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Letošní Tříkrálová sbírka
vynesla rekordní částku
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. Na Hlučínsku se letos do
sbírky zapojilo 311 skupinek, což představuje přibližně 1000 dobrovolníků. Další desítky lidí pak pomáhaly se zajištěním sbírky ve farnostech a na úřadech. V našem
městě jste mohli koledníky potkat první
lednový víkend. Celkem se u nás do sbírky zapojilo na 100 dobrovolníků. V sobotu
probíhala sbírka v Koutech, v neděli pak v
Kravařích, kde se děti sešly krátce po po-

www.kravare.cz

ledni na faře. Vedoucí vyplnili průkazy koledníka a vyzvedli zapečetěné pokladničky, děti si oblékly pláště a koruny. Každá
skupinka dostala tradiční tříkrálový cukr,
křídu, kalendáře a informační letáky, které poté rozdávaly v rodinách. Otec Daniel
požehnal všem koledníkům a po společné fotce jsme vyrazili na vybranou trasu
do ulic Kravař. Kroky naší skupinky vedly v typicky zimním počasí na Dvořisko.
V mnoha rodinách nás již čekali a k pří-

spěvku pro potřebné přidali i malou
sladkost pro koledníky. Odměnou jim
bylo naše koledování. Po předání tříkrálových drobností a označení dveří písmeny K + M + B 2019 (zkratka latinského
Christus mansionem benedicat - Kristus
požehnej tomuto domu) jsme pokračovali dál. Cesta nám rychle ubíhala
a zhruba za dvě hodiny jsme byli zpět na
faře, kde nás čekal teplý čaj a výborné
občerstvení. Letos se díky vám podařila vybrat rekordní částka 260 327 Kč.
Děkujeme všem štědrým dárcům za příspěvky a milé přijetí a těšíme se na sbírku v příštím roce.
Gabriela Uwirová
Foto: Petr Kotzian

Znečišťování ovzduší

Rok 2018 v číslech

Výsledky Tříkrálové sbírky
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Životní jubileum
v lednu slaví:

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
začátek roku je ve znamení hodnocení a bilancování nad
uplynulým obdobím. Minulý rok byl úspěšný a podařilo
se dokončit celou řadu investičních akcí, které jsme si naplánovali. Určitě největším počinem bylo vybudování cyklostezky mezi naším městem a Dolním Benešovem. Už
nyní můžete vyrazit po cyklostezce do práce, na návštěvu nebo na výlet. Hojně je trasa využívaná také pěšími
a ohlasy jsou velmi pozitivní. V rámci dokončení celé akce
pak bude ještě umístěno posezení a informační cedule.
Od loňského roku mohou občané využít nově otevřený sběrný dvůr, pro zájemce
jsme díky dotaci zajistili zahradní kompostéry do každé domácnosti a za zmínku
stojí také dokončení lokality Böhmova a s tím související úspěšná dražba pozemků. Pro lepší komfort občanů se postavil přístřešek na autobusové zastávce Novodvorská, vybudovala se dvě dětská hřiště – na ul. Štěpánkovická a na Dvořisku.
Díky forenznímu značení kol jsme označili dalších 300 kol nejen v Kravařích. V minulém roce se dařilo získat finanční prostředky také na opravy zámku. Nový kabát
získala střecha nad kaplí a taktéž začaly práce na záchraně vzácné barokní fresky,
kterou se náš zámek pyšní. Zámek dnes zdobí replika kovaného kříže, který se vrátil na své místo a hodiny ciferníkem, které zdobí průčelí. Postupně se obnovuje zeleň v zámeckém parku i ve městě. V této aktivitě bychom i nadále rádi pokračovali.
A plánů je samozřejmě celá řada a postupně Vám je chceme představit. Na investice a opravy je pro tento rok vyčleněna částka zhruba 20 mil. korun. Záleží nám
i na Vašem názoru či nápadu, jak naše město rozvíjet.
V lednovém Besedníku najdete kulturní kalendář na celý rok. V plánu jsou tradiční
akce města i spolků. Nabídka je velmi pestrá od přednášek až po sportovní akce,
určitě si vyberete. Nebudou chybět oblíbené akce jako letní kino, pivní slavnosti, myslivecké a chovatelské hody a akce, které organizují hasiči z Kravař, Koutů
i Dvořiska. Osobně se moc těším na Masopust, ten má za sebou loňskou premiéru a podle vašich reakcí se jednalo o moc povedenou akci. I letos se organizátoři
budou snažit, aby něčím překvapili. Tak doufám, že se přidáte i vy a připravíte si
nějakou krásnou masku.
Přeji Vám pohodový rok 2019.
Monika Brzesková, starostka

Z prosincového jednání zastupitelstva
Prosincové zastupitelstvo se již tradičně
věnuje rozpočtu na následující rok. Rozpočet pro rok 2019 byl schválen v celkové
výši 201 475 100 Kč. V plánu investic na
příští rok je například vybudovat učebnu
tělesné výchovy u Základní školy v Koutech nebo realizace přechodu pro chodce na ulici Opavská. Dalším důležitým
bodem jednání bylo schválení obecně
závazné vyhlášky o místním poplatku za
systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Výše poplatku pro rok
2019 byla stanovena na 550 Kč, zůstává
tedy stejná jako v loňském roce. V důsled-

ku zavedení sběrného dvora ale skokově
vzrostly náklady na odpady, a to na částku 894 Kč za občana. Z rozdílu uvedených
částek je tedy patrné, že tato služba je
výrazně dotovaná z městského rozpočtu.
Abychom nemuseli zvedat výši poplatku,
rozhodli jsme se, že také vás, občany města, budeme více motivovat k třídění odpadu, neboť jsme přesvědčeni, že jsme ještě
nenaplnili maximální možnou míru vytříděného odpadu. Po roce fungování celý
systém odpadů zhodnotíme a to včetně
všech finančních nákladů.
Sandra Hradilová, místostarostka

80 let
Kristina Vilášková
85 let
Jarmila Vilášková
Elfrída Tašková
90 let
Ingeborg Effenbergrová
91 let
František Mruzek
92 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.

Změna poplatku
za psa
Na základě usnesení Zastupitelstva
města Kravaře ze dne 12.12.2018
byly v souladu s platnou legislativou
schváleny nové ceny poplatku za
psa s účinností od 1.1.2019.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
• za prvního psa 300 Kč
• za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 400 Kč
• za psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu a nebo
poživatel sirotčího důchodu 100 Kč
• za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele, kterým je osoba podle
předchozího
ustanovení
150 Kč
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Znečišťování ovzduší v Kravařích
Vážení spoluobčané, město Kravaře dlouhodobě usiluje o zlepšení kvality ovzduší
v naší obci. Nejcitelnějším problémem jsou
v zimním období zplodiny vzniklé při nesprávném způsobu vytápění. Vedení města se rozhodlo, že řešení tohoto problému
bude jednou z priorit aktuálního funkčního období. Představitelé města se budou snažit využít širokou škálu prostředků
k nápravě tohoto problému. V rámci našeho
Besedníku proběhne informační kampaň,
kde budou občanům postupně předkládána témata související s touto problema-

tikou. V dnešním díle bude prezentována
problematika správného provozu kotle na
tuhá paliva. V příštích částech se můžete
těšit na podrobný popis a návod, jak využít
prostředků z chystané další vlny kotlíkových
dotací (počátek příjmu žádostí o dotaci je
aktuálně stanoven na květen roku 2019).
Rovněž budete seznámeni s ekonomikou
provozu jednotlivých kotlů tak, abyste při
změně způsobu vytápění zvolili nejlepší
z možných řešení. V Besedníku bude také
představena platná související legislativa
v oblasti ochrany životního prostředí. Všich-

ni budou srozuměni s postupem, jak budou občané, dlouhodobě porušující tento
zákon, perzekuováni. Kromě této vzdělávací činnosti je město připraveno s pomocí
městské policie monitorovat kouřící komíny
a odbor životního prostředí následně využije všech zákonných prostředků k omezení
tohoto nešvaru. Představitelé města pevně
věří, že společnými silami dokážeme problém řešit a vyřešit.
Petr Jochim
radní města Kravaře

