro ORP Kravaře. Z toho pro město Kravaře:
15 párů pro objekty nouzového ubytování, 106 pro další použití dle potřeby města Kravaře a činnosti související s povinnostmi v rámci ORP
Kravaře, především ale pro objekty NU v rámci povinnosti ORP.
• Celkem 48 ks ochranných štítů zdarma od Viktora Komárka a organizace „Lidé pro lidi“ pro město Kravaře.
21 ks pro zaměstnance MěU Kravaře, 8 ks pro Domov pro seniory sv.
Hedviky v Kravařích, 2 ks pro JSDH Kravaře, 2 ks pro MěP Kravaře, 12 ks
pro školská zařízení ve městě Kravaře, 3 ks pro další použití dle potřeby
města Kravaře.
Finanční náklady města Kravaře související s řešením NS
Materiál na výrobu 10 l vlastní dezinfekce

1 054,-

Celkem za jednorázové rukavice
Materiál na ušití více než 2 500 ks bavlněných roušek
pro občany
140 l dezinfekčního roztoku vč. nádob na uskladnění

926,77

Dezinfekční spreje SANYTOL
Ochranné brýle
Ochranné obleky
Filtry k polomaskám
Teploměr
Tašky a sáčky na balení roušek a balíčků pro seniory
nad 70 let věku
1 500 ks respirátorů FFP2
220 l dezinfekce pro seniory nad 70 let věku

21 285,8 737,360,1 393,92
363,4 235,715,1 686,127 500,34 074,-

Jednorázové nádobí pro objekty nouzového ubytování

1 074,-

275 l dezinfekce

5 566,-

Celkové náklady
Přijatý finanční dar
Celkové náklady města Kravaře

216 584,16
100 000,116 584,16

Město Kravaře přijalo finanční dar ve výši 100 000,- Kč od občana města
Kravaře, který si nepřeje být jmenován. Přijetí finančního daru bylo
schváleno Radou města Kravaře a řádně zaúčtováno. Tyto peníze byly
použity na nákup respirátorů FFP2.
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Nasazené síly pro řešení NS
KŠ ORP Kravaře ve zmenšeném počtu s pohotovostí všech členů, Městská policie Kravaře, JSDH Kravaře, zaměstnanci MěÚ Kravaře, dobrovolníci pro šití roušek, rozvoz a zajišťování nákupů seniorům, osobám v
karanténě nebo nakaženým osobám, pokud by o to požádaly.
Výskyt nákazy v ORP Kravaře
• 20. 3. 2020 - První potvrzený případ COVID-19 v ORP Kravaře.
• 26. 3. 2020 - Druhý a třetí potvrzený případ COVID-19 v ORP.
• 1.4.2020 - Čtvrtý potvrzený případ COVID-19 v ORP Kravaře.
• 3.4.2020 - Pátý potvrzený případ COVID-19 v ORP Kravaře.
• 14.4.2020 - Potvrzeno uzdravení dvou osob z COVID-19 v ORP Kravaře.
• 16.4.2020 - Potvrzeno uzdravení další osoby z COVID-19 v ORP Kravaře.
Šestý a sedmý potvrzený případ COVID-19 v ORP Kravaře.
• 17.4.2020 - Osmý a devátý potvrzený případ COVID-19 v ORP Kravaře.
• 19.4.2020 - Desátý potvrzený případ COVID-19 v ORP Kravaře.
• 24. 4. 2020 - Potvrzeno uzdravení dvou osob z COVID-19 v ORP Kravaře.
• 4. 5. 2020 - Potvrzeno uzdravení další osoby z COVID-19 v ORP Kravaře.
• 5. 5. 2020 - Jedenáctý potvrzený případ COVID-19 v ORP Kravaře.

Hledáme strážce
přechodu
Město Kravaře shání strážce
přechodu k Mateřské škole
Kravaře-Kouty.
Případní zájemci získají více informací na tel. číslech: 605 221 044,
605 221 049, nebo na sebe mohou
zanechat kontakt na záznamníku
553 777 900.

Sledujte nás na
Facebooku
Aktuální dění v našem
městě můžete sledovat
na facebooku Města
Kravaře.
www.facebook.com/MestoKravare

Konec splatnosti
poplatků
Město Kravaře upozorňuje občany, že
splatnost poplatku za komunální odpad, poplatku za stočné a poplatku ze
psů končí 30. června 2020.

• 7. 5. 2020 - Dvanáctý potvrzený případ COVID-19 v ORP Kravaře.
• 17.5.2020 - K datu ukončení NS bylo na území ORP Kravaře pozitivně
testováno na onemocnění COVID-19 12 osob, 7 osob se vyléčilo.

Závěr

I po ukončení nouzového stavu ORP Kravaře dále sleduje vývoj epidemiologické situace, nadále informuje starosty obcí ve svém správním území a
napomáhá obcím při řešení jejich požadavků. ORP Kravaře ve spolupráci
s obcemi, ve kterých byly schváleny objekty nouzového ubytování, ponechá tyto objekty v pohotovosti minimálně do konce měsíce května pro
potřeby občanů obcí ORP Kravaře. ORP Kravaře bude nadále sledovat situaci na trhu s vhodnými OOP a možností zajištění dezinfekce pro případnou druhou vlnu šíření nákazy COVID-19. O případně vhodných možnostech pořízení OOP a dezinfekce bude informovat starosty obcí ve svém
správním území. Závěrečnou zprávu KS ORP Kravaře o průběhu nouzového stavu v ORP Kravaře 12. 3. - 17. 5. 2020 v souvislosti s šíření onemocnění
COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 projednala BR
ORP Kravaře na svém řádném zasedání dne 1.6. 2020.
Michal Hlaváč, tajemník KŠ

OKÉNKO DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
18. část: Denní stacionáře
Jednou z dalších sociálních služeb sociální péče
je sociální služba s názvem Denní stacionáře. Je
to sociální služba určena širokému spektru osob,
od nejmladších až a po ty nejstarší.
U nás v okrese Opava jsou tři poskytovatelé této
služby, z nichž jeden poskytuje dvě tyto služby.
Jedná se o tyto poskytovatele:
• Česká provincie Kongregace Dcer Božské
Lásky, Rooseveltova 47, Opava, která ve svém
zařízení „Denní stacionář Domovinka“ poskytuje
ambulantní sociální službu dospělým osobám ve
věku 18 – 64 let, které mají jiné tělesné, mentální,
kombinované či jiné zdravotní postižení a vytváří
jim minimálně omezující prostředí, podporuje
jejich soběstačnost, psychickou pohodu a umožňuje rozvoj sociálních kontaktů a sociálních dovedností.
• Dětská Rehabilitace, Hluboká 23, Hlučín, poskytuje služby dětem ve věku 1 - 6 let a to těm,
které mají tělesné, kombinované či zdravotní
postižení. Do tohoto zařízení jsou přijímány děti
s různými obtížemi, ve většině vykazující opoždění ve vývoji, tzn. špatně fungující motorika, nejistota v prostoru, oslabené smyslové zpracovávání
podnětů, nedostatečná koncentrace, omezená
komunikace, snížené mentální schopnosti, poruchy chování, emocí a socializace, jako dětská
mozková obrna, poruchy autistického spektra,
poruchy pozornosti bez hyperaktivity, ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou, chromozomální poruchy, vývojové a smyslové vady, snížená mentalita, zdravotní, tělesné, kombinované
postižení.
• Charita Opava má dvě zařízení denních stacionářů a to:
„Mraveneček“, Neumanova 3, Opava – Jaktař,

kde poskytují služby osobám s mentálním či
s kombinovaným postižením ve věku 16 – 35 let.
Mraveneček nabízí úlevu rodinám, které nepřetržitě pečují o osobu s kombinovanými vadami.
Zdravotně postižené osoby tráví určitou dobu ve
stacionáři a tak vzniká rodině prostor na oddych
a načerpání nových sil. Postarají se zde o to základní (jídlo, teplo, pocit bezpečí a zájem druhého). Ale nejen to – jejich snahou je také každého
individuálně, alespoň o mravenčí krůček posunout dále. K tomu slouží různé metody práce,
které ve stacionáři používají.
„Denní stacionář pro seniory“, Kylešovská 4,
Opava, poskytuje služby seniorům od 60 let. Stacionář nabízí např. dopravu uživatelů na místo
a zpět domů, vzdělávací a aktivizační programy,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické působení, na požádání duchovní službu. Je to zařízení rodinného
typu, proto se zde pořádají také milá setkávání
s rodinami uživatelů služeb. Mezi pravidelné
aktivity patří trénování paměti, kondiční cvičení, pracovní činnosti, mezigenerační setkávání
a společenské aktivity.
Všechny tyto služby jsou poskytované jako ambulantní, a to tak, že služba je poskytována pouze v zařízeních sociálních služeb, bez možnosti
ubytování. Za poskytování služeb v denních stacionářích hradí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou.
Služba je poskytována na základě § 46 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Další bližší informace naleznete na odkaze:
http://iregistr.mpsv.cz/ a u jednotlivých poskytovatelů.
Irena Uličková
vedoucí odboru sociálních věcí

