Zpravodaj města Kravaře 		

Besedník
Květen 2019 		

Číslo: 266

Zahájili jsme turistickou
sezónu Hlučínska
Hlučínsko je bezesporu specifickým regionem, se specifickým nářečím, zvyklostmi,
kulturou. A všichni se tu rádi vrací. Mluví
o naší preciznosti, pořádkumilovnosti, pracovitosti, o šikovnosti našich řemeslníků
a kráse našich žen. Pak jsou i tací, kteří čistě
z neznalosti přisuzují lidem tohoto regionu
i jiné, ne zcela lichotivé, vlastnosti. Přesto
se tady také vracejí...
Hlučínsko totiž má co nabídnout. Opravdu mě teď nenapadá jediná věc (však i na
Hlučínském jezeře to vypadá skoro jako

www.kravare.cz

u moře :-)), kterou bychom tady neměli.
V každé vesnici, v každém městě neexistuje místo, které by nebylo něčím krásné
a výjimečné. Od kapliček přes kostely, překrásnou přírodu, muzea a skanzeny, zámky
i bunkry, studánky a jezera. Hlučínsko je
místem protkaným sítí cyklostezek a značených turistických tras.
A kde jinde slavnostně otevřít turistickou
sezónu než-li na našem zámku. A tak jsme
ve spolupráci s MAS Hlučínsko a Sdružením obcí Hlučínska připravili všem turis-

tům, návštěvníkům našeho města a samozřejmě místním dokonalou ukázku toho,
co všechno se dá vidět, co všechno lze na
Hlučínsku zažít.
Před naším zámkem se prezentovaly nejrůznější spolky a sdružení, prodejci regionálních značek i neziskové organizace.
Celý doprovodný program pak byl inspirován skutečností, že před sto lety vznikla
na našem zámku Hospodářská a Hospodyňská škola. Součástí programu byly dvě
doprovodné soutěže – O zlatý koláč, kterého se zúčastnilo pět soutěžních týmů,
samozřejmě i náš kravařský a soutěžili
o ten nejchutnější koláč. No a hádejte, kdo
vyhrál? Ano, naše pekařky ze Zámeckého
klubu žen! :-)
Pokračování na str. 7.

Zámek získal další dotace

Dokončení opravy varhan

Zhodnocení florbalové sezóny
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Životní jubileum
v květnu slaví:

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
náš zámek se stal v minulém měsíci vyhledávaným
místem pro celou řadu akcí. Slavnostně byla otevřena
turistická sezóna na Hlučínsku, byla zahájena výstava
„Kovářské sonáty - z lásky k řemeslu“, kde si až do konce
října můžete prohlédnout umělecká díla více jak 80 kovářských mistrů. Ve středu 17. dubna 2019 proběhla akce
Setkání starostek a starostů ze Sdružení obcí Hlučínska
s Deníkem. Pozvání na toto setkání přijali všichni, kteří
na Hlučínsku působí – zástupci mikroregionů Opavska,
Hospodářské komory, policie, hasičů, muzeí, divadla, škol a dalších institucí. Diskutovalo se na různá témata, která Hlučínsko spojuje – historie, přípravy oslav 100
let výročí vzniku Hlučínska (4.2.1920), budoucnost našeho regionu. Byly představeny velké projekty, a tak jsem měla skvělou příležitost pochlubit se novou cyklostezkou, kterou ještě doplníme o posezení pro cyklisty. V plánu jsou také nové
informační cedule s aktualizovanou mapou nových cyklostezek v okolí. A v rámci
vyhlášených dotací chceme žádat o další vybavení – nabíječky na elektrokola a cyklo nářadí. V závěru setkání moc hezky mluvila spisovatelka Eva Tvrdá o regionální
identitě, tradicích a našem nářečí. Je velká škoda, že už jen vzpomínáme na mluvu našich babiček a už „ponašemu“ neumíme. Naše děti už vůbec ne… a hlavně
chybí zájem a chuť. Možná by stálo za to, vrátit prajštinu do hodin jazyka českého
a děti motivovat. Aby náhodou to, co se několik století vyvíjelo, nezůstalo výsadou
jen několika nadšenců nebo nezmizelo úplně.
Ale zpátky k turistické sezóně. Ráda bych podělovala všem, kteří organizačně zajišťovali celou akci nebo připravili kulturní program. A že se máme čím pochlubit,
návštěvníkům se postupně představili se svým vystoupením žáci ze ZŠ Kravaře Kouty, muzikanti ze ZUŠ, pěvecký sbor Fialenky a Karmašnice. Bylo to skvělé
a všem moc díky. Ve velké konkurenci se neztratily ani naše pekařky a výborným
koláčem si získaly hlasy návštěvníků a právem jim patří ocenění v soutěži O zlatý
koláč. Moc si vážím, že se do soutěže zapojily, v noci napekly koláče a celý den
s úsměvem reprezentovaly naše město.
Monika Brzesková, starostka

80 let
Rudolf Theuer
91 let
Růžena Gletníková
94 let
Edeltrauda Vitková
95 let
František Mirvald
96 let
Anna Řeháčková

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

Zámek získal dotace ve výši více než 5,5 mil. korun
A budeme mít novou střechu!
S upřímnou radostí Vám, občané našeho města, mohu sdělit, že náš zámek získal před nedávnem dotace v celkové výši
5.744.000 Kč určené z velké části právě na
opravu střechy.
Z Programu obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském
kraji nám byla přidělena dotace ve výši
4.994.000 Kč na realizaci projektu „Oprava
střešní krytiny Kravařského zámku – čelního traktu a bočních věží“. Ministerstvo kultury nám k tomu z Havarijního programu
přispělo částkou 250.000 Kč.

A to není všechno. Zajisté již víte, že stropní freska zámecké kaple sv. Michaela se od
konce loňského roku dočkala restaurování. Práce na fresce běží dle plánu a přešly
do své II. etapy. I zde jsme byli úspěšní
v žádosti o dotaci. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo o další dotaci
ze svého rozpočtu, a to ve výši 500.000 Kč

na záchranu této jedinečné stropní fresky,
z Programu obnovy kulturních památek
a památkově chráněných nemovitostí
MSK. Máme radost a věříme, že i Vy naši
radost sdílíte. Zámku přejeme, ať zůstane
i nadále barokní perlou Slezska!
Monika Ševčíková
vedoucí oddělení kultury
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Z dubnového zastupitelstva
Ve středu 24.4.2019 proběhlo 5. zasedání Zastupitelstva města
Kravaře. Zastupitelé vzali na vědomí vzdání se členství v kontrolním výboru paní Mgr. Moniky Kotíkové (ANO 2011) a jako
novou členku kontrolního výboru zvolili paní Ivetu Königovou,
představitelku téhož hnutí. Dále zastupitelé rozhodovali o
prodeji a směnách pozemků, pravidelně se řeší také majetkoprávní narovnání pozemků, tentokrát na ulicích Ludmily Hořké, Mlýnské, Potoční a Cihelní. Zastupitelstvo rozhodlo rovněž
o schválení či neschválení žádostí jednotlivých občanů na změnu územního plánu.
Nejdůležitějším bodem dubnového zastupitelstva bylo poskytování individuálních žádostí z rozpočtu Města Kravaře. Do
pravomoci zastupitelstva náleží rozhodovat o žádostech nad
50.000 Kč. Zastupitelstvo se rozhodlo poskytnout dotaci těmto
spolkům a organizacím:
spolek

finanční částka

pobočný spolek SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Kravaře

114 600 Kč

Sportovní klub Kravaře, z.s.

200 000 Kč

Římskokatolická farnost Kravaře

350 000 Kč

Městský fotbalový klub Kravaře

872 000 Kč

Radě města Kravaře je vyhrazeno rozhodování o žádostech o poskytnutí individuální dotace do 50.000 Kč. Na své 10. schůzi dne
10.4.2019 rozhodla podpořit následující spolky a organizace:
spolek

finanční částka

Sázíme stromy, z.ú.

2 000 Kč

Zámecký klub žen

5 000 Kč

FC TIMI bar Kouty, z.s.

22 000 Kč

Tenisový klub BULY ARÉNA Kravaře, z.s.

15 000 Kč

Hřebčín HF Kravaře, z.s.

14 000 Kč

spolek Amatérských Hokejistů Kravaře

20 000 Kč

pobočný spolek ZO ČSOP Nový Jičín

2 000 Kč

Českomoravský svaz chovatelů poštovních
holubů

3 000 Kč

Myslivecký spolek Opavice

11 200 Kč

Projekt Hultschiner Soldaten, z.s.

18 000 Kč

Kruh přátel Německa, z.s.

10 000 Kč

Prajzský běžecký klub Kravaře, z.s.

20 000 Kč

Auto Moto Club Kravaře - Auto Morrad Verein
Dt. Krawarn, z.s.

29 100 Kč

Český svaz včelařů, z.s.

23 000 Kč

Český rybářský svaz, z.s.

20 000 Kč

Český svaz chovatelů, z.s.

22 000 Kč

pobočný spolek Školní sportovní klub AŠSK
při Základní škole Kravaře, p.o.

20 000 Kč

Český zahrádkářský svaz Kravaře u Hlučína

32 600 Kč

pobočný spolek SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Dvořisko

20 000 Kč

pobočný spolek SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Kouty

28 000 Kč

pobočný
spolek
Svaz
postižených
civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní
organizace Kravaře

25 000 Kč

Sportovní klub SIPA sport Opava, z.s.

20 000 Kč

Gaming Team Kravaře, z.s.

2 200 Kč

Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s.

5 000 Kč

Collegium Bonum, z.s.
Karmašnice

10 000 Kč
6 000 Kč

Základem pro udělení dotace z rozpočtu Města Kravaře je vyplněná žádost na tiskopise uveřejněném na webových stránkách Města Kravaře a její včasné doručení na městský úřad.
Spolkům a místním organizacím byla poskytována dotace
jednak na spolkovou činnost, která byla popsána v žádosti
o dotaci, jednak na sportovní a kulturní akce, které pořádají pro veřejnost a tím pomáhají dotvářet nabídku kulturních
a společenských akcí, kterých se občané mohou účastnit.
Město Kravaře spolkovou aktivitu vítá, jsme za ni rádi, a proto spolky rádi podpoříme také finančně. Kromě výše uvedených neinvestičních dotací (spolková činnost) mohou spolky
a organizace rovněž žádat investiční dotaci, např. Římskokatolická farnost Kravaře obdržela investiční dotaci na opravu
střechy koutského kostela. S každým úspěšným žadatelem je
uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Spolky
jsou zavázány čerpat výše uvedené finanční prostředky pouze
na účel uvedený ve smlouvě. Účelové čerpání finančních prostředků je ze strany Města Kravaře kontrolováno a v případě
porušení smlouvy se spolky vystavují nebezpečí vrácení dotace. Výše poskytnuté dotace je vždy na individuálním posouzení Rady/Zastupitelstva města Kravaře. Pomocným hlediskem
je například počet členů v daném spolku, konkrétní vymezení
účelu, pro který chtějí spolky dotaci využít, výchova mládeže
(činnost mládežnických oddílů) nebo správa spolkového areálu. U spolků, které mají sídlo v jiném městě než v Kravařích, je
poskytována dotace na činnost, která probíhá ve městě Kravaře a kterou čerpají občané našeho města.
Sandra Hradilová
místostarostka
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Upřesnění informací kolem aquaparku

• 2008-2018 neinvestiční dotace na provoz 6.050.000 Kč

než financování provozu sportovního areálu,
který není ve vlastnictví města.
V posledních letech byla výše příspěvku na
provoz dětského hřiště 600.000 Kč a hokejové haly 2.500.000 Kč ročně. Celkem tak bylo
sdružení Buly Aréna podporováno z městského rozpočtu částkou 3.100.000 Kč ročně.
Se změnou vedení města v podzimních komunálních volbách v roce 2018 však došlo
ke změně priorit, kam by vedení Kravař chtělo
směřovat rozvoj města v následujících letech.
Na realizaci těchto záměrů jsou však potřeba
finanční prostředky a ty se městu díky dlouhodobým splátkám úvěru za stavbu aquaparku,
splaškové kanalizace a čistírny odpadních
vod nedostává.
Rádi bychom zde využili příležitosti a odprezentovali Vám, občanům našeho města, priority rozvoje města pro další roky.
Uvedeme zde pouze ty investiční akce, které
vyžadují finanční prostředky v řádech miliónů korun (odhady nákladu na projektovou
přípravu a realizaci stavby). Na většině z uvedených akcí se již intenzivně pracuje
v rámci projektové přípravy nebo vyřizování
žádostí o dotace.
• Projektová příprava a postupná realizace
náměstí města Kravaře - 80.000.000 Kč
• Stavba sociálně terapeutických dílen 8.000.000 Kč
• Postupná obnova zámku Kravaře 20.000.000 Kč
• Hřbitov Kouty (pouze první fáze stavby) 10.000.000 Kč
• Rekonstrukce MŠ Kravaře - 18.000.000 Kč
• Učebna TV v ŽŠ Kravaře - Kouty - 6.800.000 Kč
• Novostavba tělocvičny ZŠ Kravaře 40.000.000 Kč
• Rekonstrukce sportovního areálu Olšinky 10.000.000 Kč
• Sběrný dvůr - 15.000.000 Kč
• Výstavba bytového domu v lokalitě Böhmova
... a další množství drobných oprav a investic
v hodnotě kolem 1 mil. Kč (rekonstrukce kotelny ZŠ Kravaře, oprava nádvoří CVČ Kravaře, oprava střechy ZŠ Kravaře, oprava střechy
sídla Policie ČR v Kravařích, opravy chodníků,
modernizace veřejného osvětlení…)

Z výše uvedených částek, je zřejmé, kam
plynuly desítky miliónů korun z městského
rozpočtu a že po dlouhá léta byla Buly Aréna
jasnou prioritou města. Nutno dodat, že veškeré tyto finanční prostředky byly poskytnuty
z větší části jako prostředky na podporu provozu soukromého subjektu, v němž Město
Kravaře nemá vlastnický podíl ani žádné rozhodovací právo. Domníváme se, že v našem
městě je potřeba klást důraz na jiné priority

Situace v příspěvkové organizaci Buly
Aréna - Aquapark Kravaře je po došlé výpovědi dne 26.11.2018 následující:
Aquapark funguje stále v rámci Smlouvy
o sdružení ze dne 16.8.2006. Stále plyne
roční výpovědní doba, která uplyne dne
30.11.2019. Smlouva upravuje podmínky
provozování aquaparku Městem Kravaře.
Smlouva mimo jiné říká, že ztráta, provozní
náklady a údržba aquaparku jde v plné výši

Vážení občané města Kravaře,
v posledních týdnech jste se v médiích mohli
dočíst mnoho informací o aquaparku. Proto bychom se Vám rádi tímto článkem, jako
Rada města Kravaře, vyjádřili k aktuální situaci kolem Aquaparku Kravaře a financování
sdružení Buly Aréna. Abyste si udělali ucelený obrázek o dnešní situaci, je nutné vrátit se
zpět do doby, kdy v Kravařích bylo rozhodnuto o výstavbě zimního stadiónu. V té době
byla městu slibována prosperita a finanční
profit na turistickém ruchu spojeném s vybudováním komplexu Buly Aréna. Po dlouhých
letech provozu tohoto sportovního komplexu se jak Město Kravaře, tak i sdružení Buly
Aréna bohužel nachází v situaci, která není
pro město dále udržitelná.
Město Kravaře za celou dobu fungování sportovního komplexu Buly Aréna finančně přispívalo jak na jeho výstavbu, tak na jeho provoz.
Abychom byli konkrétní, rozhodli jsme se
zveřejnit výši podpory, kterou Město Kravaře
sdružení Buly Aréna za uplynulých 20 let provozu poskytlo.