Topná sezóna v plném proudu
Máme co jíst, máme kde spát, máme možnosti sportovního i kulturního vyžití... Tak si navzájem (nejen) do roku 2019 přejme, abychom si
toho všeho mohli užívat ve zdraví co nejdéle.
A právě zdraví a jeho ochrana je tématem tohoto článku.
Moravskoslezský a Ústecký kraj jsou
nejznečištěnější oblasti naší republiky.
Opakovaně zde dochází k překračování povolených emisí znečištění, u nás především
v koncentracích polétavého prachu. Ze statistik jasně plyne přímá souvislost mezi kvalitou ovzduší a lidským zdravím. Vdechování
polétavého prachu může způsobit astma,
onemocnění dýchacích cest, plicní choroby
včetně rakoviny, poškození nenarozených
dětí v průběhu těhotenství... Rizika související
s jemným prachem se podílí v ČR na úmrtnosti 5 až 13 %.
Hlavním znečišťovatelem v obcích typu
Kravaře jsme my sami, resp. naše lokální
topeniště (chcete-li, tak kotle, kterými si topíme). A protože jsme to my sami, tak my sami
můžeme udělat nejvíc proto, abychom rizika
plynoucí ze znečištění minimalizovali.
Na co se zaměřit, abychom znečištění eliminovali?
• Výběr vhodného zdroje vytápění.
• Výběr vhodného paliva do kotle.
• Správná obsluha a údržba kotle.
Co se týká výběru vhodného způsobu vytápění, tak tomuto tématu se budeme podrobněji
věnovat v některém z příštích čísel Besedníku,
a to nejen z pohledu zdraví, ale také vzhledem
k ekonomice provozu. V této chvíli si vystačíme s poznámkou, že z hlediska lokálního znečištění jsou problematické pouze kotle, které
slouží ke spalování tuhých paliv. Plynové kotle
a elektrické způsoby vytápění (tepelná čerpadla, elektrokotle, elektrické topné kabely, atd.)

jsou z našeho pohledu naprosto vyhovující a v
této chvíli se jim nebudeme dále věnovat.
Pokud už kotel na tuhá paliva máme, topme
tím, co do něj patří. Jednak budeme chránit
své vlastní zdraví a jednak ušetříme. Každé palivo se skládá z hořlaviny, vody a popeloviny.
Hořlavina je to, co chceme, hořlavina je nositelem energie. Když hořlavina hoří, uvolňuje
se z ní teplo. Čím kvalitnější palivo kupujeme
(obsahuje více hořlaviny), tím ekonomičtější
je provoz našeho kotle. Je to prosté, abychom
dosáhli stejné teploty, stačí nám do pece naházet méně paliva. Rozhodně tak neplatí uhlí
jako uhlí, resp. nejlevnější uhlí neznamená, že
protopím nejméně.

Každý kotel byl certifikován pro předepsané
palivo a jiné než předepsané palivo znamená
jednak více emisí a jednak ekonomicky náročnější provoz (významný pokles účinnosti).
Např. máte-li prohořívací kotel (nejstarší spalovací zařízení, roštové ohniště, typicky těžké
litinové kotle), tak do něj patří pouze koks,
černé uhlí a dřevo. Hnědé uhlí v těchto starých
kotlech znamená, že snižujete už tak nízkou
účinnost. Žádné malé spalovací zařízení není
určeno ke spalování uhelných kalů (jak u nás
krásně říkáme „bída“) nebo dokonce odpadků. Zde už ale nejen, že zhoršujeme kvalitu
spalování, ale porušujeme zákon (pohledu
zákona se budeme rovněž věnovat v jednom
z dalších Besedníků).

Do lokálních spalovacích zařízení vždy házíme
pouze tříděné uhlí. Netříděné obsahuje velké
množství malých částic, které nám propadnou roštem do popelníku a zaplatili jsme tak
za něco, co nám žádné teplo nedá.
Co se týká dřeva, tak tam je jeden klíčový parametr jak ekonomiky provozu, tak znečištění.
Tím parametrem je vlhkost. Dřevo, které házíme do kotlů, musí být dostatečně vysušené
(alespoň dva roky). Pokud koupíme takovéto
vysušené dřevo, budeme ho potřebovat mnohem méně, energie v něm obsažená je nesrovnatelně vyšší, než když spalování dusíme
vodou z mokrých polen. Z hlediska zdraví pak
spalování mokrého dřeva znamená ze všech
v lokálních topeništích povolených paliv tvorbu nejvíce karcinogenů.
Nyní se ještě zastavíme u posledního bodu,
a tím je správná obsluha a údržba kotle.
Abychom dostali z paliva hořením co nejvíce
tepelné energie, potřebujeme, aby při spalování bylo přítomno dostatečné množství
vzdušného kyslíku. U neautomatických kotlů
je lépe přikládat častěji a méně a nechat palivo pořádně rozhořet. Účinnost kotle rovněž
významně snižuje zanesení výměníku, nezapomínejte proto na jeho pravidelné čištění.
V tomto článku jsme si dali pár rad, jak správně topit a tím ušetřit jak naše peněženky, tak
naše plíce. V některém z příštích Besedníků
se budeme věnovat výběru správného kotle
a možnostem jeho financování (chystá se další kotlíková dotace), zákonu o ochraně ovzduší z hlediska lokálních topenišť a také vám
představíme postup, jak se vypořádat s těmi,
kteří nám nesprávným topením zkracují život.
Šárka Nedělová
zastupitelka Města Kravaře, ekonom
a energetický specialista
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Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2019
Usnesením Zastupitelstva města Kravaře
ze dne 12.12.2018 byla vydána Obecně
závazná vyhláška č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s účinností
od 1.1.2019.
Čl. 4 stanoví sazbu poplatku pro rok 2019:

Sazba poplatku činí 550 Kč/rok

za fyzickou osobu:
1) která má v obci trvalý pobyt,
2) které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší
než 90 dnů,
3) která podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území ČR pobývá na území ČR
přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4) které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo
dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.
Poplatek platí také fyzická osoba, která má
ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, a to ve výši odpovídající poplatku

Informace pro právnické
osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání
S právnickými osobami a fyzickými osobami, oprávněnými k podnikání budou
od 1.2.2019 uzavírány prostřednictvím
Města Kravaře pouze smlouvy pro shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování vytříděných složek
z komunálních odpadů. Jedná se o obalové složky z plastů, skla a papíru. Stávající smlouvy a dodatky smluv budou
ze strany města automaticky obnoveny.
V případě požadavku změny stávajících
smluv nebo sepsání nové smlouvy je potřeba obrátit se se svým požadavkem na
kontaktní osobu v kanceláři č. 213. Svoz
komunálních odpadů likvidovaných
v rámci svozových dnů ve městě je možný pouze na základě smlouvy, uzavřené
se svozovou firmou – Marius Pedersen
a.s., provoz Hlučín, tel. 494 332 011, kontaktní osoba Ing. David Benek, e-mail:
david.benek@mariuspedersen.cz

za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě
určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Čl. 8 stanoví odpovědnost za zaplacení
poplatku
1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který
je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující
jeho jmění, přechází poplatková povinnost
tohoto poplatníka na zákonného zástupce
nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
2) V případě podle odstavce 1 vyměří
obecní úřad poplatek zákonnému zástupci
nebo opatrovníkovi poplatníka.
3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně.

Místní poplatek je splatný jednorázově v termínu od 1. února 2019
do 30. dubna 2019.

