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Dvacátý ročník Tříkrálové sbírky
vynesl v Kravařích rekordní částku
„My tři králové jdeme k vám…“
Právě tahle koleda patří k začátku každého
občanského roku. Už dvacet let. Vychází
z biblického příběhu, jak ho známe z Matoušova evangelia, ale v naší době má trochu
poopravený princip. Tři králové skutečně
obdarovávají a skutečně ty nejchudší a nejpotřebnější, ale jsme to my všichni, kdo jim
k tomuto „sponzorství“ dopomáháme.
Koledovat se chodilo po celých uplynulých
generacích, dokladem toho jsou právě vánoční písně a koledy (odtud i jejich název). Novodobá historie této tříkrálové tradice začala

v roce 2000, kdy Tříkrálovou sbírku vyhlásil
v olomoucké arcidiecézi otec biskup Mons.
Jan Graubner. Už o rok později získalo tříkrálové koledování celorepublikový řád a organizace se ujala s konečnou platností Charita
České republiky. Kdosi moudrý řekl, že nenápadné cesty vedou na velké paseky. Nejinak
je tomu i s Tříkrálovou sbírkou. Předpokládá
se, že během letošního roku může být dosaženo (myšleno tím od zmíněného roku 2001
celkově):
• 1,5 miliardy vybraných korun
• pomoci milionu dobrovolníků

• podpoření 15 tisíc projektů
V tom letošním jubilejním roce putuje po celé
naší republice 24 917 pokladniček. Pokud si
uvědomíme, že s každou kasičkou chodí tři
králové, vyhoupne se nám číslo koledujících
nad 70 tisíc. Když k nim připočteme vedoucí
skupinek (jak víte, někdy chodí skupinky po
třech, jindy po čtyřech)… ani se mi nechce
domýšlet, k jakému číslu se dostaneme.
A to nemluvím o všech těch “neviditelných“,
kteří sbírku organizují „v týlu“ a řadu měsíců
dopředu. A pak je také třeba zmínit ty, kteří
naplněné pokladničky rozpečeťují a počítají.
Věřte mi, je to práce zodpovědná, zavazující
a vyžadující přesnost do poslední koruny.
Vím, o čem mluvím. :-)
Pokračování na str. 19.

Svozový kalendář

Vánoce na zámku

Rozhovor s Tobiasem Kernem
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Životní jubileum
v lednu slaví:

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
do nového roku bych vám všem popřála především pevné zdraví, to je to úplně nejdůležitější, a také pohodu a
klid v dnešním uspěchaném světě. Pokud se k tomu přidá hodně lásky a občas i trochu štěstí, může být ten rok
2020 docela příjemný. Přála bych si, abychom v dnešní
hektické době našli čas k zamyšlení nad tím, zda vše, co
se snažíme stíhat, není na úkor těch, na kterých nám nejvíc záleží a zda nám neuniká to podstatné z našeho života. Mnoho pozitivních věcí bereme jako samozřejmost,
ale je potřeba si uvědomit, že za každou činností je spousta lidské práce. A tak mi
dovolte poděkovat všem, kteří se postarali a organizačně zajistili všechny prosincové adventní akce. A že jich tentokrát bylo opravdu hodně… Kromě klasického
rozsvěcování vánočního stromu před městským úřadem, jsme se mohli potkat na
punči u hasičské zbrojnice v Koutech a stromeček se poprvé rozsvítil i u hasičské
zbrojnice na Dvořisku. Obě akce si získali vaši velkou oblibu a vznikla tak moc hezká tradice pro další rok. Nesmím zapomenout na setkání u příležitosti sv. Mikuláše
– patrona kostela v Koutech či u zámku, kde jste si v hojném počtu, i přes nepřízeň počasí, přišli pro betlémské světlo. Zámecký klub žen přivítal delegaci z Polska a reprezentoval naše město v rámci projektu Rok na vsi s vánoční tématikou.
A ohlasy byly opravdu skvělé. Aby se všechny tyto akce mohly uskutečnit, je potřeba nadšených lidí, kteří věnují hlavně svůj volný čas, aby vše připravili a o vše se
postarali. Vážím si vaší práce a patří vám opravdu velké poděkování!!!
Historicky významným termínem pro Hlučínsko byl termín 4. února 1920, v tento
den došlo k připojení Hlučínska k Československu, a to na základě Versailleské
mírové smlouvy. V letošním roce tedy slavíme 100. výročí. Mezi obyvateli Hlučínska
se přičlenění území k Československé republice nesetkalo s příznivou odezvou.
Historie tohoto území je velmi komplikovaná. Stále je potřeba si dějiny připomínat
a znát fakta o místě, kde žijeme.
S tímto výročím je plánovaná Mezinárodní konference, která se uskuteční v úterý
4.2.2020 od 9 hod. v Kulturním domě v Hlučíně. Vstup je volný. Pokud vám to osobně nevyjde, máte možnost sledovat jednotlivé přednášky a řečníky živě na odkazu: https://www.muzeum-hlucinska.cz/live. Více informací a pozvánku najdete na
webu našeho města nebo na stránkách Muzea Hlučínska.
Přeji vám pohodový rok 2020.
Monika Brzesková, starostka

Zvýšení místního poplatku za odvoz
popelnic
Na návrh Rady města Kravaře Zastupitelstvo města Kravaře schválilo dne
27.11.2019 novou Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů s účinností od 1.1.2020. Pro stanovení částky tohoto místního poplatku slouží výpočet skutečných nákladů za 1 občana za rok. V roce 2019
výše těchto nákladů přesáhla částku 1 100 Kč za občana a rok. Proto se Rada
města Kravaře rozhodla navrhnout poplatek na rok 2020 ve výši 650 Kč
na 1 poplatníka a Zastupitelstvo města Kravaře výši tohoto poplatku schválilo.
Odbor MH a IV

80 let
Jan Steffek
Alois Swatzina
Evald Vehovský
85 let
Vladimír Juha
Rudolf Ondrášek
90 let
Anna Míchová
Věra Hrdinová
91 let
Richard Kolarčík
Ingeborg Effenbergrová
92 let
František Mruzek
93 let
František Stein
Jindřich Mrozek
Prosíme občany, kteří si nepřejí zveřejnit své
jméno v rubrice jubilantů, ať tuto skutečnost
nahlásí redakci Besedníku (tel.: 553 777 973).
Děkujeme za pochopení.

Zastupitelstvo
online
Občané mohou od září loňského roku
sledovat jednání Zastupitelstva online.
Nejbližší jednání proběhne 19. února
2020.
Odkaz k přímému přenosu najdete
v den jednání na www.kravare.cz.
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Změny poplatku za psa od 1. 1. 2020
Na základě usnesení Zastupitelstva města Kravaře ze dne 27.11.2019 byla v souladu s platnou legislativou schválena nová Obecně závazná vyhláška č. 5/2019
o místním poplatku ze psů.

Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa 						

300 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele			

400 Kč

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

100 Kč

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, 			
kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení

150 Kč

Hledáme strážce
přechodu
Město Kravaře shání strážce
přechodu na ulici Opavskou.
Případní zájemci získají více informací na tel. číslech: 605 221
044, 605 221 049, nebo na sebe
mohou zanechat kontakt na záznamníku 553 777 900.
Městská policie Kravaře

Osvobození

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je:
• osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou
na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího
sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu
ZTP nebo ZTP/P

Rok 2019
v číslech

Ohlašovací povinnost

• číslo čipu aplikované veterinárním lékařem

Odbor financí

Seniory pomohou zachraňovat obálky
v ledničce
Vážení občané,
oznamujeme Vám, že aktivita Moravskoslezského kraje pod osobní záštitou náměstka hejtmana pro sociální oblast Jiřího
Navrátila, MBA, nazvaná IN.F.Obálka z projektu „Informace jako forma ochrany osob
v seniorském věku“, byla realizována.
IN.F.Obálka slouží k předání údajů o Vašem zdravotním stavu, užívaných lécích,
kontaktech na příbuzné či blízké, v případě, kdy se ve Vaší domácnosti ocitnete
v nebezpečí či ohrožení života, složkám záchranného systému, které jsou o této aktivitě informovány.
IN.F.Obálka (=Informace jako Forma
ochrany) je plastová obálka, která obsahuje informační leták s pokyny k vyplnění, formulář k vyplnění, propisku, magnetu nebo
samolepku (s nápisem: Zde je IN.F.Obálka,
s telefonními čísly na složky záchranného
systému) a je určena seniorům, handicapovaným a osamělým osobám.
IN.F.Obálka může přispět k efektivnímu
zajištění pomoci v situaci tísně, ohrožení zdraví nebo života. Vyplníte formulář
s požadovanými údaji a vložíte jej zpět do

plastové obálky, kterou umístíte do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří.
Samolepkou nebo magnetkou označíte
dveře lednice nebo dveře z vnitřní strany
bytu a tím způsobem budou informovány
zasahující záchranné složky.
IN.F.Obálku si můžete vyzvednout v úředních hodinách na Městském úřadě Kravaře,
Náměstí 43, Kravaře, na Odboru sociálních
věcí, v kanceláři č. 125 nebo na pobočkách
Senior Pointů. Aktivita je zaměřená na zvýšení kvality života seniorů, handicapovaných a osamělých osob a podporu jejich
bezpečí.
Upozorňujeme Vás, že Moravskoslezský
kraj ani Ministerstvo práce a sociálních
věcí, jako iniciátoři této preventivně bezpečnostní akce, nepověřily žádné osoby
ani organizace kontrolou IN.F.Obálek!
Tento projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České Republiky a z rozpočtu
Moravskoslezského kraje.
Věříme, že tato aktivita bude přínosná pro
občany našeho města i celého Moravskoslezského kraje.
Odbor sociálních věcí

V roce 2019 se v Kravařích:
• narodilo
56 dětí
• zemřelo
60 občanů
• přistěhovalo se
116 občanů
• odstěhovalo se
97 občanů
• počet obyvatel
k 31.12.2019

6 806

Svatby v Kravařích
V roce 2019 bylo na území města Kravař uzavřeno 96 manželství, z toho:
• Obřadní síň		
14 obřadů
• Rytířský sál		
12 obřadů
• Zámecký park		
42 obřadů
• Jiná místa		
2 obřady
• Církevní sňatky
31 sňatků

(26 sňatků v kostele sv. Bartoloměje a sv. Mikuláše + 5 sňatků jiných registrovaných církví)

Zámek

• Koncerty		
21
• Výstavy
8
• Slavnosti
3
• Kurzy
2
• Divadelní představení
1
• Ostatní akce
33
• Zvláštní akce zaměřené 		
4
na prohlídky muzea 		
• Projekty a dotace		
3
• Příprava projektů		
2
• Počet návštěvníků zámecké
expozice
4 729
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Situace kolem aquaparku
Vážení spoluobčané,
situace okolo našeho kravařského aquaparku oprávněně vyvolává řadu otázek. Pokusíme se na některé z nich odpovědět.

Komu vlastně aquapark patří?
Vlastnictví je uspořádáno podle výše vstupní investice do stavby
aquaparku. Zde je potřeba zdůraznit, že do vybudování aquaparku nebyly vloženy žádné soukromé finanční prostředky, ale
jednalo se pouze o prostředky veřejné. Buly Aréna vložila do
stavby částku ve výši 70 mil. Kč, která byla dotací z Ministerstva
financí. Město Kravaře investovalo úvěr od České spořitelny
v částce 45 mil. Kč (pozn. red.: výše úvěru, která ještě zbývá doplatit
je 5 526 630 Kč, poslední splátka bude v září 2021). Na základě těchto vstupních vkladů je Buly Aréna většinovým vlastníkem (5/8)
a Město Kravaře menšinovým vlastníkem (3/8) aquaparku. Jiná
je situace v případě pozemků pod budovou aquaparku, kde je
výrazně většinovým vlastníkem Město Kravaře.

Kdo aquapark provozuje?
Na základě smlouvy o sdružení z 1. ledna 2012 a pozdějších
dodatků provozuje aquapark příspěvková organizace města
pod názvem Buly Aréna - Aquapark Kravaře p.o. Dle uvedené
smlouvy nese veškerou tíži provozu tato příspěvková organizace. Hradí tak nejen běžné provozní náklady, ale i ztrátu, která provozem vzniká, stejně tak jako veškeré opravy a údržbu.
Smlouva dále stanoví, že pokud by se stal provoz ziskovým,
bude rozdělen úměrně podle vlastnických poměrů, jak byly
popsány výše. Od roku 2013 město uhradilo na provozních
ztrátách aquaparku celkem 7 190 101 Kč.

Co se vlastně stalo?
Aquapark celé roky fungoval a zdálo se, že bude fungovat i nadále. Pak však přišla ze strany Buly Arény výpověď ze smlouvy
o sdružení. To samotný provoz neohrozilo. Problémem byla
další výpověď ze strany Buly Arény, a to na dodávku elektrické
energie. Výpovědní lhůta byla 3 měsíce a zástupci Buly Arény
načasovali výpověď tak, aby korespondovala s koncem smlouvy o sdružení. Alternativní možnost dodávek elektrické energie
do aquaparku neexistuje, proto by byl dopad výpovědi fatální.
A proč vlastně k uvedeným výpovědím došlo? Předmětem sporu jsou dotace, nikoliv však na provoz aquaparku, ale na provoz
Buly Arény a dalších sportovišť. Město nemá takové prostředky,
aby mohlo poskytovat Buly Aréně každý rok 3.100.000 Kč, a nemůže podporovat jeden subjekt na úkor svého dalšího rozvoje
v jiných oblastech života. Proto byl podán k soudu návrh na tzv.
předběžné opatření. Soud podpořil názor vedení města a Buly
Aréně zakázal zastavení dodávek elektrické energie.

Je město vstřícné?
Zástupci města komunikovali se zástupci Buly Arény i s jejich

právními zástupci. Objevila se celá řada variant, ale všechny
narážely na požadavek dotace pro Buly s dlouhodobým závazkem. Aby byla jednání úspěšná, je vždy potřeba dobrá vůle
všech zúčastněných stran. Město nikdy neodmítlo poskytovat
Buly Aréně dotace. Pouze požaduje, aby byl na všechny žadatele uplatňován stejný metr. A aby výše dotace odpovídala aktuálním možnostem rozpočtu.
Veškerý provoz samotného aquaparku by přitom nadále hradilo a zajišťovalo město. To také Buly Aréně nabídlo postupně
tři částky na odkup jejího podílu v aquaparku ve výši 5/8. Odborný posudek stanovil cenu ve výši 14 mil. Kč. Město přesto již
dvakrát nabídku navýšilo. Nejprve na 20 mil. Kč a posléze na
30 mil. Kč, což je také nabídka, která stále trvá.

Co nabízí Buly Aréna?
Varianty pro další fungování aquaparku, které nabízí Buly Aréna, jsou dvě. První varianta by znamenala, že město převezme
do správy provoz nejen aquaparku, ale také hokejové haly
a dětského hřiště. Město by přitom hradilo veškeré náklady
spojené s provozem a údržbou, ale také provozní ztrátu uvedených sportovišť. Jejich vlastníkem by i nadále zůstala Buly
Aréna. Druhá varianta pracuje s tím, že město bude i nadále
provozovat aquapark dle podmínek dříve platné smlouvy
a ročně bude na provoz sdružení Buly Arény (tedy ne na provoz
aquaparku) přispívat částkou 3.100.000 Kč. Tyto varianty jsou
však pro město nadále ekonomicky nepřijatelné, protože by
znamenaly zásadní omezení rozvoje města.

Jaký je současný stav a co bude dál?
Nyní je provoz aquaparku možný díky předběžnému opatření
opavského soudu. Město zároveň podle rozhodnutí o tomto
opatření podalo k soudu žalobu o majetkové vypořádání mezi
spoluvlastníky, tedy mezi ním samým a Buly Arénou. Proti
předběžnému opatření se Buly Aréna odvolala a nyní probíhá
odvolací řízení u krajského soudu. V současné chvíli tak vedení
města čeká na další postup soudů. Stále však leží na stole nabídka města na odkup podílu Buly Arény. Pokud by se město
stalo jediným vlastníkem aquaparku, byla by to nejlepší záruka,
že jeho provoz nebude ohrožen. Městu velmi záleží na dalším
fungování aquaparku pro občany města Kravaře i pro občany
sousedních obcí. Stále je připraveno nést náklady na provoz
a údržbu aquaparku. Město chce podporovat sport, kulturu
i další spolky a jejich činnost. Musí to však být podpora, která bude mít svá pravidla, podmínky budou pro všechny stejné
a výše podpory nepřekročí reálné možnosti městského rozpočtu.
Rada Města Kravaře
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20. února20. února

23. dubna23. dubna23. července
23. července

19. března
19. března

23. ledna23. ledna

CO DO PYTLŮ
CO DO
NEPATŘÍ?
PYTLŮ NEPATŘÍ?
- plechovky
- plechovky
od barev, od
minerálních
barev, minerálních
olejů, insekticidů,
olejů, insekticidů,
pesticidů a
pesticidů
jiných a jiných
chemikáliíchemikálií
(jedná se o(jedná
nebezpečné
se o nebezpečné
odpady, které
odpady,
odevzdejte
které odevzdejte
do sběrného
do sběrného
dvora)
dvora)

KOVOVÉ OBALY
KOVOVÉ OBALY
kovové obaly
kovové
neznečištěné
obaly neznečištěné
potravinami
potravinami
(vypláchnuté
(vypláchnuté
konzervy),konzervy),
plechovkyplechovky
od piva aodjiných
piva a jiných
nápojů,
drobné
kovové předměty
z domácností,
sprejové nádobky,
kovová
víčka,obaly
prázdné obaly
nápojů, drobné
kovové
předměty
z domácností,
sprejové nádobky,
kovová víčka,
prázdné
čajových
svíček, atd.
čajových svíček,
atd.

nápojové kartony
nápojové
odkartony
mléka, od
džusů,
mléka,
vína,
džusů,
atd. vína, atd.

TETRAPACK
TETRAPACK

PET lahve,
PET
folie
lahve,
(čiré,folie
barevné),
(čiré, barevné),
mikrotenové
mikrotenové
sáčky, sáčky
sáčky,
od sáčky
bonbónů,
od bonbónů,
oplatek a oplatek
cukrovinek,
a cukrovinek,
obaly od obaly
chipsů,
odkávy,
chipsů,
igelitové
kávy, tašky,
igelitové
plastové
tašky, obaly
plastové
neznečištěné
obaly neznečištěné
potravinami
potravinami
(kelímky od
(kelímky od
jogurtů, másla,
jogurtů,
sýrů,
másla,
masa),
sýrů,
vypláchnuté
masa), vypláchnuté
HDPE plasty
HDPE
(obaly
plasty
od (obaly
kečupů,
odhořčice,
kečupů,šamponů,
hořčice, šamponů,
pěny
pěny
do koupele,
do kosmetiky,
koupele, kosmetiky,
sava, domestosu,
sava, domestosu,
prostředkůprostředků
na mytí nádobí,
na mytí čistících
nádobí, prostředků),
čistících prostředků),
obalový polystyren,
obalový polystyren,
plastové hračky,
plastové
atd.
hračky, atd.

PLASTY PLASTY

sběrný obal:
sběrný
žlutý
obal:
pytel
žlutý
s potiskem
pytel s potiskem
Marius Pedersen
Marius Pedersen

PLASTY
PLASTY
+ TETRAPACK
+ TETRAPACK
+ KOVOVÉ
+ KOVOVÉ
OBALYOBALY
- vše do jednoho
- vše dopytle
jednoho
!!! pytle !!!

