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Hlučínsko slaví 100 let
Víte, co se stalo před 100 lety? Na svět
přišel budoucí papež Jan Pavel II. anebo slavný český herec Vlastimil Brodský.
Součástí mladinké Československé republiky se stává Hlučínsko. Víte, co tomu
předcházelo a jak to s připojením vlastně bylo?
Uzavřením Berlínského míru 28. července 1742 ztratila rakouská arcivévodkyně

Marie Terezie v prohrané slezské válce drtivou většinu Slezska ve prospěch
pruského krále Fridricha II. Jeho součástí byla oblast dnešního Hlučínska včetně
Kravař a Koutů. Naše obce se tak staly
součástí Pruska, což trvalo až do roku
1920. V roce 1914, kdy vypukla první světová válka, se jí Hlučíňané zúčastnili na
straně Německa. V této válce zahynulo

1 743 mužů z hlučínských obcí. První
světová válka byla ukončena příměřím,
které vstoupilo v platnost 11. listopadu
1918. Po válce se v Evropě změnily poměry – ve střední a východní Evropě se
rozpadly mnohonárodnostní monarchie
a vzniklo množství menších států, mezi
nimi i Československá republika. Ta
v rámci redefinice státních hranic poraženého Německa požadovala původně
téměř polovinu Horního Slezska.
Pokračování na str. 14.
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
víte, že strážníci naší městské policie mají kurz pro First
respondery? Netušíte, co to znamená? Pojmem „First responder“ obecně označujeme někoho, kdo je schopen realizovat rychlý zásah u člověka v přímém ohrožení života
dříve, než se na místo reálně může dostat výjezdová skupina Zdravotnické záchranné služby. Náplní tohoto kurzu
byl především praktický nácvik základní neodkladné resuscitace s využitím Automatizovaného externího defibrilátoru (AED) a poskytování kvalitní první pomoci, která
bude poskytnuta dříve, než se na místo dostaví nejbližší záchranáři. Což může mít
pro přežití nemocného zásadní význam. Strážníci, kteří se pohybují v ulicích našeho
města, jsou často na místě události jako první. Speciální mobilní aplikace automaticky vyhledává nejbližší aktivní First Respondery (strážníky) a upozorní je na zásah
v našem městě a blízkém okolí. Pokud jsou ve službě a výzvu přijmou, aplikace je
automaticky naviguje k pacientovi a o přijetí výzvy zároveň informuje i dispečink
záchranné služby. A ještě před příjezdem zdravotníků poskytnou lidem potřebnou
pomoc. Defibrilátorem je vybaveno služební vozidlo MP a součástí jsou elektrody
pro dospělého i dětského pacienta. Po každém použití se musí pořídit nové elektrody. Zapojení do tohoto projektu je zcela dobrovolné a nepovinné. Jsem na ně
pyšná a velmi mě těší, že se naši strážníci nebojí nových výzev a rozhodli se podílet
na záchraně lidských životů.
V lednu proběhlo setkání seniorských klubů ze všech obcí Hlučínska. Celá akce se
konala pod záštitou Centra pro seniory Trojlístek, z.s. ve spolupráci s Ministerstvem
práce a sociálních věcí. Účelem setkání je propojit jednotlivé kluby a zmapovat nejzajímavější aktivity seniorů - vystoupení tanečních souborů, výtvarné práce, hudební vystoupení, apod. A nápadů bylo opravdu hodně… ty všechny budou prezentovány na Festivalu tvůrčích seniorů, který se uskuteční v září 2020 v Dolním Benešově.
Naše město bude zastupovat Zámecký klub žen. Už teď se těším na skvělý program.
Základní škola Kravaře má nového ředitele. Na základě výběrového řízení se jím stal
Mgr. Lukáš Kramný. Rada města jmenovala nového ředitele do funkce od 1.2.2020.
Mgr. L. Kramný působí na základní škole již od roku 2007 a je oblíbeným učitelem
dějepisu. Ráda bych mu popřála v nové funkci hodně trpělivosti, pevné nervy a hlavně spokojené děti, rodiče a učitele.
Monika Brzesková, starostka

Freska zámecké kaple bude opět na obdiv
Vážení čtenáři našeho zpravodaje,
už v několika výtiscích jste se mohli dočíst o probíhajících opravách nejvýznamnější památky našeho zámku, a to fresky zámecké kaple. Práce na tomto barokním klenotu Slezska byla
ukončena v prosinci roku 2019 a do březnového vydání Besedníku chystáme ještě rekapitulaci
celého restaurování. V současné chvíli se dokončují úklidové práce, ladí se osvětlení fresky
a hlavně se pomalu chystáme na slavnostní otevření. To proběhne v neděli 15. března
v 15.00 hod. a kromě pozvaných hostů z řad restaurátorů, historiků, vedení Moravskoslezského kraje, který finančně podpořil tento projekt, bychom rádi pozvali i vás, místní občany.
Vzhledem k malé kapacitě zámecké kaple budou pro všechny zájemce o účast na této akci
připraveny volné vstupenky, které si budete moci vyzvednout od 2. března 2020 na kravařském
zámku (v kanceláři Oddělení kultury) a také v knihovně. Pro veřejnost bude k dispozici zhruba
40 volných vstupenek. Více o programu se dozvíte z pozvánky na poslední straně tohoto Besedníku. Těšíme se na vás!
Oddělení kultury
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Životní jubileum
v únoru slaví:
80 let
Gerlinda Suchánková
Erich Opatrzil
Anna Glabazňová
85 let
Marie Řehulková
90 let
Anežka Peterková
Soňa Palačková
Štefan Greguš
95 let
Elfrida Jochimová

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

Upozornění pro
majitele psů
Žádáme držitele psů, aby dle
OZV č. 5/2019 nahlásili číslo čipu
svého psa na Odbor financí.
Kontakt:
Alena Vilášková
Tel.: 553 777 940
E-mail: alena.vilaskova@kravare.cz
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Na Olšinkách vznikne nový sportovní areál
Stávající stav

• Předmětné území je v současnosti provozováno jako otevřený
sportovní areál. V areálu se nachází dva tenisové kurty s antukovým
povrchem, plocha fotbalového hřiště pro malou kopanou s přírodním trávníkem, kurt plážového volejbalu, dětské hřiště a objekty
mobilních buněk sloužící jako sociální zázemí areálu a šatny.
• Přístupové plochy jsou řešeny jako nezpevněné štěrkové přístupové cesty nebo jako plochy zpevněné betonovou dlažbou.
• Sociální zázemí areálu je nevyhovující z prostorového a hlavně hygienického hlediska.
• Plochy mimo hřiště a zpevněné plochy jsou zatravněné, v jižní části
jsou nově vysazeny stromy a umístěny stroje venkovní posilovny.

Demontáž objektů

• Provede se odpojení zařízení stávajících Unimo buněk od přívodu
vody a elektrické energie. Následně se buňky demontují a odvezou na
sběrné místo. Demontují se herní prvky stávajícího dětského hřiště. Stávající oplocení hřiště pro plážový volejbal a oplocení lemující zpevněné
plochy se demontuje, také i většina oplocení areálu podél ulice Olšinky.
• Provedou se zemní práce, jako odtěžení stávající vrstvy antuky na tenisových kurtech, odtěžení stávající vrstvy strusky včetně podkladních
vrstev na příjezdové cestě. Dále odtěžení náletové zeleně, sejmutí ornice a humózních vrstev až na požadovanou výšku zemní pláně z prostoru hřiště pro plážový volejbal. Dále odtěžení vrstev trávníku a podkladních vrstev v místě nového parkoviště a zpevněné plochy pro hasiče.
• Provedou se výkopy pro splaškovou kanalizaci, vodovod, výkop pro
vsakovací rýhu.

Nový stav

• Koncepce otevřeného areálu pro širokou veřejnost bude zachována, bude využíván také místními školami a mateřskými školkami. Areál bude provozován ve shodě s provozním řádem ve všedních dnech i během víkendů. V nočních hodinách bude uzamčen.
• Výstavbou nového hygienického zázemí pro veřejnost a šaten
pro sportovce dojde k výraznému zvýšení kvality poskytovaných
služeb návštěvníkům. Novým zřízením místnosti pro klubovou
činnost bude areál možno využít také k jiným sportům, než v současnosti (např. šachy, šipky, stolní fotbal či hokej apod). Klubová
místnost rovněž umožní využívat areál i v zimním období.
• Ze západní strany za objektem zázemí je navržena protihluková
stěna.
• Rekonstrukcí stávajících sportovišť a doplněním sportovních
prvků a herních sestav pro děti dojde rovněž ke zvýšení atraktivity
areálu. Zřízením zastřešených posezení, ohniště a místa občerstvení vzniká možnost provozovat areál i pro mimo sportovní aktivity a během zhoršeného počasí.
V lokalitě se nachází stávající hojně využívané cyklostezky.
V projektové přípravě je rovněž nová cyklostezka spojující město
Kravaře a Zábřeh u Dolního Benešova. Zpevněné plochy v okolí
jsou využívány jako běžecké a bruslařské trasy. Areál se nachází
v sousedství PR Koutské a Zábřežské louky. Sportovní areál Olšinky bude možné využívat jako výchozí nebo cílový bod pro sport
nebo výlety v okolí.
Daniel Wawrzinek, kancelář úřadu
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Situační plán sportovního areálu na Olšinkách.