Ze zámku

Schválena dotace na
revitalizaci parku
Začátkem června byla Městu Kravaře schválena dotace ve výši 60 % uznatelných nákladů na projekt Revitalizace dřevinných
vegetačních prvků ve východní části zámecké zahrady v Kravařích. Tento projekt
je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí
a dále je tento projekt spolufinancován
ve výši 40 % uznatelných nákladů Státním
fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Revitalizací se rozumí obnova
stromového patra (zajištění nové generace),
s převahou zachování současné kompozice této části parku, doplnění o doplňkové
dřeviny, odstranění suchých a havarijních
jedinců, rozsáhlé doplnění keřového patra
a ošetření perspektivních stromů. Celkové
náklady (včetně následné rozvojové péče tři
roky po výsadbě) činí cca 1,3 mil korun. Většinu máme už v tuto chvíli proinvestovanou
(přes 800 tis korun), zbývá ošetřit zbylé stromy a osadit 40 budek pro ptáky a netopýry,
jejichž rozmístění bude koordinovat Mgr.
Adrián Czernik, zajišťující odborný biologický
dozor celé realizace projektu. Kromě soustavného dohledu památkářů je realizace
zároveň kontrolována i Krajským úřadem
MSK, protože ten udělil pro tuto akci výjimku k zákazu rušit silně ohrožené druhy živočichů, jako páchníka hnědého (brouk), žluvu
hajní a netopýry, kteří se v této části parku
vyskytují. Několik kusů vysazených stromů
a keřů se neujalo, ty budou v nejbližší době
nahrazeny za nové. Současné deštivější a
chladnější počasí výsadbám přeje, budeme
doufat, že nebudou nikomu trnem v oku a
že v příštích letech přirozeně zaplní a zkrášlí
tuto část parku.
Kateřina Štědroňová, oddělení kultury
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Pokračujeme v opravách střechy zámku
Další investiční akcí započatou v květnu tohoto roku je oprava střešní krytiny
včetně vikýřů nad západním křídlem kravařského zámku. Sérii postupných oprav
střechy zámku zahájilo Město Kravaře již
v roce 2016, a to výměnou střešní krytiny po vnitřních stranách obou křídel.
Poté se pokračovalo ve výměně střechy
nad zámeckou kaplí včetně věžiček jižní
části zámku, a dále pak opravou střechy
nad čelním vstupním traktem s bočními
věžemi. Nyní nás čekají ještě dvě etapy.
V letošním roce jsme vyčlenili finance na
opravu střechy nad západním křídlem
zámku a v příštím roce bychom chtěli dokončit poslední opravy střechy, a to nad
křídlem východním.
Předposlední etapa oprav střechy zámku
v celkové výši 1 812 710 Kč, jehož zhotovitelem je opavská firma KAP s.r.o., by měla být
provedena do konce července 2020. Také

letos jsme získali dotaci z MSK z programu
Obnovy kulturních památek a památkově
chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2020 v celkové výši 600
000 Kč. Navíc ještě čekáme na vyjádření
Ministerstva kultury, kde jsme požádali o
podporu z Havarijního programu. Pokud
by nám i tato dotace byla schválena, mohli
bychom tak získat dalších 500 000 Kč.
Kravaře se mohou pyšnit krásnou kulturní
památkou, jakou bezpochyby náš zámek
je. A je moc dobře, že se na něj nezapomíná v investicích, díky kterým vracíme zámku původní krásu!
Silvie Hříbková
vedoucí oddělení kultury

Na zámku vznikne Informační centrum
V minulém čísle našeho zpravodaje jsme
vás informovali o děních na kravařském
zámku. Jednou ze stále aktuálních činností
jsou stavební úpravy v přízemní místnosti
zámku, do kterého se přestěhuje, z budovy
MěÚ, Turistické informační centrum. Sloužit bude také jako prodejna vstupenek do
zámecké expozice a prodejna upomínkových předmětů, knih aj. Podle architektonického návrhu, který zpracoval Ing. arch.

Adam Weczerek, se z bývalé kanceláře zámecké restaurace stane krásná, reprezentativní místnost s moderním interiérem.
A i přesto, že se veškeré stavební práce
včetně výroby nábytku atd. oproti plánovanému termínu protáhly, věříme, že koncem srpna už budeme moci turisty a návštěvníky zámku přivítat v novém TIC.
Silvie Hříbková, vedoucí oddělení kultury

Ze zámku

Speciální prohlídky
kaple ve fotografiích
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Zámecká expozice opět ožila
Na konci května jsme zahájili turistickou sezónu a tím zpřístupnili zámek, tedy i stálou
zámeckou expozici, všem návštěvníkům.
Mnoho z vás se nás ptá, zda můžete navštívit
zámek i mimo speciální akce? A zda je vůbec
na zámku co k vidění? Samozřejmě, že ano!
Otevřeno máme, jako většina kulturních památek, od úterý do neděle vždy od 10.00 do
17.00 hodin. A tak, jako na jiných zámcích,
i u nás probíhají komentované prohlídky
s průvodkyní, a to každou celou hodinu,
mimo polední pauzu.
Naše neotřelá expozice vás poutavou formou
seznámí s jednotlivými historickými etapami
zámku i celého města. Nejen že budete moci
nahlédnout do alchymistické dílny tajemného majitele zámku a panství, Michala Sendivoje ze Skorska, dvorního alchymisty u dvora
císaře Rudolfa II., ale poznáte také život aristokratických panovníků či obyčejného hlučínského lidu. Otevřeme také Dveře do pravěku a
vy se podíváte do daleké historie – přesněji do

mladší doby bronzové s archeologickými nálezy na území Kravař. Opravdovým skvostem
našeho kravařského zámku je barokní kaple
s nově zrestaurovanou stropní freskou, kde
se dozvíte více o této barokní malbě. V letošní sezóně máme prohlídkový okruh doplněn
novou unikátní výstavou „Hračky ze zámku a
podzámčí“, kde si budete moci prohlédnout
historické hračky z období kolem roku 1900.
A protože myslíme i na rodiny s dětmi, každý
pátek o prázdninách budou probíhat speciální zábavně-poznávací prohlídky s našimi průvodci a animátory. Děti se interaktivní formou
seznámí nejen s historií zámku, ale budou si
moci vyzkoušet, jak pracoval chudý venkovský lid nebo se naopak obléknout do dobových kostýmů. Věříme, že nejen turistům, ale
také našim občanům můžeme nabídnout
skvělý program a zábavu pro volné dny.
Silvie Hříbková, vedoucí oddělení kultury