ČERVEN

KVĚTEN

DUBEN

BŘEZEN

LEDEN

LEDEN

každý pátek
každý pátek
každý pátek
každý pátek
BŘEZEN
6.3., 13.3.,
6.3.,
20.3.
13.3., 20.3.
sudý
sudý
DUBEN
3.4.
17.4.
3.4.
17.4.
týden
týden
KVĚTEN
1.5.
15.5.
1.5. 29.5.
15.5. 29.5.
ČERVEN
12.6. 26.6.
12.6. 26.6.

"A" - ulice
"A"od
- ulice
hlavní
odsilnice
hlavní(Opavská,
silnice (Opavská,
Hlučínská)
Hlučínská)
směremsměrem
na Štěpánkovice
na Štěpánkovice

směsný komunální
odpad

KRAVAŘE,
KRAVAŘE,
KOUTY
KOUTY
- svozová
- svozová
oblastoblast
"A" "A"

ÚNOR

ÚNOR
DUBEN
10.4.

24.4.
10.4.
22.5.
8.5.
19.6.
5.6.

27.3.
24.4.
22.5.
19.6.

27.3.

ŘÍJEN
9.10.

ZÁŘÍ
11.9.

SRPEN
14.8.

PROSINECPROSINEC

LISTOPADLISTOPAD
6.11.

ŘÍJEN

ZÁŘÍ

SRPEN

ČERVENEC
ČERVENEC
3.7.

31.7.
17.7.
28.8.
14.8. 28.8.
25.9.
11.9. 25.9.
23.10.
9.10. 23.10.
20.11.
6.11. 20.11.

17.7.
3.7.

31.7.
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V případě
V případě
zjištění, zjištění,
že popelnice
že popelnice
obsahuje
obsahuje
zakázané
zakázané
odpady,odpady,
bude s majitelem
bude s majitelem
nemovitosti
zahájenozahájeno
přestupkové
řízení veřízení
věci porušení
platné OZV
o OZV o
nemovitosti
přestupkové
ve věci porušení
platné
stanovení
systémusystému
shromažďování,
sběru, přepravy,
třídění, využívání
a
stanovení
shromažďování,
sběru, přepravy,
třídění, využívání
a
odstraňování
komunálních
odpadů odpadů
na území
a současně
bude bude
odstraňování
komunálních
naměsta
územíKravaře
města Kravaře
a současně
majitel nemovitosti
povinnen
uhradit náklady
za mimořádný
odvoz a odvoz a
majitel nemovitosti
povinnen
uhradit náklady
za mimořádný
odstranění
tohoto odpadu
v min.
výšiKč
1.000,odstranění
tohoto odpadu
v min. výši
1.000,!!! Kč !!!
Svoz bioodpadu
Svoz bioodpadu
probíhá probíhá
od 5:00od
do5:00
22:00
dohod.
22:00
!!! hod. !!!
Pytle s bioodpadem,
kteréstát
budou
stát u popelnic,
!!!
Pytle s bioodpadem,
které budou
u popelnic,
sbírány sbírány
nebudounebudou
!!!

UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
!
!

hlína - potraviny
hlína - potraviny
- sklo - plasty
- sklo - plasty
tetrapack
- tetrapack
- papír --kovy
papír- -textil
kovy- -léky
textil
- guma
- léky -- guma směsný směsný
komunál.
komunál.
odpad - odpad
vaječné
- vaječné
skořápky
skořápky
- kosti - -uhynulá
kosti - uhynulá
zvířata -zvířata
popel -- popel podestýlky
podestýlky
domácích
domácích
zvířat - zvířat
hřbitovní
- hřbitovní
odpad (věnce,
odpad (věnce,
umělé květiny)
umělé květiny)
nebezpečný
nebezpečný
odpad - odpad
elektroodpad
- elektroodpad
- atd. - atd.

!!! HNĚDÁ
!!! HNĚDÁ
POPELNICE
POPELNICE
NEBUDE
NEBUDE
VYSYPÁNA
VYSYPÁNA
V PŘÍPADĚ,
V PŘÍPADĚ,
ŽE
ŽE
BUDE OBSAHOVAT:
BUDE OBSAHOVAT:

tráva - listy
trávaa -nať
listy
zeazeleniny
nať ze zeleniny
- jadřince
- jadřince
- pecky -z pecky
ovoce z- ovoce
skořápky
- skořápky
z ořechůz -ořechů slupky zslupky
ovoce za ovoce
zeleniny
a zeleniny
- bramborové
- bramborové
slupky -slupky
kávový- odpad
kávový- odpad
čajový -odpad
čajový odpad
a čajovéasáčky
čajové- piliny
sáčky--hobliny
piliny - hobliny
- plevel - košťály
plevel - košťály
i celé rostliny
i celé rostliny
- seno - -sláma
seno - sláma listí - dřevní
větve z- prořezu
stromů do
délkydo
25cm
a průřezu
2cm
listí -hmota
dřevní- hmota
větve z prořezu
stromů
délky
25cm a průřezu
2cm

BIOODPAD
BIOODPAD
- CO SE
- CO
SBÍRÁ?
SE SBÍRÁ?

Případná změna
Případná
svozového
změna svozového
dne Vám bude
dne Vám
v dostatečném
bude v dostatečném
předstihu oznámena
předstihu oznámena
!
!

BIO svozový
BIO svozový
den PÁTEK
den -PÁTEK
LICHÝ -TÝDEN
LICHÝ -TÝDEN
samolepka
- samolepka
zelená BIO
zelená BIO

ČERVEN ČERVEN
5.6.

KVĚTEN KVĚTEN
8.5.

DUBEN

BŘEZEN BŘEZEN

LEDEN

LEDEN

ulice ve směru
ulice ve
jízdy
směru
Hlučín
jízdy
- Opava
Hlučín(pravá
- Opava
strana):
(praváHlučínská,
strana): Hlučínská,
Opavská,Opavská,
Bolatická,Bolatická,
Školní, Východní,
Školní, Východní,
Severní, Sluneční,
Severní, Sluneční,
Polní, Sadová,
Polní, Kostelní,
Sadová, Kostelní,
Pod Dráhou,
Pod Souběžná,
Dráhou, Souběžná,
Družstevní,
Družstevní,
Kalužova,Kalužova,
Úzká, Nová,
Úzká,
Pavla
Nová,
Richtera,
Pavla Richtera,
Sportovní,
Sportovní,
Záhumenní,
Záhumenní,
Potočná,Potočná,
Cihelní, Polní,
Cihelní,
Floriánská,
Polní, Floriánská,
Štěpánkovická,
Štěpánkovická,
Rohová, U
Rohová,
Trati, Č.
U Trunčíka,
Trati, Č. Trunčíka,
Poštovní,Poštovní,
Nádražní,Nádražní,
Komenského,
Komenského,
Kolofíkova,
Kolofíkova,
Novodvorská,
Novodvorská,
Krátká, Lelkova,
Krátká, Lelkova,
Slepá, Travní,
Slepá, Travní,
Böhmova,
Böhmova,
Slámova.Slámova.

SVOZOVÝ
SVOZOVÝ
KALENDÁŘ
KALENDÁŘ
BIOODPADU
BIOODPADU
2020 2020

bioodpad

KRAVAŘE,
KRAVAŘE,
KOUTY
KOUTY
- svozová
- svozová
oblastoblast
"A" "A"

bioodpad

SVOZOVÝ
SVOZOVÝ
KALENDÁŘ
KALENDÁŘ
2020 2020

Z městského úřadu		

LEDEN
ÚNOR

LEDEN

SVOZOVÝ
SVOZOVÝ
KALENDÁŘ
KALENDÁŘ
2020 2020

lichý
týden

ZÁŘÍ
11.9.

SRPEN
14.8.

ČERVENEC
ČERVENEC
3.7.

ZÁŘÍ
ŘÍJEN
9.10.

SRPEN

ŘÍJEN

LISTOPADLISTOPAD
6.11.

PROSINEC
PROSINECkaždý

31.7.
17.7.
28.8.
25.9.

31.7.

23.10.
9.10. 23.10.
20.11.
6.11. 20.11.
pátek
každý pátek

17.7.
3.7.
28.8.
14.8.
25.9.
11.9.

"B" - ulice
"B"od
- ulice
hlavní
odsilnice
hlavní(Opavská,
silnice (Opavská,
Hlučínská)
Hlučínská)
směremsměrem
na Dvořisko
na Dvořisko

KRAVAŘE,
KRAVAŘE,
KOUTY,
KOUTY,
DVOŘISKO
DVOŘISKO
- svozová
- svozová
oblastoblast
"B" "B"
ÚNOR
lichý

24.4.
týden
22.5.
19.6.

každý pátek
každý pátek
každý pátek
každý pátek
každý pátek
každý pátek

DUBEN
10.4.

24.4.
10.4.
22.5.
8.5.
19.6.
5.6.

sběrný obal:
sběrný
žlutý
obal:
pytel
žlutý
s potiskem
pytel s potiskem
Marius Pedersen
Marius Pedersen
PLASTY PLASTY
PET lahve,
PET
folie
lahve,
(čiré,folie
barevné),
(čiré, barevné),
mikrotenové
mikrotenové
sáčky, sáčky
sáčky,
od sáčky
bonbónů,
od bonbónů,
oplatek a oplatek
cukrovinek,
a cukrovinek,
obaly od obaly
chipsů,
odkávy,
chipsů,
igelitové
kávy, tašky,
igelitové
plastové
tašky, obaly
plastové
neznečištěné
obaly neznečištěné
potravinami
potravinami
(kelímky od
(kelímky od
jogurtů, másla,
jogurtů,
sýrů,
másla,
masa),
sýrů,
vypláchnuté
masa), vypláchnuté
HDPE plasty
HDPE
(obaly
plasty
od (obaly
kečupů,
odhořčice,
kečupů,šamponů,
hořčice, šamponů,
pěny
pěny
do koupele,
do kosmetiky,
koupele, kosmetiky,
sava, domestosu,
sava, domestosu,
prostředků
prostředků
na mytí nádobí,
na mytí čistících
nádobí, prostředků),
čistících prostředků),
obalový polystyren,
obalový polystyren,
plastové hračky,
plastové
atd.
hračky, atd.
TETRAPACK
TETRAPACK
nápojové kartony
nápojové
odkartony
mléka, od
džusů,
mléka,
vína,
džusů,
atd. vína, atd.
KOVOVÉ OBALY
KOVOVÉ OBALY
kovové obaly
kovové
neznečištěné
obaly neznečištěné
potravinami
potravinami
(vypláchnuté
(vypláchnuté
konzervy),konzervy),
plechovkyplechovky
od piva aodjiných
piva a jiných
nápojů,
drobné
kovové předměty
z domácností,
sprejové nádobky,
kovová
víčka,obaly
prázdné obaly
nápojů, drobné
kovové
předměty
z domácností,
sprejové nádobky,
kovová víčka,
prázdné
čajových
svíček, atd.
čajových svíček,
atd.

23. dubna23. dubna23. července
23. července

CO DO PYTLŮ
CO DO
NEPATŘÍ?
PYTLŮ NEPATŘÍ?
- plechovky- od
plechovky
barev, minerálních
od barev, minerálních
olejů, insekticidů,
olejů, insekticidů,
pesticidů apesticidů
jiných chemikálií
a jiných chemikálií
(jedná se o (jedná
nebezpečné
se o nebezpečné
odpady, které
odpady,
odevzdejte
které odevzdejte
do sběrného
dodvora)
sběrného dvora)

21. května
21. května 20. srpna20. srpna 19. listopadu
19. listopadu

22. října 22. října

23. ledna23. ledna

18. června
18. června

21. prosince
21. prosince

20. února20. února

24. září 24. září

19. března
19. března

PAPÍR PAPÍR

sběrný obal:
sběrný
modrý
obal:pytel
modrý
s potiskem
pytel s potiskem
Marius Pedersen
Marius Pedersen

ANO: noviny,
ANO: časopisy,
noviny, časopisy,
katalogy, katalogy,
neznečištěné
neznečištěné
papírové sáčky,
papírové
kartony,
sáčky, krabice,
kartony,kancelářský
krabice, kancelářský
papír, knihy,
papír,
sešity,
knihy,
obalový
sešity,papír,
obalový
reklamní
papír,letáky,
reklamní
atd..
letáky, atd..

16. dubna16. dubna20. července
20. července

NE !!!: kopírák,
NE !!!: voskovaný
kopírák, voskovaný
papír, hygienické
papír, hygienické
potřeby, papír
potřeby,
znečištěný
papír znečištěný
potravinami,
potravinami,
použité použité
plenky,
sklo,
plasty, nebezpečný
odpad, atd..
plenky, textil,
sklo,textil,
plasty,
nebezpečný
odpad, atd..

7. května7. května 13. srpna13. srpna 12. listopadu
12. listopadu

8. října 8. října

20. ledna20. ledna

4. června4. června

7. prosince
7. prosince

17. února17. února

17. září 17. září

16. března
16. března

SVOZOVÝ
SVOZOVÝ
KALENDÁŘ
KALENDÁŘ
BIOODPADU
BIOODPADU
2020 2020

KRAVAŘE,
KRAVAŘE,
KOUTY,
KOUTY,
DVOŘISKO
DVOŘISKO
- svozová
- svozová
oblastoblast
"B" "B"

ÚNOR

LEDEN

17.4.
29.5.
15.5.
26.6.

29.5.

ZÁŘÍ

SRPEN

2.10.
ŘÍJEN

4.9.
ZÁŘÍ

7.8.
SRPEN

10.7.
ČERVENEC
ČERVENEC

ŘÍJEN

13.11.
LISTOPADLISTOPAD

PROSINEC
PROSINEC

24.7.
10.7. 24.7.
21.8.
7.8.
21.8.
18.9.
4.9.
18.9.
16.10.
2.10. 30.10.
16.10. 30.10.
27.11.
13.11. 27.11.

ulice ve směru
ulice ve
jízdy
směru
Hlučín
jízdy
- Opava
Hlučín (levá
- Opava
strana):
(levá Hlučínská,
strana): Hlučínská,
Opavská,Opavská,
Olšinky, Olšinky,
Skřivančí,
Skřivančí,
Kašpara Kašpara
Peterka, Hraniční,
Peterka, Hraniční,
Nábřežní,Nábřežní,
Čemenka,
Čemenka,
Luční, Zahradní,
Luční, Zahradní,
Bezručova,
Bezručova,
Nádražní,Nádražní,
Tyršova, Tyršova,
Náměstí,Náměstí,
Petra z Kravař,
Petra zNovodvorská,
Kravař, Novodvorská,
U Kapličky,
U Kapličky,
Vyhlídalova,
Vyhlídalova,
Mlýnská,Mlýnská,
Alejní, Mírová,
Panská, U
Vody, U
Alejní,Osvobození,
Mírová, Osvobození,
Panská,
U Náhonu,
Vody, U Náhonu,
DVOŘISKO.
DVOŘISKO.
ÚNOR

LEDEN

3.4.
DUBEN

BŘEZEN BŘEZEN
DUBEN

1.5.
KVĚTEN KVĚTEN

17.4.
3.4.
15.5.
1.5.
26.6.
12.6.

Svoz bioodpadu
Svoz bioodpadu
probíhá probíhá
od 5:00od
do5:00
22:00
dohod.
22:00
!!! hod. !!!
Pytle s bioodpadem,
kteréstát
budou
stát u popelnic,
!!!
Pytle s bioodpadem,
které budou
u popelnic,
sbírány sbírány
nebudounebudou
!!!

V případě
V případě
zjištění, zjištění,
že popelnice
že popelnice
obsahuje
obsahuje
zakázané
zakázané
odpady,odpady,
bude s majitelem
bude s majitelem
nemovitosti
zahájeno
přestupkové
řízení veřízení
věci porušení
platné OZV
o OZV o
nemovitosti
zahájeno
přestupkové
ve věci porušení
platné
stanovení
systémusystému
shromažďování,
sběru, přepravy,
třídění, využívání
a
stanovení
shromažďování,
sběru, přepravy,
třídění, využívání
a
odstraňování
komunálních
odpadů odpadů
na území
a současně
bude bude
odstraňování
komunálních
naměsta
územíKravaře
města Kravaře
a současně
majitel nemovitosti
povinnen
uhradit náklady
za mimořádný
odvoz a odvoz a
majitel nemovitosti
povinnen
uhradit náklady
za mimořádný
odstranění
tohoto odpadu
v min. výši
1.000,!!! Kč !!!
odstranění
tohoto odpadu
v min.
výšiKč
1.000,-

UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
!
!

hlína - potraviny
hlína - potraviny
- sklo - plasty
- sklo - plasty
tetrapack
- tetrapack
- papír --kovy
papír- -textil
kovy- -léky
textil
- guma
- léky -- guma směsnýsměsný
komunál.
komunál.
odpad - odpad
vaječné
- vaječné
skořápky
skořápky
- kosti - -uhynulá
kosti - uhynulá
zvířata -zvířata
popel - popel podestýlky
podestýlky
domácích
domácích
zvířat - zvířat
hřbitovní
- hřbitovní
odpad (věnce,
odpad (věnce,
umělé květiny)
umělé květiny)
nebezpečný
nebezpečný
odpad - odpad
elektroodpad
- elektroodpad
- atd. - atd.

!!! HNĚDÁ
!!! HNĚDÁ
POPELNICE
POPELNICE
NEBUDE
NEBUDE
VYSYPÁNA
VYSYPÁNA
V PŘÍPADĚ,
V PŘÍPADĚ,
ŽE
ŽE
BUDE OBSAHOVAT:
BUDE OBSAHOVAT:

tráva - listy
trávaa -nať
listy
zeazeleniny
nať ze zeleniny
- jadřince
- jadřince
- pecky -z pecky
ovocez- ovoce
skořápky
- skořápky
z ořechůz -ořechů slupky zslupky
ovoce zaovoce
zeleniny
a zeleniny
- bramborové
- bramborové
slupky -slupky
kávový- odpad
kávový- odpad
čajový -odpad
čajový odpad
a čajovéasáčky
čajové- piliny
sáčky-- hobliny
piliny - hobliny
- plevel - košťály
plevel - košťály
i celé rostliny
i celé rostliny
- seno - -sláma
seno - sláma listí - dřevní
větve z- prořezu
stromů do
délkydo
25cm
a průřezu
2cm
listí -hmota
dřevní- hmota
větve z prořezu
stromů
délky
25cm a průřezu
2cm

BIOODPAD
BIOODPAD
- CO SE
- CO
SBÍRÁ?
SE SBÍRÁ?

Případná změna
Případná
svozového
změna svozového
dne Vám bude
dne Vám
v dostatečném
bude v dostatečném
předstihu oznámena
předstihu oznámena
!
!

