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Prázdninové pátky patří
na zámku rodinám s dětmi
Prázdniny jsou v plném proudu také na
našem zámku. Návštěvníků stále přibývá
a my se snažíme, aby všichni odcházeli
plni dojmů a zážitků.
Nejen proto jsme připravili také speciální prohlídky zaměřené na rodiny s dětmi. Ty se konají každý prázdninový pátek
a setkávají se s velkým úspěchem nejen
u těch nejmenších. Po komentované pro-

www.kravare.cz

hlídce přizpůsobené dětem, je čeká zábava a poznání.
Děti si vyzkoušejí roli aristokratů i chudého venkovského lidu, navrhnou si vlastní
fresku a proniknou do tajů alchymisty.
Nechybí ani tolik oblíbený fotokoutek
s historickými kostýmy a různými doplňky.
A ukázalo se, že toto je velkým lákadlem
nejen pro děvčata. :-)

Pokud budete plánovat výlet se svými dětmi, určitě se zastavte i k nám na zámek!
Speciální páteční prohlídky probíhají po
celý den a jsou součástí prohlídkového okruhu. První návštěvníky přivítáme
v 10.00 hodin, poslední prohlídka pak probíhá v 16.00 hodin. Délka prohlídky už pak
záleží jen na vás – jak dlouho se budete
bavit. Z důvodu velkého zájmu je třeba si
prohlídku rezervovat.
Přijďte se přesvědčit, že i poznávání může
být zábava…
Silvie Hříbková
vedoucí oddělení kultury

Investiční akce
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
v ruce držíte prázdninové dvojčíslo Besedníku, které je opět
plné zajímavých informací. Dozvíte se například o nových
službách, které jsme pro občany zavedli, o investičních akcích, které probíhají během prázdnin a o kulturních akcích,
které jsou v plánu v následujícím měsíci.
Od září začíná fungovat poradenské středisko zaměřené na
občany, kteří se ocitli v nepříznivé situaci a potřebují poradit
ohledně dluhů, bydlení, pracovních vztahů a dalších problémů (více informací najdete na str. 5). Na našem úřadě vzniklo také nové kontaktní místo registrovaných sociálních služeb a tam vám pomohou
s péčí o rodinného příslušníka a domluvit si můžete pečovatelskou službu či službu
osobní asistence. Více informací naleznete v tomto vydání Besedníku, na webových
stránkách a na FB města.
Do konce roku 2020 máme možnost požádat o dotaci na pořízení stromů k výsadbě v
obci. Tato dotace je poskytována z Národního programu Státního fondu životního prostředí. Město může podat pouze jednu žádost, a to ve výši maximálně 250 tisíc korun.
Rádi bychom žádost o dotaci podali co nejdříve a pokud to bude možné, tak na podzim i zrealizovali. Vytipovali jsme ve městě vhodné lokality, aby odpovídaly podmínkám dotačního titulu. Jednou z vytipovaných lokalit je stará alej na ulici Lelkova, která
vede až k odbočce k pískovně. Dalším místem je cesta „ke staré cihelně“, pokračování
ul. Potočné až k viaduktu (vlakové koleje), kde končí katastr našeho města. Stromy je
možné vybrat i ovocné – např. třešně a jabloně. Pokud se podaří finanční prostředky
získat, budeme potřebovat šikovné ruce a nadšence, kteří nám pomohou stromy vysadit. Včas vás budeme informovat, zda jsme byli v žádosti úspěšní.
Koncem července nás všechny nemile překvapilo mimořádné opatření, které vydala
Krajská hygienická stanice v Ostravě. Doslova z minuty na minutu museli pořadatelé
rušit kulturní akce, festivaly, koncerty. Opatření se dotklo také akcí u nás ve městě, karnevalů, prohlídek na zámku, svatebních obřadů a dalších aktivit. A co bude dál, neví
nikdo z nás. V srpnu je v plánu celá řada menších akcí, ale ani tady nemáme jistotu,
že vše proběhne tak, jak bychom si přáli. Všem pořadatelům přeji pevné nervy a ať se
připravované akce s úspěchem uskuteční. Pojďme podpořit akce a místní spolky v této
zvláštní době, protože společně to zvládneme.
Přeji vám pohodový zbytek prázdnin a poklidné léto.
Monika Brzesková, starostka

DomA – domácí asistence KOBEŘICE ve spolupráci s Městem Kravaře
otevírá od 2. září 2020
nové kontaktní místo registrovaných sociálních služeb
Potřebujete pomoci s péčí o svého rodinného příslušníka či někoho blízkého?
Poskytujeme pečovatelskou službu a službu osobní asistence.
Můžete nás osobně navštívit v kanceláři na odboru sociálních věcí
v budově Městského úřadu v Kravařích, Náměstí 43 vždy v těchto dnech:

pondělí od 14:00 do 17:00 hodin
středa od 9:00 do 11:00 hodin
Dále nás můžete kontaktovat telefonicky v pracovních dnech
v době od 7:00 do 15:00 hodin na tel. č. 602 124 532
nebo e-mailem na adrese: domaciasistence@seznam.cz
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Životní jubileum
v červenci a srpnu
slaví:
80 let
Erich Jaksch
Ilsa Papežová
Klára Mrovcová
Marie Stoklassová
Herbert Jarosch
Eduard Kotas
Annemarie Seifriedová
Jaroslava Dudová
Margita Rybková
Ladislav Peš
Kurt Kerlin
Karel Klech
Maxmilian Oczka
Krista Kotzianová
85 let
Anna Jarošová
Anna Godovská
Rozvita Skowronková
91 let
Agáta Ritterová
Terezie Raidová
Elfrida Baranková
93 let
Karel Kovalčík
103 let
Marie Peterková
Prosíme občany, kteří si nepřejí zveřejnit své
jméno v rubrice jubilantů, ať tuto skutečnost
nahlásí redakci Besedníku (tel.: 553 777 973).
Děkujeme za pochopení.
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Občané mohou využívat vyhrazenou
parkovací plochu na Náměstí
Protože na ulici Náměstí dlouhodobě dochází k nepřehledným a nebezpečným dopravním situacím, přistoupilo vedení města k částečnému omezení
parkování a snížení rychlosti. Aby byly občanům tyto skutečnosti kompenzovány, byla vytvořena možnost parkování na nevyužitém pozemku

uprostřed ulice Náměstí.

Na vyhrazené ploše můžete odstavit vozidlo zdarma na neomezenou dobu
a pohodlně vyřídit vše potřebné bez riskování pokuty za špatné parkování.

Nově otevřené
poradenské
středisko
v Kravařích
Ve čtvrtek dne 3. září 2020 bude poprvé
otevřeno bezplatné poradenské středisko, které bude poskytovat odborné sociální poradenství, terapeutickou podporu
a zprostředkuje řadu dalších návazných
služeb. Poradenství bude poskytováno
pracovnicí společnosti EUROTOPIA.CZ,
o.p.s. Opava v prostorách budovy na ulici
Tyršova 5 v Kravařích, do kterých je bezbariérový přístup.
Služby poradenského střediska můžete
v roce 2020 využívat každý první čtvrtek
v měsíci, což je ve dnech 3. září, 1. října,
5. listopadu a 3. prosince 2020, vždy
v době od 9:00 do 13:00 hodin. Podle
zájmu občanů o tuto službu zvážíme
v dalším roce rozšíření provozní doby
poradenského střediska. Společnost EUROTOPIA.CZ, o.p.s. má s poskytováním
poradenských služeb dlouholeté zkušenosti. Více informací naleznete v letáku
na straně 5.
Odbor sociálních věcí

Volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Letos na podzim nás čekají volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje.
Budou se konat v pátek 2. října 2020 od
14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8:00 do 14:00 hodin.
Kdo a kde může hlasovat?
Jste občanem ČR? Je Vám 18 let nebo
alespoň v druhý den voleb bude a máte
trvalý pobyt v obci, která náleží do obvodu Moravskoslezského kraje? V tom případě můžete přijít volit do svého stálého
volebního okrsku.
Co když se nemohu dostavit do svého
volebního okrsku?
Už teď víte, že nebudete moci jít odvolit
do svého volebního okrsku, například
z důvodu hospitalizace v nemocnici?
V tom případě si můžete požádat o voličský průkaz, který Vám vystaví na Městském úřadě v Kravařích, Náměstí 405/43,

na Odboru vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad. Volič může požádat o vydání
voličského průkazu ode dne vyhlášení
voleb, a to osobně u obecního úřadu
do okamžiku uzavření stálého seznamu
nebo podáním doručeným nejpozději
7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče (ověření není zpoplatněno) nebo
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam.
Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu,
anebo jej voliči zašle (žádost o vydání
voličského průkazu je přístupná na hlavní stránce města Kravaře v sekci – pro občany - volby).

http://www.kravare.cz/pro-obcany/volby/.
S voličským průkazem můžete volit ve
stálém volebním okrsku na území ČR
spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož
územním obvodu je volič přihlášen
k trvalému pobytu.
V této souvislosti si zkontrolujte platnost občanského průkazu. V případě
jeho neplatnosti si požádejte o vydání nového.
S případnými dotazy se obracejte na Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský
úřad, tel. 553 777 930, 931, 933, 935.
Odbor vnitřních věcí
a obecní živnostenský úřad
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Jednodušší
cestování veřejnou
dopravou
Pro jednodušší cestování veřejnou dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS slouží
pro občany bezkontaktní čipové karty,
tzv. ODISky. Tyto karty je možné využít
jako nosič pro dlouhodobé časové jízdné anebo elektronickou peněženku (EP),
přičemž je možné oba způsoby vzájemně
kombinovat.
Pro cestování v rámci MSK stačí pouze jedna karta. Cestování je výhodnější a nemusíte mít u sebe hotovost. Při ztrátě či poškození karty nepřijdete ani o dlouhodobé
časové jízdné ani o obnos v elektronické
peněžence.
Pokud jste osoba starší 65 let, můžete
o vydání karty ODISky požádat nejdříve
ode dne 2. září 2020 v úředních hodinách
na Městském úřadu Kravaře, odboru sociálních věcí, v přízemní budovy Náměstí 43,
dveře č. 125.
Pro pořízení karty je potřeba přinést s sebou fotografii průkazového formátu, občanský průkaz a zaplatit poplatek za vydání
karty 130 Kč (v hotovosti). Karta se vydává na dobu pěti let. Obvyklá lhůta pro
vyřízení karty je 14 dnů od podání žádosti
a zaplacení poplatku. Karta ODIS bude žadatelům zaslána poštou. Tyto karty budou
prázdné a cestující si na ně mohou nahrát
potřebné jízdné.
Jakmile kartu obdržíte, je možné si jízdné
nechat nahrát v Dopravních infocentrech
ODIS, a to např. na nádraží Opava Východ
nebo v Hlučíně na autobusovém nádraží,
nejdříve však od 3. září 2020. Dále je
možné využít předprodeje dopravců a pro
vklad do EP také přepážky ČD. Minimální
vklad do elektronické peněženky je 100 Kč
a maximální výše částky na EP je omezena
na 3 000 Kč. Vklad může být v EP po celou
dobu platnosti karty.
Dále je možné si toto jízdné či vklad do
elektronické peněženky nahrát bez osobní
návštěvy předprodeje, a to na webovém
portále: odiska.cz.
Další potřebné informace naleznete na adrese: www.kodis.cz.
Příjemné cestování přeje Koordinátor ODIS
s.r.o. a odbor sociálních věcí Městského
úřadu Kravaře.
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je východní
možné si nádraží,
jízdné čiautobusové
vklad nahrátnádraží
také on-line
na webovém
Opava
v Hlučíně,
přepážky portále:
Českýchodiska.cz.
drah a další...
 Nahrání jízdného a peněz do EP je možné v Dopravních infocentrech ODIS:
Další
potřebné
informace
naleznete
na
adrese:
www.kodis.cz
a
v
uvedených
infocentrech.
 Dále je možné si jízdné či vklad nahrát také on-line na webovém portále: odiska.cz.
Opava východní nádraží, autobusové nádraží v Hlučíně, přepážky Českých drah a další...
Další potřebné informace naleznete na adrese: www.kodis.cz a v uvedených infocentrech.
 Dále je možné si jízdné či vklad nahrát také on-line na webovém portále: odiska.cz.
Další potřebné informace naleznete na adrese: www.kodis.cz a v uvedených infocentrech.
Další potřebné informace naleznete na adrese: www.kodis.cz a v uvedených infocentrech.

Z městského úřadu
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Poradenské středisko
EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
pracoviště KRAVAŘE
Tyršova 3334/5 (budova MěÚ)
747 21 Kravaře
Kde nás najdete:
Poradenské středisko EUROTOPIA
pracoviště Kravaře
Tyršova 3334/5
(budova MěÚ, odbor dopravy)
747 21 Kravaře
Web: www.eurotopia.cz
Provozní doba:
Čtvrtek
9:00 – 13:00
(každý první čtvrtek v měsíci)
Kontakty:
Sociální pracovnice:
Mgr. Terezie Škrobánková, DiS.
terezie.skrobankova@eurotopia.cz
Tel.: 739 250 464
Vedoucí pracoviště:
Bc. Petra Paterová
E-mail: petra.paterova@eurotopia.cz
Ředitelka organizace:
Mgr. Petra Večerková
E-mail: petra.vecerkova@eurotopia.cz

Poradenské středisko EUROTOPIA je určeno lidem
z Kravař a okolí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální
situaci nebo jsou takovou situací ohroženi. Poradenské
středisko poskytuje odborné sociální poradenství
a terapeutickou podporu.
Cílem Poradenského střediska je podpora a pomoc
lidem při řešení obtížných životních situací. Služby
Poradenského střediska jsou zajišťovány sociálním
pracovníkem.
Služby jsou poskytovány bezplatně.

Poradenství poskytujeme v těchto oblastech:
 půjčky, zadlužení, exekuce a „osobní bankrot“,
 bydlení,
 pracovně-právní vztahy,
 vzdělávání a jeho nabídka,
 potíže týkající se partnerských vztahů a rodinného
soužití,
 nezaměstnanost nebo ohrožení nezaměstnaností,
 sociální dávky a systém sociálních služeb
 zprostředkování návazných služeb.

Zaručujeme Vám diskrétnost a nestrannost a respekt
k Vám a k Vašemu rozhodnutí.
Usilujeme o to, abyste věděli, jaká máte práva a
příležitosti.