Zimní stadión

CELKEM
148.637.399,52 Kč
• 2002-2017 Smlouva o podmíněném poskytnutí dotace - 117.728.308,67 Kč
• 2007 platba faktury za archeologický průzkum staveniště - 2.052.574,50 Kč
• 2006-2017 Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku - 26.356.516,35 Kč
• 2018 Dotace na provoz - 2.500.000 Kč

Dětské hřiště

CELKEM
7.600.000 Kč
• 2008 investiční dotace na výstavbu hřiště 1.000.000 Kč
• 2011 Investiční dotace na výstavbu WC 200.000 Kč
• 2015 a 2017 dotace na výměnu části povrchu - 350.000 Kč

na vrub Města Kravaře a případný zisk se dělí
dle podílu města a sdružení Buly Aréna na
vlastnictví aquaparku. Vlastnický podíl na
budově Aquaparku Kravaře je následující:
• Město Kravaře - 3/8 budovy aquaparku
• Sdružení Buly Aréna - 5/8 budovy aquaparku
Sdružení Buly Aréna tak je většinovým vlastníkem Aquaparku Kravaře. Toto rozdělení
podílu vzniklo na základě vloženého kapitálu při výstavbě aquaparku v roce 2008.
Město Kravaře vložilo do aquaparku částku
42.976.000 Kč. Na uvedenou sumu si Město Kravaře vzalo úvěr, jenž doposud splácí. Poslední splátka bude splacena v roce
2021, k dnešnímu dni na úvěr zbývá uhradit
7.894.740,80 Kč. Je nutné si uvědomit, že
město kromě jistiny úvěru splácí také úroky.
K dnešnímu dni město na úrocích zaplatilo
4.897.46,40 Kč. Sdružení Buly Aréna vložilo
do stavby aquaparku dotaci získanou z Ministerstva financí ČR ve výši 70.000.000 Kč.
Výstavbu aquaparku si Buly Aréna podmínila rozvazovací podmínkou, že v případě, kdy
Buly Aréna nedostane dotaci z Ministerstva
financí ČR, bude Smlouva zrušena a k výstavbě aquaparku nedojde. Buly Aréna tedy nechtěla financovat projekt z vlastních zdrojů,
případně si na výstavbu vzít úvěr.
V současné chvíli, kdy je sdružením Buly aréna vypovězena smlouva o provozování aquaparku, nabízí většinový vlastník, sdružení
Buly Aréna Městu Kravaře tři varianty dalšího
provozování aquaparku:
1. Prodej podílu sdružení Buly aréna městu
Kravaře za částku 65 – 70 mil. Kč. Město by se
tak stalo 100% vlastníkem aquaparku (částka vychází ze znaleckého posudku, jenž si
nechalo zpracovat sdružení Buly Aréna).
2. Městu bude do správy předán provoz
aquaparku, hokejové haly a dětského hřiště.
Město by hradilo veškeré náklady spojené
s provozem, údržbu a provozní ztrátu uvedených provozů. Vlastníkem by i nadále zůstala
Buly Aréna.
3. Město bude i nadále provozovat aquapark
dle podmínek dosavadní smlouvy a ročně
bude na provoz sdružení Buly Arény přispívat
částkou 3.100.000 Kč.
Pro Radu města i pro většinu zastupitelů je
přijatelným řešením odkup majetkového po-
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dílu v Aquaparku Kravaře. Za tímto účelem
si Město Kravaře nechalo zpracovat znalecký
posudek na zjištění hodnoty nemovitostí tvořících areál kravařského aquaparku. Celková
hodnota oceňovaných nemovitostí byla znalcem zjištěna na částku 28,5 mil. Kč. Většinový majetkový podíl sdružení Buly aréna byl
tímto posudkem ohodnocen na 16.695.000
Kč, podíl Města Kravaře na 11.805.000 Kč.
Město Kravaře tak učinilo sdružení Buly
aréna prostřednictvím svého právního
zástupce nabídku na odkup podílu ve
výši 14.017.652,94 Kč (hodnota podílu Buly
Arény ponížena o účetní ztrátu aquaparku za
deset let provozu, jež Město Kravaře postupně
hradilo - 2.677.347,06 Kč). Tato nabídka byla
sdružením Buly aréna striktně odmítnuta jako
nepřijatelná. Jako nepřijatelná byla rovněž
odmítnuta nabídka Města Kravaře na odkup
městského podílu Buly Arénou za cenu dle
znaleckého posudku, s připočtením současné
výše úvěru. Město Kravaře nabízelo svůj podíl
k prodeji za částku 19.699.740,80 Kč.
Ptáte se, proč Buly Aréna požaduje za odkup
svého podílu rekordní částku 65 - 70 mil. Kč?
Protože si nechala zpracovat vlastní znalecký posudek, který oceňuje budovu aquaparku na částku 132.216.000 Kč. Proč je v obou
znaleckých posudcích takový rozdíl? Rozdíl
spočívá v samotné metodě ocenění. Znalecký
posudek Města Kravaře zohledňuje nejen stáří
stavby, konstrukce a vybavení, ale také cenu
závislou na nabídce a poptávce, tedy cenu, za
kterou by bylo reálně možné celý aquapark

prodat. Znalecký posudek Buly Arény vychází
z reprodukční ceny nemovitosti, tedy z ceny,
za kterou je možné aquapark postavit dnes,
tedy v době, kdy je majetek oceňován.
Jak jsme již výše uvedli, Město Kravaře,
zastoupené Radou města i nadále usiluje o odkup podílu, avšak za podmínky,
kterou je město schopné profinancovat.
Částka mezi 65 – 70 mil. Kč je pro město
nepřijatelná. Znamenalo by to nutnost vzít
si další úvěr, v důsledku jehož splácení by
došlo k zastavení veškeré investiční činnosti
na území celého města na minimálně deset
let. Právě výše ceny se ukazuje jako problém.
A k dohodě je potřeba souhlas obou spoluvlastníků. Vyjednáváním o ceně spoluvlastnického podílu Buly Arény jsme pověřili právního zástupce.
Za Radu města Kravaře zde deklarujeme
zájem i nadále provozovat aquapark pro
Vás, občany města i pro veřejnost z širokého okolí. Provoz aquaparku však Město Kravaře stojí nemalé finanční prostředky a nemůže
si dovolit aquapark provozovat za „každou“
cenu. Jen uplynulých deset let provozu aquaparku stálo Město Kravaře na profinancování
účetní ztráty, dotacích na provoz, opravách
a údržbě celkem 8.667.444,06 Kč. Tato částka
bude se stárnutím aquaparku každoročně narůstat. Jsme i nadále připraveni s Buly Arénou
jednat. O dalším postupu Vás budeme informovat.
Rada města Kravaře

Třídění odpadu na hřbitovech
S povděkem jsme přijali četné žádosti občanů o možnost třídit odpad vznikající na pohřebištích v Kravařích a Koutech. Proto jsme doplnili nádoby na několik druhů odpadu. O to větší
bylo zklamání z toho, jak občané tuto možnost využívají. Ve všech nádobách je směs všeho
možného, co do nich nepatří. Zvláště v nádobách na bioodpad se nachází plastové tašky,
obaly od potravin, denní tisk, kelímky od svíček a podobně.
Proto žádáme všechny návštěvníky hřbitovů o důsledné třídění, aby snaha nepřišla vniveč.
Uvádíme příkladovou tabulku odpadu s místem uložení:
Příklad odpadu

Zařazení

Druh nádoby

Rozbité lucerny, skleněné obaly svíček

sklo

Zelená popelnice na sklo

Plast

Žlutá popelnice na plasty

Celofánové obaly kytic
Plastové obaly svíček
Plastové cylindry lampiček
Plastové tašky, plastové obaly potravin
Zbytky květin bez celofánového obalu a stuh
Plevel a tráva

Bioodpad

Zbytky květin s celofánovým obalem a stuhami

Komunální
odpad

Zbytky potravin, znečištěné obaly

Hnědá popelnice na bioodpad
Černá popelnice na komunální
odpad

Walter Kocián
vedoucí Odboru místního hospodářství a investiční výstavby

Inspirujeme
se v sociálních
službách
Sociální služby, poskytování nebo zajištění sociálních služeb, ať už sobě nebo našim
blízkým, se dříve či později dotkne nás všech,
proto se mu snažíme věnovat a nabídnout
možnosti – především pak nové přístupy tak,
aby byla tato péče co možná nejlepší, protože,
co si budeme nalhávat – i my bychom chtěli,
aby o nás bylo postaráno, jak nejlépe to bude
možné.
Počátkem dubna se nám naskytla možnost,
a to díky pozvání Ing. Pavly Kasášové (koordinátorky projektu MPSV – Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň pro Moravskoslezský kraj), zúčastnit se akce pod názvem
„Kulatý stůl na téma péče o seniory s demencí“. Tohoto pozvání jsme s radostí a očekáváním využili. Akce se konala v prostorách Domova Slunečnice, p. o. v Ostravě, záštitu nad
ní převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pan Jiří Navrátil, MBA.
I když byla určena především poskytovatelům sociálních služeb – zejména pak zaměstnancům domovů pro seniory a pracovníkům
v přímé péči, zúčastnili se jí také zaměstnanci
obcí a měst z celého Moravskoslezského kraje.
Z nejbližšího okolí akci navštívili zaměstnanci
obce Kobeřice a města Kravaře, samozřejmě
zde nechyběl také ředitel Domova pro seniory sv. Hedviky v Kravařích Ing. Petr Adamec.
Z dalších městských úřadů sem zavítali například z Nového Jičína, Petřvaldu či Karviné.
Hlavní skupinu ovšem, jak již bylo řečeno, tvořili poskytovatelé sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.
Ústředním tématem byly nové modely a způsoby péče o seniory s důrazem na osoby s demencí. Akcí provázela PhDr. Eva Procházková,
Ph.D., která seznámila přítomné s koncepcí
modelu péče podle profesora Erwina Böhma,
který je značně rozšířený v domovech pro
seniory v Rakousku či Německu, ale pozvolna se začíná prosazovat také u nás. Přítomní
mohli sdílet své zkušenosti, především však
pokládat dotazy, týkající se praktického nasazení tohoto modelu a toho, co to v praxi
obnáší, jaké jsou nároky. Jedním ze zařízení,
kde se rozhodli model prof. Böhma začlenit
do dlouhodobé koncepce, je právě Domov
Slunečnice v Ostravě. Pro zájemce – více
o modelu prof. Erwina Böhma naleznete na
adrese www.ebinbio.cz. Věříme, že nově získané poznatky budou v budoucnu využity také
v zařízeních v našem nejbližším okolí.
David Adamec
Centrum společných služeb mikroregionu
Hlučínska-západ
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OKÉNKO DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
11. část: Sociální poradenství
Vážení čtenáři,
představila jsem Vám již řadu sociálních
služeb a nejinak tomu bude i nyní. Jedná
se o „Sociální poradenství“, které patří také
do sociálních služeb. Sociální poradenství
zahrnuje základní sociální poradenství
a odborné sociální poradenství.
Základní sociální poradenství je podle
zákona o sociálních službách základní
formou sociálních služeb, kterou musí
zajistit každý poskytovatel jakéhokoliv
typu sociálních služeb. Toto poradenství
zahrnuje kromě informací o sociálních
službách také informace o možnosti získání pomoci z jiných sociálních systémů,
zejména státní sociální podpory a pomoci
v hmotné nouzi. Základní sociální poradenství poskytuje i Městský úřad Kravaře
- Odbor sociálních věcí.
Odborné sociální poradenství se pak
oproti základnímu sociálnímu poradenství liší jednak širším rozsahem, hloubkou
poradenství a jednak zaměřením na příslušnou skupinu. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na
potřeby jednotlivých okruhů sociálních
skupin osob v občanských poradnách,
manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách
pro oběti trestných činů a domácího násilí
a ve speciálních lůžkových zdravotnických
zařízeních hospicového typu; zahrnuje též
sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.
Sociální poradenství je poskytováno dle
§ 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách a je poskytované zdarma.
Na území okresu Opava poskytují odborné
sociální poradenství tito poskytovatelé:
• ANIMA VIVA z.s., - Sociální poradna
ANIMA VIVA, Sušilova 1751/1 Opava, která ve své poradně poskytuje poradenství
osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám s jiným zdravotním postižením a osobám v krizi.
• Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. – Poradna