Ze zámku
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Na zámku se nahrávalo
Reprezentativní prostory našeho zámku
nemusí vždy sloužit jako místo pro konání svateb či koncertů. Využití mají široké.
Již v minulosti se zde natáčely filmy či
pohádky nebo se zde fotily fotky svatebních a společenských šatů do katalogů
různých firem.
Nyní posloužil Rytířský sál mladému
klavíristovi Samuelu Šubrtovi z Bolatic
k natočení vlastních písní. Ty pak bude
postupně zveřejňovat na svém kanále na
YouTube. Taktéž k natáčení klipu svých
písní poslouží zámek další mladé a nadějné hudebnici, Haně Koskové z Bohuslavic, která na jedné z posledních akcí
(Bešedě u kafeja) skvěle doplnila program

hrou na akordeon. Jsme rádi, že můžeme
takovýmto způsobem podpořit mladé
umělce, a zároveň tím propagovat kravařský zámek.
Silvie Hříbková
vedoucí oddělení kultury

Speciální prázdninové zábavněpoznávací prohlídky
• každý pátek v měsíci červenci a srpnu
(od 10.00 do 17.00 hod.)
• děti se hravou formou seznámí s historií zámku a Kravař
• vyzkoušejí si činnosti napříč staletími
• nebudou chybět ani dobové kostýmy,
ve kterých se děti budou moci vyfotit

Letní piknikování v zámeckém
parku

Historické hračky na kravařském zámku
Letošní turistická sezóna na kravařském
zámku se nese v duchu dětských hraček
a her. Naši stálou zámeckou expozici
jsme doplnili unikátní výstavou s názvem
Hračky ze zámku a podzámčí. Exponáty,
které si mohou návštěvníci prohlédnout,
pochází z období kolem roku 1900 a patří
mezi ně nejen hračky, ale také historické
učební pomůcky, naučné a vzdělávací hry

Připravujeme...

nebo také rodinné loutkové divadlo. Už
v raném věku se odlišoval svět chlapců a
dívek jak při hře, tak při výuce a dalších
činnostech. Role dívek byla dána od malička. Cíleně byly vedeny ke správnému
zvládnutí budoucí role matky a hospodyně. Dívky tedy jistě zaujmou porcelánové
servisy, panenky, kočárky či celé kuchyňky, které jsou na zámku k vidění. Chlapcům zase neuniknou strategické a bojové
hračky, které je naopak od nepaměti připravovali na roli ochránce a živitele rodiny. Doprovodná výstava uspořádaná ve
spolupráci s Muzeem hraček z Rychnova
nad Kněžnou bude na kravařském zámku
k vidění do konce roku 2020.
Silvie Hříbková
vedoucí oddělení kultury

• poslechnout si muziku a přitom se
pohodlně usadit (lehnout) na deku
v zámeckém parku budete moci po
dva dny o prázdninách
• nebude chybět ani občerstvení ve
formě čepovaných alko a nealko nápojů a „piknikových balíčků“, které zajistí restaurace Nemlyn

Letní kino
• Kinematograf bratří Čadíků opět po
roce v Kravařích
• 16. - 19. srpna 2020

Hudební prohlídky aneb
Rozezníme celý zámek
• komentované prohlídky zámecké
expozice doplněné hudebními vystoupeními (hrou na různé hudební
nástroje)

Mše svaté v zámecké kapli
• pravidelné mše v zámecké kapli sv.
Michaela (konkrétní termíny budou
upřesněny)

Netopýří noc
• zajímavé vyprávění o životě netopýrů
• 28. 8. 2020 od 18.00 do 22.00

Speciální prohlídky zámecké
kaple
• Pro velký úspěch plánujeme opakovaní
prohlídek kaple s odborným výkladem

Z naší knihovny
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Městská
knihovna
Kravaře

Tipy na prázdninové čtení

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

Výběr knižních
novinek
Beletrie pro dospělé

• Yasmin Rahman - Co jsme si nikdy neřekli
• Barbara Taylor Bradford - Dar osudu
• Roxie Cooper – Den, kdy jsme se potkali
• Markéta Harasimová – Doktorka Viktorie
• Helen Fields – Dokonalé ticho
• Katarína Gillerová – Dubnové slunce
• Radka Třeštíková – Foukneš do pěny
• Shari Lapena – Jeden z nás
• Brooke Harris – Když jsi odešel
• Daniel Cole – Konec hry
• Lin Rina – Kroniky prachu
• Vlastimil Vondruška – Křišťálový klíč. Vídeňský sen
• Caz Frear - Mrazivá krutost
• Eoin Dempsey - Najdi Rebeccu
• Nora Roberts – Nový začátek
• Lisa Jackson – Ochotná zemřít
• Annette Hess - Osvětimský proces
• John Marrs – Pasažéři
• Elizabeth Haran – Pod karmínovým nebem
• Táňa Keleová – Slib
• Jan Štifter – Světlo z Pauliny
• Franck Thilliez – Strach
• Linda Castillo – V moci zla
• Barbara Hannay – Venkovská svatba
• Daniel Palmer – Zoufalec

Šikmý kostel, Karin Lednická

Adept na knihu roku 2020.
„Šikmý kostel vypráví o světě, který zmizel,
a my jsme na něj zapomněli. Jezdíme do dalekých zemí poznávat staré civilizace a obdivovat města ztracená v džungli, a nemáme
tušení, že jedno zmizelé město se nacházelo
na severovýchodě naší země.“
Alena Mornštajnová

Schovej mě v dešti, Jojo Moyesová
Krabice fotografií na půdě může odkrýt
dávná tajemství...
Tři generace žen, jeden příběh.
Další dojemná kniha autorky známých
bestsellerů.

Městská knihovna nabízí službu

Obalování učebnic
cena 5 Kč/ks

... a něco pro děti a mládež
• Annette Mierswa – Instagirl
• Nina De Pass – Jeden rok bez tebe
• Holly Bourne – Jsme všichni sněhové vločky?
• Jenny Han - Vždycky budeme mít léto
• Zuzana Pospíšilová – Záhada školní půdy

„Dočíst knihu je jako
rozloučit se s dobrým
kamarádem.“

Prázdninová půjčovní doba
Úterý 		

8:00-12:00

13:00-16:00

Čtvrtek		

8:00-12:00

13:00-18:00

Z našich mateřských škol
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Zprávičky z MŠ Petra z Kravař
Spolupráce s Domovem
pro seniory sv. Hedviky

V rámci mimořádného opatření k ochraně zdraví paní učitelky organizují vzdělávací činnosti tak, aby děti trávily
větší část dne venku. Naše zahrada se tak stala učebnou v přírodě.

V březnu jsme uzavřeli naši mateřskou školu pro děti a najednou bylo všude zvláštní
a neobvyklé ticho. Nikde se neozýval dětský smích, nikde se nezpívalo. Bylo nám
z toho smutno,ale věděli jsme, že děti
z naší školky jsou v bezpěčí svých domovů
a v péči těch nejbližích, kteří je milují.
Byla to doba, kdy jsme přerušili veškeré
činnosti spojené s dětmi a také se tím přerušila naše spolupráce s Domovem pro seniory, kam pravidelně chodíme na návštěvy a snažíme se seniorům zpříjemnit den
písničkou a přítomností dětí.
Moc dobře jsme si uvědomovali, jak těžké je toto období právě pro seniory, kteří
byli nejvíce ohroženi především izolací od
svých blízkých. Proto jsme se rozhodli, že
jim tentokráte dárek vyrobíme my a alespoň touto cestou je pozdravíme. Napsali jsme jim krátký dopis a dárečky jsme
zanesli panu řediteli. Odměnou nám byl
nejen osobní telefonát od pana ředitele,
ale také krásné přání ke Dni dětí všem našim dětem a hromada bonbonků. Věříme,
že se brzy vše vrátí k normálu a my budeme smět klienty Domova navšívit osobně
a zase je potěšit písničkou a navázat tak na
naši oboustranně obohacující spolupráci.
Veronika Hallerová, MŠ Kravaře

Paní učitelky si pro děti ze svých tříd připravily
oslavu Dne dětí.