Z městského úřadu

Proč se recyklují
nefunkční úsporné
zářivky a jiná
elektrozařízení?
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OKÉNKO DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
19. část: Sociální rehabilitace

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé
lineární či úsporné zářivky je potřeba
odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale
víme, proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá
ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního prostředí před rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena.
V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti.
Při mnohonásobně vyšších koncentracích
může tato jedovatá látka poškodit nejen
životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové
využití, jež u zářivek a dalších světelných
zdrojů v současnosti dosahuje více než
90 %. Využitím recyklovaných materiálů při
další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005
zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naše
město Kravaře. Obyvatelé Kravař mohou
nejen nefunkční světelné zdroje, ale i další elektrozařízení, zdarma odevzdávat ve
sběrném dvoře Tyršova 5, Kravaře, nebo v
elektro obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světelné
zdroje a další elektrozařízení k ekologické
recyklaci, díky které jsou z nich pro opětovné použití získávány druhotné suroviny,
zejména kovy, plasty a sklo. Hliník, mosaz a
další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, z recyklovaných plastů jsou vyráběny
např. zatravňovací dlaždice či plotové dílce
a sklo se používá jako technický materiál.
Při recyklaci dochází také k ekologickému
zpracování nebezpečných látek, které některá elektrozařízení obsahují (např. rtuť
v zářivkách).
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2018
recyklovalo 719 t použitých světelných
zdrojů, což představuje více než 20 kg rtuti,
která se díky zpětnému odběru nedostala
do přírody. Bohužel stále mnoho českých
domácností nerecykluje a menší elektrozařízení včetně úsporných zářivek hází do
komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.

Sociální rehabilitace je sociální službou definovanou v § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tato služba je zaměřená na
posilování osobních schopností a dovedností
člověka tak, aby mohl fungovat v přirozeném
prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a kulturního života. Cílová skupina osob, kterým je
určena služba sociální rehabilitace, není zákonem jednoznačně definována. Z charakteru
základních činností služby však lze vyvodit, že
cílovou skupinu lidí představují zejména osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Každý poskytovatel této sociální služby má přesně definovanou cílovou
skupinu lidí, kterým službu poskytuje.
Cílem poskytování služby sociální rehabilitace je pomoci lidem dosáhnout větší míry
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti
v běžném životě. Poskytovatel služby sociální
rehabilitace vždy nabízí klientům celé spektrum základních činností, prostřednictvím
nichž lze tento cíl služby naplňovat. Pomáhá
lidem rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti,
posilovat jejich pozitivní návyky a nacvičovat
výkon běžných činností, které jsou nezbytné
pro samostatný život. Spolupráci s klientem
staví vždy na tom, že v maximální možné míře
využívá jeho zachovaných schopností a kompetencí, které se snaží posilovat, upevňovat
a dále je rozvíjet.
Podpora v sociální rehabilitaci je zaměřena na
oblast zdraví, aby se klient naučil péči o sebe
sama a zásady životního stylu, na oblast volného času, tak aby se klient naučil smysluplně
trávit svůj volný čas, našel si různé zájmy a koníčky, na pracovní oblast, tak aby klient nalezl
uplatnění se a nalezl smysluplnou práci, oblast společenského a rodinného života, kdy je
klient podporován v navazování mezilidských
vztahů, fungování ve společnosti a v rozvíjení
rodinných a partnerských vztahů.
Pokud je sociální rehabilitace poskytována
ambulantně nebo v terénu, je poskytována
bezplatně. Pobytová sociální rehabilitace je
služba placená.
V okrese Opava je několik poskytovatelů
této služby. Jedná se o tyto poskytovatele:
• ANIMA VIVA z.s., Liptovská 1045/21, Opava
– Kylešovice, pro cílovou skupinu klientů, osob
s chronickým duševním onemocněním, osob
s kombinovaným postižením, osob s mentálním postižením a osob se zdravotním postižením, formou terénní a ambulantní.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními
zářivkami a dalšími elektrozařízeními dočtete na
www.ekolamp.cz.

• Centrum sociálních služeb Hrabyně, Dlouhoveská 17, Hlučín, pro cílovou skupinu klientů, osob s tělesným postižením, pobytovou
formou.

• FOKUS – Opava, z.s., Vodní 173, Vítkov, pro
cílovou skupinu klientů, osob s chronickým
duševním onemocněním, osob s mentálním
postižením a osob se zdravotním postižením,
formou terénní a ambulantní.
• FOKUS – Opava, z.s., Hradecká 650/16,
Opava
FOKUS – Opava, z.s. – Centrum duševního
zdraví Opava, Ostrožná 244/27, Opava, pro
cílovou skupinu klientů, osob s chronickým
duševním onemocněním, osob s mentálním
postižením a osob se zdravotním postižením,
formou terénní a ambulantní.
• Charita Opava, Marie Dolanské 13/19, Vlaštovičky, pro cílovou skupinu klientů, osob
s mentálním postižením a osob se zrakovým
postižením, formou terénní a ambulantní.
• JINAK, o.p.s., Zacpalova 379/27, Opava, pro
cílovou skupinu klientů, osob s chronickým
duševním onemocněním osob s kombinovaným postižením a osob s mentálním postižením, terénní formou.
• KAFIRA o.p.s., Horní náměstí 132/47, Opava
pro cílovou skupinu klientů, osob s kombinovaným postižením, osob se zdravotním postižením a osob se zrakovým postižením, formou
terénní a ambulantní.
• MIKASA z.s., Vančurova 1217/5, Opava, pro
cílovou skupinu klientů, osob s jiným zdravotním postižením, osob s kombinovaným
postižením a osob se zdravotním postižením,
formou terénní a ambulantní.
• Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, Opava, pro cílovou skupinu
klientů, osob s chronickým duševním onemocněním a osob s jiným zdravotním postižením, formou terénní a ambulantní.
• Služby Dobrého Pastýře, Markvartovická
20/22, Ludgeřovice
• Služby Dobrého Pastýře, Zahradní 920/33,
Hlučín, pro cílovou skupinu klientů, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby
bez přístřeší, osoby v krizi a rodiny s dítětem/
dětmi, formou terénní, ambulantní a pobytovou.
Další bližší informace naleznete na odkaze:
http://iregistr.mpsv.cz/.
Irena Uličková
vedoucí odboru sociálních věcí

Z městského úřadu		
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Probíhající investiční akce v našem městě během prázdnin
Komunikace hřbitov Kouty
V měsíci červenci byly zahájeny práce na stavbě „Komunikace hřbitov Kouty“. Jedná se o novostavbu veřejné účelové komunikace,
parkoviště, chodníků včetně nutných inženýrských objektů (dešťové kanalizace, vsaků, splaškové kanalizace). Komunikace bude
sloužit jako příjezdová cesta k plánové stavbě „Rozšíření městského hřbitova Kravaře-Kouty“.
Povrch vozovky komunikace bude proveden z asfaltobetonu, parkovací stání a chodníky ze zámkové betonové dlažby, a to šedého
odstínu. Ukončení této veřejné stavební zakázky je naplánován do
konce tohoto roku.
Celková cena stavebního díla je ve výši 4 830 000 Kč.

Nástavba a stavební úpravy v objektu CVČ
V plném proudu probíhají stavební práce v objektu CVČ, kde se
nástavbou na stávající terase budují nové prostory k uskladnění
potřebných pomůcek pro činnost této organizace.
Nástavba je zděná, dvoupodlažní včetně nutných technických instalací s napojením na stávající objekt. Součástí stavebních prací
bude provedeno zateplení dvorního průčelí kontaktním zateplovacím systémem včetně terénních úprav, zateplení zbylé části terasy
včetně nového ocelového pozinkovaného zábradlí. Dále budou
provedeny nutné stavební práce ve stávajícím objektu z důvodu
splnění požadavků HZS Moravskoslezského kraje. Ukončení stavebních prací se předpokládá ke konci měsíci září.
Celková cena byla ve veřejné soutěži vysoutěžena na částku 1 531 000 Kč.

Oprava střešní krytiny Kravařského zámku
(západní křídlo)
Do konce měsíce července bude ukončena oprava střešní krytiny
včetně dalších střešních objektů na pravém křídle kravařského
zámku. V rámci stavebních prací byla provedena celková výměna
břidlicové krytiny šablonou 300 x 300 mm v provedení moravského krytí, výměna klempířských měděných prvků, a to okapních
plechů žlabových háků, lemování vikýřů a komínu. Dále komplexní
oprava čtyř vikýřů, komínu a hromosvodu.
Celková cena za provedené práce je ve výši 1 850 000 Kč.

Šatna pro zaměstnance MŠ Kouty
Ve vnitřních prostorách v objektu MŠ Kouty v části místnosti přípravny
jídel se provádí vybudování nové šatny pro 10 zaměstnanců. Pro rozdělení místnosti je vybudována sádrokartonová příčka, která musí být
z hygienických důvodů obložena do minimální výšky 1,5 m keramickým obkladem. Dále bylo nutné provést propojení nově vzniklé místnosti šatny pro zaměstnance s místnosti jídelny dveřními křídly, které
jsou zavěšeny do dodatečně osazených ocelových zárubní. V rámci
stavebních prací se prováděli drobné instalační práce na elektrickém
zařízení, topení a vnitřní kanalizaci a vodovodu. Nakonec po vymalování bude ustaven nový nábytek do místnosti šatny pro zaměstnance.
Ukončení stavebních prací se předpokládá do poloviny měsíce srpna.
Celková cena za provedené práce ve výši 200 000 Kč.

Ze zámku, z naší knihovny		
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Letní kino nejen
v zámeckém parku
K srpnovým večerům v Kravařích neodmyslitelně patří letní kino. Již řadu let
promítáme pod širým nebem v krásném
prostředí zámeckého parku vždy několik
filmových titulů. Nejinak tomu bude i v letošním roce. Po čtyři prázdninové večery,
počínaje nedělí 16. srpna, se můžete těšit
na české filmy Poslední aristokratka, Na
střeše, filmovou pohádku Hodinářův učeň
nebo letní trhák 3Bobule.
Novinkou letošního filmového léta je, že se
nebude promítat jen v Kravařích. Pomyslný start našeho promítání totiž zahájíme již
v sobotu 15. srpna v kutském areálu Olšinky českou komedií Chlap na střídačku. Letní kino v Koutech bude součástí Kutských
slavností, které pořádá Město Kravaře ve
spolupráci s SDH Kouty.
Doufejme, že nám bude přát počasí, a my
si tak budeme moci po pět letních večerů
užít skvělou atmosférou s českými filmy.

Během pátečních prázdninových prohlídek si děti mohou vyzkoušet spoustu zajímavých činností,
které si podle ohlasů opravdu užívají.

Silvie Hříbková
vedoucí oddělení kultury

SPECIÁLNÍ ZÁBAVNÉ
PROHLÍDKY PRO DĚTI
KAŽDÝ PRÁZDNINOVÝ
PÁTEK NA ZÁMKU
V KRAVAŘÍCH
Fotokoutek s historickými kostýmy
Úkoly pro děti
Začátky prohlídek: 10:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00
Z důvodu velkého zájmu je třeba
si prohlídku rezervovat na tel. 553 777 971
Zámek Kravaře, Alejní 24, Kravaře
www.kravare.cz
www.facebook.com/zamekkravare

Z naší knihovny
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Městská
knihovna
Kravaře

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

Výběr knižních
novinek
Beletrie pro dospělé

• James Hazel – Dřevěná panenka
• Walter Issacson – Einstein, člověk, génius a
teorie relativity
• John Boyne – Chlapec v pruhovaném pyžamu
• Brian Freeman - Klikatá cesta
• Wilbur Smith – Král králů
• Jaroslav Konvička – Mamince se budeš líbit
• Elizabeth Noreback – Máš mě v krvi
• Lionel Shriver - Musíme si promluvit o Kevinovi
• Marek Boško – Muž odnaproti, který mě převezl
• Lesley Pearse - Nezapomeň na mě
• Tim Weaver – Nikdo není doma
• Iva Tajovská – Odpusť, že jsem se vrátil
• Angela Marsons – Osudný slib
• Julie Caplin – Pláž v Chorvatsku
• Jenny Blackhurst – Podivná holka
• Colleen Hoover – Pravda, nebo lež
• Darcy Coates – Přízraky domu Carrowů
• Sinéad Moriarty - Sedm dopisů z lásky
• Jojo Moyes – Schovej mě v dešti
• Aimee Molloy - Stoprocentní matky
• Diana Gabaldon – Vepsáno krví vlastního srdce
• Stefan Ahnhem – X způsobů smrti
• Petra Nachtmanová – Zlodějské ticho
• Alena Jakoubková – Zmizení perníkové
princezny

Plánované akce na podzim...
4. září 		

Tvůrčí dílna

11. září

Koncert skupiny Majzlík

6. října 		

Autorské čtení Jaroslava Konvičky

9. října 		 Austrálie s dětmi na kolech
			
manželé Vackovi
16. října 		
			

Beseda s Karin Lednickou
autorka knihy Šikmý kostel

4. listopadu

Černobyl – Jiří Kalát

20. listopadu

Koncert skupiny BosoBos

Tipy na prázdninové čtení

... a něco pro děti a mládež
• Anna Todd – After. Před námi
• Mona Kasten – Cítit znovu
• Rachel Renée Russell – Deník mimoňky.
Příběhy nejhorší nejky v historii
• Shelby Mahurin - Holubice a had
• Zdeněk Svěrák – Tři bratři

„Když je kniha dobře napsaná, vždycky je příliš
krátká.“
Jane Austen

Pravda, nebo lež

Colleen Hooverová
Novinka od oblíbené autorky, která tentokrát přichází s nabitým psychothrillerem. Rozhodně se máte na co těšit, tohle
se vážně povedlo.
Potvrzuje to i hodnocení na databázi
knih: 94%!

Jeden z nás

Shari Lapena
Nová kniha Shari Lapeny se strhujícím
finále, které vám vyrazí dech!
Tento bestseller je na databázi knih
ohodnocen 86 %.

Z našich mateřských škol

Konec školního roku
v MŠ Petra z Kravař
ve fotografiích
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Informace pro rodiče
V pondělí 31. 8. 2020 v 15 hodin proběhnou třídní schůzky v jednotlivých třídách,
na kterých získáte informace týkající se vzdělávacího programu, provozu MŠ a seznámíte
s učitelkami Vašich dětí. Těšíme se na Vaši účast.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Petra z Kravař

Děti ze třídy Motýlek objevují přírodu.

Hrajeme si a objevujeme svět - děti ze třídy Motýlek.

V rámci tématu „Cestujeme na prázdniny“ se děti ze třídy Sluníčko vypravily na Havaj.

Rozloučili jsme se s předškoláky

Letní radovánky na zahradě MŠ.

Koloběžkový den ve třídě Motýlek.