BIO svozový
BIO svozový
den PÁTEK
den -PÁTEK
SUDÝ TÝDEN
- SUDÝ -TÝDEN
samolepka
- samolepka
bílá BIObílá BIO

12.6.
ČERVEN ČERVEN

bioodpad

BŘEZEN BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN KVĚTEN
8.5.
ČERVEN ČERVEN
5.6.

směsný komunální
odpad

PLASTY
PLASTY
+ TETRAPACK
+ TETRAPACK
+ KOVOVÉ
+ KOVOVÉ
OBALYOBALY
- vše do jednoho
- vše dopytle
jednoho
!!! pytle !!!

směsný komunální
odpad

UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
- svoz odpadů
- svoz odpadů
probíhá probíhá
v době od
v době
5:00 od
do 5:00
22:00do
hod.
22:00
!!! hod. !!!

bioodpad
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Oprava pomníků
V říjnu 2019 nechalo Město Kravaře znovu
vystříbřit písmo na pamětní desce na fasádě
ZUŠ na Dvořisku, připomínající 10 padlých
občanů Dvořiska v souvislosti s boji obou
světových válek. Tato oprava stála 3 000 Kč.
O měsíc později pak Město Kravaře provedlo první etapu opravy pomníku na Hlučínské ulici, který byl postaven v roce 1922,
jako památka 92 padlých občanů Koutů
v 1. sv. válce. První etapa opravy spočívala
v demontáži obvodových žulových stupňů,
při které bylo zjištěno, že rozsazení schodů
bylo zapříčiněno nejen mrazem a zamrzání
zeminy mezi dobetonovanou zálivkou, ale
také silným kořenovým systémem, který vyrostl z ozdobných rostlin kolem podstavce.
Nemalý podíl na tomto špatném stavu maly
také otřesy způsobené hustou dopravou
v těsné blízkosti pomníku. Kořeny byly z památníku odstraněny. Bylo provedeno odsekání nálepků a přesahujících částí dodatečné
betonové zálivky a konstrukce. Žulové rámy
(schody) byly vyčištěny mechanicky, chemic-

ky a omyty tlakovou vodou. Provedlo se čepování pro kadmiované kotevní spony a schody
byly osazeny zpět na vyspravené základové
lože s provedením spárování cementovou
maltou. Vnitřní prostor byl zaplněn struskou
s udusáním a povrch je upraven pohledovými kamínky – THASSOS. Celkové náklady činily 28 900 Kč. Druhá etapa opravy naplánovaná na rok 2020 bude spočívat v přezlacení
písma na pomníku.
Oba pomníky svým charakterem naplňují definici zákona 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a jsou také vedeny
v Centrální evidenci válečných hrobů, spravované Ministerstvem obrany České republiky.
Smysl péče a udržování těchto pietních míst
spočívá v uctění památky zesnulých a také
jako připomínka na nesmyslné válečné konflikty a zbytečně zmařené lidské životy a aby
se i příští generace vyvarovaly chyb, které by
mohly znovu vést k hrůzám a utrpení, které
prožili naši předci.
Michal Hlaváč, kancelář úřadu

OKÉNKO DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
15. část: Sociální bydlení
V dnešním okénku se nebudu věnovat, jak je
zvykem, žádné sociální službě podle zákona
o sociálních službách, ale seznámím Vás se
sociálním bydlením. Pojem sociální bydlení se
často objevuje v médiích či tisku a přesto je pro
mnohé zahaleno „tajemstvím“, co se za tímto
pojmem konkrétně skrývá. Toto se Vám pokusím přiblížit a objasnit. Pod pojmem sociální
bydlení si lze představit bydlení poskytované
lidem v bytové nouzi nebo bytovou nouzí bezprostředně ohroženým. Sociální bydlení je na
místní úrovni poskytováno vždy formou bydlení
v bytech. Sociální byt je standardní zkolaudovaný byt nacházející se (zpravidla) mimo sociálně vyloučené lokality, který je přidělován na
základě posouzení bytové nouze. Poskytování
bydlení v sociálním bytě je doprovázeno sociální prací, přičemž její míra závisí na potřebách
klienta a výsledku sociálního šetření dané domácnosti, její intenzita a frekvence je určována
vždy individuálně s ohledem na konkrétní situaci v domácnosti a posouzení sociální, zdravotní či ekonomické situace jejích členů.
Sociální bydlení je určeno především pro lidi
bez přístřeší (lidé přežívající venku nebo v noclehárně), bez domova (lidé bydlící v ubytovnách nebo institucích, např. azylových domech,
věznicích, zdravotnických zařízeních, zařízeních

pro děti atd.), v nejistém bydlení (lidé žijící
v přechodném bydlení u rodiny nebo přátel,
bydlení bez právního nároku, osoby ohrožené
vystěhováním atd.), v nevyhovujícím bydlení
(lidé v provizorních nebo neobvyklých obydlích, lidé ohrožení domácím násilím apod.).
Sociální bydlení bývá přidělováno osobám,
které se nacházejí v sociální nebo bytové nouzi, tedy na základě potřebnosti, nikoliv za tzv.
zásluhy, které nesouvisejí s bydlením (např.
bezdlužnost, aktivní hledání si zaměstnání,
školní docházka dětí apod.) Tento princip nicméně neznamená, že uživatel sociálního bydlení nemusí řádně plnit povinnosti nájemce
sociálního bytu obsažené v nájemní smlouvě
a zákonech. Tyto povinnosti zahrnují zejména
řádné placení nájmu, služeb spojených s bydlením, řádnou péči o byt, dodržování domovního
řádu apod., ale také spolupráci se sociálním
pracovníkem nebo splacení dosavadních dluhů – jestliže jsou tyto povinnosti obsaženy ve
smlouvě. Při přístupu k sociálnímu bydlení je
nutné upřednostňovat nejohroženější skupiny
osob, jejichž bytová nouze je nejnaléhavější,
aby se jejich sociální propad zabrzdil a bylo
možné jejich situaci řešit.
Sociální bydlení se poskytuje nejčastěji na
dobu určitou s možností prodloužení. Obvykle

to bývá na dobu 5-8 měsíců a poté je možné
prodloužení na dalších 6 měsíců, 1 rok případně i déle.
Bližší informace naleznete na: http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/.
Pokud má někdo z Vás čtenářů o sociální bydlení zájem či ví o někom, kdo by jej potřeboval,
budeme rádi za jakékoliv Vaše poznatky a Vaše
názory týkající se této problematiky. Můžete
nám napsat, zatelefonovat nebo v úředních
hodinách navštívit osobně. Psát můžete na email: irena.ulickova@kravare.cz, telefonovat na
tel.: 553 777 927 nebo 553 777 924.
Město Kravaře bude v letošním roce připravovat
navazující střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb a souvisejících aktivit pro další období.
Do tohoto plánu lze zařadit i sociální bydlení.
Máte zájem a chuť podílet se na procesu plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit
v našem městě? Máte podněty, připomínky či
dotazy k množství, kvalitě či dostupnosti sociálních služeb v našem městě? Máte zájem na
zlepšení situace v této oblasti? Potom neváhejte a kontaktujte nás, rádi s Vámi budeme spolupracovat.
Irena Uličková
vedoucí odboru sociálních věcí

Kultura

Rozsvícení
vánočního stromu
Adventní dobu v Kravařích jsme opět zahájili Slavnostním rozsvícením stromu. Tato
akce se konala v sobotu 30. listopadu před
budovou městského úřadu. Vánoční strom,
nazdobený různými ručně vyráběnými ozdobami, vyrobenými kravařskými dětmi
i dospělými, byl pak za doprovodu zpěvu
pěveckého souboru Fialenky a zvuku zvonečků zúčastněných, slavnostně rozsvícen
paní starostkou Monikou Brzeskovou. Ta
nás, společně s paní ředitelkou CVČ Evou
Juráškovou, doprovázela celým sobotním
podvečerem. Nechyběla ani úvodní slova
pana faráře Jana Szkandery. Kromě již zmíněného souboru Fialenka pod vedením paní
učitelky Marie Kotulové a Silvie Weczerkové,
vystoupily také zpěvačky kravařské scholy
a svou písní „Svíčku zapálíme znovu“ krásně
otevřely začátek Adventu. V průběhu programu došlo také na vyhodnocení soutěže
„O nejlepší vánoční ozdobu“ a předání cen
z rukou pana místostarosty Martina Schwarze. Drobné dárečky či sladkosti obdrželi také
ti, kteří si na tuto akci přinesli zvoneček. Na
samotný závěr už netrpělivě čekaly děti, protože se všechny těšily na společné vypuštění
balónků s přáním pro Ježíška. Na zaplněném
prostranství před Městským úřadem měli
návštěvníci možnost občerstvit se u stánků
s jídlem a pitím, které zajistil KRPŠ při ZŠ Kravaře. Téměř všechny vánoční stromy umístěné v době adventní na různých místech
v Kravařích byly v roce 2019 městské, až na
jeden, před kravařským zámkem, který věnovala paní Marie Hercíková z ulice Alejní, za
což jí moc děkujeme. Poděkování patří také
všem, kteří tuto pěknou akci připravují, všem
vystupujícím, výrobcům ozdob a také společnosti ČEZ a.s. za finanční podporu akce.
Silvie Hříbková, vedoucí oddělení kultury
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Návštěvníci Vánoc na zámku si užili
předvánoční atmoféru
Tu pravou vánoční atmosféru mohli
v předvánočním čase nasát ti, kteří ve
dnech 7. a 8. prosince navštívili kravařský zámek. Konala se zde tradiční a velmi
populární výstava Vánoce na zámku. Téměř 6 tisíc návštěvníků mohlo zhlédnout
vše, co pro ně bylo připraveno – krásně
nazdobený zámek, o který se postaralo
květinářství Avalanche, výstavu betlémů
pana Horsta Benka a pana Jana Goly,
stará lidová řemesla, které představili řezbáři, krajkářky, dráteníci, perníkáři
a spousta dalších. Pro mnohé byla velice
zajímavá a poutavá ukázka ruční výroby
skla či výroba lnu na starém kolovratu.
Letos byla návštěvníkům zpřístupněna
také část barokní expozice, kterou jsme
sladili v duchu Vánoc. To se setkalo s velice pozitivním ohlasem, protože spousta
těch, kteří pravidelně navštěvují naše dvě
nejznámější tematické výstavy, vůbec netušili, že máme u nás na zámku také stálou zámeckou expozici otevřenou během
turistické sezóny. Historické stolování
a ochutnávku na Hlučínsku známé vánoční
omáčky („mačky“) zajistili studenti Střední
hotelové školy z Šilheřovic. Na své si přišli
i milovníci hudby a koled. Během celého
víkendu vyhrávaly různé hudební kapely
nebo zpívaly pěvecké a folklorní soubory. O tom, že není tak úplně jednoduché
ručně vyrobit svíčku, se mohli návštěvníci

přesvědčit na nádvoří zámku. Tam bylo
pro ně připraveno, mimo jiné, i lití olova či ražení mincí. Dětem udělala radost
živá zvířata, malování na obličej, dílničky
a bezpochyby také Loutkové divadélko
babky Miládky.
Věříme, že z této akce odcházeli lidé s radostí a s nakoupenými dárky, vánočními
ozdobami či dekoracemi nebo jen s pocitem příjemně stráveného dne. Mnohým
postačil k dokreslení té pravé vánoční
atmosféry třeba jen stánek se svařákem
či prodejem bramboráků a jiných dobrot
k pití a snědku, kterých bylo před zámkem
nespočet. I přesto, že máme teprve krátce
po vánočních svátcích, ráda bych Vás pozvala již nyní na jubilejní, třicáté Velikonoce
na zámku, které se uskuteční ve dnech 28.
a 29. března 2020.
A protože nebýt těch, kteří se starají o organizaci, program a hladký průběh celé
této akce, je mou milou povinností všem
poděkovat. Děkuji především zaměstnancům a brigádníkům oddělení kultury, ale
také řezbáři Horstu Benkovi a sběrateli
Janu Golovi za zapůjčení svých betlémů,
aranžérům květinářství Avalanche z Kravař, SŠ hotelnictví a gastronomie Šilheřovice, všem vystupujícím a prodejcům.
Silvie Hříbková, vedoucí oddělení kultury
Foto: Armin Mruzek

Kultura, ze zámku
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Poděkování
Ráda bych touto cestou moc poděkovala
za krásný večer, který jsem prožila 3.1.2020
na zámku v Kravařích. Sál byl opět plný, i
přes změnu původního termínu, na tvářích
přítomných jsem viděla úsměvy, a proto
věřím, že si lidé v hledišti, stejně jako já
za klavírem, večer užili. Děkuji za přízeň a
věrnost, kterou ve vás cítím a jsem ráda, že
jsem mohla nový rok umělecky nastarto-

Tříkrálový koncert
vat právě tady. Ráda pro vás hraji, zpívám,
tvořím a věřím, že právě třeba i tento večer
někomu z vás dodal trochu dobré nálady
do nového roku. Ať je to rok dobrý, prožijme ho ve zdraví a vzájemné úctě a radosti
a já se těším na další (nejen) hudební setkávání s vámi.
Petra Bílková

Aktuální dění v zámeckém parku
Možná jste zaregistrovali při svých procházkách parkem, že zde v listopadu přibylo 20 nově vysázených stromů, jakožto
náhradní výsadba za uschlé břízy, pokácené počátkem loňského roku. Jedná se
převážně o duby, ale i habry, javory a borovice, tedy tuzemské dřeviny, které by
snad mohly být odolnější vůči rozmáhajícímu se suchu.
V současnosti začíná jedna z největších
investic v parku za poslední roky, a sice
kompletní revitalizace jeho východní části – mezi rybníkem, Nemlynem a golfovým
rezortem. Konkrétně v nejbližší době proběhne kácení vytipovaných stromů, které
jsou buďto provozně nebezpečné nebo
dožívající. Následovat bude pěstební
opatření (bezpečnostní a zdravotní řezy)
kosterních dřevin a náhradní výsadba jak
stromů, tak ve velkém měřítku keřového
patra, které pohledově zakryje současnou
výstavbu těsně za hranicemi parku. Kromě
toho bude na stávající stromy v této části
parku vyvěšeno 40 budek pro ptáky a ne-

topýry, kterých zde bylo zjištěno 6 druhů.
Všechny tyto práce jsou naplánovány do
prosince letošního roku. Na tento projekt
je podána žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí (OPŽP)
a v současnosti čekáme na její schválení.
Kateřina Štědroňová
oddělení kultury

Oddělení kultury Města Kravaře, ve spolupráci s Římskokatolickou farností Kravaře,
přivítalo Nový rok vskutku slavnostně, tradičním Tříkrálovým koncertem v kostele
sv. Bartoloměje. Naše pozvání přijal Slezský žesťový kvintet se sólistkou, operní
pěvkyní Simonou Mrázovou.
Zazněly skladby známých hudebních mistrů, včetně skladby „Hospodin jest můj
pastýř“ Antonína Dvořáka či píseň „Hajej
můj andílku“ ze Smetanovy opery Hubička. Společně zazpívaná koleda „Půjdem
spolu do Betléma“ a „Narodil se Kristus
Pán“ dojemně ukončila letošní dobu vánoční.
I přesto, že se v období Vánoc konala řada
různých koncertů nejen u nás, ale v širokém okolí, návštěvnost byla velká, za což
jsme velice rádi. Děkujeme všem za dobrovolné příspěvky, které budou použity
na podporu hendikepovaným občanům
Kravař.
Silvie Hříbková
vedoucí oddělení kultury

Z naší knihovny
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Městská
knihovna
Kravaře

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

Výběr knižních
novinek

Beletrie pro dospělé

• Táňa Kubátová - Bukůvky
• Eva Mozes Kor – Děti, které přežily Mengeleho
• Lisa Kleypas – Ďáblova dcera
• Kamila Hladká – Hornické vdovy
• Jeffery Deaver – Hra na nikdy
• Marek Volf – I motýli pláčou
• Aleš Palán – Jako v nebi, jenže jinak
• C. J. Tudor - Jáma
• Robert Bryndza – Kanibal z Nine Elms
• Ivana Chřibková – Kdoule
• J. Adler-Olsen – Malé pikantní vraždy
• Sandie Jones – Matčina hra
• J. D. Robb – Mám tě v hrsti
• Vlastimil Vondruška – Mstitel z Jenštejna
• Jo Nesbo – Nůž
• Ladislav Zibura – Prázdniny v Evropě
• Liane Moriarty – Úplně cizí lidé
• Luca Di Fulvio – Sen, který se naplnil
• Susan Wiggs – Strom života
• Andrew Mayne – Teorie vraždy
• Táňa Keleová-Vasilková – Tři sestry
• Klára Janečková – Vítěz
• Josh Malerman – V pasti
• Lenka Pastorčáková – Žárlivka

... a něco pro děti a mládež
• Iva Hoňková – Andělské pohádky
• Roald Dahl – Karlík a velký skleněný výtah
• Thomas Brezina – Klub Tygrů. Oživlá mumie
• Zuzana Pospíšilová – Kouzelná třída v zoo
• Mona Kasten - Začít znovu

„Kdykoliv začneš číst knihu, cítíš se,
jako bys nastoupil do vlaku, který tě
veze na prázdniny.“
Antonio G. Iturbe

V knihovně se tvořilo
Ve středu 20. listopadu zaplnili v odpoledních hodinách městskou knihovnu ti, kteří si
přišli vyrobit něco hezkého v rámci tradiční
vánoční tvůrčí dílny. Letos jsme se rozhodli pro zdobení šišek. Návštěvníci si mohli
ozdobit šišku dle vlastní fantazie různými
perličkami, ozdobami, krajkami či stužkami.
Velké poděkování si zaslouží firma Stoklasa
textilní galanterie s.r.o., která nám věnovala
spoustu krásných dekorací, které se použily
na zdobení. Věříme, že hotové šišky, zavěšené na stromečku nebo jen jako dekorace na
stole, zpříjemní vánoční svátky všem, kteří se
vánočního tvoření zúčastnili. A že se nás tady
sešlo přes 60. :-) S Boženkou Muczkovou se
budeme těšit na další tvoření zase na jaře.
Eva Hanzlíková, knihovnice

Hudba mezi regály
knih
Zcela nové chvíle prožila v páteční podvečer kravařská knihovna. Její prostory se
zaplnily návštěvníky, kteří přišli strávit příjemný čas se skupinou BosoBos. Dixi-jazz-popové trio ve dvouhodinovém koncertu
zahrálo písně mnoha žánrů. Jejich rytmus
a energie vytvořily takovou atmosféru, že
se návštěvníci nechtěli s kapelou rozloučit. Na závěr nechyběl ani tanec. Děkujeme muzikantům za nezapomenutelný hudební zážitek a věříme, že jsme se neviděli
v knihovně naposledy!
Eva Hanzlíková, knihovnice

Setkání věrných čtenářů završilo akce
loňského roku
Poslední listopadový pátek se v knihovně opět po roce sešli věrní čtenáři. Tuto akci
děláme jako poděkování za jejich dlouholetou náklonnost. Jako v minulých letech
jsme si v rámci prezentace připomenuli akce, přednášky a besedy, které se loni konaly
v knihovně. Milým zpestřením byla přítomnost Moniky Ševčíkové, která účastníky seznámila se svou pracovní činností během tříletého období na zámku. Během večera
se také v rámci poutavého vyprávění čtenáři „prošli“ po Pacifické hřebenovce, kterou
jim díky svému vyprávění přiblížil Honza Hanzlík. Tuto trasu dlouhou 4 286 km zdolal
pěšky během pěti měsíců. Večer byl zakončen tradiční mikulášskou nadílkou. Děkujeme čtenářům za jejich věrnost a už teď se těšíme na setkání zase za rok. :-)
Eva Hanzlíková, knihovnice

Z naší knihovny
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Rok 2020 jsme v knihovně odstartovali
netradiční akcí
V pátek 10. ledna proběhl v knihovně hudebně-povídkový večer s tvůrčí skupinou
Hrdobci a hudebním seskupením Trio Mat. Během skoro dvouhodinového programu
nás čekaly nejen humorné povídky ze života Kuby Horáka, ale také jeho tanec a zpěv. :-)
Parádní zábavu doplnily písně v podání výborného akustického tria Matěje Vašíčka. Dle
slov Hrdobců můžeme říci, že se kvalitně válelo!
Eva Hanzlíková, knihovnice

