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Běžecký závod Zimní
šestka
V neděli 27.1.2019 proběhl v Koutech na
Olšinkách další ročník běžeckého závodu
na 6 km. Na start letošní zimní šestky se
postavilo 35 borců, kteří v nedělním dopoledni absolvovali jeden okruh po tvrdé
a suché trati, která vede z větší části po
Koutských a Zábřežských loukách. Nejrychleji trať prolétl Martin Ocásek a jen
o 4 sekundy nepokořil čas 20 minut. Běžel dokonce tak rychle, že mu nestačil ani

www.kravare.cz

předjezdec na kole. Nutno podotknout,
že měl kolo vypůjčené a po loukách se
moc dobře nejezdí. Pro druhé místo si
s odstupem doběhl Robert Antczak a třetí
skončil Rosťa Kolich. Mezi ženami vládla
s přehledem Petra Pastorová, která skončila celkově pátá. Po doběhnutí bylo pro
závodníky připraveno občerstvení v podobě housky se sekanou a teplého čaje
ve skromných podmínkách sport. areálu

v Olšinkách. Následovalo vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií a tím byl tento
závod ukončen. Dle ohlasů si většina
pochvalovala krásnou trať a pohodovou
atmosféru závodu.
Již nyní připravujeme další běžecký závod v našem městě, a to Jarní desítku,
která proběhne v neděli 17. března opět
na Olšinkách. Tentokrát je to ovšem
silniční závod po cyklostezce. Další podrobnosti se dozvíte na našich webových
stránkách https://prajzskybk.webnode.cz/
Za Prajzský BK Kravaře
Jan Ferenz

Kotlíkové dotace

Svozový kalendář

Rozhovor se Sofií Klöslovou
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Životní jubileum
v únoru slaví:

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
plesová sezóna se pomalu blíží ke svému závěru. Organizátoři měli určitě plné ruce práce, připravovali výzdobu
sálů, sháněli ceny do tomboly a zajišťovali vše potřebné.
Všem, kteří organizují tyto akce, patří velký dík. Doufám,
že jste nějaký ples stihli a pořádně jste si zatančili... Stálice mezi plesy je také Bál Hlučínska, jehož tradice vznikla před 21 lety a pravidelně se v pořádání střídají města
Hlučín, Kravaře, obec Bolatice a letos se hostitelem stalo
město Dolní Benešov. V rámci této významné akce převzali ocenění paní Hana Heisigová, vedoucí lidového souboru Vlašánky z Bohuslavic. Paní Hana dostala pamětní medaili Cypriána Lelka za osvětovou a kulturní
činnost na Hlučínsku. Dalším oceněným byl pak Marek Stromský, dostihový jezdec
ze Štěpánkovic. Ten obdržel pamětní medaili Evžena Hadamczika za sportovní
činnost a za přínos pro region Hlučínsko v oblasti sportu a za propagaci celého
regionu. Je dobře, že můžeme takto symbolicky poděkovat lidem, kteří reprezentují Hlučínsko a být na ně právem pyšní. Oběma oceněným ještě jednou gratuluji
a přeji spoustu dalších úspěchů.
V únorovém Besedníku vám přinášíme přehled projektů, na které jsme získali dotace. V přehledné tabulce zjistíte, co dalšího chystáme. Samozřejmě bude záležet na tom, zda budeme v žádostech o dotace úspěšní. Vždy záleží, jak vysokou
finanční částku se nám z dotačního programu podaří získat a podle toho se pak
rozhodne o dalším postupu v realizaci celé akce.
Město Kravaře ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody připravuje také
velmi sympatický projekt týkající se přírodní rezervace „Koutské a Zábřežské
louky“. Cílem projektu je realizace naučné stezky spolu s informačními tabulemi
v rámci přírodovědně cenného území, které je a bude s realizovanou cyklostezkou
během roku a v letních měsících navštěvováno stovkami turistů. Smyslem je ukázat, že přírodu je potřeba nejen chránit prostřednictvím vyhlášení rezervace, ale
také poznávat a navazovat s ní osobní kontakt.
Za pár dnů začínají dětem jarní prázdniny. Pokud počasí bude přát, užijte si krásu
zimních hor. Vyzkoušejte lyže, snowboard, brusle nebo si běžte zaplavat. A pokud
nemáte nic v plánu, jen tak s rodinou relaxujte, taky je to občas potřeba…
Monika Brzesková, starostka

Český rozhlas natáčel v Kravařích
V úterý 29. ledna přijela do Kravař natáčet paní Dagmar Misařová z Českého
rozhlasu. První reportáž, kterou natočila
pro vysílání, byla z kaple sv. Michala na
Dvořisku. Tato kaplička byla v nedávné
době opravena a je poměrně vzácná. Pochází z druhé poloviny 19. století z doby,
kdy bylo Dvořisko ještě malou osadou.
Paní Vilášková, která se o kapličku stará,
redaktorce vyprávěla, že se zde každoročně konají májové pobožnosti a mše
svatá o svátku sv. Michaela. Kaple má

také nový zvon, který vyzváněl i do rozhlasového vysílání.
Druhá reportáž byla věnována Svazu zahrádkářů, který v letošním roce slaví půl
století svého vzniku. Petr Arbter, předseda svazu, pro posluchače rozhlasu povykládal o širokém záběru činnosti této
organizace, o nejlepších druzích jablek,
hrušek a dalšího ovoce, které se v našich
zahradách pěstuje.
Do třetice přišla na řadu reportáž z kravařského zámku, která byla věnována

80 let
Irmgarda Václavíková
Leo Vilášek
85 let
Eduard Martinek
Anna Pavlíková
Horst Vilášek
94 let
Elfrida Jochimová

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

především turistům, kteří hodlají zámek
navštívit. Zmíněny byly nové hodiny
v průčelí zámku, unikátní sluneční hodiny na nádvoří a restaurování překrásné
barokní fresky v zámecké kapli.
Na závěr paní Misařová navštívila Zámecký klub žen, který právě blahopřál
k 85. narozeninám své člence. Mnoho
z přítomných se zapojilo do reportáže
a vzpomínaly na začátky klubu i na současnou činnost. Povídaly také o tom, co
se připravuje pro letošní rok, mluvilo se
o družbě s polskými kolegyněmi z Pietrowic Wielkych a o spolupráci s řadou
dalších podobných organizací.
Během února se můžeme těšit, že na vlnách Českého rozhlasu Ostrava uslyšíme
některou ze zmiňovaných reportáží.
(red)
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Je na nás, co dýcháme...
Vážení spoluobčané,
v rámci ohlášené kampaně, jejímž cílem je zlepšení ovzduší v našem městě,
přinášíme další článek k problematice kouřících komínů. V připojeném textu
předkládáme informace o platné legislativě, právech a povinnostech provozovatele stacionárních zdrojů tepla do 300kW výkonu. Dále přikládáme první informace k připravované výzvě o kotlíkové dotace. Žádáme tak všechny
občany, jichž se problematika kouřích komínů týká, aby si pozorně přečetli
uvedené články. Jedná se o poslední možnost, kdy na základě podání žádosti
a splnění příslušných podmínek bude moci žadatel získat zpět 75% vložených
nákladů, plus navýšení základní dotace až 20.000 Kč. Město Kravaře je připraveno všem žadatelům pomoci s přípravou žádostí. Dále je možné na realizaci
výměny kotle získat od Města Kravaře bezúročnou půjčku na pokrytí nákladů spojených s výměnou kotle. O podrobnostech výzvy „kotlíkové dotace“ se
dočtete na následující straně.
Petr Jochim, radní města Kravaře

Ochrana ovzduší
S ohledem na opakující se dotazy občanů,
vycházející z legislativy ochrany ovzduší,
připomínáme následující povinnosti:
• ZÁKAZ spalování méně hodnotných
paliv - tj. hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky.
• Provozovat kotel na PEVNÁ paliva do
300kW v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 11 k zákonu o ochraně ovzduší - zde jsou uvedeny mezní
hodnoty škodlivých emisí. Tuto povinnost je nutno splnit nejpozději do 1.

září 2022. Domácnosti tedy budou muset prokázat, že kotel splňuje alespoň
parametry 3. emisní třídy.
A jak zjistíte, které emisní třídě kotel odpovídá? Emisní třída kotle musí
být uvedena v technické dokumentaci
a také na štítku kotle.
• Od roku 2016 pak platí povinnost provádět PRAVIDELNÉ kontroly technického
stavu a provozu kotlů na PEVNÁ paliva
o jmenovitém tepelném příkonu nad

10kW. Od 1.9.2018 je tato kontrola stanovena v termínu 1x za tři roky a smí ji provádět pouze odborně způsobilá osoba.
Aktuální seznam odborně způsobilých
osob je dostupný na webových stránkách Hospodářské komory či Ministerstva životního prostředí.
Odbor výstavby, ÚP a ŽP v součinnosti
s Městskou policií Kravaře pravidelně
monitoruje a dokumentuje přípustnou
tmavost kouře komínů u rodinných
domů. Připomínáme, že na vyžádání
obecního úřadu obce s rozšířenou působností je provozovatel stacionárního
spalovacího zdroje POVINEN PŘEDLOŽIT
doklad o provedení kontroly zdroje odborně způsobilou osobou (viz výše).
Proč dochází k těmto restrikcím?
Především je to obrana proti obecním
„čmoudilům“, kteří svým jednáním dokáží znepříjemnit ovzduší pro několik
bloků.
Nesplnění výše zmíněných povinností je přestupkem, za který je možné
uložit sankci až do výše 50.000,- Kč.
Z čehož vyplývá, že pokutu ve stejné výši
dostane také ten, kdo bude v kotli používat paliva, která jsou zakázána.
Je zřejmé, že koncentrace znečišťujících látek v ovzduší, znamenají zvýšené zdravotní riziko pro obyvatele.
Na rozdíl od dob minulých již není
možné ukázat prstem na elektrárny,
průmysl a další velké zdroje znečišťování ovzduší a označit je snadno za
viníky.
Hlavní zdroje znečištění ovzduší jsou
dnes jinde – jsou to provozovatelé kotlů na pevná paliva, zejména z rodinných domů. Proto je třeba vždy začít
u sebe, změnit své návyky, postoje a myšlení vůbec. Čím věší je neochota občanů přizpůsobit se novým požadavkům,
tím složitější jsou možnosti zlepšení kvality ovzduší.
Odbor výstavby, ÚP a ŽP
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Parkování ve městě: Nebuďme
lhostejní
Množí se stížnosti na parkování automobilů na ulicích a chodnících našeho
města. A to jak ze strany chodců, kteří
při obcházení vozidel parkujících na
chodníku jsou nuceni vstupovat do vozovky, tak i ze strany řidičů, kteří mnohdy ani neprojedou.
Podle zákona o provozu na pozemních
komunikacích je zastavení a stání povoleno pouze vpravo ve směru jízdy
co nejblíže k okraji pozemní komunikace, kde při stání musí zůstat volný
jízdní pruh široký nejméně 3 metry
a to pro každý směr jízdy. Řidič také
nesmí zastavit a stát na přechodu pro
chodce, nebo na přejezdu pro cyklisty,
a to ve vzdálenosti kratší než 5 m před
nimi, na křižovatce a ve vzdálenosti
kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5
m za ní. Myslete také na to, že překážku
v silničním provozu může vytvořit i
vozidlo stojící na chodníku, pokud
chodec musí vstupovat do vozovky.
Chceme proto touto formou apelovat
na řidiče, aby výše uvedená ustanovení
dodržovali, neboť hrozí nejen finanční
postih, ale v krajním případě i odtah
takovéhoto vozidla, protože může
vytvořit překážku v silničním provozu.
Nebuďte lhostejní k chodcům, maminkám s kočárky nebo k handicapovaným
spoluobčanům, kteří opravdu potřebují využívat celou šíři chodníku. Neměla
by se opakovat ani situace z letošního
února, kdy vozidla hasičů a zdravotnické záchranné služby nemohla z důvodu
bezohledného parkování projet ulicí na
místo zásahu.
Již nyní se můžete setkat se strážníky
Městské policie Kravaře, jak v ulicích
monitorují dodržování dopravních
předpisů a dohlížejí nad parkováním
v našem městě a případné porušení řeší
ihned na místě samém. S ohledem na
rostoucí stížnosti občanů a opakující se
přestupky řidičů je do budoucna potřeba počítat také s tím, že jejich činnost
ještě zintenzivní.
Město Kravaře
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Občané budou moci opět
využít kotlíkových dotací
Vyhlášení: duben 2019 (cca 10.4.2019)
Příjem žádostí: květen 2019 (cca od 13.5.2019)
Způsob podání žádostí: elektronicky s následným doložením listinné podoby a příloh
Žadatelé: fyzické osoby nepodnikající vlastnící rodinný dům na území Moravskoslezského kraje
Požadované dokumenty: žádost, doklad o vedení bankovního účtu, doklad o kontrole technického stavu, fotodokumentace stávajícího kotle, písemné souhlasy (v případě spoluvlastnictví)
Předmět podpory: výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím
třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za:
• Kotel na biomasu – automatický, s ručním přikládáním
• Plynový kondenzační kotel
• Tepelné čerpadlo
Nepodporováno: kotle výhradně na uhlí, nebo kombinované kotle na uhlí/biomasu
Výše podpory:
• Kotel na biomasu – automatický 80% ze způsobilých výdajů, max. 120.000 Kč
• Kotel na biomasu – ruční přikládání 80% ze způsobilých výdajů, max. 100.000 Kč
• Plynový kondenzační kotel 75% ze způsobilých výdajů, max. 95.000 Kč
• Tepelné čerpadlo 80% ze způsobilých výdajů, max. 120.000 Kč
Navýšení základní dotace:
• Prioritní území: 7.500 Kč
• Příspěvek kraje: 7.500 Kč
• Příspěvek města: 5.000 Kč
• Vždy musí dojít k výměně starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním!!!
• Původní kotel musí být znehodnocen a ekologicky zlikvidován (je třeba doložit potvrzení!).
• RD může být vytápěn dvěma zdroji tepla – nahrazovaný kotel může plnit
funkci hlavního zdroje vytápění.
• Předmětem podpory budou pouze zdroje tepla zapsané v Seznamu výrobků a
technologií vedeném SFŽP pro 3. výzvu kotlíkových dotací!!
• Časová způsobilost výdajů: od 15.7.2015