Školní rok uplynul jako voda a s jeho koncem přišlo i loučení s předškoláky. Strávili
jsme spolu rok plný radosti, zábavy, her,
získali jsme nové vědomosti a zkušenosti. Letošní rozloučení a pasování do stavu školáckého proběhlo v úzkém kruhu
dětí a zaměstnanců MŠ. Předškoláci se
s námi rozloučili pásmem básniček a písniček, v závěru si na papír napsali přáníčko,
které přivázali k nafouknutému balónku

a po slavnostním slibu školáka jej poslali
do nebe. Na památku na MŠ dostali naši
předškoláci pohádkovou knížku s věnováním a šerpu. Nastal čas, posunout se zase
o kousek dál. A tak Vám, budoucí prvňáčci,
přejeme hodně štěstí, úspěchů a radosti
na další životní cestě a v žákovské knížce
samé jedničky.
MŠ Kravaře-Kouty

Z našich základních škol, z centra volného času
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Rozloučení s žáky devátého ročníku
Ve čtvrtek 25. června jsme měli možnost
rozloučit se v prostorách Rytířského sálu
s žáky devátých ročníků. Letošní slavnostní rozloučení ovšem bylo pro řadu z nás
poněkud odlišné od let předchozích.
Mnozí z našich deváťáků za sebou měli
prozatím nejtěžší zkoušku svého života
– státní přijímací zkoušky na střední školy. Jejich situace se však nedá srovnávat
s žádným ročníkem před nimi. Uzavřené

školy, distanční výuka ve zkušebním režimu, zrušené přípravné kurzy, ze dne na
den se měnící podmínky přijímacího řízení a nejistota. Tak prožili deváťáci poslední
dva a půl měsíce. Některé z nich jsme jako
vyučující viděli po téměř tříměsíční pauze, kdy byly naše školy uzavřeny. Vypadali
starší a ve tvářích se dal přečíst nejen smutek nad koncem pobytu na základní škole, ale rovněž dychtivé očekávání nových

výzev a možností. Za účasti paní starostky,
třídních učitelů a výchovného poradce
byly žákům předány pamětní listy, které,
jak věříme, budou hezkou vzpomínkou na
jednu z nejbezstarostnějších ale také nejzásadnějších etap jejich života. Nezbývá
než se rozloučit a v takových případech
nás kantory napadá jeden známý citát,
který obzvlášť v letošním roce platí více,
než tomu bylo v minulosti. Proto vězte,
milí deváťáci, že mnohému jste se mohli
naučit zde v Kravařích od svých učitelů,
ještě více se naučíte od svých druhů, ale
nejvíce se my naučíme od svých žáků.
Lukáš Kramný, ředitel ZŠ Kravaře

Zápis do zájmových
kroužků na školní rok
2020/2021
Do zájmových kroužků pro
nový školní rok se již můžete
hlásit online!

Organizace školního roku 2020/2021
v základních, středních, základních uměleckých školách a konzervatořích
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních
školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý
1. září 2020.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli
3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny pro okres
Opava v termínu od 8. 2. 2021 do 14. 2. 2021.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021. Pátek 2. dubna 2021
je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších
předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Zápis RC Myška
v Kravařích
Zápis proběhne v CVČ Kravaře
v pondělí 31. srpna v 9:30 hodin.

Děti budou rozděleny do různých věkových skupin.
• od 6 týdnů do 6 měsíců
• 6 měsíců do 1 roku
• od 1 roku do 3,5 let
Cvičení probíhá ve skupinkách, rozdělených dle věku dětí, pod vedením
speciálně vyškolené instruktorky psychomotorického vývoje, jejíž aktivity
podporují celkový fyzický i psychický
vývoj Vašeho dítěte.
Hodiny RC Myška jsou vždy doprovázeny
říkadly, písničkami a hrou.
Děti se mohou naučit barvy, ovoce a zeleninu, zvířátka atd.
Dále cvičíme na balonech, svačíme, kreslíme a zpíváme s hudebními nástroji.
Kdo jste mezi nás ještě nezavítali, srdečně
Vás zveme!
Více informací u paní Jiřiny Kurkové, tel.
číslo: 605 866 906.

Z centra volného času
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NÁZEV KROUŽKU

JINÁ UJEDNÁNÍ

CENA

ZAHÁJENÍ

TERMÍN KONÁNÍ

JMÉNO LEKTORA

Angličtina dospělí - pokročilí

info schůzka 1.10.2020 v 17 hod v CVČ

2 000

Angličtina dospělí - začátečníci

info schůzka 1.10.2020 v 17 hod v CVČ

2 000

Angličtina hrou pro děti MŠ - Kouty

od 4 let

650

30.9.2020

Angličtina hrou pro děti MŠ - V. Hoštice

od 4 let

650

1.10.2020

ČT 14:30-15:15

Jana Ševčíková

Angličtina hrou pro děti MŠ Kravaře I.

od 4 let, pokročilí

650

1.10.2020

ČT 12:30-13:15

Jana Ševčíková

Angličtina hrou pro děti MŠ Kravaře II.

od 4 let, začátečníci

650

30.9.2020

ST 12:30-13:15

Jana Ševčíková

Angličtina hrou pro děti ZŠ - Kravaře

1. - 2. třída

750

29.9.2020

ÚT 13:30-14:15

Jana Ševčíková

Angličtina pro děti ZŠ

od 3. třídy

750

5.10.2020

PO 14:15-15:00

Jana Ševčíková

Atletika Kouty I

1. - 5. třída

1 500

30.9.2020

ST 13:45-14:45

Jiří Malysa

Atletika Kouty II

1. - 5. třída

1 500

30.9.2020

ST 15:00-16:00

Jiří Malysa

Bojová umění Kravaře

od 1. třídy

800

29.9.2020

ÚT 17:30-19:00

Martin Bolacký

Bojová umění Štěpánkovice

od 1. třídy

700

30.9.2020

ST 17:30-19:00

Martin Bolacký

Flétnička - MŠ

od 4 let

650

5.10.2020

PO 14:30-15:15

Radka Paláčková

Flétnička - ZŠ

1. - 4. třída

750

30.9.2020

ST 14:00-14:45

Radka Paláčková

Flétnička MŠ Kouty

od 4 let

650

29.9.2020

ÚT 13:00-14:00

Renata Žůrková

Florbal - benjamínci

předškoláci - 2. třída

800

5.10.2020

PO 16:00-17:30

David Thomas

Florbal - Elevové

předškoláci - 2. třída

1 000

1. týden v září

bude upřesněno

David Thomas

Florbal - mladší a starší

3. - 9. třída

Florbal - výběr

Petra Lichá
Petra Lichá
ST 14:15-15:00

Jana Ševčíková

bude upřesněno

850
1 800

2.9.2020

ST 17:00-18:30

Ondřej Frank

Gymnasticko - taneční Kobeřice I.

1. - 5. třída

700

5.10.2020

PO 14:30-15:45

Pavla Fiedlerová

Gymnasticko - taneční Kobeřice II.

1. - 5. třída

700

1.10.2020

ČT 15:15-16:30

Pavla Fiedlerová

Gymnasticko - taneční Štěpánkovice

1. - 5. třída

700

1.10.2020

ČT 13:30-14:45

Pavla Fiedlerová

Gymnastika

1. - 5. třída

800

30.9.2020

ST 15:15-16:45

Hana Fiedlerová

Hokejový kroužek

od 1. třídy

Horolezecký kroužek

1. - 6. třída

950

5.10.2020

PO 16:30-17:45

Hra na keyboard - pokročilí

od 2. třídy

750

30.9.2020

ST 16:15-17:15

Radka Paláčková

Hra na keyboard - začátečníci

od 2. třídy

750

30.9.2020

ST 15:00-16:00

Radka Paláčková

Hra na kytaru - pokročilí I.

od 4. třídy

750

5.10.2020

PO 16:30-17:30

Markéta Unruhová

Hra na kytaru - pokročilí II.

od 4. třídy

750

1.10.2020

ČT 16:30-17:30

Markéta Unruhová

Hra na kytaru - začátečníci I.

od 4. třídy

750

5.10.2020

PO 15:30-16:30

Markéta Unruhová

1 500 bude upřesněno ÚT 15:45-16:45

Lukáš Wittek
Pavla Fiedlerová

Hra na kytaru - začátečníci II.

od 4. třídy

750

1.10.2020

ČT 15:30-16:30

Markéta Unruhová

Jak točit jako Youtuber

od 3. do 9. třídy

800

29.9.2020

ÚT 16:00-17:00

Tomáš Nestroj

Keramický kroužek I.

1. - 9. třída

850

29.9.2020

ÚT 14:30-15:30

Radka Paláčková

Keramický kroužek II.

1. - 9. třída

850

29.9.2020

ÚT 15:30-16:30

Radka Paláčková

Keramický kurz pro dospělé I.

od 15 let, 1. pololetí

900

1.10.2020

ČT 18:00-20:00

Andrea Kubcová

Keramický kurz pro dospělé II.

od 15 let, 2. pololetí

900

4.2.2021

ČT 18:00-20:00

Andrea Kubcová

Kurz keramiky Kouty I.

1.- 9. třída, 10 lekcí

700

5.10.2020

PO 14:00-15:30

Andrea Kubcová

Kurz keramiky Kouty II.

1. - 9. třída, 10 lekcí

700

4.1.2021

PO 14:00-15:30

Andrea Kubcová

Letecký modelář Kravaře

od 3. třídy

750

Letecký modelář Štěpánkovice

od 3.třídy

750

4.9.2020

PÁ 16:00-18:00

Miroslav Kučera

Let's dance Bohuslavice

od 1. třídy

750

29.9.2020

ÚT 16:00-17:00

Markéta Unruhová

800

2.10.2020

Halfarová
PO 16:00-17:30, PÁDagmar
16:00-17:30

650

29.9.2020

ÚT 15:00-17:00

Josef Martínek

bude upřesněno

Mažoretky Kravaře

od 4 let

Mažoretky Štítina

od 1. třídy

Myslivecko - turistický kroužek

1. - 9. třída

Povídání, to je hraní! I.

MŠ - 1. třída

1 000

5.10.2020

PO 15:00-16:00

Radka Paláčková

Povídání, to je hraní! II.

MŠ - 1. třída

1 000

1.10.2020

ČT 15:00-16:00

Romana Vilášková

Povídání, to je hraní! MŠ - V. Hoštice

MŠ

1 000

Rybáři - pokročilí

od 2. třídy

100

19.9.2020

SO 09:00-11:00

Roman Šalata

bude upřesněno

0

bude upřesněno

Klára Thimelová

Rybáři - začátečníci

od 1. třídy

200

19.9.2020

SO 09:00-11:00

Rostislav Hrudík

Sportovky

1. - 5. třída

700

30.9.2020

ST 14:00-15:00

Pavla Fiedlerová

Stolní tenis

od 2. třídy

800

1.10.2020

ČT 16:30-19:00

Hubert Weczerek

Street dance Štěpánkovice

3. - 9. třída

750

Škola bruslení jarní kurz I. - VI.

10 lekcí, pro děti 5 - 12 let

900 bude upřesněno NE 10:00-11:00

bude upřesněno

Hana Ličková
Petra Guldová

Škola bruslení podzimní kurz I. - VI.

10 lekcí, pro děti 5 - 12 let

900 bude upřesněno NE 10:00-11:00

Petra Guldová

Školička pro předškoláky

předškoláci

850

Eva Jurášková

Taneční kroužek Kouty

1. - 5 třída

750

bude upřesněno

Taneční kroužek Street dance

3. - 5. třída

750

bude upřesněno

Taneční přípravka Let's dance Kouty

MŠ

650

29.9.2020

30.9.2020

ÚT 12:30-15:30

ST 15:00-15:45

Aneta Skrbelová
Terezie Pastrnková
Markéta Unruhová

Taneční přípravka Street dance

od 5 let - 2. třídy

750

bude upřesněno

Terezie Pastrnková

Výtvarné tvoření Štěpánkovice I.

od 1. třídy

750

bude upřesněno

Hana Ličková

Výtvarné tvoření Štěpánkovice II.

od 1. třídy

750

Výtvarný kroužek Kouty

1. - 5. třída

750

1.10.2020

ČT 15:30-17:00

Barbora Řeháčková

Výtvarný kroužek Šikulové

1. - 4. třída

750

1.10.2020

ČT 14:00-15:30

Radka Paláčková

bude upřesněno

Hana Ličková

Z centra volného času, z domova pro seniory
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Letní tábory s CVČ jsou v plném proudu

Letní tábor Hadinka - I. turnus.

Letní tábor Hadinka - II. turnus.

Letní tábor Hadinka - I. turnus.

Letní tábor Bolatice.

Letní tábor Hadinka - II. turnus.

Začátek léta v Domově pro seniory sv. Hedviky – Kravaře
Červen letošního roku proběhl převážně
ve znamení deště a i proto se neuskutečnily žádné akce ve venkovních prostorách
domova, ale pouze v kulturní místnosti.
Klienti sice chvílemi v menších skupinkách
nebo s příbuznými poseděli pod pergolou
či na zahrádce, ale nejednou je dovnitř zahnal blížící se déšť či bouřka. Rozkvetlou,
pestrobarevnou zahrádku tedy měli možnost pozorovat, ale pouze za slunečných

dnů, kterých bylo v červnu poskromnu.
O to více jsme se scházeli v již zmíněné kulturní místnosti, kde probíhaly tradiční programy, cvičení, ruční práce, oslavy narozenin, mše svaté, modlitby růžence i další
programy a aktivity. Na konci června jsme
se také rozloučili s otcem Janem Zelenkou,
který domov pravidelně navštěvoval a klienty povzbuzoval svým slovem, udílením
svátostí i svou přítomností. Za jeho službu

a milý přístup mu děkujeme a v novém působišti přejeme všechno dobré.
V pondělí 13. července jsme s klienty
navštívili kapli na zámku, kde si všichni
vyslechli nejen zmínku o historii zámku
a města Kravaře, ale hlavně také povídání o nedávném restaurování stropní fresky. Po poutavém vyprávění se již všichni
soustředili na slavení mše svaté, kterou
odsloužil otec Jan Szkandera. Děkujeme
všem za možnost tuto akci pro seniory
domova uskutečnit. Po dlouhé době, kterou klienti strávili v prostorách domova,
měla tato vycházka pro ně veliký význam
a přínos.
Situace se neustále mění, aktuální informace ohledně návštěvy domova najdete
na webových stránkách DS.
Těšíme se, že další letní měsíce přinesou
teplé počasí a naši klienti budou moci posedět a pobavit se při společných akcích
venku na zahradě. Děkujeme všem za přízeň, podporu i jakoukoli pomoc a přejeme
všem čtenářům krásné léto.
Petra Jochimová
aktivizační pracovnice