Nejžádanější tituly
loňského roku
Alena Mornštajnová

Tiché roky

Alena Mornštajnová

Hana

Patrik Hartl

Nejlepší víkend
Táňa Keleová-Vasilková

Okénko do snů
Evžen Boček

Poslední aristokratka
Jojo Moyes

Sama sebou
Radka Třeštíková

Veselí

PŮJČOVNÍ DOBA

Robert Bryndza

Pondělí 		

8:30 - 12:00

13:00 - 17:30

Úterý 		

8:30 - 12:00

13:00 - 16:00

Čtvrtek		

8:30 - 12:00

13:00 - 17:30

Temné hlubiny
B. A. Paris

Za zavřenými dveřmi
Lars Kepler

Lovec králíků

Knihovna v roce
2019 v číslech
22 969 knižní fond
928 počet nově zakoupených knih
801 počet registrovaných čtenářů
24 373 celkový počet výpůjček
33 průměrný počet výpůjček na čtenáře za rok
964 vyřízených rezervací
41 kulturních a vzdělávacích akcí
pro školy a veřejnost

Z našich mateřských škol
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Poděkování paní Claudii Cygalové
Paní Claudie Cygalová zasvětila svůj profesní
život předškolnímu vzdělávání. Jejím celoživotním posláním je připravovat děti na život nejen v oblasti vzdělávání, ale i v oblasti
sociálního a emočního rozvoje. V Mateřské
škole Kravaře-Kouty působila od roku 1983,
kdy nastoupila jako učitelka. Za tu dobu prošly její péčí stovky dětí. Mnoha maminkám a
tatínkům četla pohádky před spaním a poté
je četla i jejich dětem. Ještě jako učitelka se
v roce 1995 zasadila o nový rozměr mateřské
školy – Mateřská škola s křesťanským zaměřením, který se na našem městě těší velké
oblibě dodnes. V roce 2010 se pak stala ředi-

telkou a když bychom ji měli charakterizovat,
musíme o ní říci, že je žena činu. Je neustále
plná energie. Pokud nedělá najednou aspoň
dvě činnosti, není to ona.
Svou práci vykonávala vždy pečlivě a svědomitě. Pro své zaměstnance vytvářela vysoce
příjemnou pracovní atmosféru a byla pro
ně inspirací. Obdivuhodná byla její profesní
spolupráce s lidmi, zejména vztah k rodičům,
také ale organizační schopnosti a otevřenost
vůči novým aktivitám. Všichni u ní měli vždy
dveře otevřené. Všem byla příkladem - pro
každého má neustále srdce na dlani. Za
dobu jejího ředitelování jsme se od ní mnohému naučili – hlavně laskavosti, toleranci
a pochopení. Kdybychom ji mohli klonovat, měli bychom lepší svět. Školka se pro
paní ředitelku stala srdeční záležitostí. Jejím
krédem je, aby se tam děti cítily jako doma,
tzn., aby se mateřská škola stala pro dítě místem, kde je spokojené, kam se těší. Za doby
jejího působení prošla budova celkovou rekonstrukcí, jsou obnoveny interiéry, zahrada
i sklepní prostory. Paní ředitelka také uspěla
v čerpání dotace k projektu Klíč ke spokojenému dětství I, II, který je spolufinancován

Evropskou unií. Čas ale nejde zastavit a teď
už i ona má nárok odpočinout si od náročné
funkce. V mateřské škole ale zůstane v pozici učitelky a zástupkyně ředitelky. Z celého
srdce jí přejeme, ať má pořád tak velký elán
jako dosud. Všichni víme, že byla a vždy bude
pro školu opravdovou osobností, která ji rozhodujícím způsobem ovlivňovala. Při letošní
vánoční hře děkovali rodiče paní ředitelce za
její dosavadní práci veršovanou básní. Zde je
jen malá ukázka:
„...V noci často místo spánku
otevírala e-mailovou schránku
a přemýšlela zase,
co zlepšit na školkové „kráse“.
Aby paní učitelky byly hodné a milé
a děti tu trávily jen šťastné chvíle.
Její trpělivost je svatá,
srdce má z ryzího zlata.
Jakékoliv problémy hází za hlavu,
nikdy jsme na ní neviděli únavu.
Školku změnila v očích nejen maminek
na královnu všech mateřinek...“
Renata Rozkošná, ředitelka MŠ Kravaře-Kouty

MŠ Kravaře-Kouty ve fotografiích

Hvězdičkové dopoledne plné her a soutěží pro děti.

Návštěva kostela sv. Mikuláše u příležitosti svátku Tří králů.

Mikulášská nadílka.

Žehnání adventních věnců s panem farářem
Janem Szkanderou.

Vystoupení dětí s vánoční hrou v kostele sv. Mikuláše v Koutech
pro rodiče a širokou veřejnost.

Z našich mateřských škol

strana 13

Advent v MŠ
Petra z Kravař
Adventní čas bývá v naší školičce plný radostných okamžiků. Všichni se těšíme na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Předvánoční
období jsme dětem zpestřili nejrůznějšími činnostmi a akcemi, jako jsou návštěva Mikuláše,
zapalování svíček na adventním věnci, trhání
„Barborky“, společné zdobení stromečku, tvořivé dílničky s rodiči a rozsvícení vánočního
stromečku na zahradě u MŠ, zpívání vánočních koled, psaní dopisu pro Ježíška, rozkrojení jablíčka, pouštění lodiček z ořechových
skořápek, pečení cukroví, divadelní pohádky
a samozřejmě čekání na Ježíška… V týdnu
od 2. do 6. prosince si všechny děti užily čertovské pokusy v rámci aktivity Malý badatel
aneb Prima pokusy projektu MAP II. 4. prosince děti viděly „Vánoční pohádku“ a do školky
přišel Mikuláš se svými pomocníky - andělem
a čertem. Děti je potěšily pěknou písničkou,
za kterou dostaly sladkou nadílku. Děti ze tříd
Sluníčko, Beruška a Motýlek se vydaly na výstavu betlémů do Velkých Hoštic. Na zámku je
srdečně uvítaly hoštické seniorky. 17. prosince
proběhla exkurze do Světa techniky v Ostravě.
Děti ze tříd Hruška a Motýlek se v rámci projektu OKAP účastnily programů „Geometráček“,
„Svět barev“ a navštívily expozici Dětský svět,
kde si vyzkoušely nejrůznější aktivity. V posledním týdnu před vánočními prázdninami
vyvrcholilo naše těšení na dárečky slavnostním vánočním dnem… Paní učitelky zahrály
dětem pohádky „O řepě“ a „O Sněhurce“, děti
ze sborečku Notička zazpívaly vánoční písně
a děti z Motýlku zahrály na flétnu. Ve třídách se
rozezněl zvoneček, který oznámil, že Ježíšek
už dárečky pod stromeček doručil. Děkujeme
zřizovateli Městu Kravaře a všem sponzorům
z řad rodičů dětí naší mateřské školy za podporu
v roce 2019. Děkujeme za nápady, podněty na
zlepšení podmínek vzdělávání, za pomoc při
organizaci akcí pro děti, ale taky za slova chvály.
Těšíme se na další spolupráci v novém roce. Přejeme všem úspěšnou cestu rokem 2020.

Děti a rodiče ze třídy Hruška si během adventní tvořivé dílny
společně ozdobili stromeček, vyrobili si dekorace, rozsvítili
vánoční strom a zazpívali koledy na zahradě MŠ.
Exkurze do Světa techniky v Ostravě.

Exkurze do Světa techniky v Ostravě.

Paní učitely zahrály dětem pohádku O veliké řepě.

Děti ze třídy Motýlek navštívily policejní stanici Policie České republiky v Kravařích.

Blanka Postulková, ředitelka MŠ

Malý badatel aneb Prima pokusy - v rámci projektu MAP II.

Vánoce ve třídě Květinka.

Rozbalování dárečků od Ježíška
ve třídě Hruška.

Z našich základních škol
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Projektové dny ve škole
Na naší škole proběhly některé z plánovaných projektových dnů v rámci Šablon
II., financovaných z fondů EU: „Projektové
dny ve škole, výuka hravě a zábavně“. Cílem
aktivity „Projektový den ve škole“ je rozvoj
kompetencí pedagogických pracovníků
v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová
výuka bude probíhat v oblasti podpory
společného vzdělávání a rozvoje klíčových
kompetencí žáků. Jedná se o společné
vedení projektového dne pedagogem ZŠ
a odborníkem z praxe, kdy oba (pedagog
a odborník z praxe) připraví a vedou projektovou výuku ve vzájemné spolupráci.
Projekt je pro žáky chápán jako komplexní
pracovní úkol, při němž žáci samostatně
řeší určitý problém (problémový úkol, problémovou situaci). Pomocí této výukové
metody jsou žáci vedeni k samostatnému
zpracování určitých komplexních úkolů či
řešení problémů spjatých s životní realitou.
Každý žák má v projektu svou individuální
roli a úkol, za který nese zodpovědnost.
S ostatními žáky spolupracuje na dosažení
cíle projektu, který je představován určitým konkrétním výstupem, tj. výrobkem,
praktickým řešením problému aj. Projekty
mají podobu integrovaných témat, využí-

vají mezipředmětových vztahů. Žáci se učí
samostatnému řešení úkolů, vzájemné spolupráci a respektu, odpovědnosti, využívání
svých znalostí, práci s různými informačními zdroji a řešení problémů. Žáci dále rozvíjejí své komunikační dovednosti, rozvíjejí
svou tvořivost, aktivitu a fantazii.
Žáci druhého ročníku vyráběli krmítka pro
ptáky. Tomu předcházelo povídání o ptácích, kteří se u nás v zimě zdržují, čím se tito
ptáci mají přikrmovat a čím naopak ne - co
jim škodí; a v neposlední řadě také to, jak
často je krmit. Žáci si v průběhu pátečního
dopoledne krmítka stloukli; společně s rodiči je poté doma měli za úkol natřít speciální
impregnací a zavěsit na zahradě. V průběhu
dne také pracovali na obrázcích jednotlivých ptáků. Následným úkolem žáků je po
celou zimu zapisovat údaje o tom, jací ptáci
ke krmítku chodí, v jakém počtu, čím a jak
často je krmí. Společně si pak na jaře zápisky z pozorování budou sdílet a porovnají
výskyt jednotlivých druhů.
Žáci první třídy vyráběli „lapbook“ („knihu“
složenou z mnoha interaktivních prvků skládaček - ty spojuje společné téma. Jednotlivé části této „knihy“ obsahují důležité
a zajímavé informace k tématu, které se žáci
učí. Název je odvozen od slov LAP = klín
a BOOK = kniha, tedy „kniha do klína“). Tématem byla v tomto případě zdravá výživa.
Všichni byli vedeni k samostatnému zpracování určitých úkolů spjatých se zdravou
výživou jako součástí zdravého životního
stylu. Rozvíjeli své komunikační dovednosti, tvořivost, aktivitu a fantazii.
Další projektový den zaměřený na téma
„slévárenství“ se uskutečnil v pátém ročníku. Žáci tak měli možnost vyzkoušet si zajímavými činnostmi tuto profesi. S pomocí

odborníků z Katedry metalurgie a slévárenství z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava se během dopoledne seznámili s pojmy a výrobky z oblasti slévárenství.
Na jednotlivých stanovištích si vyzkoušeli
odlít cín do pískových forem, výrobu glycerinového mýdla a zapřemýšleli při slévárenském kvízu a pexesu. Díky takovému
projektovému dni se děti hravou formou
seznámily s problematikou slévárenství,
s technologií odlévání a s prací uměleckého
slévače. Domů si odnesly vlastnoručně vyrobený cínový odlitek (vločku, kapra a další), mýdlo a především nevšední, neotřelý
a jedinečný zážitek.
Eva Watzlawiková
ředitelka ZŠ Kravaře-Kouty

Vánoční jarmark
V úterý 3. prosince žáci páté třídy ve spolupráci s Českou spořitelnou prodávali své
vánoční výrobky v budově České spořitelny, Opava (u hotelu Koruna) v rámci vánočního jarmarku. Projekt „Abeceda peněz“
byl zaměřen na rozvoj finanční gramotnosti. Žáci měli možnost navštívit banku,
poté celá třída společně budovala vlastní
firmičku (vymýšleli název, navrhovali logo
a vyráběli sortiment, který pak prodávali).
Počítali náklady, ceny výrobků a vymýšleli
strategii prodeje. A co podniknou s prvním
výdělkem v životě? Za ten mohou udělat
radost sobě, nebo potřebným.
Eva Watzlawiková, ředitelka ZŠ Kravaře-Kouty

Z našich základních škol

Advent ve škole
V závěru letošního roku čekala na naše
žáky řada zážitků. Nechybělo také adventní tvoření a pečení, Planetárium v Ostravě
a návštěva vánočních trhů.
Byli se podívat na vánoční představení dětí
z Mateřské školy Kravaře-Kouty. Hra se týkala narození Ježíška a proběhla v kostele
sv. Mikuláše a Nanebevzetí Panny Marie
v Koutech. Vystoupení bylo doplněno řadou písní a koled a žákům naší školy se
velice líbilo. V pátek 13. prosince se všichni
sešli u školy, aby slavnostně rozsvítili vánoční stromeček. Každá třída vystoupila
s koledami, nechyběla slavnostní slova otce
Szkandery a pak konečně dorazil očekávaný Mikuláš a nadělil dětem balíček dobrot.
V posledním týdnu před vánočními prázdninami si žáci užili kino v Opavě, bruslení,
Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic, spaní
ve škole a v neposlední řadě také vánoční
besídky ve svých třídách.
Eva Watzlawiková
ředitelka školy
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Soutěžíme
s němčinou!
V listopadu se v našem regionu uskutečnily dvě soutěže. 4. listopadu proběhla tradiční soutěž v přednesu básní
a textů Josepha Eichendorffa na zámku
v Šilheřovicích. V porotě zasedli mezinárodní hosté z Polska, Německa a také
reprezentanti Katedry germanistiky Ostravské univerzity. Účast žáků byla hojná.
Největší zastoupení měli žáci ZŠ Ludgeřovice, následováni žáky naší ZŠ Kravaře, dále zde byli žáci i z Hati, Kobeřic
a jedna reprezentantka z Polska. V kategorii 9. tříd získali naši žáci dvě umístění: Michaela Moravcová (9. B) 1. místo
a Jakub Kuchejda (9. A) 3. místo. Po
soutěži v přednesu básní a textů Josepha Eichendorffa následovala soutěž
v přednesu děl světových autorů. V rámci přednesu byl oceněn Jakub Kuchejda
krásným 3. místem s dílem Vánoční koleda od Charlese Dickense.
Druhá soutěž proběhla 26. listopadu
tentokrát v Opavě, kde se přednášely
básně Petra Bezruče v německém jazyce.
Báseň Slezské lesy (Schlesische Wälder)
byla povinná a k ní si mohli žáci zvolit libovolnou druhou báseň. I v této soutěži
obsadila 1. místo Michaela Moravcová.
2. místo za naši školu získal Štefan Weczerek (9. A) a 3. místo Tobiáš Harasim (9. A).
Všem výhercům i účastníkům děkujeme
za přípravu, snahu a reprezentaci a přejeme štěstí a úspěch v dalších soutěžích.
K. Kristiánová, ZŠ Kravaře

Strašidla
na Olšinkách
V sobotu 26.10. jsme uspořádali ve sportovním areálu na Olšinkách Halloweenské odpoledne. Rodiče si pro děti připravili různé soutěže se strašidelnými
tématy, občerstvení, mini diskotéku
a nesměla chybět ani stezka odvahy plná
strašidel. Na jejím konci čekala čarodějnice a ti nejodvážnější se jí upsali vlastní
krví. Za toto hrdinství dostaly děti překvapení a spolu s rodiči i výbornou večeři. Všem zúčastněným se akce moc líbila
a těší se na další v příštím roce.
Kateřina Lefendová, Markéta Kerlinová

KULTURNÍ KALENDÁŘ 2020
leden
5.1.
5.1.
10.1.
10.1.
11.1.
12.1.
17.1.
24.1.
26.1.
únor
3.-9.2.
14.2.
14.2.
14.2.
17.2.
19.2.
21.2.
22.2.
28.2.
28.2.
březen
8.3.
13.3.
13.3.
15.3.
15.3.
19.-23.3.
20.3.
28.3.
28.-29.3.
duben
3.-4.4.
4.4.
5.4.
17.4.
25.4.
25.4.
30.4.
květen
1.5.
2.5.
8.5.
13.5.
15.5.
16.5.
16.5.
16.5.
17.5.
17.5.
23.5.
29.5.
30.5.
31.5.
31.5.

Tříkrálový koncert
Zahájení tanečních pro dospělé
Novoroční koupání při svíčkách
Hudebně povídkový večer Hrdobci
Hasičský ples SDH Kouty
Dětský maškarní karneval - CVČ
Farní ples
přednáška Život viktoriánské éry
Běžecká soutěž „Zimní šestka“

kostel sv. Bartoloměje
zámek Kravaře
Aquapark Kravaře
Městská knihovna
Buly Centrum
restaurace Slanina
farní sál
Městská knihovna
Kravaře-Kouty, Olšinky

Jarní prázdniny příměstský tábor
Valentýnský ples SDH Kravaře
Cestovatelská přednáška Kanada a USA
Valentýnské koupání při svíčkách
Dětská scéna - okrskové kolo recitační soutěže
beseda se spisovatelkou Evou Tvrdou
Lidový bál s pochováním basy
Masopustní průvod městem od CVČ
cestovatelská přednáška Pacifická hřebenovka
Školní ples KRPŠ Kravaře

CVČ Kravaře
restaurace Slanina
Městská knihovna
Aquapark Kravaře
zámek Kravaře
Městská knihovna
farní sál
restaurace Slanina
Městská knihovna
restaurace Slanina

Bešeda u kafeja
Plavání při svíčkách
Ples SDH Kravaře - Retro ples
Slavnostní otevření zámecké kaple
Běžecká soutěž „Jarní desítka“
Jarní burza oblečení, obuvi, sportovních potřeb
cestovatelská přednáška Černobyl
Děkanátní setkání mládeže
Velikonoce na zámku

zámek Kravaře
Aquapark Kravaře
restaurace Slanina
zámek Kravaře
Kravaře-Kouty, Olšinky
CVČ Kravaře
Městská knihovna
farní sál
zámek Kravaře

Noc s Andersenem - Harry Potter
Velikonoční dílny
Křížová cesta městem
koncert v knihovně
Pálení čarodějnic SDH Dvořisko
Zábavná sobota
Rej čarodějnic - průvod od CVČ

Městská knihovna
farní sál
od kostela sv. Mikuláše v Koutech
Městská knihovna
areál hasičské zbrojnice Kravaře-Dvořisko
Aquapark Kravaře
areál SDH Kravaře

Stavění máje
Den matek - přehlídka zájmových kroužků CVČ
Zabijačkové hody u hasičů
přednáška Dagmar Pechaté o bylinkách
Den matek Kouty
Kravařská hůlka - soutěž mažoretkových skupin
Hasičský den SDH Kouty
Rybářské závody dětí a mládeže
Rybářské závody dospělých
Běh na 100m překážek dorost
Tvůrčí dílna
Otevírání tur. sezóny - 100 let připojení
37. ročník žákovské noční soutěže
Zahradní slavnost Domova pro seniory
Pohádkové odpoledne
1. sv. přijímání Kravaře-Kouty

areál ČSCH Kravaře
malá tělocvična ZŠ Kravaře
SDH Kravaře
Městská knihovna
velká tělocvična ZŠ Kravaře
hasičská zbrojnice Kravaře-Kouty
rybářská chata
rybářská chata
areál SDH Kravaře
Městská knihovna
zámek Kravaře
areál SDH Kravaře
Domov pro seniory sv. Hedviky
zámecký park
kostel sv. Mikuláše

červen
6.6.
7.6.
7.6.
13.6.
13-14.6.
14.6.
20.6.-21.6.
21.6.
24.6.
26.6.
28.6.
červenec
6.7.
11.7.
srpen
1.8.
8.8.
8.8.
21.8.-24.8.
29.-30.8.
září
12.9.-13.9.
19.9.
19.9.
26.9.-27.9.
30.9.
říjen
1.10.-23.11.
3.-4.10.
9.10.
11.10.
17.10.
22.-26.10.
23.10.
27.10.
29.-30.10.
listopad
6.11.
6.11.
11.11.
20.-22.11.
28.11.
28.11.
29.11.
prosinec
4.12.
5.-6.12.
6.12.
13.12.
20.12.
23.12.