Milí rodiče a přátelé naší mateřské školy,
nastává čas letních prázdnin a dovolených. Určitě se všichni těšíte.
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. Těm z Vás, jejichž děti končí docházku do mateřské školy, přejeme,
ať se dětem ve škole líbí, ať společně zvládnete změny, které vám 1. třída přinese. Na ostatní
se po prázdninách budeme těšit. Přejeme všem dětem, rodičům, sponzorům a partnerům
naší mateřské školy krásné prázdniny plné sluníčka a letní pohody.
Kolektiv MŠ Petra z Kravař

Z našich mateřských a základních škol

MŠ Kravaře-Kouty ve fotografiích
Na setkání po koronavirové pauze jsme se všichni moc těšili. Děti nám kousek povyrostly
a my jsme získali další novou zkušenost. Už je ale vše ve starých kolejích, děti se radují se
svými kamarády, a s nadšením se účastní všech nabízených činností.
Renata Rozkošná, ředitelka MŠ Kravaře-Kouty
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Závěr školního
roku v ZŠ
Kravaře-Kouty
Blíží se nám závěr školního roku a s ním
souvisí bilancování nad tím, jaký ten rok
byl. Začal hezky a poklidně, během celé
doby naši žáci prožívali společné zážitky spojené nejen s výukou – nejrůznější
akce sportovní i kulturní, výlety do přírody
a také do města, řadu zajímavých projektových dnů. Oslavili jsme adventní období
a Vánoce. Společně jsme prožili zkoušku
v podobě kontroly České školní inspekce,
která dopadla dobře. Podařilo se nám vybudovat a slavnostně otevřít učebnu tělesné výchovy. Zajistili jsme nové pohybové
kroužky, které doposud v nabídce chyběly.
V plánu byla ještě řada akcí. A školní rok by
takto pokračoval i nadále, kdyby se náhle
nezastavil a neuvedl nás nové, neznámé
výzvě – ze dne na den zavřít školu a řešit
tuto nově nastolenou situaci. Pro každého to byla veliká výzva a já bych si troufla
zhodnotit, že se nám to společně podařilo
zvládnout.
Velmi bych chtěla touto cestou poděkovat celému kolektivu školy – pedagogům
i nepedagogickým pracovníkům – za to,
jak se jim dařilo celou situaci uchopit, že
na ně bylo spolehnutí a že dokázali kvalitně pracovat i za těchto podmínek. Žákům
školy bych chtěla poděkovat za pilné plnění povinností, nezaleknutí se technických
problémů, souvisejících s touto formou
výuky a přístupu k distanční formě vzdělávání. Všem rodičům velice děkuji za trpělivost – věřím, že při plnění pracovních
povinností a vedení domácnosti to pro ně
nebylo vůbec snadné. Velmi nás podpořily Vaše povzbudivé emaily a zprávy, které
v některých momentech dokázaly neskutečně potěšit a motivovat. Děkuji také
zástupcům města Kravaře a paní starostce Mgr. Monice Brzeskové za podporu při
zajištění dezinfekčních přípravků, pomoci
a zájmu o to, jak situaci řešíme. V neposlední řadě chci také poděkovat rodičům,
kteří poskytli našim pedagogickým pracovníkům ochranné pomůcky – jsou to
pan Tomáš Glabasňa a paní Pavla Řehulková.
Věřím, že v září začne nový školní rok zase
hezky a poklidně, a že to tak už vydrží.
Eva Watzlawiková
ředitelka školy

Z našich základních škol, z centra volného času
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Návrat dětí do školy po pandemii
Po více než dvou měsících se někteří žáci
prvního stupně vrátili zpět do školních lavic.
Neodradily je ani nestandardní hygienické
podmínky nezbytné pro chod školy. Jak celou situaci vnímají samy děti, jsme zjišťovali
v krátkém dotazníku. Malou ukázku odpovědí si můžete přečíst v následujících řádcích.
Otázka č.1: Kdo ti doma pomáhal
s učením?
Odpovědi:
„Mamka. A musela mít pořádné nervy.“
„Mamka, protože měla se mnou výdrž.“
„Mamka, babička a samozřejmě můj mozek.“

„ Na to, až nebudu ve škole dávat pozor.“
„Já jsem se těšil na kamarády a na tělocvik. Ten ale nemáme.“
„Na kamarády a na paní učitelku, ta je nejlepší.“

Otázka č.2: Bavilo tě více učení doma
nebo teď ve škole?
„Spíš ve škole, mám pak volno.“
„Teď ve škole, je tu větší sranda.“

Otázka č.7: Voní ti školní dezinfekce?
„Ne, ale nemám na výběr.“ „Ne, smrdí jako
prošlé vajíčko.“ „Voní mi jako vodka.“
„Nevoní, ale je nejlevnější.“ „Školní dezinfekce mi nevoní, protože smrdí jak slivovica.“

Otázka č.3: Chtěl/chtěla jsi jít do školy
sám/sama nebo tě poslali rodiče?
„Rodiče. Oni mě tam neposlali, oni mě tam
přímo z domu vyhodili.“
„Moji rodiče prvně nechtěli, ale já jsem je
přemluvila.“
Otázka č.4: Na co ses do školy nejvíce
těšil/těšila?

Otázka č.5: Co bylo pro tebe nejhorší
v době karantény?
„Že hitnu korunaviruz.“
„Když jsem si zapomněl roušku.“
Otázka č.6: Jaký vzor roušky nosíš?
„Pandí. Kočičkovou. FC Baník Ostrava. FC
Opava. S lamou. S graffiti. L.O.L. surprise.“

ZŠ Kravaře

Poděkování externím
vedoucím zájmových
kroužků CVČ
Prostřednictvím Besedníku, zpravodaje
města Kravaře, chci poděkovat všem vedoucím zájmových kroužků, kteří pracovali
s dětmi ve školním roce 2019/2020. Společně s pracovníky centra volného času
zajišťovali pravidelnou činnost zájmových
kroužků v Kravařích, v Kravařích-Koutech,
Štěpánkovicích, Bolaticích, Kobeřicích,
Štítině, Velkých Hošticích a Bohuslavicích. Velice jim děkuji za jejich nadšení pro
práci s dětmi. Cením si jejich obětavosti,
trpělivosti a kreativity, jejich dovedností
a znalostí, které s úsměvem předávají
všem účastníkům zájmového vzdělávání.
Přeji jim dostatek odpočinku a načerpání
nových sil do dalšího období, hodně zdraví
a optimismu. Těším se společně se všemi
pracovníky centra na to, že se opět budeme setkávat v příštím školním roce.
Jména vedoucích zájmových kroužků, kteří pracovali ve školním roce
2019/2020:
Martin Bolacký, Alexandra Binková, Hana
Fiedlerová, Ondřej Frank, Bc. Petra Grigarčíková, Petra Guldová, Bc. Dagmar Halfarová, Rostislav Hrudík, Andrea Kubcová,
Miroslav Kučera, Antonín Küffel, Hana
Ličková, Mgr. Petra Lichá, Jiří Malysa, Josef Martínek, Andreas Muczka, Bc. DiS.
Tomáš Nestroj, Eva Světlana Nováková,
Terezie Pastrnková, Aneta Peterková, Mgr.
František Segeťa, Aneta Skrbelová, Roman
Šalata, Klára Thiemelová, David Thomas,
Marek Tkaczik, Romana Vilášková, Hubert
Weczerek, Lukáš Wittek, David Wittek, Barbora Řeháčková a Renata Žurková.
Eva Jurášková, ředitelka CVČ Kravaře

Přihlášky do zájmových
kroužků CVČ na školní
rok 2020/2021
Do zájmových kroužků pro nový
školní rok se můžete hlásit online již
od 1. 7. 2020!
Přehled kroužků naleznete také na
stránkách www.cvckravare.cz.