KRAVAŘE, KOUTY - svozová oblast "A"

pátek
pátek
1.3., 8.3., 15.3., 22.3.
sudý
5.4.
19.4.
týden
3.5.
17.5. 31.5.
14.6. 28.6.

PROSINEC

LISTOPAD

ŘÍJEN

ZÁŘÍ

SRPEN

ČERVENEC

12.7.
9.8.
6.9.
4.10.
1.11.

26.7.
23.8.
20.9.
18.10.
15.11. 29.11.
pátek

20. června

21. března

PAPÍR

26. září

22. srpna
27. prosince

21. listopadu

24. října

6. června

19. září

15. srpna

16. května

9. prosince

14. listopadu

17. října

Velkoobjemový a nebezpečný odpad - sběrný dvůr Tyršova 5

18. března

22. července

18. dubna

ANO: noviny, časopisy, katalogy, neznečištěné papírové sáčky, kartony, krabice, kancelářský
papír, knihy, sešity, obalový papír, reklamní letáky, atd..
NE !!!: kopírák, voskovaný papír, hygienické potřeby, papír znečištěný potravinami, použité
plenky, textil, sklo, plasty, nebezpečný odpad, atd..

sběrný obal: modrý pytel s potiskem Marius Pedersen

23. května

21. února

25. července

20. června
21. března

25. dubna
24. ledna
23.
21. února května

PAPÍR

27. prosince

21. listopadu

24. října

6. června
18. března

22. července
17. října
18. dubna
22. července
15. srpna
14. listopadu
16. května
15. srpna
19. září
9. prosince
6. června
19. září

17. října
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9. prosince

14. listopadu

Velkoobjemový
a nebezpečný
- sběrný
dvůr-Tyršova
5
Velkoobjemový
a odpad
nebezpečný
odpad
sběrný dvůr
Tyršova 5

18. března

16. května

18. dubna

ANO: noviny, časopisy, katalogy, neznečištěné papírové sáčky, kartony, krabice, kancelářský
ANO: noviny, časopisy, katalogy, neznečištěné papírové sáčky, kartony, krabice, kancelářský
papír, knihy, sešity, obalový papír, reklamní letáky, atd..
papír, knihy, sešity, obalový papír, reklamní letáky, atd..
NE !!!: kopírák, voskovaný papír, hygienické potřeby, papír znečištěný potravinami, použité
NE
!!!: kopírák,
voskovaný
plenky, textil, sklo, plasty,
nebezpečný
odpad,papír,
atd.. hygienické potřeby, papír znečištěný potravinami, použité
plenky, textil, sklo, plasty, nebezpečný odpad, atd..

PAPÍR

25. července 25. července
24. října
25. dubna
22.
srpna
21.
23. května
22. srpnalistopadu
26. září
27. prosince
20. června
26. září

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

21. března

21. února

24. ledna

KOVOVÉ OBALY
kovové obaly neznečištěné potravinami (vypláchnuté konzervy), plechovky od piva a jiných
nápojů, drobné kovové předměty z domácností, sprejové nádobky, kovová víčka, prázdné obaly
čajových svíček, atd.
CO DO PYTLŮ NEPATŘÍ? - plechovky od barev, minerálních olejů, insekticidů, pesticidů a jiných
chemikálií (jedná se o nebezpečné odpady, které odevzdejte do sběrného dvora).

25. dubna

KOVOVÉ OBALYKOVOVÉ OBALY
kovové obaly neznečištěné
(vypláchnuté
plechovky
od piva
a jinýchod piva a jiných
kovové obalypotravinami
neznečištěné
potravinamikonzervy),
(vypláchnuté
konzervy),
plechovky
nápojů, drobnénápojů,
kovové drobné
předměty
z domácností,
nádobky,
kovovánádobky,
víčka, prázdné
kovové
předmětysprejové
z domácností,
sprejové
kovováobaly
víčka, prázdné obaly
čajových svíček,
atd.
čajových
svíček, atd.
CO DO PYTLŮ NEPATŘÍ?
- plechovky
od barev,
minerálních
olejů,
insekticidů,
pesticidů
a jinýchpesticidů a jiných
CO DO PYTLŮ
NEPATŘÍ?
- plechovky
od barev,
minerálních
olejů,
insekticidů,
chemikálií (jedná
se
o
nebezpečné
odpady,
které
odevzdejte
do
sběrného
dvora)
chemikálií (jedná se o nebezpečné odpady, které odevzdejte do sběrného dvora).

nápojové kartony od mléka, džusů, vína, atd.

24. ledna

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

TETRAPACK

PLASTY

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

PLASTY

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

+ TETRAPACK
KOVOVÉ
vše do
PLASTY + PLASTY
TETRAPACK
+ KOVOVÉ+OBALY
- všeOBALY
do jednoho- pytle
!!! jednoho pytle !!!

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

PLASTY

sběrný obal: žlutý pytel s potiskem Marius Pedersen

PLASTY + TETRAPACK + KOVOVÉ OBALY - vše do jednoho pytle !!!

ČERVEN

KVĚTEN

DUBEN

BŘEZEN

ÚNOR

LEDEN

- ulice silnice
od hlavní
silnice (Opavská,
"B" - ulice"A"
od hlavní
(Opavská,
Hlučínská) Hlučínská)
směrem nasměrem
Dvořiskona Štěpánkovice
LEDEN
pátek
ČERVENEC
LEDEN
pátek
ČERVENEC
5.7.
19.7. 12.7. 26.7.
ÚNOR
pátek
SRPEN
ÚNOR
pátek
SRPEN
2.8.
16.8. 9.8.
30.8. 23.8.
BŘEZENpátek1.3., 8.3., 15.3., 22.3.ZÁŘÍ
ZÁŘÍ 27.9. 6.9.
20.9.
BŘEZEN
13.9.
sudý
lichý 19.4.
DUBEN
5.4.
ŘÍJEN
4.10.
18.10.
DUBEN
12.4. 26.4.
11.10. 25.10.
týden ŘÍJEN
týden
KVĚTEN24.5. 3.5.
17.5. 31.5.
LISTOPAD
KVĚTEN
10.5.
LISTOPAD
8.11.
22.11. 1.11. 15.11. 29.11.
ČERVEN
14.6.
28.6.
PROSINEC
pátek
ČERVEN
7.6.
21.6.
PROSINEC
pátek

KRAVAŘE,
KOUTY
- svozová
oblast
KRAVAŘE, KOUTY,
DVOŘISKO
- svozová
oblast
"B" "A"
směsný komunální
odpad

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

směsný komunální
odpad

SVOZOVÝ KALENDÁŘ 2019
SVOZOVÝ KALENDÁŘ 2019

směsný komunální
odpad

SVOZOVÝ KALENDÁŘ 2019

Z městského úřadu		
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26.7.
23.8.
20.9.
18.10.
15.11. 29.11.

LEDEN
ČERVENEC
5.7.
19.7.
12.7.
26.7.
LEDEN
ČERVENEC
ÚNOR
SRPEN
2.8.
16.8.9.8.30.8.
23.8.
ÚNOR
SRPEN
BŘEZEN
29.3.
ZÁŘÍ
13.9. 27.9.6.9.
20.9.
BŘEZEN
ZÁŘÍ
DUBEN
12.4. 26.4.
ŘÍJEN
11.10. 25.10.
5.4.
19.4.
4.10. 18.10.
DUBEN
ŘÍJEN
KVĚTEN
10.5. 24.5.
8.11. 22.11.
3.5.
17.5. 31.5. LISTOPAD LISTOPAD
1.11. 15.11. 29.
KVĚTEN
ČERVEN
7.6.
21.6.
PROSINEC
14.6. 28.6.
ČERVEN
PROSINEC
BIO svozový den PÁTEK - LICHÝ TÝDEN - samolepka zelená BIO
BIO svozový den PÁTEK - SUDÝ TÝDEN - samolepka bílá BIO

KRAVAŘE, KOUTY - svozová oblast "A"
KRAVAŘE, KOUTY, DVOŘISKO - svozová oblast "B"

SVOZOVÝ KALENDÁŘ BIOODPADU 2019
SVOZOVÝ KALENDÁŘ BIOODPADU 2019

SRPEN

ČERVENEC
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

12.7.
9.8.
6.9.
4.10.
1.11.

SVOZOVÝ KALENDÁŘ BIOODPADU 2019

31.5.

KRAVAŘE, KOUTY, DVOŘISKO - svozová oblast "B"

19.4.
17.5.
28.6.

ulice ve směru jízdy Hlučín - Opava (pravá strana): Hlučínská, Opavská, Bolatická,
ulice ve směru jízdy Hlučín - Opava (levá strana): Hlučínská, Opavská, Olšinky,
Školní, Východní, Severní, Sluneční, Polní, Sadová, Kostelní, Pod Dráhou, Souběžná,
Skřivančí,
Kašpara
Hraniční, Nábřežní,
Čemenka,
Luční,
Zahradní, Bezručo
Družstevní,
Kalužova,
Úzká, Peterka,
Nová, Záhumenní,
Potočná, Cihelní,
Polní,
Floriánská,
Nádražní, Tyršova, Náměstí, Petra z Kravař, Novodvorská, U Kapličky, Vyhlídalova
Štěpánkovická,
Rohová,
U
Trati,
Č.
Trunčíka,
Poštovní,
Nádražní,
Komenského,
Mlýnská, Krátká,
Alejní, Mírová,
Panská,
U Vody,
U Náhonu,
Kolofíkova, Novodvorská,
Lelkova,Osvobození,
Slepá, Travní,
Böhmova,
Slámova.
DVOŘISKO.

5.4.
3.5.
14.6.

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

LEDEN
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

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

BIOODPAD - CO SE SBÍRÁ?

Případná změna svozového dne Vám bude v dostatečném předstihu oznámena !

tráva
- listy
nať ze -zeleniny
pecky- zskořápky
ovoce - skořápky
tráva - listy
a nať
ze azeleniny
jadřince- -jadřince
pecky z -ovoce
z
a zeleniny
- bramborové
slupky - kávo
ořechů -ořechů
slupky -z slupky
ovoce za ovoce
zeleniny
- bramborové
slupky - kávový
odpad - odpad
čajový -odpad
čajové asáčky
- piliny
plevel - - pleve
čajovýa odpad
čajové
sáčky - - hobliny
piliny - - hobliny
košťály ikošťály
celé rostliny
seno - sláma
- dřevní
- větve
z - větve
i celé -rostliny
- seno - -listí
sláma
- listí hmota
- dřevní
hmota
prořezu stromů
délky do
25cm
a průřezu
prořezudo
stromů
délky
25cm a2cm
průřezu 2cm

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

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

Svoz bioodpadu
od22:00
5:00 hod.
do 22:00
hod. !!!
Svoz bioodpadu
probíhá odprobíhá
5:00 do
!!!
Pytle s bioodpadem,
které
stát u sbírány
popelnic,
sbírány!!!nebudou !!!
Pytle s bioodpadem,
které budou
státbudou
u popelnic,
nebudou

UPOZORNĚNÍ
!
UPOZORNĚNÍ
!