s.r.o.
A&E trading stavebnictví
obchodní a projekční činnost ve
Vančurova 284, 747 31 Velké Hoštice
IČ: 285 74 613, DIČ: CZ28574613
benek.projekce@gmail.com
tel.: +420 777 803 730
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Zámek se prezentoval na Svatebním
veletrhu
Pokud někdo z vás zavítal v sobotu 15.
února do OC Breda v Opavě, určitě vám
neuniklo, že se zde konal další ročník Svatebního veletrhu. Kromě svatebních salonů a dalších firem, nabízejících všechno
možné, co souvisí se svatbou, se na tomto
veletrhu prezentoval také náš zámek, jakožto krásné místo pro konání svatebních
obřadů a hostin. Kravařský zámek je pro
svůj vzhled i umístění v parku vyhledávanou destinací. V loňském roce se u nás konalo 42 obřadů v zámeckém parku, 12 obřadů v Rytířském sále a 14 v Obřadní síni
a v sálech 1. patra zámku se uskutečnilo
11 svatebních hostin.
Pokud tedy někdo plánujete svatbu či rodinnou oslavu, neváhejte nás včas kontaktovat a místo si zarezervovat. Jsme
pro Vás k dispozici na kravařském zámku
(kancelář Oddělení kultury) či na tel. č.:
553 777 971.
Silvie Hříbková
vedoucí oddělení kultury
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Kompenzační pomůcky způsob, jak překonávat bariéry
Kompenzační pomůcky lze bez nadsázky
označit jako malé zázraky. Zdravotně postiženým a seniorům pomáhají překonávat bariéry, usnadňují jim zapojení se do
běžného života a umožňují jim věnovat se
svým zálibám. Rovněž mohou být cenným
pomocníkem v průběhu rekonvalescence
po úrazu. Mnohdy stačí zlomená noha, abychom byli „vyřazeni z běžného provozu“.
Způsoby získání kompenzační pomůcky
jsou různé, záleží na Vaší situaci, zda ji potřebujete pouze pro dočasné použití nebo
dlouhodobě. V případě, že potřebujete
kompenzační pomůcku na dočasné použití, např. než si zajistíte poukaz od odborného lékaře či v případě úrazu, jeví se jako
nejvýhodnější zapůjčení kompenzační pomůcky na nezbytnou dobu.
V praxi zapůjčení probíhá tak, že si telefonicky nebo osobní návštěvou v úřední hodiny
u sociálního pracovníka ověříte, zda je požadovaná pomůcka na skladě příslušného
pracoviště. Pokud ano, domluvíte se na termínu a způsobu převzetí. Udělejte si chvíli

čas, protože odpovědný pracovník s Vámi
vytvoří smlouvu, na základě které Vám pomůcku zapůjčí. Potřebujete pouze občanský průkaz a dostatečný obnos na zálohu –
ceník Vám sdělí pracovník či je také uveden
na webových stránkách organizace.
Pokud není ve Vašich možnostech doprava
pomůcky, odpovědný pracovník po domluvě zajistí její přepravu až do místa Vašeho
bydliště. V případě, že se jedná o složitější pomůcku, pracovník ji na místě složí
a vysvětlí Vám, jak s pomůckou zacházet.
V případě, že už pomůcku nepotřebujete,
domluví si s Vámi odpovědný pracovník
termín, kdy provede demontáž a odvoz
pomůcky. Při vracení pomůcky proběhne
i závěrečné vyúčtování doby pronájmu.
Kontaktní údaje:
DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ OPAVA
Liptovská 21, 747 06 Opava 6
Telefon: 553 734 109
E-mail: czp.opava@czp-msk.cz
Centrum pro zdravotně postižené MSK o.p.s.

OKÉNKO DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
16. část: Azylové domy
Vážení čtenáři,
v tomto okénku se zaměřím na sociální
službu „Azylové domy“, která je poskytována na základě § 57 zákona o sociálních
službách. Účelem této sociální služby je
poskytnutí pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální
situaci spojené se ztrátou bydlení.
Jedná se o službu sociální prevence, jež
obsahuje zajištění základních činností, jimiž je poskytnutí ubytování, včetně možnosti celkové hygieny těla a vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení
osobního prádla, výměny ložního prádla,
o poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím
zajištění. Dále jde o pomoc při vyřizování
běžných záležitostí, pomoc při obnovení
nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podporu při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. Klienti azylových domů platí za ubytování a
stravu. Klientům je poskytováno bezplatné
základní poradenství.
Cílovou skupinou azylových domů jsou

muži, ženy, matky s dětmi, rodiny s dětmi,
páry, senioři, ale i oběti násilí, oběti živelných pohrom či lidé s duševními poruchami, mentálním postižením nebo závislostí
na alkoholu a drogách. Každý azylový dům
je však vždy pouze pro určitý okruh osob z
této cílové skupiny.
V okrese Opava jsou tři poskytovatelé této
sociální služby.
• Armáda spásy v České republice, z.s.
má dvě zařízení:
- Dům pro ženy a matky s dětmi Opava,
azylový dům, Rybářská 484/86, Opava Předměstí, 746 01 Opava 1
- Azylový dům pro muže Samaritán Opava, Nákladní 390/24, Opava - Město, 746 01
Opava 1
• Nová šance, z.s.
má zařízení
- Azylový dům Nová šance, Šilheřovice
453, 711 00 Ostrava 11, které je určeno cílové skupině osob bez přístřeší, osob v krizi,
osob, které vedou rizikový způsob života

nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
• Služby Dobrého Pastýře
má zařízení
- Služby Dobrého pastýře, Markvartovická 20/22, 747 14 Ludgeřovice, jehož cílovou skupinou klientů jsou děti a mládež ve
věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy, oběti domácího násilí,
oběti obchodu s lidmi, osoby bez přístřeší,
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na
návykových látkách, osoby v krizi a rodiny
s dětmi
Další bližší informace o této i o dalších
sociálních službách naleznete na odkaze:
http://iregistr.mpsv.cz/ a u jednotlivých
poskytovatelů.
Irena Uličková
vedoucí odboru sociálních věcí

Z městského úřadu		
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Sběr jedlých olejů
Město Kravaře uzavřelo smlouvu se společností Trafin Oil, a.s. o sběru a likvidaci
upotřebených jedlých olejů a tuků z domácností. Firma nám během měsíce
února poskytne sběrné nádoby černé barvy s oranžovým víkem o objemu 240 l na
ukládání tohoto separovaného odpadu. Z toho ale také vyplývají určité povinnosti pro občany. Do nádob se olej nevylévá, ale ukládá se v plastových uzavřených
nádobách. Nesmí se vkládat zbytky jídel, ani jiné další odpady. Pokud se bude ve
sběrných nádobách vyskytovat nežádoucí obsah, bude Město Kravaře pokutováno.

Kuchyňské tuky a oleje nevyhazujeme do kuchyňské výlevky ani
do záchodu. Přelijeme je do plastové lahve, zavřeme a hodíme do
Sběrné
nádoby
budou umístěny do sběrných hnízd, kde již jsou umístěny
kontejneru
na oleje.
červené kontejnery na elektroodpad.

Umístění sběrných nádob:
• Parkoviště u prodejny Rebel, Opavská 189
• U prodejny Raida, Petra z Kravař 3
• Parkoviště obchodní dům Tempo, Opavská 61
• Trafo stanice (v blízkosti prodejny New Style), ul. Hlučínská
• U autobusové zastávky Dvořisko, ul. Ludmily Hořké
• Nákupní středisko, roh ulic Bolatická a Kostelní

Hasiči a strážníci Městské policie
likvidovali následky vichřice
Orkán Sabine zasáhl i Moravskoslezský
kraj. Vítr zesiloval už v noci, ale plnou silou udeřil až dopoledne. Nejprve na Bruntálsku a pak i ve zbytku našeho regionu. K
ránu začalo případů přibývat a pondělní
dopoledne bylo pro hasiče extrémně náročné. Orkán Sabine se posunoval napříč krajem a pustošil, na co přišel. Hasiči
museli připevnit střešní krytinu také na
budově úřadu. Během celého dne byl vyhlášen zákaz vstupu do zámeckého parku,
kde hrozilo nebezpečí pádu stromů nebo
větví. Naši hasiči vyjížděli celkem k deseti
zásahům, nejčastěji to byl právě problém
s uvolněnou střechou či střešní krytinou
a popadané stromy. Občané kontaktovali

v případě problémů i strážníky MP, kteří monitorovali aktuální stav vichřice a kontrolovali situaci na celém území našeho města.
Ani další den se ještě rozhodně nedalo říct,
že je po všem. I když počet výjezdů hasičů
k nejrůznějším událostem spojených s větrem velmi poklesl, stále se rozhodně nenudili. Jim i strážníkům Městské policie patří
velké poděkování.
Monika Brzesková, starostka

Ludmila Jařabová
získala ocenění
Cypriána Lelka
Na slavnostním sněmu SOH, který proběhl
u příležitosti 100. výročí vzniku regionu Hlučínsko 3. února 2020 v Dolním Benešově, byly
předávány pamětní medaile Cypriána Lelka
za osvětovou a kulturní činnost a za přínos pro
rozvoj Hlučínska. Jedna z oceněných osobností byla paní Ludmila Jařabová z Kravař,
jejíž výborné koláče (a nejen ty) se proslavily
v širokém okolí. Cukrářskou výrobu provozuje
paní Jařabová zhruba od roku 1991 a kromě
základní nabídky cukrářských výrobků nabízí
ve své prodejně vlastní výrobky, které jinde
nenajdete. Jsme velice rádi, že vedení SOH vybralo právě paní Jařabovou, jakožto držitelku
této pamětní medaile, protože kdo by neznal
pojem „Cukrárna Jařabová“? Ještě jednou
moc gratulujeme a přejeme hodně dalších
úspěchů v podnikání a osobním životě.
red