pro osoby se zdravotním postižením Opava, Liptovská 1045/21, Opava – Kylešovice,
se v poradenství zaměřuje na osoby se
zdravotním postižením a seniorům.
• Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace – Rodinná a manželská poradna Opava, Pekařská 106/4,
Opava je určena dětem a mládeži ohroženým společensky nežádoucími jevy, osobám v krizi a rodinám s dětmi.
• EUROTOPIA.CZ, o.p.s. – Poradenské
středisko EUROTOPIA Opava, Zacpalova 379/27, Opava, poskytuje poradenství
osobám v krizi, osobám žijícím v sociálně
vyloučených komunitách, osobám, které
vedou rizikový způsob života nebo jsou
tímto způsobem života ohroženy, rodinám
s dětmi a etnickým menšinám.
• Charita Odry – Dluhová poradna, Komenského 169, Vítkov se v poradenství
zaměřuje na osoby bez přístřeší, osoby
v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených
komunitách, osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto způsobem
života ohroženy, rodinám s dětmi a seniorům.
• Charita Opava – Občanská poradna –
Opava, Kylešovská 835/10, Opava, poskytuje poradenství obětem domácího násilí,
osobám bez přístřeší, osobám se zdravotním postižením, osobám v krizi, rodinám
s dětmi, seniorům a etnickým menšinám.
• Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých ČR, z.s. – Sociální poradna SONS ČR - Opava, Horní náměstí
132/47, Opava své poradenství poskytuje
osobám se zrakovým postižením.
Věřím, že ten z Vás, kdo nějaké odborné
sociální poradenství bude potřebovat, si
z výše uvedené nabídky vybere. V případě,
kdy budete potřebovat bližší informace,
tyto naleznete na odkaze:
http://iregistr.mpsv.cz/, kde rovněž naleznete v rámci celé ČR další poskytovatele
odborného sociálního poradenství.
Irena Uličková
vedoucí odboru sociálních věcí

Jak trénovat paměť
v každém věku
a nezapomínat…?
Nejen o tom byla beseda, která se konala
v Kravařích.
V předcházejících číslech jsme vám přinesli článek s Mgr. Renatou Rychlíkovou
z obecně prospěšné společnosti Fosanima
o.p.s. z Bruntálu, ve kterém jste se mohli
dočíst základní informace o jejich činnosti,
a především to, jak je možné vlastními silami předcházet zapomínání či jak se chovat
a pečovat o člověka s kognitivní poruchou
– různou formou demence. Článek se jmenoval „Zapomínání můžeme předcházet“
a stejný název pak nesla také beseda, která
se konala v pátek 12. dubna v prostorách
Městské knihovny v Kravařích. Byla to první
akce svého druhu v našem mikroregionu.
Jsme velmi rádi, že se i přes nepřízeň počasí mezi vámi našlo velké množství zájemců
o toto téma (nejen z Kravař, ale také okolí)
a zavítali jste na tuto akci.
Jak to vlastně celé probíhalo?
Na začátku paní Rychlíková představila
návštěvníkům vůbec samotnou činnost organizace Fosanima jako takové. Ta funguje
v Bruntále od roku 2012 a kromě svépomocné skupiny pro osoby pečující o nemocné
Alzheimerovou chorobou a dalšími formami
demencí se zabývají také aktivitami pro osoby s mentálním postižením a v neposlední
řadě také o aktivity pro seniory.

Následovala trocha nezbytné teorie –
všichni se tak dozvěděli o tom, co je to
vlastně paměť, jaké druhy paměti máme
a k čemu nám slouží a další zajímavé informace. Pak již přišla na řadu také praktická
část, protože se přece jen jednalo o besedu a nikoliv přednášku. Všichni návštěvníci
si tak mohli zkusit svou vizuální paměť tím,
kolik obrázků jsou schopni si zapamatovat
za určitý čas, hledáním rozdílů v obrázcích
a dalšími cvičeními. Asi nejzajímavější bylo
trénování mozkových hemisfér. To probíhalo tak, že každý dostal za úkol napsat
své jméno opačnou rukou, než běžně píše

Z městského úřadu , kultura
(praváci tak psali levou a opačně), později jsme psali zrcadlově, či oběma rukama
současně. Nic z toho však nebyla soutěž,
výsledky byly pro každého, nesděloval je
ostatním. Počáteční ostych návštěvníků
velmi rychle opadl a celkově jsme si užili
i legraci. Na samotný závěr pak paní Rychlíková zodpovídala dotazy návštěvníků.
Co plánujeme dále?
Jak bylo řečeno v úvodu – toto byla první
akce svého druhu u nás. Fosanima provádí
také vyšetření paměti, které je uceleným
souborem certifikovaných testů. Zájemci
si tak mohou zjistit, jak na tom jejich paměť je, zda se u nich případně neprojevuje
počínající kognitivní porucha (demence),
dostanou také rady, jak svou paměť trénovat. Vyšetření paměti je individuální,
anonymní a je zcela zdarma. Chceme
tuto možnost nabídnout všem občanům.
Zájemci o vyšetření paměti se mohou
přihlásit u vedoucí odboru sociálních
věcí Městského úřadu v Kravařích Mgr.
Ireny Uličkové, a to buď osobně, telefonicky na čísle 553 777 927 nebo e-mailem: irena.ulickova@kravare.cz. Vyšetření
paměti trvá zhruba 1 hodinu. Termíny
a místa konání vyšetření paměti vám budou sděleny podle počtu zájemců (na jeden termín připadá alespoň 5 zájemců,
nejvíce však pro 8 osob). Nabídka se netýká pouze občanů Kravař, ale také zájemců
z dalších obcí.
Touto cestou ještě jednou děkujeme Mgr.
Renatě Rychlíkové, která za námi vážila
cestu, za velmi pěknou besedu. Věříme, že
se mezi vámi najdou zájemci nejen o otestování své paměti, ale možná také o další
besedy. Témat, které Fosanima nabízí, je
více. Můžeme vám například pomoci uspořádat besedu v rámci vašich spolků či klubů. Pokud byste o to měli zájem, neváhejte
se na nás obrátit.
David Adamec
Centrum společných služeb mikroregionu
Hlučínska-západ
www.hlucinsko-zapad.cz
david.adamec@hlucinsko-zapad.cz
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Druhou doprovodnou soutěží pak byla dětská výtvarná soutěž U babičky v kuchyni. Fantazie dětí je skutečně bezmezná. Na pódiu se
pak střídaly folklórní soubory, dětská hudební
uskupení a žáci okolních základních škol.
Praktická část programu se odehrávala z velké části na dvoraně zámku, která se pro tentokrát proměnila ve školu hospodářů a hospodyněk. Děti, ale i dospělí měli jedinečnou
šanci stát se pekařem a upéct si vlastnoručně
vyrobený preclík, postavit kus zdi, nahodit
omítku a poskládat dlažbu, být na chvíli truhlářem anebo zahradníkem. Na tomto místě
bych chtěla velmi poděkovat Střednímu odbornému učilišti stavebnímu v Opavě za skvělou spolupráci.
No a samotné prohlídky zámku byly, jak
jinak, jedinečné. Tentokrát o receptech
a recepturách. A tak ti, kteří na prohlídku
zavítali, už vědí, jak alchymistický učeň
omylem vyrobil gumové medvídky, jak hraběnka Fontaine vyčinila své kuchařce a ta

pod tlakem vymyslela recept na Hraběnčiny řezy anebo jak pravěký chlapec našel
list s bobky, uvařil první polévku a vynalezl
naběračku.
Na závěr bych chtěla dodat, že na tuto akci
se nám podařilo získat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši téměř
71.000 Kč. Za velkou angažovanost během
samotných příprav děkuji paní starostce
Monice Brzeskové, velký dík patří všem zaměstnancům a brigádníkům oddělení kultury a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na hladkém a bezpečném průběhu
této akce. V neposlední řadě také díky vám,
kteří jste přišli a tím ocenili naši práci.
Více fotografií najdete na facebooku zámku.
Monika Ševčíková, vedoucí oddělení kultury
Foto: Armin Mruzek
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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

Beletrie pro dospělé

• Guillaume Musso - Byt v Paříži
• Samuel Bjork - Clona
• Nuala Ellwood – Co zbylo z mojí sestry
• Blanka Hošková – Dietnikum
• Hana Machalová – Do světa
• Kathryn Hughes – Dopis
• Carl Honoré - Chvála pomalosti
• Taylor Jenkins Reid – Jediné pravé lásky
• Alena Jakoubková – Kam čert nemůže…
nastrčí manžela
• Rupi Kaur - Květy slunce
• Táňa Keleová-Vasilková – Máma
• Jane Yolen – Mapa kostí
• Nora Roberts – Milovat Jackie
• Michal Vaněček – Mlýn
• Wilbur Smith – Na Leopardí skále
• V.S. Alexander - Ochutnávačka
• Bernhard Schlink – Olga
• Danielle Steel – Osamělý orel
• Vi Keeland – Rebelský dědic
• Robert Bryndza – Smrtící tajnosti
• Bruce Henderson – Synové a vojáci
• Mons Kallentoft – Vůně ďábla
• Ayobami Adebayo - Zůstaň se mnou

... a něco pro děti a mládež
• Robin Stevens – Čaj s kapkou jedu
• Michael Dahl – Děsivé historky
• Terence Blacker – Dívka v sedle
• David Walliams – Táta za všechny prachy
• Lygia Day Penaflor - Tohle všechno je pravda
„Život je jako kniha. Nečteme ji jen
kvůli šťastnému konci. Ale kvůli každé
stránce, která dává příběhu smysl.“
Petr Casanova

Zajímavá přednáška s horolezcem
Krásy a odlišnosti nejvyšších hor světadílů jsme si přiblížili v městské knihovně.
O zdolání hor ze 7 summits (7 nejvyšších hor kontinentů) nám vyprávěl ve středu
24. dubna horolezec Jiří Stareček ze Štěpánkovic. V rámci prezentace nám ukázal
své úspěšné výstupy na Kilimandžáro, Elbrus a Aconcaguu. Výstup na nejvyšší vrchol
Severní Ameriky – Denali mu bohužel loni nevyšel. Za měsíc se chystá pokořit tuto
horu znovu. Držíme palce, aby se to letos povedlo! :-) Vyprávění provázené promítáním fotografií z uvedených hor bylo zpestřeno zajímavými poznatky ohledně průběhu
výstupů, stravování, omrzlin, ale i psychické a fyzické zátěže. Došlo také na ukázku
vybavení, které se používá pří výstupech – oblečení, boty, mačky atd. Celý podvečer
proběhl v přátelské atmosféře a pan Stareček ochotně odpovídal na dotazy účastníků
besedy. Za organizátory mohu jen politovat, že ten den nenašlo cestu do knihovny
více návštěvníků. Panu Starečkovi děkujeme za návštěvu u nás v Kravařích. Přejeme
mu pevné zdraví a hodně sil do dalších výstupů.
Eva Hanzlíková, knihovnice

Z našich mateřských škol
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Duben v MŠ Kravaře-Kouty

Plavání dětí z MŠ Kravaře-Kouty v Aquaparku Kravaře s plaveckou školou Hastrmánek.

Den otevřených dveří v MŠ Kravaře-Kouty.

V rámci náboženství jsme s dětmi z MŠ Kravaře-Kouty
navštívili Boží hrob v kostele sv. Mikuláše.

Hledání velikonočního překvapení v MŠ Kravaře-Kouty.

Začátkem května jsme s dětmi z MŠ Kravaře-Kouty vyrazili na exkurzi na farmu v Koutech. Moc děkujeme
za pozvání a za vřelé přijetí paní Kociánové a výbornému průvodci panu Hurníkovi.

S dětmi jsme navštívili rodinu Martínkových, kde děti viděly
mláďata mnoha zvířat a mohly si pohrát na veliké zahradě.

Z našich mateřských škol
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Duben v MŠ Petra z Kravař
Den Země
Naše Země slavila 22. dubna svátek. Ani
nám není Země lhostejná a tak jsme si i my
v mateřské škole povídali o tom, jak ji můžeme chránit a co všechno pro ni dokážeme udělat. Uvědomili jsme si, jak moc jsou
pro nás zvířata a rostliny důležité a že bez
nich bychom na Zemi nebyli ani my. Zásluhou paní Mgr. Barbory Bitomské jsme
Den Země pořádně oslavili. Paní učitelka
Bitomská připravila spolu se svými studenty z Mendelova gymnázia Opava soutěže
a úkoly, u kterých jsme si užili mnoho legrace a zároveň jsme získali spoustu nových
poznatků o zvířatech. Touto cestou bychom rádi všem zúčastněným pedagogům
i studentům poděkovali za nezapomenutelný den plný dobrodružství. Těšíme se na
další spolupráci.
Kolektiv MŠ Kravaře

Dílnička Den pro moji rodinu ve třídě Motýlek.

Děti ze třídy Hruška se učily
starat o zvířátka.

Zápis do školy oslavily děti ze třídy Motýlek v cukrárně.

1. dubna proběhl ve třídě Jablíčko
projektový den „Ze života hmyzu“, který
byl financován z projektu „Poznáváme svět
II“ - cílem tohoto projektu je mimo jiné
zvýšení kvality vzdělávání.

Pampeliškové víly ze třídy Motýlek.

Králičí návštěva ve třídě Hruška.