Místní poplatek za „provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ bude možné platit složenkou, kterou
občané obdrží ke konci měsíce ledna.
Složenky budou roznášeny prostým vložením do schránek, každá osoba obdrží
složenku se svým variabilním symbolem.
Následně lze úhradu provést bankovním převodem, na poště nebo osobně
na pokladně úřadu dveře č. 232, 1. patro. Na pokladně lze platit hotově a také
platební kartou – vezměte složenku
s sebou, pro správnou identifikaci platby je nutné zadat variabilní symbol. Za
děti a nesvéprávné osoby zajišťují platbu
jejich zákonní zástupci - rodiče nebo ustanovení zástupci. Platbu však mohou provést i další osoby.
Po provedení úhrady místního poplatku
obdržíte pytle na tříděný odpad v kanceláři č. 213, 1. patro. Známky s neomezenou
platností již byly vydávány v roce 2018
v množství dle pravidel schválených radou
města, pro rok 2019 známky tedy vydávány
nebudou.

V celém městě je upraven režim svozu komunálního odpadu
a bioodpadu dle svozových kalendářů a svozových oblastí

Režim svozu komunálního odpadu
Vyváženy budou pouze 110 – 120 l popelnice označené nálepkou. Dle pravidel pro vydávání známek schválených usnesením rady města ze dne 15.11.2017 je určena 1 nádoba
pro 1 - 4 osoby, 2 nádoby pro 5 - 8 osob v rodinném domě.
Svozový den – pátek od 5:00 hod.
Prosinec – březen v intervalu 1 x týdně, duben – listopad v intervalu 1 x za 14 dnů.

Režim svozu bio odpadu
Vyváženy budou 240 l hnědé nádoby. Podle smlouvy se svozovou společností Marius Pedersen a.s. je určena 1 nádoba na jedno číslo popisné.
Svozový den – pátek od 5:00 hod. Duben – listopad 2018 v intervalu 1 x za 14 dnů.

Kontrola obsahu popelnic

Upozorňujeme občany, že i nadále budou
probíhat namátkové kontroly obsahu popelnic, je potřeba ve větší míře věnovat pozornost
třídění směsného komunálního odpadu. Do
popelnic rozhodně nepatří stavební suť!

Z městského úřadu		
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Informace ke třídění odpadu v roce 2019
Třídění bioodpadu
Ve městě třídíme bioodpad do hnědých nádob (240 l), které byly vydávány v počtu
1 ks na jedno číslo popisné. Bioodpad bude v roce 2019 svážen v režimu 1x za 14 dnů
podle svozové oblasti.
Do biopopelnice patří: tráva, listí, pecky z ovoce, kávový odpad, čajové sáčky, piliny,
hobliny, plevel, seno, sláma, větve z pořezu stromů do délky 25 cm a průřezu 2 cm.
Do biopopelnice nepatří: hlína, potraviny, kosti, popel, vaječné skořápky, uhynulá zvířata, podestýlka dom. zvířat, hřbitovní odpad, umělé květiny, léky, guma, sklo,
plast, papír, textil, použité pleny.

Třídění plastů, tetrapack obalů a kovů
(žluté pytle)
Ve městě třídíme plast společně s tetrapack obaly (krabice od mléka, džusů, vína
apod.) a drobným kovovým odpadem do žlutých pytlů, které obdrží občan po úhradě
místního poplatku v počtu 5 ks na osobu/rok. Další pytle obdrží poplatník na vyžádání u odboru MH a IV MěÚ Kravaře, 1. patro budovy, dveře č. 213.
Svoz plastů bude v roce 2018 probíhat rozděleně na svozovou oblast A a B.
Nejbližší termíny sběru plastů budou upřesněny během měsíce ledna 2019
a uveřejněny na www.kravare.cz. Pytle s plasty musí být vystaveny v den svozu od
5:00 hod. do 22:00 hod. Velmi důležité je, aby nedocházelo k záměně ukládání plastů
do modrých pytlů!

Sběr drobného elektroodpadu
Ve městě je umístěno 6 červených kontejnerů společnosti Elektrowin, kde mohou
občané odevzdávat drobný vysloužilý elektroodpad. Objemnější elektroodpad včetně televizorů, počítačů, ledniček a další bílé techniky lze odevzdat na sběrné místo
u prodejny UNIPRA ELEKTRO, Opavská 5a, Kravaře, v otvírací době: pondělí – pátek
8:00 - 18:00, sobota 8:00 - 11:30 hod a také na sběrném místě v provozovně Ritschny
kovošrot a sběrné suroviny s.r.o.

Sběr obnošeného šatstva, hraček a obuvi
Sběr obnošeného šatstva, hraček a obuvi: občané našeho města mohou odevzdat
obnošené šatstvo, hračky a obuv do 6 kontejnerů bílé barvy. Do kontejnerů lze ukládat bavlněné i umělé oděvy, veškerý bytový textil (záclony, závěsy, povlečení, ubrusy
apod.), boty a veškeré hračky - plyšové, plastové i elektronické. Odpady by měly být
do kontejneru vkládány čisté a zabalené do menších balíků nebo v igelitových taškách. Sběr zajišťuje společnost TextilEco a.s. Kontejnery budou vyváženy 1x týdně
a naleznete je na stanovištích: parkoviště Rebel, parkoviště obchodního domu Tempo Kravaře a křižovatka ul. Kostelní a ul. Potočná, autobusová zastávka U Kříže, Dvořisko, trafostanice Močelník ul. Hlučínská, u ZŠ Kravaře Kouty, ul. Bolatická.

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE!

Třídění bílého
a barevného skla
Na jednotlivých stanovištích jsou
kovové zvony bílé barvy na bílé sklo
a zelené zvony na barevné sklo. Žádáme občany města, aby při třídění skleněných obalů do jednotlivých zvonů
dodržovali barevné rozlišení.
Do zvonů na sklo nepatří: drátěné
sklo, zrcadla, porcelán, keramika, autosklo.

Sběr papíru
Papír se sbírá formou svozu modrých
pytlů, které budou předány při platbě místního poplatku za komunální
odpad v počtu 3 ks/rodinný dům,
další modré pytle budou k vyzvednutí
v úředních dnech u odboru MH a IV
MěÚ Kravaře, 1. patro budovy, dveře
č. 213. První termín svozu modrých
pytlů s papírem proběhne v měsíci
březnu 2019, přesné datum svozu
bude upřesněno.
Sběr papíru bude probíhat také prostřednictvím základních škol v období
dubna 2019 a října 2019. O upřesnění
termínů budeme včas informovat. Do
modrých pytlů patří – noviny, časopisy, katalogy, papírové obaly a sáčky
od potravin, rozložené, např. sešlapáním upravené kartony, krabice,
kancelářský papír, knihy, sešity, čistý
obalový papír, reklamní letáky.
Do modrých pytlů nepatří – uhlový
papír (kopírák), voskovaný papír, hygienické potřeby, použité pleny, sklo,
plast, textil, nebezpečný odpad.
Důležité upozornění: pytle s tříděnými odpady musí být vystaveny ve dnech svozu v době od 5:00
hod. do 22:00 hod.!
Odbor MH a IV, MěÚ Kravaře