Den dětí KRPŠ Kouty
1. sv. přijímání Kravaře
Myslivecký den
Oslavy 120 let založení SDH Kravaře
Výstava drobného zvířectva
Běh zámeckým parkem
Timi cup
Slezský pohár - Opavská liga
Pouť v kapli sv. Jana Křtitele
Zakončení školního roku-táborák
Opavská liga žáků v běhu na 60m

školní hřiště ZŠ Kravaře - Kouty
kostel sv. Bartoloměje
myslivecká chata Kravaře-Kouty
Kravaře-Kouty, Olšinky
areál ČSCH Kravaře
zámecký park
Kravaře-Kouty, Olšinky
areál SDH Kravaře
Kravaře-Kouty
farní areál
areál SDH Kravaře

Dvořiskofest - SDH Dvořisko
Pivní slavnosti

areál hasičské zbrojnice Kravaře-Dvořisko
zámek Kravaře

20. ročník Veterán Cup
Sraz historických vozidel
Kutské slavnosti
Letní kino
Kravařský odpust
VISEGRAD CUP

areál SDH Kravaře
zámek Kravaře
Kravaře-Kouty, Olšinky
zámecký park
kostel sv. Bartoloměje, areál Mezivodky
areál Buly Arény

Chovatelské hody
Zámecké burčákobraní
Okresní liga mládeže v požárním sportu
Karmáš a oslavy 250 let Dvořiska
Plavecká soutěž měst

areál ČSCH Kravaře
zámek Kravaře
areál SDH Kravaře
areál hasičské zbrojnice Kravaře-Dvořisko
Aquapark Kravaře

Soutěž o nejkrásnější vánoční ozdobu a řetěz
Kravařské jezdecké dny
Cestovatelská přednáška - Austrálie na kole
Rybářské závody
Svatohubertská mše
Podzimní burza oblečení, obuvi, sportovních potřeb
Strašidelné prohlídky
Lampiónový průvod městem od CVČ
Podzimní prázdniny

CVČ Kravaře
Kravaře-Kouty, Olšinky
Městská knihovna
rybářská chata
kostel sv. Bartoloměje
CVČ Kravaře
zámek Kravaře

Plavání při svíčkách
Helloween Kouty
Karmašové posezení seniorů nad 80 let
KARMAŠ CUP
Rozsvěcování vánočního stromu
Adventní dílny
Adventní punč s SDH Kouty

Aquapark Kravaře

Mikulášské koupání při svíčkách
Vánoce na zámku
Adventní punč s SDH Kouty
Adventní punč s SDH Kouty
Adventní punč s SDH Kouty
Půjdem spolu do Betléma

Aquapark Kravaře
zámek Kravaře
hasičská zbrojnice Kravaře-Kouty
hasičská zbrojnice Kravaře-Kouty
hasičská zbrojnice Kravaře-Kouty
zámek Kravaře

CVČ Kravaře

farní stodola
Buly Aréna
před budovou MěÚ Kravaře
farní stodola
hasičská zbrojnice Kravaře-Kouty

Z centra volného času

strana 16

Soutěž leteckých modelářů

Předvánoční noc
Tradiční předvánoční noc v CVČ Kravaře
si v prosinci 2019 nenechalo ujít 29 dětí.
Celý večer se budovou nesla vůně perníčků a jehličí z vánočních dekorací. Děti si
pochutnaly na pizze a užily si pohádkový
večer v našem malém kině.
Za CVČ Kravaře Pavla Fiedlerová

CVČ KRAVAŘE VÁS ZVE NA

DÍVKU ROKU 2020
29.2.2020

V KULTURNÍM DOMĚ V BOLATICÍCH

Vánoční letecko – modelářské soutěže
se zúčastnilo mnoho dětí i dospělých.
Všichni soutěžící byli napjatí při každém pokusu svého modelu a doufali,
že právě jejich model se udrží ve vzduchu nejdéle. Některým se dařilo méně,
jiným více, ale všichni si odnesli malou
odměnu za účast. Ceny pro vítěze byly
bohaté a věřím, že udělaly výhercům radost. Děkujeme panu Miroslavu Kučerovi za skvělou organizaci a těšíme se na
další soutěž, která nás čeká v Kravařích
již 15. 2. 2020.

KATEGORIE SENIOŘI:
1. místo Miroslav Kučera - Štěpánkovice
2. místo Antonín Žídek - Fryčovice
3. místo Dušan Garba – Fryčovice
Za CVČ Kravaře Pavla Fiedlerová

Výsledky Mikulášského házedla 7.12.2019:
KATEGORIE MLADŠÍ ŽÁCI:
1. místo Matěj Hladký - Štěpánkovice
2. místo František Tomíček - Štěpánkovice
3. místo Václav Mušík – Štěpánkovice
KATEGORIE STARŠÍ ŽÁCI:
1. místo Jan Tomíček - Štěpánkovice
2. místo Michal Tomíček - Štěpánkovice
3. místo Kryštof Anděl – Štěpánkovice

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, www.cvckravare.cz
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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
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cvc@cvckravare.cz www.cvckravare.cz

CVČ Kravaře připravilo pro děti od 1. do 9. třídy











CENA: 1500,- / v ceně: jízdné, vstupné, ped. dozor, materiál ke hrám, 2x denně svačina, oběd, pitný režim.

1. - 10. 7. 2020
2020

Letní stanový tábor Hadinka I

Pavla Fiedlerová

PROGRAM

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

TERMÍN: 3. – 7. 2. 2020 (pondělí – pátek)
Sraz dětí: vždy v 8 hodin v CVČ Kravaře

Ukončení: vždy v 16 hodin v CVČ Kravaře

PONDĚLÍ 3. 2. 2020: LASER GAME A NERF ARÉNA V ZÁBAVNÍM CENTRU HORNÍK OSTRAVA


Doprava objednaným autobusem do Ostravy
S sebou: Vhodný oděv vzhledem k počasí, batoh na 2 popruhy, sportovní oděv a obuv,
láhev na pití, pláštěnku, přezůvky, kapesné.

ÚTERÝ 4. 2. 2020: CVIČENÍ V HEALTH PARKU A VÝSTUP NA HLÁSKU V OPAVĚ


Doprava vlakem do Opavy, cvičení s lektorkou v Health parku, pěší přesun na Hlásku, návrat zpět vlakem

S sebou: Sportovní oblečení a obuv do tělocvičny, batoh na 2 popruhy, láhev na pití, pláštěnku, přezůvky, kapesné.

STŘEDA 5. 2. 2020: BOBOVÁNÍ V HEIPARKU TOŠOVICE


Doprava objednaným autobusem, zimní radovánky v areálu Heiparku.

S sebou: Vhodný oděv na bobování vzhledem k počasí, oblečení na převlečení, náhradní ponožky a rukavice, batoh na
2 popruhy, láhev na pití, kapesné, přezůvky.

ČTVRTEK 6. 2. 2020: TRAMPOLÍNOVÉ A PARKOUR CENTRUM OSTRAVA


Doprava objednaným autobusem do Ostravy, 1,5 hodiny zábavy na trampolínách a v parkour centru s trenéry

S sebou: Sportovní oblečení a obuv do tělocvičny, batoh na 2 popruhy, láhev na pití, pláštěnku, přezůvky, kapesné.

PÁTEK 7. 2. 2020: PROMÍTÁNÍ V CINESTAR OPAVA


Doprava vlakem do Opavy, návštěva kina Cinestar.

S sebou: Vhodný oděv vzhledem k počasí, batoh na 2 popruhy, láhev na pití, kapesné, pláštěnku.

Tábor je kapacitně omezen! Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity, nejpozději však do 27. 1. 2020 ONLINE
nebo OSOBNĚ v CVČ. Platby hotově v CVČ nebo převodem na účet.
Uvedený program se uskuteční pouze při naplnění minimální kapacity na každý den, jinak bude zařazen náhradní program.
Bobování v Heiparku je závislé na počasí a vlivem nepříznivých podmínek může být zařazen náhradní program.

Jana Ševčíková
Jaromír Benda, Ondřej Pika

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA TÁBORY JE SPUŠTĚNO OD PONDĚLÍ 6. 1. 2020.

Rostislav Kreisinger
Markéta Unruhová
Pavla Fiedlerová
Radka Paláčková
Markéta Unruhová
Dagmar Halfarová

Z domova pro seniory
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Advent v domově pro seniory
sv. Hedviky - Kravaře
Poslední měsíc roku byl jako obvykle ve
znamení příprav na oslavu vánočních svátků. Začali jsme společně prožívat adventní
dobu. Rozsvěcovali jsme postupně svíce na
adventním věnci, zdobili jsme prostory domova, pekli perníčky a cukroví. Všechny tyto
činnosti byly prokládány různými akcemi.
Každoroční součástí adventu je návštěva
Mikuláše v našem domově. Ani letos na nás
nezapomněl. Návštěva proběhla 5. prosince
v kulturní místnosti, a protože byli všichni
naši klienti hodní, Mikuláš je obdaroval balíčkem ze sladkostí a ovoce.
Dne 10. prosince se konala Malá univerzita III.
věku, kdy nám otec Jan Szkandera vyprávěl
o adventní době a jejím významu. Po přednášce si poseděl a popovídal s našimi klienty
u dobré kávy a drobného občerstvení.
12. prosince nás navštívily děti z Mateřské
školy v Kravařích-Koutech. Pro naše seniory měly připraveno vánoční pásmo básní a
písní. Před našimi zraky se odehrával příběh
andělského zvěstování narození Ježíška. Po
svém vystoupení předaly děti každé babičce
a dědečkovi voňavý perník.
Poslední předvánoční kulturní vystoupení
pro naše klienty se uskutečnilo 18. prosince,
kdy nám přišli zahrát a zazpívat žáci Základní umělecké školy v Kravařích v doprovodu

svých učitelů. Mohli jsme si vyslechnout sólové i sborové zpěvy vánočních koled a písní
o zimě. Toto vystoupení mělo vysokou uměleckou hodnotu, všem přítomným se moc
líbilo a nechyběly ani slzičky dojetí.
Ani představitelé města Kravaře nezapomínají v předvánočním čase na své nejstarší občany. Také letos naše klienty navštívila paní
starostka Mgr. Monika Brzesková v doprovodu paní Lenky Kerlinové. Paní starostku přivítal pan ředitel Ing. Petr Adamec, a ta poté
pronesla slavnostní přípitek, ve kterém všem
popřála krásné prožití vánočních svátků a do
dalších dnů hodně zdraví. Po malém občerstvení jsme si zazpívali společně několik koled
a následovala nadílka. Každý z našich klientů
byl obdarován dárkem, vánočním obrázkem, který namalovaly děti ze ZUŠ Kravaře
a osobním přáním. Také my bychom chtěli
poděkovat za projevenou přízeň ze strany
města a věříme, že dobrá spolupráce bude
pokračovat i v dalších letech.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem
našim dobrovolníkům, příznivcům i dárcům
za jejich pomoc a podporu a chtěli bychom
všem popřát v roce 2020 hodně zdraví, spokojenosti, radosti a Božích milostí.

Vystoupení dětí z MŠ Kravaře-Kouty.

Vánoční posezení se zástupci města.

Jana Polášková, sociální pracovnice

První etapa klimatizace ukončena
Na konci roku 2019 jsme ukončili první etapu projektu „Klimatizace budovy Domova
pro seniory sv. Hedviky – Kravaře“. Tato
akce si vyžádala rok usilovné práce, a jak to
všechno probíhalo? Na počátku roku jsme
podali žádost o dotaci na Moravskoslezský
kraj v rámci „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných
v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ a netrpělivě čekali, zda nám bude dotace přidělena. Abychom neztráceli čas, zároveň jsme
zpracovávali projektovou dokumentaci
a vyřizovali stavební povolení. V červnu jsme
obdrželi kladnou odpověď z kraje o přidělení dotace ve výši 1 mil. Kč. V ten okamžik
se rozeběhl kolotoč výběrového řízení na
dodavatele. Situace nebyla úplně nejlehčí,
bylo léto, čas dovolených, vrchol stavební
sezóny. Ale vše dobře dopadlo a po nezbytné administrativě jsme vybrali dodavatele
klimatizace, firmu CLIMART s.r.o. z Ostravy.
Realizace zakázky proběhla podle plánu
a bez větších komplikací. Samotné stavební práce trvaly pouze jeden měsíc a klienti
i zaměstnanci domova si pochvalovali ohleduplný přístup dodavatelské firmy. Vše probíhalo za plného provozu (života) domova.
A čeho jsme dosáhli? Cílem projektu bylo
zvýšení kvality poskytované sociální služby
a výstupem bylo vybudování první etapy
klimatizace v pokojích a společných prostorách ve 3. a 4. NP. Klimatizace byla zavedena do 18 pokojů pro 30 uživatelů (tj. pro
cca 2/3 uživatelů celkové kapacity domova)
a do 3 místností, které jsou využívány všemi
46 uživateli (společenská místnost, ordinace
lékaře a ošetřovna). Projekt celkově vyšel
na 2,498 mil. Kč a v rámci pravidel „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních
služeb poskytovaných v Moravskoslezském
kraji na rok 2019“ byl financován ve skladbě:
z Moravskoslezského kraje ve výši 953,5 tis.
Kč, investiční dotací Města Kravaře ve výši
900 tis. Kč a vlastními zdroji domova ve výši
644,5 tis. Kč. Věříme, že klienti i zaměstnanci provedené dílo v létě ocení a děkujeme
Moravskoslezskému kraji a Městu Kravaře za
finanční podporu této akce.
Petr Adamec, ředitel domova

Vystoupení žáků ZUŠ.

Z naší farnosti

Předvánoční
setkání u zámku
V pondělí 23.12.2019 připravila farnost Kravaře ve spolupráci s oddělením kultury setkání pro občany našeho města před naším
zámkem. Jak se již stalo v minulých letech
krásnou tradicí, i letos byla akce zaměřena
na navození příjemné vánoční atmosféry
a předání Betlémského světla pro naše
domovy. Krásnou atmosféru, kterou se pořadatelům a účinkujícím podařilo navodit,
nepokazilo ani nepříznivé počasí, které tento den panovalo.
Celé setkání zahájil otec Jan Szkandera
krátkou promluvou ke končícímu adventu
a nadcházejícím svátkům vánočním. Následné hudební vystoupení kravařské scholy zahřálo u srdce všechny prochladlé návštěvníky všech generací. A pokud přece jen
se našel někdo, kdo ještě potřeboval trošku
zahřát, mohl se u stánků občerstvit punčem
či svařákem.
Do svých domovů si při odchodu z milého předvánočního setkání mohli lidé odnést plamínek světla zapáleného přímo
v Betlémě, na místě narození našeho Spasitele Ježíše Krista. Navíc mohl každý z návštěvníků vhodit do připravených jesliček
své přání, poděkování nebo starost napsanou na papírku. Za všechny tyto vložené
úmysly byla o půlnoci sloužena mše svatá
v našich kostelích v Kravařích a Koutech.
Zvláštní poděkování patří všem, kdo se
zapojili do přípravy a realizace této krásné
akce.
Petr Jochim
Foto: Armin Mruzek
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Slovo pana faráře
Vážení občané města Kravaře,
k době vánoční, kterou jsme nedávno prožili, patří také krásná slavnost Zjevení Páně
neboli lidově řečeno Tří králů. Často se spojuje s koledováním a v posledních letech
nejenom u nás také se sbírkou pro potřebné. Byli to mudrci z Východu, kteří podle
tradice obdarovali rodinu Josefa, Marie a Ježíše. Možná, že díky jejich darům můžeme vidět později Ježíše, jak prospívá na duchu i těle, v moudrosti u Boha i lidí.
Nechci ovšem jenom uvažovat o pomoci materiální, do které jste se zapojili, za což
každému z Vás patří upřímné díky, ale chci se pozastavit ještě nad něčím, čím nás
mohou mudrci inspirovat.
Podle biblického vyprávění to byli učenci, kteří šli za hvězdou. Můžeme se dohadovat, zda to byla nějaká kometa, superhvězda anebo konjunkce hvězd, ale to nepovažuji za podstatné. Podstatné je, že se zajímali o vědu a rozuměli jí. Hvězda, která
je dovedla do Jeruzaléma, je symbolem lidského poznání, inteligence a vědeckého
zkoumání. Byla to věda, která jim otevřela oči a dovedla je do Herodova paláce. Ano
čtete dobře, do Herodova paláce. Je to logické, hledat nově narozeného krále na
královském dvoře. Zní to logicky, hledat výjimečnou osobu v paláci. Kde jinde by se
měl král narodit? Kde jinde by se měla pěstovat a uchovávat pravda? Kde jinde by
se měl král narodit než tam, kde je moc? Podle logiky to jinak být nemohlo a přece
tady hvězda – symbol vědy a jejího poslání se na okamžik zastaví. Král Herodes neví,
palác nedá odpověď na otázky, logika je v koncích, a proto jsou povoláni učenci,
kteří znají Boží slovo, kteří znají proroky. Je to Boží slovo a konkrétně prorok Starého
zákona Micheáš, který inspirován Bohem napsal, že Spasitel se narodí v Betlémě.
Bez této informace by mudrci Krista nenašli. Věda je přivedla blízko, ale bez Božího
slova by k cíli nedošli, podstaty by se nedopátrali. Kdo by totiž hledal krále ve chlévě
a bez ochranky? Ano, rozumem můžeme poznat hodně, ale ne všechno a už vůbec
ne pravý obraz Boha. Rozumem se dá dojít k Bohu, který je všemohoucí, ale nikoli
k Bohu, který za mě umírá na kříži. K tomu nás může dovést jedině sám Bůh skrze své
slovo obsažené v bibli. Lidská logika a víra ve slovo Boží se nutně doplňují, o čemž
svědčí také fakt, že nakonec se hvězda spolu s proroctvím zastaví nad Betlémem. Je
to znamení, že správně pojatá věda a víra si navzájem nekonkurují, ale se doplňují.
Přeji Vám všem, ať pohled na dveře, na kterých zůstal nápis po kolednících, Vám
pomáhá objevit sílu vědy doplněnou o rozměr víry.
Váš farář Jan Szkandera

Dovolujeme si vás pozvat na tradiční

LIDOVÝ BÁL
s pochováním basy

v pátek 21. února 2020 od 19:30 hodin ve farním sále
v Kravařích
K tanci i poslechu zahraje OH Band
Vystoupí Hoštické panímámy
Tombola a občerstvení zajištěno
Vstupné 150,-Kč

Vstupenky si můžete zajistit u paní Magdaleny Homolové ,tel. 732 888827
facebook.com/kducslkravare