Na začátku dubna se děti ze třídy Hruška vydaly po stezce Ferdy Mravence hledat první probuzené broučky, berušky a mravence.

Z našich základních škol

strana 11

Představujeme: Adam Lehnert
Před časem jsme se Vám pokusili představit úspěšnou žákyni naší školy Sofii Klöslovou, ale možná by stálo za to, nezůstat
u ojedinělého příspěvku a čas od času Vám
na těchto stránkách představit další žáky,
kteří svou aktivitou, talentem a nadáním
stojí za Vaši pozornost.
Tentokrát jsme se porozhlédli v ročníku,
který půdu naší školy brzy opustí, a přestože talentů je tady mnoho, dovolíme si Vám
představit jednoho konkrétního. Jde o žáka
9. B Adama Lehnerta, budoucího studenta
Mendelova gymnázia v Opavě. Adam na
naší škole pobývá již devátým rokem a za
tuto dobu zaujal nejen svými vynikajícími
studijními výsledky, ale také mimořádným
sportovním nadáním, všeobecným přehledem, spolehlivostí a ochotou být nápomocen vždy, když bylo potřeba. Adam je svou
duší především sportovec a sport mu dal
mnohé z toho, co považuje v životě za podstatné. Sám k tomu poznamenává: „Sport
mě přiměl k tomu, že musím usilovat o věci,
které jsou pro mě důležité, a musím jim
něco obětovat, také mě naučil pocitu zodpovědnosti, smyslu pro fair play a respektu
k druhým“. Již od třetí třídy se Adam věnuje
fotbalu a je členem Městského fotbalového klubu Kravaře. Základní školu reprezentoval na nejrůznějších sportovních soutěžích, ale nevyhýbal se ani recitaci poezie
nebo matematické olympiádě. Na otázku,
který předmět ho kromě tělocviku baví ve
škole nejvíce, odpovídá Adam bez zaváhání: „Jednoznačně matematika, mám rád
ten pocit, kdy mám několik málo informací
a logickou cestou dojdu k jednoznačnému
výsledku.“ Před pár lety se Adam nadchnul
pro florbal. Nejdříve navštěvoval místní
florbalový kroužek a dnes je členem spor-

tovního klubu SK P.E.M.A. Opava. Jak sám
říká: „Přestup do Opavy jsem si vyjednal
sám, vážil jsem si toho, jak se o nás trenéři
v Kravařích starali, dosáhli jsme také velkých úspěchů, jako bylo vítězství ve florbalovém turnaji v České Lípě, ale chtěl jsem
zkusit něco nového, a tak jsem si na vlastní
triko vyjednal přestup do Opavy.“
Sport ovšem přináší Adamovi také starosti: „Učení mi šlo vždy tak nějak samo. Většinu jsem pochytil ve škole a měl jsem proto
dost volného času. V budoucnu se nejvíce
obávám toho, že mě studium na gymnáziu
přinutí vybrat si pouze jeden ze sportů, kterým se nyní naplno věnuji. A to si teď neumím představit.“ A jak si svou životní dráhu
představuje Adam dále? Také v tomto má
tento deváťák celkem jasno: „Gymnázium
pro mě byla celkem jednoznačná volba, už
několik let mám sen studovat práva, zatím
se mě tento sen drží, a pokud mi studium
nepřinese novou výzvu, chtěl bych se stát
právníkem.“ Držíme Adamovi na jeho další
cestě palce a přejeme mu, ať je pro něj studium na gymnáziu stejně úspěšné, jako byl
pobyt na naší základní škole.
ZŠ Kravaře

Ve čtvrtek 21. března byl k vidění na naší škole velice zajímavý úkaz – žáci i učitelé měli na
každé noze jinou ponožku. Zapojili se do Ponožkové výzvy, která podporuje děti s Downovým syndromem. Dali tímto najevo, že jim není
lhostejný osud osob se zdravotním postižením.
Ponožkovým dnem si vyzkoušeli být pár hodin
„odlišní“. Snad žáci pochopili, že i děti a dospělí
s pomalejším mentálním vývojem jsou součástí naší společnosti. Obvykle se jedná o lidi
s velkým srdcem a radostí ze života… kdo z Vás
je i přes své zdravotní problémy věčně dobře
naladěný a usměvavý jako oni? A co se přesně
jedná? Tento den je Světovým dnem Downova
syndromu. Datum 21.3. bylo vybráno symbolicky, jelikož je syndrom způsoben trisomií, tedy
ztrojením 21. chromozomu. Barevné ponožky
nám svým tvarem připomínají chromozomy,
které jsou zodpovědné za toto zdravotní postižení. Odlišnost ponožek pak symbolizuje
odlišnost lidí s Downovým syndromem od
ostatních.
Hana Kotzurová, ZŠ Kravaře

Zápis dětí
do prvních tříd

Trh pracovních příležitostí – „Den řemesel“
Dne 24. dubna 2019 se chlapci osmého
ročníku zúčastnili exkurze na Středním
odborném učilišti stavebním v Opavě. Pro
chlapce to byla možnost, jak se blíže seznámit s učebními a studijními obory, které tato škola vyučuje a připravuje řemeslníky pro firmy na českém pracovním trhu.
Kluci si mohli „osahat“ v dílnách praktického výcviku, co obnáší jednotlivá řemesla,
tzn. zedník, truhlář, instalatér, elektrikář a
klempíř, studijní obory mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení a

Ponožkový den

operátor dřevařské a nábytkářské výroby.
Poněvadž šikovných řemeslníků v posledních letech ubývá, je vhodné se zamyslet
nad správnou volbou oboru a školy v příštím roce a vybrat si zde jeden z učebních
nebo studijních oborů. Dalším motivujícím
prvkem při volbě této školy a oborů jsou
krajská stipendia. Tato škola je mezi vybranými školami s podporovanými obory.
Petr Theuer, ZŠ Kravaře

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 proběhl v naší škole zápis dětí do prvních tříd. Letošní zápis předškoláků
do prvních tříd byl již podruhé veden elektronicky. Rodiče své děti přihlašovali k zápisu formou
elektronické přihlášky, ve které si sami zvolili čas
a třídu, ve které bude jejich dítě zapsáno. Ve třídách
čekaly na budoucí prvňáčky paní učitelky prvního
stupně, které nejprve třídy k zápisu přichystaly, důkladně se na něj připravily a poté laskavě,
s citem a profesionálně provedly předškoláky
tímto dnem. U zápisu nechyběly ani paní učitelky
z mateřské školy, které byly mnohdy velkou oporou pro děti ze svého oddělení. Náhradní termín
zápisu připadl na čtvrtek 11.4.2019, kdy se dostavili dva žáci. K zápisu se dostavilo celkem 48 dětí
(24 dívek a 24 chlapců). Zapsáno bylo 38 žáků (19
dívek a 19 chlapců). O odklad školní docházky požádali rodiče 10-ti dětí (5-ti dívek a 5-ti chlapců).
Předpokládaný počet žáků ve dvou 1. třídách ve
školním roce 2019/2020 je tedy 19 a 19.
Tomáš Dorazil, ředitel ZŠ Kravaře

Z našich základních škol
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Ukliďme svět, ukliďme Česko
Naše škola se zapojila do dobrovolnické úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím
cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Do okolí Kravař-Koutů tak
nejprve ve středu 17. dubna vyrazili žáci 1.-3. třídy a v pátek 26. dubna naši čtvrťáci a páťáci. Společně se svými třídními učitelkami se zaměřili na oblast okolí Olšinek, cyklostezky
a rybníku. Děkujeme za pomoc Městu Kravaře, které na akci poskytlo pytle a zajistilo jejich
odvoz.
ZŠ Kravaře-Kouty

Naši žáci vystoupili na Otevírání turistické sezóny Hlučínska

Poznáváme Slezsko
Dobu před Velikonocemi si druháci zpříjemnili dne 11. dubna výletem do Slezského zemského muzea v Opavě. Dopoledne
bylo velmi chladné, a tak děti netrpělivě
přešlapovaly před budovou muzea, jež
nám své brány otevřelo přesně v 9 hodin
dopoledne. Historická výstavní budova
nabízí návštěvníkům unikátní možnost
nahlédnout do expozice Slezsko, která je
rozdělena na dvě části. Jedna z nich přibližuje přírodu regionu a druhá představuje dějiny, kulturu a obyvatelstvo Slezska.
Děti také velmi zaujala výstava houslových
nástrojů z našeho regionu, ale i proměny
stolování v různých obdobích. Nepřehlédnutelným exponátem muzea byl bezesporu slon Calvin, který je zde k vidění od
roku 2016. Kromě prohlídky muzea byl pro
děti připraven program pod názvem Velikonoční zajíček a košík vajíček. Co se děje
v přírodě na jaře? Proč je zajíček velikonočním symbolem a jak vypadají mláďata
některých druhů ptáků či savců? To vše
a mnoho dalšího se děti dozvěděly v tomto
edukačním programu, kde se hravou formou učily a poznávaly mnohé nejen o naší
přírodě. V průběhu dopoledne děti zdobily
velikonoční vajíčko, které si odvezly jako
vzpomínku domů. Těšíme se na další podobná poznávání!
Gabriela Jařabová
ZŠ Kravaře

V neděli 28. dubna vystoupili s tancem, zpěvem a hrou na kelímky naši žáci pátého ročníku na zámku v Kravařích. Konalo se zde Otevírání turistické sezóny Hlučínska. Poděkování
patří třídní učitelce Mgr. Kateřině Koudelové, která s dětmi toto představení připravila.
ZŠ Kravaře-Kouty, Foto: Armin Mruzek

Zúčastnili jsme
se Dne mláďat
Již tradičně se mladší žáci naší školy účastní krásné akce Den mláďat na Školním
statku Opava, p.o. Letos tomu nebylo jinak
– a tak se v pátek 26. dubna vydali žáci druhé a třetí třídy do Opavy, aby si při hezkém
počasí prohlédli zvířátka, zadováděli a zasoutěžili si a užili si tak krásné dopoledne.
ZŠ Kravaře-Kouty

Z centra volného času
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Velikonoční noc v CVČ Kravaře

Rej čarodějnic

Tradiční Velikonoční noc v CVČ Kravaře se letos uskutečnila z pátku 12. dubna na sobotu
13. dubna. Přihlásilo se celkem 16 dětí, které se od samého začátku velmi těšily na všechny aktivity. Pekly se výborné perníčky, z nichž většina zmizela ještě ten večer. Také na
krásné velikonoční ozdobě si daly děti obzvlášť záležet. Po práci jsme se posilnili pizzou
a před spaním jsme si pustili pohádku, o které se dětem zdálo i v noci. Už se těšíme se na
další Velikonoční noc!
Za CVČ Kravaře Pavla Fiedlerová

V pátek 26.4.2019 se konal oblíbený Rej
čarodějnic. Sraz byl tradičně před CVČ, odkud za krásného počasí vycházel průvod
plný malých i velkých čarodějů a čarodějnic v čele s harmonikářem a bubeníkem.
V hasičském areálu jsme všichni společně odříkali básničku a spálili „mařenu“.
Poté proběhlo vystoupení dětí zájmových
kroužků CVČ a následovala společná promenáda všech masek. A protože byly letos
masky opravdu povedené, vyhlásili jsme
celkem 12 čarodějnic a čarodějů, kteří si
odnesli drobné ceny. Pak se už všechny
děti s radostí vrhly na soutěže. Novinkou
pro letošní rok byla čarodějnická diskotéka, která trvala až do 22 hodin a těšila se
velkému zájmu. Akci pořádal Klub rodičů
a přátel školy při ZŠ Kravaře ve spolupráci
se Sborem dobrovolných hasičů Kravaře
a CVČ Kravaře.
Za CVČ Kravaře Jana Ševčíková

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 58, mobil: 776 691 811, 775 657 051, e-mail: cvc@cvckravare.cz, www.cvckravare.cz
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Duben v Domově pro seniory sv. Hedviky – Kravaře
Duben letošního roku byl měsícem plným
sluníčka, proto naši klienti často vyhledávali
pobyt venku pod pergolou, v areálu domova pozorovali rozkvétající zahrádku nebo si
s rodinnými příslušníky zašli na vycházku do
přilehlého parku, kde se radovali z probouzející se přírody. Po zimě přijali všichni teplé
a slunečné dny s radostí a povděkem.
Začátkem měsíce dubna v Domově pro seniory sv. Hedviky - Kravaře proběhla další
přednáška z cyklu Malá univerzita III. věku.
Tentokrát naše klienty navštívila slečna Anna
Hájovská, která se jako zástupce děkanátu
Hlučín zúčastnila Světového setkání mládeže se Svatým Otcem v Panamě. Toto setkání
proběhlo v lednu letošního roku a slečna Hájovská nám nejen vylíčila průběh celého tří-

týdenního pobytu, včetně osobních zážitků,
ale také nás seznámila s životem v Panamě
i celé Latinské Americe. Toto nevšední vyprávění, spolu s promítanými fotografiemi,
všechny posluchače zaujalo a přimělo k dalším otázkám. Jak již bývá tradičně zvykem,
po přednášce si všichni dále povídali u kávy
a chutného moučníku.
V sobotu 13. dubna odpoledne navštívil Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře sbor
z Polska, který si pro naše posluchače připravil pásmo Velikonočních pašijí. Celé toto
hudební vystoupení doplňované recitací nás
uvedlo do nadcházejícího Svatého týdne
a další dubnové dny již patřily přípravám na
blížící se největší křesťanské svátky - Velikonoce. Klienti se připravovali jak duchovně,

tak také v rámci svých zdravotních možností
pomáhali s výzdobou, pečením a zdobením
perníčků apod. Celé svátky vyvrcholily mší
svatou, kdy jsme slavili Kristovo Vzkříšení
a hned poté se již všichni začali těšit na Velikonoční zábavu. Ta letos proběhla ve čtvrtek
25. dubna. Domov pro seniory sv. Hedviky
pořádá tuto akci ve spolupráci s mnoha našimi příznivci a dobrovolníky, členkami Klubu
seniorů či ochotnými ženami z farnosti a také
ve spolupráci s farním úřadem. Pozvání na
toto sváteční odpoledne přijali i zástupci města – paní starostka Monika Brezsková s paní
místostarostkou Sandrou Hradilovou, které
spolu s panem ředitelem Petrem Adamcem a
otcem Danielem všechny pozdravily, přivítaly
a popřály všem krásné odpoledne. Prvními
účinkujícími připraveného programu byli klienti našeho domova, kteří vystoupili s jarním
pásmem básní a písní, poté následovaly hudební a baletní představení žáků ZUŠ Kravaře
v doprovodu svých vyučujících. Dalším krásným vystoupením bylo velikonoční vystoupení Karmašnic. Celou velikonoční zábavou
nás průvodním slovem a hudbou provázel
pan Josef Melecký se svým bratrem Markem.
Velikonoční zábava proběhla ve veselé a příjemné atmosféře, všichni se dobře bavili a my
děkujeme všem, kteří jakkoli přispěli ke zdaru
této akce a těšíme se na další setkání. Jednou
z dalších akcí, kterou připravujeme, je Zahradní slavnost, na kterou tímto všechny srdečně
zveme.
Petra Jochimová
aktivizační pracovnice domova

Velikonoční zábava.

Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře,
příspěvková organizace
Alejní 375/22, 747 21 Kravaře

všechny srdečně zve na

ZAHRADNÍ
SLAVNOST

Koncert souboru z Polska.

která se uskuteční

v sobotu 8. 6. 2019 od 14,00 hod.
v prostorách domova a jeho zahrady.
Připraven je bohatý kulturní program,
chutné občerstvení a koutek pro Vaše děti.

Velikonoční balíčky a velikonoční výstavka.

Spolky

strana 15

Ze zámeckého klubu žen v Kravařích
Měsíc duben nás přivítal docela hezkým
jarním počasím. A tak jsme se společně
vydaly pozorovat probouzející se přírodu.
Procházka zámeckým parkem začala před
zámkem, kde jsme si něco řekly o historii
zámeckého parku. Pak již převzaly iniciativu paní Šnýdrová a paní Kristiánová
a vydaly jsme se na krásnou procházku
doplněnou o výklad o stromech a hlavně
o jarních květinách, které v parku právě
rozkvétaly. Povídaly jsme si také o rostlinkách – bylinkách a kdy je sbírat a které
najdeme právě v našem parku. Na závěr
procházky nás čekalo překvapení – našly
jsme dvě plná hnízdečka zajíčků – čokoládových. Mezitím těsně kolem nás proběhly
dvě krásné srnky, také ptáci zpívali a mohli
jsme pozorovat i živé zajíčky.
Blížily se Velikonoce a hned v úterý po Velikonočním pondělí jsme se sešly, abychom
ochutnaly z toho, co nám z velikonočního
stolu zůstalo. Hostina byla bohatá a pestrá – zákusky, jednohubky, vajíčka, k tomu
dobrá káva, a tak se hodovalo, povídalo
a vzpomínalo.
Společně jsme se také zúčastnily vernisáže výstavy „Kovářské sonáty“ v kravařském zámku.
To se už blížila neděle 28. dubna, kdy nás
čekala velká soutěž – O zlatý koláč, kterou pořádala organizace MAS Hlučínsko
společně s Městem Kravaře u příležitosti
zahájení turistické sezóny na Hlučínsku.
V noci se pod vedením paní Willaschkové
pekly koláče, ráno se zdobil stánek a pak

už to šlo velmi rychle. Přicházelo hodně
návštěvníků, i když počasí nebylo nic moc.
Soutěže se zúčastnilo pět zástupců obcí –
Velké Hoštice, Bohuslavice, Děhylov, Hradec n. Moravicí a Kravaře. Koláčů bylo plno
a lidé mohli ochutnávat koláče z jednotlivých obcí a pak hodnotit, které jim chutnaly nejvíce. Kravaře získaly 1. cenu návštěvníků. Na celé této akci bylo krásné, že přišly
pomoci skoro všechny naše členky, které
se podílely i na propagaci mezi příchozími
návštěvníky.
30. dubna se skupina našich žen zúčastnila akce U kulatého stolu na Krajském
úřadě v Ostravě. Sešlo se zde kolem 100
zástupců různých klubů žen či seniorů.
Jednání byla pro nás velmi přínosná, získali jsme další náměty na naši práci a zároveň se seznámily s dalšími podobnými
kluby v našem kraji.
Eva Peterková
Foto: Miloslava Šnýdrová, Armin Mruzek

Pohyb na cyklostezce: Buďme
ohleduplní
k přírodě
S přibývajícím slunečným počasím již
mnoho lidí vyrazilo do přírody sportovat
či si odpočinout od všedních starostí.
K těmto účelům byla také vybudována
naše cyklostezka, která je již napojena
až do Zábřehu a vede srdcem komplexu
zachovalé přírody Koutských a Zábřežských luk s množstvím přírodních druhů
a možností pozorování divokých zvířat
takřka na každém kroku. Mnohým neukázněným lidem to zřejmě nestačí a musí
se vydat prozkoumat okolí i mimo trasu
cyklostezky či jiné určené komunikace,
což je ovšem pro zvěř i mnohé vzácné
živočichy velmi stresující a může dojít až
k jejich smrti. Zvláště o víkendech jsme
svědky, kdy se po loukách a hájích kolem
trasy cyklostezky prohání spousta lidí na
terénních kolech, lidé s volně puštěnými
psy, či dokonce na motorkách a ruší vše
živé kolem sebe. Prosím, buďte ohleduplní k okolní přírodě, zvláště přes jaro
a léto, kdy spousta zvířat vyvádí své potomstvo a nepřeje si být rušena v již tak
stísněném životním prostoru neukázněnými návštěvníky naší přírody.
Chovejte se v přírodě slušně, tiše a ohleduplně - příroda se vám odvděčí.
Michal Kern
Myslivecký spolek „Olšinka“ Kravaře-Kouty

Oznámení
o nekonání turnaje
v hodu nožem
a sekerou
OZNAMUJEME, ŽE TURNAJ V HODU
NOŽEM A SEKEROU SE 15.6.2019
NA OLŠINKÁCH Z ORGANIZAČNÍCH
DŮVODŮ NEKONÁ.
Rostislav Antoníček

Z naší farnosti
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V chrámu sv. Bartoloměje se rozezněly tóny opravených varhan
O opravě varhan farního kostela jste mohli
v Besedníku číst již vícekrát. Tentokrát však
o nich píšu naposledy, protože jejich oprava byla zdárně ukončena. Téměř rok trvala
oprava, kvůli které se ve farním kostele museli věřící spokojit s provizorním řešením
elektronických varhan. Nyní se po dlouhých
měsících vrátily varhany zcela zrenovované.
Celou opravu provedli varhanáři Petr Drastík
z Velké Polomi a Martin Stoniš z Vávrovic.
Sami přiznali, že opravu takto velkých varhan
dělali poprvé.

Poprvé mohli zájemci slyšet jejich zvuk
v pátek 26. dubna 2019 při mši svaté s posvěcením varhan v 18:00. Jako další bod uvedení
varhan do provozu byl slavnostní koncert,
který se konal v sobotu 27. dubna 2019. Za
varhany usedl Václav Stoklasa z Hradce nad
Moravicí a zpěvem doprovázely Marie Stoklasová a Monika Stárníková, kravařská farnice.
Kostel byl zaplněn nejen kravařskými občany,
ale také několika desítkami hostů z Polska.
Díky opraveným varhanám se Kravaře dostaly na mapu varhanické stezky, která

Mše svatá s posvěcením varhan.

Slavnostní koncert.

v sobě spojuje 34 významných varhanních
nástrojů v českém i polském Slezsku. Mapu
celé stezky můžete dostat v kostele nebo
na Informačním centru Městského úřadu.
Kdo by měl zájem v rámci výletu putovat
a objevovat krásu varhan, má díky této stezce jedinečnou možnost.
Pokud jste ještě neslyšeli zvuk našich obnovených varhan, tak určitě přijďte. Stojí to za to.
Otec Daniel
Foto: Armin Mruzek

Z naší farnosti
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Putování po Izraeli: 5. část
Neděli bychom mohli v našem případě nazvat dnem sv. Petra. Hned
dopoledne nás čekala mše svatá v Kafarnaum. Moderní kostel stojí na
pilířích přímo nad domem prvního papeže a je dominantou celého
místa. Návštěvníka zaujmou zachovalé vykopávky a zbytky synagógy ze
4. století n. l. Nedaleko od Kafarnaum se nachází Mensa Christi, tedy
místo zázračného rybolovu. V části areálu se nachází i Tabgha, místo
rozmnožení chlebů. Jde o událost, kdy Ježíš díky dvěma rybám a pěti
ječným chlebům nasytil několikatisícový dav.
Čekal nás nedělní oběd: „Petrova ryba“. Jde o vyhlášenou pochoutku,
na kterou se sjíždějí stovky turistů denně. My jsme měli (opět) to štěstí,
že jsme ve velké jídelně byli sami a tak jsme byli rychle obslouženi. Ryba
– jak kdosi řekl „dietní varianta svatomartinské husy“ – byla výborná,
stejně jako zeleninové saláty, které jsme si mohli bohatě nabrat.
Pak jsme se po vzoru rybářů nalodili na jednu z mnoha kotvících lodí
a dopřáli jsme si hodinovou plavbu po Genezaretském jezeře. Nebylo
těžké si představit, jak tady Ježíšovi muselo být dobře a jak rád na jezero se svými apoštoly jezdil. Atmosféru českých poutníků dotvořilo slavnostní vztyčení české vlajky a také národní hymna.
Na nedělní odpoledne pak připadla odložená návštěva nedaleké hory
Tábor. Sem jsme vyjeli díky taxíkům, které pod horou nabízejí své služby. Pohled z hory je samozřejmě úžasný! Místo připomíná Ježíšovu proměnu před svými třemi apoštoly: Petrem, Jakubem a Janem.
Na zpáteční cestě z hory jsme dostali ještě jeden dárek: západ slunce.
Krajina ponořena do pohasínající záře vypadala jako předsíň do Božího
království.
Už jsme si mysleli, že koš dárků na tento den jsme vyčerpali. Ale to by
nebyl Bůh, aby neměl v rukávu ještě trumfové eso.
Začalo to nenápadně. Cestou do hotelu se nás Terezka zeptala, jestli bychom nechtěli za tři dolary absolvovat módní přehlídku v historických
kostýmech, které jsou v hotelu Dona Gracia k dispozici. Nikdo se moc
nehrnul, ale nakonec jsme nějak neurčitě kývli.
Akce se měla odehrát ve vstupní hale. Zde za klavírem seděla paní, jejíž plavovlasá hříva plná prstýnků by mohla dělat reklamu na vlasové
přípravky. Pak klavír zavřela a my jsme pochopili, že to je právě ta židovská paní, která bude mít historickou proměnu na starosti. Vyžádala
si prvních šest adeptů, a já - posilněná slivovicí, jak se mnozí při večeři
zbavovali dezinfekčních zásob – jsem vystřelila jako první. S výkřiky:
„Já, já, JÁ CHCI BÝT PRINCEZNA!“ Paní nás odvedla do kabinky, kde
měla kostýmy. Začala od nejmladšího – od pážete. Když brala všechny
přede mnou, začala jsem být nervózní a procedila jsem: „To jsem zvědavá, co mi vybereš!“ „Buděš smatreť!“ – řekla zcela zřetelně ona. Kabinka
se otřásla salvou smíchu. My, co jsme měli povinný ruský jazyk, jsme
pochopili, jak se věci mají. Od této chvíle na nás paní mluvila výhradě
rusky.
Háček byl v tom, že jsme se viděli navzájem, ale ne každý sám sebe.
V kabince nebylo zrcadlo. Když nás paní odvedla do haly, kde čekali naši
souputníci, dočkali jsme se od přihlížejících obdivu. Hlavní aktérka celé
akce nás naučila i pózy, ve kterých máme stát, zakázala nám fotit se
a odvelela dalších šest zájemců. Mezi nimi byl i o. Daniel, ani ten se neodvážil vzdorovat(!). Takže jsme začali zoufale hledat zrcadlo, vzájemně
se ujišťovali, že nám to sluší a třebaže ze strany plavovlasé paní panovalo přísné embargo na focení, fotoaparáty a mobily blýskaly jako ohňostroj. Jak klaply dveře v kabince, stoupli jsme si vzorně na pódium
a předstírali, že jsme voskové figuríny. Plavovlasá bohyně odvlekla další
šestku a to i ty, kteří původně nechtěli. Neměli šanci říci NE! Já jsem
velmi rychle začala litovat dvou věcí. Jednak, že jsem se nechala přemluvit k té slivovici. „Že jsem to pila!“ A pak že jsem šla hned s první
šestkou. Kostýmy samy o sobě byly neprodyšné, navíc jsme pod nimi
měli ještě vlastní vrstvu oblečení. V hale, kde bylo nad 20° C, to bylo
dohromady trochu moc. Jak jsme tam tak pobíhali, zaregistrovali jsme
jakési cizí lidi v jednom přilehlém salonku. A když jsme se lehce ohlédli,

zjistili jsme, že ve vstupní hale stojí ženich s nevěstou a zkoprněle na
nás zírají. „My jsme snad kompars k nějakému filmu“, říkám, jak ze mě lil
pot. „No, jestli jsme kompars, tak si to ale necháme tvrdě zaplatit“ – prohlásil s noblesou sobě vlastní Benátský kupec vedle mě. Mezi tím ženich
s nevěstou vkráčeli důstojně do bočního salonku, kde jim houf svatebčanů bez doprovodu hudby broukal svatební pochod. Kdyby nám řekli,
zvládli bychom to lépe – a ještě v kostýmech!
Jak se do haly vkolébal náš arabský řidič Važdí v roli přirozeně vypolstrovaného Turka, lehli jsme smíchem. Trefa do černého! Sama jsem
princezna rozhodně nebyla, snad nějaká blíže neurčitá šlechtična
stejně neurčitého století. Ale prý dobré! Přesto: propocení „durch und
durch“ jsme byli rádi, že jsme se kostýmů zbavili.
V pondělí jsme se vydali na zpáteční cestu domů. Naší poslední zastávkou byl přístav Haifa. Je to velké průmyslové město s řadou zahraničních podniků, které už svým vzhledem připomíná světové metropole.
Naši poslední poutní mši svatou jsme mohli slavit v kostele Stela Maris
na Karmelském pohoří, hned vedle Eliášovy jeskyně.
Úplně posledním zážitkem byl úchvatný pohled na Bahajské zahrady,
které se nacházejí právě v Haifě. Jde o novodobý div světa a pohled na
ně připomíná Pohádky tisíce a jedné noci.
Odbavení na letišti v Tel Avivu dopadlo až na malé komplikace dobře.
Je zázrak, že jsme se všichni vrátili v pořádku, nikomu se nic nestalo.
Bohatí o zážitky, které se do tohoto povídání ani nemohly vejít. Ohlasy
typu: „šetřím, abych mohl/mohla jet zas…“ chápu víc než dobře.
Shalom, Israel. Shalom, Jerusalem! Těším se na příště!
Božena Muczková