Z naší farnosti

Odpustová
mše svatá

neděle 23. srpna 2020
v 10:00 hod.
chrám sv. Bartoloměje

Nová kniha Anny
Malchárkové
Vychází nová kniha A. Malchárkové pod
názvem „Zapadlé dny“. Autorka v ní popisuje dnes již zašlé hlučínské tradice a zvyky, které jsou úzce spjaty s křesťanskými
svátky. Kniha je rozdělena do čtyř kapitol
podle ročních období. V kruhu tradiční rodiny prožijeme s dětmi celý kalendářní rok
od příchodů Tří králů, draní peří, masopust,
přes postní dobu až do Velikonoc. Pak přichází léto, poutě, žně a postupně přejdeme
do mlžného podzimu bohatého na úrodu.
Ke konci roku čekáme na svatého Mikuláše, budeme slavit Vánoce a rozloučíme se
na Silvestra. Ve vyprávění nebude chybět
ani svatba, pohřeb, zabijačka a další zvyklosti, dnes už téměř
nepoužívané a zapomenuté.
Součástí knihy jsou i
pohádky, které vždy
k dětem patřily. Kniha mladým přiblíží
dobu nedávno minulou a pamětníky
vrátí o mnoho let
zpátky do dětství.

strana 14

Slovo pana faráře
Vážení čtenáři!
V mnoha moravských obcích přišli kvůli covid-19 o tradiční hody. Tak zněl jeden
z článků, který jsem zahlédl na internetu. Nejinak tomu je také v Kravařích. Ano, letos
podle všeho nebudeme prožívat „Kravařský odpust“, jak jsme byli v posledních desetiletích zvyklí. Dovolte mi ovšem se tak trochu zamyslet nad tím, jak takový odpust
anebo hody či karmáš vznikl.
V každé obci, kde se nachází kostel, se slaví dvakrát v roce slavnosti spojené s oním
chrámem. Jednou je to oslava u příležitosti světce, kterému je kostel zasvěcen (to je
odpust, pouť neboli hody) a podruhé se slaví den, kdy byl samotný kostel posvěcený
(jiný název pro totéž je posvícení od slova posvěcení nebo krmáš, v bývalé německé
jižní Moravě kiritog, a to z něm. Kirtag, což se v místních i východorakouských dialektech vyslovuje přesně kiritóg - den Pána ).
Posvěcením je stavba vyňatá ze světského užívání a určená výhradně pro bohoslužbu. Z toho důvodu je také nemožné v kostele pořádat nějaké ryze světské akce, které
nemají nic společného s bohopoctou. V případě, že by se tak stalo, je potřeba kostel
před bohoslužbami znova posvětit a žehnání provádí biskup. Takové případy známe například z období komunismu, kdy se kostel či kaple začala používat vyloženě
pro světské účely. Po pádu totality byly mnohé tyto kaple znovu požehnané, čímž se
v nich mohl opět obnovit kult, kvůli kterému vznikly. Možná se to zdá v dnešní době
málo ekonomické. Copak by se kostel nedal využít obojím způsobem? Myšlenka na
výlučnost místa je silně biblická. Když jednou něco Bohu dám, pak mu to neberu
zpátky, a pokud bych mu to tzv. vzal zpět, což je samo o sobě zvláštní, tak tím ona
věc - v tomto případě kostel - pro Boha ztrácí svou cenu. U Boha se totiž hodnotí
ryzost mého úmyslu, nikoli moje vychytralost. Pokud bychom onu myšlenku dotáhli
k bodu, že ve křtu se stáváme sami chrámem Boha, pak je naše obojakost života
o to závažnější.
Přesto se chci vrátit na začátek mých řádků. Co to znamená, že slavíme odpust, pouť
neboli hody? Jsou to stejné názvy pro totéž. Názvy se liší podle místa a řeči a každý
z těchto názvů na něco poukazuje. Pouť je vyjádřením cesty. Jdu za světcem, kterého
předci vybrali pro naše město, aby byl jeho zvláštním ochráncem. Já se chci učit
od patrona toho místa životu samému. Slovo hody zase vyjadřuje radost a vděčnost Bohu za daného světce. A snad nejvýstižněji to vše vyjadřuje slovo odpust. Je
to zkrátka slovo „odpuštění“. Jdu do chrámu v ten den patrocinia, odpustu, abych
prosil Boha za odpuštění. Copak to nepotřebujeme všichni? V jakém smyslu odpuštění? Z hlediska naší víry se zlé skutky proti Bohu anebo lidem odpouští ve zpovědi,
ale zůstávají mnohdy následky zla, kterého jsme se dopustili. Jakási jizva, která zohavuje. Ano, zpověď lze přirovnat k nemocnici, kde proběhne operační zákrok, jenž
mi zachrání život, ale na těle zůstane jizva. A právě onu jizvu lze odstranit a získat
tak novou duchovní noblesu při odpustu. Já v ten den prosím, aby Bůh na přímluvu světce, kterému je kostel zasvěcen, odstranil ony jizvy způsobené hříchem. Je to
velký dar, který Bůh v ten den ve svém chrámě nabízí. Lze s trochou nadsázky říct, že
pokud dobře prožijeme odpust, pak v duchovní rovině dochází k jakémusi restartu.
Copak to není radost? To je také důvod, z kterého vznikala pak ona radost, jež se projevila i navenek: oslavou a hudbou. Je těžko pochopitelné slavit něco navenek, když
to neprožiji uvnitř. Odpust je především duchovní záležitost, která vyústila navenek
v radost. Bez duchovní náplně mi to přijde jako radovat se a opěvovat událost, která vůbec nenastala. Možná letos naopak budeme mít možnost posílit onu stránku
vnitřní, která byla občas vnějšími oslavami natolik zahlcená, že ji doslova udusila.
Objevme proto podstatu odpustu, abychom, až tento čas oslav přijde, věděli, co
a proč slavíme a proč se radujeme.
Přeji všem krásné prázdniny a zvu vás do všech našich kostelů a kaplí na odpust.
V Kravařích to je sv. Bartoloměj, na Dvořisku sv. Michael a v Koutech sv. Mikuláš.
farář Jan Szkandera
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Akce svazu SPCCH v měsících červnu a červenci
Po nařízených dlouhých třech měsících
pauzy se členové naší organizace s radostí a elánem sobě vlastním vydali 11.
června na výlet na kolech. Záměr a cíl byl
jasný - po cyklostezce jsme se vydali ke
kutskému splavu a posléze směr na Zábřeh, za účelem rozhýbání těla, příjemného setkání s přátely a načerpání pozitivní
energie. Sešlo se 35 sportu chtivých členů,
kteří prokázali, že ani vynucená karanténa
nic neubrala na jejich fyzické zdatnosti,
schopnosti družit se a prožívat příjemné
chvíle s kamarády. Odměnou za to pro ně
bylo vzorně přichystané místo pro opékání vlastních donesených pochutin i tekutin. V přátelské náladě probírali události,
které se v průběhu karantény staly a za
zpěvu známých i méně známých písní,
zde strávili zbytek nádherného odpoledne. Mnozí tam vydrželi do večerních hodin
a byli tak ušetřeni dešťové přeháňky, která
nepříjemně překvapila dříve odcházející
účastníky.
V následujícím týdnu, konkrétně ve čtvrtek
18. června, se uskutečnil dlouho plánovaný zájezd autobusem na Slezskou Hartu.
Přestože předpověď počasí nebyla úplně
příznivá, musím konstatovat, že k našemu výletu bylo počasí přívětivé a žádný
z 45 účastníků nezmokl. Dešťové přeháňky
vždy probíhaly během našeho přemisťování se autobusem a jinak bylo příjemně.
Při příjezdu do obce Leskovec nad Moravicí jsme se někteří zahřáli dobrou kávou
a posléze se vydali ke kotvišti výletní lodi
Harta, na které jsme absolvovali hodinovou vyhlídkovou plavbu s výkladem kapi-

tána po nádrži Slezské Harty. Z poutavého
vyprávění kapitána jsme se mimo jiné dozvěděli, že o výstavbě se začalo uvažovat
už v 60. letech 20. století, kvůli zvětšujícím
se požadavkům na vodu ze strany průmyslu a obyvatel ve Slezsku a severní Moravy.
Výstavba vodního díla Slezská Harta byla
zahájena v roce 1987, ale již v předcházejícím roce byly budovány některé objekty nutného zařízení staveniště. Výstavba
představovala velký zásah do přírodních,
technických a v neposlední řadě hlavně
do sociálních podmínek oblasti. Voda
přehrady zatopila z části celkem 6 vesnic.
Částečně byly zatopeny obce Nová Pláň,
Razová, Dlouhá Stráň, Leskovec a Roudno. Téměř zcela byl zatopen Karlovec,
z něhož zůstal zachován pouze kostel sv.
Jana Nepomuckého. V Leskovci fungovala přádelna lnu a pletárna, která byla
pracovním místem pro pět stovek zaměstnanců a z důvodu stavby byla také odstraněna. Celkem bylo odstraněno 300 budov.
Obyvatelé dostali finanční odškodnění
a byli přesídleni do částí obcí nad vodou
nebo do panelových domů v nedalekém
Bruntále. V důsledku Sametové revoluce a
dalších změn, například nedostatku financí, nebyl dodržen původní plán dokončit
stavbu v roce 1992, ale bylo hotovo až v
roce 1997. Napouštění nádrže začalo počátkem roku 1996 a bylo ukončeno i kvůli
katastrofickým povodním již v roce 1998.
Přehrada se měla podle odhadů napouštět až do roku 2002 (při suchu i déle), díky
povodním v letech 1996 a 1997 se naplnila
už za tři roky. Ještě před oficiálním dokon-

čením prokázala přehrada svoji opodstatněnost v protipovodňové ochraně, kdy
zadržela velké množství vody a předešla
tak ještě rozsáhlejším škodám. Již v roce
1998 tak byla přehrada napuštěna do
maximální výše 62 metrů a byl vyzkoušen
přeliv. Přehrada pomohla během povodní zadržet okolo 50 milionů m³ vody, maximální přítok do přehrady byl téměř 200
m³ za sekundu. Celkem zachytila 126 milionů m³ jenom za rok 1997 (hladina stoupla o 6,85 metru). Pro představu celkový
maximální objem nádrže je až 219 milionů m³. Vodní dílo zabírá celkovou plochu
870 ha, průměrná hloubka je 70 m a v nejhlubších místech až 90 m. Celkové náklady jsou udávány jako 2,5 miliardy korun. V
této částce jsou i náklady na stavbu, výkupy pozemků a nemovitostí. Čistá cena za
stavbu je 1,5 miliardy korun a 745 milionů
korun stál vodovodní přivaděč. Na přehradě je v rámci rekreace prováděn jachting, plavání a rybolov. Na vodní hladině
přehrady platí zákaz provozování plavidel se spalovacími motory, neboť slouží
jako zásobárna pitné vody pro Ostravsko
a proto i výletní loď Harta je provozována
za pomoci solárních panelů a elektřiny.
Nádrží prochází historická zemská hranice Moravy a Slezska a podle rozlohy je
devátá největší v České republice. Z plavby nám vyhládlo a tak všem přišel vhod
výborný oběd v přístavní restauraci. Po
obědě náš zájezd pokračoval do Afrického muzea Safari v osadě Jelení, která se
nachází 4 km od obce Holčovice. V muzeu
se nachází sbírka evropských i afrických
exponátů zvířat a ukázka vodního světa
jezera Malawi. Součástí muzea je i malý
zoopark.
Pak už se náš zájezd vydal na zpáteční
cestu domů, kterou jsme završili návštěvou restaurace Pustý Mlýn. Někdo výlet
ukončil dobrou kávou, někdo dobrým
pivem a našli se i jedinci, kteří si dopřáli
vyhlášený místní zvěřinový guláš. Cesta
tam i zpět nám příjemně ubíhala za zpěvu písniček a hlavně dobré nálady všech
zúčastněných.
Jménem výboru SPCCH přeji všem členům, a nejenom jim, krásné a slunečné
léto, prožité ve zdraví, pohodě a radosti
ze života.
Za SPCCH
Anna Lusarová
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Výlet do muzea v Hlučíně
Odpoledne 2. července jsme si vyjely do
nedalekého Hlučína na prohlídku města a
do muzea. Jely jsme linkovým autobusem
za pouhých 6 Kč pro důchodce. V Hlučíně
jsme nejdříve navštívily evangelický kostel,
který již slouží jako koncertní a společenský sál pro různé společenské události ve
městě. Kolem kostela je malý parčík (bývalý hřbitov), kde se nachází hrobka rodiny
Wetekampů a bývalého ředitele Rothschildových statků v Dolním Benešově a okolí.
Potom jsme se přesunuly do zámku, kde
je umístěno Muzeum Hlučínska a v něm
expozice historie a současnost Hlučína od
jeho nejstaršího osídlení a založení až po
dnešek. Zhlédly jsme dvě filmové projekce
z historie a ze vzpomínek starších občanů. V druhé části muzea jsme se přenesly
do našeho mládí a doby našich maminek
a babiček – Kouzla starých plováren.