Další informace ke třídění odpadu v našem městě naleznete na stránkách města www.kravare.cz.
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Rok 2018 ve Sdružení obcí Hlučínska
Rok 2018 byl ve Sdružení obcí Hlučínska
opět plným kulturních a společenských akcí,
projektů a dalších aktivit směřujících k rozvoji a propagaci.
Se začátkem roku je tradičně spjata plesová sezóna, a proto ani letos nemohl chybět
Bál Hlučínska. Jeho organizace se tentokrát
ujala obec Bolatice. Na zámku v Kravařích
přijalo v březnu v rámci Dne učitelů ocenění
35 pedagogů z Hlučínska. Druhá červencová
neděle patřila opět Festivalu kultury a hlučínských řemesel, v rámci kterého se na Mírovém náměstí v Hlučíně již po desáté představily folklorní a taneční soubory a kapely
z celého Hlučínska. Na podzim se již tradičně sešly scholy a chrámové sbory z regionu,
aby si pro diváky připravily zážitek v podobě
duchovní hudby. Organizace Setkání schol
regionu Hlučínska se letos ujala obec Chuchelná, Setkání chrámových sborů regionu
Hlučínska proběhlo ve Štěpánkovicích.
V dubnu a říjnu proběhlo již tradičně „Darování krve se starosty Hlučínska“, kterého
se zúčastnilo několik desítek občanů nejen
z našeho regionu.
Rok 2018 byl pro Sdružení obcí Hlučínska
opět úspěšným v oblasti zisku dotací. Z Moravskoslezského kraje obdrželo letos finanční podporu na realizaci projektů „Manažer regionu Hlučínska II“ (doplatek dotace ve výši
20 000 Kč), „Festival kultury a hlučínských
řemesel 2018“ (dotace ve výši 93 419,25 Kč)
a „Manažer regionu Hlučínska III“ (zálohová
dotace ve výši 100 000 Kč).
V prosinci 2018 byl ukončen projekt „Jak na
výuku EVVO na Hlučínsku?“, a to vydáním
metodických materiálů a pracovních listů
o přírodě a krajině Hlučínska. Vzdělávací
materiály obdržely pro účely výuky přírodovědných předmětů všechny základní školy
v regionu. Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky. Rozpočet projektu činí 1 053 775 Kč
(z toho dotace 843 020 Kč).
V roce 2018 pokračovala realizace také česko-polských projektů. Ve spolupráci s polskými gminami Kietrz, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie byl zahájen projekt „Jak na
invazivní druhy rostlin na Hlučínsku a v polských gminách“. V rámci projektu postupně
dochází k mapování výskytu těchto rostlin
v celém příhraničním regionu, které pak
bude podkladem pro jejich likvidaci. Dále
proběhly ukázky likvidace těchto rostlin
nebo exkurze za příklady dobré praxe do
Morávky v Beskydech. Sdružení může na
projekt získat dotaci až ve výši 18 520,72 Eur.

K dalším česko-polským projektům patří
projekt „Hledání ztraceného času“, v rámci
kterého probíhal sběr historických fotografií,
fotografické workshopy a výstavy fotografií.
Projekt končí v prosinci 2018 a schválená
výše dotace činí 13 815,77 Eur.
V listopadu 2018 byl zahájen projekt „Hlučínsko a polské gminy se představují“, v rámci
kterého vzniknou nové propagační materiály o Hlučínsku a proběhne letní soutěž pro
návštěvníky regionu. Sdružení obcí Hlučínska byla na tento projekt schválena dotace
ve výši 28 471,60 Eur.
Česko-polské projekty jsou spolufinancovány z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká
republika - Polsko.
Z operačního programu Zaměstnanost se
podařilo Sdružení obcí Hlučínska získat dotaci na projekt s názvem „Rozvoj obcí a MA21
v SOH“, prostřednictvím kterého jsou zpra-

covávány strategické plány vybraných obcí,
zavádění MA21 v obcích nebo vzdělávací aktivity. Projekt bude pokračovat až do ledna
2020. Schválená dotace činí 2 243 306,25 Kč.
Více informací o regionu Hlučínska, aktivitách Sdružení obcí Hlučínska i jednotlivých
obcí a měst, spolků a občanů naleznete na
www.hlucinsko.com nebo na internetové televizi www.hlucinsko.tv.
Sdružení obcí Hlučínska přeje všem úspěšný
vstup do roku 2019 a děkuje všem starostům
a starostkám z Hlučínska a spolupracujících
polských gmin, vedoucím souborů, občanům, spolkům, organizacím, podnikatelské
veřejnosti a všem, kteří se nějakým způsobem podílejí a spolupracují na rozvoji a propagaci regionu.
Lenka Osmančíková, SOH

OKÉNKO DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
8. část: Osobní asistence
Vážení čtenáři,
dovolte, abych Vám v úvodu popřála do
letošního roku vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Také bych Vám ze srdce přála, abyste nikdy nepotřebovali žádné sociální služby,
o kterých v tomto okénku píši. To by pak
znamenalo, že jste zdraví a soběstační, a to
by bylo moc fajn. Bohužel to ale asi není
možné, a proto je potřeba, aby tady pro
nás všechny sociální služby existovaly.
Další službou, se kterou Vás nyní seznámím, je služba nazvaná jako „osobní
asistence“. Osobní asistence je sociální
službou dle § 39 zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách. Posláním osobní
asistence je poskytnout podporu a pomoc lidem se sníženou soběstačností, aby
mohli žít plnohodnotně ve svém domácím
prostředí. Osobní asistence je soubor konkrétních činností a morální podpora klientům. Jde zejména o poskytování pomoci
při zvládání běžných úkonů péče o svou
osobu, pomoci při osobní hygieně, pomoci při zajištění stravy či pomoci při zajištění
chodu domácnosti a o zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím.
Osobní asistence může být občany někdy
zaměňována s pečovatelskou službou,
o které jsem psala v minulém čísle. Na rozdíl od pečovatelské služby, která je posky-

tována ve vymezeném čase v domácnostech klientů nebo v zařízeních sociálních
služeb, je osobní asistence poskytována
bez časového omezení a to pouze v domácnostech klientů. Další rozdíl je v tom,
že oproti pečovatelské službě poskytuje
osobní asistence navíc výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí klientů.
Služba je hrazena klientem.
Osobní asistenci v okrese Opava poskytují
tito registrovaní poskytovatelé sociálních
služeb:
• Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., Liptovská
1045/21 747 06 Opava – Kylešovice
• DomA - domácí asistence, Hlučínská
739, 747 27 Kobeřice
• Charita Hlučín, U Bašty 275/3, 748 01
Hlučín
• Charita Ostrava - Charitní středisko sv.
Anežky České – osobní asistence, Hrabyně
201, 747 67 Hrabyně.
Více informací naleznete jako vždy na odkaze: http://iregistr.mpsv.cz/ a u jednotlivých poskytovatelů.
Irena Uličková
vedoucí odboru sociálních věcí
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Výjezdní zasedání rady MSK
se poprvé uskutečnilo v Kravařích
V prosinci 2018 jsme měli možnost přivítat
přední představitele Moravskoslezského kraje
v čele s hejtmanem Ivo Vondrákem. V prostorách zasedací místnosti našeho úřadu proběhlo zasedání rady MSK, následně se k jednání
připojili i radní našeho města. Probírala se
témata, která jsou pro nás v poslední době
hodně aktuální, a to zajištění dopravní obslužnosti pro oblast Hlučínsko a Opavsko, a také
bychom rádi získali dotaci na likvidaci jmelí
pro náš zámecký park, který v poslední době
prochází viditelnou obnovou. Posledním diskutovaným tématem, které nesmělo chybět,
byla přeložka I/56.
Poté členové rady MSK navštívili zámek a seznámili se s jeho historií. Následovala exkurze
do zámecké kaple, kde už bylo vše připraveno
na restaurování vzácné barokní fresky. A tady
se sluší pořádně poděkovat, protože právě
finanční prostředky na záchranu fresky jsou
z Moravskoslezského kraje a v první fázi restaurování se jedná o částku přesahující dva
milióny korun. Díky krajským financím se letos
opravila i část střechy zámku, kde se kromě
MSK podílelo i Ministerstvo kultury (peníze se
čerpaly z havarijního programu na obnovu
památek). Velmi si spolupráce s Moravskoslezským krajem vážíme a děkujeme.
V odpoledních hodinách se setkal hejtman Ivo
Vondrák se starosty Opavska. Hlavním tématem se stalo propojení jednotlivých cyklostezek v kraji a časté dotazy směřovaly k dotační
politice kraje.
Dotace pak byly také stěžejním tématem při
setkání se zástupci spolků našeho města. Ti
postupně představili svou činnost a také plány
do budoucnosti. Příjemným okamžikem celého setkání se stalo předání oceněného jablka,
které dostal pan hejtman od Petra Arbtera,
zastupujícího Český svaz zahrádkářů Kravaře.