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

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

UPOZORNĚNÍ !

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

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

bioodpad

případě zjištění, že popelnice obsahuje zakázané odpady, bude s majitele
V případěVzjištění,
že
popelnice
obsahuje
zakázané
odpady,
bude
s
majitelem
nemovitosti
zahájeno přestupkové
řízení
ve věciplatné
porušení
OZV o
nemovitosti
zahájeno přestupkové
řízení ve věci
porušení
OZVplatné
o
systému shromažďování,
sběru, třídění,
přepravy,
třídění,avyužívání a
stanovenístanovení
systému shromažďování,
sběru, přepravy,
využívání
odstraňování
komunálních
na území
města
Kravaře a bude
současně bu
odstraňování
komunálních
odpadů naodpadů
území města
Kravaře
a současně
majitel nemovitosti
povinnen
uhradit
za mimořádný
majitel nemovitosti
povinnen uhradit
náklady
zanáklady
mimořádný
odvoz a odvoz a
tohoto
odpadu
min. výši
1.000,- Kč !!!
odstraněníodstranění
tohoto odpadu
v min.
výšiv1.000,Kč !!!

bioodpad

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

BIO svozový den PÁTEK - SUDÝ TÝDEN - samolepka bílá BIO

bioodpad

Z městského úřadu
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Změna územního plánu
Městský úřad Kravaře, odbor výstavby,
územního plánování a životního prostředí (úřad územního plánování) připravuje
pořízení 2. změny územního plánu města
Kravaře.
Územní plán je základní koncepční dokument obce, rozvíjející cíle a úkoly územního plánování v souladu s nadřazenou
dokumentací kraje (Zásady územního
rozvoje Moravskoslezského kraje) i celé
republiky (Politika územního rozvoje ČR),
který se vydává za účelem racionalizace
prostorového a funkčního uspořádání
území. Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho
hodnot, jeho plošného a prostorového
uspořádání (urbanistická koncepce),
uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury.
Nutnost změny územního plánu je vyvolána zejména první aktualizací Zásad
územního rozvoje Moravskoslezského
kraje a vyhotovením Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kravaře ve Slezsku včetně nové katastrální mapy. Změny v těchto
dokumentacích je potřeba promítnout do
územního plánu Kravař.
Další změny vyplývají z požadavku Povodí Odry, s. p., v souvislostech s opatřeními na ochranu zastavěného území obce
a z dosavadních zkušeností s uplatňováním nového územního plánu ve stavební
praxi; ukazuje se, že stanovené podmínky
využití ploch nemusí vždy zahrnovat optimální možnosti přicházející v úvahu. Je
žádoucí tyto možnosti v některých plochách rozšířit, případně upřesnit, nebo
naopak zúžit. Rovněž bude aktualizována
hranice zastavěného území obce.
O změně nebo vymezení nových zastavitelných ploch rozhoduje Zastupitelstvo
města Kravaře. V takovém případě je třeba prokázat nemožnost zastavět již vymezené zastavitelné plochy nebo jejich
nedostatečnost ve vztahu k prokazatelným potřebám obce. Smyslem je ochrana
proti neodůvodněné a nedostatečně prověřené přeměně nezastavěného území na
území zastavěné.
Občané města Kravaře, oprávnění investoři (tj. vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury) a dále
fyzické nebo právnické osoby, které
mají vlastnická nebo obdobná práva
k pozemku nebo stavbě na území

města Kravaře, mohou podat podnět
či návrh na změnu územního plánu
v termínu do 29.3.2019. Podaný návrh
na změnu územního plánu musí mít zákonem definovaný obsah a náležitosti.
Vedle základních identifikačních údajů
musí mj. obsahovat odborně popsané
důvody pro pořízení změny a návrh obsahu změny. Pro podání návrhu je možno využít formulář „Návrh na pořízení
územního plánu nebo jeho změny“,
který je ke stažení na webových stránkách města Kravaře, v sekci „úřad“ –
„dokumenty“ – „formuláře“. Na změnu
územního plánu není právní nárok, odvíjí se od výsledku projednání za předpokladu souhlasu dotčených orgánů
s návrhem řešení. Případné dotazy,
podněty či návrhy je možno konzultovat, eventuálně uplatnit na úřadu
územního plánování osobně v úředních hodinách, telefonicky (553 777 913,

553 777 916, 732 674 750) nebo e-mailem
(vystavba@kravare.cz).
Pořízení změny územního plánu je proces, jehož jednotlivé fáze se stanovenými
lhůtami jsou dány stavebním zákonem.
Celková doba pořízení je ovlivněna nejen předepsanými lhůtami pro zveřejnění
jednotlivých fází a lhůtami k vyjádření,
ale i termínem předání díla projektantem
(i případnými průběžnými úpravami), který je odvislý od rozsahu a tudíž náročnosti
pořizované změny a také termíny jednání
zastupitelstva. V závislosti na výše uvedených skutečnostech je předpokládaná
celková doba pořízení změny územního
plánu minimálně 1 až 2 roky od zahájení
projednávání návrhu zadání.
Městský úřad Kravaře
Odbor výstavby, územního plánování
a životního prostředí

Poplatek za svoz odpadů
• poplatek pro rok 2019 činí 550 Kč na jednu osobu dle OZV č. 2/2018
• poplatek je splatný od 1.2.2019 do 30.4.2019
• každá osoba obdržela do schránky koncem ledna složenku s variabilním
symbolem, kterou lze uhradit níže uvedenými způsoby.
Způsob úhrady:
• bezhotovostní úhrada bankovním převodem: na č. účtu 1846631329/0800,
je třeba uvést variabilní symbol, který má každá osoba odlišný, variabilní
symbol je uveden na složence, kterou obdržíte do schránky, úhradu zašlete
na každý variabilní symbol jednotlivě
• hotově nebo platební kartou na pokladně: v kanceláři č. 232, 1. patro, budova MěÚ Kravaře, Náměstí 405/43, složenku vezměte s sebou, pro identifikaci platby je nutno uvést variabilní symbol, platbu lze provést za více osob
současně prostřednictvím člena rodiny, vlastníka domu nebo správce objektu, za nezletilé děti
zajišťují platbu jejich zákonní zástupci
• složenkou na poště: zde je nutno počítat s poplatkem za úhradu
• osvobození a úlevy zůstaly zachovány ve stejném rozsahu jako v roce 2018

Z městského úřadu
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Aktuální přehled dotovaných projektů
ÚSPĚŠNÉ ŽÁDOSTI O DOTACI A FÁZE JEJICH REALIZACE
NÁZEV PROJEKTU
Biologicky rozložitelný
odpad

POPIS PROJEKTU
V rámci projektu byly pořízeny domácí kompostéry,
štěpkovač a 2 kontejnery na textil.

VÝŠE DOTACE

STAV ŽÁDOSTI
FÁZE REALIZACE

1 993 747 Kč

SCHVÁLENO
zrealizováno*

Územní studie
„Náměstí“
a „Mezivodky Zámecký park“

„Náměstí“ - za účelem zatraktivnění historického centra a
možnost nového řešení organizace dopravy.
„Mezivodky - Zámecký park“ - nalézt vyšší intenzitu
rekreačního využití území.

364 222 Kč

SCHVÁLENO
zrealizováno*

Snížení energetické
náročnosti v městě Kravaře
Veřejné osvětlení - I. etapa

V rámci projektu byla provedená rekonstrukce veřejného
osvětlení na hlavním průtahu obcí, a to ulic Opavská a
Hlučínská.

760 225 Kč

SCHVÁLENO
zrealizováno*

Oprava věže zámecké kaple
v Kravařích

Střecha nad zámeckou kaplí byla ve špatném technickém
stavu. Docházelo k průniku vlhkosti a k degradaci kaple. V
rámci projektu došlo k celkové opravě střechy.

Oprava budovy úřadu

V rámci projektu byly provedeny opravy portálu na hlavním
průchodu, zděného oplocení a klempířských prvků objektu
kulturní památky Klášter sester Božího srdce Náměstí 43,
Kravaře (budova úřadu).

137 000 Kč

SCHVÁLENO
zrealizováno*

Sociálně terapeutická dílna

Obsahem projektu je vybudovat Sociálně terapeutickou
dílnu prostřednictvím rekonstrukce nevyužívaného objektu
a pořízení vybavení.

8 809 438 Kč

SCHVÁLENO
probíhá** stavební
řízení

14 287 000 Kč

SCHVÁLENO
probíhá**
realizace

168 000 Kč

SCHVÁLENO
probíhá**
realizace

2 310 000 Kč

SCHVÁLENO
probíhá**
realizace

Projekt řeší vybudování cyklostezy v k.ú. Kravaře ve Slezsku

Z Kravař do Dolního
v délce cca 3,3 km. Realizací dojde k propojení města
Benešova na kole a bezpečně Kravaře a města Dolní Benešov.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Cílem projektu je zpracovat projektovou dokumentaci
„Rekonstrukce pavilonu Mateřské školy Kravaře“ z důvodu
Rekonstrukce pavilonu
zvýšení kapacity.
Mateřské školy Kravaře

Freska zámecké kaple

Účelem je restaurovat barokní fresku na kopuli zámecké
kaple, která je typickým reprezentantem vrcholného
barokního iluzionismu na našem území.

Dotace z MSK
500 000 Kč
Dotace z MK
400 000 Kč

Pozn.:
* zrealizováno - dotace vyúčtována, proplacená
** probíhá realizace - dotace bude proplacena v % výši uznatelných nákladů dle skutečně vynaložených nákladů

SCHVÁLENO
zrealizováno*

Z městského úřadu

strana 9

PODANÉ A PLÁNOVANÉ ŽÁDOSTI O DOTACI
NÁZEV PROJEKTU

POPIS PROJEKTU

Slezská čtyřka - stezkou Rekonstrukce přízemí pravého křídla a nádvoří na zámku
bouřlivé historie regionu v Kravařích.

Oprava další části
střechy zámku

Projekt řeší opravu další části střechy zámku čelního
traktu a dvou bočních věží.

Cílem je vybudovat přístavbou učebny tělesné výchovy
Učebna tělesné výchovy
k ZŠ Kravaře-Kouty a vytvořit vyhovující zařízení pro
ZŠ Kravaře-Kouty
hodiny tělesné výchovy a sportovní kroužky.

POŽADOVANÁ
VÝŠE DOTACE

STAV ŽÁDOSTI
FÁZE REALIZACE

13 400 000 Kč

ZAMÍTNUTO
podaná žádost o
přezkum

Žádost o dotaci z MSK
4 994 000 Kč

HODNOCENÍ

Žádost o dotaci z MK
900 000 Kč

HODNOCENÍ

3 900 000 Kč

HODNOCENÍ

Otevírání turistické
sezóny

Předmětem projektu je navázání na tradice a um našich
předků, připomenutí starých řemesel, včetně jejich
ukázek za doprovodu folklórních souborů, originálních
regionálních kapel a dětských zájmových skupin.

70 800 Kč

HODNOCENÍ

Freska zámecké kaple
II ETAPA

Účelem je získat dotaci na II. etapu restaurování fresky
zámecké kaple.

500 000 Kč

HODNOCENÍ

Vybavení Sběrného
dvora

Projekt je realizován za účelem dovybavení sběrného
dvora. V rámci projektu dojde k pořízení kontejnerů,
boxů, záchytných van.

Probíhá příprava
podkladů

Cílem je podat žádost o dotaci na vypracování
projektové dokumentace pro plánovanou investiční akci.

Probíhá příprava
podkladů

Revitalizace východní
části zámeckého parku

Projekt počítá s realizací pěstebních opatření a
výsadbou nových vegetačních prvků ve východní části
zámeckého parku.

Probíhá příprava
podkladů

Snížení energetické
náročnosti v městě
Kravaře
Veřejné osvětlení II.Etapa

Probíhá příprava podkladů pro rekonstrukci další části
veřejného osvětlení.

Probíhá příprava
podkladů

Projektová
dokumentace
na investiční akci

Opravená věžička nad zámeckou kaplí s usazeným kovaným křížem.

Cyklostezka z Kravař do Dolního Benešova.