Z domova pro seniory
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Květen a počátek června v Domově pro seniory
Měsíc květen přinesl tolik očekáváný konec nouzového stavu a díky opatřením
Ministerstva zdravotnictví byly od pondělí
25. května povoleny návštěvy u klientů za
těchto podmínek:

Základní podmínky návštěv
u klientů v Domově pro seniory sv. Hedviky - Kravaře

1. Návštěvy mohou probíhat v režimu
maximálně dvě osoby na jednoho klienta ve stejném čase.
2. Pouze ve výjimečných případech,
např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod může být počet
osob vyšší.
3. Nedoporučujeme přítomnost dětí do 15 let.
4. Návštěvy budou probíhat každý den
v čase od 14,00 do 17,00 hodin.
5. Doba jedné návštěvy bude trvat max.
1 hodinu.
6. Návštěvy budou probíhat ve venkovních prostorách domova. V případě
nepříznivého počasí a ve výjimečných
případech na pokoji klienta anebo na jiném k tomuto účelu vyčleněném místě.
7. Po celou dobu návštěvy si musí všichni krýt dýchací cesty rouškou a dodržovat vzdálenost 2 metrů mezi osobami
(klient x návštěva).
8. Termín návštěvy, z důvodu, aby nedocházelo ke kumulaci návštěvníků, si návštěvník předem telefonicky domluví:
Po - Pá v čase 8.00 až 13.00 hodin na tel.
čísle 553 671 186
Po - Ne v čase 14.00 až 17.00 hodin na
tel. čísle 734 442 217.
9. Každá návštěva ohlásí svůj příchod
(i odchod) do domova ve vchodu do budovy, na „Recepci“, kde bude proveden
záznam o návštěvě a seznámení s pravidly návštěvy (používání roušky, dezinfekce, měření teploty, atd.).
10. Návštěva může předat klientovi
malý balíček (trvanlivé potraviny, drogerie), ale pouze v originálním obalu,
tak aby mohlo dojít k dezinfekci obalu.
Toto uvolnění vyvolalo u klientů velice pozitivní ohlas, protože se všichni na své příbuzné a blízké po tak dlouhé době odloučení nesmírně těšili. V duchu uvolňování
opatření jsme také pro naše seniory uspořádali a zorganizovali hned několik akcí.

V kulturní místnosti jsme dodatečně oslavili Den matek, který ke květnu neodmyslitelně patří. Byly připraveny básně, které
klienti přednesli, sladké překvapení ke
kávě a celým odpolednem se nesly písně,
které si klienti a zaměstnanci společně od
srdce zazpívali. Vedení města u příležitosti
tohoto svátku darovalo všem seniorkám
krásnou kytičku a zaměstnanci Mateřské
školy Petra z Kravař doručili u této příležitosti seniorům milé dárečky. Za všechny
tyto pozornosti moc děkujeme.
Dále jsme pro klienty připravili Svatodušní smažení vaječiny, které se však pro nepřízeň počasí konalo v kulturní místnosti

domova. Klienti si na výborné vaječině
pochutnali a zavzpomínali, jak tyto svátky
slavívali doma. Těšíme se, že brzy budeme
moci připravit posezení na zahradě a našim seniorům tak vytvořit příjemné prostředí venku.
I nadále však v domově pokračujeme ve
zvýšených hygienických a bezpečnostních
opatřeních a zajišťujeme klientům tolik
potřebný individuální přístup. Děkujeme
všem, kteří tuto výjimečnou dobu našim
klientům jakkoli zpříjemnili či naše klienty
jakkoli potěšili.
Petra Jochimová
aktivizační pracovnice domova

Farnost, spolky

Ze zámeckého
klubu žen
Po více jak dvouměsíční pauze způsobené
neviditelným virem – koronavirem se členky Zámeckého klubu žen znovu pustily do
práce. Nejdříve si vyjely na výlet do přírody
a pak následovalo příjemné setkání, tentokrát ve farním sále, kde byla připomínka svátku Svatého Ducha a svátku Božího Těla. Sešly
jsme se s radostí, že nás nic zlého nepostihlo
a s tím, že nám již naše pravidelná setkání
velice chyběla.
Uvítal nás pan farář – otec Jan Szkandera
a velmi poutavým povídáním nás seznámil
s historií slavení těchto dvou významných
svátků. Zavzpomínaly jsme si na své dětství
a mládí, kdy na svátek Svatého Ducha jsme
s rodiči po mši svaté odcházeli nebo odjížděli na kolech do přírody, kde jsme si smažili
vejce, což byl starý lidový zvyk. A právě tento
zvyk jsme si společně připomenuly a vaječina byla vynikající.
Loučily jsme se po skoro třech hodinách
a již jsme se těšily na naše další setkání, které
bude určitě velmi zajímavé, tentokrát se setkáme s krajkářkou paní Karlou Klusoňovou,
která před dvaceti pěti lety upaličkovala nádherný obraz sv. Jana Sarkandra u příležitosti
jeho svatořečení sv. otcem Janem Pavlem
v Olomouci. Naši farníci tehdy obraz svatému otci předali jako dar naší farnosti. U této
příležitosti nás pan farář Jan Szkandera seznámí s životem tohoto světce, který je spjat
i s naším regionem. Akce se bude konat 23.
června od 16 hodin ve farním sále. Děkujeme
panu faráři za možnost uspořádat tyto i další
akce našeho klubu ve farním sále.
Eva Peterková
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Slovo pana faráře
Vážení občané města Kravaře,
dovolte, abych se vyjádřil k něčemu co možná většinu z vás ani nebude zajímat,
ale přesto si myslím, že byste o tom měli vědět. Blíží se konec měsíce června a s
tím jsou v jednotlivých diecézích spojena kněžská a jáhenská svěcení. V ostravsko-opavské diecézi budou letos vysvěcení dva novokněží. Není to velký počet,
ale bohudík za to. Daleko smutnější je ovšem fakt, že nebude svěcený nikdo na
jáhna. To v praxi znamená, že pokud k nám nepřijde nikdo z ciziny, pak za rok nebude v naší diecézi kněžské svěcení žádné. Myslím, že zatím pořád i přes tak malý
počet prozatím nepociťujeme nedostatek kněží - alespoň v našich končinách. Ale
pokud bude takový trend postupovat, brzy začneme. Vím, že povolání ke kněžství
je nezasloužený dar, je to volání od Boha, ale možná někdy naše víra tak ochladla,
že nevytváříme ani prostor, ve kterém by onen hlas byl slyšitelný. Je to podobné
jako když někdo jde se sluchátky na uších přírodou a vůbec neslyší krásu ptačího
zpěvu, šum lesa či zurčení lesního potůčku. Takový člověk si myslí, jak nežije ve
zdravé atmosféře a přitom to je atmosféra absolutně nepřirozená. Bůh mu chce
něco říct krásou přírody, ale on volí raději svůj umělý svět. Podobně to může být
i s naší vírou anebo tradici víry. Nevěřím tomu, že Bůh přestal mluvit a volat lidi
ke službě kněžské, ale my jsme mnohdy vytvořili atmosféru „víry“, která nedovolí
slyšet ho. Je to pro nás výzva, abychom všichni usilovali o objevení ryzosti a krasy
víry, která tady po staletí je. Svatý Ignác Antiochijský před svým umučením – byl
pro víru roztrhán šelmami - napsal římské církvi tyto řádky: „Křesťanství není věc
přesvědčování, ale velikosti, i když je u světa v nenávisti.“
A teď zmíním něco, co vás bude zajímat asi všechny. V naší farnosti, v našem městě
přestane působit otec Jan Zelenka. Když píši tyto řádky, tak se záměrně nezmiňuji
o tom, kam půjde, protože chci, aby to oznámil on sám. Je to jeho výsada a já mu
ji nechci brát. Když tohle budete číst, už to budete vědět. Já bych mu touto cestou
jako farář chtěl poděkovat za jeho krásnou a obětavou službu pro farnost a tím i
pro město. Především mu chci poděkovat za krásnou spolupráci a mohu říct, že
jsem za ten rok společného života nesmírně vděčný. Byl pro mě velkým pomocníkem od prvních chvil až do konce a za to mu děkuji. Kdo mě zná, ví, že ode mě
větší pochvaly už nemůže očekávat, protože v těch slovech jsem vyjádřil vše - byť
úsporně. Já mu ze srdce přejí Boží požehnání na novém místě. A vám všem, kteří
jste mé řádky dočetli až sem, přeji také Boží požehnání.
farář Jan Szkandera