Zajímavosti, ostatní

strana 18

Vzpomínky našich babiček:
Květen
Náš život rychle utíká, a tak my babičky
– seniorky stále vzpomínáme. Připomínáme si naše dětství a mládí. Často i to, co
vyprávěly naše babičky, tety či maminky.
Pro mladé je to doba již dávná, mnohdy
ani nevěří, co jsme my v době před více jak
šedesáti lety prožívali.
Byl měsíc květen a s tím spojeno mnoho
různých zajímavých akcí. První máj byl pro
nás radostný, tak jak to bylo u našich předků, i my jsme zdobily vrata květinami. Již
brzo ráno jsme natrhaly rozkvetlá kvítka,
byly to např. macešky, fialky, srdíčka, ale
i pampelišky a různé kvítky, které rostly na
zahradách (tehdy se zahrady nesekly sekačkami jako dnes, a tak bylo kvítků plno). Pak
už jsme odcházely ke škole, kde se připravoval prvomájový průvod. Barevná mávátka,
také zelené věnce se stuhami a mnoho další
výzdoby, kterou jsme si s učitelkami a učiteli
sami vyrobili. V našem dětství to byla pestrá směsice barev. Pak již vyšel průvod po
ulicích města až na Náměstí před budovu
kina, kde stála tribuna s představiteli města.
V průvodu šly dechové hudby i mládežnické
soubory, dívky v krojích, zástupci organizací – sportovci v dresech, hasiči v hasičských
uniformách, na alegorických vozech jeli zástupci podniků, firem i zemědělci. Také svazarmovci s krásně nazdobenými auty, děti
v malých nazdobených autíčkách, na koloběžkách i kolech. A teprve pak se objevili koně
z Albertovce. Na Náměstí pak byly stánky
s občerstvením. Dechové hudby hrály na
podiu až do oběda.

Odpoledne bylo věnováno různým sportovním a kulturním akcím, také stavění
máje a ještě v padesátých letech se udržoval starý slezský zvyk - stavění májek vyvoleným dívkám.
V podvečer, kdy už zábavy skončily, jsme
šly do kostela na „MÁJOVOU“ – májová
pobožnost k P. Marii. Všechny jsme měly
krásné bílé šaty a k P. Marii jsme šly jako
družičky. A tak tomu bylo každý den v podvečer, po celý květen.
Velkou zábavou nás dětí bylo chytání
chroustů. Ti právě v tomto měsíci lítali
a my, když jsme přišly z májové, tak honem
převléci a už byly připravené metly a smetáky a všechny děti byly na cestách. Bylo to
možné, protože v té době ještě v Kravařích
nejezdila auta tak jako dnes. Připravené
jsme měly sklenice, do kterých jsme chycené chrousty dávaly a ráno je pak zanesly
kuram (slepicím). A to byla krásná, velká
a žlutá vajíčka.
Kolem Kravař byly aleje třešní a mezi nimi
byly i třešně májůvky. A tak naší další zábavou bylo trhání zralých třešní, dokud nebyly pronajaté. Protože každý rok je obecní
úřad pronajímal těm, kteří neměli zahradu.
A věřte tomu, že mnohdy bylo i dost hádek, každý chtěl strom třešní. Dnes už aleje
třešní neexistují a bohužel ani v mnohých
zahradách třešňové stromy nerostou.
Ze vzpomínek babiček zaznamenala
Eva Peterková

DOMA: Domácí
asistence
Pečujete o své rodiče a zároveň chodíte
do zaměstnání?
Máte ve své rodině či blízkém okolí někoho s handicapem?
Plánujete na léto dovolenou a přemýšlíte, kdo se o Vaše blízké postará, když
budete pryč?
Máte občas pocit, že je toho na Vás moc
a potřebujete si odpočinout?
Nebo potřebujete zapůjčit na různě
dlouhou dobu některou z kompenzačních pomůcek jako je polohovací postel, invalidní vozík či chodítko a poradit, jak a kde vyřídit jejich nákup?
Pak právě pro Vás je zde již několik let služba DomA – domácí asistence se sídlem
v Kobeřicích, která nabízí:
• kompletní pečovatelské služby – tj.
pomoc při osobní hygieně, podání jídla,
nákup, úklid, doprovod k lékaři aj. od pondělí do pátku v době od 7.00 – 17.00;
• osobní asistenci – pro osoby vyžadující
intenzivní péči, která je poskytována přímo
v domácnosti a má dlouhodobý charakter
(i několik hodin denně);
• rozvoz a donášku obědů – výběr
z menu;
• půjčovnu kompenzačních pomůcek;
• poradenství při vyřizování příspěvku
na péči a další.
V případě Vašeho zájmu se na nás můžete
obrátit na těchto kontaktech:
Telefon: 606 168 192
Mail: info@domakoberice.cz
www.domakoberice.cz
Provozní doba kanceláře pro osobní
jednání
(Zdravotní středisko Kobeřice, Hlučínská
739):
PONDĚLÍ:
14.00 – 16.00
STŘEDA: 8.30 – 12.00
14.00 – 16.00
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Okénko pro zdraví
Dobrý den, přátelé,
máme téměř za sebou měsíc lásky, v přírodě vše kvete, voní a příroda má krásnou svěží zelenou barvu. Na zahradách sejeme, sázíme, jsme rádi za déšť a zároveň hlídáme
teploty vzduchu. Na cyklostezkách a silnicích se vyrojili cyklisté, pěšáci, bruslaři, prostě
všichni, kteří mají potřebu pohybu v přírodě. To je přirozený příchod jara a sluníčka.
Ovšem s příchodem jara cítí někteří sníženou imunitu, dýchací problémy, únavu. Na
podporu imunity a snížení únavy se doporučuje čaj z listů kopřivy, břízy a pampelišky, hrst směsi zalijeme ½ l vařící vody, 15 minut louhujeme, pijeme teplé po dobu 14
dní, pak 14 dní vynecháme. Kopřiva a pampeliška čistí játra a žlučovody, bříza ledviny
a močové cesty.

Jarní očista

Na jarní očistu se doporučují různé recepty, vybírám několik z nich:
• Ráno nalačno vypít 2 sklenice vody s citrónovou šťávou.
• Snídat ovesnou kaši na vodě, přidat sušené švestky, nebo je možno ráno jíst kaši
z rýže s citrónovou šťávou a přidat sušené švestky.
• Každý den zařadit ráno a večer uvařenou červenou řepu, která snižuje překyselení
a čistí játra a žlučovody. Obsahuje železo, pozitivně upravuje krevní obraz. Je nutné upravit jídelníček, vyřadit uzeniny, cukry, bílé pečivo, omezit maso, kávu, alkohol
a stresy.

Přírodní antibiotika

Mezi přírodní antibiotika patří mimo jiné medvědí česnek, křen, cibule, česnek.
Křen býval považován za český žen-šen, za bylinu mládí. Používá se výhradně čerstvý, vařením ztrácí účinky. Má silné protibakteriální účinky, už 1/2 g zastavuje růst celé řady bakterií.

Křenový sirup

Omytý kořen křenu nakrájíme na drobné kousky, dáme na
plastové sítko a zasypeme cukrem. Vytékající šťávu zachycujeme, užíváme 3x denně 1 lžičku při kašli, chrapotu a jarní únavě. Nastrouhaný křen
můžeme taky smíchat s medem a používat stejným způsobem.

Křenové víno

Do 1 litru červeného vína nakrájíme 20 koleček křenu, necháme 2 dny louhovat a pak
užíváme 2 lžíce ráno a večer. Bývala to medicína našich předků s přidáním medu a
koření (hřebíček, skořice).

Pomazánka proti chřipce

Mrkev a křen jemně nastrouháme, přidáme 2 lžíce majolky a citrónové šťávy, používáme jako pomazánku.

Tipy při nachlazení

• Při bolestech v krku dáváme obklady (Priessnitz) z odvaru pelyňku nebo šalvěje,
převážeme igelitem a plenou.
• Čistý kapesník namočíme do zředěné slivovice a ovážeme teplým šálem.
• Při rýmě ráno a večer vytřít nosní sliznici rakytníkovým olejem.
• Bylinná směs fenyklu a kopru smíchat, 1 lžíci směsi povaříme a inhalujeme.
Pokud rýma trvá více dní, je nutné navštívit lékaře.
Další bylinky, které můžeme sbírat a pít ve formě čajů
na kašel či nachlazení jsou podběl, prvosenka, jitrocel, kopřiva, meduňka, máta, plicník, tymián, květ lípy
a sedmikrásky.

Recepty
Červená řepa s křenem
3 červ. řepy, 2 lžíce strouhaného křenu, 1 lžíce
citrónové šťávy, 2 lžíce medu, 3 lžíce olivového
oleje, sůl, pepř.
Řepu a křen oloupeme a nastrouháme najemno. Promícháme všechny přísady a smícháme
s křenem a řepou. Zakryjeme fólií, dáme na 2
hod. do chladna. Podáváme jako pomazánku
nebo ostrý salát, můžeme přidat jablka a ořechy dle vlastní chuti.
Křenové bramboráčky plněné tvarůžkami
1 kg brambor, 6 cm křenu, 150 g hladké mouky, 100 ml mléka, sůl, kmín, 2 vejce, 6 stroužků
česneku, 1 lžíce majoránky, sádlo nebo olej na
smažení, 8 tvarůžků.
Brambory oškrábeme, nastrouháme do mísy
- polovinu nahrubo (pro nadýchaný objem),
a polovinu najemno (pro soudržnost). Brambory pustí trochu vody, tu slijeme. Vmícháme
nastrouhaný křen, mouku, mléko, sůl, kmín,
vejce, prolisovaný česnek a majoránku, hustotu těsta nakonec upravíme moukou a mlékem. Na pánvi rozpálíme tuk, sběračkou lijeme
placičky o něco větší než je průměr tvarůžků.
Na každou placičku položíme tvarůžek, mírně
vmáčkneme do těsta a shora přelijeme další
vrstvou těsta. Smažíme pomalu z obou stran
dozlatova, aby se placičky s tvarůžkami dobře
propekly. Tyto bramboráčky jsou tak syté, že i
velkým jedlíkům budou stačit dva.
Králičí soté s olivami, hořčicí a tymiánem
400 g králičího masa, 4 cibule šalotky, 4 stroužky česneku, 3 lžíce olivového oleje, 2 lžíce francouzské hořčice, 200 ml bílého vína, sůl, pepř,
tymián, 20 tmavých oliv, 5 sušených rajčat
v oleji, 4 lžíce 33% smetany, hrst petrželky. Králičí maso nakrájíme na nudličky. Cibuli a česnek
oloupeme a nakrájíme na tenké plátky. V pánvi
rozpálíme olivový olej, vsypeme maso, osmahneme ze všech stran, přidáme cibuli a česnek,
sůl a pepř. Opečeme doměkka a dosklovita.
Vmícháme hořčici, stále opékáme a mícháme,
zalijeme vínem, přidáme tymián a dusíme. Pak
přidáme olivy, nakrájená rajčata, zamícháme
a dusíme 10 minut a nakonec přidáme smetanu. Mezitím uvaříme těstoviny dle svého výběru,
na talíři z nich uděláme hnízda a na ně naložíme
králičí dobrotu, posypeme petrželkou a podáváme. K tomuto jídlu je vhodné bílé suché víno.
Jestli rádi vaříte, pečete a tvoříte v kuchyni cokoliv pro své blízké, dáte mi za pravdu, že každý den
může být svátkem... protože, když se dívám na
svůj život z hlediska věčnosti, tak si uvědomuji, že
je co slavit, že je za co děkovat a že lásku vloženou
do přípravy jídel dávám nezištně a s radostí.
Přeji spokojené dny.
Dagmar Pechatá
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Zhodnocení florbalové sezóny 2018-2019
Skončily nám florbalové soutěže, a proto přinášíme ohlédnutí a zhodnocení za celou florbalovou sezónou 2018 - 2019.

ZHODNOCENÍ

kluků, kteří se především florbalem bavili, a i výsledkově to byla
velice úspěšná sezóna.