Toto jablko získalo ocenění na podzimní výstavě Flora Olomouc, kde se v rámci stoletého
výročí uskutečnila také degustace několika
desítek jablek českých a slovenských šlechtitelů. A právě jablko (odrůda Gold Bohemia)
Petra Arbtera z Kravař stanulo na stupni vítězů a získalo nádherné druhé místo. Tak snad
panu hejtmanovi chutnalo a jak sám na sebe
prozradil, jablka patří mezi jeho oblíbené ovoce. Panu Arbterovi děkujeme, gratulujeme ke
krásnému umístění a přejeme mnoho dalších
úspěchů.
„Velkým benefitem výjezdů krajské rady je
možnost setkat se s představiteli obcí regionu, osobně probrat nejrůznější témata od
místních úspěchů až k problémům, se kterými
se obce potýkají a se kterými bychom mohli pomoci. Během diskuzí mohou vzniknout
nápady či podněty, které by jen z emailové
komunikace třeba nevyplynuly,“ řekl hejtman
kraje Ivo Vondrák a dodal, že vždy vítá příležitost osobně prezentovat konkrétní plánované
aktivity kraje.
Budeme se těšit na další setkání a na spolupráci s Moravskoslezským krajem.
Monika Brzesková, starostka

Ocenění pro nejlepšího policistu
Dne 5. prosince 2018 proběhlo v Obecním
domě v Opavě ocenění nejlepších policistů
Územního odboru Opava za rok 2018. Celý
slavnostní akt se uskutečnil v Sále Purkmistrů. A i Obvodní oddělení PČR Kravaře mělo
mezi oceněnými svého zástupce. Toto prestižní ocenění policistům předávali vedoucí
Územního odboru Opava, plukovník Petr
Častulík a náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje,
plukovník Radim Daněk. Za obvodní oddělení byl oceněn policista nprap. Vít Hluchník, který pro policii ČR pracuje od roku
1992. K předávajícím se přidala také starostka města Monika Brzesková, která popřála nprap. Hluchníkovi mnoho úspěchů
nejen v pracovním, ale také osobním životě.
K oceněnému uvádíme, že se jedná o spolehlivého, zkušeného policistu, který jde
již řadu let svými odbornými znalostmi,
pracovním nasazením a věčným optimismem příkladem kolegyním a kolegům na
pracovišti. Mnohaletou praxi uplatňuje při
řešení a plnění pracovních úkolů, současně vykazuje vysokou míru samostatnosti
a flexibility.
OO PČR Kravaře
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Silvestrovské řádění vandalů
v zámeckém parku
Oslavy Nového roku bývají obvykle veselé
až bujaré, což většina lidí chápe, však jsou
také jen jednou za rok. Nad čím ale zůstává
rozum stát, je fakt, že někoho může bavit
(a to nejen na Silvestra) úmyslně ničit to, co
je nové, pěkné a funkční a co by zde mělo být
pro všechny. Bohužel se ale i u nás vyskytují takoví jedinci, a tak jsme 2. ledna v okolí
zámku počítali škody – potrhané osvětlení
vánočního stromu, rozkopané koše, vytrhané mladé rododendrony, které byly naháze-

né v blízkém vodním náhonu. Tedy čistý vandalismus. Klademe si otázku, jak moc dobrý
pocit z toho tito lidé asi mají, když mohou
způsobit škodu na cizím – nejlépe obecním
majetku. Nepředpokládám, že by zrovna oni
četli tyto řádky, ale stejně doufám, že také
jednou mentálně dospějí, založí rodiny a pak
už se za své „nevybouřené mládí“ budou jen
ve skrytu duše stydět.
Kateřina Štědroňová, oddělení kultury

Plány na zámku v roce 2019
Říká se, že když člověk mluví o svých plánech do budoucna, Pán Bůh se dobře baví,
ale přesto se pokusím nastínit nějaký výhled
investic, které plánujeme v tomto roce na
kravařském zámku. Tou největší akcí bude
bezesporu komplexní restaurování barokní
fresky na kopuli zámecké kaple, které již zahájila specialistka na restaurování uměleckých
malířských děl, akademická malířka Romana
Balcarová se spolupracovníky. Pokud půjde
vše podle plánu, měly by být restaurátorské
práce hotovy do konce listopadu tohoto roku.
Dále bychom chtěli pokračovat v postupné
obnově střechy, proto je podaná žádost o dotaci na opravu střešní krytiny čelního traktu
a bočních věží zámku, a to jak z Moravskoslez-

ského kraje, tak z Havarijního programu Ministerstva kultury.
V zámeckém parku je v plánu ještě v předjaří
vykácet havarijní břízy poblíž rybníka za starou dubovou alejí, které by mohly při samovolném pádu ohrozit procházející. Během
roku pak proběhne náhradní výsadba nových
stromů. Pokud se nám podaří získat letos
dotaci MAS Hlučínsko v rámci OPŽP – Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně,
začalo by se v tomto roce také s obnovou východní části parku, kde stojí spousta havarijních či dožívajících lip a je tam zapotřebí nová
výsadba keřového i stromového patra.
Kateřina Štědroňová, oddělení kultury

Sháníme historické fotografie do nově připravované knihy o kravařském zámku
V loňském roce byl dokončen Stavebně-historický průzkum budovy kravařského zámku.
Výsledky tohoto průzkumu chceme zpřístupnit všem zájemcům, a proto jsme se rozhodli
vydat ve spolupráci s jeho autorkami výpravnou a zároveň i pro „obyčejné smrtelníky“ čtivou knihu o historii této nejstarší budovy v Kravařích. Kniha bude obsahovat také spoustu
fotodokumentace, a proto bychom chtěli touto cestou požádat Vás, čtenáře, o spolupráci.
Pokud byste měli ve vlastnictví starou fotografii zámku či zámeckého parku a souhlasili byste s jejím uveřejněním v chystané knize, doneste ji prosím do kanceláře zámku
nebo kontaktujte na tel: 553 777 971, případně e-mailem: muzeum@kravare.cz.
Předem děkujeme.

Rozsvícení
stromu
„Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček“.
V našem městě se rozsvítil vánoční strom za
zvuku zvonečků již devátým rokem a tato
tradice se stala pro naše občany symbolem
zahájení adventní doby. Na tom, jak bude
stromeček nádherně nazdobený, se mohou
podílet děti i dospělí v rámci soutěže „O nejkrásnější vánoční ozdobu a řetěz“, kterou
vyhlašuje centrum volného času. Také v letošním roce si všichni soutěžící dali záležet na
tom, aby ta jejich ozdoba byla tou nejkrásnější, nejzajímavější a na stromečku nepřehlédnutelná. Všichni, kteří přišli se zvonečkem,
získali losováním sladkost nebo malou vánoční ozdobu a šťastlivci si vylosovali vánoční
svícen. Slavnostní rozsvícení stromu zahájil
bubenický soubor ZUŠ Kravaře pod vedením
pana učitele Patrika Benka. Celým podvečerem nás provázela paní starostka Monika
Brzesková a ředitelka CVČ Eva Jurášková. Za
naši farnost se ujal slova otec Daniel, který
všem popřál hodně pohody v předvánoční
době. Samozřejmě nemohlo chybět vystoupení dětského pěveckého souboru Fialenka,
pod vedením paní učitelky Marie Kotulové a
Silvie Weczerkové. Hostem večera byla Viktorie Jařabová, která za doprovodu Fialenek
všechny potěšila svým sólovým zpěvem. Výhercům soutěže o nejkrásnější vánoční ozdobu a řetěz předali ceny paní místostarostka
Sandra Hradilová a neuvolněný místostarosta pan Martin Schwarz. Děti si mohly napsat
nebo nakreslit svá přání, která dostala razítko
„pošta pro Ježíška“ a na závěr je zavěšené na
bílých balóncích poslaly do nebe. Děkujeme
Klubu rodičů a přátel školy při ZŠ Kravaře,
který se postaral o bohaté občerstvení. Velké
poděkování patří manželům Říčným z Kravař, kteří darovali nádherný velký strom před
budovu Městského úřadu. Zároveň bychom
chtěli poděkovat paní Gerdě Kociánové, která
věnovala strom před kostel v Koutech a panu
Karlu Viltavskému, jehož strom zdobil prostor
před zámkem.
Eva Jurášková
ředitelka CVČ Kravaře