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
Pro dospělé

• Věra Řeháčková - A přece mám život ráda
• Halina Pawlowská – Díky za fíky
• Alex Dahl – Chlapec mezi dveřmi
• Marie Doležalová - Jeden kopeček
šmoulový
• Leila Meacham - Královský návrh
• Lisa Jackson – Lži, samé lži
• Andrew Morton – Meghan hollywoodská
princezna
• Danielle Steel – Milenka
• Barbara Nesvadbová – Momentky
• Paul Finch - Mrtvý muž přichází
• Hana Hindráková – Nezlomný
• Lisa Wingate - Než jsme byly tvoje
• Nora Roberts – Okouzlená šamanka
• Sandra Brown – Podraz
• Angela Marsons – Pohřbená pravda
• Jiří Holub - Prostě na mě zapomněli
• Hana Whitton - Sidonie Česká
• PamJenoff - Světla zimní noci
• Zbigniew Czendlik – Uchem jehly
• S. J. Bolton - Už teď jsi mrtvá
• Louis Lamour - V zajetí zlaté řeky
• J. P. Delaney – Věř mi
•Karin Krajčo Babinská – Za sny

... a něco pro děti a mládež
• Jiří Dušek – Atlas vesmíru pro děti
• Alberto Pellai – Chci všechno, já jsem tady král!
• Linda Chapman – Kouzelný jednorožec
• Holly Black – Krutý princ
• Markéta Lukášková - Panda v nesnázích
„Dobré knihy neprozradí všechna
svá tajemství najednou.“
Stephen King

Manželé Márovi nám v knihovně představili
další zajímavá místa
Dánsko, Faerské ostrovy, Island a Grónsko - to byly země, které jsme tentokrát procestovali s manželi Márovými v městské knihovně. Úvodem nás seznámili s jejich poslední
cestou, z které se vrátili na konci ledna. V krátké prezentaci fotografií nám ukázali krásy
Panamy, Kostariky, Guetamaly a Mexika. A poté již následovala zmíněná přednáška. Poutavým a vtipným vyprávěním, doplněným krásnými fotografiemi a videi, jsme se seznámili s životem, přírodou, obyvateli a kulturou těchto zemí. Přednášky manželů Márových
jsou vždy hojně navštěvovány. Nejinak tomu bylo i tentokrát. O jejich cestách vyšly také
cestopisné knihy, které si můžete u nás zapůjčit.
Eva Hanzlíková, knihovnice

Z našich mateřských a základních škol
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Začátek roku v MŠ Petra z Kravař

Děti ve třídě Květinka si povídaly o tom, jak žijí zvířátka v lese přes zimu.

Děti ze třídy Motýlek přivítaly nový rok zimním vystoupením pro rodiče.

Motýlci si užívají zimní radovánky.

Děti ze třídy Motýlek zazpívaly a zatančily seniorům
v Domově pro seniory sv. Hedviky.

Zápis dětí do prvních tříd pro školní
rok 2019/2020
Podle Školského zákona par. 36, odst. 4, vyhlašuje ředitelství ZŠ Kravaře, Komenského 14 a ZŠ Kravaře-Kouty zápis žáků do prvních tříd pro školní rok 2019 - 2020.

Zápis proběhne dne 4.4.2019 od 13:00 do 17:00 hodin v budovách školy
v označených třídách prvního stupně.

K zápisu se dostaví děti narozené v době od 1.9.2012 do 31.8.2013 a děti, které měly
v loňském roce odloženou školní docházku. Rodiče přinesou občanský průkaz a rodný
list dítěte. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání vyplní elektronicky na stránkách školy (informace na schůzce rodičů předškoláků a paní učitelek prvních tříd v MŠ).
Děti, které se nebudou moci dostavit v daném termínu, budou zapsány dne 11.4.2019
od 13:00 do 14:00 hodin nebo po dohodě v jiném termínu nejpozději do 26.4.2019.
Těšíme se na Vás!
Tomáš Dorazil, ředitel školy ZŠ Kravaře
Eva Watzlawiková, ředitelka ZŠ Kravaře-Kouty

Děti ze třídy Beruška vyrobily zmrzlou bábovku
pro Mrazíka - pokus s vodou.

Na stránkách www.zskravare.cz v záložce „O škole“ a „Rodičům prvňáčků“
a na stránkách www.zskravarekouty.cz v záložce „Školní rok“ a „Zápis do
prvního ročníku“ najdete tyto informace:
• desatero pro prvňáčka • rady a informace pro rodiče prvňáčků • co by mělo umět
dítě, které jde do školy • co potřebuje prvňák od rodičů • pomůcky pro žáky 1. ročníku
ZŠ • školní zralost •

Z našich základních škol
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Školní družina Kravaře: „Máme rádi Česko...
aneb poznáváme a oslavujeme naši zem“
Každoročně se v družině zaměřujeme na
určité téma, které se pak prolíná celým
školním rokem, o kterém si povídáme a
plníme různé úkoly. Letošní školní rok se
téma samo nabízelo – 100 let České republiky.
Začali jsme historií. Nejdříve jsme si povídali o bájném Praotci Čechovi, zavítali
jsme do doby Otce vlasti Karla IV., seznámili jsme se s naší nejslavnější panovnicí
Marií Terezií a zjistili jsme, jak to bylo se
zavedením školní docházky. V této souvislosti jsme navštívili Kravařský zámek, kde
nás paní průvodkyně provedly a seznámily nás s jeho minulostí. Nechyběl ani
„Den s historií“, kdy děti plnily nejrůznější
úkoly, například luštily nápis psaný staročeštinou, poznávaly korunovační klenoty
a zkoušely si psaní na hliněné tabulky.
Od Marie Terezie jsme se pak přesunuli
k Národnímu obrození a povídali si
o vlastenectví a snaze o vznik samostatného českého státu. Blíže jsme se seznámili
s 1. prezidentem Československé republiky T. G. Masarykem, kterého děti nakreslily
a pak si svá díla prohlédly na naší výstavce. Společně jsme oslavili 100leté výročí
naší země. Proběhl „Den se symboly“, kdy
děti vyráběly, vybarvovaly a skládaly jednotlivé symboly České republiky.
Poté jsme si povídali o životě v době První
republiky a jak prožívali obyčejní lidé období války. Přišla se za námi podívat paní
Hedvika Kotulová, která se s námi podělila o své vzpomínky z té doby. Nakonec
jsme se přesunuli do nedávné minulosti,
povídali si o Sametové revoluci a době
před a po ní.
Nechyběly ani naše tradiční činnosti.

Sbírali jsme žaludy a kaštany pro lesní
zvířátka, oslavili jsme strašidelný svátek
halloween. Také jsme se zúčastnili soutěže o nejhezčí zvon, kterou pořádala Zemědělská škola v Opavě. V prosinci pak za
námi přišel Mikuláš s čerty a anděly, kterému jsme předvedli krátké vystoupení.
Na vánoční besídce jsme si povídali o různých vánočních zvycích a tradicích. Nezapomněl na nás ani „Ježíšek“ a přinesl
dětem do družiny spoustu nových hraček.
Jelikož jsme došli až do současnosti, pokračuje naše putování po zajímavostech
jednotlivých krajů. Začali jsme Prahou
a Středočeským krajem. Seznámili jsme
se s hlavním městem ČR a jeho nejvýznamnějšími památkami. Prožili jsme
„Den s kostkami“, děti se ve skupinkách
snažily o nejpřesnější kopie pražských památek, které stavěly z kostek. Nejúspěšnější byli ti, jejichž stavbu ostatní poznali.
Postupně tak budeme objevovat a poznávat i ostatní kraje a jejich zajímavá místa.
Čeká nás ještě spousta zajímavých „dní“
a akcí.
Kateřina Lehnertová
vedoucí vychovatelka

Ve čtvrtek 31. ledna byly děti z druhých tříd
už od rána natěšeny hned ze dvou důvodů. Tím prvním bylo samozřejmě vysvědčení. Druhým důvodem byla proměna dětí
v pohádkové postavy. Ve třídách se objevili indiáni, zvířátka, princezny, rytíři, klaun
a další. Den byl vyplněn množstvím zábavných her, úkolů a soutěží. Nechyběla
ani vlastnoruční výroba masek a sladkého
pohoštění v podobě marcipánu. Pohádkové postavy si na konci vyučování převzaly
svou zaslouženou odměnu za půlroční
školní práci a mohly se těšit ze samých
jedniček. Přejeme všem druhákům, aby
se jim s podobným elánem a chutí dařilo
i v pololetí následujícím.
K. Kolarčíková, G. Jařabová, ZŠ Kravaře

Druháci v Planetáriu

Co už umí naši prvňáčci?
Naši nejmenší mají polovinu první třídy za
sebou. Každého určitě překvapí, co všechno už umí. Zvykli si na školní prostředí,
vědí, co je sčítání a odčítání, čtou vázaně
slova a první věty, které dokáží napsat
psacím písmem. Vylepšuje se jejich jemná motorika, řečové schopnosti, samostatnost i koncentrace. Dokonce už mají
za sebou projekt s výrobou a prezentací
vlastního kalendáře třídy. V průběhu ledna
a následně února budou všichni pasováni
na velké písaře, kteří už nemusí psát obyčejnou tužkou. Zkrátka, udělali opravdu

Rej masek s předáváním vysvědčení

velký kus práce a už to nejsou mrňata, ale
opravdoví školáci!
Lucie Malíková, ZŠ Kravaře

Příchod nového roku 2019 děti druhých
tříd náležitě oslavily. Byl to výlet přímo do
vesmíru. Navštívily totiž Planetárium Ostrava, které je jedinou atrakcí svého druhu
v Moravskoslezském kraji. Není divu, že se
sem nejen děti, ale i celé rodiny rády vracejí. Naše děti byly taktéž okouzleny desítkami interaktivních exponátů, s kterými si
mohly pohrát, a především sférickou projekcí a digitálním simulátorem vesmíru.
V kinosále děti zhlédly pořad Se zvířátky do
vesmíru, jehož součástí byla i živě moderovaná část. Příjemný hlas pana moderátora
nás přenesl v pouhé vteřině do vesmíru
a na hvězdnou oblohu. Ukázal nám nejznámější souhvězdí, galaxii, zajímavé
vesmírné útvary, planety, východ a západ
slunce. Mohli jsme pozorovat planetu
Zemi, Měsíc či souhvězdí podle aktuálního ročního období. Jedním slovem „NÁDHERA“! Snad budeme mít možnost se do
tohoto vesmírného prostoru podívat ještě
alespoň jednou.
G. Jařabová, K. Kolarčíková, S. Weczerková
ZŠ Kravaře

Z našich základních škol
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„Nikdy se nevzdávám,“ říká talentovaná Sofie Klöslová
Kdo je Sofie Klöslová? Temperamentní
černovláska. Sedává v první lavici páté
třídy. Na vysvědčení mívá samé jedničky. Krasopisně píše, pěkně čte, zpívá,
tančí, hraje na klavír a ukulele. Všechno ji baví, do každé činnosti se pouští
s obřím zápalem. Co na ní obdivuji?
Kolik toho stihne! Odpoledne stráví na
soutěži, večer na zkoušce v divadle, ale
druhého dne zase soustředěně usedá ve
své lavici.
Milá malá Sofi, jak málo tě znám! Prozradíš něco na sebe?Jak ses dostala
k účinkování v Lišce Bystroušce ve Slezském divadle v Opavě?
Ve třetí třídě jsem šla na konkurz do Operního studia při Slezském divadle, kde mě
přijali. Tak jsem se dostala ke sborovým
rolím v Mrazíkovi, opeře Carmen nebo v
opeře Attila. Na roli malé Lišky Bystroušky si mě na konkurzu Slezského divadla
vybral pan dirigent s paní režisérkou. Byla
to moje první sólová role. Účinkovala jsem
také na zájezdech SD např. v Hukvaldech,
v Luhačovicích, v Hradci Králové nebo v
Chrudimi. Pár měsíců na to mě pak vybrali
na roli malé Mařenky v Prodané nevěstě.
Naše učitelka zpěvu Terezka Kavecká oslovila taky mého bratra Sama, zda by si nechtěl zahrát malého Jeníčka. A tak hrajeme
v této opeře spolu. Zrovna teď se připravujeme na operu Aleko a Komedianti. Tři
týdny před premiérou zkoušíme i 10 hodin
týdně.
Zkoušíš si roli před zrcadlem?
Ano, zkouším, jak se mám tvářit, ale také
pohyby.
Kdo a jak tebe a bratra připravuje na pěvecké nebo recitační soutěže?
Naše mamka. Zná nás nejlépe a vždycky
vybere text, který nám sedne. Se zpěvem
nám pomáhá naše paní učitelka zpěvu Terezka Kavecká. Od první třídy mě ve zpěvu vždy podporovala paní učitelka Gabka
Jařabová a paní učitelka Maruška Kotulová. Chodí také na každé představení Slezského divadla, kde účinkuji.
Kde se učíš hrát na hudební nástroje?
Na klavír hraji pátý rok u paní učitelky Peškové v ZUŠ Kravaře. Na ukulele hraji prvním rokem a učí mě pan učitel Solný ze
ZUŠ Kravaře.

