Zpravodaj města Kravaře 		

Besedník

www.kravare.cz

Říjen 2019 		

Číslo: 270

Zahrádkářská výstava
sklidila velký úspěch
V letošním roce oslavila naše ZO ČZS v Kravařích krásných 60 let od svého založení. Toto
výročí bylo hlavním podnětem k uspořádání
výstavy, a po dohodě s místním panem farářem jsme k tomuto účelu využili nádherný
prostor farního sálu, který se svým charakterem k podobné akci vyloženě nabízel. Výstava se konala od 21. do 23. září 2019 a tento
termín byl naprosto ideální pro shromáždění
obrovského množství jak zeleninových, tak
i ovocných výpěstků. V neděli 22. 9. 2019
se také konala mše svatá za všechny žijící
i zemřelé zahrádkáře a zemědělce. Výstava
byla zaměřena na prezentaci dnešního za-

Přihláška na Karmašové
posezení

6

hrádkaření a myslím si, že se nám povedla.
Přípravy nebyly lehké, hlavně logistika občas
zaskřípala, ale výsledek stál za to! Podařilo se
vytvořit ucelený soubor všech složek našich
zahrad – k vidění byly zeleninové, ovocné
i květinové výpěstky kravařských i „přespolních“ zahrádkářů. Zastoupeny byly snad
všechny druhy zeleniny pěstované v naší
oblasti a zvláštní mini výstavka byla věnována i různým druhům chilli. Ovocné výpěstky
jsme označili visačkami s názvem odrůdy
a návštěvníci mohli se zájmem porovnávat
odlišné tvary, barvy a vůně nejrůznějších
druhů jablek, hrušek, révy, ale i ovoce netra-

dičního, jakým je v naší oblasti kiwi, tomel,
muďoul a další, vybrané tak, aby plodily
v místních klimatických podmínkách. Prostory farního sálu ozdobily nádherné květinové
aranžmá, které vlastnoručně vyrobily některé naše členky a návštěvníci mohli obdivovat
i překrásné dožínkové obilné koruny. Tyto koruny zahrádkáři instalovali i ve farním kostele
při poděkování za úrodu. Součástí prezentace zahrádkářů byla i výstava květin, konkrétně chryzantém, jiřin a mečíků. O krásné propojení expozic se postaraly děti mateřských
a základních škol z Kravař i Koutů, a zároveň
i děti trávící volný čas v CVČ. Nakreslily, vyrobily a připravily spolu se svými učitelkami
a vychovatelkami nádherné výtvory. Myslím,
že každý, kdo se přišel podívat, mi musí dát
za pravdu, že se opravdu vyznamenaly.
Pokračování na str. 16.
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Plave celé město
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
koncem září nás poctili svou návštěvou představitelé z družebních obcí – Lisková, Wozniki a Lubliniec. Během víkendu
jsme společně navštívili výstavu zahrádkářů, ze které byli
hosté nadšeni a odnesli si celou řadu nápadů a inspirací.
Sobotní odpoledne se pak neslo ve znamení burčáku. Nechyběla ochutnávka tohoto dobrého pití a příjemné posezení v zámeckém parku za doprovodu cimbálovky a našich
Karmašnic. A třeba zástupci Polska ochutnali burčák úplně
poprvé. Následovala prohlídka zámku a zástupci obcí měli
možnost nahlédnout i do zámecké kaple, kde stále probíhá restaurování barokní fresky. Rozloučili jsme se po nedělní bohoslužbě v kostele sv. Bartoloměje. Těším se na
další návštěvu a věřím, že se nám ještě více podaří rozšířit spolupráci mezi jednotlivými obcemi na Slovensku a v Polsku.
Městský úřad v Kravařích má nového pana tajemníka. Od. 1.10.2019 nastoupil do
této funkce Mgr. Lukáš Volný. Přeji mu v jeho práci spoustu trpělivosti, síly, optimismu
a pevné nervy. Ať se mu v našem kolektivu líbí a jeho nápady ať jsou pro nás inspirací.
První říjnový víkend patřil akcím na Olšinkách (Jezdecké dny a sportovní odpoledne). Celou sobotu sice propršelo, ale organizátoři si nenechali zkazit náladu
a s úsměvem na rtu se postarali o všechny, kteří na akci dorazili. Díky patří hasičům a myslivcům z Koutů a panu Fialovi. Těším se na další domluvené akce!
Poděkování patří také hasičům z Dvořiska za přípravu Karmaše a paní Večerkové a manželům Viláškovým za nachystání a výzdobu kaple. Skvělou práci odvedli
i všichni, kteří připravovali zahrádkářskou výstavu ve farní stodole (P. Ploch, P. Arbter s dcerou a další). Byla to nádhera!
Bylo mi velkou ctí, že jsem se mohla osobně účastnit zádušní mše a posledního
rozloučení s Karlem Gottem, které se konalo v katedrále sv. Víta v Praze. S panem
Gottem jsme se potkávali na nejrůznějších kulturních a společenských akcích
a zavítal i k nám do Kravař v rámci odpustu v Koutech. Odešel laskavý a moudrý člověk s velkým srdcem. Ještě ten den večer mě pak zastihla smutná zpráva
o tragické nehodě Mgr. Tomáše Dorazila, ředitele ZŠ Kravaře. V takových chvílích
si vzpomenu na citát Johna Lennona: „Až Ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci
a všechny stíny padnou za Tebe.“ Važme si každého okamžiku, protože život je
opravdu křehký.
Monika Brzesková, starostka

S hlubokým zármutkem oznamujeme,
že 12.10.2019 tragicky zahynul ředitel školy

Mgr. Tomáš Dorazil
Odešel nejen jeden z pilířů naší školy, ale zejména kolega, kamarád a
přítel, z jehož úst nejednou zazněl citát sv. Augustina:
„Člověka nemůžeme hodnotit podle toho, co ví, ale podle toho, co miluje.“
Miloval svou rodinu. Miloval hory. Miloval létání. Miloval knihy.
Miloval motorky. Miloval život…
„Kdo žije v srdcích těch,
které opustil, ten neodešel.“

Životní jubileum
v říjnu slaví:
80 let
Edita Papežová
Kateřina Uvírová
Gertruda Vilášková
Arnoštka Riemlová
Herbert Glabasnia
Edeltrauda Harazimová
85 let
Jana Heidrová
90 let
Hildegarda Večerková
91 let
Marie Židková
97 let
Gerhard Stein

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

Z městského úřadu 		

strana 3

Kotlíkové dotace: A co dál?
Vážení občané,
hromadí se dotazy ohledně dalšího postupu u kotlíkových dotací,
resp. půjček. Dovolte proto situaci trochu objasnit.
Žadatele si rozdělme do tří skupin. První skupinou jsou žádosti do
pořadového čísla 3 373, druhou skupinou jsou žadatelé s číslem
žádosti 3 373 až 7 500 (hranice není stanovena přesně) a poslední
skupinou jsou žadatelé nad toto číslo.

Další postup u skupiny s čísly žádostí 1 až 3 373

Žadatelé s takto nízkými čísly již obdrželi od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále MSK) návrhy smluv o poskytnutí dotace. Tyto měli podepsat a poslat zpět MSK. Někteří k tomuto úkonu
využívali práci kotlíkových specialistů, jiní smlouvu odesílali sami.
Nyní většina z těchto žadatelů čeká, až smlouva přijde zpět již
s parafou zástupce poskytovatele. Po obdržení podepsané smlouvy krajem již žadatel může žádat o poskytnutí bezúročné půjčky
(prostředky na výměnu kotle poskytnuté dopředu) u své obce
(o tom ještě dále).

Další postup u skupiny s čísly žádostí 3 374 až cca 7 500

Žadatelé s těmito čísly obdrželi nebo každým dnem obdrží od zástupce MSK mail, že jsou nyní umístěni do zásobníku programu
a že s uvolněním prostředků bude jejich žádost dále administrována. Jinak řečeno, nyní musí ještě chvilku vyčkat. Již 10 minut
po začátku podávání žádostí pan ministr Brabec na tiskové konferenci avizoval, že prostředky budou navýšeny a že na všechny
žadatele se dostane. 30. 7. 2019 pak vláda vydala tiskovou zprávu,
kde potvrzuje, že první navýšení prostředků již bylo schváleno. Viz
následující obrázek.

obdrží své smlouvy o poskytnutí dotace během podzimu. Následující postup, viz první skupina.

Další postup u skupiny s čísly žádostí nad cca 7 500

I tito žadatelé budou dle opakovaných prohlášení pana ministra
Richarda Brabce uspokojeni. K převodu prostředků pro tyto žádosti by mělo dojít až začátkem roku 2020, po uzavření letošního
rozpočtu.
Nutno podoktnout, že hranice 7 500 je stanovena orientačně
a spíše se předpokládá, že bude posunuta na číslo žádosti blížící
se číslu 8 000.

Již mám smlouvu, jak postupovat

Pokud jste mezi žadateli, kteří již mají smlouvu o poskytnutí dotace z MSK, pak už můžete teoreticky žádat o kotlíkovou půjčku
u své obce. Po administraci vaší žádosti ze strany obce, vám budou prostředky převedeny na účet. Předpokládá se, že prostředky
na účet občanů by mohly být převedeny během podzimu. Administraci nelze nijak ze strany obce urychlit, neboť ani obec ještě
prostředky na kotlíkové půjčky na svůj účet od poskytovatele neobdržela. Žádost obce již byla poskytovatelem shledána jako bezchybná, bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, takže nyní
je rychlost převedení prostředků závislá na rychlosti administrace
ze strany státu.
Závěrem je třeba říct, že se jedná o první výzvu, kdy mají
občané dostat dotaci fakticky předem. Problémy s časovými prodlevami jsou u pilotních výzev typické, všechny zúčastněné strany se administraci učí za pochodu, buďte proto
prosím trpěliví, je zcela jisté, že pokud máte žádost o kotlíkovou dotaci podanou, dotaci obdržíte.
Ing. et Ing. Šárka Nedělová, kotlíkový specialista obce
E-mail: kotliky@mnpropeks.cz
Tel.: 553 650 575

Bezúročné kotlíkové půjčky
Žadatelé, kteří mají schválenou kotlíkovou dotaci, můžou žádat na MěÚ o poskytnutí „bezúročné
půjčky“.
Žádosti jsou zveřejněny na webových stránkách Kravař:
http://www.kravare.cz/pro-obcany/predfinancovanivymen-nevyhovujicich-kotlu/
Zdroj:
https://www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=97

A právě toto navýšení by mělo pokrýt žádosti s pořadovými čísly této skupiny. Předpokládá se, že k převodu prostředků na účty
jednotlivých krajů dojde každým dnem a žadatelé z této skupiny

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
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Revize komínů, nebo jen kontrola?
Topná sezóna byla již zahájena a s ní také
povinnosti spojené s používáním stacionárních zdrojů tepla a spalinových cest.
Čištění a kontroly spalinových cest jsou
pravidelně se opakující činnosti a jejich
provedení je nařízeno právními předpisy
v konkrétních lhůtách. Od 1. ledna 2016 se
na danou oblast vztahuje zákon č. 133/1985
Sb., o požární ochraně. K němu byla vydána prováděcí Vyhláška č. 34/2016 Sb.,
o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty,
s účinností od 29. ledna 2016. Vyhláška
přebrala a upravila povinnosti, které ukládalo zrušené Nařízení vlády 91/2010 Sb.
V souvislosti se zahájením topné sezóny
se v médiích objevují informace o tom, že
si provozovatelé spalovacích zdrojů tepla,
kotlů, kamen a krbů mají nechat provést
revizi komínů, respektive spalinových cest.
Tato informace je nepřesná a zavádějící,
protože směšuje pojmy revize a kontrola
a nabádá provozovatele zdrojů k objednání něčeho, co legislativa nevyžaduje.

Kdy je tedy povinná revize komínu
a kdy stačí kontrola?

Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění posouzením:
a) toho, zda stav a provedení spalinové
cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo
zahájeno její užívání
b) toho, zda stav a provedení spalinové
cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly
spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny
do volného ovzduší
c) zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím,
vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím
otvorům
d) spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na
oheň B až F
e) zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty,
zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem
nebo střechou a vývodů spalin obvodovou
stěnou stavby
f) jejího stavebně technického stavu a
g) toho, zda nedošlo k zásadním změnám
oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi

Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění používané spalinové cesty sloužící pro
odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně,
je možné provádět svépomocí.