Z naší farnosti, spolky
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Mikuláš v koutském kostele
Dne 6. prosince 2019 jsme poprvé slavnostně
prožili patrocinium našeho koutského kostela k oslavě svatého Mikuláše. Na mši svatou
se několik farníků vydalo pěšky z kravařského
kostela do Koutů. Slavnostní mši svatou celebroval otec Jan Szkandera společně s kaplanem
otcem Janem Zelenkou. K slavnostnímu rázu
mše svaté přispěla spousta malých i velkých
farníků, ministrantů a návštěvníků z širokého
okolí a zpěv sboru koutského kostela.
Po mši svaté čekalo na děti velké překvapení.
Do „svého“ kostela se přišel podívat samotný
svatý Mikuláš (Petr Jochim) za doprovodu anděla (Marie Kotzianové). Po krátkém rozhovoru
svatého Mikuláše s dětmi, na ně čekala nadílka,
kterou jim svatý Mikuláš rozdal a kterému tuto
pomohla připravit paní starostka Monika Brzesková. Ani dospělí nepřišli zkrátka. I oni dostali
dáreček od svatého Mikuláše, který byl vyroben
v dílně koutského misijního klubka. To se setkává každé pondělí v klášteře a pomocí výrobků,
které vyrábějí a následně nabízejí k prodeji, po-

máhají chudým dětem v misijní stanici sester
Služebnic nejsvětějšího srdce Ježíšova v Sambii. Po slavnostní mši svaté čekalo kolem kostela na všechny návštěvníky pohoštění v podobě salámových pochutin, které nám darovala
firma Masoma Klemens (Petra Klemensová) a
které bychom tímto chtěli mockrát poděkovat
za tento výborný sponzorský dar, dále pak svařáku, dětského punče, kávy, jednohubek a perníčků, které vyrábělo misijní klubko. Návštěvníci si také mohli zakoupit nový farní kalendář a
výrobky misijního klubka.
Velký dík za tuto zdařilou akci patří v prvé řadě
naší milé paní starostce Monice Brzeskové a
otci Janu Szkanderovi, kteří byli hlavními iniciátory této oslavy a umožnili nám tuto slávu
prožít. Dále také manželům Jirkovi a Janě Kotzianovým a paní Gábi Thimelové, kteří pomáhali při přípravě pohoštění.
Sestra Margareta
Foto: Armin Mruzek

Rozsvítili jsme stromeček na Dvořisku
Začátkem prosince 2019 se poprvé rozsvítil také vánoční stromeček na Dvořisku. Byl
umístěn před hasičskou zbrojnicí, kde už
z dálky vítal první návštěvníky. O hudební
vystoupení se postaral skvělý Ondřej Jaroš,
žák ZUŠ Ivo Žídka. Nadaný mladý hudebník
zahrál na klarinet několik koled, navodil at-

mosféru Vánoc a sklidil velký potlesk. Hned
po slavnostním rozsvícení si mohli všichni
zájemci nazdobit stromeček, pověsit vánoční ozdobu nebo zavěsit vánoční řetěz. Největší zájem byl samozřejmě mezi dětmi, některé
z nich si přinesly i vlastní ozdobu a za pomoci rodičů se podařilo stromeček krásně vyšperkovat. O občerstvení se postarali hasiči
z Dvořiska a organizačně pomohli akci zajistit zaměstnanci města, za což jim všem patří
velký dík. Poděkování patří i těm, kteří si přišli vychutnat adventní čas a podpořit novou
tradici. A že se nás tam, u dobrého svařáku,
sešlo opravdu hodně... Tak příští rok se na
vás zase těšíme.
Monika Brzesková, starostka

Pokračování ze str. 1.

Pokud jste náhodou o prvních lednových
víkendech cestovali Leo Expresem a potkali
jste tři krále i tam, pak to nebyla fata morgána ani finanční podvod, ale holá skutečnost, že se letos koledovalo i ve vlaku. Šlo
o velkorysou nabídku zmíněné dopravní
společnosti a všichni jsme zvědaví, jak si tři
králové na kolejích vedli.
A jaké to bylo v Kravařích? V našem městě koledovali a žehnali tři králové tradičně
první lednový víkend. Kravaře, které spadají pod Charitu Hlučín, mají k dispozici
40 pokladniček. Opět si můžeš, milý čtenáři, spočítat, kolik je to asi koledníků.
Koledníci obešli Kouty, Kravaře a Dvořisko
a téměř všude se setkali se slovy: „Už na vás
čekáme!“ „Není vám zima?“ „Nechcete čaj?“
„Máte toho ještě hodně?“ Když jsem viděla,
jak lidé přispívali do kasiček, říkala jsem si
v duchu, co si třeba museli odříct, aby mohli
být tak velkorysí?
A výsledek Vaší velkorysosti? Neuvěřitelných: 292 226 Kč (předběžné výsledky).
Oproti roku 2019 je to nárůst více jak 30
tisíc!!! (Loňská vykoledována částka činila
260 327 Kč). Přesto: důležitá je každá koruna, která se v kasičce nachází. A každá koruna pomáhá.
Věřte, že Vámi darované peníze půjdou
k těm nejpotřebnějším. Na co konkrétně je
využije Charita Hlučín, můžete zjistit na jejích
webových stránkách www.charitahlucin.cz.
Podrobné výsledky celé sbírky napříč republikou, veselé fotografie i příběhy konkrétních
lidí, kterým sbírka pomohla, najdete na webu
www.trikralovasbirka.cz
Tři králové Vám děkují, že jste se stali i Vy
králi ve svém obdarování!
Božena Muczková
Foto: Armin Mruzek
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Adventní setkání u punče
Každou neděli posledního měsíce roku 2019
se před hasičskou zbrojnicí v Koutech konalo
Vánoční setkání u punče. I když počasí nebylo
úplně vánoční a sníh se opět nedostavil, našla
se i tak spousta lidí, kteří si přišli u horkého
svařáku nebo punče a za poslechu vánočních
písní odpočinout od vánočního shonu. Vánoční
atmosféru doplňovala i pětimetrová jedle, kterou jsme dostali darem od Hanky a Martina Dehnerových a kterou jsme za pomoci pana Kurta
Peterka dopravili až před naši hasičárnu, za což
jim všem patří velký dík. Stromek bez světýlek
by vypadal divně, tak se firma DORMAT postarala o to, aby se náš stromek každý večer rozsvěcoval až do Tří králů. Teď už chyběly jen nějaké drobné ozdoby a dárky pod stromečkem.
Ty pro nás vyrobily děti ze školní družiny ZŠ
v Koutech a i těm patří naše velké poděkování. Samozřejmostí byl i adventní věnec, který
pro nás vyrobila paní Michaela Figeczká a na
kterém, pod bedlivým dozorem hasičů, počet
zapálených svící oznamoval počet týdnů zbývajících do Vánoc. Dokonalost vánoční atmosféry
završilo pravidelné rozsvěcování kaple sv. Jana
Křtitele, kterou máme přímo naproti hasičárny.
Poděkování patří taky panu Karlu Heidrovi, kte-

rý každou neděli došel a tuto opravenou kapličku rozsvítil. Samozřejmě bylo potřeba obstarat
i nějaké stoly, aby bylo možné si odložit pití
nebo něco na zub. Řešení bylo jednoduché. Zapůjčili jsme si z inventáře Města Kravaře sudy,
které sice slouží na odpadky, ale nám skvěle posloužily jako odkládací plocha. Svíčky a
světýlka už byly jen pro doladění pohody.
Vše tedy bylo připraveno a my jsme s napětím
čekali, jaký ohlas takto akce bude mít. Dnes už
s klidem můžeme říct, že velký. Zájem o poklábosení u horkého nápoje, ať už alkoholického
nebo nealkoholického nás mile překvapil. Kdo
měl chuť, mohl podráždit chuťové buňky nějakou tou dobrotou, kterou pro tuto příležitost
naši hasiči připravili. Aby to nebylo jednotvárné, každý týden bylo na jídelníčku něco jiného.
První týden jsme začali jen tak zlehka. Grilovaná klobása a hranolky. Druhou neděli byly
bramborové placky a týden nato jsme opět
grilovali, ale špízy. Na poslední adventní neděli
byla připravená uzená panenka a douzované
cigáro. Pro ty, koho toto menu neoslovilo, byly
pokaždé připravené i výborné palačinky. Snad
si každý našel to své. Věříme, že čas, který jsme
věnovali každý týden přípravě těchto setkání,

nebyl zbytečný. Ostatně, počet lidí, kteří nás za
celé čtyři týdny navštívili, byl obdivuhodný. Poslední neděli se pro velký zájem umožnil i vstup
do kaple, kterou, jak někteří uvedli, navštívili
vůbec poprvé. Této možnosti využila přibližně
stovka lidí. Závěrem lze jen dodat, že překvapivý počet návštěvníků nás přesvědčil o tom, že
by se s těchto setkání mohla stát pěkná tradice.
Hlavní poděkování ovšem patří Vám všem, kteří
jste si udělali v tom předvánočním šílenství čas
a přišli mezi nás. Poděkování taky patří samozřejmě všem výše zmíněným a hlavně všem hasičům, jejich manželkám, přítelkyním a maminkám, kteří trávili spoustu svého volného času
přípravami této akce. DÍKY VŠEM.
Tomáš Hrubý, starosta SDH Kouty

Jubilejní desátý ples hasičů z Koutů
Tak jako každým rokem, tak i tentokrát patřil druhý únorový víkend Hasičskému plesu
v Buly. Letošní ročník byl ale výjimečný. Jednalo se totiž o desátý ples, který pro Vás hasiči z Koutů připravili. Zájem o vstupenky
byl opět velký, takže jsme usoudili, že až na
změnu uvítacího drinku není nutné měnit
ani místo konání, ani kapelu. :-) Jen bylo potřeba dodat nějakou tu perličku. Když už byl
ten ples takový kulatý, tak jsme ho obohatili
o pár zvláštností, které jsme v minulosti nedělali. Každým rokem si děláme u kontroly
vstupenek srandu, že vstupenky jsou slosovatelné a ať si je všichni pečlivě schovají. Letos
jsme si srandu nedělali a všechny vstupenky
jsme natiskli jako slosovatelné. Doufáme, že
jsme tím zvýšili šanci, že si někdo z našeho
plesu kromě dobré nálady odnese i nějakou
tu cenu navíc. Další příjemnou změnou bylo
vystoupení kouzelníka Ondřeje Sládka, mistra
ČR v moderní magii a semifinalistu Československo má talent, který se neomezil pouze
na přestávku mezi jednotlivými sety, ale své
umění předváděl ještě několik hodin poté
u jednotlivých stolů. Snad se mu podařilo
obejít všechny a pobavil co nejvíc lidí. Výherní
tombolu se snažíme každým rokem sestavit
tak, aby všechny zaujala. Letošní ples nebyl
výjimkou. Samozřejmě, že bez sponzorů by to

nešlo, takže bych rád poděkoval všem, kteří
přispěli jakoukoliv částkou na vytvoření tohoto souboru krásných cen. Zábava po celou
dobu byla jako každý ples, který jsme doposud pořádali, velmi dobrá. Taneční parket byl
od začátku prakticky plný, a tak to bylo až do
brzkých ranních hodin. Bohužel každá dobrá
zábava jednou musí skončit, a tak i náš jubilejní desátý ples nakonec k ránu uzavřel dekádu, kdy jsme se jako hasiči z Koutů snažili
zajistit zábavu pro lidi nejen z Kravař, Koutů,
Dvořiska, ale i z blízkého okolí. Věříme, že se
všem líbilo a tu druhou desítku našich plesů
spolu opět začneme příští rok spolu. Poděkování patří samozřejmě těm, kteří stále mají
chuť se s námi přijít pobavit, dále všem, kteří se podíleli na dlouhých přípravách plesu
a hlavně sponzorům, díky kterým je ples hasičů v Koutech stále tak oblíbený.
Sponzoři: Dormat elektrotechnika, Stoklasa
galanterie, RStravel, Kaapa CNC, Elektro Lukáš Hahn, Malířství Těžký, RMK - Řehulka Petr,
TESO, Farma Kouty, Martin Timel - Zateplení,
Petra Klemensová, Elektro Ing. Kupka, Město
Kravaře, AT-Cars Adam Trunčík, Elhap-Josef
Hahn, Legrand, Hanka a Martin Dehnerovi,
HARO-stavitelství, Taxi Blonďák, Gyros Kravaře, Kadeřnictví Benýšková, Armast, Emas,
Mojekolo, Erhard Stošek, Restaurace u Šťura,

Daniel Večerek, Chovatelské potřeby Kravaře,
Mojepneu, Kristian Urbisch, Asmostav, Roman
Křesťan - Dlažební práce, Obklady Hollesh,
Potraviny - Pavel Stošek, Čalounictví Stoklasa,
Jitka a Tomáš, Kadeřnictví Kubánková, Optys,
Timi Bar, Damija, Martin Melecký, Zbyněk
Kunz - realitní makléř, Autokomplex Džemla,
Uzenářství Vilášek, Michal Novotný, Pavel Ptáček, Hodinářství Sentenský, Avalanche, New
Style spol. s r.o., Cukrárna Jařabová, Lamia,
Josef Martínek, Nej-ceny, Kateřina Lefendová,
Alfréd Černý, Moravskoslezské cukrovary a.s.,
Glinz, Brigita Mašíková, Spoltex, Theuerland,
Karel Vaněk-Rybářství, Pohostinství Vítek Emil Vítek, Herbert Urbánek, Cukrářská výroba Peterková, Anna Holleschová
Tomáš Hrubý, starosta SDH Kouty
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Ze Zámeckého klubu žen
Podzimní dny se krátily a blížily se nejkrásnější
svátky v roce. My ženy máme v tomto období
hodně práce a starostí. Přesto jsme si našly čas
na společná setkání. V listopadu jsme oslavily
kravařský karmaš – tradiční zábavou. Vzpomínaly jsme na karmaše našeho mládí a pak jsme
se již vydaly do víru tance. K tanci nám hrála
hudba Jindry Večerka se zpěvačkou Irenkou
Hudečkovou. Nechybělo ani dobré pohoštění
a svatomartinské vínko. V posledním listopadovém týdnu jsme pak ještě stihly ochutnat to, co
naše členky uvařily, zavařily nebo usušily během
léta a počátku podzimu. Výborné pečené čaje,
marmelády, okurky, čalamády i sušené ovoce
všem velmi chutnalo. Několik našich členek se
v listopadu vydalo do opavského divadla na představení štítinského divadelního souboru ŠAMU.
Další skupina si pak zpříjemnila předvánoční čas
návštěvou tohoto představení ve Štítině.
V listopadu se 13 našich žen zúčastnilo další
akce, konané díky MAS Hlučínsko, Rok na vsi
v Polských Glubčicích. Zde jsme se naučily vyrábět tradiční polské jídlo – pirohy, které jsme
nejen vyráběly, ale také uvařené, polité škvarkami s cibulkou, ochutnaly. Těsto na pirohy bylo
přibližně stejné jako na nudle, pak se vyráběly
různé náplně, např. bramborovotvarohová,
masová, zeleninová, houbová, povidlová nebo
marmeládová. Ze všech akcí pořádaných v rámci Roku na vsi bude v letošním roce zpracována
knížka, kde budou nejen recepty, ale také staré i
současné zvyky jak z obcí na Hlučínsku, tak také
z polského příhraničí.
V sobotu 7. prosince jsme u nás v Kravařích
přivítali naše polské přátele i přátele z okolních
obcí, kteří se tentokrát zúčastnili akce konané v
rámci Roku na vsi a celou organizací byl pověřen náš klub. Setkali jsme se ve farním sále, kde
jsme připravily krásnou vánoční výzdobu včetně
ukázky štědrovečerního stolu, kterou vyrobily
paní Krista Vilášková a Krista Rybková. A nejen
výzdobu – na stolech byly kravařské koláče,
cukroví a další dobroty na ochutnání. Po uvítání
zástupkyní MAS Hlučínsko paní Dagmar Quiskovou a naší paní starostkou Monikou Brzesko-

vou se představily dívky s houslemi, studentky
Základní umělecké školy Ivo Žídka v Kravařích
s pásmem vánočních písní a koled. Pravá vánoční atmosféra byla již navozena. Jenže celá
akce byl tzv. workshop, a proto se také muselo
pracovat. Paní Jitka Večerková připravila ukázky
vánočních vazeb a pak si již účastníci akce mohli
sami za její podpory vánoční výzdobu udělat.
Na vedlejším stanovišti paní Miloslava Šnýdrová
a Kerstin Kristiánová předváděly výrobu vánočních ozdob na vánoční stromek z perliček, které
si opět mohli účastníci pod jejich vedením vyrobit. Další stanoviště pak bylo s výrobou sladkých
dobrot. Kravařské koláče a vánoční cukroví učila
účastníky – většinou ženy - vyrábět paní Jarka Vilášková za pomoci Kristy Viláškové ml. O pečení
v troubě a o kuchyni jako takovou se staraly paní
Anička Peterková, Anička Hahnová, Eva Daňková a Helena Bestová. Aby si naši hosté udělali
opravdovou představu o našich zvycích a jídlech, tak k ochutnání připravila Dagmar Pechatá
vánoční perníkovou mačku a v neposlední řadě
byla připravena ukázka výroby a ochutnávka zabijačkových specialit řeznictvím Vilášek.
Pak již účastníky akce čekal dobrý oběd připravený restaurací U Šťura a poté se s paní Růženou
Rohovskou vydali na prohlídku kostela sv. Bartoloměje a na vánoční výstavu do kravařského
zámku. V 15 hodin se hosté rozloučili. A nás
čekala další směna - všechno uklidit a předat
farní sál čistý. Celá akce byla náročná ať již na
přípravu, tak i na celou organizaci. Můžeme si
říci, že jsme dobrý kolektiv, který reprezentuje
naše město i v mezinárodním měřítku a že pro
nás není nic nemožné.
Na výlet do vánočně vyzdobené Ostravy jsme se
vydali v úterý 10. prosince a naše cesta byla docela dobrodružná. V Hlučíně jsme zjistily, že nejsou jízdenky, naštěstí jeden z autobusů do Ostravy jízdenky ještě měl, a tak jsme nasedly a jely.
Cestou jsme se dověděly, že v Porubě, kde jsme
měly nejdříve namířeno, se střílí. Tak jsme zůstaly v centru Ostravy na vánočních trzích a protože
bylo velmi hezké počasí, tak jsme si to užily.
Na závěr roku jsme se sešly 27. prosince v restau-

raci U Šťura, abychom celý rok zhodnotily a připravily se na rok příští...
Děkujeme všem, kteří naši činnost během roku
podporovali – především Městu Kravaře, zámku Kravaře, Krajskému úřadu v Ostravě, Krajské
radě seniorů, MAS Hlučínsko.
Do nového roku 2020 přejeme všem obyvatelům našeho města vše nejlepší.
Za Zámecký klub žen Eva Peterková

Nové číslo časopisu
Hlučínsko
Na zámku i v knihovně máme v prodeji
další číslo časopisu Hlučínsko, které pokračuje v zajímavém tématu „Ženy na Hlučínsku“. Určitě zaujme článek o Kongregaci
Služebnic Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,
která obývala kravařský klášter – dnešní
sídlo městského úřadu. Dozvíte se také
bližší informace o ženách z Hlučínska před
mimořádnými lidovými soudy v letech
1945 – 48 i o vloni blahoslaveném Richardu Henkesovi, faráři ze Strahovic. Časopis
pořídíte stále za stejnou cenu – 35 korun.
Kateřina Štědroňová, oddělení kultury