Vím, že míváš trému před vystoupením.
Jak tu úzkost překonáváš?
Trému mám strašnou před každým vystoupením. Když ale začnu, tréma naštěstí
zmizí. Pak mě to začne bavit a vystoupení
nebo představení si užívám.
Najdeš si čas na knížku? Co ráda čteš?
Přiznám se, že dřív jsem četla častěji. První knížky jsem přečetla už ve školce. Mám
ráda knížky série Přátelství plné koláčů od
Lindy Chapmanové. Nedávno jsem dočetla Taje olivového háje od Daniely Krolupperové. Má nádherné ilustrace z prostředí
francouzské Provence.
Máš oblíbené písničky?
Mám ráda moderní písničky, ale taky jsem
si oblíbila některé árie z oper, ve kterých
zpívám.
Jak trávíš vzácné chvilky volna?
Moc ráda jezdím s rodinou na výlety. Rádi
cestujeme a sportujeme. Všichni si moc
užíváme návštěvu zábavných parků. Zkouším nové věci např. vodní lyžování, parkour
nebo velké trampolíny. Někdy mám ráda,
když prší a my jsme všichni doma.
Kolik času věnuješ učení?
Doma mi stačí jen pár minut na zopakování učiva, cvičení na klavír a ukulele. Do školy se ale připravuji pravidelně každý den.
Jaký je tvůj oblíbený sport?
Nejraději mám gymnastiku, balet a tanec.
Než jsem se začala věnovat naplno divadlu, dělala jsem moderní gymnastiku závodně za SSK Vítkovice. Pak se ale stalo, že
byly závody a zároveň představení v divadle. Musela jsem si vybrat. Vybrala jsem si
divadlo. Ale stále navštěvuji hodiny tance
v ZUŠ Opava a chodím na balet do Slezského divadla v Opavě. Také chodím do atletiky. Moc ráda běhám. V zimě mám ráda
lyžování a jízdu na snowboardu.
Bratr působí vážněji než ty. Je to jen mé
zdání?
Asi ano. Sam je moc hodný a zodpovědný.
Nikdy by nikoho nepodrazil. Je na něj spolehnutí. Je takový pohodář. Mamka říká, že
já se pustím hned do všeho. Nemám problém s novým prostředím, novými lidmi.
Samuel si musí vše rozmyslet. Když do něčeho jde tak si musí být jistý, že lidi kolem

sebe nezklame. A že odvede dobrou práci.
Je to nejlepší brácha na světě. Moc si rozumíme.
Znáš pocit úplného vyčerpání? Takové
to: Já už nemůžu!? Jak ho překonáš?
Ani ne. Nikdy se nevzdávám.
Čím bys chtěla v dospělosti být?
Zatím nevím, asi bych chtěla být učitelka
jako mamka. Mít prázdniny a čas na svou
rodinu.
Co je na světě nejcennější?
Zdraví a rodina.
Je něco, co nerada děláš?
Přiznávám se, že domácí úkoly.
Svůj talent jste s bratrem několikrát
uplatnili také na zámeckých akcích. Jak
jste se k tomu dostali?
Moc rádi s bráchou spolupracujeme s paní
Monikou Ševčíkovou ze zámku Kravaře,
která nás oslovila s nabídkou spolupráce
na různých kulturních akcích na zámku.
Byli jsme např. pohádkové bytosti, strašidla nebo jsme provázeli turisty zámeckou
expozicí jako potomci rodu Eichendorffů.
Paní Monika má dobré nápady, na akcích
je vždycky hodně lidí a nás to moc baví.
Velké poděkování patří mé rodině. Ve všem
mě podporuje a vždy stojí za mnou.
Alena Sýkorová
ZŠ Kravaře

Z našich mateřských a základních škol
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Leden v MŠ Kravaře-Kouty
Beseda ve školce
Začátkem února proběhla na naší MŠ
Kravaře-Kouty beseda na téma kombinovaného postižení sluchu a zraku “hluchoslepota.“ Celou besedou nás provázel pan
Holba, který se s námi podělil o osobní
zkušenost se ztrátou sluchu i zraku. Právě kvůli svému handicapu má k dispozici
vodícího psa a tak nám názorně předvedl,
jak komunikovat a hlavně pomoct takto
handicapovaným lidem.
Za poučnou přednášku mu moc děkujeme.
MŠ Kravaře-Kouty

Vystoupení žáků
ZŠ Kravaře-Kouty
Dne 24. ledna 2019 proběhlo v Domově
pro seniory sv. Hedviky v Kravařích vystoupení dětí pátého ročníku. Pod vedením
třídní učitelky Mgr. Kateřiny Koudelové si
žáci připravili pásmo písní, recitace a tance. Věříme, že přehlídka přinesla mnoho
úsměvů všem zúčastněným seniorům.
ZŠ Kravaře-Kouty

Zimní radovánky na zahradě MŠ Kravaře-Kouty.

Děti z MŠ Kravaře-Kouty se učily lyžovat na Vaňkově kopci.

Zimní výprava do přírody
Žáci naší čtvrté třídy se vypravili dne 30. ledna 2019 do přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky, aby v rámci výuky přírodovědy prozkoumali zimní podobu této mokřadní
oblasti Hlučínska. Nechyběl také čas na dovádění na zmrzlém jezeře a opékání špekáčků.
ZŠ Kravaře-Kouty

Z centra volného času

strana 15

Výlet hokejového kroužku CVČ
na zápas HC Vítkovice
Dne 18.1.2019 jsme se vydali vlakem s chlapci z hokejového kroužku CVČ Kravaře na extraligové utkání HC Vítkovice Ridera – HC Kometa Brno. Výborná úroveň utkání byla podpořena oběma tábory
fanoušků. Hosté i hráči přijeli z Brna vlakem KOMETA EXPRESS
a počet diváků z Brna čítal až 1 200 fanoušků. Utkání bylo téměř
vyprodané. Na utkání přišlo celkem 9 600 diváků. Po parádním výkonu domácího brankáře Patrika Bartošáka zvítězili domácí 4:1!
I naše výprava byla početná. 13 dětí z hokejového kroužku, 2 vedoucí a navíc i rodiče dětí navštěvujících Hokejový kroužek CVČ
Kravaře. Vstupné a jízdné dětí podpořilo CVČ Kravaře a děti si tak
tento výlet opravdu užily.
Lukáš Wittek, vedoucí hokejového kroužku

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

oblečení
obuvi
hraček
hudebnin
sportovních potřeb

PŘÍJEM ZBOŽÍ
čtvrtek 21. 3. 2019
PRODEJ ZBOŽÍ
pátek 22. 3. 2019
sobota 23.
3. 3. 2019
VYÚČTOVÁNÍ
pondělí
ondělí 25. 3. 2019

8:00 – 12:00 hodin
13:00 – 18:00 hodin
8:00 – 12:00 hodin
13:00 – 18:00 hodin
8:00 – 11:00 hodin
9:00 – 12:00 hodin
13:00 – 18:00 hodin
hodi

POPLATKY:
Příjem věcí: 2,- Kč / za 1 kus.
Prodej věcí: 2,- Kč / za 1 kus
us z celkové prodané částky do 500,- Kčč nebo
ne 15% z celkové
prodané částky nad 500,- Kč.

Gymnastické soustředění
Kroužky se zaměřením na gymnastiku a tanec se těší velké oblibě. V lednu jsme uskutečnili soustředění s gymnastickým zaměřením. Přihlásilo se celkem 26 dívek. Děvčata zvládla večerní trénink v tělocvičně, úžasnou diskotéku plnou tance i zpěvu
a noc v CVČ. Ráno po snídani jsme vyrazili na výlet do Bolatic, kde
si dívky kromě gymnastiky vyzkoušely také horolezeckou stěnu.
Závěrečnou tečkou za soustředěním byla výtvarná dílna, na kterou se všichni těšili už od rána. Domů si děti odnesly krásného
jednorožce a spoustu zážitků.
Za CVČ Kravaře Pavla Fiedlerová

Halové házedlo – soutěž
leteckých modelářů
V sobotu 26.1.2019 se ve velké tělocvičně ZŠ Kravaře uskutečnila
tradiční soutěž Leteckých modelářů – Halové házedlo. Celkem se
zúčastnilo 19 soutěžících ve 3 kategoriích – mladší žáci, starší žáci
a senioři. Vítězové každé kategorie obdrželi věcné ceny a všichni
soutěžící pak drobné občerstvení. Soutěž pořádalo CVČ Kravaře
ve spolupráci s Klubem leteckých modelářů Štěpánkovice. Všem
zúčastněným děkujeme za účast a pomoc při organizaci soutěže.
Za CVČ Kravaře Jana Ševčíková

Z domova pro seniory
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Leden v Domově pro seniory sv. Hedviky – Kravaře
V měsíci prosinci 2018 jsme měli dojednáno několik kulturních a vzdělávacích akcí,
které jsme z důvodu velké nemocnosti
a krátkodobého uzavření domova museli
odložit. Tyto akce nám následně doplňovaly a zpříjemňovaly program lednových
dnů. V sobotu 5. ledna jsme v Domově pro
seniory sv. Hedviky – Kravaře přivítali Tři
krále, kteří našim seniorům zazpívali a popřáli všechno dobré do celého roku 2019.
Další z akcí, která byla připravena, bylo vystoupení dětí MŠ Kravaře, které nám pod
vedením paní učitelek zazpívaly a zatancovaly a na závěr obdarovaly naše klienty
vyrobenými dárečky, které si ve školce připravily.
Ve čtvrtek 10. ledna následovalo další vystoupení, kdy nám děti z MŠ Kouty zahrály
Vánoční hru o narození Ježíška. Po vystoupení, které naši klienti odměnili úsměvy
a vřelým potleskem, děti rozdaly našim seniorům sladké perníčky.
Tentýž den odpoledne se konala přednáška z cyklu Malé univerzity III. věku. Tentokrát nás navštívila PhDr. Eva Kolářová,
aby nám povyprávěla o vánočních zvycích
a tradicích, jejich vývoji a dalších zajímavostech. Celé své vyprávění obohatila fotografiemi ze zámku v Raduni, kde je každoročně instalována historická vánoční
výstava.
Vánoční dobu jsme v domově zakončili Tříkrálovým koncertem, se kterým nás
v pátek 18. ledna navštívil pěvecký sbor
Fialenka, který působí pod vedením paní
učitelky Marie Kotulové a paní učitelky
Silvie Weczerkové při ZŠ Kravaře. Ke zpěvu některých písní se přidali i naši klienti
a všichni jsme vzájemně vytvořili krásnou
povánoční atmosféru.
Ve čtvrtek 24. ledna do domova přišly děti
ze ZŠ Kouty a spolu s paní učitelkou Kateřinou Koudelovou našim seniorům předvedly krásné a veselé pásmo básní, písní
a tanců. Během ledna jsme se také všichni
začali připravovat na květinový ples, na
který se všichni těšíme a který proběhne
počátkem měsíce února.
Věříme, že akce, které byly v měsíci lednu
pro naše klienty připravené, jim přinesly
radost a pěkné chvíle a těšíme se na další
setkávání.
Petra Jochimová, aktivizační pracovnice

Vystoupení pěveckého souboru Fialenka.

Vystoupení žáků ZŠ Kravaře-Kouty.