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

Zpátky do historie...
V rámci poutavého vyprávění paní Kateřiny Krejčové alias Victorian Catherine jsme se
v lednu přesunuli do Viktoriánské éry. Přiblížila nám život lidí v Británii v 19. století, navštívili jsme viktoriánskou rodinu, šatník viktoriánské dámy a také jsme se podívali do
kuchyně. Přednáška byla obohacena o ukázky předmětů z této doby.
Eva Hanzlíková, knihovnice

Výběr knižních
novinek

Beletrie pro dospělé

• Martin Jaroš – Adam Ondra lezec tělem i duší
• Samanta Young – Bez rozloučení
• Heather Morris – Cilčina cesta
• Markéta Harasimová – Černá vdova
• Guillaume Musso - Dívka a noc
• Kate Morton – Hodinářova dcera
• Gilly Macmillan – Chůva
• Marek Herman – Jsi tam, brácho?
• Wilbur Smith – Kobaltové nebe
• E.L. James – Mister
• Jussi Adler - Olsen – Oběť 2117
• Eva Tvrdá – Očima vidět/Očami vidźeć
• Diana Gabaldon – Paměť kostí
• Robin Cook – Pandemie
• Leo Kessler – Pekelní andělé
• Stanislav Češka – Případ uprchlého biskupa
• Sharon J. Bolton – Rakvář
• Angela Marsons – Skryté karty
• Vi Keeland – Šéf
• Colleen Hoover – To nejlepší z nás
• Danielle Steel – V pravý čas
• Linda Castillo – V troskách tornáda
• Louis L‘Amour – Zákon prérie
• Sandra Brown – Zuřivost
• Tim Weaver – Žena mého života

... a něco pro děti a mládež
• Jenny Han – Bez tebe to není léto
• Jeff Kinney – Deník malého poseroutky – Na spadnutí
• Zuzana Pospíšilová – Lumpíček a Rošťanda
• Kasie West – První opravdový polibek
• Peter Wohlleben – Slyšíš, jak mluví stromy?

„Dobrá kniha je jako dobré jídlo.
Po skončení chcete přidat.“

Informace pro čtenáře k rezervaci knih
Informujeme čtenáře, že po obdržení informace ohledně vyzvednutí rezervované knihy, ať už prostřednictvím sms zprávy nebo sociálních sítí, budou mít
jeden týden na vyzvednutí. V případě nevyzvednutí knihy bude postoupena
dalšímu čtenáři v pořadí.

Z naší knihovny, z našich mateřských škol
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Únor ve znamení cestovatelských přednášek - jednu z nich
nám nabídli manželé Márovi
Jak už bývá v posledních letech zvykem,
začátek roku odstartují sérii cestovatelských přednášek manželé Márovi. Nejinak
tomu bylo i letos. Během jejich opět výtečné prezentace jsme mohli obdivovat krásy
přírody a měst Kanady a Spojených států
amerických. Tuhle cestu absolvovali společně se svou dcerou v roce 2017. O jejich
přednášky je stále větší zájem, tentokrát se
nás v knihovně sešlo přes padesát.
Manželé Márovi jsou také autory cestopisných knih, které jsou u nás k zapůjčení.
Eva Hanzlíková, knihovnice

Začátek roku v MŠ Kravaře-Kouty

Zvířátka v zimě ve třídě Včelky.

Zvířátka v zimě ve třídě Včelky.

Olympiáda ve třídě u Motýlků.

Sněhulkovy trampoty ve třídě Berušky.

Z našich mateřských škol
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Leden v MŠ Petra z Kravař

Děti ze třídy Motýlek a sborečku Notička popřály v novém roce všechno nejlepší
seniorům z Domova sv. Hedviky.

Děti ze třídy Sluníčko se učily, jak pečovat o zvířátka v zimě.

Děti ze třídy Květinka pozorovaly přírodu v parku.

Předškoláci navštívili 1. třídy v základní škole.

Zábavné divadlo fyziky a chemie v naší školce
9. ledna jsme v naší školce přivítali ÚDiF
neboli Úžasné Divadlo Fyziky. Jedná se o
skupinu lidí, kteří se rozhodli bavit diváky fyzikou. Cílem vystoupení bylo naučit
děti sledovat fyzikální děje kolem sebe,
klást si otázky a na jejich základě pozorovaný jev vysvětlit. Děti viděly výběr
jednodušších pokusů na téma „Oheň,
země, voda, vzduch“. Pokusy byly názorné a vizuálně atraktivní - nafukování
balónků pomocí limonády, výroba malých i větších raket a horkovzdušného
balónu, sfouknutí svíčky oxidem uhličitým… Dopoledne plné úžasných pokusů a překvapivých jevů proběhlo v rámci
projektu MAP II.
Blanka Postulková, ředitelka MŠ

Z našich základních škol, z centra volného času
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Science show
Ve spolupráci s Místním akčním plánem vzdělávání pro Hlučínsko
západ II byla na naší škole v pátek 24. ledna realizována akce s názvem Science show. Vše zaštiťovalo Úžasné Divadlo Fyziky (ÚDiF).
Jedná se o skupinu nadšenců, kteří se rozhodli bavit ostatní fyzikou. Snahou je probudit nadšení z pozorování světa kolem sebe.
Každé vystoupení mělo ústřední téma, příběh a myšlenku. Smyslem
bylo pochopit podstatu překvapivých jevů, které byly prezentovány
a žáci se aktivně podíleli na vysvětlení těchto jevů. Cílem vystoupení
bylo naučit žáky sledovat děje kolem sebe, klást si otázky a na jejich
základě pozorovaný jev vysvětlit. Vyráběly se malé i větší rakety, nafukovaly se balónky pomocí limonády, vyráběl se fyzikální koktejl...
Pro čtvrtou a pátou třídu byly ještě připraveny dílničky, kde se žáci
učili hrát si s fyzikou, vyrábět a posléze pozorovat a všímat si, co
se děje. Mnozí si tak odnášeli nejen skvělý zážitek, ale také výrobek
v podobě kaleidoskopu nebo frkačky.
Eva Watzlawiková, ředitelka ZŠ Kravaře-Kouty

Zápis dětí do prvních tříd
pro školní rok 2020/2021
Podle Školského zákona par. 36, odst. 4, vyhlašuje ředitelství
Základní školy Kravaře, příspěvkové organizace a Základní
školy Kravaře-Kouty, příspěvkové organizace zápis žáků do
prvních tříd pro školní rok 2020 - 2021.
Zápis proběhne dne 16.4.2020 od 13:00 do 17:00 hodin
v budovách školy v označených třídách prvního stupně.
K zápisu se dostaví děti narozené v době od 1.9.2013 do
31.8.2014 a děti, které měly v loňském roce odloženou školní docházku. Rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list
dítěte. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání vyplní
elektronicky na stránkách školy (informace na schůzce rodičů předškoláků a paní učitelek prvních tříd v MŠ).
Děti, které se nebudou moci dostavit v daném termínu, budou zapsány dne 23.4.2020 od 13:00 do 14:00 hodin nebo po
dohodě v jiném termínu nejpozději do 27.4.2020.
Těšíme se na Vás!

Centrum volného času Kravaře,

příspěvková organizace
Lednová
vycházka
do IČO:
přírody
- ZŠ Kravaře-Kouty.
75080362
Náměstí 20/419,
747 21 Kravaře,
tel.: ředitelka: 553 777 588, pedagogové: 553 777 587, účetní: 553 777 589
mobil: 776 691 811, 775 657 051
e-mail: cvc@cvckravare.cz,
cvc@cvckravare.cz www.cvckravare.cz










1. - 10. 7. 2020
2020

Letní stanový tábor Hadinka I

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!

10. - 19. 7. 2020
2020

Letní stanový tábor Hadinka II

19. - 26.
26. 7. 2020
2020

Letní stanový tábor Hadinka III

26. 7. - 8. 8. 2020
2020

Letní stanový tábor Hadinka IV

13. - 17.
17. 7. 2020
2020

LT v budově TZ Vesmír Bolatice I

27. - 31. 7.
7. 2020
2020

Příměstský tábor Malé Hoštice

2. – 7. 8. 2020
2020

Letní tábor v chatách Setina

3. - 7. 8. 2020
2020

LT v budově TZ Vesmír Bolatice II

10. - 14.
14. 8. 2020
2020

Příměstský tábor Kravaře

KAPACITA NAPLNĚNA
VOLNÁ MÍSTA
VOLNÁ MÍSTA
VOLNÁ MÍSTA
VOLNÁ MÍSTA
VOLNÁ MÍSTA
VOLNÁ MÍSTA
VOLNÁ MÍSTA

Mgr. Lukáš Kramný, ředitel ZŠ Kravaře
Mgr. Eva Watzlawiková, ředitelka ZŠ Kravaře-Kouty
Bližší informace budou uveřejněny na stránkách škol:
www.zskravare.cz v záložce „O škole“ a „Rodičům prvňáčků“
a na stránkách www.zskravarekouty.cz v záložce „Školní rok“
a „Zápis do prvního ročníku“,
kde najdete:
• desatero pro prvňáčka
• rady a informace pro rodiče prvňáčků
• co by mělo umět dítě, které jde do školy
• co potřebuje prvňák od rodičů
• pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ
• školní zralost