Navštívily jsme Kozmické ptačí louky
Naší první akcí na konci pandemie koronaviru, která přišla tak rychle a nečekaně, byl výlet na Kozmické ptačí lou-

ky. Na nádraží v Kravařích v 7.45 se nás
sešlo jen pět. Další přistoupily v Opavě,
některé na Štítině. Celkem nás tedy bylo
třináct. Kozmické ptačí louky je projekt
firmy Semix od roku 2006. Firma Semix
zajišťuje rozvoj a údržbu tohoto biotopu
současně s potřebami jednotlivých druhů rostlin a živočichů. Je zde unikátní
ornitologická pozorovatelna v naší oblasti. Pozorovat ptáky zde můžeme ze
7,5 m vysoké pozorovatelny. Hnízdí zde
velké množství druhů ptáků, např. husa
velká, volavky, kachny, labutě, ibis hnědý, čáp bílý, lyska černá, dudek chocho-

latý, ledňáček říční a další. Zároveň jsou
na těchto loukách ohrady s výběhem pro
13 Exmoorských divokých koní (původní
britské plemeno neboli keltský pony).
Počasí nám přálo, trochu víc foukalo, ale
bylo nám příjemně. V nedalekém penzionu Kamenec v Jilešovicích jsme si daly
výborný oběd a kávu a kolem 14. hodiny
jsme jely vlakem domů.
Za Zámecký klub žen
Míla Šnýdrová

Zajímavosti

Život po válce

Pokračování z minulého Besedníku.
Po 9. květnu se vraceli muži z války...
„Po příchodu domů se museli hlásit na ohlašovacím úřadě národního výboru, kde byli
milicí znovu vyšetřováni a byly prováděny
výslechy o jejich politické činnosti za 1. republiky a za okupace. Ti, kteří byli svými spoluobčany obviněni z činnosti ve prospěch
nacistů nebo byli podezřelí, že se chovali v
okupovaných zemích barbarsky, byli uvězněni ve sklepě národního výboru (hospoda
Slanina), a střeženi milicí. Při vyšetřování se
také někteří vyšetřující nechovali příliš ohleduplně. Se zvláštní oblibou toto vyšetřování
prováděl jistý zajatec, zde všeobecně zvaný
„partyzán“, bývalý notář z Podkarpatské Rusi.
Ten také ovlivňoval všechny členy milice i
ostatní členy Revoluční národní rady, naučil
je dělat výslechy a rozhodoval o tom spolu
i s velitelem, koho uvěznit ve sklepě a koho
pustit domů. Také někteří členové milice se
nechovali k vězňům spravedlivě. Zvláště při
tanečních zábavách se opíjeli samohonkou
(pálenkou vlastní výroby), pak navštěvovali
vězně ve sklepě a chovali se k nim nedůstojně.“ (Jedná se o přesnou citaci z kroniky města Kravaře)
… Obyvatelům nezbylo nic, než se pustit
do obnovy obce a celého života. Začala se
urychleně opravovat poškozená obydlí. Bylo
to opravdu velmi těžké, nebyl dostatek materiálu, zejména skla a krytiny. Bylo třeba
mnoho pracovních sil a proto museli všichni
občané při obnově obce pomáhat; byly vytvořeny pracovní čety, které odstraňovaly a
pohřbívaly mrtvoly a pobitá zvířata, rozebíraly pancéřové uzávěry, sbíraly miny z pole
a cesty, stavěly elektrickou síť, upravovaly
školní budovy, kostel, obytné budovy, třídily
munici, zbraně a výstroj po německé armádě. Ženy čistily veřejné budovy, odstraňovaly trosky a rumoviska, čistily ulice a příkopy
a vypomáhaly při jarních pracích na polích
apod.
Osobám německé národnosti bylo přikázáno Revolučním výborem nosit zvláštní označení – černé N v bílém kruhu. Podle tohoto
nařízení nesměli Němci používat dopravní
prostředky, navštěvovat veřejné a zábavní
místnosti, nesměli po 20. hodině vycházet
z domu apod. Byli to skoro všichni původní
obyvatelé našich obcí.
Velmi složité bylo zásobování obyvatel. V prvních dnech po válce se o zásobování nikdo
nestaral, pomož si jak můžeš. A tak mnoho
rodin zejména s dětmi trpělo hladem. Největší pochoutkou pro děti byl krajíc chleba,
politý kozím mlékem a trochu pocukrovaný.
Až v podzimních měsících bylo upraveno
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zásobování potravinami. Všechny potraviny
byly vydávány na potravinové lístky. Lístky
byly zavedeny na mouku, cukr, chléb, tuky,
maso a poživatiny. Také uhlí, dříví, cigarety a
tabák byly na příděl. Zavedeny byly šatenky a
poukázky na textil a obuv. Potravinové lístky
byly zvlášť pro Čechy a Němce. Němci měli
přídělové lístky nižší. To se týkalo většiny
obyvatel obce, protože dosud neměli československé občanství, proto nemohli obdržet
potravinové lístky pro Čechy. Nejhůře na tom
byly rodiny s dětmi. Také zdravotní poměry
nebyly dobré. Po frontových událostech v
jarních a letních měsících byla postižena celá
řada lidí prudkým paratyfem, který u některých trval až 6 týdnů. V podzimních měsících
se vyskytlo v obci i několik případů břišního
tyfu, pravděpodobně ze znečištěných studní. Obyvatelé byli válečným náhražkovým
zásobováním potravinami tělesně oslabeni,
projevila se u nich chudokrevnost a tuberkulóza. Nejvíce trpěly děti, byly málo odolné i
proti ostatním infekčním chorobám. Dětem
byla poskytována pomoc ve školách Československým červeným křížem z akce UNRA.
Sotva si lidé upravili své domky a byty, již odcházeli za prací do Opavy, vesnic za vodou,

později do Ostravy, Krnova. Všude je práce
dostatek, žádání jsou zejména zedníci, tesaři,
a vůbec stavební dělníci. Peněz bylo potřeba
na šaty, na obuv, nábytek, na opravu domků.
Nejhůře na tom byly vdovy s malými dětmi,
kterých byl v obci značný počet a také ženy,
jejichž muži jsou nezvěstní nebo v zajetí. I ony
odcházely do práce, zejména k zedníkům.
Do 31.7.1945 byly na území ČSR zákonitým
platidlem marky, 1.8. byla provedena výměna marek za koruny. 1.11.1945 byl celý obsah
dosavadního oběživa znehybněn. Stará platidla se již nesměla směňovat. Dekret prezidenta republiky o obnově čsl. měny prohlásil
všechny vklady za vázané. Občané museli
přihlásit vklady, pohledávky na účtech, životní pojistky, cenné papíry tuzemské i cizozemské i pohledávky ze známek školního spoření. Neměli to naši předkové jednoduché,
přišli o všechno, i o to nejcennější - o životy.
Dnes si to opravdu neumíme představit.
Když připravuji tyto řádky pro Besedník, často mne obchází až hrůza. Všechno ani napsat
ani vypovědět nejde. Děkujme Bohu za to, že
žijeme již 75 let v míru a prosme, aby tak žili i
naši potomci.
Eva Peterková

Zajímavosti
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Na zámku proběhne
dětský den
Srdečně zveme všechny děti na dětský
den, který se uskuteční dne 10. července
od 10:00 hodin v areálu zámku a zámeckého parku v Kravařích. Pro děti budou
připraveny zdarma různé atrakce, tvořivé
činnosti, soutěže, občerstvení a také prohlídka zámeckého muzea.
Těší se na Vás členové Kruhu přátel Německa v Kravařích.