Vzdělávání v každém věku:

Témata Malé univerzity III. věku - XXVIII. semestru
únor 2019

Vznik a působení řádu Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - sestra Margareta

březen 2019

Vznik národopisného souboru Bejatka - Mgr. Jaroslav Dominik

duben 2019

Světové dny mládeže v Panamě - slečna Anna Hájovská

květen 2019

Oslava Dne matek - paní Ludmila Jařabová

červen 2019

Putování po Izraeli - otec Daniel

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

Z naší farnosti
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Slovo pana faráře
Milí občané našeho města,
chtěl bych se s vámi podělit o své zážitky z cesty, kterou jsem absolvoval v lednu do
daleké Panamy. V polovině ledna se v této středoamerické zemi konalo celosvětové setkání mládeže s papežem Františkem. Spolu s dalšími třemi kolegy jsem byl
poslán v rámci štábu televize Noe, abychom informovali diváky přímo z místa dění
v denním zpravodajství. Pro ty, kdo neznáte tuto televizi, bych rád v krátkosti zmínil,
že se jedná o jedinou českou televizi, která vysílá bez reklam a soustřeďuje se na
vysílání z oblasti kultury, náboženství a přírodních věd. Zároveň doprovází papeže
na jeho cestách a přináší z nich zprávy.
Nechci se rozepisovat o cestě ani o průběhu setkání. Spíše bych rád zmínil to, co mě
samotného velmi oslovilo ze slov papeže Františka. Setkání se účastnilo přes 600 tis.
mladých lidí ze 157 zemí z pěti kontinentů.
K těmto lidem papež pronesl své poselství, ve kterém je prosil, aby se nebáli vzít
odpovědnost za svět na sebe. Papež vybízel k tomu, abychom si vždy, když vidíme něco, co není v pořádku, položili na prvním místě otázku, co já osobně s tím
mohu dělat? Vždy totiž existuje nebezpečí, že na negativa kolem sebe budeme pouze naříkat nebo nadávat a tím nejen že ničemu nepomůžeme, ale dokonce situaci ještě zhoršíme. Něco v naší společnosti, městě, farnosti, rodině se mi nelíbí? Co
s tím mohu udělat já sám? Jak mohu přiložit ruku k dílu? Zcela konkrétně, mohu si
stěžovat na nepořádek na ulici, nebo to mohu být já, kdo několik odpadků zvedne
a hodí do koše. Toto je jen příklad pro pochopení. O co však papeži jde, abychom se
všichni stávali aktivnějšími a zodpovědnějšími ve veřejném prostoru a nedbali jen
o to, co je výhradně naše. To kladl František mladým lidem zvláště na srdce.
Jsem přesvědčen, že tuto myšlenku můžeme každý realizovat i zde, u nás v Kravařích. Vždyť naše město a naše farnost jsou přece naše.
Otec Daniel

V Brně proběhlo setkání kamarádů Proglasu
V sobotu 26. ledna se sjelo do Brna, do
hlavní redakce Radia Proglas na Barvičově ulici, téměř 300 tzv. KaPrů (Kamarádů
Proglasu) z celé republiky k tradičnímu
setkání s pracovníky Proglasu a převzetí
nového magazínu VLNĚNÍ. Také já a některé „kapřenky“ z Hlučínska (Marie Bollková,
Annemarie Grygarčíková, Anna Štojerová)
jsme se rozhodli zjistit, co nového v Brně
a tak jsme v 6:43 vlakem ze Svinova vyrazili
na cestu. S jedním přestupem v Židenicích
na osobní vlak jsme dorazili těsně před devátou na hlavní nádraží v Brně.
Setkání letos probíhalo od 10:00 hod.
v jednom přízemním sále (nikoliv v aule)
Biskupského gymnázia. Na chodbě před
vstupem do sálu však už od 9:00 fungovalo přechodné pracoviště sekretářek, které
přebíraly od příchozích „kaprů“ finanční
příspěvky na Radio Proglas i Tv Noe, zapisovaly změny v adresářích, prodávaly
propagační materiály, ale i novou knihu
Radka Habáně či CD Bylinky - písničky
z hrnečku a také se už vydávaly balíčky

s novým magazínem Vlnění. Také já jsem
nejel „poprázdnu“ a pro Proglas jsem přivezl 7 000 Kč a 8 400 Kč pro Noe. Celkově
za rok 2018 jsem jako hromadný dar předal osobně nebo poslal na konto našich
křesťanských médií 44 100 Kč pro Radio
Proglas a 49 000 Kč pro Tv Noe. Tímto bych
také chtěl poděkovat všem, kteří pravidelně, nebo i nepravidelně přispívají buď finančně nebo modlitbou a obětí na provoz
a podporu obou médií. Upřímné Pán Bůh
zaplať. Samozřejmě i těm, kteří posílají
příspěvky individuálně. Doufám, že i v letošním roce zůstanete Proglasu i Noe věrni
a budete je nadále podporovat.
Ale zpátky k sobotnímu dění v sále. Úderem desáté se chopila mikrofonu moderátorka Kateřina Rýznarová, která nás slovem
provázela celé dopoledne. Po přivítání
a stručném přehledu programu předala
slovo panu řediteli, o. Martinu Holíkovi.
Ten nám vyjádřil poděkování za pomoc při
roznášení Zpravodajů ve svých městech a
obcích a další činnosti pro Radio Proglas

a byl mile překvapen, kolik se nás do Brna
sjelo. Postupně se pak u mikrofonu střídali
další pracovníci rádia a seznamovali nás
s děním v Proglasu ze své pozice. Např.
šéfredaktor Pavel Mikšů nás seznámil
s novým programovým schématem vysílání
a zdůvodnil, proč k některým změnám
došlo a ekonomka Pavlína Janošková
nám prezentovala grafy příjmů a výdajů,
z kterých bylo patrno, že za loňský rok je
Proglas cca 250 000 Kč v mínusu. Po všech
těchto zajímavých informacích přišlo na
řadu ještě zajímavější vystoupení dua Josef Fojta (mimochodem autor mnoha znělek na Proglasu) a Emanuel Míšek (bývalý
moderátor Proglasu), které nám představilo své nové hudební album, které tvoří
21 písní o bylinkách a mezi nimi veršování, jemuž propůjčil hlas pan Josef Somr.
Jejich vystoupení mělo velký úspěch
a tak CD Bylinky šlo na dračku. Kdo by o něj
měl zájem, může si ho objednat v e-shopu Proglasu. Poté nastal čas na odpovědi dotazů z pléna, kterých nebylo málo
a tak závěrečné představování všech přítomných pracovníků Radia Proglas před
polední modlitbou Anděl Páně se scvrklo
na jméno a funkci. Po polední modlitbě
následovala letos ihned mše svatá, která
byla přenášena přímým přenosem, takže
i ti, kteří nemohli přijet osobně, se mohli
s námi spojit alespoň takto po rozhlasových vlnách. Po ní přišel na řadu chutný
oběd v jídelně Biskupského gymnázia
a možnost prohlídky prostor (studií, režií,
kanceláří a kaple) Radia Proglas a osobní
rozhovory s jeho pracovníky.
Byl to zkrátka další podařený den v Brně,
který pro nás naši přátelé z Proglasu připravili a už teď se můžeme těšit na příští
setkání, které bude 1. června na Velehradě při tradiční Pouti křesťanských médií.
Hlavním celebrantem tentokrát bude náš
pomocný biskup Martin David. Udělejte si
výlet na Den dětí a přijeďte celá rodina prožijeme spolu hezký den. Budeme opět
vypravovat autobus, takže se můžete u mě
začít hlásit.
Hubert Weczerek

Zajímavosti
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Putování po Izraeli: 2. část
Pokračování z minulého vydání.

Po zaslouženém odpočinku jsme se v úterý
ráno přesunuli na Pole pastýřů, což bylo pár
kroků od našeho hotelu. Jedná se o planinu
nad Betlémem, kde se nachází množství jeskyní a také vykopávky. Mši svatou jsme slavili
právě v jednom takovém jeskynním prostoru. Pastýři byli v Izraeli tou nejposlednější
skupinou. Vzhledem k tomu, že kočovali, nemohli chodit do synagógy. A těžko lze také
dodržovat předpisy stanovené zákonem,
kterých mají židé přes 300, když vám hladem
bučí dobytek. Nemalé množství dobytka. Na
Poli pastýřů si člověk znovu uvědomil tu myšlenku, že Kristus přišel mezi ty nejposlednější a jako oněm nejposlednějším Bůh zprávu
o narození svého Syna sdělil. Je to ono mnohokrát opakované, že poslední budou prvními (a naopak).
To, co jsme si předchozí den lehce natrénovali na náměstí v Betlémě, myslím tím první
obchodní zkušenosti, jsme teď mohli rozvinout naplno. Protože profesionální arabští
obchodníci na nás číhali u vstupu na Pole
pastýřů a jak jsme šli ze mše svaté, už na nás
byli nachystaní. Musím říct, že v nakupování,
v této typicky ženské disciplíně, začala velice
rychle excelovat mužská část našeho autobusu. Jejich strategie připomínala občas
dva kohouty na jednom smetišti, ale protože pánové byli skvělí a bylo vidět, že si takové „souboje“ užívají, myslím, že spokojeni
byli nakonec všichni: obchodníci, zákazníci
a také manželky, ať už ty přítomné, nebo pomyslné doma. Dá se říci, že úterý bylo kromě
duchovních zážitků také dnem největšího nakupování, a to všude, kam jsme přišli („No, za
tu cenu: Nekup to!“).
Další naší zastávkou onoho úterního dne
byla Hora pokušení. Po strmé cestě, kterou
zvládli i ti méně zdatní a lidé se zdravotními problémy, jsme se dostali až ke klášteru
Quarantana, který patří jedné z východních
církví. Já jsem byla na tomto místě poprvé
a žasla jsem nad jeho prostou krásou. Netušila jsem, že i sem mohou přicházet poutníci.
Podle tradice se právě zde Ježíš připravoval
na svoji veřejnou činnost a zde byl také, jak
název říká, pokoušen od ďábla. Kromě lidí,
kteří se o toto místo starají, zde žije ještě
poslední mnich. A právě on seděl v jednom
nenápadném výklenku a sledoval proudící
návštěvníky. Sem tam za ním přišel někdo
z jeho pečovatelů a do ucha mu šeptl název
země, ze které poutníci přijeli. Mnich kývl, jakože ví. Pro mě byl onen starý pán vznešenou

spojnicí mezi nebem a zemí.
Cesta kravařských poutníků pak vedla přes
blízké Jericho. Jericho je nejstarší město na
světě, stáří se odhaduje na 10 000 let. Zde nákupní horečka některých pánů dosáhla svého vrcholu, protože si houfně pořizovali šátky
zvané „palestina“, s rozkoší si je uvazovali na
hlavy (často za pomoci samotných prodejců)
a za velkého jásotu se jako banda „Palestinců“ fotili u Zacheova stromu. Snímky rychle
obletěly všechny sociální sítě.
Když jsme zamávali palestinské oblasti, která
se rozkládá mimo jiné právě kolem Jericha,
dostali jsme se až do Zajordání. Místo Kasr
el Jahud je místem skutečného křtu Ježíše
Krista. Leží v poušti, která je skutečně drsná,
takže lze jen obdivovat Jana Křtitele, který
zde žil trvale. Když jsem byla v Izraeli poprvé
před čtyřmi roky, obnovovali jsme své křestní sliby na symbolickém místě Jardenit.
Teď jsme byli na místě skutečném. To bylo
po válečných konfliktech roky odminováno.
Jordán je jedinou řekou protékající Izraelem. Ta je pro celé území hotovým pokladem
a právě zde tvoří státní hranici s Jordánskem
– ta probíhá přímo uprostřed řeky. Vzhledem, až na exotický porost, připomíná naši
Opavici. My jsme své křestní sliby obnovovali
pod dohledem vojáků se samopaly. Místo
samo je to krásné a důstojné, zářící novotou
a s malebným výhledem na jordánské kláštery, které stojí hned na protějším břehu naproti, tedy pár metrů od státní hranice. Od svého
otevření v roce 2015 patří místo na seznam
světového dědictví UNESCO.
Judskou pouští jsme se vraceli nazpátek.
Jako každá poušť, jeví i ona nepatrné známky života. A překvapivě není tvořena pískem,
ale kameny. Na jejích kopcích se nacházejí
beduínské osady, tedy obydlí vyhloubená ve
skalách nebo stlučená z čehokoliv. Připomíná to spíše sociální čtvrtě na východním Slovensku. Ráz kamenné pouště hyzdí vraky aut
a všudypřítomné odpadky. A mezi tím vším
zahlédnete stáda ovcí, které spásají kdovíco.
Poušť je místem, kde většinu roku nemilosrdně pálí slunce, zato noci jsou naopak velmi
chladné. Nám se poštěstilo dostat se sem
v době, kdy bylo pod mrakem, vítr zafoukal
studeněji než obvykle a nebe vyhrožovalo
dešťovými kapkami. Z vyhlídky bylo možné spatřit klášter sv. Jiřího Koziby, který zde
v poušti celá staletí stojí. Sama vyhlídka Vadi
Qelt je umístěna nad cestou, která byla kdysi
onou hlavní, jež vedla do Jeruzaléma a kterou museli projít všichni poutníci. Je to ta,