Spolky
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Úžasné termály

Závěr roku v SPCCH
Vážení a milí spoluobčané, dovoluji si nejprve jménem naší organizace popřát Vám
v roce s magickým číslem 2020 hodně úspěchů jak v osobním tak i pracovním životě,
pevné zdraví, štěstí a hojnost všeho, oč budete usilovat.
Protože uzávěrka dvojčísla Besedníku byla
31. října, informujeme Vás o akcích, které se
konaly v naší organizaci v měsíci listopadu
a prosinci, až nyní.
Měsíc listopad je zvláštním a rozporuplným
měsícem roku. Na jeho začátku se drtivá
většina z nás ponoří do nostalgie a smutku,
kdy s láskou a úctou vzpomínáme na všechny nám blízké a známé, kteří nás opustili
a nejsou již mezi námi. To na jeho konci
již žijeme myšlenkami na nadcházející vánoční svátky, spojené s radostí z očekávání
a vidinou setkání nejenom s rodinou, ale
i s těmi, které jsme během roku tak často
nevídali. Čas mezi těmito dvěma obdobími si 45 členů našeho SPCCH ozvláštnilo
kulturním zážitkem. V sobotu 16. listopadu
jsme se autobusem vydali do divadla Jiřího
Myrona v Ostravě, na celosvětově známý
a uznávaný muzikál skladatele Andrewa
Lloyda Webbra – Cats (Kočky). Jak již tolikrát bylo řečeno i napsáno, nejenom prací
a jídlem je člověk živ, ale také duchovně
a kulturně je třeba se nasytit. Myslím si, že
všichni zúčastnění prožili nezapomenutelný večer plný krásné scénické hudby, množství známých árií a v neposlední řadě také
ocenili pružnost a ladnost vystupujících
umělců, kteří věrohodně ztvárnili pohyby
a chování skutečných koček. Za sebe mohu
napsat, že se budu opět velmi těšit na nějaké další setkání s hudbou a kulturním prožitkem.
Adventní doba je pro věřící časem radostného očekávání příchodu Spasitele. Je ale
zároveň i dobou, kdy se každý z nás těší na
nadcházející vánoční svátky, které budeme
trávit se svými blízkými v rodinném kruhu.
Tajně v srdcích nosíme přání, abychom je
mohli strávit i s těmi, kteří jsou během roku
daleko od nás a když to tentokrát nevyjde,
tak že dárek, který jsme pro ně s láskou vybrali, pomůže překonat tu vzdálenost a obdarovaného potěší.
Takový malý dárek, který potěší, jsme si dali
i my v podobě Mikulášské nadílky, která se
konala ve čtvrtek 12. prosince v krásně vánočně vyzdobeném Golf klubu Kravaře. Necelá stovka našich členů si v předvánočním
uklízení a pečení cukroví udělala čas na pří-

jemné prožití odpoledne. Jak již bývá nepsaným pravidlem, v úvodu nás všechny srdečně
přivítal předseda p. Karel Kostka. Přednesl organizační záležitosti a posléze si s námi připil
na zdraví a popřál nám pěknou zábavu. Rovněž poděkoval všem členům, kteří jako každý
rok přinesli dárky do tomboly. Letos se jich
sešlo skutečně hodně. Pan Antonín West nás
seznámil s tím, jak bude odpoledne probíhat
a všechny přítomné upozornil, že letos přijde
Mikuláš jen s čertem, tak ať spytujeme svědomí. Poté se podávala výborná káva, koláč se
zákuskem a v družné zábavě nám plynul čas.
Když se posléze dostavil i náš stálý hudebník
pan Gawruca, nic již nebránilo tomu, aby se
večírek rozproudil na plné obrátky. Uprostřed
zábavy se mezi námi opravdu objevil Mikuláš
s hrozivě vypadajícím čertem. Po zazpívání
koledy a přislíbení polepšení jsme všichni
obdrželi nadílku v podobě kosmetického
balíčku a na zub tam taky něco bylo. Pozdní
odpoledne se ve víru tance a veselé zábavy
překlenulo do večerního času a když kuchaři přivezli úžasně vonící jídlo, všichni rázem
zasedli ke stolům v očekávání dobré večeře. Podávala se bramborová kaše s řízkem
a zeleninovou oblohou. Podle odnášených
prázdných talířů všem jistě chutnalo. Doba
dozrála k nejočekávanějšímu okamžiku a to
k losování tomboly. Aby vše probíhalo regulérně, losování se zhostil samotný Mikuláš.
Mnozí členové vyhráli i několik cen, no a my,
co jsme nevyhráli, budeme doufat, že příští
rok se štěstěna obrátí k nám. Domů jsme se
rozcházeli v pozdních večerních hodinách
s přáním pokojně prožitých nadcházejících
svátků a všeho dobrého do Nového roku.
Za SPCCH A. Lusarová

Nastal čas pro využití termálů pro zdraví
a celkovou regeneraci těla. Ano, ten nejlepší čas je vždy v době, kdy začíná padat listí a
dny se krátí. V závěru měsíce listopadu 2019
se naše kravařská skupina, jejíž vedení je
prodlouženou rukou Cestovní kanceláře Valaška, vydala v ranních hodinách, nebojím se
říct přepychovým autobusem této cestovky,
do zhruba pětisetkilometrové vzdálenosti
termálních lázní Maďarské Kehidakustany.
Autobus CK Valašky přijel pro nás až do našeho nádherného města Kravaře a my jsme
nasedali do autobusu s teplým vánkem v zádech. Cesta do cíle byla úspěšná a my jsme
byli v průběhu celé doby jízdy občerstvováni
stevardy cestovní kanceláře. Do Kehidy, jak
se říká ve zkratce, jsme dorazili krátce po poledni a po rychlém ubytování, kde nám bylo
nabídnuto i malé občerstvení na přivítanou
v podobě chutných buchtiček a trošku ostřejší kapaliny, jsme všichni spěchali do 13
bazénů jak venkovních, tak krytých. Využívali
jsme i sauny a dokonalost převážně venkovních bazénů. Přecházeli jsme venkovními
prostory z bazénu o teplotě 36°C do bazénu
pod širým nebem, musím podotknout bez
županu, který měl i víc jak 40°C. Takové možnosti nám nabízeli na jihu Maďarska v Kehidě.
Teplota venku se pohybovala kolem 12°C a to
byl ten správný stupeň teploty, který dokázal
zahřát naše těla, pro vstup do dalších léčebných pramenů. Nezažili jsme tedy rampouchy
na županech, ale velkou spokojenost. Naše
večery byly provázené Králem Miroslavem,
který dokázal vytvořit skutečně nádhernou
atmosféru pro všechny naše účastníky a my
jsme se opravdu cítili jako v pohádce. Když
se o nás dozvěděli účastníci Kehidy i z jiných
míst naší republiky, zdravili se s námi a obdivovali naše město. Vzpomínali s pozdravem
na své známé z našeho města a samozřejmě se nezapomněli zeptat na krásu a půvab
naší starostky Moniky Žídkové. Odjížděli jsem
velice spokojeni, naplnění blahem třinácti
léčebných pramenů. Poděkování je třeba vyslovit především CK Valaška, která umožnila
našemu vedoucímu pro tuto oblast, Mgr. Josefu Seichterovi, absolvovat tyto nádherné
listopadové dny v termálu. Musím poděkovat
všem našim účastníkům z Kravař, ale i z okolních obcí, za jejich přístup, ne k náročným,
ale tolik potřebným dnům pro naše zdraví.
Na závěr konstatuji, že jsme zaslechli, že Josef Seichter již dnes připravuje pro rok 2020
několik druhů dovolených, ať už se jedná
o Španělsko, Itálii, nebo oblíbené Chorvatsko.
Antonín Pawlík, Kravaře

Zajímavosti
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Vážení čtenáři Besedníku,
vstoupili jsme do nového roku 2020. V letošním roce si připomínáme významné
výročí také pro naše město. 4. února uplyne 100 let od doby, kdy se oblast Hlučínska a tím i tehdy Kravaře a Kouty staly součástí Československé republiky. Dalším
významným výročím je vznik města Kravaře. V roce 1960 došlo ke sloučení tří samostatných obcí Kravař, Koutů a Dvořiska do jednoho celku. V květnu také uplyne
75 let od skončení druhé světové války a 50 let od otevření kravařského zámku po
dlouholeté rekonstrukci po požáru.
V minulém roce jsme v Besedníku uváděli zajímavosti z kroniky i ze vzpomínek
našich starších občanů. I letos v tom budeme pokračovat.
Rádi bychom se na vás obrátili s prosbou o spolupráci. Jistě najdete ještě
ve svých fotoarchívech fotografie starých Kravař, Koutů i Dvořiska, případně
staré novinové tisky a další zajímavosti, nebo staré průkazy apod., zejména
z doby první republiky až do šedesátých let minulého století. Prosíme, pokud
něco zajímavého najdete, dejte nám vědět do redakce Besedníku. Vše si jen
zdokumentujeme a opět vrátíme. Věříme, že se najdou ještě doklady, které budou
sloužit i našim příštím generacím k poznání života v našem městě. Děkujeme.
red

Ztracené Kravaře
Víte, kde je v Kravařích kanal La Manche?
Asi již nebude mnoho obyvatel, kteří si
vzpomenou na každoroční několikeré vystoupení vody z potoka po každém větším
dešti nebo po bouřce. Kde ten potok byl?
Protékal od Mírové ulice na Vyhlídalovou a
dnešní Mlýnskou až do strouhy – tzv. mlýnského náhonu u dnešního Domova pro seniory. Potok to byl Chlebičovský a tekl od
Chlebičova přes hranice až na území Kravař. Před padesáti lety se začalo s úpravou
cest Mírové, Alejní, Vyhlídalové a rostly také
nové domy na dnešní Mlýnské ulici. A tak se
provedla úprava a regulace potoka s tím, že
na těchto ulicích byl zkanalizován a na poli
před Kravařemi byl překopán kanál, kterým
se svedla voda z potoka do strouhy již na

území zámeckého parku, za Mírovou ulici. A
protože v začátku fungování tohoto kanálu
nebylo vše v pořádku, tak mu místní začali
říkat kanál La Manche.
Vraťme se ale k místům, kde potok protékal.
Z Vyhlídalové dříve Hoštické ulice se procházelo na Alejní ulici podél toho potoka.
Každou neděli zde proudily davy fanoušků
na fotbalové hřiště. Procházelo se přes dva
mostky a pak přes dvůr od „kominařa“. Nad
potokem, kde jsou dnes rodinné domky,
byla velká krásná květinová zahrada manželů Markových. V zahradě rostly květiny
od brzkého jara (sněženky, bledule, fialky,
narcisy, tulipány…) až po pozdní podzim,
kdy zahradu zdobily ještě nádherné jiřiny.
Zahrada se svažovala k potoku a u něj se

pásly ovečky. Na samém vršku stál pohádkový domeček, kde Markovi bydleli. Pán byl
volyňský Němec a neuměl česky, paní byla
Ukrajinka a česky mluvila. Živila je zahrada,
květiny prodávali a také je vozili na trh do
Ostravy. Na konci Vyhlídalové ulice se potok stáčel na dnešní Mlýnskou ulici. Tehdy
zde nebyly ještě domy, po pravé straně byla
klášterní ovocná a zeleninová zahrada, která postupně pustla.
Když přijdeme do Kravař od Velkých Hoštic
po hlavní cestě, tak po pravé straně stál ještě v šedesátých letech kříž, který byl později
přemístěn na místní hřbitov (hned za hlavní
bránou) vzhledem k tomu, že přibývalo automobilů a musela se rozšířit cesta. Po levé
straně byl vybudován podnik místního hospodářství, později zde byly dílny podniku
Opavan. Vedle – dnes bytový dům byl dům,
kterému se říkalo Mandovec. Majitelka byla
„věnčirkou“, vázala kytice na pohřby, na
hroby, ale také pro nevěsty a ty také dříve
chodila „oblékat“ ve svatební den. Chystala
pro nevěstu myrtový věneček a pro svatební hosty voničky také z myrty. Myrta se dříve
pěstovala skoro v každém domě a u každého domu byla ovocná a zeleninová zahrada, před domy většinou malá květinová
a bylinková zahrádka.
Pokračování příště.
Připravila Eva Peterková

Činnost jednotky
SDH Kravaře
Poslední dva měsíce roku 2019 byly z pohledu
výjezdů poměrně klidné. Vyjížděli jsme pouze
ke 2 událostem:
• 7.11. odpoledne jsme vyjeli k požáru na Štítinu. Došlo zde k požáru sauny v rodinném domě.
• 8.12. jsme pomáhali s vyčerpáním vody ze
sklepa rodinného domu v Kravařích.
Zároveň probíhalo také pravidelné školení a výcviky jednotky, kdy jsme se například zdokonalovali ve zdravovědě a rovněž jsme při výcviku
s dýchacími přístroji snášeli Betlém v kostele
v Koutech.
Za JSDH Lukáš Glabasnia

Ostatní
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Okénko pro zdraví
Dobrý den, v novém roce 2020 přeji nám všem po všechny dny
v roce pohodu, zdraví a spokojenost. Starý rok je za námi a před
námi je nový rok s našimi nadějemi, plány co chceme změnit, čeho
chceme dosáhnout atd. Kladu si otázku, zda při vlastních přáních
myslíme na sebe nebo nejdřív na své blízké… Jenom tehdy, když
budu mít zodpovědnost za sebe, své zdraví, za své rozhodování,
za svůj život, tak sklízím, co si zaseju. Jinými slovy mít ráda sama
sebe není sobectví, ale je to naše povinnost. Tehdy mohu kdykoli
pomoci ostatním v rámci svých možností, respektovat všechny kolem a být spokojená. Vždyť láska je nejsilnější energie, kterou jsme
dostali při narození a provází nás po celý život v různých formách.
Děkuji za lásku…

Kvašená zelenina

Dnes budu opět po roce psát o kvašené zelenině, o jejích účincích na naše zdraví, jak říká klasik „opakování je matka moudrosti“. Kvašená nebo-li fermentovaná zelenina má spoustu dobrých
účinků na náš organismus. Je živou stravou, která je k dispozici i
v zimních měsících, má všechny výhody syrové stravy, dává tělu
dostatek živin.
Prokazatelně zlepšuje metabolické funkce, astma, kožní onemocnění, infekce, alergie a další potíže. Dodává do střev aktivní probiotické kultury, tím čistí letité střevní nánosy, potlačuje škodlivé
bakterie a kvasinky. S nadsázkou se dá říct, že za peníze se dá na
trhu koupit vše kromě lásky a probiotických salátů…
Historie fermentace zeleniny a ovoce je stará tisíce let. V střední
Evropě se v minulosti fermentovaly hlavně zelí a okurky. Poláci a
Rusové přidávali zelená rajčata, papriky, listový salát, červenou
řepu. Na východě Asie v Japonsku, Korei, Číně a dalších zemích
jsou saláty z fermentované zeleniny skoro každodenním pokrmem. Známý je salát pod názvem „kimčchi“, vyrábí se z čínského
zelí, česneku, ostré červené papriky a soli. Variant tohoto salátu
je mnoho, zázvor, krájená jablka, různé koření. Fermentuje se solí,
taky je fermentace bez soli, s přidáním startovací kultury a medu,
kefírem, syrovátkou, existují desítky metod.

Jak fermentovat se solí

Zelenina se nakrájí, promíchá se solí nebo s roztokem se solí, na
2 kg zeleniny dáváme 3 lžíce soli. Nepoužívejte kuchyňskou sůl,
je to jed, který nemá nic společného se solí z přírody. Doporučuje
se himálajská sůl nebo nerafinovaná sůl Celtic Salt, obojí koupíte
v prodejnách zdravé výživy. Tyto typy soli obsahují desítky prvků
potřebných pro optimální fungování těla. Himalájská sůl reguluje
obsah vody v těle, vyrovnává hladinu krevní glukózy, zpomaluje
stárnutí, zpevňuje strukturu kostí, reguluje krevní tlak .

Recepty

Zelí bílé nebo červené nakládáme na podzim. Když je moc dobré a rychle se sní, tak nakládám během zimy, jako já budu teď nakládat další zelí na kvašení. Zelí nakrouhám do velké mísy, na 1 kg
zelí dávám 1 lžíci himálajské soli, 1 cibuli, trochu kmínu, důkladně
vše promíchám, promačkám. Nechám asi 2 hod. odpočinout, pak
pěchuji zelí buď do sklenic (4litrových), nebo keramického zelňáku. Důkladně zelí upěchujeme a nahoru zatížíme mikrotenovým
sáčkem naplněným do třetiny vodou, sáček uzavřeme gumičkou a

vložíme do sklenice na zelí. Sáček s vodou nedovolí přístup vzduchu k naložené zelenině nebo zelí. Nádobu dáme k teplu a 7. den
zkoušíme stupeň kvašení a když má zelí tu správnou chuť, přeneseme nádobu do chladu. Od října mám ještě sklenici se zelím, zatíženou sáčkem s vodou, zelí je křupavé, má velmi dobrou chuť.
Další recept na kvašenou (fermentovanou) zeleninu je – výběr je na každém z vás - čínské, bílé, červené zelí, červená řepa,
cibule, česnek, kořenová zelenina, brokolice, květák, paprika,
pórek, špenát, listy hořčice, řeřichy, dýně, křen, jablko, citrony,
vybírejte co máte v tu danou možnost naložit. Kvašená zelenina
se konzumuje po celý rok. Zelenina se umyje, nakrájí, nastrouhá, přidá se koření dle vlastního výběru, kuličky pepře, bobkový
list, kurkuma, zázvor, sůl, med.
Všechno promíchejte, nechte
2 hod. odpočinout a napěchujte do sklenice, uzavřete sáčkem
s vodou, dejte do tepla a 7. den
ochutnejte a když je kvašení
dobré, dejte sklenici do chladu.
Konzumujte denně asi 10 dkg
nalačno nebo během dne.
Na závěr radu těm, kteří si nestačili zelí nebo zeleninu vyrobit na
podzim. Zeleninu můžete nakládat kdykoliv, s tím, že v tomto čase
jsou ceny zeleniny vyšší oproti podzimu, ale výsledek a chuť této
dobroty vás odmění a hlavně prospěje vašemu zdraví.
Pro zájemce doporučuji si přečíst knihu „Kvašená zelenina“ od
Karla Machaly nebo použijte informace na internetu.
V tomto zimním čase doporučuji čaje šípkové, černé s přidáním
zázvoru, citronu a medu. Znovu uvádím recept na nápoj Dáta
Masala – černý čaj, koření skořice, zázvor, pepř, kardamom, vše
stejným dílem zalijeme vařící vodou, louhujeme 10 minut a dochutíme mlékem. Nebo na ½ l mléka dáme 1 lžičku čaje, 1 lžičku
koření, krátce povaříme, louhujeme 10 min., scedíme a chutnáme.
Citát na leden – „Člověka živí jedna třetina toho, co sní. Zbylé
dvě třetiny živí jeho lékaře.“ (nápis ze starověkého Egypta)
Přeji hezké dny.
Dagmar Pechatá
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„Atmosféra na závodech, první úspěchy a noví kamarádi, to byly hlavní
motivace dál plavat a chodit poctivě na tréninky“ říká náš úspěšný plavec Tobias Kern
Tobias Kern. Teprve 14ti letý kluk
z Kravař, který se plavání věnuje už od
dětství. Má za sebou celou řadu úspěchů - od prvních míst v soutěži Plave
celé město, až po získání hned několika
medailí na mistroství ČR, kde zároveň
pokořil český rekord a byl nominován
do české reprezentace. Zlatou medaili
z Letní olympiády dětí a mládeže věnoval městu. Přál by si, aby byla inspirací
mladým plavcům.
Myslím, že plavat se naučil asi každý
z nás. Pamatuješ si okamžik, kdy ses
naučil plavat ty? Kolik ti bylo let?
Už jako kojence mě mamka brala plavat.
Jelikož ještě v Kravařích nebyl aquapark,
tak jsme dojížděli do Opavy. Na co si pamatuju, tak už ve školce jsem chodil plavat do
Hastrmánku, kde jsem dostal nejdůležitější
plavecké základy. Hlavně vzpomínám rád
na Radku Malchárkovou, která v aquaparku
působí dodnes.
Většinu kluků baví fotbal, hokej nebo
florbal. Sportovní plavání není běžně
vyhledávaný sport. Kdy ses rozhodl, že
se právě jemu chceš dále věnovat?
Jsem individualista. Od narození mám náběh na skoliózu páteře a taky nerad běhám.
Takže plavání byla jasná volba. Zhruba ve
třetí třídě jsem přestoupil do Klubu plaveckých sportů v Opavě, kde jsem začal závodit. Atmosféra na závodech, první úspěchy
a noví kamarádi, to byly hlavní motivace dál
plavat a chodit poctivě na tréninky.
Často mají sportovně nadané děti vzor
v rodině. Je někdo, kdo tě k tomuto
sportu motivoval?
Je paradox, že nikdo z naší rodiny není plavec. Ale už od dětství mě k plavání vedla
hlavně mamka a pak oba dva dědečci.
Sportovní plavání je velmi atraktivní
olympijská disciplína. Máš nějaký vzor
mezi vrcholnými plavci?
V minulosti byl můj vzor samozřejmě Michael Phelps. Jelikož jsem prsař, tak jsou
mými idoly prsařští borci. Na světové úrovni
jedinečný brit Adam Peaty. Z domácích je
to reprezentant ČR Vojtěch Netrh, u kterého
předpokládám, že bude ČR reprezentovat
na příštích Olympijských hrách.