Kultura
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Vánoce na zámku přilákaly šest tisíc návštěvníků
Druhý adventní víkend 8. a 9. prosince na
zámku předvedla svá umění řada řemeslníků. Proběhl zde další ročník oblíbené
akce Vánoce na zámku. Sjeli se zde košíkáři, perníkáři, dráteníci, řezbáři, paličkářky,
z dalekých Severních Čech přijel ukázat
své řemeslo i sklář, návštěvníky mohla zaujmout také krajka z pergamenového papíru a mnoho dalšího. Na výrobcích je vidět, že je řemeslníci dělají s velkou láskou
a radostí. Vánoční atmosféra na nás dýchala na každém rohu. Znějící koledy a vánoční písně v podání vystupujících atmosféru
nejkrásnějších svátků o to víc umocňovaly.
Během víkendu se představili žáci ZUŠ Ivo
Žídka, Dolnobenešovský pozounový kvartet, Cimbálová muzika z Háje ve Slezsku,
dětský soubor Fialenka, Folklórní soubor
Kobeřánek, BosoBos a Slezská kapela.

S úspěchem se setkala i výzdoba, kterou
letos připravilo květinářství Avalanche
z Kravař. Zámek letos provoněla výstava
perníkových betlémů – Půjdem spolu do
Betléma, kterou připravil Klub bohuslavských perníkářů. Betlémy nejen nádherně
voněly, ale detailní zpracování a krásně
nazdobené postavy zaujaly snad každého
návštěvníka. Každoročně nezapomínáme
ani na ty nejmenší. Na akci nesmělo chybět Loutkové divadélko babky Miládky,
v dílničkách si děti mohly vyrobit vánoční
ozdobu či namalovat sádrovou sošku, namalovat perníček nebo si vyzkoušet práci
některých řemeslníků. Řemeslům patřilo
i nádvoří zámku, kde bylo připraveno lití
olova, výroba svíček a jarmark s historickou skupinou Agripa. Před zámkem si
mohli dát návštěvníci něco dobrého na

zub nebo na zahřátí. Ani na letošním ročníku nesměl chybět Strom splněných přání. Návštěvníci tak mohli splnit přání dětí,
které z jakýchkoli důvodů nemohly strávit
Vánoce v kruhu těch nejmilovanějších,
přestože si to přály určitě mnohem víc než
jakýkoliv jiný dárek. Naštěstí je spousta
těch, kteří chtějí pomáhat a dělat radost
druhým a díky tomu byla splněna všechna přání dětí z Klokánku z Dolního Benešova. Dárci donesli spoustu dárečků navíc
včetně potřebných věcí. Tímto děkujeme
všem, kteří jakkoliv přispěli a zasloužili se
o radost v dětských očích. Protože ne věci,
ale skutky dávají Vánocům ten pravý smysl. Když už jsme u poděkování, je potřeba
poděkovat i všem, kteří se jakkoliv podíleli
na hladkém průběhu akce, ať už to jsou zaměstnanci, brigádníci, květinářství Avalanche, Klub bohuslavských perníkářů, mediální partner akce – Český rozhlas, Armáda
spásy Strahovice, pan Polášek, všichni vystavovatelé… Děkujeme také šesti tisícům
návštěvníků, kteří přišli, bez nich by to nebylo ono…
Lenka Kerlinová, oddělení kultury
Foto: Armin Mruzek

Kultura

Sbírka pro psí
útulek se setkala
s velkým zájmem
Na podzim minulého roku jsme v období
od 10.11. do 21.12.2018 bezplatně poskytli
prostory knihovny pro výstavu ateliéru Viridian s názvem „Zachraňme psy!“
Návštěvníci mohli zhlédnout nejenom výstavu obrazů, ale přinést i třeba nepotřebná
vodítka, náhubky, deky nebo granule. Sbírka se setkala s obrovským zájmem ze strany
veřejnosti. Věcí bylo tolik, že je vystavovatelé museli odvést dvěma osobními auty. Darované věci byly zavezeny do hlučínského
útulku. Poděkování zaslouží všichni dárci
a také děti ze základní školy v Kozmicích,
které celá tato akce nadchla, když přijeli
k nám do knihovny na knihovnické lekce.
Ve škole uspořádali velkou sbírku, která se
stěží vešla do osobního auta. Jsme rádi, že
osud pejsků není lidem lhostejný. Opuštění
pejsci měli jistě krásné Vánoce! :-)
Eva Hanzlíková, knihovnice

strana 10

Tříkrálový koncert
Tříkrálovým koncertem v Kravařích se řadu
let pomslně loučíme s končící vánoční dobou. Letos se koncert uskutečnil v sobotu
5. ledna, kde jinde než v chrámu sv. Bartoloměje. Vánoční písně a koledy zazněly
v podání Dechového orchestru z Hradce
nad Moravicí. Tento soubor letos oslaví již
125 let, zúčastnil se několika soutěží včetně těch mezinárodních. Orchestr je důkazem toho, že dechová hudba není určená
jen starším posluchačům, jak to mnozí
mohou vnímat. Většinou už to není jenom
o klasických „dechovkách“, daleko víc zní
v jejich podání známé novodobé písně.
Členové orchestru předvedli obdivuhodný
výkon, přece jen hrát na hudební nástroje
v chladném prostředí je docela oříšek.
Tóny známých písní zahřály u srdce všechny přítomné. Známé sklady Hallelujah a
Ave Maria vehnaly slzy do očí mnoha návštěvníkům. Závěrečná koleda Narodil se

Kristus Pán nezněla jen z úst šikovné zpěvačky Lucie Deutsch, ale s radostí si ji zazpívali i všichni návštěvníci. Velké poděkování
patří všem členům dechového orchestru,
v čele s dirigentem Jiřím Šromem a kapelníkem Karlem Müllerem. Pro přítomné
byl koncert nádherným zážitkem, díky kterému odcházeli z kostela dobře naladěni
a s úsměvem na rtech.
Lenka Kerlinová, oddělení kultury

Strach - téma, které zaplnilo
knihovnu
Strach a jak se mu bránit byl název přednášky, která proběhla v pátek 11. ledna v
městské knihovně. Obrovský zájem ze strany veřejnosti svědčil o tom, že většina z nás

se setkává se strachem v běžných denních
činnostech. Ať už se jedná o osobní nebo
pracovní život. Z přednášky jsme odcházeli obohaceni o to, že základem k ustrašenému životu je srovnávání, sebevědomí
je alfou a omegou šťastného člověka a
nejdůležitějším aspektem našeho života
je sebeláska. Děkujeme otci Danielovi, že k
nám opět zavítal. Knihovna doslova praskala ve švech. Rekordní účast cca 120 návštěvníků.
Eva Hanzlíková, knihovnice

Z naší knihovny

strana 11

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

V knihovně se tvořilo
V listopadovém pátku jsme se opět sešli
v knihovně, kde proběhla každoroční vánoční tvůrčí dílna. Návštěvníci si mohli vyrobit náramky z korálků a ti šikovnější háčkované šperky na drátku. Děkujeme naší
úžasné lektorce Božence za vánoční tvoření
a už teď se těšíme na setkání zase na jaře. :-)

Pro dospělé

• Evžen Boček - Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka
• Vlasta Javořická - Bílá laň
• Anthony Doerr - Čtvero ročních období v
Římě
• Linda Castillo - Do posledního dechu
• Marek Epstein - Dravec
• Markéta Harasimová - Hedvábná past
• Magda Váňová - Holčičky
• Vlastimil Vondruška - Husitská epopej VII
• Robert Bryndza – Chladnokrevně
• John Marrs - Když jsi odešel
• Wilbur Smith - Kořist
• Katarina Gillerová - Kroky v dešti
• C.J. Tudor – Kříďák
• Lars Kepler – Lazar
• Lorna Byrne - Modlitby od srdce
• Martin Krsek - Neznámí hrdinové mluvili
i německy
• Linda Howard - Nezvěstná
• Jeffery Deaver - Ostrý řez
• Fynn – Pane Bůh, tady Anna
• Jan Štifter - Sběratel sněhu
• Michele Campbell - Vždycky je to manžel
• Tim Weaver - Ztracený

Připravujeme...
únor
• Manželé Márovi – Island a Grónsko
březen

• Markéta Dembek Nardelliová – Tchaj-wan

duben
• Noc s Andersenem
• Beseda s horolezecem Jiřím Starečkem
květen
• Tvůrčí dílna
• Přednáška otce Daniela Víchy

Setkali jsme se s věrnými čtenáři
Poslední akcí roku 2018, která v knihovně
proběhla, bylo tradiční Setkání věrných
čtenářů. Během pohodového odpoledne jsme si v rámci prezentace připomněli
akce, přednášky a besedy, které se loni konaly v knihovně. Jako každoročně proběh-

la mikulášská nadílka, které předcházela
přednáška paní Dany Šimkové na téma
Vynálezy. Moc děkuji čtenářům za jejich
přízeň a budu se těšit na shledanou v roce
2019.