Revize spalinové cesty se provádí:

a) před uvedením nové spalinové cesty do
provozu nebo po každé stavební úpravě
komínu
b) při změně druhu paliva připojeného
spotřebiče paliv
c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty
d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu,
typu, provedení a výkonu za podmínky,
že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly
spalinové cesty
e) po komínovém požáru
f) při vzniku trhlin u používané spalinové
cesty, jakož i při důvodném podezření na
výskyt trhlin u používané spalinové cesty.
Revizi spalinové cesty provádí osoba, která
je držitelem osvědčení revizního technika
spalinových cest. Seznam některých revizních techniků naleznete na https://www.
skcr.cz/pro-verejnost/seznam-reviznichtechniku. Způsob revize spalinové cesty je
uveden v příloze č. 1 Vyhlášky č. 34/2016
Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové
cesty
Z výše uvedeného vyplývá, že revize
není v řadě případů nutná a postačuje

jen kontrola. Pokud si nepoučený zákazník objedná revizi, zaplatí za něco,
co nepotřebuje.
Je však možné, že při kontrole upozorní
kominík na vzniklé trhliny, například záznamem ze záběru inspekční kamery vložené
do komína, a pak zákazníka vyzve k jejich
odstranění a podle rozsahu závad může
nařídit i odstavení kotle mimo provoz. Na
zákazníkovi pak je, jakou cestu k nápravě
zvolí, ale v každém případě si před znovuuvedením kotle do provozu musí opatřit
revizi spalinové cesty, komína. Jinak riskuje
nejen to, že může být pokutován, ale pokud by se něco stalo, tak mu ani pojišťovna
nemusí uhradit vzniklou škodu a nepřevzít
krytí škod způsobených jiným osobám.
Michal Hlaváč, MěÚ Kravaře

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Činnost

Pevné

Kapalné

Plynné

Celoroční
provoz

Sezónní
provoz

Celoroční
provoz

Sezónní
provoz

Čištění
spalinové
cesty

3 x za rok

2 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

Kontrola
spalinové
cesty

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Čištění a
kontrola
spalinové
cesty

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok
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Sdělení zastupitelů: Otevřená výzva
starostce a radnímu města
Vážení spoluobčané, jistě Vás překvapila
zpráva v zářijovém Besedníku, zejména
ty z Vás, kteří pravidelně nesledují politické dění v našem městě, že na zasedání
zastupitelstva došlo k pokusu o odvolání
Mgr. Moniky Brzeskové z funkce starostky. Cílem tohoto pokusu nebylo zvolit
nové vedení města, ale znovuotevření
koaličních jednání, neboť se domníváme, že současná situace KDU-ČSL i hnutí Ano vyhovuje a obměnu či doplnění
Rady města neřeší.
Paní starostka se ve svém sloupku uveřejněném v Besedníku pozastavuje nad
tím, že k pokusu došlo v době, kdy podle
ní město vzkvétá a prosperuje. Otázkou
ale není KDY bylo k danému kroku přistoupeno, ale PROČ? PROČ jsme se tedy
k danému činu rozhodli?
Paní úřadující starostce by se dala vytknout řada věcí, protože nikdo není dokonalý a ledacos se dá i prominout. Co ale
nejde přejít bez povšimnutí, je dle našeho názoru vědomé porušení zákona. A
právě to se, dle našeho názoru, stalo.
Celá kauza je už dostatečně známá, protože o ní psala řada tiskovin. Ale pro ty z
Vás, kteří s ní obeznámeni nejsou, Vám ji
ve zkratce představíme:
V prosinci roku 2015 zastupitelstvo
schválilo odměnu ve výši 100 000 Kč starostce Mgr. Monice Brzeskové a rovněž
tehdejším místostarostům Ing. Petru
Muczkovi a Ing. Andreasi Hahnovi byla
schválená odměna ve výši 65 000 Kč každému z nich. Ministerstvo vnitra obdrželo anonymní udání o tomto kroku zastupitelstva a výsledkem byla žaloba ke
Krajskému soudu v Ostravě, ve které se
praví: „Žalobce (ministerstvo vnitra) po
provedeném dozorovém řízení dospěl k
závěru, že předmětná usnesení byla přijata v rozporu se zákonem, neboť žalovaný nepostupoval v souladu se zákonem
o obcích, resp. svým postupem uvedený
zákon přímo obchází.“ Soud následně
vynesl rozsudek, z něhož je následující
citace:
„Usnesení Zastupitelstva města Kravaře
ze dne 16. prosince 2015, číslo 9.77/2015
a) ve znění: „Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí peněžitého daru
podle § 85 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

ve výši 100 000 Kč paní Mgr. Monice Brzeskové“ se zrušuje.“
Soud ve stejném rozsudku zrušil i usnesení zastupitelstva, kterým zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí darů pro oba
tehdejší místostarosty.
Z uvedené citace je zřejmé, že k vyplácení odměn došlo nezákonně. K takovému
porušení může dojít z neznalosti věci,
ale jelikož Ministerstvo vnitra ČR vyzývalo Město Kravaře k nápravě, vedení si
muselo být protiprávnosti svého jednání
vědomo. Ještě více zarážející je skutečnost, že zastupitelstvo města nebylo informováno ani o žalobě, ani o rozsudku
krajského soudu, ani o následném projednání kauzy u nejvyššího správního
soudu (dále jen NSS). Co je na tom tak
závažného?
Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem
obce a starostka se mu ze zákona zodpovídá. Je tedy její povinností informovat
zastupitelstvo o tom, že byla na město
podána žaloba, o tom, že byla soudně
zrušena některá usnesení zastupitelstva,
a také o podání kasační stížnosti k NSS.
A to už lze považovat za úmyslné porušení zákona ve snaze utajit skutečnosti
před zastupitelstvem. PROČ? Důvody
„zatajit“ tuto věc se nabízejí samy, neboť
se přímo dotýká starostky města, která
byla ve funkci starostky města po celou
dobu průběhu dané kauzy.
Tento článek nemá za cíl „jen“ informovat občany ve městě a vysvětlit jim tento
problém, ale je to také veřejná výzva starostce Mgr. Monice Brzeskové a radnímu
Ing. Petru Muckovi k odstoupení z jejich
funkcí, neboť právě tyto osoby brání
uklidnění politické situace ve městě.
A ještě dovětek. Do uzávěrky říjnového
čísla Besedníku jsme neobdrželi odpověď na námi vznesený dotaz, zda byly
tyto nezákonně vyplacené finanční částky na účet města vráceny zpět.
Ing. Herbert Kahler, Jistota
Bc. Irena Sentenská, Jistota
Mgr. Sandra Hradilová, Nová síla Kravař
Ing. Milan Rostek, Nová síla Kravař
Lukáš Glabasnia, Nová síla Kravař

Reakce na sdělení
zastupitelů
Vážení spoluobčané,
dovolte mi krátkou reakci na
článek opozičních zastupitelů,
zveřejněný v tomto čísle Besedníku. Vždy jsem byla a jsem připravena řešit záležitosti, které
s sebou pozice starostky přináší. Je to však velmi obtížné, když
místo konstruktivních a skutečně spravedlivých řešení dochází ze strany některých kolegyň
a kolegů k posunování významů, sdělování jen toho, co se
právě hodí a co není v souladu
se skutečností. Zkrátka, hledá-li
se za každou cenu jen ona pověstná hůl, kterou lze psa bíti.
V tuto chvíli mě nenapadá jiné
vysvětlení než to, že se jedná
o „odměnu“ za snahu o změnu
stylu vedení města. Za snahu o
jeho očistu od praktik, které zde
dlouhá léta panovaly.
Pozici starostky jsem přijala
s tím, že postupně nastavíme
pravidla, která budou jasná
a budou platit pro všechny bez
rozdílu. Stále ještě věřím, že toho
lze dosáhnout. Ani v komunální
politice však pouhá víra nestačí.
Musí se najít reálná většina těch,
kteří preferují slušnost, férovost
a především schopnost posadit
se k jednacímu stolu bez osobních antipatií. Většina, kterou
spojuje zájem, aby prosperovalo naše město jako celek. Vždyť
jaký jiný by měl být úkol zastupitelstva? Vnímám, že právě proto
jsem dostala ve volbách hlasy
mnoha z vás a snad i sami zastupitelé mě zvolili starostkou
z tohoto důvodu.
Mgr. Monika Brzesková
starostka

Z městského úřadu
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KARMAŠOVÉ POSEZENÍ
PRO SENIORY STARŠÍ 80 LET

13/11/2019 OD 13:00 HOD.
VE FARNÍ STODOLE V KRAVAŘÍCH
Vyplněné přihlášky
odevzdávejte od 7. října
do 6. listopadu na zámku
v Kravařích, v Městské knihovně
nebo na podatelně Městského úřadu.
K přihlášce je třeba předložit občanský
průkaz seniora.

Kontakt:
Ing. Silvie Hříbková
vedoucí oddělení kultury
Tel. 553 777 970

PŘIHLÁŠKA NA KARMAŠOVÉ POSEZENÍ - 13.11.2019
Jméno a příjmení: ...................................................................................................
Adresa: .....................................................................................................................
Datum narození: .......................................................................................................
Telefonní kontakt: .....................................................................................................
Posezení se zúčastním na invalidním vozíku:
* vámi vybranou variantu zakroužkujte

ANO*

NE*

Prosíme o vyplnění alespoň jednoho kontaktu na osobu, která v den konání
Karmašového posezení zajistí seniorovi odvoz, případně jinou potřebnou pomoc.

Jméno, příjmení, telefonní kontakt
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.....................................................
podpis seniora

Z městského úřadu

Konzulární dny
Německé velvyslanectví v Praze oznamuje,
že se v Kravařích uskuteční konzulární dny.
Dva zkušení konzulární úředníci jsou Vám
k dispozici ve dnech

19. listopadu od 8:30 do 17:30 hodin
20. listopadu od 8:30 do 11:00 hodin
v Buly Aréně v Kravařích (Kostelní 360/28).
Termíny lze sjednávat v souvislosti se všemi konzulárními záležitostmi, zejména
poskytne velvyslanectví příležitost zažádat
o cestovní pasy, předběžné cestovní pasy,
dětské cestovní pasy a žádosti o vystavení
německého rodného listu. Veškeré dokumenty Vám budou po vystavení z Prahy
zaslány.

Poplatky za žádané dokumenty
v konzulárních dnech jsou následující:
• cestovní pas pro žadatele do 24 let: 1.800 Kč
• cestovní pas pro žadatele od 24 let: 2.400 Kč
• dětský cestovní pas do 12 let: 900 Kč
• žádost o vystavení německého rodného listu: 700 Kč
(částky se mohou v závislosti kurzu české
koruny mírně lišit)
Prosím, navštivte webové stránky velvyslanectví – www.prag.diplo.de – pro informace, které doklady pro příslušné žádosti je
nutno přinést s sebou.
Ke sjednání termínu se prosím obraťte na
Josefa Meleckého, tel. 602 502 478.
Velvyslanectví Spolkové republiky
Německo v Praze
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I vy si můžete nechat zdarma vyšetřit paměť
První vyšetření paměti proběhlo v našem
městě v měsíci srpnu letošního roku. Pro
Ty z Vás, kteří jste se doposud nestačili
přihlásit a máte o toto vyšetření zájem,
můžete se přihlásit i nyní.
Bezplatné vyšetření paměti si můžete domluvit u Mgr. Ireny Uličkové, vedoucí odboru sociálních věcí na tel. čísle 553 777
927 nebo osobně v úředních hodinách na
Městském úřadě v Kravařích, odboru sociálních věcí. Termín vyšetření bude domluven následovně podle počtu přihlášených
zájemců. Vyšetření provádí Mgr. Renata
Rychlíková, certifikovaná poradkyně České alzheimerovské společnosti. Vyšetření
spočívá ve vyplnění dotazníků a provedení sady testů a cvičení. Celé vyšetření trvá
přibližně hodinu. Po vyšetření jsou Vám
sděleny výsledky - z nich zjistíte, zda je vše
v normě, nebo zda je potřeba problém
s pamětí řešit dalším vyšetřením u odborného lékaře, který pomocí dalších testů
zjistí, co je příčinou poruch paměti a případně zahájí vhodnou léčbu. Pokud potřebujete brýle na čtení, je nutné si je vzít
k vyšetření s sebou. Alzheimerova choroba vstupuje do života čím dál většího počtu lidí. Od roku 2014 přibylo 27 procent
pacientů s touto nemocí, která závažně
postihuje mozek a projevuje se zejména
u seniorů. Dříve byla demence považována za průvodní jev stárnutí. Demence
však není normální součástí stárnutí. Je
vždy důsledkem poškození mozku chorobou, poraněním, otravou apod. Každý
z nás občas zapomene - jméno kolegy,
telefonní číslo, kam položil klíče a vzpomene si později. To je normální. Lidé trpící Alzheimerovou chorobou zapomínají
častěji a nevzpomenou si ani později. Právě poruchy paměti jsou prvními příznaky,
které může okolí člověka s „Alzheimerem“

pozorovat. Nemocný má potíže se zapamatováním nedávných událostí, zatímco
staré věci si obvykle pamatuje velmi dobře. Nemoc začíná nenápadně a pomalu
se zhoršuje. Postihuje každého člověka
jinak. V počátečním stadiu je nemocný
do značné míry soběstačný. Zhoršuje se
mu paměť, ztrácí zájem o koníčky a jiné
oblíbené činnosti, objevují se mu potíže s rozhodováním, obtížně se orientuje
v nových situacích. Postupně má problémy s orientací v čase i prostoru. Tyto první
příznaky jsou často podceňovány a jsou
považovány za součást stárnutí.
„Péče o pacienty s „Alzheimerem“ je velmi náročná. U Alzheimerovy choroby je
velmi důležitá včasná diagnóza. Pomocí
testů se dá odlišit tzv. mírná kognitivní
porucha, která může mít léčitelné příčiny,
třeba depresi, přepracování“, uvedla Mgr.
Rychlíková. Znát diagnózu je dobré jednoduše proto, že bez stanovené diagnózy není možné nemocného správně léčit.
To, zda se jedná o Alzheimerovou chorobu, je nutné vědět co nejdříve. „Současná medicína neumí ALZHEIMEROVU
CHOROBU vyléčit, umí ji ale léčit. Léky,
které se nemocnému podávají, dokážou
do jisté míry nemoc pozastavit a v zásadě konzervovat dosavadní stav. Je proto
vhodné, aby k tomuto „uchování“ došlo
v co nejranější fázi, kdy je nemocný schopen postarat se sám o sebe“, dodala Mgr.
Rychlíková. Nechá-li člověk tuto nemoc
rozběhnout, zhoršuje se rapidně kvalita
života jak člověka s tímto onemocněním,
tak i jeho okolí.
Renata Rychlíková, Irena Uličková