Další číslo
časopisu Hlučínsko
v prodeji
Tématem letošního ročníku je pochopitelně výročí 100 let Hlučínska, čemuž
odpovídá i obsah většiny článků a příspěvků nového čísla časopisu. Kromě
nich však určitě zaujme (zvlášť v této
době) článek o epidemiích na Hlučínsku po druhé světové válce nebo článek
s názvem Dvojí kravařské výročí. Nové
číslo časopisu Hlučínsko si můžete opět
zakoupit jak na zámku, tak v městské
knihovně. Prodejní cena se od letošního
roku zvedla na 40 korun.
Kateřina Štědroňová
oddělení kultury

Vzpomínky naší babičky
Byl školní rok 1962/63. Byl to druhý rok, kdy
žáci opouštěli základní školu ve svých patnácti letech, a to z deváté třídy. Dříve to bylo z třídy osmé ve 14 letech. A tak nebylo divu, že se
vymýšlely aktivity, které umožňovaly žákům
devátých tříd se různě projevit. V té době přicházeli na školu převážně mladí učitelé. Mezi
nimi byli u učitel Zdeněk Staněk z Brna a učitel Jan Onderka, který denně přijížděl z blízkých Nových Sedlic na kole. Začalo to besedami o jazzu v říjnu 1962, které pořádal učitel
Staněk. V té době byla známá již divadla malých forem, z nichž nejznámější byl pražský
Semafor, divadlo Na zábradlí, divadlo Paravan, Večerní Brno v Brně, ale i kabaret Štafle
v Ostravě. Dnes si již nikdo nevzpomíná, jak
tomu bylo úplně na začátku, když se ve škole
z žáků devátých tříd začala tvořit rytmická
skupina SKUMAFOR. Název vznikl ze složení
slov skupina malých forem. Skumafor pak
pořádal ve škole programy s písničkami a
scénkami ze Semaforu, a to s velkým úspěchem a zájmem žáků osmých a devátých
tříd. Oblíbenými zpěváky té doby byl Waldemar Matuška, Eva Pilarová, Jiří Suchý Jiří Šlitr,
Jana Malknechtová, mladá skupina Olympic
apod. Mnozí pamětníci si jistě vzpomenou
na semaforácké hry Zuzana není doma,
Člověk z půdy, Jonáš a tingl tangl, či představení ostravského kabaretu Štafle s hrou
Čert na štaflík, nebo brněnského Večerního
Brna Drak je Drak. Mnohé písničky z těchto
her právě zaznívaly kravařskou školou. V té
době byla v Kravařích již tři roky v provozu
kavárna na Bezručově ulici (škoda, škoda
této krásné kavárny) a zde se konaly akce

„kavárna mladých“, věnované právě mládeži
s besedami zajímavých lidí, besedami o současné moderní hudební i divadelní tvorbě.
Organizátoři kavárny mladých si mimo jiné
pozvali na jeden večer také Skumafor. Byl
to krásný večer, pod vedením učitelů Staňka
a Onderky se odehrávalo představení jako
v pražském Semaforu. Písničky jako Povídají lidé někteří, oblíbený twist Normálně
či písnička Šišlala, měly obrovský úspěch u
tehdejších návštěvníků kavárny mladých.
Úspěšné byly i scénky; např. členové Skumaforu předvedli parodii na schůzi ČSM
(Československého svazu mládeže). Největším úspěchem Skumaforu však byla účast
v Soutěži tvořivosti mládeže. Výborné první
místo mezi cca 20 skupinami malých forem
v okrese Opava. Blížil se konec školního roku
a členové Skumaforu se chystali na poslední
společnou aktivitu. Pod vedením učitele Onderky se během letních prázdnin vydali na
čundr nebo také puťák. Během 14 dnů prošli
celé Beskydy – od Frýdlantu přes Ondřejník,
Lysou horu, Ostravici, bájnou horu Čantorii až po prales Mionší, aby pak v Mostech
nastoupili na vlak v vrátili se domů. Pak se
již rozešli do všech světových stran. Žáci na
střední školy a učiliště v celém tehdy Severomoravském kraji, učitel Staněk odešel do
Brna, jen učitel Onderka zůstal v Kravařích
dalších skoro 25 let.
Tato vzpomínka je věnována právě učiteli Janu Onderkovi, který opustil tento svět
v dubnu letošního roku.
Připravila Eva Peterková

Rouška píše dějiny
Prožíváme složitou dobu, pro kterou bychom v
našich životech hledali jen těžko srovnání. Píše
se milník dějin lidstva zvaný pandemie koronaviru. Zvlášť v naší zemi je jejím symbolem pokrývka obličeje všeobecně nazývaná rouškou.
Kousek látky rozličných tvarů, barev i vzorů.
Chrání naše blízké, sousedy, kolegy, všechny
kolem a v důsledku i nás samotné. Do našich
pamětí se vrylo notoricky známé heslo“ „moje
rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě.“
Kousek látky, který stmelil národ a ukázal kolik solidarity a ochoty pomoci druhým v nás je.
Jako symbol doby si zaslouží pozornost současníků, ale i příštích generací. Rozhodli jsme
se proto vytvořit jejich unikátní sbírku a expozici
v Muzeu Policie České republiky a zanechat tak

historickou stopu. Do projektu se může zapojit
každý. Pošlete nám zajímavou vámi zhotovenou roušku, třeba i se vzkazem policistům či
konkrétnímu policistovi a my z vašich děl vytvoříme historickou sbírku, odkaz dalším budoucím generacím.
Zapište se i vy sami do historie koronavirové krize vlastnoručně vyrobenou rouškou
pro hrdiny. Své výtvory posílejte přímo na adresu: Muzeum Policie České republiky, Ke Karlovu 453/1, 120 00, Praha 2. Už se na ně moc
těšíme. Dle podmínek České pošty je až do odvolání možné zasílat roušky zdarma, pokud jsou
umístěné v průhledném obalu a jsou označeny
nápisem „Roušky“.
plk. Mgr. Zuzana PIDRMANOVÁ
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Okénko pro zdraví
Dobrý den, přátelé,
máme tady léto, které je poněkud skoupé na sluneční paprsky. Počasí se prý nemá pomlouvat a ani si stěžovat, což je pravda, protože máme ho přijímat takové, jaké je. Majitelé zahrad už sklízejí
zeleninu, ovoce a taky někteří horlivě sbírají slimáky. Tito tvorové
prý mají dobrý čich a proto když cítí na zahradě pivo,tak se slézají
a vy je můžete dát někam jinam a nenechat ožrat úrodu na zahradě. Mně se pokus nepodařil, třikrát jsem vylila láhev piva do
misky a ráno spěchala na zahradu a nic, ani jeden slimák se neopil pivem, usoudila jsem, že asi kupuji chybnou značku piva... co
s tím??? Nebudu si kazit radost z jiných rostlin a květin na zahrádce, snad se slimáci sami přemístí. V tomto období sbíráme, sušíme
květy, listy bylinek a taky vaříme dobroty z rebarbory - kompot,
sirupy třeba z květů bezu, z listů máty, meduňky, kopřivy a další.
Dnes píši o zázraku, nejsilnějším antibiotiku, o medu, který by
neměl chybět v žádné kuchyni. Celkově posiluje imunitní systém,
zlepšuje stav vnitřních orgánů a hydratuje, regeneruje a vyživuje
kůži.
Včelí med je medicína jako žádná jiná. Musí to být med kvalitní,
český přímo od včelaře, to samé platí i pro ostatní produkty. Máme
to štěstí, že v Kravařích jsou výborní a poctiví včelaři a mezi nimi je
včelařka paní Jana Pavlíková. Když jsme naslouchali její přednášce o práci včel, o péči, kterou včelám dává vlastně po celý rok, že
tato práce je velmi náročná a pak přináší radost a odměnu ve formě zdraví a pohody. Paní Pavlíková má už v prodeji květový med
a jestli mohu doporučit, tak se ptejte taky na pastovaný med, ten
zůstavá po celý rok vláčný a tak si můžete kdykoliv dát dobrotu chléb s máslem a medem…
Široké uplatnění má med v kuchyni, med použitý místo cukru
dodá kompotům, džemům mnohem lepší chuť. Bez této suroviny se neobejde ani pečení, med dodává těstům vláčnost a specifickou chuť. Med je nejvhodnější konzumovat v přírodním stavu,
třeba si udělejte každodenní obřad, každý den jednu lžíci medu.
Léčivé včelí produkty
Propolis – tuhá hmota pryskyřičného charakteru, včely ji používají jako ochranu před bakteriemi a plísněmi.