Z centra volného času
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Maškarní karneval
Nádherný zážitek si odnesly děti, které se
spolu se svými rodiči a ostatními rodinnými
příslušníky zúčastnily velkého maškarního
karnevalu, který připravilo centrum volného
času. Tak jako každý rok se karneval konal
v sále restaurace U Slaniny v neděli 12. ledna
v duchu pravé havajské párty. Programem
provázely havajské tanečnice a také všechny
tance, soutěžení a hry byly inspirovány tímto
tématem. Program byl zpestřen vystoupe-

ním Bublifukáře, který dětem předvedl, co
všechno se dá z bublinek vytvořit a jaká je to
zábava. Všichni si mohli vyzkoušet focení ve
fotokoutku, samozřejmě na pláži s palmami
a rekvizitami. Účastníci karnevalu si mohli zakoupit dobroty v bufetu a balónky nebo jiné
drobnosti ve stánku paní Peterkové.
Na závěr byla připravena velká tombola. Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, kteří
přispěli finančními dary nebo cenami do tom-

Centrum volného času Kravaře,
příspěvková organizace
Náměstí 20/419, 747 21 Kravaře, IČO: 75080362
tel.: ředitelka: 553 777 588, pedagogové: 553 777 587, účetní: 553 777 589
mobil: 776 691 811, 775 657 051
e-mail: cvc@cvckravare.cz,
cvc@cvckravare.cz www.cvckravare.cz
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boly. Hlavní sponzor: Miboro s. r. o. pan Tomáš
Hnilka.
Další sponzoři: Ing. Jan Skřeček – Autoškola
Kravaře, pan Roman Křesťan – Dlažební práce
Eva Jurášková, ředitelka CVČ Kravaře

Z domova pro seniory
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První měsíc roku 2020 v Domově pro seniory
sv. Hedviky – Kravaře
V prvním lednovém týdnu domov navštívily děti MŠ Kravaře, které v doprovodu
svých učitelek klientům a zaměstnancům
domova nejen popřály všechno nejlepší
do roku 2020, ale také předvedly radostné a veselé pásmo písní, básní a tanečků. Krásné představení vyvolalo na tvá-

řích seniorů srdečné úsměvy a my za ně
moc děkujeme. Další milou návštěvou
v domově byl pan Lukáš Glabasnia – profesionální hasič, který klienty navštívil
v rámci cyklu Malá univerzita III. věku. Pan
Glabasnia se rozvyprávěl o náročné práci
hasičů, kterou všichni klienti ocenili jako

Vystoupení dětí z MŠ Petra z Kravař.

Univerzita III. věku - hasiči v našem domově.

Myslivecký ples.

Vzdělávání v každém věku

Témata Malé univerzity III. věku - XXX. semestru
Únor 2020

Výtvarná tvorba v ZUŠ Ivo Žídka		

Mgr. Kamila Mučková

Březen 2020

Postní doba				

otec Jan Zelenka

Duben 2020

Jaro na zahradě 			

Petr Arbter

Květen 2020

Oslava dne matek 			

Ludmila Jařabová

Červen 2020

100 let připojení Hlučínska k republice

Mgr. Metoděj Chrástecký

Přednášky se budou konat ve společenské místnosti našeho domova ve III. patře.
Začátek vždy ve 14,00 hodin.

velice záslužnou, důležitou a nebezpečnou. Své povídání doplňoval ukázkami
fotografií z různých zásahů, a co nejvíce
klienty oslovilo, byl hasičský ohnivzdorný
oblek, který si pan Glabasnia pro ilustraci
oblékl a všichni si jej, včetně helmy a termo kamery, mohli zblízka prohlédnout.
Celé povídání, které vzhledem k zajímavosti tématu uplynulo velmi rychle, bylo
zakončeno odpovídáním na dotazy. Poté
všichni pokračovali v posezení u kávy
a malého občerstvení.
Druhá polovina měsíce ledna již patřila
přípravám na tradiční ples. Tentokrát byl
vybrán námět myslivecký a všichni se
s vervou pustili do chystání. Klienti pomáhali se stříháním různých doplňků, výzdoby, vstupenek apod. Také se dle svých
možností zapojili do tvorby programu
a vzpomněli si na tolik písní s tématikou
lesa, hajných a myslivosti, že jsme je ani
všechny v dané slavnostní odpoledne
nemohli zazpívat. Myslivecký ples se tedy
uskutečnil v úterý 28. ledna, kdy úderem
14. hodiny začali do kulturní místnosti
domova proudit myslivci, hajní, pytláci,
ale také Krakonoš a lesní skřítci. Úvod
patřil panu řediteli Ing. Petru Adamcovi,
paní starostce Mgr. Monice Brzeskové,
která se plesu zúčastnila, a také klientům,
kteří vystoupili s krátkým programem. Po
následném přípitku se již každý těšil na
kávu a sladké občerstvení a poté se pokračovalo ve skvělé zábavě. Během celého odpoledne nás hrou na akordeon
a zpěvem provázel pan David Bitta. Klienti si mohli zakoupit i nějakou pochutinu
z připraveného baru a k večeru všechny
čekaly sváteční chlebíčky. Vrcholem celého odpoledne byla bohatá tombola
a věřte, že nikdo neodcházel s prázdnou.
Každý zúčastněný vyhrál nejméně jednu
cenu. Tou první a nejkrásnější cenou byl
nádherný dort paní Jařabové, na kterém
nechyběly myslivecké doplňky. Všichni se
společně bavili až do večerních hodin a již
teď se všichni těší na další připravované
akce. Přejeme všem krásné a slunečné
dny a všechno dobré.
Petra Jochimová
aktivizační pracovnice

Z naší farnosti
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Výsledky
Tříkrálové sbírky
OBEC

Vykoledovaná
částka

Antošovice

15 590 Kč

Bělá

26 123 Kč

Bohuslavice

123 637 Kč

Bolatice +
Borová

171 621 Kč

Darkovice

79 501 Kč

Dolní Benešov +
Zábřeh

166 439 Kč

Hať

130 542 Kč

Hlučín Bobrovníky
Hlučín –
Darkovičky
Hlučín - město
Chuchelná

59 140 Kč
88 661 Kč
310 894 Kč
72 726 Kč

Kobeřice

163 049 Kč

Kozmice

92 220 Kč

Kravaře, včetně
Koutů a Dvořiska

292 226 Kč

Ludgeřovice

184 320 Kč

Markvartovice
Píšť

Čínská pohádka vypravuje o sporu slunce a větru. Vítr se chlubil bouřemi, smetenými střechami a vyvrácenými stromy. Slunce stepními požáry, žhavým pískem pouští
a prachem cest. Nakonec se shodli oba soupeři, že zkusí svou sílu na člověku. Vítězem bude ten, kdo dříve shodí poutníkovi klobouk z hlavy. Začal vítr. Dul ze všech
sil. Ale poutník si vždy hlouběji stahoval klobouk do čela. Marné byly pokusy větru.
Potom zkoušelo svou sílu slunce. Mírně a lahodně svítilo poutníkovi na cestu. A když
se blížilo poledne a tepla přibývalo, poutník sám sňal klobouk s radostí v srdci, že je
tak pěkně a teplo. Je to krásný symbol toho, co otevírá srdce. Vlídnost a trpělivost
– metoda všech metod. Bez ní a mimo ni je vše jenom vnější podrobení, vynucená
kázeň, vnější pořádek, ale ne vnitřní přerod.
Vážení občané města Kravaře,
nedávno jsme zpívali koledy, prožívali Vánoce a už je tady únor, měsíc, na jehož konci začneme prožívat dobu postní. Vstoupíme do ní popeleční středou, která letos
připadne na 26. února. Běžně lidé tuto dobu spojují s velkým smutkem. Když slyší
slovo půst, sebezápor, pak se jim na tváří objeví mrak. Je to zvláštní, jak může slovo
evangelia o kříži, oběti a sebezáporu pokazit náladu i křesťanům. Vždyť tím, že se
zříkáme, získáváme. Nejlíp to je vidět na matkách, které přivádí děti na svět. Kolik
to je bolesti, oběti, ale nakonec i radosti, protože je zde nový život. O Římanech se
říkalo, že prohrávají rvačky, ale vyhrávají války. Dovedli krátkodobě takticky ztrácet
kvůli trvalému zisku. Ano, toto období může být velkým ziskem a vítězstvím nad sebou. Možná někoho napadne, že nic nového nepíši. Copak modelka se nepostí, aby
neztratila krásu těla, copak ve fitku se lidé nenadřou pro své zdraví? A přece doba
postní, o které mluvím, se od takové snahy získat, výrazně liší. Kristus, když nás učí o
postu, tak nás varuje, abychom to nedělali okatě, nebyli u toho smutní a abychom
to nedělali kvůli sobě - egoisticky, ale z lásky k Bohu a ten nás odmění. To je metoda
všech metod, která se podobá síle slunce a mění nás vnitřně a potažmo svět. Bez ní
je vše jenom duněním a marným pokusem větru. Zvu Vás tímto na prožívání doby
postní z lásky k Bohu. Během doby postní kromě křížových cest a dalších aktivit budeme mít obrovskou možnost přivítat v naší farnosti od 27. do 29. 2. ostatky nedávno blahoslaveného P. Richarda Henkese, muže, který dal život z lásky k Bohu.
Váš farář Jan Szkandera