ANIMA VIVA poskytuje služby občanům
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2002 na základě svépomocné skupiny
Dva zkušení konzulární úředníci jsou
Vámpříslušníků.
ve dnech Cílem pak je zejména
ných
rodičů a pečovatelů osob s duševním
onemocněním. Od roku 2007 poskytu- zvýšit jejich kvalitu života, podpořit rozúterý, 19. listopadu od 8:30 – 17:30 hodin a
středa, 20. listopadu od 8:30 – 11:00 hodin
v místnostech

Z městského úřadu
Jednou ze základních zásad poskytování
služeb je totiž individuální přístup, tedy
přizpůsobení práce s uživatelem jeho
vlastním potřebám.
1. Sociální služba - Centrum ANIMA
Opava – sociální rehabilitace
Posláním služby je podporovat a posilovat osoby se zdravotním postižením při
jejich snaze zapojit se do běžného života. Jak již bylo řečeno, důraz je kladen
na respektování individuálních potřeb.
Věkové rozmezí cílových skupin je od 18
do 80 let. Cílem služby je skutečnost, aby
uživatel s ohledem na svůj zdravotní stav
s co nejvyšší mírou samostatnosti zvládal péči o vlastní osobu a domácnost,
byl schopen samostatně navázat a udržovat kontakty, byl připraven na získání
práce, nebo získal nové znalosti a dovednosti, které mu umožní vykonávat běžné
činnosti v osobním či pracovním životě.
Sociální rehabilitace probíhá formou
nácviků na základě zjištěných potřeb ve
čtyřech základních oblastech. První oblastí je péče o sebe a svou domácnost. V
rámci této oblasti nabízíme nácviky obsluhy elektrozařízení a spotřebičů, nácviky vaření, nakupování, praní, žehlení či
drobných oprav prádla, nácvik hospodaření s penězi. Druhou oblastí je podpora
a pomoc v oblasti navazování kontaktů.
V rámci této oblasti probíhají nácviky komunikace a práce s informacemi (obsluha telefonu), nácvik chování v různých
společenských situacích, dramaterapie,
muzikoterapie, nácvik jemné a hrubé
motoriky. Neméně důležitou je třetí oblast podpory a pomoci při vyřizování
osobních záležitostí a při přípravě na
zaměstnání. Tato oblast je zaměřena na
pomoc při tvorbě dokumentů nutných
při hledání zaměstnání (životopis, motivační dopis, atd.), nácvik pracovních dovedností, nácvik PC dovedností, trénink
kognitivních funkcí (paměť, soustředění,
slovní zásoba, apod.) či nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům
(např. napsání a podání žádosti). Čtvrtou
oblastí je základní sociální poradenství,
které probíhá opravdu v základní rovině
pomoci či doporučení jiné veřejné služby, pro odborné poradenství doporučujeme navštívit druhou službu, viz níže.
Jednou z návazných aktivit na službu
sociální rehabilitace je podpora vzniku
a fungování svépomocných skupin, které mají za cíl podpořit společná setkání
a sdílení zkušeností osob s chronickým
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duševním onemocněním. V rámci těchto
aktivit funguje hudební uskupení ANIMA
BAND, které kromě pravidelných setkání
(hudebních zkoušek) absolvuje veřejná
hudební vystoupení, jež mají za cíl přibližovat komunitu duševně nemocných
široké veřejnosti s cílem zmírnit či ještě
lépe odstranit nálepku DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ.
2. Sociální služba - Sociální poradna
– odborné sociální poradenství
Posláním Sociální poradny ANIMA VIVA
je poskytovat odborné sociální poradenství lidem s duševním onemocněním a
lidem v krizové situaci spojené s trvajícími psychickými a sociálními obtížemi,
dále jejich rodinám nebo lidem blízkým,
aby dokázali nalézt východisko z jejich
obtížné sociální situace. Věkové rozmezí
cílové skupiny je 16 – 80 let.
V poradně poskytujeme:
• sociálně-právní poradenství – podání k
soudu, pomoc při žádostech o dávky
• pracovní poradenství – pomoc s vyhledáváním pracovního místa, informace k
zaměstnávání osob se zdravotním postižením
• poradenství spojené s řešením situace
spojené s bydlením
• poradenství v oblasti dluhové problematiky – Sociální poradna ANIMA VIVA je
akreditovanou osobou pro podání insolvenčního návrhu a tuto službu poskytuje
zdarma
• poradenství v oblasti vyhledávání další
odborné pomoci (lékař, psychoterapie,
apod.)
• doprovod k poskytovatelům sociální
služeb či do institucí (banka, úřad)
3. Zaměstnávání osob se zdravotním
postižením na chráněných pracovních místech
Od 2. čtvrtletí roku 2016 se ANIMA VIVA
z. s. stala zaměstnavatelem více jak 50 %
osob se zdravotním postižením. Uplatnění na chráněném pracovním trhu práce najdou osoby se zdravotním postižením jak v Centru ANIMA Opava, tak u
smluvních partnerů na pozicích pomocných provozních pracovníků. Z výše uvedeného vyplývá, že můžeme nabídnout
tzv. náhradní plnění. Konkrétní podoba
náhradního plnění již závisí na individuálních požadavcích a možnostech
ANIMA VIVA z. s. a především pracovníků
se zdravotním postižením tyto požadavky naplnit. Náhradní plnění dokážeme

poskytnout také prostřednictvím výroby drobných propagačních předmětů,
či přípravou občerstvení a souvisejícím
servisem v naší tréninkové kavárně, ale
také mimo ni, například formou rautu v
prostorách objednatele.
4. Tréninková kavárna ANIMA VIVA
Tréninková kavárna provozovaná ANIMA
VIVA z. s. je netradiční a jedinečná v tom,
že poskytuje osobám se zdravotním postižením příležitost uplatnit se na trhu
práce, ale také formou sociální rehabilitace propojuje svět osob s postižením
se světem většinové společnosti a tím
se snaží změnit médii pokřivený pohled
velké části společnosti na osoby s duševním onemocněním, či jiným zdravotním
znevýhodněním. Kavárna se nachází v
sídle organizace na Liptovské ulici v Opavě-Kylešovicích, v těsné blízkosti kostela.
Její prostory jsou plně bezbariérové, příjemné a útulné prostředí nabízí dětský
koutek, za pěkného počasí je zde možnost posedět na venkovní terase. Veřejně přístupná je rovněž přilehlá zahrada
s dětskými prvky na hraní, hřiště na pétanque, cvičebně-rehabilitační prvky pro
dospělé a seniory, nově budou k dispozici ruské kuželky (od poloviny září 2019).
Prostory kavárny mohou být k dispozici
rovněž institucím a zaměstnavatelům,
kteří zde mohou uspořádat výjezdní porady pracovních týmů, teambuildingová
setkání, povinná školení, či vzdělávání
zaměstnanců. Prostory kavárny v daném
termínu budou vyhrazeny a připraveny
pouze pro Vaši akci. Tyto služby můžete
využít jako formu náhradního plnění.
Více informací můžete získat na www.
animaviva.cz, o aktuálním dění v organizaci se více dozvíte na https://www.facebook.com/animaopava/
Liptovská 21, 747 06, Opava-Kylešovice
Telefon: 553 821 301
Mobil: 731 177 812
E-mail: manazer.opava@animaviva.cz

Kultura
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Na zámku proběhla přednáška
o netopýrech
Netopýři jsou tvorové, kteří ve většině z nás
nevzbuzují zrovna ty největší sympatie. Pro
některé jsou to jen okřídlené myši, pro jiné
tvorové přenášející vzteklinu, mnoho dětí
si, když se řekne netopýr, představí Batmana. Všechny tyto předsudky vyvrátil na
zámku 18. září Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D.
z České společnosti pro ochranu netopýrů
v rámci Evropské noci pro netopýry. Přivezl
s sebou celou sbírku exponátů vysušených
netopýrů, tzv. balků. K vidění byl i jeden
z největších letounů – Kaloň. Pan Gajdošík s sebou dokonce přivezl živý exponát
– netopýra pestrého - Karla. Návštěvníci
si tak mohli zblízka prohlédnout tohoto
úchvatného savce. Nejmenší návštěvníci
se bez zábran ujali krmení Karla moučnými červy. Připravena byla odborná přednáška, přibližující život a potravu našich
i exotických druhů letounů. Nechybělo ani
promítání krátkých filmů. Děti si mohly vyrobit papírového netopýra, placku, nebo
si poslechnout netopýří pohádky. Venku
před zámkem si mohly hravou formou vyzkoušet, jak netopýři loví, jak využívají své
smysly, a se zavázanýma očima překonávaly překážky, čímž si zkoušely echolokaci (schopnost navigovat se sluchem). Po
setmění se skupinka přítomných nadšen-

ců vydala do zámeckého parku vyhledávat za pomoci ultrazvukových detektorů
malé letce. Chladný večer k pozorování
nebyl zrovna ideální, ale přesto se nám
poštěstilo vidět netopýra vodního. Velké
poděkování patří panu Gajdošíkovi a taky
Tomáši Peterkovi, který přišel s nápadem
uspořádat letošní ročník právě u nás na
zámku a s velkým nadšením se zapojil do
organizace. Poděkovat bych chtěla taky
naší kolegyni Monice za to, jak hezky vyzdobila koutek pro naše malé netopýrky
a našim šikovným brigádnicím, které vedly
dílničky. Vy, kteří jste nedorazili, to můžete
napravit třeba příští rok, uvidíte, že nebudete litovat. :-)
Lenka Kerlinová
oddělení kultury

Burčákobraním jsme se rozloučili s létem
Co si představíme, když se řekne slovo burčák? Většina z nás má tento pojem spojený
s lahodným částečně zkvašeným vinným
moštem s obsahem alkoholu, který rychle
„leze do hlavy“! :-) Někteří si představí vinice
na Jižní Moravě a vinobraní, které je typické
pro tuto oblast na začátku podzimu.
Kravařští, kteří rádi zavítají na akce v zámeckém parku, již vědí, že nejde jen o tento výborný nápoj, ale také o příjemně strávený
den s doprovodným programem. Cimbálo-

vá muzika, vystoupení folklorních souborů,
atrakce pro děti, jízdy na koňském povoze,
dobré jídlo, pití a bezpochyby BURČÁK, to
je ZÁMECKÉ BURČÁKOBRANÍ.
Letos se tato akce konala v sobotu 21. září
a počasí bylo přímo ukázkové, takže návštěvnost byla opravdu hojná. O tom svědčí
také fakt, že se vypilo okolo 1 000 litrů burčáku, kterého byly čtyři druhy. Velice spokojeni byli i naši hosté z družebních obcí Lisková ze Slovenska a také z Woźnik a Lublince
z Polska, kteří si pochvalovali také folklorní
vystoupení kravařských Karmašnic a štěpánkovického Srubku.
Na závěr bychom mohli říct, že letošní ročník byl velice vydařený a za to děkujeme
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě, organizaci a pohodovém
průběhu celé akce.
Silvie Hříbková
vedoucí oddělení kultury

Připravuje se
zbrusu nová
kniha o zámku
Každá větší či významnější historická
budova by měla mít svůj stavebněhistorický průzkum, který mapuje vývoj stavby od nejranějších dob do současnosti.
Zámek v Kravařích má tento průzkum od
loňského roku a slouží především jako
odborný podklad pro dílčí rekonstrukce a stavební úpravy, nikoli pro běžné
čtenáře. Přišlo nám ale líto, že takové
zajímavosti, jaké jsme se dozvěděli díky
průzkumu, nemají možnost si přečíst
i obyvatelé Kravař nebo obdivovatelé
této barokní památky. Proto jsme navázali na spolupráci s autorkami průzkumu, Mgr. Lucií Augustinkovou, Ph.D.
a PhDr. Danou Kouřilovou a domluvili se
s nimi na výpravné knize o kravařském
zámku, jaká tady dosud chyběla. V současnosti se chystá tisk této publikace
s výstižným názvem Zámek Kravaře –
Barokní klenot Horního Slezska. Zároveň Vás chceme už v předstihu pozvat
na křest knihy spojený s autogramiádou dne 2.12.2019 v 17 hodin, pochopitelně na kravařský zámek. A protože
bude určitě zajímavá a čtivá, doplněná
o spoustu dosud nepublikovaných fotografií, můžete si tam rovnou knihu koupit jako dárek pod stromeček pro své
blízké.
Kateřina Štědroňová
oddělení kultury

Z naší knihovny
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Městská
knihovna
Kravaře

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

Výběr knižních
novinek

Knihovna uspořádala Komiksový workshop
pro žáky 3. tříd
Díky spolupráci s Danielem Vydrou se v druhém říjnovém týdnu děti seznámily s historií komiksu, jeho principy a tvorbou. Během besedy se proměnily ve scénáristy, ilustrátory, ale
také herce, aby ztvárnily komiks na dané téma. Vyzkoušely si tak své textové, výtvarné, ale
i dramatické schopnosti. Děkujeme panu Vydrovi za nejen zábavné, ale i poučné dopoledne
a budeme se těšit na setkání zase někdy příště. :-)
Eva Hanzlíková, knihovnice

Beletrie pro dospělé

• Gabriel Tallent – Absolutní miláček
• Jaroslava Černá - Anežka a král
• Guillaume Musso - Dívka z Brooklynu
• Jaroslava Černá – Dům v podhradí
• Veronika Jelínková – Hoř pomalu
• Marcela Mlynářová – Kdo neharaší, není chlap
• Louis L´Amour – Léčka
• Camille Pagán - Málo času na život
• Tomáš Šebek - Mise Afgánistán
• Shari Lapena – Nevítaný host
• Diane Chamberlain – Nutné lži
• Nora Roberts – Povolené ztráty
• Vlastimil Vondruška – Právo první noci
• Stanislav Češka – Případ českého knížete
• Eoin Dempsey - Růže bílá, černý les
• Michaela Klevisová – Sněžný měsíc
• Beth OLeary – Spolubydlící
• Atticus – Tma mezi hvězdami
• Felix Francis – Trojkoruna
• Tamara McKinley – Vzpomínky vyblednou
• Daniel Mason – Zimní voják

... a něco pro děti a mládež
• Jenny Wren – Divoká zvířata
• Kelly Oram – Jako ve filmu
• Zuzana Pospíšilová – Kouzelná třída v muzeu
• Alice Pantermüller – Lenčiny katastrofy. Drž zajíce,
když ho máš!
• Julie Buxbaum – Řekni mi tři věci
• Anna Todd - Sestry Springovy

„Když se ve vašem životě něco pokazí,
nadechněte se, řekněte si: je to jenom
další zápletka a pokračujte ke svému
happy endu.“
Nicholas Sparks

Přijela za námi oblíbená autorka dětských
knih Zuzana Pospíšilová
Zuzana Pospíšilová patří u nás v knihovně k nejpůjčovanějším a nejoblíbenějším autorkám.
Jsem moc ráda, že k nám po dvou letech opět zavítala s besedy pro první a druhé třídy.
Během celého dopoledne hravě a poutavě děti seznámila se svou tvorbou a svými knihami.
Paní Pospíšilové děkujeme nejen za moc milou návštěvu, ale také za věnování třech knih do
našeho knihovnického fondu. Nově si můžete od této spisovatelky zapůjčit: Kouzelnou třídu
v zoo, Křečka v utajení nebo Rybářské pohádky.
Eva Hanzlíková, knihovnice

Z našich mateřských škol
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MŠ Kravaře-Kouty ve fotografiích

Setkání s canisterapeutickými pejsky.
Návštěva pana faráře Jana Szkandery u příležitosti svátku andělů strážných.