Zájezd zámeckého klubu žen
Téměř po roční přestávce jsme si 15. července 2020 vyjeli na jednodenní autobusový
zájezd. Abychom zaplnili autobus, přibrali
jsme kamarádky i známé. Byl to výlet s krátkými přejezdy a zastávkami na zajímavá
místa v Poodří a Kravařsku. První zastávkou byl Spálov a zdejší poutní místo Panny Marie ve skále, v údolí řeky Odry. Podle
pověsti lidé věřili v léčivý účinek místního
vodního pramene. Potom jsme se přesunuli
k vodnímu mlýnu Wesselsky na řece Odře
v Loučkách. Tento mlýn má bohatou historii
od 16. století až do teď. Současní majitelé,
manželé Královi, se jej snaží zachránit. Celý
mlýn jsme si prošli a vyslechli vyprávění
o jeho historii. Další zastávka bylo město
Odry a místní muzeum - Katovna. Zdejší
historicko-vlastivědný spolek zde vytvořil
z původního vězení zajímavou expozici
městského středověkého práva. Po výborném obědě v místní restauraci jsme ujížděli
do Fulneku, kde na nás čekal průvodce a za-

vedl nás do klášterního kostela sv. Josefa z r.
1683. Patřil kapucínům po celá staletí , až po
roce 1950 byli mniši odvezeni a internováni.
Zámek nad městem jsme si prohlédli jen
zpovzdálí. Od historie jsme odbočili v areálu
HEIparku Tošovice. Překvapila nás rozloha
a vybavenost. Tento zábavný park poskytuje celoročně odpočinek, sportovní aktivity,
zábavu i adrenalin dospělým i dětem. Sjezdovky v zimě, koupaliště, bobová dráha,
trampolíny, skluzavky v létě a další. Jsou zde
restaurace i možnost ubytování. Po krátkém
odpočinku a menší večeři v restauraci Mexiko ve Vřesině jsme již spěchali domů. Celý
den nám přálo počasí a bylo příjemně.
Chtěla bych na závěr poděkovat za všechny
účastníky zájezdu paní Evě Peterkové za přípravu a organizaci, kterou takový zájezd potřebuje, aby byli všichni spokojeni a mohli
se těšit na další.
Míla Šnýdrová

Míla Šnýdrová
Zámecký klub žen

Setkání s krajkářkou
paní Karlou
Klusoňovou
Setkání v úterý 23. června, na které jsme
se těšily, bylo velmi zajímavé. Zejména proto, že jsme si připomněly, co se
událo před 25 lety a setkaní s krajkářkou
paní Karlou Klusoňovou, která před
dvaceti pěti lety upaličkovala nádherný obraz sv. Jana Sarkandra u příležitosti jeho svatořečení sv. otcem Janem
Pavlem II. v Olomouci. Oslovil ji v roce
1994 pan děkan Ladislav Cikryt, zda by
mohla něco takového vytvořit. V historii
našeho města to byla událost, na kterou
se nezapomíná.
Dnes tedy přišla paní Karla mezi nás
a povyprávěla, jak na obraze pracovala,
jak pátrala po podobě a životě tohoto
světce. Tři měsíce pracovala, aby pak
mohla být krajková postava uložena na
červený samet a zarámována do obrazu.
Po paní Karle nás pan farář Jan Szkandera seznámil s životem tohoto světce.
Potom jsme poseděly u dobré kávy, zákusků a chlebíčků a přípitkem popřály
paní Karle mnoho dalších nápadů a námětů v její práci.
Míla Šnýdrová
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Na zámku proběhlo setkání seniorů
opavského okresu
Krajská rada seniorů Moravskoslezského
kraje plánuje uskutečnit ve všech okresech
kraje setkání představitelů seniorských
klubů a organizací. Cílem těchto setkání
je seznámit organizace s Radou seniorů
ČR a činností KRS MSK. V úterý 14.7.2020
se uskutečnilo první setkání, a to okresu
Opava na zámku v Kravařích. Setkání se zúčastnilo 26 zástupců organizací a klubů seniorů a všechny přítomné přivítala starostka města Monika Brzesková. V programu
pokračoval předseda KRS MSK Pavel Gluc,
který seznámil účastníky s organizací RSČR
a KRS, vysvětlil postavení, úlohu a úkoly
těchto orgánů, nabídl pomoc organizacím
v různých oblastech života seniorů a účast
na akcích KRS v roce 2020. V tomto roce se
mohou senioři aktivně podílet svou účastí
na Krajských sportovních hrách v Ostravě, oslavách Mezinárodního dne seniorů
v Píšti, v soutěži Senior kvíz 2020 ve Stříteži,
v soutěžích „Miss babča a senior štramák
2020“ v Ostravě, v kampani „O nejaktivněj-

ší seniorskou organizaci“ a „Senior/ka roku
2020“. Zároveň je seznámil s možnostmi
a podmínkami vstupu do krajské organizace RSČR. V další části vystoupil koordinátor
činnosti v okrese Opava a člen KRS Radim
Holeček, který řešil problémy spolupráce
a koordinace činností organizací okresu.
V diskusi vystoupilo dvanáct účastníků, kteří přítomným představili činnost
ve svých organizacích. Na závěr setkání
byla provedena v režii města prohlídka
krásného zámku v Kravařích, památky
barokní architektury ve Slezsku s nově
zrestaurovanou freskou v zámecké kapli.
Celá akce se vydařila a splnila očekávání
organizátorů i účastníků. KRS MSK bude
pokračovat v těchto setkáních, dalším
v pořadí je okres Frýdek-Místek. Poděkování KRS MSK patří Městu Kravaře a Zámeckému klubu žen v Kravařích za vytvoření podmínek k setkání.
Pavel Gluc
předseda KRS MSK

Činnost jednotky
SDH Kravaře
v období od 1. května
do 12. července
Během této doby vyjela naše jednotka
k sedmi událostem.
• 29.5. odpoledne jsme zasahovali u požáru
odpadu na skládce v Chlebičově.
• 9.6. jsme likvidovali požár starých pneumatik u letiště v Zábřehu. Na tomto místě
jsme zasahovali již poněkolikáté.
• Hned další den brzy ráno jsme vyjížděli
k požáru uskladněné slámy a stodoly na
Nový Dvůr. Zde jsme strávili několik hodin,
požár byl založen úmyslně.
• 1.7. jsme vyjížděli k osobě ve splavu na
řece Opavě v Kravařích.
V uvedeném období postihly celou republiku silné deště a bouřky, které zaměstnaly velký počet jednotek hasičů i v našem
okolí. Z pohledu naší jednotky byla situace
v Kravařích klidná, v této souvislosti jsme
zasahovali pouze 2x při odčerpání vody,
a to 3.7.
• Poslední událost, kam jsme vyjížděli, se
stala 9.7. kolem 2. hodiny ranní, a to výbuch z neznámé příčiny v Bolaticích, který
se naštěstí obešel bez zranění.
• Naše jednotka také zajišťovala bezpečnost
při červnové jízdě veteránských vozidel po
Prajzké a také v rámci výcviku provedla
2 cvičení pro naše mladé hasiče - dopravní
nehoda a požár osobního vozidla. Na těchto cvičeních bylo vidět, že nám rostou kvalitní budoucí posily pro jednotku.
Lukáš Glabasnia
JSDH Kravaře

Německý spolek oslavil Muttertag
Členové německého spolku dodatečně
oslavili slavnost Dne matek. Setkání se
konalo netradičně až ve čtvrtek 25. června
v restauraci Na Golfu. Jak je známo, mohla za to letošní pandemie. Avšak ani tento
pozdější termín nikoho neodradil, ba naopak. Na přítomných hostech byla vidět
radost z faktu, že se po dlouhé době mohli
opět sejít se svými známými a dobře se pobavit. O jejich zábavu se postaral folklórní soubor SRUBEK ze Štěpánkovic, který

pobavil nejen zpěvem a tanečními kreacemi, ale i úsměvnými vtipy. O muziku se
staralo osvědčené duo, pánové P. Rygel a
J. Mikolajek. Dobré jídlo a pití bylo rovněž
samozřejmostí. Snad jedinou kaňkou bylo
úmorné horko a dusno, ale i s tím jsme se
zdárně vypořádali. A už nyní se těšíme na
další společné setkání.
Za spolek DFK – Jiří Lusar
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Starostové mikroregionu Hlučínska-západ diskutovali se zástupci
kraje nad průběhem nouzového stavu
V pondělí 15. června 2020 se konalo 4. zasedání Sněmu starostů mikroregionu Hlučínska-západ. Jedním z bodů programu
jednání byla také diskuse a zhodnocení
průběhu nouzového stavu vyhlášeného
v polovině března 2020 v souvislostí s pandemií Covid-19. Nouzový stav, karanténa
a omezení pohybu ovlivnily život každého
z nás a také práci nejen starostů obcí.
Vyhlášení nouzového stavu je jedním z
nástrojů krizového řízení. Právě tím se v
mikroregionu dlouhodobě zabýváme – připomeňme si projekt „Společné přípravy
orgánů krizového řízení obcí mikroregionu
Hlučínska-západ“, který se konal v dubnu minulého roku. Rozhodli jsme se proto
oslovit Fakultu bezpečnostního inženýrství
Vysoké školy báňské Technické univerzity
Ostrava a oddělení krizového řízení kanceláře hejtmana Moravskoslezského kraje s žádostí o spolupráci. Naše myšlenka
vyhodnotit praktický průběh nouzového
stavu v obcích mikroregionu a předat si
navzájem své poznatky se setkala s velmi
kladnou odezvou. Dnes již můžeme říci, že
náš mikroregion byl prvním v Moravskoslezském kraji, který se rozhodl akci tohoto
typu realizovat. Teoretická a legislativní vý-

chodiska společně s průběhem nouzového
stavu v rámci celé České republiky starostům osvětlil doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
z Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava. Následován příspěvkem Michala Hlaváče za krizový štáb ORP Kravaře,
kde mapoval nejdůležitější kroky krizového
štábu ORP s dopadem na obce. Zároveň vymezil nedostatky, na základě nichž stanovil doporučení do budoucna, pokud by se
měla situace opakovat. Na jeho vystoupení
plynule navázal vedoucí oddělení krizového řízení z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ing. Tomáš Zuber s Ing. Danuší
Kratochvílovou, Ph.D.
Hovořilo se o roli krizového štábu Moravskoslezského kraje, krajské hygienické
stanice a dalších orgánů. Přítomni obdrželi zpětnou vazbu na své dotazy, dočkali
se také přímé reakce na nedostatky, které
vymezil Michal Hlaváč za krizový štáb ORP
Kravaře společně s příslibem, že s informacemi, které zde zazněly, se bude dále pra-

covat. Starostové obcí mikroregionu ocenili
činnost krizových štábů kraje i ORP, zejména pak práci Michala Hlaváče, který především právě se starosty řešil praktické úkoly
vyplývající z nařízení vlády, a to po celou
dobu nouzového stavu, proto mu patřilo
i jejich poděkování. I zaměstnanci mikroregionu se snažili obcím v této složité situaci
být co nejvíce nápomocni – mimo jiné poskytovali odpovědi na nejrůznější praktické
i teoretické dotazy na dopady nouzového
stavu.
Jsme velice rádi, že se nám podařilo naši
prvotní myšlenku o zhodnocení nouzového stavu v mikroregionu realizovat. Již nyní
můžeme říci, že jsou jen pozitivní. Na úplný
závěr nám dovolte poděkovat všem zúčastněným a hostům.
David Adamec
Tajemník Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ

Ohlédnutí za Festivalem kultury a hlučínských řemesel
Mírové náměstí v Hlučíně hostilo v neděli 12.
července již po dvanácté Festival kultury a
hlučínských řemesel. Vystoupení folklorních
a tanečních souborů a kapel přilákalo na náměstí několik stovek diváků, kteří se tak mohli
zaposlouchat a zatančit si v rytmu známých
českých i zahraničních písní.
Na úvod přivítala návštěvníky Hasičská dechová hudba z Bolatic. Za tónů jejich písní
se náměstí začalo plnit prvními návštěvníky.
Následovalo úvodní slovo, kterého se ujali
předseda Sdružení obcí Hlučínska a starosta
Bolatic Mgr. Herbert Pavera, místopředseda
Sdružení obcí Hlučínska a starosta města Hlučín Mgr. Pavel Paschek a místopředsedkyně
Sdružení obcí Hlučínska a starostka města
Kravaře Mgr. Monika Brzesková. Poté již následoval bohatý program, ve kterém dále vystoupily dechové kapely Kobeřanka, Hlučíňanka a
folklorní soubory Srubek a Borovanka. Pěvecká vystoupení se střídala s těmi tanečními v
podání Bolatických seniorek, Bobrů z Bolatic
nebo seniorek ze Závady. Publikum si svými
výkony získaly také mažoretky MK Ballerisimo
Hlučín. Důstojnou tečku za festivalem učinila

letos kapela Dolbend. Již tradičně si mohli
návštěvníci zakoupit také regionální výrobky
a potraviny od místních producentů a řemeslníků. Děkujeme všem, kteří se podíleli na
přípravách a průběhu festivalu, všem účinkujícím za prezentaci toho nejlepšího z hlučínské
kultury, prodejcům za prezentaci svých výrobků, městu Hlučín a Sportu a kultuře Hlučín za
pomoc při organizaci festivalu, obci Vřesina za

zapůjčení prodejních stánků, městu Dolní Benešov na zapůjčení pivních setů, Muzeu Hlučínska za poskytnutí prostoru pro šatnu, doc.
Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D. za výbornou
moderaci a samozřejmě Moravskoslezskému
kraji za finanční podporu celé akce. Za rok na
shledanou!
Lenka Osmančíková
Sdružení obcí Hlučínska
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Kravaře - vznik města
Píše se rok 1960. Prochází-li obcemi Kravaře a Kouty cizí člověk, nepozná, ve které obci se nachází. Obě obce jsou spojeny
a jen místní tabule s názvem obcí tvoří
hranici. Nejinak tomu je i mezi Kravařemi
a Dvořiskem, které rozděluje jen řeka
Opava.
Od dávných dob patřily Kravaře a Kouty
k jednomu panství pánů z Kravař a dalších následujících majitelů. Měly stejné
podmínky a také je stíhal stejný osud. Až v
roce 1826 za panství Gabriela Rudzinského
z Rudna se začal projevovat rozdíl v obcích.
Majitel panství nechal v tomto roce vydražit 18 kravařských sedláků a 70 zahradníků
a domkařů, protože nemohli zaplatit poplatek za koupené pozemky. Kouteckých
23 sedláků, 19 zahradníků a 69 domkářů
zachránil před dražbou farář Augustin Kaluža, rodák z Koutů, který zajistil potřebné
finanční prostředky na zaplacení dluhu (po
Augustinu Kalužovi je pojmenována jedna
ulice v Koutech).
Od té doby se datuje jistá zášť občanů
jednotlivých obcí a začíná se projevovat
rozdíl mezi zaměstnáním obyvatel. Kouty
se stávají zemědělskou obcí, v Kravařích
je poměrně mnoho občanů zaměstnaných v dělnických profesích. Kravaře se
stávají střediskovou obcí se školou, obchody, poštovním úřadem a kostelem. I v
pozdějších letech je růst Kravař rychlejší,
zřizují se obchody se zbožím, které se ve
vesnicích nevyskytovalo. Kravaře mají lékaře, zvěrolékaře, lékárnu a další, což přitahuje i koutecké občany. Také pokrevní
příbuzenství občany sbližuje. Byly to další
a další důvody a podmínky, které měly vliv
na soužití občanů obou obcí a které mohly

být pohnutkou ke sloučení. První náznak
sloučení se projevil za doby okupace, ale
byl v zárodku zamítnut občany z Koutů.
Po válce začal propagovat sloučení obou
obcí tehdejší ředitel osmileté střední školy v Kravařích Rudolf Malohlava. Otázka
byla projednána s veřejnými činiteli obou
obcí, ti však pro sloučení neměli pochopení. Byly pořádány veřejné schůze, kde byla
myšlenka sloučení vysvětlována. Zejména
občané Koutů se zásadně stavěli proti spojení obcí a jako důvod uváděli zvýšení domovní daně v Koutech a obavy, že po sloučení se Kouty stanou popelkou a budou ve
všem odstrkovány.
K zásadnímu zvratu došlo na podzim
roku 1959 a na jaře 1960. Tehdy na základě usnesení ÚV KSČ a vlády ČSR o územní reorganizaci se začalo otázce sloučení
Kravař, Koutů a Dvořiska věnovat více pozornosti. K uskutečnění sloučení byl nutný
souhlas nadpoloviční většiny všech občanů starších 18 let. Neděle 13. března 1960
byla vyhlášena za agitační neděli. Poslanci
všech tří obcí navštívili všechny občany
svých volebních obvodů. Hovořili s občany
o významu sloučení. Svůj souhlas projevili
občané podpisem:
• V Kravařích z 2 555 občanů bylo pro sloučení 2 548, proti 3 a 4 se zdrželi hlasování.
• V Koutech z 1 015 občanů bylo pro sloučení 874, proti 141.
• Ve Dvořisku z 201 občanů bylo pro sloučení 195, proti 6.
Celkem z 3 771 občanů bylo pro sloučení
3 617, proti 150 a 4 se hlasování zdrželi.
Protože pro sloučení bylo 95,92 % a proti
jen 4,08 % občanů, nabylo sloučení dnem
voleb do národních výborů platnosti

Pohled z Opavské ulice směrem ke kostelu.

a nově vzniklá obec obdržela statut města.
Volby do národních výborů se konaly
12. června 1960.
Od této doby se datuje nová společná historie doposud samostatných obcí.
Po provedeném sloučení byla Městským
národním výborem vyhlášená anketa na
nový název vzniklého města. Bylo podáno
několik návrhů, jako např. Bezručov, Opavice, Loukov, Zednikov, Slezské Údolí.
Nejvíce návrhů bylo pro ponechání názvu
KRAVAŘE.
Město bylo rozděleno na tři městské části
dle původních územních celků jednotlivých obcí:
Kravaře I – bývalé Kravaře, Kravaře II – bývalé Kouty, Kravaře III - bývalé Dvořisko.
Názvy ulic a číslování domů zůstalo nezměněno.
Kravaře se tak staly třetí největší obcí okresu Opava s 5 930 obyvateli.
Poznámka: V rámci reorganizace v roce
1960 byl zrušen okres Hlučín, kam dříve
opatřily Kravaře a Kouty a byl připojen
k okresu Opava.
Zdroj: kronika města
Připravila Eva Peterková

Ulice Ivana Kubince na Dvořisku.