Letní otvírací doba aquaparku
Bazén

Sauna

Pondělí

od 1000 do 2100

  

Úterý

od 1000 do 2100

   

Středa

od 700 do 2100

   

Čtvrtek

od 1000 do 2100

   

Pátek

od 1000 do 2100

   

Sobota

od 800 do 2100

   od 1600   do 2100 společná

Neděle

od 800 do 2100

   od  1600   do 2100 společná

  

Možnost pronájmu sauny mimo provozní dobu
1 000 Kč/hod.
Aquaerobik do konce srpna zrušen
Solárium možno využít v provozní době bazénu.

Aquapark Kravaře
zahájil letní
provoz

Mateří kašička - v úlu slouží ke krmení včelích larviček a včelí
matky. Obsahuje mnoho vitamínů, stimulačních látek.
Pyl - obsahuje hodně bílkovin a vitamínů, snižuje tlak a hladinu
cholesterolu v krvi, posiluje imunitu.
Včelí vosk - produkt, který se využívá v kosmetice, jako přísada na
výrobu vonných svíček. Zároveň bývá jako přísada do přípravku na
úpravu povrchu dřevěných věcí.

Těšíme se na Vás

V kuchyni přidávám a dochucuji omáčky, zeleninové pokrmy lžičkou medu, vyzkoušejte a budete překvapení jemností
chuti pokrmů.
V příštím čísle si přečtete další recepty
s medem, přeji Vám hezké, klidné dny ve
zdraví.
Dagmar Pechatá

www.aquapark-kravare.cz

Zveme Vás
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Festival kultury
a hlučínských
řemesel 2020

12. července od 14.00 hodin

Mírové náměstí v Hlučíně

Zápis RC Myška v Kravařích
na školní rok 2020-2021
Zápis proběhne v CVČ Kravaře

v pondělí 31. srpna v 9:30 hodin.
Děti budou rozděleny do skupinek podle věku:
• od 6 týdnů do 6 měsíců • od 6 měsíců do 1 roku • od 1 roku do 5 let
Cvičení probíhá ve skupinkách, rozdělených dle věku dětí, pod vedením
speciálně vyškolené instruktorky psychomotorického vývoje, jejíž aktivity
podporují celkový fyzický i psychický vývoj Vašeho dítěte.
Hodiny RC Myška jsou vždy doprovázeny říkadly, písničkami a hrou.
Děti se mohou naučit barvy, ovoce a zeleninu, zvířátka atd.
Dále cvičíme na balonech, svačíme, kreslíme a zpíváme s hudebními nástroji.
Kdo jste mezi nás ještě nezavítali, srdečně Vás zveme!
Více informací u paní Jiřiny Kurkové, tel. číslo: 605 866 906.

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 2020“, který je spolufinancován
Moravskoslezským krajem v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2020.
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Prohlídkový okruh s průvodcem

Zámecká kaple s restaurovanou freskou / Expozice věnovaná rodu
Renardů / Barokní část / Alchymistická dílna / Život lidí na Hlučínsku /
doprovodná výstava Hračky ze zámku a podzámčí
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Zámek Kravaře, Alejní 24, Kravaře
Tel.: 553 777 971
www.kravare.cz
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Zámek
Kravare,Alejní
Alejní24,
24,
Kravare
Zámek
Kravare, AlejníZámek
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www.kravare.cz
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www.kravare.c
www.facebook.com/zamekkravare
www.facebook.com/zamekkravare
www.facebook.com/zamekkravar
www.faceb
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Prodej drůbežího masa z přebytku ze dvora

KRŮTY, KUŘATA, HUSOKAČENY
Drůbež běhá volně po trávě
a v lesním porostu, je krmena
šrotem, pšenicí, ječmenem,
naklíčeným obilím, kopřivami,
bramborami.
Při větší objednávce dovoz zdarma.
Volejte: 723 199 786
E-mail: domaci-drubez@seznam.cz

DĚTSKÝ DEN
Kdy? 10. července od 10:00 hodin
Kde? Zámek a zámecký park v Kravařích
Soutěže a hry

Na financování dětského dne se podílí Shromáždění Německých spolků v Praze a město Kravaře.

Chcete nové dveře do Vašeho interiéru?
Zastavte se u nás!

Vrchní 30
Opava
Kateřinky

zaměření cenové nabídky vzorková prodejna
montáž interiérové dveře dřevěné zárubně
atypické rozměry obložení kovové zárubně
bezpečnostní protipožární vstupní dveře do bytu
celoskleněné kvalitní české dveře polodrážkové
rám z masivního dřeva +odlehčená dřevotříska
prosklené stěny posuvné bezpolodrážkové
hliníkové hrany klima skryté zárubně dýhované
posuvné na stěnu laminátové posuvné do pouzdra
vzorková prodejna: po - čt: 8:00 – 17:00 pátek: 8:00 – 15:00

www.sapdoor.cz

Inzerce
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Výstavbu realizují:

PRODEJ

NoveBytyOpava
.cz
ZAHÁJEN

www.

JOLK
REALITY
JOLK
REALITY

NOVÝCH BYTŮ
8 bytových domů
garážová stání
parkovací místa

www.NoveBytyOpava.cz
www.NoveBytyOpava.cz
721 721 127 133 nových bytů

721 721 127
I

Developer
a Investor:
KP REAL SOLICITATION s.r.o.
Developer
a Investor: KP REAL SOLICITATION
s.r.o.

I

I

I

1KK 2KK 3KK 4KK 5KK

P

721 721 127
N

Z

JOLK REALITY

721 721 127

www.NoveBytyOpava.cz

PRODEJ

Developer a Investor: KP REAL SOLICITATION s.r.o.

1K

NOVÝCH BYTŮ

ZAHÁJEN

8 bytových domů
+ 157 garážových a parkovacích stání
20

5–20

182

133 nových bytů
1KK I 2KK I 3KK I 4KK I 5KK

MĚSÍČNÍ

195

let

PROMO

AKCE

www.napojove-centrum.cz

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

✆ 728 644 712
gastro zboží

·

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

Opavská desítka 10˚
(1L=32,95)
659,-/20 L
929,-/30 L
(1L=30,96)
1.449,-/50 L
(1L=28,98)
Opavská jededenáctka 11˚
(1L=34,95)
699,-/20 L
989,-/30 L
(1L=32,96)
1.549,-/50 L
(1L=30,98)
Opavský ležák 12˚
(1L=36,95)
739,-/20 L
1.049,-/30 L
(1L=34,96)
1.649,-/50 L
(1L=32,98)
Ceny uvedeny s DPH

Sudové limonády z produkce
Zlatovar
Zlatocola, s colovou příchutí

459,-/30L
659,-/50L

(1L=15,30)
(1L=13,18)

Malina, Citron, Pomeranč
Jahoda, Kiwi, Hrozno

449,-/30L
599,-/50L
Bezinka

529,-/30L
699,-/50L

(1L=14,96)
(1L=11,98)

Využijte možnost VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Zlatovar Express SERVIS
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.

(1L=17,63)
(1L=13,98)

NEJVĚTŠÍ výběr značek sudového piva v Opavě !

Vratná záloha Keg sud:
20L/ 1 400,-, 30L/ 1 200,-,
50L/ 1 000,- a 1 200,- (limo)

Půjčovné chlazení po celý rok při zakoupení sudového piva Zlatovar

www.napojove-centrum.cz

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

✆ 728 644 712
www.zlatovar.cz

ZAL.

P

1298

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

www.pijsrozumem.cz

Nyní je náš sklad dostupný i z obchvatu – Exit Pekařská

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

1

Zveme Vás		
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