Opékání brambor na zahradě naší školky.
Drakiáda na Olšinkách pořádaná MŠ Kravaře-Kouty.

Navštívili jsme výstavu zahrádkářů ve Farní stodole v Kravařích.

Děti navštívily kostel sv. Mikuláše v Kravařích-Koutech u příležitosti poděkování za úrodu.

Děti z MŠ Kravaře-Kouty navštívili prodejnu Mojekolo v Kravařích. Za pozvání, připravený zajímavý program s policistou a následné pohoštění pro děti moc děkujeme manželům Schindlerovým.

Polytechnické dílničky „Malý badatel“.

Z našich mateřských škol
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Září v MŠ Kravaře
Přírodní zahrada aneb příroda blíže dětem
Během září začaly děti využívat edukační
prvky vybudované v rámci projektu Přírodní zahrada aneb příroda blíže dětem.
Tento projekt je spolufinancován Státním
fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Cílem projektu je motivovat
děti zábavnou a zajímavou formou k lepšímu soužití s přírodou a k jejímu respektování a úctě prostřednictvím nových didaktických prvků a expozic v areálu stávající
zahrady mateřské školy. Doplnění zahrady
o konkrétní vzdělávací moduly vytvoří nezbytné zázemí a zkvalitní vzdělávání dětí
v oblasti environmentální výchovy. Děti
z jednotlivých tříd si společně se svými
učitelkami osázely záhony rostlinkami,
které přinesli do mateřské školy rodiče.
Blanka Postulková, ředitelka MŠ

Děti ze třídy Motýlek na výstavě zahrádkářů.

Na zahradu naší mateřské školy přilétli dravci. Děti i paní učitelky si společně užily
krásný a nezapomenutelný den.

Děti osazují záhon.

Děti ze třídy Motýlek si užívají podzim v zámeckém parku.

Z našich základních škol, z centra volného času

Naši žáci se zapojili do soutěže Plave
celé město
Dne 2. října 2019 žáci naší školy zabojovali
o co nejlepší čas v celorepublikové soutěži Plave celé město. Jedná se o společný
projekt České asociace Sport pro všechny
a ČUS Sportuj s námi. Tato republiková
akce je pravidelně pořádána od roku 1992.
Možnost startovat mají v uvedený den
plavci všech věkových kategorií. Kterýkoliv
zájemce dostává možnost zaplavat si libovolným stylem na čas trať 100 metrů, otestovat si tak svoji aktuální formu a zároveň
se na chvíli proměnit v jednoho z reprezentantů svého města. Naši školu reprezentovalo celkem 35 plavců.
Eva Watzlawiková
Ředitelka školy ZŠ Kravaře-Kouty

Táborníci zavzpomínali na léto
V sobotu 28. 9. 2019 jsme uspořádali akci pro táborníky Ohlédnutí za létem. Děti si připomněly táborové zážitky při opékání špekáčků na zahradě CVČ a při promítání fotografií a
videí. Nejdůležitější při této akci bylo ale setkání s kamarády a vedoucími z letních táborů, se kterými se děti opět uvidí až v létě 2020. Děkujeme všem vedoucím i dětem, kteří
se této akce zúčastnili.
Za CVČ Kravaře Pavla Fiedlerová
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ERASMUS +
Nový mezinárodní
projekt na naší škole
EUROPE – OUR HOME je název nového
evropského projektu z programu Erasmus +, který byl schválen a bude probíhat na naší základní škole od září 2019 do
srpna 2021.
Do tohoto projektu bude zapojeno celkem pět partnerských základních škol
z pěti zemí Evropy (Česká republika – Kravaře, Litva – Prienai, Polsko – Gdaňsk, Itálie – Alatri, Španělsko – Robledo). ZŠ Kravaře je koordinátorem tohoto projektu.
Celý projekt je určen dětem od 10 do 14
let a bude probíhat zejména v hodinách
anglického jazyka. Hlavní náplní projektu je zdokonalování anglického jazyka
a odstraňování bariér při mluvení. Děti
ze všech pěti evropských zemí budou
pracovat na společných projektových
aktivitách, a to jak na dálku, tak i během
partnerských návštěv (např. tvorba prezentací, tvorba videí ve vlastní režii, dopisování…). Učitelé je povedou k přirozené
anglické konverzaci bez ohledu na chyby.
Další oblastí projektové práce budou
aktivity, které se týkají dovedností v oblasti informačních technologií. Žáci si
například vyzkouší vytvořit online cvičení, která budou využitelná pro ostatní
spolužáky ve výuce angličtiny, zúčastní
se videokonferencí a budou pravidelně
přispívat na portál škol E-Twinning. Nedílnou součástí projektu jsou pětidenní
návštěvy všech partnerských škol, tzv.
mobility. Vybraní žáci budou mít možnost cestovat do zahraničí, nahlédnout
do partnerského města a seznámit se
s chodem tamní školy.
Celý grant byl financován Evropskou unií
a naše škola na něj získala dotaci ve výši
27 420 Eur. Věříme, že náš nový projekt
bude příjemným zpestřením výuky pro
naše žáky i učitele a dá vzniknout novým
přátelstvím napříč Evropou.
Marcela Dudová, Hana Nosková
ZŠ Kravaře

Centrum volného asu Kravae,
píspvková
vková organizace
Náměstí 20/419, 747 21 Kravaře, IČO: 75080362
tel.: ředitelka: 553 777 588, pedagogové: 553 777 587, účetní: 553 777 589
mobil: 776 691 811, 775 657 051
e-mail: cvc@cvckravare.cz
cvc@cvckravare.cz, www.cvckravare.cz

Z centra volného času
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Vyhodnocení proběhne u příležitosti akce
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 30. 11. 2019.
Vítězové obdrží krásné ceny a na vítězné práce kolektivů čeká sladký dort.

Centrum volného asu Kravae,
píspvková
vková organizace
Náměstí 20/419, 747 21 Kravaře, IČO: 75080362
tel.:: ředitelka: 553 777 588, pedagogové: 553 777 587, účetní: 553 777 589
mobil: 776 691 811, 775 657 051
e-mail: cvc@cvckravare.cz,
cvc@cvckravare.cz www.cvckravare.cz

Centrum volného asu Kravae,
píspvková organizace
Náměstí 20/419, 747 21 Kravaře, IČO: 75080362
tel.: ředitelka: 553 777 588, pedagogové: 553 777 587, účetní: 553 777 589
mobil: 776 691 811, 775 657 051
e-mail: cvc@cvckravare.cz, www.cvckravare.cz



Informaní schzka
zka prob
probhne ve tvrtek
14. 11. 2019 v 18:00 hodin v CV.
Na této schzce
zce budete rozd
rozdleni
do skupin dle pokroilosti
pokro
a získáte
potebné
ebné informace.
Všechny zájemce prosíme
rosíme o pihlášení
ihlášení online
nebo osobn v CV
 do 30. 10. 2019.
Lektorka: Mgr. Petra Lichá
CENA: 2 000,- K (listopad
listopad – erven)

online pihlášení:
http://www.cvckravare.cz/online
http://www.cvckravare.cz/online-prihlasovani/

































Z domova pro seniory
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Babí léto v Domově pro seniory sv. Hedviky - Kravaře
Začátkem měsíce září jsme se začali připravovat na odpustové posezení, které se
uskutečnilo ve čtvrtek 5. září odpoledne.
Již tradičně se tato akce koná ve venkovních prostorách domova a byli jsme všichni moc rádi, že bylo krásně a sluníčko nám
svítilo po celý čas. Posezení se zúčastnili
mnozí klienti domova, ale také rodinní příslušníci či hosté z Domova pod Vinnou horou v Hlučíně. Pochutnali jsme si na kávě
a výborných koláčcích p. Jařabové a také
na bramborových plackách, na které se
všichni klienti hodně těšili. Věříme, že pro
všechny přítomné to bylo příjemně strávené odpoledne. Ke krásné pohodě přispěla
i hudba v podání DUO Mazánek, která nás

provázela celým odpolednem.
Ve čtvrtek 12. září jsme pro naše seniory
uspořádali půldenní výlet do Opavy. Akce
se zúčastnilo 16 klientů, zaměstnanci, kteří
klienty doprovázeli a také naši příznivci a
dobrovolníci. Brzy po poledni jsme vyjeli s
dobrou náladou a se sluníčkem nad hlavami. Do Opavy se všichni moc těšili, neboť
místa, která jsme procházeli (park u Slezského zemského muzea, Ptačí vrch, Ostrožná ulice, Horní a Dolní náměstí apod.),
všichni znali a těšili se na jejich připomenutí. Příjemnou zastávkou byl také čas
na občerstvení a kávičku v Jazz Café Club
Evžen, kterou jsme naplánovali asi v polovině prohlídky. Klienti také velice ocenili

Odpustové posezení - pečení bramborových placků.

průvodní slovo, které si pro ně připravila
sociální pracovnice Jana Polášková a které
bylo příjemným obohacením. V pozdním
odpoledni jsme se vydali na cestu zpět a
unaveni, ale plni zážitků jsme dojeli v pořádku do domova a radovali se, že se toto
odpoledne vydařilo. Procházka známými
místy vyvolala u většiny zúčastněných příjemné vzpomínky.
V polovině měsíce září jsme zahájili další
semestr, tentokrát již XXIX., Univerzity III.
věku a první přednášku nám přednesla
ředitelka ZŠ v Kravařích-Koutech Mgr. Eva
Watzlawiková na téma Základní škola
dnes. Vzhledem k tomu, že každý z nás do
školy chodil a ve školních lavicích strávil
spoustu let, bylo toto téma pro všechny
velice zajímavé. Klienti ocenili možnost nahlédnout do učebnic a pracovních sešitů,
ze kterých se děti učí a srovnávali, jaké to
bylo v dobách jejich dětství. Opět bylo toto
příjemné odpoledne završeno moučníkem
a přátelským posezením u kávy.
Další z akcí, která v domově následovala,
bylo posezení v babím létě, na které si již
tradičně připravují odpolední program klienti a věnují jej jako poděkování zaměstnancům. Chtějí jim tímto vyjádřit díky za
jejich práci a péči, které se jim z jejich rukou dostává. Pro zasmání si připravili např.
vtipy či veselé říkanky, z nichž některé byly
přetvořeny na míru našemu domovu nebo
také módní přehlídku doprovázenou aktuálními písničkami, které si zazpívali všichni
společně. Na závěr klienti zaměstnance
obdarovali drobným, ručně vyrobeným
dárečkem. Veselé vystoupení klientů bylo
zakončeno společným posezením a malým občerstvením.
Přejeme všem čtenářům krásné a pohodové podzimní dny.
Petra Jochimová
aktivizační pracovnice

Výlet do Opavy.

Posezení v babím létě.

Z naší farnosti
Pokračování ze str. 1.
Krásnou expozici si připravili také včelaři, návštěvníci mohli bez obav pozorovat živé včely, seznámit se s včelařským náčiním a třeba
i ochutnat med.