... a něco pro děti a mládež
• David Walliams - Babička drsňačka
• John Bellairs - Čarodějovy hodiny
• Jeff Kinney - Deník malého poseroutky. Radosti zimy
Veronika Válková - Terezínské Ghetto
„Knihy nemají být nábytkem, který by zdobil dům. Mají být potravou, která živí ducha.“

Francesco Petrarca

PŮJČOVNÍ DOBA
Pondělí 		
Úterý 		
Čtvrtek		

8:30 - 12:00
8:30 - 12:00
8:30 - 12:00

13:00 - 17:30
13:00 - 16:00
13:00 - 17:30

Loňský rok v číslech
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Rok 2018 v číslech
Zámek

Matrika

Počet uspořádaných akcí:
• Koncerty		

28

V roce 2018 se v Kravařích:
• narodilo

81 dětí

• zemřelo

71 kravařských občanů

• Výstavy

6

• Slavnosti

3

• Kurzy

2

• přistěhovalo se

131 občanů

• Divadelní představení

1

• odstěhovalo se

111 občanů

• počet obyvatel

6 790

• Ostatní akce

24

• Zvláštní akce zaměřené 		
na prohlídky muzea 		

4

• Projekty a dotace		

3

• Příprava projektů		

2

• Počet návštěvníků zámecké
expozice v roce 2018
4386

k 31.12.2018

Svatby v Kravařích
V roce 2018 bylo na území města Kravař uzavřeno 68 sňatků, z toho:
• Obřadní síň		
8 obřadů
• Rytířský sál		
12 obřadů
• Zámecký park		
19 obřadů
• Jiná místa		
1 obřad
• Církevní sňatky
28 sňatků

Nejžádanější tituly loňského roku v naší
knihovně
• Alena Mornštajnová – Hana

Knihovna
22 194

• Radka Třeštíková – Bábovky
knižní fond

805

počet nově zakoupených
knih

789

počet registrovaných
čtenářů

22 860
31
771
41

celkový počet výpůjček

• Vlastimil Vondruška – Králův dluh
• Táňa Keleová-Vasilková – Srdce v temnotách
• Magda Váňová – Babí léto
• Lars Kepler – Lovec králíků

průměrný počet výpůjček
na čtenáře za rok

• B.A. Paris – Za zavřenými dveřmi

vyřízených rezervací

• Angela Marsons – Tichá modlitba

kulturních a vzdělávacích
akcí pro školy a veřejnost

• Robert Bryndza – Noční lov
• Shari Lapena – Někdo cizí v domě

Z našich mateřských škol
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Závěr roku v MŠ Kravaře-Kouty

Žehnání adventních věnců otcem Janem v MŠ Kravaře-Kouty.

Svatý Mikuláš s andělem navštívili děti z MŠ Kravaře-Kouty a rozdali jim dárečky.

Zajímavé povídání si pro děti z MŠ Kravaře-Kouty připravila knihovnice Eva
Hanzlíková, které patří naše poděkování za umožnění exkurze v knihovně.

Na zahradě MŠ Kravaře-Kouty se uskutečnilo Vánoční odpoledne. Děti zahrály pro rodiče
a příznivce MŠ vánoční příběh narození Ježíše Krista.

Děti se jely podívat do Hlučína na pohádku„Povídání o pejskovi a kočičce.“

Baňkové dopoledne v MŠ Kravaře-Kouty – pro děti byly připraveny hry, soutěže i pohádka
„O smutné baňce“.

Děti se vydaly lampiónovým průvodem z MŠ ke kostelu
sv. Mikuláše v Koutech na první roráty.

Z našich mateřských škol
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Prosinec v MŠ Petra
z Kravař
Prosinec bývá v naší školičce plný radostných
okamžiků. Všichni se těšíme na nejkrásnější
svátky v roce – Vánoce. Těšení se na tyto svátky
dětem jsme zpestřili nejrůznějšími činnostmi
a akcemi, jako jsou výroba vánočních dekorací, návštěva Mikuláše, zapalování svíček na
adventním věnci, trhání „Barborky“, společné
zdobení stromečku, setkání s rodiči u vánočního stromečku ve školce, zpívání vánočních koled, tvořivé dílničky, psaní dopisu pro Ježíška,
rozkrojení jablíčka, pouštění lodiček z ořechových skořápek, pečení perníčků, vánoční úklid
hraček ve třídách – a samozřejmě čekání na
Ježíška…
3. prosince dopoledne nám ve školce kouzelník Aleš Krejčí „vykouzlil“ vánoční atmosféru
svými kouzly, které zaujaly nejen děti, ale i
paní učitelky. V podvečer jsme na zahradě
mateřské školy rozsvítili stromeček, zazpívali
jsme si vánoční písně a koledy, zahřáli se vánočním punčem a zahájili jsme tak adventní
čas. 5. prosince přišel do školky Mikuláš a jeho
pomocníci anděl a čert. Děti je potěšily pěknou písničkou, za kterou dostaly sladkou nadílku. Děti ze tříd Beruška, Hruška a Motýlek se
vydaly na výstavu betlémů do Velkých Hoštic.
Na zámku je srdečně uvítaly hoštické seniorky.
Ve středu 19. 12. vyvrcholilo naše těšení na dárečky slavnostním vánočním dnem… Mateřskou školou zněly koledy a vonělo cukroví od
maminek. Vánoční pohádku „O jedličce“ nám
zahrály děti ze třídy Sluníčko. A nakonec se
rozezněl zvoneček, který oznámil, že Ježíšek
už dárečky doručil pod stromečky ve všech
třídách.
Děkujeme zřizovateli Městu Kravaře, všem
sponzorům z řad rodičů dětí naší mateřské
školy za podporu v roce 2018 a manželům
Chválovým za zajištění stromečku a vánočního punče. Těšíme se na další spolupráci v novém roce. Děkujeme Vám za nápady, podněty,
za pomoc při organizaci akcí pro děti, ale taky
za slova chvály…
Přejeme všem úspěšnou cestu rokem 2019.

Ježíšek našel i děti ve třídě Motýlek.

Děti ze třídy Motýlek na výstavě betlémů ve Velkých Hošticích.

Andílkovský den ve třídě Hruška.

Andělský a čertovský den ve třídě Květinka.
Děti ze třídy Motýlek vyrobily zvonek na vánoční výstavu Střední
zemědělské školy v Opavě.

MŠ Petra z Kravař

Beseda s lékařkou paní Janou Wehowskou
ve třídě Motýlek.

Děti ze třídy Sluníčko si povídaly o zdraví a první pomoci
se záchranářem panem Lukášem Glabasniou.

Velká radost dětí z prvního letošního sněhu.