o které se zmiňuje žalmista v Ž 23 „... i kdybych šel údolím smrti, nezaleknu se zla, vždyť
ty jsi se mnou…“ Hluboká roklina v poušti
byla nazývaná právě údolím smrti, protože
zde loupežné bandy čekávaly na proudící
poutníky jdoucí do nebo z Jeruzaléma, případně na obchodní karavany. Na nás se na
vysokém pahorku vyrojili pouze beduíni, kteří (opět) prodávali nezbytnosti pro náš život.
Celé dění sledoval přivázaný šedý osel, který měl pro jistotu řemenem stáhnuté zadní
nohy, aby nemohl vyslovit svůj názor. A tak
neprotestoval, když jsme se s ním houfně začali fotit.
Dojmů ten den ale nebylo pořád dost.
V Jeruzalémě jsme navštívili místo nanebevstoupení Páně. V tomto posvátném městě
jsme pořád měnili místa, která leží v židovské
a v arabské části. Místo nanebevstoupení
leží v arabské čtvrti. A je to vlastně jen taková
malinká kaple na místě původního chrámu,
který byl zbořen. Odtud bylo jen pár kroků do
chrámu Pater Noster, tedy místa, kde Ježíš
učil své apoštoly modlit. Modlitba Otče náš je
zde vyobrazena v mozaikách v mnoha světových jazycích, mezi kterými nechybí ani čeština. Kostel, který pochází z 19. století, dýchal
zvláštní atmosférou.
V samém závěru jsme se vydali ještě na vyhlídku nad Jeruzalémem. Už jsem po něm
tesknila! Před čtyřmi roky, časově to bylo na
začátku září, jsem jej uviděla v plné kráse,
když jsme do něj vjeli v době, kdy končil šabat
a celé město bylo zahaleno do pozvolně snášejícího se zlatého pláště zapadajícího slunce. Sváteční nálada tehdy sálala i přes sklo
autobusu, neboť sobota, každá sobota, je
největší svátek pro každého žida. Lepší antré
do posvátného města si ani neumíte představit! Tak jsem jen vzdychla, že to nejhezčí
mám v tomto směru za sebou. Ale nebyl by
to Bůh, aby neměl v kapsách další trumfy.
Znovu jsme viděli západ slunce, ale byl jiný
– vzhledem k tomu, že už byl listopad. Město
se rázem zahalilo do červánků, ohnivá koule
se rychle schovávala za chrámy, paláce, mešity a domy. A v rychlém sledu město zaplavil
soumrak plný stínů, takže jsme ze skutečného obrazu staveb přešli do siluet. Tohoto prchavého zázraku se nejde nabažit, i když ruku
v ruce s ním přišlo rychle i ochlazení.
A protože Bůh ví, po čem toužíme, zažili jsme
takové úžasné západy slunce v hradbách Jeruzaléma tři. Pokaždé to byl úchvatný zážitek!
Božena Muczková
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Vzpomínky našich babiček:
Plesová sezóna, aneb Kravařští
ve víru tance

Každoročně po adventu a vánočních svátcích nastává doba zábav a večírků, která trvá
až do Popeleční středy, kdy nastává období čtyřicetidenního půstu, které končí až Božím
hodem velikonočním. Tak tomu bylo od dávných dob i u nás v Kravařích.
Dvacáté století bylo stoletím dvou válek v jeho první polovině. V roce 1918 vzniká Československá republika a v únoru 1920 je k ní připojeno také Hlučínsko a tím i Kravaře.
Začínají se opět konat lidové tancovačky a i první velké plesy. V té době se tancuje v sále
Národního domu (dnes Slanina), v sále Na velké (později bývalé kino), na Štuzové (později hospodářské družstvo), v sále U Šimuna (budoucí kavárna), tancuje se také v Koutech
a na Dvořisku. Plesy začínají většinou tancem Slezská beseda. Tančí se zejména polka,
valčík, waltz, tango, módní je charleston či místní tanec šimi-šimi.
Radostnou dobu přerušuje další válka, která trvá šest let. Mladí chlapci se vracejí z války a
život se pomalu vrací do normálních kolejí. V padesátých letech vznikají hudební soubory
např. velký taneční orchestr a dechová hudba Josefa Kláska, Jindřicha Czerného, Leo Tietze, později pak taneční hudební soubory Josefa Czerného, Leo Richtra, a ti všichni mají
mnoho příležitostí k vystupování na tanečních zábavách a společenských plesech.
Pořadateli plesů jsou různé společenské organizace jako sportovci, hasiči, zahrádkáři,
dohlížecí výbor Jednoty, myslivci, rybáři, sdružení přátel školy, osvětová beseda. Mnozí
organizují i dva plesy, i večírky v kavárně. V padesátých letech je v Kravařích již jen sál u
Slaninů a v roce 1959 se otevírá krásná kavárna v bývalé hospodě U Šimuna a zde se konají především večírky. Tančí se také v zrekonstruovaném kulturním domě v Koutech a v
sále na Dvořisku. V šedesátých letech se kromě klasických tanců tančí i charleston, letkis
(pod ním se sál u Slaninů doslova prohýbal), ale také cha-cha, rumba, samba, čardáš,
mazurka, rokenrol (tanec skoro akrobatický). Přichází twist a vznikají big-beatové skupiny
pro mladé, z nichž vyniká skupina Avantis Petra Tietze nebo skupina Hurikán.
O plesy byl takový zájem, že mnohdy byly vstupenky prodány již na podzim. A organizátoři si již po skončení plesu zajišťovali termíny rok dopředu.
Před plesovou sezónou měly nejvíce práce švadlenky. Šily se krásné, převážně dlouhé
šaty z krajky, silonu, taftu, hedvábí, žoržetu, brokátu. Hodně práce měly také kadeřnice,
zejména v době, kdy se nosily různé drdoly nebo lokny.
V sálech bývaly balkóny, kde se scházely především starší ženy podívat se na ples a na své
mladé a také na program. Každý ples začínal buď polonézou nebo ukázkou profesionálních tanečníků apod. Někdy hrály i dvě kapely – jedna pro starší a jedna pro mladší. Každá
organizace si udělala svou výzdobu sálu, a tak se vzpomíná např. na mysliveckou noru. Na
každém plese byla také bohatá tombola.

Víte, že...
• Historie plesů, tak jak ji známe dnes,
sahá až do 15. a 16. století. Tehdy byly
výsadou především bohatých – na
španělském a francouzském královském dvoře se tančily menuety, nebo
tanec merleson, jehož tvůrcem byl král
Ludvík XIII. Měl 16 figur a trval hodinu.
• V 80. letech 18. století se objevuje
první párový tanec valčík, který byl
nejdříve odsuzován, později se stal
velice módním. V roce 1830 přichází
z východních Čech polka.
• V únoru 1840 se konal v Praze první
veřejný český bál. Konal se v národních
barvách a dámy se předvedly v nabíraných sukních a šněrovačkách z hedvábí
a taftu.
• V minulém století se plesy staly významnou společenskou tradicí ve
střední Evropě (Česko, Slovensko, Německo, Rakousko). Probíhaly taneční
kurzy pro mládež od 14 do 19 let, které
trvají dodnes a mladí lidé se učí nejen
klasické tance jako valčík, polka, tango, waltz, ale i sambu, cha-chu, rumbu
a další tance celého světa.

Ze vzpomínek babiček připravila Eva Peterková
Hudební těleso STS Kravaře pod vedením J. Kláska.

Hudební skupina J. Černého.

Hudební skupina AVANTIS.
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Okénko pro zdraví
Dobrý den, přátelé,
v měsíci únoru jsou citlivým orgánem ledviny a močový měchýř. Ledviny ovlivňují stav
kostí a funkci kloubů. Preventivně se doporučují pít čaje na čištění ledvin a močového ústrojí.
Známý je čaj z listů kopřivy, břízy a přesličky - vše stejným dílem smícháme. Jednu lžíci
této směsi zalijeme ½ l vařící vody, louhujeme 15 min., scedíme a pijeme teplé během dne.
Čaj při zánětech ledvin a prostaty – 20 g zlatobýlu, 7 g heřmánku, 10 g přesličky rolní,
15 g třezalky, 20 g drceného šípku, 20 g truskavce, 20 g řebříčku, 15 g máty, 15 g fenyklu.
Jednu lžíci směsi zalít 1/4 l vařící vody, 15 min. louhovat, scedit, pít 3x denně.
Desinfekce močových cest – list medvědice, list borůvky, nať zlatobýlu, břízy, vrbovky malokvěté, vše po 25 g, smíchat. Spařit 1 lžíci směsi ¼ l vařící vody, 15 min. louhovat, scedit
a pít několikrát denně.
V současné době na nás útočí reklamy na chřipky atd. Když ucítíme první příznaky kataru
horních cest dýchacích nebo i bez těchto příznaků si připravíme jako prevenci průduškový čaj – květ podbělu, nať plicníku, list jitrocele, mateřídoušky - vše stejným dílem,
smícháme. Jednu lžíci směsi spaříme 3 dl vody, 15 min. louhujeme, scedíme a osladíme
medem, pijeme teplé malými doušky. U dětí přidáme jitrocelový sirup.
Preventivní čaj proti nachlazení - 6 dílů drcených šípků, 1 díl listů černého rybízu, 1 díl
kopřivy, nebo heřmánku. Příprava je stejná jako u výše uvedeného receptu.
Když jsme promoklí a prostydlí, uvaříme 2 l vody a 2 hrsti květů černého bezu, když
nálev zchladne na tělesnou teplotu, přecedíme do vany v poměru
1/3, v koupeli pobudeme 15 min., přiléváme horkou vodu. Stranou
si dáme šálek nálevu, který během koupele vypijeme. Poté si lehneme ihned do postele, ráno si dáme větší množství vit. C, např.
šťávu z citrónu v čaji s medem.
V případě jakýchkoliv potíží je nutné nejdřív navštívit lékaře, který určí diagnózu a léčbu.
Když jsou předepsané léky můžeme současně užívat léčivé rostliny, které podpoří uzdravování, pokud lékař neurčí jinak.
Kloktadlo jako prevence bolení v krku - kloktáme 3x denně nálevem z hřebíčku. Hřebíček rozdrtíme 10-15 ks, spaříme ¼ vody, louhujeme 30 min., slijeme část, kloktáme, zbytek nálevu doplníme teplou vodou a kloktáme. Je to příjemná dezinfekce.
Inhalace při zánětu všech dutin – vincentka, 1 lžíce máty, dobromysli a šalvěje, inhalovat nad párou asi 20 minut.
Všechny výše uvedené recepty jsou od našeho bylináře a znalce přírody Pavla Váni. Pan
Pavel Váňa však nebyl jenom bylinář, ale taky sepsal Kuchařku, která přináší cenná poučení o tom, jak mocné jsou léčivé byliny, zelenina a koření a zároveň jak příjemná, chutná
a pro lidské zdraví nedocenitelná je jejich konzumace.
Rybí ragú s bylinkami – 1 kg filetů, šťáva z 1 citrónu, 1 hrst pažitky, ½ hrsti šalvěje,
½ hrsti bazalky, 1 cibule, 2 stroužky česneku, 125 ml bílého vína, 125 ml vývaru (i z kostky),
1 kelímek smetany, sůl, pepř, škrobová moučka.
Osolený a opepřený vývar s vínem, smetanou a nasekanou cibulí a česnekem přivedeme
k varu. Přidáme filety, které jsme pokapali citrónem a nakrájeli na kousky, 8-10 minut přikryté vaříme v hrnci. Nakonec omáčku zahustíme škrobem a přidáme nasekané bylinky.
Podáváme s rýží.
Závěrem recept na medový punč, vhodný v tomto zimním období – svaříme 2 sklenice
vody, 2 – 3 lžíce medu s trochou muškátu a 1 hřebíčkem a podle libosti doplníme rumem
nebo domácí kvalitní pálenkou. Tak na zdraví...!
Citát: „Pokud chceš realizovat své sny, probuď se!“ J. R. Kipling
Přeji spokojenost a radost ze života.
Dagmar Pechatá