Hlavními sponzory výstavy bylo jednak Město
Kravaře, bez jehož podpory by konání podobné akce nebylo možné, a jednak KLIA Bohuslavice a Zahradnictví Raidová. Dalšími sponzory
byli: Zahradnictví Raduň – Pavla Rubá, Miroslav
Přasličák, Cukrárna Jařabová, Farma Kouty,
POLNOST spol. s r.o. Kravaře, MASOMA Klemensová, Řeznictví Vilášek, BULY ARÉNA Kravaře,
Lékárna Kravaře s.r.o., Karel Vaněk – prodej
ryb, Bohemiaflex, Garden servis Ing. Zajícová,
UNIPRA Kravaře, Auto Stošek, Heissig EKOHUM,
Multiflóra s.r.o. Štěpánkovice, AVALANCHE Kravaře-Kouty, RABIO Opava, kterým děkujeme

za vystavené exponáty, za báječné ceny do
tomboly, za pomoc při stěhování a svozu
nejen výpěstků, ale i výzdoby, a v neposlední
řadě obrovský dík patří Farnosti Kravaře, do
jejíž farní stodoly jsme se na týden nastěhovali a samozřejmě všem těm obětavým zahrádkářům, kteří ochotně a nezištně věnovali
svůj volný čas, aby se tato akce vůbec mohla
uskutečnit.
Petr Ploch
předseda ZO ČZS Kavaře
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Slovo pana faráře
Vážení občané města Kravaře,
uplynul měsíc a dostala se mi opět nabídka napsat krátký článek do místního periodika. Tuto nabídku rád využiji, abych se s Vámi podělil o jeden zážitek. Když jsem
přišel do Kravař, tak mi můj předchůdce řekl, že v září je naplánovaná pouť do Fatimy a bylo by žádoucí, abych na ni jel. Trochu jsem se obával, protože jet někde na
pouť s padesáti lidmi, které skoro vůbec neznám a oni neznají mě, mi přišlo docela
náročné. Nicméně termín se blížil a já na onu cestu vyrazil. Již na cestě do Prahy
se moje obavy rozplynuly, protože lidé, s kterými jsem jel, byli fantastičtí a přijali
mě mezi sebe. Najednou jsem se cítil uvolněně, jako bych je znal už dlouho. Za to
a mnohé jiné jim chci nesmírně poděkovat. Dobrou náladu podpořil každý a dokonce ji nezmařily ani běžné problémy se zavazadly. Jedné cestující nedošel kufr,
ve kterém měla kromě všech potřebných svršků také léky. A tady jsem obdivoval
solidaritu, která u lidí nastala. Dokonce se našly kromě svršku i tolik potřebné léky,
které vlastnili jiní a ochotně se s nimi podělili. Co vše dokáže jednota kolektivu je až
neuvěřitelné. A pak přišlo něco, co mě samotného překvapilo. Fatima před sto lety
byla nepatrná vesnice, o které, nebýt zásahu Boha, by asi stěží dnes někdo věděl.
Určitě by ji nikdo nehledal na mapě, protože by neměl důvod. Dnes naopak snad
není na světě člověk, který by slovo Fatima neslyšel. Dosvědčují to zástupy poutníků
ze všech kontinentů. Modlitby byly v různých jazycích a nikomu to nevadilo. Každý
byl jenom poutníkem. A možná právě proto, že každý se cítil jen jako poutník, si lidé
tolik rozuměli. A tak mě napadlo, zda by celý náš pozemský život neměl být vnímán
jako pouť do místa, kde je Bůh a kde ho jednou uvidíme tváři v tvář nejenom očima
víry. Hodnotu Fatimě dal Bůh, bez Něho by byla neznámou vesničkou, a tak to je
i s naším životem. Ještě jednou děkuji za krásnou pouť všem lidem, díky kterým
jsem ji mohl prožít.
Všechny občany zdraví Váš farář
Jan Szkandera

Na Dvořisku jsme slavili Karmaš
V sobotu 28. září proběhl jako každoročně
na Dvořisku v areálu u hasičárny Karmaš a
oslavy obce. Počasí nám přálo, tak nám nic
nebránilo užít si bohatý program. Odpoledne vystoupila taneční skupina Taurus z
Bolatic a Slunečnice z Kobeřic, k večeru se

o zábavu postarala hudební skupina Impuls, která sklidila velké ovace.
Děti si mohly užít na skákacím hradu, projet se na koňském povozu a nebo si pochutnat na pouťových sladkostech. Také
pro dospělé bylo po celou dobu připrave-

no bohaté občerstvení. Chvilky napětí při
losování kola štěstí zažívali nejen dospělí,
ale i děti.
Slavnostní odpoledne jsme večer zakončili
ohňostrojem, po kterém následovala retropárty s DJ Lukášem.
V neděli pak proběhla slavnostní mše svatá v kapli sv. Michaela, kterou sloužil pan
farář Jan Szkandera.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem, kteří se na této akci podíleli.
SDH Dvořisko

Spolky
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Zajímavý výlet členů SPCCH
Tentokrát jsme pohodlným autobusem
vyrazili do Beskyd. Ráno sice bylo chladné, ale my jsme se těšili na zdravý horský
vzduch. První zastávkou byly Pustevny.
Čekali jsme, že uvidíme obnovenou chatu Libušín, ale tam se hemžili pracovníci,
kteří se snaží obnovit ji do původní krásy.
Příjemným překvapením pro nás byla
stezka Valaška. Při prvním pohledu jsme
pochopili, že není stezka jako stezka
(např. jako naše z Koutů do Zábřehu).
Tato vede až nad koruny stromů, je většinou ze dřeva, dlouhá 660 m, návštěvník tedy ujde tam i zpět 1320 m. Nejvyšší patro je ve výšce 1099 m nad mořem
a za dobrého počasí (které nám přálo) lze
dohlédnout na Jeseníky či Velkou Fatru,
tedy do okruhu až 100 km. Z této stezky
uvidíme do tří zemí – Česka, Polska, Slovenska. Patří k ní několik atrakcí – skleněný skywalk, trampolíny, himalájský zavěšený chodník, který se občas pořádně
houpe. Je dlouhý 150 m, má adrenalinovou podlahu (různě široká a nepravidelná prkna), ručně pletené síťové zábradlí a vystoupí se po něm k věži. Skywalk
(prosklená lávka) je ukončený skleněnou
podlahou a skleněným zábradlím. Sedm
metrů do prostoru a 30 m nad zemí dává
člověku pocit, že stojí ve vzduchu.
Po tomto prožitku přišlo vhod občerstvení v kolibě a pak naše cesta vedla do
Rožnova. V restauraci Eroplán na nás čekal chutný oběd, který jsme si, myslím,
zasloužili (hlavně ti, kteří přešli lávku).
Posilněni jsme zamířili do Valašského

muzea, konkrétně do Mlýnské doliny.
Zde jsme nevycházeli z údivu, jak v dávné době (bez mechanizace) dokázali lidé
využít síly vody, aby jim usnadňovala práci. Kovář předváděl výrobu podkov, práci
bucharu, broušení nářadí, v mlýnici jsme
byli svědky výroby mouky, v lisovně zpracování semen, u pily řezání prken, to vše
dodnes funkční a poháněné vodou. Mnohé mechanismy pocházejí ze 17. století.
Většina z nás potom ještě nasměrovala
své kroky do valašské dědiny, která je
nejrozsáhlejším areálem muzea. Vesnice
byla od samého začátku sociálně diferencovaná, takže jsme viděli různé typy
domů a domků (samozřejmě dřevěných).
Nejbohatším sedlákem byl fojt – dědičný
rychtář, který zastupoval vrchnost. Jeho
dům je největší. Chudí bezzemci měli
chalupu s jizbou a síní. Některý hospodář provozoval i přidruženou činnost –
formanství. Rozvážel tkalcovské výrobky,
dřevo, šindel a zemědělské produkty.
Významnou stavbou je evangelický toleranční kostel. Kolem něho na hřbitově
jsou symbolické pomníčky připomínající různé významné osobnosti. Vesnická
škola je jednotřídní, na střeše má malou
zvoničku.
Z valašské dědiny jsme se vrátili do autobusu a obohaceni novými dojmy ujížděli
domů. Jsme rádi, že výbor SPCH pro nás
připravuje takové akce, a těšíme se na
další.
Růžena Rohovská

SPCCH se zúčastnil
soutěže Něco pro
zdraví
V sobotu 6. září proběhl další ročník soutěže ,,Něco pro zdraví“. Tuto akci pořádalo
Okresní sdružení zdravotně postižených
Opava. Jako každý rok, tak i letos se sešlo v
areálu chovatelů Opava-Kylešovice 22 čtyřčlenných družstev z celého okresu.
Za SPCCH Kravaře soutěžili:
Družstvo muži
Opatřil Jindřich
Grigarčík Karel
Pawlik Antonín
Pluške Emil

Družstvo smíšené
Raunig František
Žídek František
Raunigová Marie
Lasáková Danuše

Pro soutěžící bylo připraveno deset úkolů
na postřeh, přesnost a rychlost. Do tohoto
sportovního klání se všichni vrhli s velkým
nadšením a bojovností. Obrovskou radost
nám udělalo družstvo našich mužů, kteří se
stejně jako loni umístili na 1. místě. Smíšené
družstvo získalo pěkné 5. místo a v hodnocení jednotlivců jsme také měli svého favorita.
Byl to pan Pawlik Antonín, který se umístil na
krásném 3. místě. Touto cestou bych chtěla vítězům pogratulovat a poděkovat všem soutěžícím za dobrou reprezentaci našeho spolku.
Za SPCCH Marie Raunigová
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Ze Zámeckého klubu žen
Dva krásné letní měsíce utekly jak voda i pro
nás ženy ze zámeckého klubu. Přes prázdniny jsme se věnovaly vnoučatům, dovolené,
zahradám a užívaly si hezkého letního počasí. Přesto jsme se již těšily na naše setkání
v úterý 3. září. Měly jsme si nejen co povídat
o prožitcích v létě, ale také jsme plánovaly
akce až do konce roku. A že podzim je pro
nás velmi pestrý, o tom svědčí už několik
akcí v září, které jsme absolvovaly.
V sobotu 7. září se zástupci našeho klubu
vydali k našim přátelům do polských Pietrowic Wielkych, odkud společně pak odjeli
všichni autobusem do Ratiboře na setkání
seniorů z ratibořského kraje. Bylo to úžasné
setkání. Kolem 400 seniorů z 11 obcí se zde
sešlo, aby si společně zasoutěžili, zahráli
i popovídali. Čtyřčlenná družstva soutěžila
ve 4 disciplínách. Ani se nechtělo věřit, že
nejstaršímu soutěžícímu bylo 89 let. Akce
se uskutečnila v parku, kde se nachází také
koupaliště, sportovní zázemí, restaurace
i chatky pro ubytování. Areál se nachází v
blízkosti ratibořského arboreta. Pro všechny účastníky bylo zajištěno příjemné občerstvení ve formě kávy, koláčů, cukroví. Vynikající byly také klobásy a ohromné velké
housky. Naše děvčata si o přestávce šla také
zacvičit a zatančit. Po vyhodnocení celé
akce jsme se opět autobusem vrátili do Pietrowic, kde jsme v klubovně našich přátel
ještě dlouho besedovali a připravovali program společných aktivit do konce roku i na
příští rok.
V sobotu 14. září jsme se vydaly do Slezského divadla v Opavě na derniéru Smetanovy
opery Prodaná nevěsta. Jelikož v té době
se zahajoval opavský festival Bezručova
Opava, tak se již před divadlem na Horním
náměstí konal slavnostní začátek. Byl to
úžasný zážitek.

Rok na vsi

Na začátku měsíce za námi přijela také redaktorka Českého rozhlasu Ostrava, aby
s námi natočila příspěvek o naší činnosti do
vysílání rozhlasu pro seniory.
V úterý 17. září jsme se opět sešly v klubovně
na zámku a ve středu 18.9. jsme vyjely na zajímavý zájezd do Jeseníků, pořádaný Moravskoslezským krajem pro seniory. Jelo nás
30, společně ještě s několika seniory z Opavy a ze Lhoty u Opavy. První zastávka byla
v Pradědově galerii v Jiříkově. Bylo krásné
počasí, tak jsme si užívali opravdovou pohodu. Druhá zastávka pak byla na hradě Sovinec. Zde nás překvapilo, jak se hrad změnil od doby, kdy se o něj začal starat náš kraj
prostřednictvím Muzea Bruntál. Opravený
a krásně vyinstalovaný na nás velmi zapůsobil. Také průvodkyně, která nás provázela, byla vynikající. Poslední zastávka byla na
Uhlířském vrchu, kde jsme se od průvodce
dověděli mnoho o vrchu, který je vyhaslou
sopkou. Jedinou škodou bylo, že nebyl otevřen poutní kostel na Uhlířském vrchu.
V úterý 1. října jsme společně oslavily Den
seniorů. Vyšly jsme si zámeckým parkem na
procházku podél rybníků a řeky a ukončily
jsme ji na Mezivodkách v restauraci U Šťura.
Eva Peterková

Rok na vsi - to je název programu, do kterého
jsou zapojeny některé obce či města Hlučínska
a Slezska. Mají ukázat různé zvláštnosti nebo
podnikání na svém území. Scházejí se zástupci
jednotlivých obcí i spřátelených vesnic Polska.
Ženy ze zámeckého klubu v něm určitě nebudou chybět. První akcí, které se zúčastnily, byla
návštěva Bohuslavic 21.9.2019. V pěkné budově
místního úřadu – v zasedací síni – jsme vyslechly dvě zajímavé přednášky. V první jsme měly
možnost vidět různé druhy ovoce, které se u nás
v minulosti pěstovaly a dnes se bojuje o jejich
zachování. S celým procesem nás seznámil Ing.
Radim Lokoč. V druhé hovořila Eva Peterková
zase o způsobu zpracování produktů a o nejtypičtějších jídlech našeho kraje a jejich používání při různých životních událostech. Pak jsme
procházkou obcí (mimochodem velmi pěknou
a čistou) došly ke kozí farmě rodiny Halfarových.
A žasly jsme nad způsobem dojení, nad postupem zpracování sýrů, nad nadšením členů rodiny, kteří s láskou pečují o zvířata. A co teprve
ta ochutnávka – kozí mléko, jogurty, nejméně
deset druhů sýrů, těžko hodnotit, který je chutnější. V restauraci byl pro nás připraven oběd
a pak jsme obdivovaly další farmu, tentokrát
majitele pana Veverky. Nejprve nás seznámil
prostřednictvím promítání s historií farmy, s těžkostmi, které mnohdy nastanou. Na pozemcích
se pěstuje česnek, cibule, len, řepka, kmín a různá další zelenina. Ani zde nechyběla ochutnávka. Žasly jsme, jakým různým způsobem se dá
zpracovávat zelenina, hlavně česnek. Při farmě
je malý obchůdek, a tak jsme odcházely s taškami plnými zeleninových dobrot. Na závěr jsme
si prohlédly krásný historický kostel, kde nás
pan kostelník Kocián seznámil s jeho bohatou
historií. Akce nás velmi obohatila, získaly jsme
mnoho poznatků a těšíme se na další.
Za Zámecký klub žen Růžena Rohovská