Kostelní ulice v Koutech.
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Okénko pro zdraví
Dobrý den, přátelé,
léto přináší slunce, koupání, dovolené a pobyt v přírodě. Ti, co
mají zahrady, tak si užívají ke všemu práci s pěstováním rostlin,
ovoce, zeleniny a hodně sekání trávy. Letos mám pocit, že tráva
roste mnohem rychleji než květiny a další kultivary. V této době
nastává sběr bylin, sušení, výroba léčivých mastí, tinktur atd.
Z plodů ovoce a zeleniny připravujeme a zavařujeme kompoty,
sirupy, saláty a další dobroty na zimní čas.
V červenci je ohrožen systém krevního oběhu. Krevní oběh
je uzavřený systém, který je tvořen zejména srdcem a cévami.
Malý srdeční oběh cirkuluje mezi srdcem a plícemi a nabírá kyslík, kdežto ve velkém krevním oběhu krev proudí ze srdce do
zbytku těla a zásobuje kyslíkem a živinami buňky celého těla.
Zjednodušeně žíly převádí krev k srdci a tepny vedou krev od
srdce. Oběhový systém tedy působí na všechny tělesné orgány.
Oslabení krevního oběhu se může projevovat únavou, poruchami spánku nebo krevního tlaku. Je třeba odlehčit jídelníček, zásobovat tělo tekutinami (vodou s citrónem - můžeme
přidat lístky máty, naředěné ovocné šťávy nebo čaje, samozřejmě bez cukru). Do jídelníčku zařaďte pohanku - zpevňuje
cévy, rýži, kukuřici. Dále lněný, tykvový, rakytníkový olej, rybí
tuk, ořechy, semínka, ryby, luštěniny a samozřejmě zeleninové
a ovocné saláty.
Z bylinek doporučuji meduňku, kopřivu, sedmikrásku, pampelišku, kostival, řebříček, rakytník, černý rybíz apod.
K úpravě krevního tlaku dobře slouží výluh z medvědího
česneku nebo z hlohu obecného. Hlídejte si minerály jako je
vápník, hořčík, zinek a draslík.
Stejně jako v červenci, i v srpnu je ohrožen celý systém a tím je
termoregulace našeho těla. Problémy mohou být vnitřní i vnější, nadbytek teploty nebo chlad. Jak poznáme, že není něco v
pořádku? Prostě jsou dny, kdy nám je chladno a rádi bychom
se zabalili do deky a pak je opak, že jsme přehřátí a je nám horko. Výkyvy tělesné teploty jsou projevy našeho duševního rozpoložení. Pocit chladu vede k zamyšlení, že nám chybí v životě
radost, příjemné situace a osoby. Netlačte na pilu, naučte se
nechávat události plynout, radujte se z maličkostí, mějte rádi
sebe a lidi kolem vás.
Výrazně pomáhá otužování, střídavě se sprchovat teplou a studenou vodou, v létě saunování a samozřejmě pohyb. Pijte dostatek vody, jak bylo výše uvedeno, použijte aroma oleje jako je
máta, citrón, levandule nebo verbena.
Ostatní rady jsou stejné jako v měsíci červenci. K prevenci výše
uvedených zdravotních potíží a ke zlepšení krevního oběhu
jsou nápomocny výluhy, tinktury nebo čaje z bylin.
Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba)
Prodává se hotový přípravek v kapkách,
dražé, ampulkách. Komplex látek ginkga
stupňuje prokrvení, tím zvyšuje rychlost
proudění krve v oblastech kapilár. Hojivý
účinek se projevuje u cévních poruch, kornatění mozkových cest. S preparáty ginkga
bylo dosaženo na klinikách mnoha zlepšení u pacientů s cévními poruchami.

Pohanka

Obsahuje důležitý rutin a hořčík. Působí preventivně při chorobách srdečních, cévních, na snížení
krevního tlaku a také po infarktu.

Pro výživu srdce je důležitá úprava stravy, mezi nejhorší patří konzumace bílého cukru. Naopak srdci prospívá vitamín E,
který je v pšeničných klíčcích, za studena lisovaných olejích (již
zde popsaných), celozrnném obilí, vitamín B se vyskytuje v pivovarských kvasnicích (nedostatek vit. B způsobuje tvrdnutí cév).
Neužívejte syntetické B vitamíny, nejlepší je přijímat v potravinách
(droždí). Lecitin je obsažený v sojových bobech, rozpouští cholesterol a brání tvorbě sraženin. Velcí jedlíci masa by ho měli přidávat
ke stravě. Vitamín C působí antitoxicky, proti infekcím, stresům,
rozpouští sraženiny a cholesterol. Podle odborníků je názor, když
nastane v orgánech nerovnováha způsobená požívaním cukru,
soli, nedostatkem vit. E, C, B, minerálů apod., systém není schopen udržet vládu nad metabolismem cholesterolu a ten se ukládá
v cévních stěnách a snižuje tím, přísun kyslíku k srdci.
Jaká je rada odborníků? Vyřadit ze stravy cukr v jakékoliv formě,
není ho třeba nahrazovat ničím, dostatek je v ovoci, zelenině, obilí.
Omezte rafinovanou sůl, solte málo a když tak používejte mořskou
nebo himálajskou sůl. Stejně tak rafinovanou mouku, používejte
mouky žitné, špaldové a další. Další rada je dělat si půsty se syrovými šťávami, zeleninovými vývary, trvat by měl 7 dní, déle pod
dozorem odborníka. Samozřejmě je dobrá dieta po dobu 14 dnů s
vyřazením masa, cukru, soli, mléka. Strava by měla sestávat z celozrnných obilovin, syrové zeleniny, ovoce, luštěnin, ořechů, semínek.
Recept na kostivalou polévku
12 malých kostivalových listů, hrst kopřivových listů, 1 nakrájená cibule, 1 nakrájená brambora, 1 žloutek, 1 čaj. lžička kvasnic,
voda, sůl, pepř.
Listy kostivalu a kopřivy, cibule a brambora se nechají vařit na mírném ohni v osolené vodě. Po rozvaření vše umixujeme, přidáme
kvasnice a teplé nebo studené servírujeme. Dobrou chuť.
Dopřejte si volna kolik můžete a užívejte krásných teplých dní.
Žijme v radosti a s úsměvem na tváři.
Dagmar Pechatá

ZÁMECKÉ
BURČÁKOBRANÍ
19. září 2020
od 14:00 hod.
zámek Kravaře
WWW.KRAVARE.CZ
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Na Novém Dvoře začal fungovat jezdecký klub
PROČ LIDÉ MILUJÍ KONĚ...? Snad pro krásu
jeho tvarů, snad pro moudrost, ušlechtilost a sílu, pro ten pohled z výšky na kraj
kolem sebe, který už je blízký pohledu ptáků. Kdo ví, proč lidé milují koně? Ale ta láska je součástí krve a krví se dědí...
Ať nám koně jdou!
Již delší dobu nosím v hlavě, jak představit
náš nový jezdecký klub, který vznikl díky partě
nadšenců a především díky ochotě a vstřícnosti majitelů a představitelů společnosti
POLNOST spol. s r.o. Kravaře v čele s panem
Františkem Weczerkem a jeho rodinou.
Jezdecký klub vznikl na sklonku loňského
roku, ale myšlenka jeho založení zrála v hlavě
jeho zakládajících členů již delší dobu. Navazujeme na více než 20letou tradici ze dvou
předešlých působišť, ale ve své podstatě a v
srdci jdeme ještě dále, do doby dávno minulé,
kdy v Kravařích působil jezdecký klub, na který se v koňáckých kruzích dodnes vzpomíná.
Díky náhodě a řízení osudu se dokonce i krev
několika tehdejších nezapomenutelných koní
vrací do Kravař a koluje v žilách tří dnešních
nových obyvatelů stájí na Novém Dvoře.
Dost ale sentimentu a vzpomínání. Začínáme
znovu v renomovaných stájích a v součinnosti
a sousedství se stájí pana Karla Peterka a Davida Janoše.
Každý z nás si jdeme svou cestou, ale zápal
a láska ke koním nás stejně svým způsobem
svádí dohromady a to je dobře.
Rádi bychom navázali na sportovní aktivity
z předchozího působiště a věnovali se základním jezdeckým disciplínám, mezi které
patří drezura, parkur a všestrannost. I přesto,
že ještě zdaleka nemáme vybudované optimální tréninkové zázemí a vůbec letošní rok
a tedy i celá jezdecká sezóna jsou poznamenány současnou složitou pandemickou situ-

ací a z ní vyplývajících omezení a komplikací,
můžeme se již pochlubit bronzovou medailí z
Oblastního mistrovství ve všestrannosti – kategorie senioři, které se konalo v Lošticích 20.21.6.2020. Bára Osobová se Sky Dancerem
navázali na loňskou sérii úspěchů v této náročné disciplíně a i přes nepřízeň počasí bojovali jako lvi. Jezdecký klub Nový Dvůr Kravaře,
z.s. se díky této úžasně sehrané dvojici dostal
až na stupeň vítězů. Věřím, že tento úspěch
bude další motivací a vzorem pro nastupující mladší závodníky a reprezentanty našeho
klubu. Samozřejmě že vyhrávat se nedá vždy,
ale radost ze soutěžení a především ze souhry
se svým čtyřnohým parťákem, to je ten motor,
který nás žene dopředu.
Ne každý, kdo si ke koním najde cestu, se nakonec stane dobrým jezdcem či dokonce závodníkem. Znám spousty lidí, ryzích „koňařů“,
kterým nakonec stačí opravdu jen ten pohled
do tmavých očí koní…, jak se zpívá v jedné
písničce. Ze země je do těch očí totiž snazší
pohled. Říká se, že kdo dokáže upřímně nahlédnout do koňských očí, nahlédne tím i do
své duše a takový člověk nemůže být špatný člověk. Vážím si, že mohu být obklopena
množstvím těchto lidí. Touto cestou bych jim
ráda poděkovala za pomoc a podporu našemu novému klubu. Myslím obzvlášť na jednoho z nich, kterého kdybych zde jmenovala, tak
to pěkně schytám, ale na kterém to všechno
stojí a bez kterého by to opravdu nešlo. Každý,
kdo se u nás byť jen na chvíli zastaví, ho ale
jistě snadno pozná …
Pokud se o jezdeckém klubu chcete dovědět
něco více, nahlédněte na naše postupně se
rozvíjející webové stránky www.jknovydvurkravare.cz a nebo se přijeďte podívat. :-)
Ať nám koně jdou!
Martina