78 181 Kč
103 349 Kč

Rohov

37 075 Kč

Strahovice

53 512 Kč

Sudice

33 353 Kč

Šilheřovice

81 816 Kč

Štěpánkovice

Slovo pana faráře

153 771 Kč

Třebom

6 328 Kč

Vřesina

75 989 Kč

Závada

32 188 Kč

Tříkrálová sbírka na Hlučínsku vynesla
rekordní částku
Obyvatelé Hlučínska přispěli do Tříkrálové sbírky částkou 2 632 251 Kč, což je
o přibližně 300 tis. Kč více než v loňském
roce. Do terénu vyrazilo 324 skupinek, což
představuje více než 1000 koledníků. Prostředky ze sbírky využije Charita Hlučín
mimo jiné na nákup polohovacích postelí,
opravy či podporu ošetřovatelské služby,
která se stará o nemocné a umírající.
„Z celého srdce děkuji všem dobrovolníkům,
bez kterých by sbírka nemohla proběhnout.
Je úžasné, že v našem malém regionu se najde každoročně přes tisíc lidí, kteří obětují svůj
čas a energii pro dobrou věc. Nesmírně si toho
vážím. Děkuji také všem dárcům, kteří přijali
koledníky a přispěli k rozvoji charitního díla,“
řekl ředitel Charity Hlučín Pavel Sobol a do-

VýsledkyVýsledky
koledování
v roce 2020*
koledování
v roce 2020*

Vykoledovaná
Vykoledovaná
Vykoledovaná
Vykoledovaná
OBEC
OBEC
OBEC
částka
částka
částka
částka
včetně
tošovice Antošovice15 590 Kč Kravaře,
Kravaře, včetně
15 590 Kč
Koutů a
292 226 Kč
OBEC

dal, že Charita poděkuje všem koledníkům
v únoru, kdy je tradičně pozve na filmové
představení do kina v Bolaticích. Z celkového
výtěžku sbírky zůstane dle stanoveného klíče na Hlučínsku 65 % vykoledované částky,
což je 1 710 963 Kč. Ty plánuje Charita Hlučín
použít například na nákup nových elektricky polohovatelných postelí, které půjčuje za
dotované ceny, aby si je mohli dovolit i lidé
s nízkými příjmy. Část výtěžku podpoří ošetřovatelskou službu, která zajišťuje péči o nemocné a umírající v jejich domovech.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou
akcí u nás. V letošním roce se uskutečnil její
20. ročník.
Charita Hlučín

Spolky

Leden v SPCCH
Podle slov římského satirika Luvenalise, že
ve zdravém těle je zdravý duch, se v lednu
uskutečnila procházka za účasti 40 členů
naší organizace. Sešli se ve čtvrtek po obědě 23. ledna před místním zámkem a vydali se pokochat přírodou v jeho nedalekém
okolí. Přestože byl leden a minulé roky
jsme byli zvyklí v tomto období obdivovat krásu zámeckého parku ve sněhovém
aranžmá, letos bylo příjemné, skoro až jarní počasí. Svítilo sluníčko a tak část členů
procházkou došla až k Velkým Hošticím a
zpátky se vydali ke splavu. Tam dorazila
i zbývající skupina a pak kolem rybářské
chaty se všichni pomalu vraceli zpět. Že je
příroda krásná a hodna obdivu za každého počasí, by jistě potvrdili všichni. Jako
sladkou tečku za utužení tělesné kondice
a posílením imunity se někteří odměnili
příjemným posezením s malým občerstvením v restauraci Golf clubu a část dorazila
do restaurace U Šťura.
Za SPCCH A. Lusarová
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Činnost jednotky SDH Kravaře
Letošní leden byl, co se výjezdů týče, klidnější než ten loňský. Naši hasiči vyjížděli ke
dvěma událostem.

ší stromy, na kterých si s chutí pochutnávali bobři a bylo velké riziko, že by stromy
spadly na přilehlou stezku.

• První zásah roku 2020 byl požár odpadkového koše, který se stal hned 1. ledna
hodinu po půlnoci vlivem bujarých silvestrovských oslav.

Z SDH Kravaře Lukáš Glabasnia

• Poté jsme zasahovali 27. ledna v zámeckém parku, kde jsme museli pokácet 2 vět-

Ze zámeckého klubu žen
Lednová setkání
Ženy se rády scházejí, aby se poučily
i pobavily. V lednu se jim dostalo obojího. Do klubu k nám zavítal Ing. Radim
Holeček, člen krajské rady seniorů,
který měl připravený pořad o Waldemaru Matuškovi. Seznámily jsme se
se základními událostmi v jeho životě
a mezitím se zaposlouchaly do jeho
nejznámějších písní. Samozřejmě jsme
si mnohé z nich i společně zazpívaly.
Pořad se nám velmi líbil a těšíme se, že
se zase znovu s panem inženýrem sejdeme při besedě o další známé osobnosti kulturního života.
V tomtéž týdnu jsme se poučily o životě a postavení žen v období viktoriánské éry v Anglii. Beseda proběhla v
knihovně, zhlédly jsme mnoho ukázek.
Poznaly jsme způsob oblékání žen - jejich toalety by asi žádná z nás dnes nosit nechtěla. Ženy se staraly především
o výchovu dětí v rodině, o vedení domácnosti. Jejich život tehdy nebyl zdaleka tak pestrý jako náš, proto jsme
rády, že žijeme tady a teď.
Růžena Rohovská

Naše návštěva v Polsku
V sobotu 25. ledna 2020 se členky Zámeckého ženského klubu zúčastnily projektu
„ROK NA VSI“. Tento projekt je společný
pro Hlučínsko a polské příhraničí, dvě
akční skupiny s podobnou historií a charakterem území. Cílem projektu je společná propagace zemědělství, řemesel a
místních tradic na území v okolí Hlubčic
a na Hlučínsku pro seniory a širokou veřejnost obou zemí. Téma tohoto setkání
seniorů bylo kování a chov koní. Autobus
nás dovezl na farmu do stájí v Hlubčicích.
Tady na nás již čekala vedoucí projektu a
majitel stájí. Také skupina místních polských seniorů. Po společném seznámení

a občerstvení v klubovně zaměstnanců
nás majitel seznámil s historií stájí a současnou situací chovu, péčí a výcvikem
koní. Následoval hlavní cíl celé akce,
ukázka kování koní. Dva odborníci předvedli, jak koni sundají podkovu, vyčistí
kopyto a znovu nasadí novou. V dnešní
době se používají nejen železné podkovy,
ale také hliníkové a plastové. A podkovářů
je nedostatek. Hledají je dokonce i u nás v
Čechách. Zasoutěžily jsme si také v rychlosti zatloukání hřebíků do dřeva. Kdo měl
zájem, mohl se povozit s doprovodem na
koni. Z našich řad dostaly odvahu jen tři
zájemkyně. Na závěr jsme si pochutnaly na výborně opečených klobáskách
a chlebu z místní pekárny. Opět nám tentokrát přálo počasí, nepršelo ani nemrzlo
a komu byla zima, mohl se ohřát v klubovně přímo u kamen. Rozloučily jsme se
s majitelem stáje, zaměstnanci i polskými
organizátory. Také s polskými seniory,
které už poznáváme z mnoha předchozích setkání. A spokojené z příjemného
dne jsme autobusem vyrazily k domovu.
Míla Šnýdrová

Zajímavosti
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Pokračování ze str. 1.
Tyto nároky se však nepodařilo prosadit,
takže ve výsledku došlo na připojení těch
slezských obcí, kde žili Moravci, tedy jižní
části okresu Ratiboř v opolském vládním
obvodu hornoslezské provincie poraženého Pruska, která následně vstoupila ve
známost jako Hlučínsko.
To se stalo v rámci redefinice státních hranic poraženého Německa součástí mladé
Československé republiky. Podle článku
83 Versailleské smlouvy, která vstoupila
v platnost 10. ledna 1920, došlo 4. února
1920 k záboru Hlučínska, který prováděl
3. moravský pluk v Opavě.
Tři vojenské kolony v čele s hudbou vstoupily v ranních hodinách na nové území
současně v Kravařích od Opavy, v Dolním

Benešově od Háje ve Slezsku a v Hlučíně
od Děhylova.
Protože Hlučínsko nikdy dříve neexistovalo, neexistovala ani jeho severní hranice.
Když tedy měla Německá říše odstoupit
Československu část okresu Ratiboř, nebylo vůbec jasné, kudy by měla nová hranice
vést. Situaci zcela překvapivě vyřešil předseda plebiscitní komise, jež tehdy ve Slezsku působila, francouzský generál Henri le
Rond. Jednoduše narýsoval podle pravítka do mapy čáru a podle ní určil, která část
okresu připadne Československu. Protože
linie u několika obcí protínala katastr zhruba v jeho polovině, protáhlo se definitivní
dořešení vedení hranice až do roku 1923,
kdy byly k Československu připojeny ještě

obce Hať a Píšť. Hlučínsko ve své dnešní
podobě tak bylo konečně zformováno.
Obyvatelé Hlučínska tehdy netušili, jaké
další změny přinesou následující roky…
Píše se rok 2020. Jsme obklopeni vším, co
si kdy člověk dokázal představit. Můžeme
mít téměř všechno. Uteklo 100 let. Svět se
změnil. Nezměnila se ale obyčejná lidská
přání žít ve zdraví, ve štěstí a v míru. Važme
si toho, že můžeme žít v naší krásné zemi.
Na tom nejkrásnějším místě. U nás na Hlučínsku. Na naší Prajzské.
red
Mapa - Archiv Muzea Hlučínska
(Na mapě je vidět způsob určení severní
hranice Hlučínska přímkou)