Výlet do Olomouce
Na výlet do Olomouce jsme se vydaly
vlakem. V šest hodin ráno se sešlo devět

členek klubu. Jely jsme přes Krnov do
Moravského Berouna, odkud jsme pro
výluku pokračovaly autobusem. Prohlídka arcibiskkupského paláce začala v 10
hodin. Tato významná barokní stavba na
Moravě, biskupská rezidence, prošla několika přestavbami. Pobývalo zde mnoho
panovnických návštěv včetně Františka
Josefa I. a Marie Terezie. Na Václavském
návrší jsme prošly katedrálu - Dóm sv.
Václava a pak pozůstatky olomouckého
hradu, kapli sv. Anny a Arcidiecezní muzeum s obrazárnou. Posilněny obědem v

restaruaci u sv. Mořice jsme obešly Horní
a Dolní náměstí a všechny kašny, které se
zde nacházejí. Radnici s orlojem a sloup
Nejsvětější Trojice, který je památkou
UNESCO. Olomouc je také sídlem univerzity, arcibiskupství, filharmonie, mnoha
muzeí, divadel a klubů. Cesta zpět uběhla
docela rychle, ale po náročném dni jsme
se těšily domů.
Míla Šnýdrová
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Vzpomínky naší babičky:
Podzim
Skončilo léto, škola začala a my děti jsme
měly plné ruce práce. Se školou jsme chodily na pole sbírat brambory, s velkou radostí, protože jsme se tzv. ulévaly z vyučování.
Bylo při tom plno legrace. Brambory se pak
na koňských povozech nebo traktorech vozily k obchodům, kde si je lidé sami z velké
hromady vybírali. A to byla zase ještě i práce
dětí. Prarodiče i rodiče se po své práci vydali vybírat brambory. Na Náměstí byla na
začátku šedesátých let z původně potravinové prodejny vybudována prodejna ovoce
a zeleniny. A ti, co měli ještě kousky svého
pole, tak brambory kopali většinou ručně
– kopačkami. Sešly se „babky“, které byly
v domácnosti a pomáhaly brambory kopat.
A mladá hospodyně jim na pole přinesla na
deset hodin svačinu – většinou to byly housky nebo chleba s játrovým salámem a čaj
s rumem. Kolem jedné hodiny pak byl oběd
z právě v ten den vykopaných brambor
(u nás to nebyly brambory, ale kobzole), zelí
a klobásky. No a my děti jsme přišly ze školy, hodily aktovku za dveře a utíkaly na pole.
Tam jsme sbíraly bramborovou nať, abychom si mohly udělat ohníček a v něm upéci
brambory. To byla dobrota. Ruce špinavé od
popela a ty upečené brambory od popela…
Domů se šlo až navečer, nebyl tehdy letní
čas, a tak se v září a říjnu již brzo smrákalo.
V říjnu se také sklízela řepa, ať již krmná pro
dobytek, ale také zejména cukrovka. A to
zase byla zábava. Když jeli formani (sedláci)
s vozy naloženými cukrovkou, tak jim cestou
z vozu padala a my děti jsme cukrovku sbíraly a nosily hlavně svým babičkám, které z
ní vařily dobrý sirup. Sirup se pak používal
ke slazení čaje i jiných nápojů, nebo také na
chleba. Cukrovou řepu vozili z polí na nádraží, kde byly přistaveny nákladní vlaky a
odtud se odvážela do cukrovaru. Celý podzim mnohdy až do mrazů byly směrem od
uhelných skladů až po Hliniky (Kolofíkovou
ulici) velké hromady cukrovky. Na nádražním pozemku, po levé straně, byly uhelné
sklady. Protože se blížila zima, tak se prodávalo uhlí. Nákladní vlak uhlí přivezl, muselo
být složeno a pak se prodávalo. Ještě v padesátých letech se topilo převážně černým
uhlím z ostravských dolů, později hnědým
uhlím a nakonec v šedesátých letech, kdy
už v mnoha domech bylo ústřední topení, se
topilo „bídou“ – což byly černouhelné kaly.
To byla práce při jejich skládání a ani topení

Hospodářský dvůr
u zámku v Kravařích

s nimi nebylo jednoduché. Ale teplo bylo, to
když byly kaly kvalitní, ale když náhodou přivezli ty horší, promíchané s pískem a kameny (podle toho, kde bagr kaly nabral), tak to
byla opravdu dřina a často se velká část kalů
ze sklepů vynesla ven.
Na podzim se také sklízela velká část ovoce. V době našeho dětství byly u každého
domu jak zeleninové, tak i ovocné zahrady.
Nechyběla zahrada, aby zde nebyly jabloně,
hrušně, švestky, ale i ořechy. Hodně ovoce se
zavařovalo postupně tak, jak zrálo. A také se
sušilo. Sušily se švestky, jablka i hrušky. Pak
se ukládalo většinou do plátěných pytlíků,
které se zavěšovaly na půdu. Sušené ovoce
bylo opravdovým pamlskem pro děti po celou zimu. Vařil se z něj i kompot, tzv. bryja.
Děti měly také řadu dalších úkolů, byl to zejména sběr kaštanů a žaludů, které nosily do
školy a odtud si je odváželi pak myslivci pro
krmení zvěře v zimě. Kaštanů i žaludů bylo
hodně nejen v parku, ale také na Mezivodkách.
Den ze dne se pomalu ale jistě blížilo zimní
období, večer byla brzy tma, a tak se v teple domova poslouchal rozhlas, kde bylo
mnoho zajímavých pořadů a hlavně hodně
hudby. Rozhlas začal vysílat již ve dvacátých
letech minulého století.
V roce 1956 se objevila první televize v Kravařích. „V hostinci U Slaninů ve velké extrovce se předváděla televize.“ Byla tam, jak se
říká, hlava na hlavě. Sledovalo se vysílání
z Ostravy. Ostravské studio začalo vysílat
31.12.1955. Československá televize ze studia v Praze zahájila své vysílání 1. května
1953. A tak se náš život začal pomalu ale jistě měnit. I když ze začátku se vysílalo 2 dny
v týdnu, později 4 dny v týdnu a to vždy navečer, tak přece tyto sdělovací prostředky vnikly do našeho života a staly se jeho součástí.
Eva Peterková

Stejně jako u jiných šlechtických sídel, nechyběl ani v Kravařích hospodářský dvůr přímo
u rezidence, aby urození (i jiní) obyvatelé zámku měli co jíst a aby byly zajištěny i další jejich
potřeby. Takový dvůr byl prameny zmíněn již
v roce 1550, kdy si pozůstalí bratři Kravařští ze Šlevic mezi sebou dělili zděděný majetek. Kravařský díl je popsán jako „tvrz Kravař
a dvůr, kterýž jest při tej tvrzi, který jest před
mostem, item pivovar i s panvů i se sladovní,
i se vším náčiním, co k sladovně přináleží“.
Inventář kravařského zámku z r. 1700
v rámci pozůstalostního řízení po Ferdinandu
Burkhardtovi von Eichendorff přináší informaci o hospodářském dvoře, který byl tehdy
nevelký, celodřevěný, ale dobře postavený.
U hospodářského dvora byl zděný pivovar
a sladovna, dále zděné šafářství, naproti zděnému obydlí šafáře stál úřednický dům. V inventáři se dále píše o zahradě pro zámeckou
kuchyni. Dále jsou jmenovány dva mlýny, každý se třemi složeními.
Na vedutě F. B. Wernera z 1. poloviny 18. století je severně od zámku nakreslen přízemní
hospodářský dvůr o třech křídlech přímo
přiléhající k zámecké budově. Následující
pramen - mapa z roku 1782 již tento dvůr nezachycuje a další hospodářské stavby se již
nacházejí severně a východně od sídla. Mapu
z konce 18. století si zájemci o minulost Kravař budou moci spolu s dalšími prameny brzy
prohlédnout v připravované knize o zámku.
Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D.

F. B. Werner, veduta se zámkem a hospodářským dvorem
v Kravařích, 1. polovina 18. století. Biblioteka
Universytecka, Wroclaw.

Sirup z cukrové řepy
Uvařte si pochoutku, kterou nám vařily naše babičky.
Z bulvy cukrové řepy odřízneme zelený vršek, bulvu očistíme, oloupeme a nahrubo nastrouháme
na struhadle. Směs dáme do hrnce a zalijeme vodu tak, aby byla řepa celá zakrytá. Vaříme, vaříme, vaříme dlouho, podle potřeby doplňujeme vodou a sbíráme pěnu. Po dvou až třech hodinách
odpařování tekutinu přecedíme. Pak ji dáme na sporák a pomalu vyvařujeme, dokud nevznikne
hustý hnědý sirup. Sirup dáme do sterilních láhví a používáme na slazení nápojů, zejména čaje,
ale také na slazení kaší a výborný je také na chleba či housku.
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Nové knížky Jany
Schlossarkové
Tak už jsou na světě… dlouho očekávané
ucelené vydání vyprodaných publikací,
vycházejících od 90. let, doplněné o další
texty a vlastní kresby autorky.
Hlučínská rodačka paní Jana Schlossarková je v současnosti asi nejznámější spisovatelka, píšící „po našemu“. Její povídky
a básničky jsou vtipné a zároveň moudré, hlavně proto, že jsou ze života a paní
Schlossarková má ten dar, převyprávět zážitky své i ty odposlouchané tak, že pobaví čtenáře každého věku. A kdo by všemu
nerozuměl, má na konci knihy hlučínský
slovník, takže se třeba dozví, že zaprtek je
česky pukavec (taky jste to nevěděli?).
Pevná vazba i barevné ilustrace dělají
z obou knížek také vhodný dárek k Vánocům pro všechny, kdo si rádi osvěží hlučínské nářečí, kterým dnes už mluví opravdu
málokdo. Obě knihy máme k dostání na
zámku za jednotnou cenu 280 Kč.
Kateřina Štědroňová
oddělení kultury

Kura
Raz na Dluhejvši auto kuru přejelo,
šofer vypnul motor, choč se mu něchčelo,
lapnul kuru za nohy a synečka se pta,
ezli jeho mama take kury ma.
Synek nos pokrčil, chvilu hlavu lame:
„Ni, my take kury plaskate němame!
Od nas něvyfrnu, v ohradě litaju,
ešče k temu křidla přistřihnute maju.
Ale poptajče se henaj u sušeda,
ten ty svoje mrchy každy večer hleda!“
Z knihy Jany Schlossarkové
Co na Prajzske se povědalo

Z naší kroniky
Velké vlakové neštěstí
Dnes si ani neumíme představit, že by z kravařského nádraží nevyjel denně každou hodinu vlak na Opavu, Hlučín či Chuchelnou.
Stalo se 20.10.1895, že první vlak na trati
Opava – Ratiboř vyjel z Ratiboře v 9.45 hod.
a do Opavy přijel v 11.05 hod. s hosty z Ratiboře, kde je očekávali představitelé státních, zemských i vojenských úřadů, obecní
zastupitelstvo, zástupci obchodní komory
a další osobnosti. Do Ratiboře se pak vlak
vracel po čtrnácté hodině, tenkrát i s hosty z Opavy. Na rakouské i pruské straně jej
pozdravovalo velké množství diváků, v Ratiboři ho očekávaly významné osobnosti
v čele s knížetem Karlem Lichnovským, který poskytl pro stavbu dráhy bezplatně veškeré pozemky u velkostatku v Chuchelné, jimiž dráha probíhala. Výstavba trati Ratiboř
– Opava státní nádraží trvala dva a půl roku,
její délka byla 31,8 km.
Po skončení první světové války se jednalo
o připojení Hlučínska k tehdejší nově vzniklé Československé republice. To se uskutečnilo až 4. února 1920.
V pohraničí nastaly velké problémy se zásobováním. Obyvatelé Hlučínska svou situaci
řešili především zemědělskými pracemi,
jezdili za prací i na Ostravsko a také do německých oblastí na Ratibořsku, Hlubčicku,
Opolsku i Vratislavsku. Trať z Kravař do Ratiboře byla plně využitá. Práce se hledala
těžko a tak si lidé přivydělávali také pašováním zboží, zejména lihu, kde těžili z jeho
rozdílné ceny na území ČSR a Německa.
Při jeho pašování se dne 24. října 1919 odehrálo ve stanici Křenovice velké neštěstí.
Brzy ráno, asi ve 4.40 hod. došlo při křižová-

ní vlaků k najetí osobního vlaku od Opavy
do soupravy nákladního vlaku z Ratiboře,
který nestačil pro velkou rychlost včas zabrzdit a zastavil až na výhybce. Lokomotiva
osobního vlaku zůstala sice na kolejích, ale
došlo k silnému poškození vozů. V demolovaném zavazadlovém voze nárazem vybuchl sud lihu pašovaný železničáři a ten
následně zapálil ostatní vozy vlaku. V nich
došlo k několika explozím plynu určeného
pro osvětlování. V hořících vozech zahynulo
mnoho cestujících i na popáleniny vzniklé
vznícením lihu, který pašovali na vlastním
těle ve speciálních nádobách z plechu,
nebo v lahvích. Ve vlaku ihned vzplály
všechny dřevěné části, bylo to opravdové
peklo. Kolik bylo skutečných obětí, nevíme.
Dobový německý a polský tisk ve výčtech
podával rozdílné informace, ve vlaku se
však nalezlo 19 zuhelnatělých těl, dalších
11 osob zemřelo v nemocnici, přes 40 osob
bylo zraněno těžce a přes 100 lehce.
Stanice Křenovice dnes leží na polském
území a vlak z České republiky již tam nejezdí, trať končí v Chuchelné. Neštěstí se
dotklo mnoha rodin na Hlučínsku, ve vlaku
byli převážně lidé z Kravař, Koutů, Štěpánkovic i Bolatic, také dělníci z Opavy.
Velmi podrobně líčí ve své knize Modrá barva duhy tuto událost spisovatelka Hlučínska Anna Malchárková.
Z kroniky města a publikace Jaromíra Žinčici
- O budování železniční sítě na Hlučínsku
připravila Eva Peterková

Přísloví a pořekadla z Prajzské
Přísloví o lidech
• Děvucha něroště ku kolku, enem ku pacholku.
• Brater něbrater – z hrušky nadul.
• Pro zavišť – v pekle byť.
• Dobre s dobrym a zle samo.
• Slubky maju zubky.
• Něni masa bez košti a člověka bez zlošti.
• Daj vodě běžeť a kameňu ležeť.
• Kdo ma prst cely, něstrkaj ho mezi přately.
• Lude s luďoma – hory s horoma.
• Nade všecko svaty pokuj.
• Všudy je chleb o dvuch skurkach.