ELÉVOVÉ
V této sezóně byl tým elévů tvořen hráči z Kravař a Hradce nad Moravicí, hrál pod hlavičkou S.K. P.E.M.A. Opava. Během celé sezóny
fungovala spolupráce velice dobře. Kategorie elévů se hraje zvláštním způsobem, kdy utkání probíhá na dvou menších hřištích zároveň a skóre z obou hřišť se sčítá a tím je určen konečný výsledek.
Na každém turnaji je vždy pět účastníků, takže každý tým odehraje
vždy čtyři zápasy. Kluci odehráli 9 turnajů. Týmu se dařilo i výsledkově, pravidelně jsme končili do první trojky a jeden turnaj se nám
podařilo vyhrát. Ale o výsledky v této kategorii až tolik nejde, hlavní
je, že si kluci skvěle zahráli a bavili se florbalem.
TÝM MLADŠÍCH ŽÁKŮ:
Horní řada zleva: V. Weczerek, T. Hladký, M. Dobruš, J. Bulička, T. Pchálek,
J. Peterek, D. Peterek, A. Vilášek, L. Kaluscha, J. Ryba
Dolní řada zleva: fanoušek Honzík, L. Kaperstein, T. Harazim, P. Ferenz, J. Nevřela,
V. Přibyla, V. Gratza, J. Reichel, fanoušek Matyáš, chyběli: D. Peterek, M. Štědroň

TÝM ELÉVŮ:
Horní řada zleva: D. West, M. Dobruš, J. Bulička, J. Berger, V. Weczerek, T. Hladký
Dolní řada zleva: M. Weczerek, V. Přibyla, O. Podmol, chyběl: S.Hájek
MLADŠÍ ŽÁCI
Tým mladších žáků byl letos velice silný. Kostra týmu zůstala stejná
jako loni, přišlo několik nových hráčů a také nás doplňovali šikovní
kluci z nižší kategorie. Postupně se do turnajů zapojilo 19 hráčů
a 2 gólmani. Tréninky probíhaly společně se staršími žáky. Stejně
jako všechny naše kravařské týmy hrála i tato kategorie pod hlavičkou sportovního klubu P.E.M.A. Tým hrál oficiální soutěž s názvem ,,Moravskoslezská liga mladších žáků“. Soutěž se hraje formou samostatných turnajů. Na každém turnaji je 5 týmů a hraje se
systémem každý s každým. Celý tým měl od prvního turnaje veliký
potenciál. Kluci na turnajích předváděli parádní florbal. Zápasy
si užívali a předvedli spoustu skvělých výkonů. Jako jedni z mála
jsme dokázali konkurovat týmům jako jsou Vítkovice nebo FBC Ostrava. Zápasy s nimi byly téměř vždy vyrovnané, ale trochu jsme v
nich dopláceli na neproměňování vyložených šancí. Nicméně výsledky byly i tak velmi uspokojivé. Z 10 turnajů jsme pokaždé byli
na bedně a dokonce jsme tři turnaje vyhráli. Naším nejlepším hráčem byla týmovost celého mužstva. Jsme rádi, že se zapojilo tolik

STARŠÍ ŽÁCI
Pro tým starších žáků byla letošní sezóna hodně složitá. V týmu
bylo pouze 7 stabilních hráčů a jeden gólman. Na zápasech nás
tedy museli doplňovat mladší žáci. Hráli jsme oficiální soutěž
s názvem ,,Moravskoslezský přebor starších žáků“. Tým ze začátku
sezóny nehrál špatně, ale v zápasech nás trápila špatná útočná hra
a především produktivita. Většina zápasů byla vyrovnaná, ale koncovky téměř vždy zvládli lépe soupeři. Přišla tak série porážek, což
tým dostalo až na chvost tabulky. Přišly ale také i pěkné momenty.
Nádherným okamžikem sezóny bylo derby s Opavou, které jsme
po fantastickém výkonu vyhráli. Což tým v poslední části zvedlo a uhráli tak několik dobrých výsledků. Tým odehrál 20 zápasů
s bilancí 3 výher, 3 remíz a 14 proher. Skončil tak na celkovém 10.
místě. Mezi nejlepší hráče patřil kapitán Jan Obluk a náš nejproduktivnější hráč Jan Peterek. Díky patří také mladším žákům, kteří
se nebáli hrát za vyšší kategorii a nasbírali tak spoustu zkušeností.

TÝM STARŠÍCH ŽÁKŮ:
Zleva: L. V. Kaluscha, J. Obluk, M. Bulička, P. Ševčík, P. Ferenz, V. Přibyla, P. Směja,
J. Peterek, A. Vilášek, J. Ryba
Gólman: V. Reiner, chyběli: A. Lehnert, Vik. Fišara

Sport, spolky
DOROST
Tým dorostu byl velice početný. Tvořili jej hráči, kteří hráli za dorost
již loni a hráči, kteří přišli z nižší kategorie. Občas nás doplňovalo
i pár kluků z týmu Opavy. Celkově si zahrálo za náš tým 21 hráčů a
2 gólmani. Tréninky probíhaly dvakrát týdně. Kravařský dorost hrál
Moravskoslezskou ligu dorostu pod názvem S.K. P.E.M.A. Opava B.
Ligu hrálo 6 týmů formou tabulky, každý s každým čtyřikrát. Týmu
se zpočátku výborně dařilo jak herně, tak výsledkově. V další části
sezóny však přišlo několik špatných výkonů a také několik porážek. V poslední části sezóny se týmu vrátila herní pohoda a dostal
se zpět do boje o první místo. V posledních zápasech se náš tým
dotahoval na první místo tabulky a došlo také na souboj s prvním
Bílovcem. Tento zápas byl nejpěknějším zápasem sezóny. V tomto
důležitém zápase jsme byli jednoznačně lepší, ale bohužel pro nás
skončil remízou. Náš tým odehrál v sezóně 20 zápasů s bilancí 13
výher, 3 remíz a 4 porážek. Stačilo to na konečné 2. místo v tabulce,
o dva body za prvním Bílovcem. K vrcholu chybělo sice málo, ale i
tak dorostenci odehráli skvělou sezónu a co se týká herního projevu byli určitě nejlepší. Největší oporou týmu byl náš gólman Tomáš
Novák, který ovládl všechny brankářské statistiky soutěže.
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lik šikovných kluků, plánujeme, že na příští sezónu založíme tým
přípravky. Tým by hrál pod hlavičkou S.K. P.E.M.A. Opava a byl by
složen převážně z kravařských dětí. Doplnili by jej hráči z Opavy
a Hradce n/M.
Elévové (ročník 2009-2010)
Kategorie elévů bude fungovat stejně jako letos. Kluci z Kravař,
Opavy a Hradce n/M budou hrát oficiální soutěž za jeden tým pod
názvem S.K. P.E.M.A Opava.
Mladší žáci (ročník 2007-2008)
Z týmu mladších žáků odchází několik opor do vyšší kategorie. Zůstává zde ale dost kluků, kteří již za tuto kategorii hráli. Tým by mělo
doplnit ještě několik hráčů, kteří doposud nastupovali za tým elévů.
Starší žáci (ročník 2005-2006)
Tým starších žáků by měl být daleko početnější než v letošní sezóně. Záleží ale na některých hráčích, jestli u florbalu zůstanou. Pokud všichni hráči zůstanou, mohl by tento tým hrát v nadcházející
sezóně daleko důstojnější roli než letos.
Dorost (ročník 2003-2004)
Pro příští sezónu nebudeme mít tým dorostu. Většina kluků přechází do starší kategorie. Kluci, kteří mohou hrát za dorost i v příští
sezóně, se mohou prosadit do opavského A-týmu dorostu, nebo
mohou hrát za B-tým, jehož základ budou tvořit kluci z Hradce n/M.
Na tréninky mohou chodit všichni kluci do Kravař společně s muži.

PODĚKOVÁNÍ

TÝM DOROSTU:
Horní řada zleva: L. Procházka, D. Peterek, P. Oczka, M. Herudek,
R. Kufa, Gólman: T. Novák, D. Bršlica
Dolní řada zleva: J. Hřivňacký, J. Přibyl, D. Ferenz, M. Krušberský,
N. Harazim, O. Sembol, Vl. Fišara, D. Bada
Gólman: A. Ševčík, chyběli: V. Olšr, K. Kněžínek, M. Dobruš

BUDOUCNOST
Přípravka (ročník 2011-2012)
Jelikož se letos v kroužku „florbal – benjamínci‘‘ objevilo něko-

Děkujeme všem našim partnerům a sponzorům, kteří nás
podporovali během sezóny, jsou to především Město Kravaře,
CVČ Kravaře, S.K. P.E.M.A. Opava, JPO služby, Hostinec Peron,
Schwarz OOPP, Lion sport, Globus Ostrava, MUDr. Olšr, pan Harazim. Velké poděkování patří také rodičům, kteří s námi jezdili
na zápasy a podporovali nás i jako fanoušci. Největší poděkovaní patří především hráčům, kteří odehráli dlouhou a velmi
náročnou sezónu. Děkujeme všem a už se těšíme na novou florbalovou sezónu.

Za FBC Kravaře trenéři
Ondřej Frank, David Thomas

Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů Kravaře
V době od 14. března do 29. dubna vyjela jednotka sboru dobrovolných hasičů ke 3 mimořádným událostem a jedné asistenci.
• 15. března, chvíli před půlnocí, jsme zasahovali v Koutech kousek
od letiště u požáru starých pneumatik.
• 4. dubna jsme ve večerních hodinách vyjížděli k požáru lesa do
Velkých Hoštic.
• 19. dubna jsme byli povoláni k záchraně psa z řeky Opavy v Koutech, který nebyl schopen dostat se na břeh. Pes byl zachráněn a
díky Městské policii Kravaře byl nezraněný předán majitelce.

Naše jednotka také asistovala při akci CVČ Kravaře - pálení čarodějnic, kde zajišťovala požární dozor.
V měsíci dubnu obdržela naše jednotka od Moravskoslezského
kraje do výbavy termokameru, která hasičům zjednoduší orientaci
v zakouřených prostorech, vyhledávání ohnisek požáru a také případné vyhledávání osob při požárech a dále také 4 vyváděcí masky, které slouží k záchraně civilních osob přes zakouřený prostor
pomocí filtru na oxid uhelnatý.
Lukáš Glabasnia
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Medaile z OP mládeže ve stolním tenise
V první polovině dubna skončila soutěžní
část sezóny stolních tenistů SK Kravaře.
Dnes se ohlédneme za výsledky našich
žáků a dorostenců. Nejprve se podívejme,
jak si vedlo družstvo žáků v dlouhodobé
mistrovské soutěži OP 1. třídy. Mezi šesti
nejlepšími týmy okresu skončili naši borci na pěkném 3. místě, když to druhé jim
uniklo jen o skóre ze vzájemých zápasů
s Kateřinkami. Suverénně celou soutěž
vyhrál KST Darkovice bez ztráty bodu. Bilance našeho družstva byla následující:
10 5 0 5 52:48 15b. Nutno podotknout,
že téměř celou soutěž odehráli žáci bez Tadeáše Slivky, našeho nejlepšího žáka, který
už hrál pravidelně za muže a v žácích nastoupil pouze ke dvěma zápasům. Za této
situace byl jedničkou týmu Jan Peterek
s úspěšností 59,26%, hned za ním skončili v úspěšnosti jednotlivců celé soutěže
Jiří Nevřela (53,33%) a Michael Weczerek
(52,38%). Jako náhradník si ve třech zápasech zahrál ještě Ondřej Slunský (12,50%).
Celkově tedy můžeme být s výsledky i výkony našich žáků spokojeni a s optimismem
hledět i do dalších let.
Na přelomu března a dubna se pak uskutečnily v Darkovicích OP jednotlivců ve
všech kategoriích žáků a dorostu. V pátek
29.3.2019 bojovali o tituly okresních přeborníků mladší žáci a dorostenci. Mezi ml.
žáky byla velká konkurence a ve hře jsme
měli dva zástupce - Jiřího Nevřelu, který prohrál v osmifinále po boji s Olšarem
z Darkovic a dělil se tak o konečné 9. místo
a Ondřeje Slunského, který skončil na děleném 17. místě. Lépe si vedli v kategorii dorostenců Jan Peterek a Tadeáš Slivka, kteří
spolu vyhráli čtyřhru a Tadeáš Slivka vyhrál
i dvouhru, když pavoukem prošel bez ztráty setu až na vrchol. Jako okresní přeborník se automaticky kvalifikoval na krajské
přebory. Gratulujeme! J. Peterek skončil na
děleném 9. místě.
O týden později, 5.4.2019, soupeřili mezi
sebou nejmladší žáci a starší žáci. Mezi těmi
nejmladšími si velmi dobře vedl Jan Nevřela, který postoupil ze základní skupiny do
vyřazovacích bojů, ale tam hned narazil
na pozdějšího celkového vítěze Daniela
Drozda (Hradec n.M.) a skončil tak na 5.-8.
místě. Martin Štědroň obsadil 9.-12. místo.
Oba se účastnili OP poprvé a zvláště Jan
Nevřela, který patřil mezi nejmladší účastníky celého turnaje, se může v dalších létech prosadit ještě výrazněji. V kategorii st.