Slavnostní sněm ke 100. výročí vzniku Hlučínska
U příležitosti 100. výročí Hlučínska uspořádalo Sdružení obcí Hlučínska 3. února
2020 v kulturním domě v Dolním Benešově
slavnostní sněm spojený s oslavou tohoto významného výročí. Celé oslavy se od
samotného počátku nesly v regionálním
duchu. Hosty už při příchodu vítal folklorní
soubor Srubek ze Štěpánkovic. Po slavnostním zahájení a přípitku mohli hosté zhlédnout krátký film Muzea Hlučínska s názvem
„Hlučínské století“ poukazující na klíčové
události uplynulých 100 let. Následovalo vystoupení Bolatických seniorek, které
opět vtipnou formou připomněly specifické hlučínské nářečí. O zhodnocení Prajzské
z hlediska sociologického se postarala svým
vstupem doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.
z Univerzity Palackého v Olomouci, která
zde před několika lety prováděla výzkum

na téma „Mezigenerační proměny způsobu
života na Hlučínsku“. Významnou součástí
programu bylo rovněž ocenění osobností
pamětní medailí Cypriána Lelka za osvětovou a kulturní činnost za přínos pro rozvoj
Hlučínska. Toto ocenění ze strany Sdružení
obcí Hlučínska letos získali paní Ludmila
Jařabová, pan Arnošt Obrusník, Ing. Josef
Barták, pan Josef Zawadský a manželé Jaroslava a Karel Klemensovi.
Pamětní list za spolupráci za přínos pro
rozvoj Hlučínska se rozhodlo Sdružení obcí
Hlučínska udělit doc. Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D., Mgr. Radimovi Lokočovi, Ph.D.,
PhDr. Jiřímu Neminářovi, doc. PhDr. Heleně
Kubátové, Ph.D., Mgr. Adriánovi Czernikovi,
panu Pavlovi Kocurovi, panu Rostislavovi
Pečinkovi a organizacím Muzeu Hlučínska,
Místní akční skupině Hlučínsko a Eurore-

gionu Silesia - CZ. Pamětní list byl rovněž
udělen Moravskoslezskému kraji a polským
gminám Kietrz, Krzanowice, Krzyżanowice
a Pietrowice Wielkie.
Založení Gymnázia Josefa Kainara, které
letos rovněž slaví 100. výročí svého vzniku, krátce připomněla jeho ředitelka PhDr.
Charlotta Grenarová.
Část programu byla vyhrazena také pro
zdravice hostů. K narozeninám Hlučínsku
popřáli např. předseda Českomoravské
konfederace odborových svazů pan Josef
Středula, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
nebo děkan Hlučínského děkanátu Mgr.
Pavel Kuchař. O příjemný kulturní zážitek se
svým vystoupením postaraly také folklorní
soubory Vlašanky z Bohuslavic, Karmašnice z Kravař a sbor Gymnázia Josefa Kainara
Hlučín. Zlatým hřebem se na samotný závěr oficiálního programu stalo vystoupení
harmonikářky Hany Koskové z Bohuslavic.
K závěrečné volné zábavě zahrála jako vždy
výborně kapela Dolbend.
Poděkování patří moderátorovi akce doc.
Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D., Muzeu
Hlučínska, Kulturnímu domu Dolní Benešov, Gastrocentru Slezské univerzity v Opavě, Vřes Caffé s.r.o., Bc. Janovi Waloschkovi
a Pivovaru Avar za zajištění občerstvení,
účinkujícím souborům a všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na přípravách
a průběhu oslav.
Lenka Osmančíková
Sdružení obcí Hlučínska
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Mezinárodní konference v Hlučíně

Zajímá Vás historie Hlučínska?
Potom si nenechejte ujít

PŘEDNÁŠKU A BESEDU

věnovanou ke 100. výročí připojení Hlučínska
k Československé republice

úterý 17. března 2020 v 17.00 hodin
na zámku v Kravařích
Přednášejí
Historici Zemského archivu v Opavě
a Muzea Hlučínska v Hlučíně
Promítán bude i unikátní snímek Hlučínské století

4. února se konala v kulturním domě
v Hlučíně mezinárodní konference ke 100.
výročí připojení Hlučínska k Československé republice, kterou pořádalo Muzeum
Hlučínska. Ve velkém sále se sešli všichni ti,
kteří se o Hlučínsku a jeho osudech chtěli
dovědět něco více. Byli zde zástupci vedení
obcí, různých organizací a občané ze všech
obcí na Hlučínsku. Z našeho města se zúčastnily 4 členky Zámeckého klubu žen.
Po celou dobu konání konference provázel
slovem pan Jiří Siostrzonek. Jednání zahájil starosta Hlučína pan Pavel Paschek, senátor Herbert Pavera a další vzácní hosté.
Pak již následovaly jednotlivé přednášky.
V prvním bloku byly přednášky Bernarda
Linka z Polska na téma „Počátek rozpadu
1918-1920“, Reimuda Paleczka z Mnichova „Pozadí vývoje administrace katolické
církve na Hlučínsku v roce 1920“, Jiřího
Nemináře „Hlučínští v roce 0“. Ve druhém
bloku Pavel Kladiva z Ostravské univerzity hovořil o tématu málo známém a snad
dosud nepublikovaném „Odvolané opce“,
o příbězích lidí, kteří optovali pro Německo a následně pak žádali o znovu nabytí čs.
státního občanství. Jiří Jung, rovněž z Ostravské univerzity se věnoval „Nacionálním
tendencím v sakrální architektuře“. Ondřej
Kolář a Irena Kolářová ze Slezského zemského muzea vystoupili s velmi zajímavým
příspěvkem „Státní pořádkové složky na
Hlučínsku 1918-1938“. Zdeněk Kravar ze
Státního archivu v Opavě se věnoval ve
svém příspěvku „Hlučínsku v době nacistického režimu“. V dalších vstupech pak se
účastníci konference seznámili s příspěvkem Anežky Brožové „Pomníky padlých na
Hlučínsku“ a Johany Wyss „Kolektivní paměť napříč generacemi“. Poslední blok byl
věnován Hlučínsku 1920 – 2020 a na závěr
promluvila Helena Kubátová z univerzity
v Olomouci „Mezigenerační poměry způsobu života na Hlučínsku“.
Ti, kteří se konference nemohli zúčastnit
se budou moci s jednotlivými příspěvky
seznámit v katalogu, který vydá Muzeum Hlučínska a bude k dostání i u nás na
zámku. Záznam jednotlivých přednášek
můžete zhlédnout na webových stránkách
www.muzeum-hlucinska.cz/live.
Eva Peterková
Foto: Muzeum Hlučínska

Zajímavosti

strana 16

Ztracené Kravaře 2. část
(Ul. Vyhlídalova a Náměstí)
Naši dnešní procházku po ztracených
Kravařích začneme na horním konci Vyhlídalové ulice, kde v minulosti bylo několik selských dvorů. Ty byly zničeny na
konci druhé světové války a již nikdy nebyly obnoveny. Vyhlídalova ul. probíhala
od křižovatky Novodvorské a Náměstí
směrem na Velké Hoštice. Po levé straně
byl krásný moderní hotel Papesch s hospodou. V 18. století zde byla také malá
tiskárna, kde se tiskly převážně svaté obrázky a ty pak prodávaly kravařské ženy
na různých trzích a slavnostech ve Slezsku a na Moravě.
Za křižovatkou začíná Náměstí, které
patřilo k hlavní třídě obce a byl zde čilý
obchodní i kulturní ruch. Na rohu s ulicí Novodvorskou stála hospoda U Poláka, v padesátých letech zde byl fotograf
a zřízeny byty. Vedle byla postavena na
počátku 20. století novogotická budova
kláštera řeholních sester Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova, kterou projektoval místní
rodák Josef Seifried. V klášteře byla zřízena dívčí internátní škola a již za první
republiky i mateřská škola. Během války
zde byl umístěn vojenský lazaret. Po válce byl zřízen dětský domov pro opuštěné
děti z Hlučínska, Opavska, Vítkovska, Ostravy, Karvinska i Novojičínska. Bohužel
po nuceném odchodu řeholních sester
v padesátých letech byl postupně zrušen
i dětský domov. V pravé části kláštera
fungovala ordinace dětské lékařky. Na
počátku šedesátých let zde byl zřízen
internát STS. Z původního zůstala pouze mateřská škola se vchodem ze dvora.
V roce 1966 se klášter stal sídlem Městského národního výboru Kravaře a dalších institucí jako Lidové školy umění,
Domovní správy, Provozoven místního
hospodářství, Městské knihovny či Osvětové besedy. Také zde byla umístěna jedna třída Základní devítileté školy.
Naproti kláštera stál obchod se smíšeným zbožím, později obchod se zeleninou a sklenářství. Na Náměstí bylo
několik obchodů, závodů a firem – na
pravé straně stál obchod s potravinami
(později první samoobsluha), hospoda
Na velké s velkým tanečním sálem, která
byla po válce přebudována na kino Panorama. Dnes už není po tomto kinu, které
bylo jedno z nekrásnějších na Opavsku,

ani památka. Jen budova s úplně jiným
zaměřením stojí dodnes. Dále pak byla
zřízena jídelna, později prodejna ovoce a zeleniny, pekárna, později prodejna partiového zboží, prodejna hraček a
sportovního zboží a obuvník. Uprostřed
Náměstí stála od roku 1730 barokní socha sv. Jana Nepomuckého. Půjdeme-li
druhou stranou, tak z nejvýznamnějších
byl původně obchod Lexa, po válce zde
byl zřízen podnik Stuh a prýmků, který
zaměstnával ve své době až 400 domácích dělnic. Později se spojil s podnikem
S.K. Neumanna v Krnově. Byla zde také
umístěna obecní knihovna, později sběr-

na prádla, a v osmdesátých letech Klub
důchodců. Tam, kde je dnešní Centrum
volného času, byla původně prodejna
drogerie a na konci těch vysokých domů,
postavených na počátku dvacátého století fungovala prodejna elektra a později provozovna krejčovského družstva
Moděva. Po otevření nového obchodního domu se mnohé prodejny přemístily
tam. I na Náměstí bylo několik selských
dvorů, které postupně zanikaly.
Pokračování příště...