Kultovní komiks
zamířil do Hlučína
Za pět let své existence se internetový komiks Opráskisčeskíhistorje stal fenoménem. Jeho knižní zpracování patří k bestsellerům a samotný komiks se dočkal dokonce
vlastní výstavy v Národním muzeu.
Nyní slavný komiks zavítal vůbec poprvé do
Moravskoslezského kraje. Muzeum Hlučínska totiž připravilo ve spolupráci s Muzeem
města Brna výstavu Lucemburské opráski,
která prostřednictvím kultovního komiksu
přibližuje panování Lucemburků na Moravě. Téma je zásluhou Palackého, Jiráska
a dalších vykladačů českých dějin veřejnosti téměř neznámé, v dějepisu na něj zkrátka
nezbylo místo. Proto by si výstavu neměli
nechat ujít příznivci lokálních dějin stejně
jako milovníci humoru. Ostrovtipem totiž
Opráski nešetří. Historie je v jejich podání zábavná a hravá. Někoho možná zarazí
poněkud svébytné nakládání s českým
jazykem – to však k Opráskům neodmyslitelně patří. Výstavou kultovního komiksu
Muzeum Hlučínska naplňuje myšlenku prezentovat opomíjené součásti českých dějin.
Na slezské Přemyslovce tak symbolicky
navážou moravští Lucemburkové. Nechybí
ani bohatý doprovodný program pro školy,
interaktivní dílna a fotokoutek. Výstava Lucemburské opráski potrvá v Muzeu Hlučínska od 20. února do 8. května.
Muzeum Hlučínska

Do zámecké expozice
sháníme gramofon
Do zámecké expozice sháníme gramofon
s troubou z 1. poloviny 20. století.
Pokud nějaký takový krásný kousek máte
a nevyužíváte ho, budeme moc rádi za
jeho zapůjčení.
Kontakt:
Kateřina Štědroňová
Tel.: 553 777 971
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Začátek roku
v jednotce sboru
dobrovolných
hasičů Kravaře
Od počátku letošního roku do 5. února
vyjela jednotka celkem k 7 mimořádným
událostem.
14. ledna jsme zasahovali ve večerních hodinách hned u dvou událostí, na které měl
vliv silný poryv větru. Nejprve se jednalo
o spadlý strom na silnici směrem na Zábřeh
a poté jsme odstraňovali utrženou střešní
krytinu na rodinném domě v Kravařích.
16. ledna jsme vyjeli k požáru kotelny rodinného domu do Chlebičova a stejně tak
i 23. ledna v Koutech. V obou případech
jsme se podíleli na hašení a následném
vynášení uskladněného dřeva na venkovní
prostranství.

28. ledna jsme pomocí navijáku na naší
hasičské cisterně vytahovali v Kravařích
osobní automobil, který hrozil převrácením do příkopu.

FLORBAL: Mladší žáci ovládli již třetí
turnaj v sezóně
Tým mladších žáků čekal v sobotu 2.2.2019
již 7. turnaj aktuální sezóny. Po předchozích výborných výsledcích byli naši kluci
na zápasy velice natěšeni. Na turnaj jsme
ale vyjížděli s menšími obavami, jelikož
nám z důvodu nemoci chybělo několik
klíčových hráčů. Všechny zápasy turnaje byli velice vyrovnané a o výsledcích
rozhodovaly maličkosti. Naší bojovností
a zarputilostí se nám podařilo v každém
z nich bodovat. V posledním zápase turnaje jsme se utkali v přímém souboji o celkové vítězství s týmem MVIL Ostrava. Kluci
v tomto zápase předvedli nejlepší výkon
a zaslouženě jej vyhráli 2:1. Dosáhli jsme
tak celkového vítězství v turnaji. Všichni

měli obrovskou radost, jelikož se týmu podařilo vyhrát již třetí turnaj v sezóně. Mohli
si tak společně zakřičet známou frázi „Vítej
zlatý hattricku“. Všem klukům moc děkujeme za skvělé výkony a doufáme, že v nich
budou pokračovat.
V tomto a následujícím měsíci nás čeká
velmi náročný program ve všech kategoriích. Čeká nás spousta zápasů a především
tři domácí turnaje, které odehrajeme ve
sportovní hale Mařádkova v Opavě. Budeme rádi za každého fanouška, který nás
přijde povzbudit.
Za FBC KRAVAŘE
Ondřej Frank a David Thomas

Zápas MŽ S.K.P.E.M.A. KRAVAŘE vs. MVIL OSTRAVA.

4. února jsme nejprve odpoledne pomáhali s odchytem zraněné labutě u mostu
na Tyršové ulici a večer ten samý den jsme
byli operačním střediskem vysláni ke snesení pacienta přes úzké schodiště do vozidla záchranné služby.
Lukáš Glabasnia
JSDH Kravaře

Vítězný tým mladších žáků na turnaji ve Stonavě.

Sport
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Minižáci MFK Kravaře se připravují na jarní sezónu
Ačkoli v listopadu skončila podzimní sezóna, trénují minižáci MFK Kravaře pod vedením trenérů Daniela Lehnerta a Michala
Sentenského prakticky bez přestávky. Od
listopadu se tak 3x týdně setkávají v tělocvičně, za příznivého počasí i venku na
umělém hřišti. Svou zimní přípravu si zpestřují účastí na halových turnajích. V prosin-

ci se zúčastnili halových turnajů v Chvalíkovicích, Chlebičově nebo Opavě. Všechny
turnaje nás úspěšně reprezentovali a nejen
na halovém turnaji pořádaném OFS Opava
„O pohár statutárního města Opavy“, ale i
na ostatních turnajích se fotbalisté mladší
i starší přípravky umístili na 1. místě a převzali si tak poháry pro vítěze.

Golfový klub také pro děti
Od začátku dubna poběží golfové tréninky dětí a mládeže klubu ZGC Kravaře již
opět venku. Zároveň rádi přivítáme nové zájemce o tento krásný sport v příjemném
kravařském lesoparku. První trénink je zdarma, hole pro začátky rovněž zapůjčíme
zdarma, stačí tedy jen sportovní oblečení. Pro mládež do 15 let máme zvýhodněné
roční členství v klubu za 100 Kč. Těšíme se na Vás. Podrobnější info naleznete na
webu www.zgck.cz.

I když je venku sníh a mráz, což je počasí,
které příliš fotbalu nepřeje, naši malí fotbalisté stále nezahálí a pořád pilně pracují na
své fyzičce a fotbalovém umu. Poctivě trénují a připravují se na novou jarní sezónu.
Daniel Lehnert, trenér

Golfový klub opět
chystá příměstské
tábory
Oblíbené příměstské prázdninové
kempy pro sportuchtivé děti z Kravař
a okolí v krásném prostředí kravařského lesoparku, v golfovém klubu ZGCK
proběhnou i letos. Opět 5-ti denní,
v termínech 8. - 12.7. a 12. - 16.8.2019.
V pestré sportovní nabídce kempů je
všestranná sportovní příprava, výuku
golfu i tenisu kvalifikovanými trenéry,
míčové hry, aquapark a cyklovýlet.
Těm, kteří nemají vlastní golfové hole či
tenisové rakety, rádi zapůjčíme. Kempy
jsou určeny pro děti ve věku 5-16 let. Těšíme se na Vás.
Kontakt: Ing. Mirek Skokan, tel.: 602 779 800
www.zgck.cz

Zveme Vás
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Město Kravaře, oddělení kultury Vás zve na akci

BEŠEDA
U KAFEJA
10. března 2019
v 15:00 hod.
zámek Kravaře

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

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH

11. – 15. 3. 2019 (pondělí – pátek), cena 1350 Kč
(v ceně je jízdné, vstupné, ped. dozor, materiál ke hrám,
2x denně svačina, oběd, pitný režim)

PROGRAM
PONDĚLÍ 11.3.2019: Cesta za poznáním
• Program Mobilního planetária v tělocvičně ZŠ Kravaře, odpolední zábava v CVČ.
ÚTERÝ 12. 3. 2019: Výlet autobusem za zimními
radovánkami a bobovou dráhou do HEIPARKU
• Bobování, stavění sněhuláků, koulovačky a jízda na bobové dráze.
• V případě nepříznivého počasí náhradní program v CVČ!
STŘEDA 13. 3. 2019: Výlet autobusem za nekonečnou
zábavou Funparku Žirafa
• Skluzavky, skákací hrady, autodrom, kolotoče, 3D kino, maxi prolézačka,
dětské hřiště a další super atrakce.
ČTVRTEK 14. 3. 2019: Výlet vlakem do Krnova
• Program v SVČ Krnov, vycházka na rozhlednu Cvilín

Vystoupení folklórního
souboru a nebude chybět
ani překvapení :-)

VSTUPNÉ 30 Kč

PÁTEK 15. 3. 2019: Výlet vlakem za kulturou do Opavy
• návštěva kina Cinestar
Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity, nejpozději však do 4. 3. 2019
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.
VÍCE INFO NA WWW.CVCKRAVARE.CZ

Zveme Vás
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PEUGEOT 2008

V BOHATÉ VÝBAVĚ ACTIVE
ZA 305 000 Kč

7 dní Peugeot je tady! Již tento týden si můžete pořídit například Peugeot 2008 s bohatou výbavou, zahrnující inovativní místo řidiče Peugeot i-Cockpit, 6 airbagů, tempomat,
klimatizaci, rádio s MP3, dotykovou obrazovku, HF Bluetooth, přední mlhové světlomety, denní LED světla, kožený volant, střešní lišty a mnohem více, již za 305 000 Kč. Přijďte
si pro svůj nový Peugeot.
Spotřeba a emise CO2 v kombinovaném provozu 4,0–5,7 l/100 km, 98–131 g/km. Nabídka je platná pouze po
dobu trvání akce 7 dní Peugeot a není kombinovatelná s jinými nabídkami. Cena se vztahuje k vozu 2008 ve výbavě ACTIVE a s motorizací 1.2 PureTech 82 k S&S MAN5. ∗ Pětiletá
značková záruka se skládá z běžné dvouleté záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km. Foto je pouze ilustrativní.

AUTO HRUŠKA s. r. o., KONCESIONÁŘ PEUGEOT

Krnovská 639/163, 747 07 Opava-Jaktař, tel.: +420 777 684 055 – www.autohruska.cz

Inzerce
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Řádková inzerce
Nabízím překlady německého jazyka a doučování
německého jazyka.
Lucie Vinčková, tel.: 739 303 612
Poptávám někoho, kdo by mi uměl v případě potřeby pohlídat dva pejsky (čivavičky). Finančně
dle dohody. Jedná se pouze o předběžné opatření
kvůli práci.
Lucie Vinčková, e-mail: LVinckova@seznam.cz

8. března 2019

od 18:30 do 20:30 hodin

koupání při svíčkách

PENZION ŠEVČÍKOVI
ubytování v Jeseníkách
www.penzionsevcikovi.cz
Tel.: 776 271 718
Email: penzion.sevcikovi@seznam.cz

VÁŠ KRAVAŘSKÝ
REALITNÍ MAKLÉŘ
POMŮŽU VÁM
PRODAT NEBO NAJÍT
VAŠÍ NEMOVITOST

PRONÁJEM NEBYT.
PROSTOR, KRAVAŘE.

PRODEJ RD KRAVAŘE, KOMERČNÍ POZEMEK,
POZEMEK 1.650m2. KRAVAŘE, 3.430m2.

PROSÍM, NABÍDNĚTE PRO NAŠE KLIENTY :

BYTY / DOMY / POZEMKY v KRAVAŘÍCH a okolí

Zbyněk K u n z

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

Tel.-mobil :

Web

:

www.heartreality.cz

Inzerce
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POKRÝVAČSTVÍ
POKRÝVAČSTVÍ
KLEMPÍŘSTVÍ
KLEMPÍŘSTVÍ
TESAŘSTVÍ
TESAŘSTVÍ
Ondřej
OndřejBALAJ
BALAJ
Vlčoch
Štěpánkovice-Svoboda 747
Vlčoch
810,810,
Štěpánkovice-Svoboda
7472828
Tel.:
777
630
309
Tel.: 777 630 309
e-mail: balajondrej@centrum.cz
e-mail: balajondrej@centrum.cz
www.strechybalaj.cz
www.strechybalaj.cz

BOHEMIA
Troppau,
o. p. s. o.
BOHEMIA
Troppau,

p. s.
Jste živnostníkem na Hlučínsku?
Jste živnostníkem na Hlučínsku?
Potřebujete investovat?
Potřebujete investovat?
Nabízíme
úvěrymírou
s úrokovou mírou 2 - 3,9% (RPSN 3,95%)
Nabízíme
úvěry s úrokovou
2 - 3,9% (RPSN 3,95%)

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

Zveme Vás 		
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