žáků jsme měli 4 zástupce a nejlépe si opět
vedl Tadeáš Slivka, který skončil celkově
třetí, když v semifinále podlehl pozdějšímu
vítězi Lukáši Dzidovi ze Slezanu Opava 1:3
a v boji o 3. místo porazil Jakuba Gasmana z Děhylova 3:1. S Janem Peterkem pak
skončili druzí ve čtyřhře. Ve dvouhře jsme
měli ve čtvrtfinále kromě T. Slivky ještě
Jiřího Nevřelu a Jana Peterka (prohráli
s Dzidou, resp. Gasmanem), kteří tak skončili celkově na 5. - 8. místě a to je určitě
velký úspěch, protože turnaje se účastnili
opravdu všichni nejlepší žáci okresu. Jakub
Kuchejda skončil třetí v základní skupině
a nepostoupil do dalších vyřazovacích
bojů (celkově dělené 17. místo). Závěrem
tedy můžeme říci, že letošní okresní přebory mládeže nám udělaly radost, protože
naši žáci si přivezli domů 2 zlaté medaile,
1 stříbrnou a 1 bronzovou a několik umístění do 10. místa. Navíc díky bodům z krajských bodovacích turnajů mládeže se Tadeáš Slivka kvalifikoval i na krajský přebor
starších žáků a tam skončil v silné konkurenci na pěkném 12. místě.
Den před OP jednotlivců se také uskutečnily ve spolupráci s CVČ Kravaře Přebory
Kravař žáků. Ve čtvrtek 28.3.2019 hráli nejmladší žáci a starší žáci a bylo jich celkem
24. Mezi těmi nejmladšími zvítězil Adam
Kašný a kategorii st. žáků podle očekávání
ovládl Tadeáš Slivka. Za týden, 4.4.2019,
si to mezi sebou rozdali mladší žáci (těch
bylo 10) a i tady podle předpokladů zvítězil
hlavní favorit Jiří Nevřela.
Závěrečnou sportovní akcí sezóny pak
byl tradiční Memoriál Antonína Švarce
v Kateřinkách v neděli 14. dubna, kterého se zúčastnili tři naši žáci, Adam Kašný
s Martinem Štědroněm v kategorii ml. žáků
a Tadeáš Slivka, který vyhrál kategorii st.
žáků ve dvouhře a s Danielem Janečkem
z Kateřinek i čtyřhru a úspěšně tak zakončil
celou sezónu. Ještě jednou, Tadeáši, moc
gratulujeme!
Na závěr chci poděkovat i všem rodičům,
kteří se obětavě a nezištně zapojili do činnosti oddílu stolního tenisu SK Kravaře
a vozili děti na zápasy a turnaje, a tak je
podporovali v jejich sportování. Bez nich
(dětí i rodičů :-)) bychom nemohli existovat.
Tak všem moc díky!
Hubert Weczerek

Z fotbalového klubu

V plné parádě běží fotbalové jaro. Naši muži
reprezentující Kravaře mají problém se střílením gólů. Šancí jako máků, ale nějak to
tam nepadá. Jsme ovšem hrdí na naše mládí. Těm se výsledkově daří i v tak těžkých
soutěžích, jako je krajský přebor. Patří jim za
to poděkování a to včetně trenérů.
Množí se různé bezdůvodné aktivity a projevy negativního charakteru na adresu mé
osoby, jako statutára MFK Kravaře z.s. Areál
ve výpůjčce musí být spravován v souladu
se smlouvou. Statutární orgán společnosti
je povinen zajistit takové aktivity, aby byla
zachována funkčnost zařízení. Součástí
technologie je čerpací stanice. V roce 2018
poskytlo Město Kravaře jedno sto tisíc na
opravu čerpadel. Opravená čerpadla byla
po krátké době opět stažena z provozu. Důvodem je naplavenina bahna ve studni. Rozhodl jsem provést opatření. Správce byl dne
1.4.2019 informován, aby provedl nápravu.
O tomto byl informován i výkonný předseda
p. J. Benna. Byl projeven verbální souhlas.
Z pozice zodpovědné osoby jsem provedl první kroky k nápravě. Čerpací stanice v
2018 prošla nezbytnou, avšak jen částečnou
opravou. Pro tento rok 2019 je nutno smysluplně dokončit rozpracované. Za tímto
účelem byly přivezeny na hřiště potřebné
prostředky. Tato aktivita dráždí některé naše
fanoušky. Prosím tímto o shovívavost a trpělivost. Může se zdát, že jde o staveniště, ale
ono to tak není. Oprava a vyčistění studny je
jedna z nejdůležitějších akcí letošního roku.
Současně je důležité zpřístupnit tuto nemovitost. Provádí se taková opatření, aby byl
zachován charakter hřiště s cílem zvýšení
atraktivity a návštěvnosti.
Fotbal, to je MFK Kravaře, má zájem přitáhnout více dětí a žen do stávajícího areálu.
Za tímto účelem je aktivita VV a mé osoby
s cílem nabídnout takové prostředí, aby
byly splněny všeobecné požadavky včetně
hygieny. V této době stále probíhají administrativní práce spojené s převodem majetku
na ulici Alejní na Město Kravaře. Po těchto
úkonech, včetně geodetických prací, může
dojít k dokončení rozpracovaných žádostí
MFK Kravaře z.s. a Stavebním úřadem v Kravařích.
Jsem statutárním orgánem čtvrtým rokem.
Bylo by už zapotřebí provést výměnu na
tomto postu. Oslovuji proto všechny ty, kteří
by měli zájem pro fotbal pracovat. Hledáme
zájemce i do komisí.
Karel Peterek

Zveme Vás

Centrum volného asu Kravae, písp
píspvková organizace, Náměstí 20/419, 747 21 Kravaře, IČO: 75080362
tel.: ředitelka: 553 777 588, pedagogové: 5553 777 587, účetní: 553 777 589
mobil: 776 691 811, 775 657 051, e-mail:
mail: cvc@cvckravare.cz, www.cvckravare.cz
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a Olympijské hry
Všechny děti zveme na stanový tábor na Hadince u Vítkova!
Vítkova
Čeká na vás spousta her, soutěží a dobrodružství při Olympijských hrách
s Asterixem a Obelixem! Těšit se můžete na letní výlety, opékání a zábavu
s kamarády při
p plnění táborových úkolů.

Termín: 19. 7. – 27. 7. 2019
Cena: 2 550,55 Kč

BOHEMIA Troppau, o. p. s.

BOHEMIA Troppau, o. p. s
Jste živnostníkem na Hlučín
Potřebujete investovat?
Potřebujete investovat?
Nabízíme
úvěry s úrokovou
Nabízíme
úvěrymírou
s úrokovou
Jste živnostníkem na Hlučínsku?

Charakteristika tábora:
34 stanů s podsadou - strava 5x denně - celodenní pitný režim - hygienické zázemí s teplou vodou,
umývárnou a wc - pojištění všech účastníků tábora - zkušený výchovný personál - stálý dohled
zdravotníka - tábor je určen dětem od ukončené první třídy základní školy do 9. třídy základní školy
Přihlášení: ONLINE na webových stránkách http://www.cvckravare.cz/online-prihlasovani/
prihlasovani/ nebo osobně
v CVČ Kravaře
Tábor organizuje: Centrum volného času Kravaře, příspěvková organizace
Náměstí 20/419, 74721 Kravaře, IČO 75080362
Více informací: www.cvckravare.cz, cvc@cvckravare.cz,
cvc
tel.: 776691811

2 - 3,9% (RPSN 3,95%)

BOHEMIA Troppau, o. p. s.
BOHEMIA
Troppau,
www.troppau.cz,
tel. 553 o.
616p.
791s.
www.troppau.cz, tel. 553 616791

PŘIHLAS
I
TY
SVŮJ
TÝM
na
u Lukáše HAHNA, 724 762 995
DVOUDENNÍ TURNAJ
v malé kopané (bez omezení)

!!! 1 skupina pro hrače nad 35 let !!!

KDY a KDE

- sobota 22.června a neděle 23.června, začátek 9 hod.
- areál OLŠINKY - Kravaře-Kouty
Další info - turnaje se účastní mužstva z Kravař a širokého okolí
- bohaté občerstvení zajištěno
(vepřové kýty, hamburgery
steaky, cigáro na roštu
langoše, hranolky
párek v rohlíku, Algida
pivo Gambrinus
- vstup
zdarma

SOBOTNÍ program
- pro děti zajištěno: skákací hrad, kolotoč, malování na obličej atd.
- k večerní zábavě a tanci bude hrát DJ Bobo
- kolem 21 hodiny slavnostní OHŇOSTROJ

NEDĚLE program
- pro děti zajištěno: skákací hrad, kolotoč
malování na obličej atd.

https://www.facebook.com/Timi-Cup

NOVĚ

Tenisový turnaj

ve čtyřhře

Povrch: antuka
- více info u Lukaše HAHNA

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

VÁŠ KRAVAŘSKÝ
REALITNÍ MAKLÉŘ

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

POMŮŽU VÁM
PRODAT NEBO NAJÍT
VAŠÍ NEMOVITOST

PRONÁJEM NEBYT. PRONÁJEM KANCELÁŘE, PRODEJ LESNÍ POZ.
PROSTOR, KRAVAŘE.
70m2, KRAVAŘE.
5.050m2 KRAVAŘE.
PROSÍM, NABÍDNĚTE PRO NAŠE KLIENTY :

POZEMEK do 1,3mil / RD do 1,5mil /

BYT do 1,5mil

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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Jak financovat pořízení nemovitosti
Chystáte se na koupi bytu nebo domu?
Plánujete zásadní přestavbu? Rozhodnete-li se financovat koupi nebo rekonstrukci Hypoúvěrem, nezatížíte nadměrně svůj
rodinný rozpočet. Hypoúvěr můžete navíc
využít i ve formě předhypotečního nebo
tzv. pohotovostního úvěru.
Hypoúvěr od Modré pyramidy, nebo klasická hypotéka?
Mnozí z těch, kdo si pořizují nové bydlení, si
druh úvěru vybírají jen podle výše úrokové
sazby. Jenže trochu zapomínají, že z dlouhodobého hlediska jsou důležité i takové
parametry jako délka fixace garantované
úrokové sazby, doba splácení i další podmínky poskytnutí úvěru.
Hypoúvěr Modré pyramidy nabízí v tomto
ohledu hned několik výhod:
• úvěr do výše 80 % zástavní hodnoty nemovitosti s výhodnou úrokovou sazbou
od 2,88 % p. a. srovnatelnou se současnou úrovní úrokových sazeb hypoték;
• garanci maximální výše úrokové sazby
po celou dobu splácení úvěru, kterou
u hypotéky nemáte;
• dobu splácení až 30 let a měsíční splátku, která nadměrně nezatíží váš rodinný
rozpočet;

• daňovou úlevu danou odpočtem zaplacených úroků od základu pro výpočet
daně z příjmu.

v podobě zamítnutí úvěru, vyšší úrokové
sazby či jiných dodatečných podmínek. Na
výběr vhodného bydlení máte až 12 měsíců.

Hypoúvěr je ideální k financování koupě
bytu nebo domku a při nákladnějších
rekonstrukcích, kdy přestavovaný byt či
domek můžete dát do zástavy bance.

Čtenáři kteří zareagují na tento článek buď e-mailem, nebo telefonicky,
obdrží od Jany Hluchníkové malou pozornost, která určitě potěší.

Pohotovostní úvěr, když se teprve rozhlížíte po vhodném bydlení
Jestliže ten správný byt nebo domek, který
by splňoval vaše představy, teprve hledáte,
můžete využít tzv. pohotovostní úvěr. Jedná se o způsob uzavření úvěrové smlouvy
o Hypoúvěru v době, kdy ještě nemáte vybrán konkrétní byt nebo domek, ale víte,
v jaké cenové relaci se pohybujete.
Díky tomu, že vám Modrá pyramida
schválí úvěrový rámec a garantovanou
výši úrokové sazby, budete vědět, kolik
budete maximálně měsíčně splácet. Pro
prodávajícího tak budete zájemcem s již
zajištěným financováním a to vám může
vylepšit pozici při jednání o koupi.
Takový postup vám přitom zjednoduší nejen rozhodování při výběru nového bydlení, ale vyhnete se i nemilému překvapení

Těším se na vaše reakce:
Jana Hluchníková, oblastní ředitel
Jana.Hluchnikova@mpss.cz,
tel. 776 793 687

VYUŽIJTE JARNÍ NABÍDKU HYPOÚVĚRU
ZA AKČNÍCH 2,88 %
Zpracování úvěru a ocenění nemovitosti ZDARMA.
Nabídka platí při podání žádosti do 10. 5. 2019.

Reprezentativní příklad: RPSN níže uvedeného příkladu je 2,96 %.
Výše úvěru na bydlení, s požadovaným zřízením zástavního práva k pohledávce na výplatu vkladu ze stavebního spoření a zástavního práva k nemovitosti, je 1 000 000 Kč. Splatnost
úvěru je 30 let, pevná roční úroková sazba s fixací 5 let je 2,88 %. Měsíční splátky: 1.–360. splátka je 4 173 Kč, 361. splátka je 3 874 Kč. Splátky ve fázi překlenovacího úvěru nevedou
k okamžitému umořování jistiny. Celková částka splatná spotřebitelem je 1 502 128 Kč a celková doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru je 361 měsíců. S úvěrem jsou dále
spojené následující úhrady: zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr 0 Kč, zasílání ročního výpisu z účtu stavebního spoření i účtu úvěru 25 Kč, vedení účtu stavebního spoření a úvěru
ve fázi přiděleného úvěru 25 Kč měsíčně, vyhodnocení rizik spojených s nemovitou zástavou 0 Kč, návrh na vklad zástavního práva (zápis i výmaz) do katastru nemovitostí celkem
2 000 Kč. Pro získání úvěru za nabízených podmínek je nezbytné uzavření smlouvy o stavebním spoření, směrování příjmu a plateb na účet vedený Komerční bankou, a.s., a pojištění
nemovitosti (náklady nejsou zahrnuty v RPSN). Nabídka platí pro žádosti o Hypoúvěr do 80 % z ceny zastavované nemovitosti, podané v době od 1. 4. do 10. 5. 2019.
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WWW.POBL.WZ.CZ

16.6.2019

Kravaře
hřiště TJ Sokol

start 10:00 hod. · 8,7 km
mládež od 9:15 hod.
150,- Kč (děti do 15 let zdarma)
50 kč z každého zaplaceného startovného věnujeme postiženému dítěti z Kravař
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