Zimní radovánky před klášterem (dnešní městský úřad).

Pohled na Náměstí z 1. poloviny 20. století.

Připravila Eva Peterková
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Okénko pro zdraví
Dobrý den, přátelé,
únor je doba, kterou mnozí mají za hlubokou zimu. Podle Tradiční
čínské medicíny jsou v únoru nejvíc ohroženy ledviny. Ledviny
jsou základním orgánem, určující délku života, stav ledvin ovlivňuje naši vitalitu a zdraví.
Jak se projevují příznaky oslabení ledvin? Bolestí kolen, otoky
nohou, časté močení (hlavně v noci), ztráta vitality, špatný spánek,
oteklá víčka, nebo i špatná kvalita vlasů.
Z duševního hlediska se na zdraví ledvin odrážejí partnerské vztahy, vztahy s lidmi a sami se sebou. Je potřeba ctít a poslouchat
přírodu, i ta v tomto období odpočívá. Dopřejme si klid v našem
životě, odpočinek a co nejvíce tepla (zejména chraňme naše ruce
a nohy). Duchovně je třeba se naučit mít rádi všechny bytosti kolem nás. Pochopit, že jsme si všichni rovni a je důležité si pěstovat
harmonii sami se sebou a okolím.
Které potraviny nám pomohou posílit ledviny?
Luštěniny, polévky (hlavně vývary - vařit 1 - 2 hodiny, z kostí, masa
a zeleniny se vyvaří do polévky spousta minerálů a vitamínů). Masité pokrmy - zejména krůtí, jehněčí, divočina, dále rybí masa. Ze
zeleniny nás zahřeje cibule, česnek, zázvor, fenykl, celer, pórek,
červená řepa, petržel je důležitá, odvodňuje a odstraňuje otoky.
Zelenina je vhodná zahřátá v páře nebo nakvašená. Z bylinek je
vhodná kurkuma, kari a chilli, dále je dobré jíst semínka a ořechy.
Pro posílení ledvin používáme celík zlatobýl, dvouzubec, odvary
z těchto bylin působí močopudně. Jako přírodní antibiotikum působí užívání lichořeřišnice větší, další byliny jsou tužebník jilmový,
řepík lékařský.
Další zeleninou, která regeneruje a pročistí ledviny a játra, je dýně.
Dýně pomáhají při dně, revmatismu, arteroskleróze. Dýňová semínka = elixír zdraví, používají se od nepaměti.
Díky dýňovému oleji, který semínka obsahují, fungují při potížích
prostaty, dále má olej dobrý vliv na krevní zásobení mozku, snižuje
riziko infarktu, zmírňuje močové infekce, astma, kožní neduhy. Dýňový olej má silné regenerační účinky a posiluje obranyschopnost
organismu.
Další přírodní lék jsou sušené listy a plody borůvky. Čaj z listů pomáhá u diabetes, jednu lžíci listů povaříme v 300 ml vody, louhujeme, scedíme a pomalu pijeme. Borůvky sušené nebo mražené
mají dobrou dezinfekční vlastnost při aftech a průjmech. Velký vliv
borůvek je na zdraví očí a regeneruje oční sítnici. Plody se používají pro dezinfekci trávicího traktu.
Čajová směs – smícháme 1 lžíci listů borůvek, 1 lžíci dobromysli,
1 lžíci třezalky, 1 lžíci heřmánku.
Jednu lžíci této směsi přelijeme 0,5 l vařící vody, louhujeme 15 minut, scedit a pomalu pít.
Vedle plodů borůvek je vhodné užívat plody brusinek, doporučuje
se tento recept na zánět močových cest a močového měchýře:
Brusinkový sirup - 1 kg sušených brusinek, 0,5 kg cukru krystal, 1 litr vody. Plody brusinek
zalijeme vodou a vaříme, dokud

nezměknou. Necháme v hrnci vychladnout, následně rozmixujeme a přidáme cukr. Sirup znovu povaříme a ještě horký nalijeme
do sklenic, zavíčkujeme. Uchováváme v lednici. Při obtížích užíváme 1 lžičku 3x denně.

Ideální recepty pro zimní období
Zimní salát
6 mrkví, 4 jablka, kousek křenu, 1 dcl šlehačky, 1 lžíce olivového
oleje, šťáva z půlky citrónu, sůl, cukr, hrst jader ořechů, 1 hlávkový
salát. Mrkev, jablka a křen oloupejte a nastrouhejte. Vše promíchejte v míse. V misce rozšlehejte smetanu, olej, citrónovou šťávu,
cukr a sůl. Smíchejte s nastrouhanou směsí v míse. Směs nechte
uležet v chladu do dalšího dne. Podávejte na míse vyložené salátovými listy a posypte sekanými ořechy.
Litá cmunda
750 g brambor, 3 stroužky česneku, 1 lžička soli, 100 ml mléka, 100
g hladké mouky, 1 vejce, majoránka, kmín, 50 g uzeného masa,
sádlo na vymazání pekáče.
Oloupané brambory nastrouháme, polovinu na hrubém struhadle
a druhou polovinu na jemném struhadle. Přimícháme všechny přísady, uzené nakrájet na kostičky. Těsto nalijeme do pekáče vymazaného sádlem, plátky sádla rozložíme na těsto. Cmundu pečeme
asi půl hodiny při teplotě 180 °C dokud nebude na povrchu krásně
zlatavá.
K cmundě můžeme podávat zimní salát nebo uvařit křenovou
nebo povidlovou omáčku nebo kvašené zelí.
Kachní prsa s medem, vodkou a pikantními bramborami
4 kachní prsa s kůží, sůl, mletý pepř, 200 ml pomerančového džusu, 2 lžíce medu, 10 ml vodky, 1 lžíce másla.
Kůži nakrojíme do mřížky, maso osolíme, opepříme. Prsa položíme kůží dolů na studenou pánev, kterou rozehřejeme na vyšší
teplotu. Opékáme asi 12 minut, tuk se uvolní, jakmile bude kůže
křupavá, snížíme teplotu. Prsa otočíme a pečeme asi 10 minut,
opečená prsa odložíme na teplé místo necháme 10 minut odpočívat zakryté alobalem.
Do pánve s vypečeným kachním sádlem přidejte džus, med, vodku. Vše promíchejte, osolte, opepřete a několik minut povařte, aby
šťáva zhoustla. Pánev odstavte a do šťávy vmíchejte studené máslo. Kachní prsa nakrájejte na tenké plátky, naaranžujte na talíře
a přelijte šťávou. Podávejte s pikantními brambory.
Pikantní brambory – Očistěné brambory i se slupkou nakrájejte na
osminky nebo čtvrtky, rozložte na plech vyložený papírem, brambory osolte, opepřete, poprašte mletou paprikou, chilli a pokapejte olejem, promíchejte.
Pečte v předehřáté troubě na 200 °C, dokud nebudou uvnitř měkké a na povrchu křupavé. Pečení brambor trvá 30 - 50 minut.
Přeji dobrou chuť a závěrem slova Louise L. Hay:
„Vychutnávám si ta jídla, která jsou pro mé tělo nejlepší. Miluji
každou buňku svého těla.“
Hezké dny přeje
Dagmar Pechatá
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Rozhovory s kravařskými florbalisty
Rozhovor s hráčem florbalového týmu
mladších žáků Jakubem Buličkou

Rozhovor s kapitánem florbalového
týmu starších žáků Vojtou Přibylou

Jméno hráče:

Jakub Bulička

Jméno: 		

Vojtěch Přibyla

Věk: 		

11

Věk: 		

14

Post: 		

útočník

Post: 		