• Každy oře, jak može.
• Žadna četka, co nic nevětka.
Pranostiky
• Svata Voršila – žimu pošila.
• Šimona Judy – žima je všudy.
• Na svateho Martina – kuři se z komina.
• Na svaty Martin – ešče se vratim, ale na
svaty Mikoláš – mě tu najisto maš.
• Na Kateřinu – vlez pod peřinu!
• Pravi Kači Barča – něchajmy už tanca!
Eva Peterková
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Okénko pro zdraví
Dobrý den, přátelé,
dnes budu psát o bobulích jeřábu a rakytníku.
Jeřáb ptačí - Sorbus aucuparia
Je strom dorůstající 15 m. Kvete v květnu a od srpna plodí jeřabiny.
Dříve jeřáby sloužily jako návnada pro ptáky. V roce 1810 se objevil
nový druh Sorbus aucuparia var. moravica, jehož nasládlé plody
obsahují méně hořčin a kterému se daří i ve vyšších polohách.
Jeřáb černý - Aronia melanocarpa
Při šlechtění se zjistilo, že černý jeřáb lze roubovat na jeřáb obecný. Aronie je odolná proti
chladu, má ráda světlo a je dobré ji občas přihnojit. Stromky mohou plodit prvním rokem,
keře třetím až čtvrtým rokem.
Léčivé síly: Jeřabiny mají velké množství vitamínu A a C, posilují imunitu. Slupka obsahuje lycopen (druh karotenu), který je obsažen ve všech červených a červenooranžových bobulích. Hořčiny
a třísloviny obsažené v plodech pomáhají při žaludeční nevolnosti, průjmu, celiakii, nemocech močových cest a čistí krev.
Dříve se z jeřabin vyráběl Sorbit a kúrou se barvila vlna. Jeřabiny
po sběru sušíme a ukládáme do plátěných pytlíků.
Recepty:
Čaj z listů jeřábu ptačího - 30 g sušených listů přelijeme 1 litrem
vroucí vody a 10 minut louhujeme, scedíme. Pijeme 3x denně, v
případě průjmu i vícekrát. Užívá se při chrapotu a průjmu.
Čaj z jeřabin - 1 čaj. lžičku jeřabin zalijeme 250 ml vody a necháme 12 hodin odstát, scedíme. Pijeme 1 až 2 šálky denně. Čaj pomáhá při revmatismu, hemeroidech, zácpě a poruchách lymfy,
má močopudné účinky.
Jeřabinový protlak - jeřabiny necháme přes noc stát ve zředěné octové vodě, aby se zmírnila hořká chuť. Potom je zahřejeme,
propasírujeme přes jemné síto a smícháme v poměru 1:1 s krystalovým cukrem. Znovu zahřejeme, dokud protlak nezačne houstnout. Horký protlak plníme do čistých sklenic a pečlivě uzavřeme.
Protlak si zachovává jemně hořkou chuť i po tepelné úpravě.
Rakytník řešetlákový - Hippopha rhamnoides
Je to keř vysoký až 6 metrů, listy jsou úzké a stříbřité, květy nápadné,
u samčích květů jsou daleko větší. Plodem jsou peckovice, keř je trnitý a dvoudomý. Rakytník odvozuje své latinské jméno od řeckého
hippos (kůň) a phaes (lesknoucí se), tudíž lesknoucí se kůň. Říkalo
se, že koně mají po rakytníku lesklou srst a člověk jasné oko.
Léčivé síly: K léčebným účelům užíváme plody, listy a siličné oleje. Plody obsahují důležité biologicky aktivní látky, vit. A, C, P, E, K, F.
Obsahem vitamínu E a A rakytník zaujímá první místo mezi plodovými rostlinami. Rakytníkový olej má silné regenerační a baktericidní
účinky pro náš organismus. Olej mohou užívat i těhotné, není toxický a nedráždí sliznici. Výsledky léčení jsou trvalé.
Olej se také používá při léčení nemocných arteriosklerózou.Dávkuje
se 15 g 3x denně po dobu jednoho měsíce.
Plody se otrhávají koncem září, nebo se odstřihávají větvičky. Tyto
pro snadnější sklizeň můžeme zmrazit a potom lehce odrolit. Listy

sklízíme v červenci, kůru na jaře nebo z větviček na podzim.
Recepty:
Rakytník třený s cukrem - bobule v poměru 1:1 smícháme s krystalovým cukrem, trochu bobule pomačkáme, dáme do sklenic,
uzavřeme a uložíme v chladnu, vydrží až rok.
Čaj z listů a plodů - 1 čaj. lžička se povaří ve 0,25 l vody a nechá
20 minut louhovat.
Čaj z kůry - 1 čaj. lžička kůry se vaří 5 minut v 0,25 l vody, 20 minut
se louhuje.
Plody jeřábu a rakytníku se mohou sušit a tak je můžeme užívat
po celý rok.
A teď něco o dobrotách z kakaovníku....
Kakaové boby
Jsou sušená semena kakaovníku. Nejlepší
cestou, jak využít výživových hodnot kakaa,
je jíst ho v čisté podobě, z nepražených bobů.
Kakao obsahuje široké spektrum minerálů, vitamínů a antioxidantů. Kakao je nejbohatší plodinou na antioxidanty, 2x více než
u červeného vína, 3x více než v zeleném čaji. Je to 20x více než v
praženém standardním kakaovém prášku na trhu. Antioxidanty v
syrovém kakau jsou vysoce stabilní a dobře vstřebatelné pro lidský organismus.
Čokoláda zapadla do škatulky nezdravých potravin, to je v případě
masově vyráběných čokolád z praženého kakaa, s přídavkem cukru, mléka apod. Čokoláda vyrobena z nepražených bobů kakaa je
zdravá a dává se jí přívlastek „pokrm bohů“...
Čokoláda a červené víno obsahují látku resveratrol, který pozitivně působí na kardiovaskulární systém. Odborníci doporučují 20 g
hořké min. 70% čokolády denně, je prevencí proti rakovině a kardiovaskulárním problémům. Resveratrol obsahuje také červené
víno, ale pít ho umírněně.
Sklenička vína a dvě kostičky čokolády Vám přispějí k dobrému
zdraví...
Recept:
Luxusní domácí čokoláda - 90 g kakaové máslo, 60 kokosový
cukr (sirup), 60 g nepražené kakao, špetka himalájské soli. Do mísy
nalámeme máslo a mísu dáme do nádoby s horkou vodou, když
se máslo rozpustí, zašleháme ostatní přísady, do směsi můžeme
přidat dle vlastní chuti špetku chilli, kardamon, skořici, sušené
ovoce, Goji...
Směs vlijeme do papírových košíčků, necháme ztuhnout.
Přeji dobrou chuť.
Slova na říjen - Odpusťte a bude Vám odpuštěno. Klíčem
k harmonickému životu je vděčnost.
Hezké podzimní dny přeje
Dagmar Pechatá

Sport

Stolní tenisté
na Slovensku
Stolní tenisté SK Kravaře zahájili přípravu
na novou soutěžní sezónu začátkem září
a první přípravné zápasy absolvovali v sobotu 14.9. v Liskové, kde byli jejich soupeři
hráči místního OŠK. Výprava sedmi hráčů
vyrazila na Slovensko v pátek odpoledne
a po několika krátkých zastávkách dorazila do místa konání zápasů večer po sedmé hodině. Před hernou už na nás čekali
domácí hráči v čele s předsedou klubu Viliamem Hýravým a také starostou Liskové,
Ing. Jozefem Murinou. Po krátkém přivítání jsme se jeli ubytovat a poté se vrátili
do herny na večeři. V sobotu dopoledne
se pak odehrály dva přátelské zápasy, které nám ukázaly, jak na tom herně jsme.
A i když jsme měli za sebou jen několik
tréninků, dokázali jsme s domácími nejen
držet krok, ale dokonce je v určitých momentech i přehrávat. Po velkém boji nakonec sice naše „A“ družstvo prohrálo 4:5, ale
v zápase „béček“ jsme byli úspěšnější my
a zvítězili jsme 6:3. Po polední přestávce,
vyplněné obědem a krátkým odpočinkem,
pokračovalo zápolení stolních tenistů Kravař a Liskové turnajem ve čtyřhrách. Šest
párů hrálo systémem každý s každým a
po dramatických bojích se mohla radovat
z 1. místa a poháru pro vítěze naše dvojice
Evald Gebek ml., Rudolf Břemek. Na výsledcích však až tolik nezáleželo, šlo především o to, dobře si zahrát a upevnit vzájemné přátelství mezi družebními městy.
A to se určitě povedlo, takže závěrečnou
večeři a posezení u živé hudby se zpěvem
lidových písní si všichni přítomní velmi užili. Domů jsme se vydali v neděli po snídani
a rozloučení u ubytovny na fotbalovém
hřišti, s tím, že za rok se znovu setkáme
v Kravařích. Do té doby budeme pilně trénovat, aby příště zvítězilo i to naše „áčko“.
Na závěr bych chtěl poděkovat vedení
města za zprostředkování setkání a zapůjčení auta na přepravu.
Hubert Weczerek
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Další úspěchy Hřebčína HF Kravaře
Reprezentant České republiky startující za
Hřebčín HF Kravaře Aleš Fiala se svou přísedící Monikou Jaškovou uspěli na MČR

v Těšánkách ve spřežení v kategorii pony
dvojspřeží, které se uskutečnilo ve dnech
19. - 22.9.2019.
Nejprve se v první disciplíně - drezuře,
umístili s mírnou strátou na 3. místě. Následoval sobotní velmi obtížný maratón,
ve kterém o jediný bod skončili na 4. místě
a po dvou disciplínách drželi celkové třetí
místo, které díky třetímu místu v nedělním
parkuru udrželi a bronzová medaile mohla putovat do Kravař ve Slezsku.
M.M.

Na Olšinkách proběhl 2. ročník
Kravařských jezdeckých dnů
Ve dnech 5.- 6.10.2019 proběhly v KravaříchKoutech na Olšinkách 2. Kravařské jezdecké
dny. V sobotu 5. října 2019 v 10 hodin proběhla 2. Prajzská výstava koní a pony, které
se zúčastnilo 40 koní ve čtyřech kategoriích.
Kategorii pony do 125 cm ovládla klisna Daisy HF z chovu Aleše Fialy a v majetku Adama
Fialy. Kategorii pony nad 125 cm vyhrál Irský
Cob Zeus z Březového potoka z chovu Věry
Vintrové a v majetku Martiny Buchtové. V kategorii teplokrevných koní zvítězil valach Feder Unisono z chovu a v majetku Ing. Kateřiny
Krzikallové Ph.D. Kategorii chladnokrevných
koní ovládl plemenný hřebec Nero Bečvanský
z chovu Josefa Solanského a v majetku Ladislava Karáska. V odpoledních hodinách, kdy
vrcholilo vozatajské klání se počasí pokazilo
a vozatajové předváděli se svými spřeženími
statečné výkony.
7. kolo kategorie dvojspřeží nad 18 let ovládl
Petr Odložil před Lucií Odložilovou a Liborem
Zieglem a následné součty nejlepších bodů
z 5 kol rozhodly, že finálové vitězství po 7 kolech zůstane zásluhou Aleše Fialy v Kravařích.
7. kolo kategorie dvojspřeží do 18 let výhrál
Štěpán Stehno, před Kamilou Niemynarzovou a Sebastianem Švančarem, který také po
součtu 5 nejlepších kol ovládl celkově tuto
soutěž.
7. kolo kategorie jednospřeží nad 18 let vyhrála Monika Jašková před Alešem Fialou a Martinem Lichnovským a i tento výsledek znamenal, že pohár pro nejúspěšnějšího vozataje
dané kategorie zůstane v Kravařích díky Aleši
Fialovi, reprezentujícího Hřebčín HF Kravaře.
Vítězství v 7. kole kategorie jednospřeží do 18
let patřilo Sebastianu Švančarovi z Pony klubu Kobeřice před Terezou Gibesovou z Hřebčína HF Kravaře a Kamilou Niemynarzovou