Dětský příměstský
tábor v Kravařích
Německý svaz DFK Kravaře uspořádal počátkem července dětský příměstský tábor pro
děti. Ten se konal po dobu pěti dnů od pondělí
6.7.2020 do pátku 10.7.2020 a zúčastnilo se ho
celkem 15 dětí různých věkových kategorií od 8
do 15 let, pro které byly připraveny nejen různé
vzdělávací a zábavné aktivity, ale také zajímavé
exkurze do okolí Kravař.
Úvodní pondělní den byl víceméně poznávací,
protože děti se vůbec neznaly. Aby mohl tábor
proběhnout v přátelském duchu a kolektiv se
lépe poznat, byly hned na úvod připraveny zábavné hry a společná tvorba vlastních triček.
Následovala procházka kravařským parkem k
nedalekému splavu, kde byly rovněž připraveny zajímavé aktivity. Po obědě se účastníci přesunuli na dětské hřiště fotbalového stadiónu. V
úterý proběhl výlet vlakem do ostravské ZOO,
kde si děti prohlédly pavilóny nejrůznějších
exotických zvířat. Nejen, že se jim u zvířat moc
líbilo, ale dokonce se i naučily aspoň některá
pojmenovat německy jako např. Elefant, Tiger, Giraffe. Ve středu se uskutečnila návštěva
Slezského zemského muzea v Opavě. Kromě
samotné výstavy a výkladu o minulosti byla
připravena malá tvůrčí dílnička. Kdo chtěl, ten
si mohl například vyzkoušet psát brkem anebo
si vytvořit svůj vlastní erb. Po návratu do Kravař
následoval oběd a program pokračoval na dětském hřišti. Ve čtvrtek se opět cestovalo. Cílem
byl tentokrát zámek v Hradci nad Moravicí. Kromě prohlídky vnitřních prostor byly opět připraveny hry v podzámčí, k tomu se navíc stihla
i procházka romantickým zámeckým parkem.
Následoval oběd, návštěva tamějšího dětského hřiště a posléze cesta zpátky do Kravař. Poslední páteční den proběhl tam, kde samotný
tábor začal. A sice na zámku v Kravařích. Za
spolupráce se zámkem Kravaře se v jeho areálu
uskutečnil dětský den plný zábavy. Malování
na obličej, různé míčové hry, skákací hrady,
tvořivá dílnička či prohlídka zámku – to vše
bylo součástí závěrečného programu letošního
příměstského tábora. Pro německý svaz to byla
velká premiéra. Navzdory faktu, že se organizace kvůli pandemii zpočátku dosti komplikovala, dá se říct, že svou úlohu ve finále zvládl a
celý tábor se vydařil. Spokojenost dětí a jejich
těšení se na další rok je toho jasným důkazem.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem,
kteří se na realizaci tábora podíleli. Především
velký dík patří našim dvěma vedoucím, p. Mgr.
Barboře Hoppové a slečně Tanii Mikolajkové,
které se dětem po celou dobu tábora obětavě
věnovaly a připravovaly jim bohatý doprovodný program, a také naší předsedkyni p. Mgr.
Pavle Knyblové, která celý tábor naplánovala
a zařídila.
Jiří Lusar
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„Tento závod je v jisté míře více o hlavě, než o samotné
cyklistice,“ říká Marek Kyjovský, účastník cyklo závodu 1000

miles adventure

Závod 1000 miles adventure patří
k nejextrémnějším cyklistickým závodům v Evropě. Poprvé odstartoval
3. července 2011. Účastníci během závodu musí zdolat náročnou trasu dlouhou 1 668 km, vedoucí napříč pohořími
na území bývalého Československa.
Letošní 10. ročník se jel z nejzápadnější
obce v Čechách, Hranice u Aše, do nejvýchodnější obce na Slovensku Nová
Sedlica. Po necelých 13ti dnech dojel
úspěšně do cíle také 34letý cyklista
z Kravař – Marek Kyjovský.
Cyklo závod 1000 miles je hodně extrémní záležitost. Proč ses rozhodl
zrovna pro tento závod?
Je tomu asi 2 roky, kdy jsem náhodou viděl
v televizi dokument o tomto závodě. Mám
rád přírodu, dobrodružství a jsem aktivní
cyklista - koncept závodu mě tedy velmi
zaujal, i když jsem si tehdy říkal, že se do
něčeho takového může přihlásit jen úplný
blázen. V loňském roce jsem však již aktivně sledoval postup jednotlivých závodníků
na trase, hledal informace, fotky a videa a
v koutku duše mě lákalo to taky zkusit. Nakonec jsem během podzimu sebral odvahu a pokusil se přihlásit – a vyšlo to.
Víme, že jeden z členů tvé rodiny měl
v minulosti na kole docela těžký úraz.
Jak reagovali tví nejbližší, když se dozvěděli, že chceš něco takového absolvovat? Podpořili tě?
K tomu, že jsem se přihlásil na 1000 miles,
jsem se doma přiznal až 2 týdny poté, když
už jsem měl zaplacen startovní poplatek.
V zásadě mě doma podpořili, dokonce
to všechny taky zaujalo. Jen jsem musel
slíbit, že na sebe budu opatrný a nebudu
zbytečně riskovat. A to jsem samozřejmě
slíbil. :-)
Trasa závodu nevede po žádných cyklostezkách, pořadatelé si dávají záležet, aby byla co nejnáročnější. Dá se
na takovou trasu nějak připravit? Jak
dlouho jsi trénoval?
Připravoval jsem se v podstatě od začátku
roku. Dopředu jsem samozřejmě věděl,
že trasa vede převážně horským terénem
s obrovským převýšením. Snažil jsem se

tedy jezdit co nejvíce kopečků a soustředil se na delší trasy. Během přípravy jsem
navštívil Jeseníky i Beskydy, kde jsem trénoval těžké výjezdy. Poslední měsíc před
závodem jsem již jezdil s plnými brašnami,
ať si zvyknu na jiné ovládání kola a odchytám případné problémy s výbavou. Nicméně, musím uznat, že trasa byla daleko těžší, než jsem předpokládal. Mimo zmíněné
obrovské převýšení, vedla místy obtížně
prostupným terénem, kdy bylo potřeba
kolo doslova tahat na zádech přes klády,
hluboké bahno, případně brody. Takové
úseky závodníkům postupně naleptávají
psychiku, a když se k tomu přidá únava a
špatné počasí, ne každý se s tím dokáže vyrovnat. Tento závod je tedy v jisté míře více
o hlavě, než o samotné cyklistice.

Trasa se jede bez jakékoliv podpory.
Jsou na trase aspoň nějací dobrovolníci, kteří závodníkům nějakým způsobem pomáhají?
Na trati jsou celkem tři oficiální místa (tzv.
CP) se základním zázemím pro závodníky. Zde se můžete najíst, vyspat, případně
opravit kolo. Závod si však během své historie získal spousty příznivců a někteří z nich
rádi závodníkům pomáhají. Není nad to,
když se před vámi nečekaně objeví cedule
vítající mílaře, se šipkou mířící do zahradního altánu, kde dostanete kávu, teplou
polévku a domácí štrůdl na cestu. Takových míst jsem potkal během cesty několik
a vždy to velmi potěší. Ještě bych podotkl,
že tito lidé to dělají pro závodníky zdarma,
případně za dobrovolný příspěvek.

Všechny věci sis vezl s sebou, ať už na
zádech, nebo na kole. Jaká investice do výbavy se nejvíc vyplatila? Bylo
něco, co ti třeba na cestě chybělo?
Když se mi podařilo přihlásit se, neměl jsem
mimo kolo skoro vůbec nic. Samotného mě
překvapilo, kolik věcí jsem si musel pořídit
- od brašen, přes elektroniku, drobnou cyklovýbavu, po malý péřový spacák. Nejdražší byl právě ten spacák a investice nelituji.
I přes docela studené noci v horách (někdy se teplota blížila k nule), mi zima nikdy
nebyla a vždy jsem se kvalitně vyspal. Vždy
je potřeba udělat jakýsi kompromis mezi
pohodlím a hmotností výbavy. Každá věc,
kterou si vezmete navíc, zvyšuje hmotnost
kola, na kterém musí závodník denně ujet
spousty kilometrů. V zásadě mi nic podstatného nechybělo. To, co člověk nemá, to
vlastně ani nepotřebuje.

Denně jsi zdolával spoustu kilometrů
náročným terénem. Měl jsi na každý
den stanovený nějaký cíl, kolik kilometrů chceš ujet?
Mým cílem bylo dostat se do cíle nejpozději do 14ti dnů, což by znamenalo denní
průměr okolo 120 km. Musím však říct, že
něco v tomto závodě plánovat je hodně
těžké. Všechno záleží na počasí a na trase
před vámi. Byly úseky, které na mapě nevypadaly nikterak obtížně, přesto jsem se na
nich zdržel strašně dlouhou dobu. Naopak
byly úseky, které vypadaly papírově velmi
složitě, a přesto jsem je projel velmi rychle. Můj denní průměr byl nakonec 136 km.
Nejvíce jsem ujel druhý den, a to 187 km.

O zážitky během závodu asi nebyla
nouze. Umíš říct nějaký nejvíc
intenzivní?
Zážitků mám opravdu mnoho a každý
den jsem zažil spoustu zajímavých situací. Je těžké něco vypíchnout. Asi nejintenzivnější pro mě byla náhlá bouřka
v Jeseníkách, kdy jsem zrovna stoupal
na vrchol Slamník. Trasa stoupala otevřenou cestou, bez okolního porostu,
všude lítaly blesky a já věděl, že jsem v
nesprávný čas na nesprávném místě. Nakonec však všechno dobře dopadlo.

Sport
Naopak nejméně to bylo v silném dešti
a zimě asi 56 km, kdy jsem se raději rozhodl v teple načerpat síly do dalšího dne.
Na Slovensku hrozí nebezpečí setkání s medvědem. Dá se před tím nějak
ochránit? Měl jsi s tímto zvířetem nějakou nepříjemnou zkušenost?
Trasa vede přes slovenské hory, kde je výskyt medvěda docela častý. Organizátoři
nás na toto riziko dopředu upozorňovali.
Na některých částech trasy jsme dokonce
měli zákaz nočního pohybu pod vysokou
penalizací. Medvěd je ovšem relativně plaché zvíře, a pokud dopředu ví, že se někdo
blíží, většinou se klidí z cesty. Mezi povinnou výbavou každého závodníka tedy
nesměla chybět rolnička. Pokud by přece
jenom ke kontaktu s agresivním medvědem došlo, vozili jsme s sebou pro alespoň
částečný pocit bezpečí obranný pepřový
sprej. Do podobné situace jsem se však
naštěstí nedostal.
Mnoho z nás si nedovede představit
noc bez pohodlné postele, což asi na
trase nehrozí. Kde závodníci přespávají? Odpočinul sis během těch náročných dnů aspoň trošku?
Dny na mílích jsou fyzicky náročné. Snažil
jsem se odpočívat, přesto jsem udržoval
alespoň nějaký režim. Vstával jsem tedy
okolo 5 hodiny ráno, abych nejpozději
před 6 seděl na kole. Když se pak začalo
stmívat, pomalu jsem hledal místo, kde
složím hlavu. Vzhledem k tomu, že jsem
si s sebou nevezl žádný stan, ani celtu, ke
spaní mi většinou posloužily různé turistické přístřešky. Spánek venku na karimatce
mi problém nedělá. V deštivých dnech, kdy
jsem byl hodně promrzlý, jsem však využíval také služeb penzionů.
Kameny, bahno, borůvčí… I tak vypadala trasa závodu. Musel jsi během
cesty řešit nějaké problémy s kolem?
Technické problémy se mi naštěstí obloukem vyhýbaly. Vzhledem k tomu, kolik
jsem každý den nachytal na kolo bahna,
se tomu až divím. Mimo výměny řetězu
a brzdových destiček, nebylo potřeba nic
dalšího řešit. Hodně jsem se obával defektů – vezl jsem si tedy s sebou dvě náhradní
duše. Štěstí však přeje připraveným a žádnou jsem naštěstí nepotřeboval.
Cesta je plná extrémů, hlavně co se
týče náročnosti trasy. Podmínky letošního závodu zhoršovalo navíc také
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špatné počasí. Déšť, nízké teploty a naopak vedra. Nastala nějaká chvíle, kdy
jsi uvažoval, že závod vzdáš?
Musím říct, že v průběhu závodu jsem prožil spousty složitých situací a dlouho jsem
nevěřil, že se můžu dostat až do konce.
Nejvíce jsem se bál, že by mě mohl zastavit nějaký fatální technický nebo zdravotní
problém. Od třetího dne mě začalo trápit
levé koleno – věděl jsem, že musím trochu
zvolnit. K tomu postupně přicházely a odcházely další drobné bolesti. Nicméně nic
zásadního, a jak jsem se postupně přibližoval k cíli, věděl jsem, že to zvládnu. Vyloženě vzdát jsem to asi nikdy nechtěl, i když
jsem byl někdy fyzicky a psychicky hodně
na dně.
Po necelých 13ti dnech jsi dojel do cíle.
Jaké pocity jsi prožíval?
Poslední těžký terénní úsek je přibližně
13km před koncem. Pak se najede na
asfaltovou cestu, která vede až do cíle.
V okamžiku, kdy jsem se dostal na asfalt,
jsem cítil obrovský pocit vnitřního uvolnění a radosti, protože jsem věděl, že mi již
nic nestojí v cestě a že do cíle asi opravdu
dojedu. Tento závěrečný úsek jsem si maximálně užíval, vzpomínal na krásné i těžké chvíle, rekapituloval si v hlavě poslední
2 týdny. Byla to pro mě asi nejsilnější část
závodu. Když jsem dorazil do cíle, byl jsem
plný euforie a šťastný – možná protože
jsem věděl, že již nebudu muset sedat znovu na kolo. :-)
Na startu stálo 158 účastníků. Kolik
z nich závod úspěšně dokončilo?
Závod byl letos extrémně náročný. Hlav-

ním důvodem bylo deštivé a studené počasí, s čímž je spojeno také velké množství
bahna na trase. Technika i tělo dostalo
opravdu zabrat. Za náročnost hovoří také
čísla. V loňském roce závod dokončilo celkem 94 lidí, kdežto letos pouze 44. O to víc
si cením toho, že se mi podařilo úspěšně
dojet do cíle na celkovém 17. místě, s čímž
jsem před startem vůbec nepočítal.
Co pro tebe závod znamenal? Budeš
si chtít 1000 miles adventure někdy
zopakovat?
Na závod jsem odjížděl s tím, že bych si
chtěl hlavně užít průjezdy nádhernou
přírodou, zažít dobrodružství, totálně vypnout hlavu a odprostit se od každodenních povinností. A to se, myslím si, dokonale podařilo – v průběhu dne člověk řeší
hlavně věci, které jsou v běžném životě samozřejmé – kde se najíst, kde doplní vodu,
kde složí hlavu, případně kde usuší mokré
věci. Všechno ostatní je na vedlejší koleji.
I když zatím neplánuji, že bych jel příští rok
znovu, už teď mi tyto denní útrapy svým
způsobem chybí. Pokud jste nad tímto,
nebo podobným závodem někdy uvažovali, určitě se nebojte to zkusit. Závod 1000
miles adventure byla zkušenost, na kterou
jsem ji jistý, že nikdy nezapomenu!
Děkujeme za rozhovor a moc gratulujeme k úspěchu. Přejeme Ti spoustu
šťastných kilometrů a ať se z každé cesty vrátíš ve zdraví.
Lenka Kerlinová, oddělení kultury

Sport
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Zprávy z městského fotbalového klubu
Vážení příznivci kravařského fotbalu,
letošní sportovní, ale potažmo i kulturní a
společenský život byl, je a bohužel asi ještě
nějaký čas i bude poznamenán současnou
situací, kterou vyvolala pandemie coronaviru
a s tím spojená vládní opatření. Jak jsme Vás
v posledním článku informovali, letošní jarní část sezóny musela
být kvůli pandemii předčasně ukončena. I když jsme boj proti tomuto (ne)viru ještě nevyhráli, první dílčí úspěchy se již dostavily.
Díky uvolnění nouzového stavu a dobré spolupráci klubů v regionu jsme se opět mohli dočkat fotbalu.