V čem je podle Tebe tajemství úspěchu
mladého sportovce?
Jednoznačně je to pevná vůle, pokora
a nevzdát to. I já jsem měl období stagnace
a neúspěchů. Je vždy nutné ale myslet pozitivně a mít dobré zázemí nejen v týmu, ale
hlavně doma.
Chodíš do školy, máš kamarády, určitě
i spoustu jiných zájmů. Jak se ti daří
skloubit školu a tréninky?
Můj denní harmonogram je tak nabitý
školou a plaváním, že na jiné aktivity není
prostor. Momentálně plavu za KPS Ostrava. Minulý školní rok jsem měl dvoufázové
tréninky. Ranní tréninky začínají v 6:00 hod.
Pro mne to znamenalo, že každé ráno jsem
z Kravař odjížděl již v 4:30 autobusem. Chodím do 9. třídy na ZŠ Dětská v Porubě, kde
jsem před rokem přešel právě kvůli plavání
ze ZŠ Kravaře. Po škole je pak druhý plavecký trénink. Od tohoto pololetí jsem začal
plavat s dorostenci pod dohledem reprezentačního trenéra pana Mgr. Libora Kohuta. Vzhledem k tomu, že mám teď třífázový
trénink – tzn. k plaveckým tréninkům přibyly ještě suché tréninky, bylo nutné, abych
začal v Ostravě bydlet na internátě. Co se
týče mých kamarádů – jsou to vesměs lidé
pohybující se v plaveckém prostředí a to
i po celé republice.
Všeobecně je známo, že dobří sportovci
musí sportu obětovat spoustu volného
času. Kolik času věnuješ trénování Ty?
A máš vůbec volno i na jiné záliby?
Pokud nejsem ve škole či na tréninku, na
soustředěních či závodech, jsem hrozně rád
doma.
Jsme na prahu nového roku. Lidé často
hodnotí ten předešlý. Jaký byl Tvůj rok
2019?
Minulý rok byl pro mě velice úspěšný. Na
zimním MČR ročníku 2005 v Mladé Boleslavi
se mi povedlo zaplavat 100m prsa na 25m
bazén za 1:04,85, čímž jsem si doplaval pro
zlato a zároveň jsem tímto pokořil 14 let
starý český rekord. Na Letní olympiádě dětí
a mládeže v Liberci jsem na 50m dlouhém
bazénu dal 100m prsa za 1:07,66. Tuto zlatou medaili jsem se rozhodl věnovat našemu městu. Přál bych si, aby mohla spolu
s mým diplomem viset v našem kravařském

aquaparku a možná tím inspirovat mladé
plavce. Díky tomuto úspěchu jsem se nominoval do české reprezentace.
Každý z nás má nějaký sen. Něco, co by
chtěl v životě dokázat. Prozradíš nám,
zda se plavání chceš věnovat i do budoucna? Prozradíš nám svůj sen?
Hlavně si přeju, ať jsem zdravý a můžu trénovat v takovém rozsahu, jako nyní. Čekají
mě také příjímačky na sportovní gymnázium do Ostravy, které bych potřeboval
úspěšně zvládnout.
V tomto školním roce bych chtěl znovu splnit limity do reprezentace a taky se zúčastnit mezinárodního multiutkání v Kyjevě.
A pokud bych byl hodně troufalý, přál bych
si dostat se ještě letos v létě na Mistroství
Evropy Juniorů v Aberdeenu ve Velké Británii. V roce 2021 pak na Letní Evropskou
Olympiádu mládeže.
Děkujeme za rozhovor. Přejeme Ti, ať
se Ti daří nejen ve sportu a ať se Ti splní
všechny Tvé sny.
Monika Ševčíková, redakce

Sport, ostatní

Hledáme lidi pečující
o své blízké po cévní
mozkové příhodě
Podělte se o své pocity i zkušenosti – co Vám péče o blízkého po CMP
(mrtvici) dává? Co Vám bere? Co Vás
trápí? Co Vám pomáhá? Dejte vědět
ostatním, které služby a podpora jsou
užitečné, co Vám naopak chybí. Spojte se s lidmi, kteří jsou v podobné situaci. Zapojte se do výzkumu Fakulty
sociálních studií Ostravské univerzity,
která na základě unikátního výzkumu
a ve spolupráci s VŠB – Technickou
univerzitou Ostrava vytváří speciální
web, jenž nabídne prostor pro sdílení
zkušeností s péčí o blízké po mrtvici.
ZAPOJTE SE DO VÝZKUMU A POMOZTE OSTATNÍM I SOBĚ.
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Vánoční tenisový turnaj
V sobotu dne 21. prosince se v prostorách
TK Buly Aréna Kravaře konal tradiční vánoční turnaj, kterého se tentokrát zúčastnilo více dětí z řad mladšího a staršího
žactva než v předchozích ročnících, kdy
převažovali dospělí hráči. Kvalita utkání
však nebyla v žádném případě slabší, zápasy měly skvělou úroveň, a to především
díky velkému nasazení všech hráčů, vynikající bojové atmosféře a výbornému publiku. Pohodový den dokreslovalo hezké
počasí, předvánoční atmosféra a přede-

vším dobrá nálada hráčů, jejich fanoušků,
trenérů a přátel klubu. Turnaj vyhrál pár
Tomáš Hadamčík - Natálie Harasimová,
který udolal výborně hrající dívčí pár Alice
Výtisková - Valentýna Kostková, třetí místo
vybojoval také dívčí pár Amálie Miketová Anna Kubná. Děkuji všem účastníkům turnaje, stejně jako ostatním členům a přátelům klubu za přízeň a přeji jim vše nejlepší
do nového roku 2020.
Za TK Buly Aréna Kravaře Ivan Stuchlík

Kontakt:
Miroslav Paulíček
e-mail: miroslav.paulicek@osu.cz
www.cmp-radce.cz

Stolní tenisté se před Vánocemi utkali v turnajích
Jako každý rok, tak i v závěru toho loňského, uspořádali CVČ Kravaře a oddíl stolního
tenisu SK Kravaře tradiční Vánoční turnaje
o pohár starostky města ve stolním tenise.
Žáci ten svůj odehráli ve čtvrtek 19.12.2019
a sešlo se jich celkem 13 z Kravař, Mokrých
Lazců, Kobeřic a Štěpánkovic. Kategorii
mladších žáků ovládli sourozenci Nevřelovi, když první, bez ztráty setu, skončil Jiří
a druhý Jan, nejmladší účastník turnaje
(roč. 2011). Třetí místo obsadil Jakub Bulička, rovněž z Kravař. V kategorii starších žáků
ani tentokrát nenašel přemožitele Tadeáš
Slivka, který zvítězil ve všech zápasech 3:0.
Podle očekávání 2. místo vybojoval Jan
Peterek, který jako jediný dokázal ve finále klást Tadeášovi alespoň nějaký odpor.
Třetí skončil Michael Weczerek, který v boji
o pomyslnou bronzovou medaili porazil
Jiřího Nevřelu 3:0. Všichni výše jmenovaní
hráči reprezentují SK Kravaře v dlouhodobé mistrovské soutěži žáků OP 1. třídy, kde
v polovině soutěže jsou na pěkném 3. místě. Tadeáš Slivka už hraje prakticky jen za

muže OP 2. třídy, kde má 75% úspěšnost,
nejlepší ze všech našich mužů!
O dva dny později, 21.12.2019, se uskutečnil Vánoční turnaj - open, kterého se
zúčastnilo celkem 15 hráčů z Kravař, Bolatic, Kobeřic, Dolního Benešova, Opavy
- Kateřinek a Mokrých Lazců. Hráči byli rozděleni do 4 skupin, ze kterých dva nejlepší
postupovali do pavouka vítězů a ostatní
pak hráli soutěž útěchy. Do semifinále
postoupili všichni 4 nejvýše nasazení hráči - Tadeáš Slivka, Hubert Weczerek, Josef
Juchelka a Karel Žídek. V 1. semifinále na
sebe narazili Slivka (č. 1) a Žídek (obhájce
trofeje) a možná trochu překvapivě nakonec zvítězil 3:1 Karel Žídek. V tom druhém
stejným poměrem vyhrál Weczerek nad
Juchelkou. Finále přineslo velké drama,
které nakonec pro sebe rozhodl Karel Žídek, když v pátém, rozhodujícím setu, zvítězil 11:8 a obhájil titul z předcházejícího
roku. Ve finále soutěže útěchy porazil Jan
Peterek ml. Jiřího Nevřelu ml. 3:1. Vítězové
všech kategorií obdrželi dva poháry, při-

čemž jeden byl putovní, který za rok musí
vrátit, a hráči na 1. - 4. místě drobné věcné ceny, které do turnajů věnovali HAHN
TROP s.r.o., CVČ Kravaře, farnost Kravaře,
Město Kravaře a oddíl stolního tenisu SK
Kravaře. Zvláštní poděkování patří Josefu Juchelkovi, který připravil občerstvení
v podobě obložených rohlíků a jednohubek a Güntrovi Bestovi, který vařil kávu
a čaj a obsluhoval účastníky turnaje. A také
všem dalším, kteří se nějakým způsobem
podíleli na přípravě obou turnajů.
Hubert Weczerek
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XI. Karmaš Cup
Nezbývá, než zhodnotit uplynulý ročník očima pořadatelů. Letos poprvé se do turnaje
přihlásilo 12 týmů z České republiky, Slovenska, Polska a Rakouska. Stáli jsme tak před
velkou výzvou. Turnaj amatérských hokejistů
pod názvem Karmaš Cup je rok od roku větší událostí a to s sebou nese velikou zodpovědnost. Jsme moc rádi, že se vše povedlo
a turnaj měl opět velmi vysokou úroveň, jak
po sportovní, společenské, ale i pořadatelské
stránce.
Po celou dobu turnaje panovala již tradičně
velmi přátelská atmosféra, všechny zápasy
byly odehrány v duchu fair play, plánovaný
rozpis zápasů seděl perfektně na minuty a
souboje doprovázela výborná divácká kulisa.
V nedělním finále dne 17.11.2019, kdy jsme
si připomněli 30 let od Sametové revoluce,
se utkali Pantheři z Havířova proti Šlajfířům
z Opavy, ze kterého vyšli Havířováci vítězně
a převzali si tak pohár pro vítěze XI. ročníku

Karmaš Cupu 2019. Celkové pořadí je tedy
následující:
1. HC PANTHERS Havířov
2. HC ŠLAJFÍŘI Opava
3. HC KRUŠNOBORCI Litvínov
4. SPOLEK AMATÉRSKÝCH HOKEJISTŮ
Kravaře
5. FIREDRAKS Brno-Popůvky
6. HTC BLACK BULLS Klagenfurt
7. MAKOVCI Bratislava
8. GKS TYCHY OLD BOYS
9. VEGAS Brno
10. RP AUTO Bratislava
11. HC BOOZERS Mistřín
12. POLONIA Bytom
Chtěli bychom za Spolek Amatérských Hokejistů Kravaře velice poděkovat všem účastníkům, fanouškům, rodinám a sponzorům, bez
kterých by tato akce nemohla proběhnout.
Jsou to:
Město Kravaře, Moravskoslezský kraj, PRO-

VALVE ČR s.r.o. Kravaře, AUTOKOMPLEX Kravaře. Velké poděkování patří i vedení Buly
Arény i se všemi zaměstnanci, kteří svou
ochotou a vstřícností přispěli k fantastické
atmosféře uplynulých 3 dnů.
Děkujeme a těšíme se na příští XII. ročník v
termínu 20.-22.11.2020.
Za Spolek Amatérských Hokejistů Kravaře
Tomáš BALABAMBA Balarin, Jiří GEORG
Džemla, Vilibald VILI Seibert, Josef PCO Melecký

Informace z fotbalu
Přeji pěkné zimní
dny a v roce 2020
především potřebné zdraví. Fotbalový příspěvek v lednovém Besedníku
je Vám podáván
v době relativního klidu, avšak již
v plné přípravě administrativní. Hráčská příprava bude realizována od února. Vy můžete být při tom. Jako každým rokem budeme
využívat možnosti umělé trávy v Buly Aréně,
kde budeme trénovat a sehrajeme několik
přípravných zápasů. Nyní je ještě brzy kalkulovat o možných posilách. Pokud k nějaké
změně dojde, pak budete včas informováni. Cílem je pokračovat v nastoupené cestě
z podzimu. Přejeme hráčům, aby se jim vyhýbala zranění, Petru Glabasniovi povedenou operaci a úspěšný návrat.
Nutno říct, že se mně jako statutárnímu orgánu nedaří nově ustanovit plnohodnotně
fungující Výkonný výbor a ostatní nezbytné
komise včetně realizace změn v souvislosti
s Valnou hromadou. Jsem statutárem čtyři
roky. Má představa na počátku byla pomoci
fotbalu tím, že 1) změním organizační strukturu, 2) finančně vyvedu fotbal z dluhů, 3)
poukážu na uplynulé praktiky v hospodaření, nebo finanční transakce, 4) ukážu, jakým
směrem k prosperitě se má spolek ubírat.
Můžu říci, že v bodě 2 a 3 jsem uspěl stopro-

centně. Proto, abych zvládl bod 1, je zapotřebí do týmu zapracovat několik málo lidí
nejen s fotbalovým srdcem, ale především s
chutí obětovat čas. Obětovat jej bez nároku
na finanční odměnu a především počítat s
nevděčností části lidí s jinými názory. Sám
jsem původně uvažoval o angažmá ve fotbale na dva roky. Z plánovaných 24 měsíců
je to dnes jednou tolik. Každoročně v Besedníku dávám na vědomí svou rezignaci,
nyní je to potřetí. Trvale informuji stávající
VV, VH i všechny členy se zaplacenými příspěvky, že dále mě práce netěší a nechci
pokračovat ve své stávající funkci. Z důvodů morálních a charakterních ve vztahu
k fotbalovému fenoménu však stále udržuji
i nadále bezvadnou funkčnost spolku. Vlastní chod není ohrožen.
Tohle moje volání je výzvou. Jsem připraven
svému nástupci předat písemnosti, jak vyžaduje zákon a protokol. Určitě nehodlám
zanechat spolek v nesnázích. V této souvislosti nutno říci, a říkám to rád, že jsou
mezi námi konkrétní lidé jako například
pan Jirka Lusar, který se aktivně a dlouhodobě zapojuje v činnosti správy webových
stránek a komentářů mistrovských zápasů.
Dlouhodobě se také hlásí za člena kontrolní
komise pan Roman Řeháček. Dlouhá léta a
pravidelně rozváží a vylepuje plakáty pan
Hubert Besta! A je ještě dalších pár lidí, na
které si teď s prominutím nevzpomenu. Děkuji všem takovým. Fotbal je stabilizován.

I tak však potřebuje provést nezbytné další kroky. Především se poohlédnout po
osobě statutárního zástupce. Viditelnými
autoritami se zdají být trenéři.
Fotbal je v současné době stále ve výpůjčce.
Tím je omezován v investicích. Fotbal nemá
generálního viditelného sponzora. Proto je
na místě poděkovat „městu“, které je dnes
už 56% poskytovatelem finančních dotací.
Znám řadu spřízněných osob, kteří dlouhodobě ať už jako fyzické osoby nebo firmy
fotbal podporují minimálně pěti až čtyřiceti
tisíci korunami ročně. Všem takovým vřelé
poděkování!!! Znovu se proto obracím na
lidi, konkrétní osoby, kterým není lhostejný
stávající administrativní stav, prosím staňte
se členy spolku a třeba drobnou prací - názorem utvářejte fotbalový fenomén!
Přeji v novém roce fotbalu „pochopení“ nejen jeho příznivců, ale především mu přeji
pochopení městské garnitury zvolených
zástupců a rady města. Aby právě ti byli
příznivě nakloněni pomoci. V příštím roce
oslavíme 100 let od založení organizované
fotbalové hry. Pro vykonávání potřeb správného fungování dejme důvěru nově zvolenému předsedovi a Výkonnému výboru
a zároveň i zvolme takový kontrolní orgán
s pravomocemi, aby nedocházelo k pochybnostem.
Karel Peterek

Zveme Vás
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Sbor dobrovolných hasičů Kravaře
Vás co nejsrdečněji zve na své

TRADIČNÍ HASIČSKÉ BÁLY
Bály se uskuteční v restauraci „Slanina“
v Kravařích od 20.00 hodin.

14. 2. 2020 - Hasičský bál
hraje kapela GOLDEN HITS

13. 3. 2020 - Retro bál
hraje DJ MICHAL SEIDL
Vstupné 150 Kč
Vstupenky si můžete zakoupit u pana Valtra Harazima,
na adrese Kravaře, ul. Tyršova č. 3 (vchod z pravého boku
budovy), tel. 776 480 015.

Řádková inzerce
Pronajmu v Kravařích neprůchozí pokoje - převážně
pro pány. Pokoj má rozměr 20 m2. K pokoji patří kuchyňka a sociální zařízení. Měsíční nájem činí 4500 Kč.
Kontakt: 722 695 317

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

Vrchní 30
Opava
Kateřinky

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

www.sapdoor.cz
VÁŠ KRAVAŘSKÝ
REALITNÍ MAKLÉŘ

Naše služby:
Kontakt:
Naše
služby
- fyzioterapie
- masáže
- elektroléčba
- taping

fyzioterapie
masáže Tel.: 723 091 5
elektroléčba
www.fyzio-s.cz
taping

POMŮŽU VÁM
PRODAT NEBO NAJÍT
VAŠÍ NEMOVITOST
PROSÍM, NABÍDNĚTE PRO MÉ KLIENTY :

ORNOU PŮDU
STAVEBNÍ POZEMEK
BYT
RODINNÝ DŮM

www.heartreality.cz
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realitní makléř pro tento region
604 261 798, E-mail : kunz@heartreality.cz
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Zbyněk K u n z

Kontakt
Mgr. Ondřej Smolka
Slezská 342, Velké Hoštice
Email: o.smolka@seznam.cz

w
w
w

-

Mgr. Ondřej Smolk
Slezská 342, Velké H
Email: o.smolka@s

Zveme Vás 		
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