z Hřebčína HF Velké Hoštice. Toto pořadí zůstalo i po součtu nejlepších 5 kol a pohár putoval zásluhou Sebastiana Švančara do Kobeřic. V této celoroční soutěži barvy Hřebčína HF
Kravaře reprezentovaly i Michaela Marková
a Viktorie Heiderová, které sice nedosáhly
na medailové pozice, ale jejich výkony se
od prvního jarního kola neustále zlepšovaly
a pro příští sezónu mohou reálně zamíchat
s medailovým pořadím. Po ukončení těchto
soutěží se vozatajové odebrali do přilehlého
areálu za místními myslivci a hasiči, kteří pro
občany měli připraveny vynikající speciality,
které promočení vozatajové vyzkoušeli.
Neděle 6. října patřila skokovému sportu, kdy
se závodilo od křížků do 50 cm, až po 90 cm,
kdy tuto soutěž ovládla Kamila Kniežková ze
stáje Empresa s.r.o.
Tradičně nejnavštěvovanější soutěží je soutěž nadějí přes křížky do 50 cm a v této soutěži se za bujného povzbuzování publika
představilo 25 soutěžících a nejmladšímu
z nich bylo 5 let!
Pořadatelé by chtěli poděkovat zaangažovaným spolkům, všem dobrovolníkům, návštěvníkům a zástupcům Města Kravaře za
podporu této akce, která by se mohla v příštích letech stát tradiční záležitostí.
M.M.
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Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kravaře
V období od 1. července do 30. září vyjela naše jednotka sboru dobrovolných hasičů k 15 mimořádným událostem. Nejčastěji jsme vyjížděli k
čerpání vody. Naše jednotka je na tyto typy zásahu kvalitně vybavena. Ve
výbavě jsou nejrůznější motorová či elektrická čerpadla nebo také průmyslový vysavač a další nezbytné příslušenství.
7. července se jednalo o vytopený sklep rodinného domu v Kravařích
vlivem technické závady.
21. července jsme zasahovali na Albertovci, kde došlo k pádu vzrostlého stromu na komunikaci. Ten jsme pomocí motorové pily odstranili.
Podobný zásah jsme měli i o den později v Kravařích.
28. července jsme odpoledne vyjeli k požáru strniště do Velkých Hoštic.
Ve večerních hodinách jsme zasahovali v Kravařích u stržené plechové
střechy, kterou jsme provizorně zajistili.
16. srpna v noci jsme zasahovali u letiště v Zábřehu u požáru odpadu.
24. srpna jsme asistovali Policii ČR u nálezu podezřelého kufru poblíž
Kravařského odpustu, naštěstí se jednalo o planý poplach. Během odpustu jsme rovněž zajišťovali požární asistenci během ohňostroje.

2. září jsme od ranních hodin až do odpoledne čerpali vodu na čtyřech
místech v Hlučíně, kde vlivem silného a vytrvalého deště došlo k zatopení
několika domů a škol. Na místě jsme byli dvěma vozidly. V dalších dnech
jsme také 2x čerpali vodu ze sklepa rodinného domu v Koutech.
Zatím poslední zásah byl 21. září, a to požár tújí v Kravařích.
Jednotka v tomto období také prováděla pravidelný výcvik, a to převážně
pomocí lezecké techniky, jelikož dva členové absolvovali
lezecký výcvik na hasičské
škole v Jánských Koupelích.
Pro děti z našeho města jsme během drakiády
v Koutech provedli statickou
ukázku s drobnými úkoly
v oblasti požární ochrany.
Lukáš Glabasnia

Začala florbalová sezóna 2019-2020
Od prvního září nám začala nová florbalová sezóna 2019/2020. Letos budou hrát oficiální soutěže tři čistě kravařské týmy v kategoriích
přípravka, mladší žáci, starší žáci. Kluci, kteří patří do kategorií elévů
a dorostu, budou jezdit hrát soutěžní zápasy za tým Opavy. Všechny naše týmy již od začátku září trénují a mají za sebou první zápasy
a turnaje.

Tým přípravky na turnaji v Jablunkově.

Tým mládších žáků na turnaji v Horní Suché.

Poprvé máme přihlášenou nejmladší kategorii, a to tým přípravky.
Kluci trénují dvakrát týdně základní florbalové dovednosti. Přípravka
má za sebou svůj úplně první turnaj vůbec. Všichni kluci byli nadšeni,
parádně si zahráli a navíc vybojovali skvělý výsledek. Na turnaji získali fantastické 2. místo.
U týmu mladších žáků hned několik výborných hráčů odešlo do
vyšší kategorie a přišli hráči z elévů. Nicméně tým je dobře složený
a určitě bude i úspěšný. Mladší žáci na prvním turnaji podali dobré
výkony, nestačili pouze na jediného soupeře a přivezli si domů pohár
za krásné druhé místo.
Tým starších žáků je oproti loňsku daleko silnější. Přišli někteří šikovní hráči s mladších žáků a tým je tak daleko početnější a komplexnější. Po úvodních dvou zápasech má tým plný počet bodů a je tak
do nové sezóny dobře naladěn.
Doufáme, že se všem našim týmům bude v nové sezóně dařit a všichni hráči se budou florbalem hlavně bavit.
Veškeré informace o týmech, statistikách, zápasech najdete na našem webu WWW.FBCKRAVARE.CZ. Důležité informace a aktuality budeme uveřejňovat také na našem facebookovém profilu FBC Kravaře
a pravidelnými články v besedníku.
Za FBC KRAVAŘE
Ondřej Frank a David Thomas

Tým starších žáků na zápasech v Opavě.
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Plavecká soutěž měst 2019
Jako již tradičně i letos patřila první středa v říjnu Plavecké soutěži měst. Soutěže se zúčastnilo 463 plavců. Protentokrát
to bohužel necinklo. V nabité konkurenci
jsme obsadili 5. místo, ale nevadí. Hlavní
je to, že jsme si krásně zasoutěžili a třeba
to v příštím ročníku bude zase o něco lepší. Nejrychlejšími plavci byli Tobias Kern
– 0:57 vteřin a Monika Vilášková – 1:12 s.
Nejmladšími, kdo zaplaval 100 m trať byli
Vojtěch Krchňák – 6 let a Marie Šindlerová

– 7 let. Naopak nejstaršími účastníky byli
pan Antonín Fígala – 91 let a paní Vlasta
Lyčková – 79 let. Uznání patří také ostatním
plavcům, kteří zvládli uplavat 100 m trať na
čas a vyzkoušeli si na vlastní kůži, že to není
vůbec snadné. Děkujeme také sponzorům
- Cukrářství u Pudů, paní MUDr. Gabriele
Kerlinové, firmě Coqui, Masérům Mlčochovým a panu Urbánkovi, kteří se podílejí na
odměňování nejen těch nejlepších plavců.
Poklona patří také všem zaměstnancům

Aquaparku, kteří se zasloužili o to, aby soutěž proběhla hladce a všichni účastníci byli
maximálně spokojení. Kompletní výsledky
budou k nahlédnutí na našich webových
stránkách a na facebooku. Konečné pořadí všech přihlášených měst v jednotlivých
kategoriích naleznete již nyní na stránkách
české asociace sportu pro všechny.
http://www.caspv.cz/cz/projekty/plavecka-soutez-mest/vysledky/

Pracovnice aquaparku s nejstarším účastníkem.

Nejrychlejší plavec.

Kontrola správné techniky - kraul.

Ohlédnutí za tenisovou sezónou
Skončila nám týmová tenisová soutěž, a proto přinášíme ohlédnutí za
sezónou 2019 a chceme dnes přiblížit úspěch, kterého dosáhli mladší
hráči TK Buly Aréna Kravaře. Hráči se utkali celkem v 7 kolech soutěže,
kdy se jim podařilo celou oblastní soutěž vyhrát a tím si zajistit postup
do vyšší soutěže. Tenisté si jarní klání velmi užili a hlavně nasbírali nové
cenné zkušenosti z tenisového světa a pravidel tenisu. V neposlední řadě
je potřeba poděkovat také trenérskému týmu ve složení: Ivan Stuchlík,
Martin Kostka, Jakub Holuša a Tomáš Hadamčík za jejich pevné nervy
a předávání svých zkušeností a samozřejmě i rodičům, kteří chodí povzbuzovat své ratolesti.
Blanka Hofmanová
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8

Klub
TK BULY ARÉNA Kravaře, z.s.
TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. C
TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. C
TK SC OSTRAVA B
TK Hlučín
TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. B
TC Kopřivnice
Tenisklub7

Vítězství Porážky
7
0
5
2
4
3
4
3
4
3
3
4
1
6
0
7

Body
14
12
11
11
11
10
8
7

Horní řada: Damian Dvořák, Tomáš Harazim, Valentýna Kostková, Martin Kostka – trenér, Amálie Miketová, Alice
Výtisková, Jakub Holuša – trenér, Nela Dihlová, Anna Kubná, Ivan Stuchlík – trenér, Matyáš Dohnal, Gabriel Thomas
Spodní řada: Jakub Zagól, Adam Výtisk, Tomáš Hofman

Vít Odstrčil, ředitel aquaparku

Tenisový turnaj Hita Cup
Dne 31.8.2019 se uskutečnil na tenisových kurtech v Kravařích, ulice
Nábřežní, již jedenáctý ročník tenisového turnaje pro amatérské tenisty, pod názvem HITA CUP 2019. Turnaje se zúčastnilo 16 hráčů z okresu
Opava. Převážnou část hráčů tvořili tenisté okresní amatérské ligy AMTEL, a to z nejlepších skupin A, B a C. Hráči byli rozděleni do 4 skupin
po čtyřech, kde hrál každý s každým. Podle umístění v základních skupinách bylo těchto 16 hráčů dosazeno do připraveného pavouka. Za
velmi vysokých teplot se turnajem probíjeli účastníci různého věku, od
mladíků Štěpána Fialy a Matěje Vavrečky až po zralé muže Pavla Mrkvu
a Petra Langu. Starší borci sice vypadli v prvním kole, ale své protivníky
docela potrápili. Do prvního semifinále postoupili Dan Kusyn proti Romanu Pudichovi, kde mu Roman oplatil porážku právě z loňského semifinále. Do druhého semifinále se probojovali Jiří Vaněk, který porazil
Davida Cimingu. Finálový zápas byl nádherným vyústěním celodenních
úmorných bojů, kde po velkém snažení a na pokraji sil obou aktérů vyhrál Roman Pudich 6:4, i přesto, že už prohrával 4:3. Děkujeme Tomáši
Bolkovi za přípravu a organizaci celého turnaje.
Předseda tenisového oddílu
Lubomír Harazim

Zveme Vás, inzerce
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SRDEČNĚ VŠECHNY ZVEME NA JIŽ TRADIČNÍ

ADVENTNÍ DÍLNU
KTERÁ SE USKUTEČNÍ

V SOBOTU 30. LISTOPADU OD 14.00 HOD.
VE FARNÍ STODOLE V KRAVAŘÍCH

NA JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠTÍCH SI MŮŽETE
NAPŘ. ZHOTOVIT ADVENTNÍ VĚNEC ČI VÁNOČNÍ
VAZBU, NAZDOBIT PERNÍČKY, VYROBIT PÍSKOVÉ
SRDEČNĚ
VŠECHNY
ZVEME
OBRÁZKY,
VYTVOŘIT DÁRKOVÉ
TAŠKY ZDOBENÉ
UBROUSKY A MNOHÉ DALŠÍ!

AD
D

KTERÁ SE

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!
30.OBČERSTVENÍ
LISTOPADU
OD 14.00 HOD.VE FA
V BARU ZAJIŠTĚNO!

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

NA JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠTÍCH SI MŮŽETE NAPŘ. ZHO
NAZDOBIT PERNÍČKY, VYROBIT PÍSKOVÉ OBRÁZKY, VYTV
A MNOHÉ DALŠ

VŠICHNI JSTE SRD

OBČERSTVENÍ V BARU

Řádková inzerce
Koupím staré FILMOVÉ PLAKÁTY (ale i další: hudební, divadelní, reklamní...).
Tel.: 704 404 825, E-mail: strapec1@email.cz
Pronajmu byt 4+1 v centru Kravař, Bezručova ul.
Nutná kauce a platba jednoho nájmu dopředu. Bližší informace na prodejně Barvy, laky nebo na tel.:
603 358 368.

Inzerce
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VÁŠ KRAVAŘSKÝ
REALITNÍ MAKLÉŘ
POMŮŽU VÁM
PRODAT NEBO NAJÍT
VAŠÍ NEMOVITOST
PROSÍM, NABÍDNĚTE PRO MÉ KLIENTY :

-

ORNOU PŮDU
STAVEBNÍ POZEMEK
BYT
RODINNÝ DŮM
Zbyněk K u n z

realitní makléř pro tento region
604 261 798, E-mail : kunz@heartreality.cz

Tel.-mobil :

Web

:

www.heartreality.cz

Inzerce 		
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Centrum volného času Kravaře,
příspěvková organizace
Náměstí 20/419, 747 21 Kravaře, IČO: 75080362
tel.: ředitelka: 553 777 588, pedagogové: 553 777 587, účetní: 553 777 589
mobil: 776 691 811, 775 657 051
e-mail: cvc@cvckravare.cz,
cvc@cvckravare.cz www.cvckravare.cz

strana 28

Kravařské noviny - Besedník – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Kravaře, Náměstí 43, 747 21 Kravaře,
IČ 00300292. Řídí redakční rada (Mgr. Monika Brzesková, Martin Schwarz, Eva Peterková, Monika Ševčíková, Ing. Silvie Hříbková,
Lenka Kerlinová - redaktor), registrováno u Ministerstva kultury ČR pod číslem E 12508. Vychází 10x ročně.
Redakce - Zámek Kravaře, Alejní 24, 747 21 Kravaře, tel.: 553 777 973, e-mail: besednik@kravare.cz, tiskárna - H + B tisk Opava.
Náklad 2 500 ks. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla: 31. 10. 2019.