Muži si zahráli na Prajzském poháru 2020

Pořadatelé ze Štěpánkovic ve spolupráci s dalšími sedmi kluby
z Hlučínska uspořádali namísto zrušené jarní části sezóny náhradní program v podobě neoficiálního mistrovství Hlučínska - turnaj
o Prajzský pohár. Toho se zúčastnilo celkem 8 týmů, které byly
rozděleny do dvou čtyřčlenných skupin. Náš tým byl přiražen do
skupiny A k Malým Hošticím, Oldřišovu a Chlebičovu. Hrálo se systémem každý s každým, doma-venku. Atraktivitu turnaje zajistily
v případě remízy pokutové kopy. Cílem turnaje bylo nejen zajistit
kvalitní herní přípravu pro fotbalisty a dávku zajímavých derby pro
samotné natěšené fanoušky, nýbrž také úmysl vykonat dobrou
věc pro ty, kteří to nejvíce potřebují. Prajzský pohár byl zároveň
charitativní akcí na pomoc Adámkovi Václavíkovi ze Štěpánkovic,
který od dětství trpí svalovou dystrofií. Všechny zúčastněné kluby
přispěly částkou na jeho léčbu, v průběhu turnaje pak nadále probíhala charitativní sbírka. Vybraný šek byl po finálovém vyhlášení
předán do rukou samotné rodiny Adámka.

1. zápas: Kravaře - Malé Hoštice 2:1

Vstup do turnaje jsme zrovna oslnivý neměli. Sotva rozhodčí foukl
do píšťalky a uběhlo pár vteřin, už jsme po rychlé brance hostů
prohrávali. Naštěstí se naši hráči rychle otřepali a začali diktovat
hru. Kravaře si vypracovaly několik dobrých příležitostí skórovat,
ale byl to seriál zahozených šancí. Hoštice se naopak statečně
bránily a dlouho to vypadalo, že si odvezou body z našeho stadiónu. Naštěstí jsme střelecké prokletí v závěrečné dvacetiminutovce
prolomili. Díky dvěma trefám Patrika Kupky jsme skóre otočili a
slavili důležitou výhru, která nás správně nakopla.

2. zápas: Kravaře - Oldřišov 2:2 - penalty 4:2

Ani v druhém zápase jsme si nepohlídali začátek utkání a mohli
brzo prohrávat. Oldřišovský kanonýr Bořucký však penaltu neproměnil. V našem dresu se objevil špílmachr Radim Baranek a
jeho přítomnost byla na hře Kravař znát. Do poločasu jsme stihli
otevřít skóre po brance Emila Peterka. Hosté však v úvodu druhé
půli vyrovnali. Později jsme se dostali opět do vedení po krásném
přímém kopu Jirky Barcala, ale Oldřišov stihl i podruhé vyrovnat.
Zápas musely rozhodnout penalty a v nich se radovaly Kravaře.
Rozhodující trefu zajistil opět kapitán Jirka Barcal.

3. zápas: Kravaře - Chlebičov 1:1 - penalty 4:2

Ve třetím zápase jsme hostili chlebičovské Viktoriány. Úvod zápasu jsme si tentokrát pohlídali, ale přesto musel náš tým skóre
dotahovat. Hosté se po čtvrthodině ujali vedení. Kravaře byly v zá-

pase opět o něco aktivnější, ale nedařila se koncovka. Druhá půle
byla jasně v jejich režii. Odměnou za předvedenou hru byla vyrovnávací trefa Radima Baranka. Rozuzlení tak přinesly opět penalty.
V těch zvítězily Kravaře a to díky trefě Jana Hegera.

4. zápas: Oldřišov - Kravaře 0:1

Odveta v Oldřišově se uskutečnila v rámci tamější sportovní slavnosti. Kravařský tým působil během utkání aktivnějším a fotbalovějším dojmem, leč opět doplácel na svou chabou koncovku, kdy
neproměňoval vyložené šance. Střelecké prokletí prolomil až ve
druhé půli Vojta Tomíček. Jediná branka v utkání zajistila nejen
výhru, ale i jistý postup Kravař do další fáze turnaje. Domácí Oldřišov si naopak notně zkomplikoval své postupové naděje.
5. zápas: Malé Hoštice – Kravaře 1:3
V dohrávce pošetřili naši trenéři řadu opor a dali příležitost mladším klukům. Ti se jim za důvěru odvděčili dobrými výkony. Obzvláště to platilo o Vojtovi Tomíčkovi, který navázal na předchozí
zápas a připsal si další dvě trefy. Na jeho první branku domácí tým
ještě odpověděl gólem z penalty, ale na druhý zásah už nikoliv.
Penaltu kopaly i Kravaře, ale Vojta Těžký neuspěl. Pojistku vedení obstaral v samotném závěru zápasu jiný mladý útočník, a sice
Patrik Kupka.
6. zápas: Chlebičov - Kravaře 1:2
Ačkoliv měli naši hoši svůj postup do play-off už dávno jistý, brali
své účinkování na turnaji prestižně a svůj poslední zápas základní
skupiny opět vyhráli. Chlebičovu šlo v zápase o všechno, ale na
jeho výkonu to úplně znát nebylo. Před přestávkou nás poslal do
vedení Patrik Kupka. Domácí tým sice po hodině hry vyrovnal, ale
konečné slovo měl opět náš střelec Patrik Kupka. Vedení jsme
mohli v následujícím průběhu ještě navýšit, ale ani jeden brejk
jsme bohužel zužitkovat nedokázali. Tak či onak jsme ale zakončili
základní skupinu s velmi lichotivou bilancí: 6 zápasů - 6 výher.
Tabulka po základní skupině – skupina A:
1. KRAVAŘE
6 zápasů
skóre 13:6
16 bodů
2. Oldřišov
6 zápasů
skóre 13:12
10 bodů
3. Chlebičov
6 zápasů
skóre 13:16
7 bodů
4. M.Hoštice
6 zápasů
skóre 13:19
3 body
Semifinále: Kravaře - Kobeřice 1:1 - penalty 2:4
Turnajový program byl nesmírně nabitý, poněvadž během
sedmi dnů museli naši hráči absolvovat čtyři zápasy. Ten
čtvrtý v pořadí se odehrál první červencovou neděli opět v
Oldřišově, kdy jsme se v semifinále utkali s favorizovanými
Kobeřicemi. Samotný zápas příliš fotbalové krásy nepřinesl,
na obou týmech byla znát únava. Navíc se hrálo v úmorném
vedru. Byl to pro nás smolný zápas. Nejen, že se nám zranili
klíčoví hráči, ale ještě jsme v závěru utkání přišli o postup do
finále. Těsně před poločasem jsme otevřeli skóre po brance
Ondry Bitomského a toto vedení drželi až do závěru, než nám
Kobeřice pět minut před koncem základní hrací doby zhatily postupové sny. To už v bráně chytal samotný střelec našeho gólu, protože náš první brankář se zranil a druhý nebyl
k dispozici. Absence skutečného brankáře se pak projevila i
v penaltách, ale tam je to už vždycky pouze loterie. Penalty
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bohužel ovládly Kobeřice. Byla to naše první a jediná porážka
v turnaji. Bohužel přišla nejméně vhod.

O 3. místo: Kravaře – Strahovice 4:2

Závěrečné zápasy o umístění se odehrály na hřišti ve Štěpánkovicích. Mělo to být vyvrcholení fotbalového turnaje, ale všechno
zkomplikovalo nevlídné počasí. Zápas o bronz i finále se sice odehrály, ale chvílemi to nebyl fotbal, nýbrž spíše vodní pólo. Po smolném semifinále si Kravaře spravily chuť v duelu se Strahovicemi.
Po domluvě obou klubů se zápas odehrál jen 2x 35 minut. Od
úvodu byl náš tým žlutočerných aktivnější a svou převahu potvrdil
v první půli brankami Emila Peterka a Denise Kahlera. Ve druhé
půli jsme po proměněné penaltě Michala Czerného skóre ještě
navýšili, ale zároveň přestali hrát. Strahovice toho využily a dvěma
brankami (jednou z penalty) zápas ještě zdramatizovaly. Konečné slovo měli však opět Kravařští. Po standartce Vojty Těžkého si
soupeř srazil míč nešťastně do vlastní sítě a bylo rozhodnuto. Třetí
místo a pověstný bronzový stupínek získal po zásluze a dobrých
výkonech v turnaji tým MFK KRAVAŘE.

Finále: Kobeřice – Oldřišov 4:1

Vyvrcholení turnaje přineslo finálové klání mezi Kobeřicemi a Oldřišovem. Souboj nejvýše nasazených týmů z krajského přeboru
opanovali fotbalisté Kobeřic, kteří po výsledku 4:1 získali premiérový pohár pro vítěze turnaje a jako první si mohou užívat titul
fotbalového krále Prajzska. Jejich střelec Adam Šimeček byl navíc
vyhlášen nejlepším střelcem turnaje.
Věříme, že se hráčům i fanouškům atraktivní turnaj líbil a že se
z tohoto neoficiálního mistrovství Prajzska brzy stane pěkná dlouhodobá tradice. Turnaje by se měly napříště uskutečnit v zimním
období jako kvalitní příprava na jaro.

Přípravka uhrála 2. místo na turnaji

Poslední červnovou sobotu se uskutečnil na hřišti ve Štěpánkovicích fotbalový turnaj přípravek. Náš oddíl MFK Kravaře měl své
zastoupení ve starší kategorii. V konkurenci šesti týmů obsadili
naši malí kluci krásné 2. místo. Vítězem se překvapivě stali domácí
pořadatelé ze Štěpánkovic.

Slovo předsedy na závěr…

Do života nás všech zasáhla pandemie. Zákazy, ale i jiné starosti
nedovolily pokračovat v práci ve vnitřních záležitostech spolku.
Připravuje se valná hromada a bude nutno řešit zvláště dvě ožeh-
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avá témata. Jedna z věcí je několikrát zmiňovaný převod majetku
na město. S tím souvisí správa tohoto majetku. Druhou věcí je volba nového fotbalového předsedy. Už dva roky se bavíme o faktu
ukončení ve funkci stávajícího předsedy p. Karla Peterka. Očekávají se návrhy na nové vedení z vlastních řad, které však nepřicházejí. Bude vítán i podnět z řad Vás fanoušků. Možná je někdo, kdo
má zájem pro fotbal pracovat. O termínu valné hromady Vás budeme prostřednictvím tisku i internetu informovat. Budeme pak
zajisté rádi, když se této sešlosti osobně zúčastníte.
SPORTU ZDAR A KRAVAŘSKÉMU FOTBALU ZVLÁŠŤ!!!
Sledujte nás na klubovém facebooku a také našich webových stránkách www.kravare-fotbal.cz.
Jiří Lusar

MFK Kravaře – Benjamínci
Nejmladší děti, kterým je většinou mezi 4 a 7 lety, se učí fotbalové
dovednosti v družstvu benjamínků. Nejinak tomu bylo i v uplynulé
fotbalové sezóně 2019/2020, kdy do tohoto družstva patřili kluci
ročníků 2012 a mladších. Tréninky probíhaly 2x týdně od září do
konce října na fotbalovém hřišti a následně od listopadu do března každou sobotu v tělocvičně ZŠ Kravaře. Tak jako ostatní sporty
a veškeré dění i tréninky benjamínků zastavil v polovině března na
dva měsíce koronavirus. Od půle května jsme už ovšem opět až do
konce června trénovali 2x týdně na fotbalovém hřišti MFK Kravaře.
Kluci se na trénincích zdokonalovali v základních dovednostech,
jako je vedení míče, přihrávky, střelba a nechyběla ani samotná
hra, při které jsme kluky učili rozestavení na hřišti a hru tak, aby
to nevypadalo – kde je balón, tam jsou všichni. V uplynulé sezóně
jsme se také zúčastnili tří turnajů. Na tradičním mikulášském turnaji v tělocvičně na Štítině jsme podávali bojovné výkony a odměnou nám bylo krásné druhé místo. Následně se za velké podpory
rodičů uspořádal na konci ledna domácí turnaj ve velké tělocvičně
ZŠ Kravaře, do kterého jsme vyslali dva týmy. Tým A skončil na druhém místě a tým B se umístil na místě čtvrtém. Na závěr sezóny
jsme se zúčastnili turnaje na fotbalovém hřišti TJ Tatran Štítina,
kde naši benjamínci opět obsadili pěkné druhé místo, když porazili Hlučín, remizovali s Baníkem a prohráli s vítězem turnaje Štítinou. Tento turnaj byl bohužel poznamenán nepřízni počasí, takže
se stihlo odehrát jen první kolo a druhé odvetné kolo bylo zrušeno
pro déšť. Na konci června proběhlo tradiční ukončení fotbalové
sezóny, kdy se kluci utkali v dovednostních soutěžích se svými
maminkami, zakončené krásným fotbalovým utkáním. Poté jsme
všem klukům popřáli hezké prázdniny a oficiálně se rozloučili s
hráči ročníku 2012, kteří přecházejí trénovat do mladší přípravky.
Následovala volná zábava do pozdních večerních hodin, kterou
jen trošičku pokazil vydatný déšť. Následující sezónu 2020/2021,
která je v kategorii benjamínků určená pro ročníky 2013 a mladší, začneme prvním tréninkem v úterý 8.září 2020 v 17.00 hod. na
fotbalovém hřišti MFK Kravaře. Rádi přivítáme všechny kluky
i holky, kteří chtějí hrát fotbal, nebo jakkoliv sportovat.
Trenéři benjamínků
B. Sentenský, J. Ferenz, H. Fiala

Zveme Vás
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KUTSKÉ
SLAVNOSTI
15. srpna
OLŠINKY
16:00

21:00

16. srpna
KOSTEL SV. MIKULÁŠE

9:00

MYSLIVECKÁ CHATA
OLŠINKY

10:00

15.-16.8.2020
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
PRO DĚTI
skákací hrady
malování na obličej
občerstvení

LETNÍ KINO
CHLAP NA STŘÍDAČKU
MŠE SVATÁ

po mši posezení před kostelem
vystoupení Karmašnic

MYSLIVECKÉ HODY

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

NOC PRO NETOPÝRY

Vrchní 30
Opava
Kateřinky

28. srpna 2020
od 18:00 hod.
na zámku v Kravařích

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
20

5–20

182

Prodej drůbežího masa z přebytku ze dvora

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

MĚSÍČNÍ

195

let

PROMO

AKCE

www.napojove-centrum.cz

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

✆ 728 644 712
gastro zboží

·

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

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

Sudové limonády z produkce
Zlatovar
Zlatocola, s colovou příchutí

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

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

Malina, Citron, Pomeranč
Jahoda, Kiwi, Hrozno

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

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

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

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

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

NEJVĚTŠÍ výběr značek sudového piva v Opavě !

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

Půjčovné chlazení po celý rok při zakoupení sudového piva Zlatovar

www.napojove-centrum.cz

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

✆ 728 644 712
www.zlatovar.cz

ZAL.

P

1298

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

www.pijsrozumem.cz

Nyní je náš sklad dostupný i z obchvatu – Exit Pekařská

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

Zveme Vás		
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16. - 19. srpna 2020

zámecký park Kravaře
16. srpna
17. srpna
18. srpna
19. srpna

začátek

ve 21:00 hod.
3BOBULE
NA STŘEŠE
HODINÁŘŮV UČEŇ
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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