útočník

Další oblíbený sport:
			

fotbal, běh,
atletika

Oblíbené jídlo: řízek s hranolkama
Jakých florbalových vlastností si na sobě nejvíce ceníš?
Co ti ve florbale nejvíce jde?
Nejvíce si na sobě cením bojovnosti a jít si za svým cílem výhry.
Ale podstatou pro mě je si zahrát a užít si zápas. Nejvíce mi jdou
ve florbalu triky, kterými obehraju hráče.
V čem naopak myslíš, že by ses měl zlepšit?
Třeba trochu ještě přidat na rychlosti. Přestože si myslím, že jsem
dobrý hráč, je vždy co zlepšovat a na čem pracovat.
Se kterým spoluhráčem se ti nejlépe hraje a proč?
Pro mě je nejlepším spoluhráčem Tadeáš Pchálek, protože si vždy
umíme dát dobrou přihrávku a udělat z toho dobrou akci.
Jelikož jsi dobrý hráč, máš možnost hrát jak za mladší žáky,
tak za starší žáky, co tě více baví a proč?
Baví mě hrát jak za mladší žáky, tak za starší. Ale v hrách je rozdíl.
U mladších žáků je lepší komunikace s hráči a u starších jsem zase
rád, že hraju se silnějšími soupeři a tím zdokonaluju své dovednosti
k lepšímu.
Tým mladších žáků už dokázal v této sezóně jeden turnaj
vyhrát, může vyhrávat i dále, v čem je silný, a naopak na
čem by měl zapracovat?
Máme dobrého kapitána, který nás dobře vede a ještě lepší trenéry, kteří nám dávají zabrat. Ale to je pro tuto hru potřeba nejen na
zápasech, ale i na trénincích by se do toho mělo dát vše.
Na svůj věk máš velmi dobrou techniku, dokonce dokážeš během nájezdu udělat i parádičku, trénuješ kromě normálního
tréninku i sám individuálně?
Ano, hraju při každé možné příležitosti. Trénuji každý den doma
nebo venku kličkami a střelbou na branku. Trénuji buď sám nebo
s Tadeášem Pchálkem a Leandrem Kaluschou.
Jaký je tvůj florbalový cíl, čeho bys ve florbale dosáhnout?
Ve florbalu je mým cílem si zahrát ve vítkovickém týmu a zkusit
se dostat do reprezentace za český tým. V tuto chvíli je pro mě
florbal nejlepším sportem, kterému se chci věnovat. A pokud
bude možné, chtěl bych dosáhnout co nejlepších úspěchů a za to
můžu poděkovat svým dobrým trenérům, kteří mě k tomu motivují a spoluhráčům, díky kterým se stále zdokonaluju.

Další oblíbený sport:
			

fotbal
a volejbal

Oblíbené jídlo: rajská, svíčková,
		
gyros
Jakých florbalových vlastností si na sobě nejvíce ceníš? Co ti ve
florbale nejvíce jde?
Vytrvalost, bojovnost, technika, zrychlení, týmový duch.
V čem naopak myslíš, že by ses měl zlepšit?
Určitě bych měl zlepšit přesnost střelby.
V letošní sezóně je tým starších žáků mnohem silnější než v té
minulé, v čem je jeho síla? Má šanci hrát o první místo v tabulce?
Tento rok máme širší kádr s kvalitními hráči. Využíváme lepší herní
taktiky a naše komunikace mezi hráči se zlepšila. Myslím si, že máme
šanci na první místo, když pořádně zamakáme a pomůže nám i trochu štěstí.
V týmu máš hodně dobrých spoluhráčů, se kterými se ti nejlépe
hraje a proč?
Hraje se mi se všemi dobře, každý je nějakým způsobem výjimečný.
V posledním zápase s Vítkovicemi náš tým bohužel těsně prohrál. I předešlý zápas s tímto soupeřem skončil těsnou prohrou.
Dokážeš vysvětlit, proč je neumí náš tým porazit? V čem jsou
Vítkovice lepší než my?
V prvním zápase jsme výrazně prohrávali, ale dokázali jsme dorovnat
a v jednu chvíli jsme i vyhrávali. Bohužel konec se nevydařil a nešťastně jsme prohráli. Možná nám chybělo i trochu štěstí. Vítkovice mají
větší kádr a jsou lépe sehraní. Dokáží si přesně nahrát. Myslím si, že
máme šanci je porazit, když zlepšíme nahrávky a střelbu.
Na čem by náš tým měl v zápasech i v tréninku zapracovat?
Jak jsem již říkal, zpřesnit nahrávky, střelbu a komunikaci mezi hráči.
Jaký je tvůj florbalový cíl, čeho bys chtěl ve florbale dosáhnout?
Zatím nevím, teprve se budu rozhodovat, do jakého týmu dorostu
postoupím.
Oběma klukům děkujeme za rozhovor.
Ondřej Frank
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Zimní šestka
V neděli 26.1.2020 v dopoledních hodinách
se necelá kopa běžců zúčastnila tradičního zimního běhu, vedeného po Koutských
loukách v délce 6 km, se startem i cílem, jakožto i skromným zázemím, ve sportovním
areálu na Olšinkách v Koutech. Po nočním
mrazíku zůstala trať relativně pevná, tvrdá
a suchá, takže se dala krásně proběhnout
bez viditelné újmy na čistotě sportovního
oděvu zúčastnivších se běžců a běžkyň.
Také označovatelé závodní trati se letos
obešli bez gumáků. Na startu panovala
uvolněná atmosféra, hodna tohoto nenáročného rovinatého běhu, v pěkném prostředí zdejších luk, zpestřena překonáním
jednoho místního potůčku přeskokem.
Již po dvaadvaceti minutách po povelu
start se v cíli objevili nejrychlejší závodníci, které s kratším či delším odstupem následovali další a další běžci, a po dalších
dvaadvaceti minutách proťal cíl poslední
závodník. Jak již tradice velí, po výkonu je
třeba se posilnit, a tak bylo pro závodníky
nachystáno drobné občerstvení. Následovalo vyhlášení výsledků, závěrečný pokec,
úklid... No však to znáte.
Jeden závod sotva skončil a my již pomalu
začínáme připravovat další. Tentokráte již
11. ročník Jarní 10, která se odbude opět
na Olšinkách, dne 15. března 2020. Součástí tohoto běhu budou také závody dětí
ve třech kategoriích. Těší se na vás pořadatelé z Prajzského BK Kravaře.

Malí fotbalisté se utkali v Kravařské kopačce
Dne 25.1.2020 se v prostorách velké tělocvičny v Kravařích uskutečnil 1. ročník Kravařské kopačky našich nejmenších fotbalistů. Turnaj byl pro děti narozené v roce 2011, 2012
a 2013. Kravařské kopačky se zúčastnila 4 družstva, a to Štítiny, Štěpánkovic a dvě družstva domácích Kravaře A a Kravaře B. Začátek turnaje byl v 9 hod. Děti si zahrály dvoukolově, a to 2 x 15 min. každý s každým. Konec turnaje byl krátce po poledni, následovalo
vyhlášení výsledků a předání hodnotných cen. Během celého napínavého turnaje bylo
pro fanoušky připraveno drobné občerstvení, o které se postarali pořadatelé.
Umístění bylo následující:
1. místo – Štěpánkovice, 2. místo – Kravaře A, 3. místo – Štítina, 4. místo – Kravaře B
Za pořadatele si troufám říct, že se turnaj vydařil a doufám, že to nebyl poslední turnaj,
který jsme pro naše nejmenší benjamínky tady v Kravařích mohli uspořádat. Také bych
chtěl poděkovat trenérům panu Sentenskému, panu Ferencovi a panu Fialovi za přípravu
a hlavně za nervy, které během příprav našich nadějných fotbalistů zažívají. Děkuji také
sponzorům, a to firmě KAAPA CNC - Pavel Kerlin, AT Cars – Adam Trunčík, ELHAP elektro
s.r.o. – Lukáš HAHN, Keramika LISSEK, Janu LOKOČOVI, Romanu ULRICHOVI, Jiřímu PAWLIKOVI, Martinu PETERKOVI a Městu Kravaře.
Adam Trunčík, alias Trunďa

Za Prajzský BK Kravaře
Ferenz Jan

Jaro na golfu
S příchodem jara, přesněji od začátku dubna, opět rádi přivítáme nové zájemce
o tento krásný celoživotní sport v příjemném kravařském lesoparku. První trénink
je zdarma, hole pro začátky rovněž zdarma zapůjčíme, stačí tedy jen sportovní oblečení. Pro mládež do 15 let máme zvýhodněné roční členství v klubu za 100 Kč.
Přívítáme zájemce i z řad dospělých. Těšíme se na Vás. Podrobnější info naleznete
na webu www.zgck.cz.
Za Zámecký golf club Kravaře Mirek Skokan

Zveme Vás
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Inzerce, zveme Vás
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Řádková inzerce
Mám zájem o nemovitost ve Vaší obci.
Kontakt: 603 539 999

Město Kravaře, oddělení kultury Vás zve na akci

BEŠEDA
U KAFEJA
8. března 2020
v 15:00 hod.
zámek Kravaře

ŽENY V HLAVNÍ ROLI...
Přijďte společně s námi
oslavit MDŽ VSTUPNÉ 30 Kč

Prodám dům v Kravařích
na ulici Floriánské.
Dům je o dispozici 4+1
se zahradou 580 m².

Cena: 2 790 000 kč
Volejte: 606 768 883

Při rychlém jednání možnost slevy.

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

-

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

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

Tel.-mobil :

Web

:

www.heartreality.cz

Inzerce

4 BALÍČKY
AUTOPOJIŠTĚNÍ
NABITÉ
VÝHODAMI.
Vybrat si vhodné autopojištění je ještě
snadnější nejen díky výhodám, kterými
jsou naše balíčky nabité. Co třeba levnější
pojištění pro toho, kdo málo jezdí?
Využijte možnost sjednat si autopojištění se
slevou až 31 %.
Nabídka platí do června 2020.

Slevy lze uplatnit výhradně u:
pobočka Allianz, a. s., Opavská 120/117, Kravaře
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Jezdím málo,
platím málo.

Žijte si.

Zveme Vás 		
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