Z našich základních škol
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Jaké bylo první pololetí na naší škole?
Kalendářní rok 2018 máme již za sebou, a protože se nám blíží také konec prvního pololetí,
přinášíme Vám alespoň malý přehled toho, co
se na naší (a Vaší) škole odehrálo.
Již dlouholetou tradici mají seznamovací kurzy, pořádané na začátku školního roku pro šesté třídy. Tento rok se konal v rekreačním areálu ve Staré Vsi u Rýmařova, kde během dvou
a půl dne jednotlivé třídy absolvovaly nabitý
program plný soutěží a her, zaměřených na
spolupráci, důvěru a kreativitu. Žáci si užili
také nemalou dávku adrenalinu, a to vše pod
vedením zkušených lektorů a pedagogických
pracovníků. Byla to ideální příležitost lépe
poznat svého nového třídního učitele a nové
spolužáky.
Tradiční aktivitou, která nás provází nejen podzimem, ale vlastně celým rokem, je sběr všeho
možného i nemožného. Začali jsme sběrem
papíru, pokračovali podzimními plody, neopomenuli jsme plastová víčka, pomerančovou
kůru a léčivé byliny. Podzimní sběr vyvrcholil
„Dnem laskavosti“, kdy jsme sbírali zimní oblečení pro děti, které nemají tolik štěstí jako my.
Celkem 22 pytlů oblečení putovalo do azylo-

vého domu pro děti při Armádě spásy v Opavě. Protože dobrých skutků není nikdy dost,
sbírali žáci plyšové hračky a společenské hry,
které pomohly vykouzlit úsměv na tváři dětem
v opavské nemocnici.
Ani chladné podzimní počasí neodradilo naše
žáky od sportování, proto jsme se zúčastnili
mnoha soutěží. V rámci školních soutěží bojovali naši žáci v atletických disciplínách Diamantové ligy. Žáci se rovněž probojovali do
okresního finále „Lehkoatletického čtyřboje“,
zúčastnili se 30. jubilejního ročníku Memoriálu Mirko Fišera a bodovali v okresním finále
přespolního běhu kolem Stříbrného jezera.
Naši sportovci se rovněž zúčastnili projektového odpoledne u našich přátel v Pietrowicach
Wielkich, které bylo zakončeno mezinárodním
zápasem v kopané... Ale nejen sportem živ je
člověk. Své dovednosti dokázali žáci naší školy prokázat i v jiných oblastech. Hned několik
žáků 9. ročníku úspěšně reprezentovalo školu
v jazyce německém. Skvělých výsledků dosáhli
v recitaci německých básní, ale také ve znalostech německé gramatiky a odměnou jim byla
procházka adventní Vídní. Nadšenci šachové

Adventní dílna.

Muzejní výstava.

hry poprvé okusili atmosféru šachového turnaje. Osmáci se zúčastnili výtvarně-historického animačního programu v Domě umění
v Opavě, kde postupně poznávali tuto stavbu,
jednotlivé architektonické slohy v proměnách
času a pokusili se odkrýt tajemné příběhy. Žáci
devátého ročníku završili výuku o holocaustu
návštěvou koncentračního tábora v Osvětimi.
Své znalosti anglického jazyka si mohli ověřit
žáci pátého a osmého ročníku při návštěvě anglického divadla. A pokud byl někdo zvědavý,
jak probíhá výuka těch nejmenších, měly pro
Vás paní učitelky z nižšího stupně připraven
den otevřených dveří, stačilo jen nebát se
a vstoupit. Vrcholem letošního podzimu byly
bezesporu oslavy 100. výročí založení Československé republiky. Na naší škole jsme si tuto
významnou událost připomenuli projektovým
dnem „Škola za první republiky“. Učitelé i žáci
vyměnili své běžné oblečení za prvorepublikovou módu a také náplň jednotlivých vyučovacích hodin se přiblížila tomuto období.
Co to přesně znamenalo? Den jsme začali rozhlasovou rozcvičkou z třicátých let a zdravicí
prezidenta Masaryka, v lavicích se objevily kalamáře a péra s kovovými hroty, o přestávkách
se pěkně dokola korzovalo po školních chodbách a zájemci si mohli vyzkoušet na vlastní
kůži, jaké to bylo klečet na hrachu. Den jsme
zakončili zasazením „stromu svobody“. Stoleté výročí jsme si pak ještě jednou připomněli
„Muzejní výstavou“ v prostorách školy.
Adventní čas jste mohli v naší škole strávit spolu s dětmi výrobou nejrůznějších vánočních
ozdob nebo příjemným posezením v prostorách školní jídelny, kde Vám naše paní kuchařky připravily jen samé dobroty. Jak je tedy
z těchto řádků vidět, žáci nestrávili čas pouze
v lavicích a snad jim pobyt strávený ve škole
přinesl více než množství vzorečků a pouček.
Začínáme nový rok, nové pololetí a už teď se
těšíme, co nám přinese.
Lukáš Kramný a Hana Kotzurová
ZŠ Kravaře

Návštěva Osvětimi.

Den ve stylu První republiky.

KULTURNÍ KALENDÁŘ 2019
TERMÍN
leden
5.1.
11.1.
12.1.
27.1.
únor
1.2.
8.2.
15.2.
15.2.
18.2.
březen
1.3.
3.3.
8.3.
10.3.
11.-17.3.
15.3.
15.3.
17.3.
21.-23.3.
30.-31.3.
duben
5.-6.4.
13.4.
14.4.
24.4.
25.4.
26.4.
27.4.
27.4.
28.4.
30.4.
květen
4.5.
4.5.
11.5.
12.5.
18.5.
18.5.
18.5.
19.5.
???
???
24.5.
25.5.
26.5.
26.5.
31.5.

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

Tříkrálový koncert
Novoroční koupání při svíčkách
Ples SDH Kouty
Běžecká soutěž „Zimní šestka“

kostel sv. Bartoloměje
Aquapark Kravaře
Buly Centrum
Kravaře-Kouty, Olšinky

Maškarní ples pro dospělé
Cestovatelská přednáška Island a Grónsko
Valentýnské koupání při svíčkách
Ples SDH Kravaře se skupinou Jen tak
Dětská scéna - okrskové kolo recitační soutěže

restaurace Slanina
Městská knihovna
Aquapark Kravaře
restaurace Slanina
zámek Kravaře

Školní ples KRPŠ Kravaře
Masopustní průvod městem od CVČ
Koupání při svíčkách
Bešeda u kafeja
Jarní prázdniny příměstský tábor
Ples SDH Kravaře - Retro ples
přednáška - Tchaj-wan
Běžecká soutěž „Jarní desítka“
Jarní burza oblečení, obuvi, sportovních potřeb
Velikonoce na zámku

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

Noc s Andersenem
Velikonoční dílny
Křížová cesta městem
Přednáška - horolezec Jiří Stareček ze Štěpánkovic
Velikonoční zábava - Domov pro seniory sv. Hedviky
Rej čarodějnic - průvod od CVČ
Pálení čarodějnic SDH Dvořisko
Pohádková sobota
Otevírání turistické sezóny
Stavění máje

Městská knihovna
farní stodola
Kravaře, Dvořisko, Kouty
Městská knihovna
farní stodola
areál SDH Kravaře
areál hasičské zbrojnice Kravaře-Dvořisko
Aquapark Kravaře
zámek Kravaře
areál ČSCH Kravaře

Den matek - přehlídka zájmových kroužků CVČ
Den Země
Hasičský den SDH Kouty
Soutěž v běhu na 100m překážek dorostu
Hasičské závody OLV
Rybářské závody dětí a mládeže
Kravařská hůlka - soutěž mažoretkových skupin
Rybářské závody dospělých
Tvůrčí dílna
Přednáška o. Daniela Víchy
Noc kostelů
Den dětí KRPŠ Kouty
1. sv. přijímání Kravaře-Kouty
Pohádkové odpoledne
Žákovská noční soutěž v PÚ

malá tělocvična ZŠ Kravaře
zámek Kravaře
hasičská zbrojnice Kravaře-Kouty
areál SDH Kravaře
areál hasičské zbrojnice Kravaře-Dvořisko
rybářská chata
velká tělocvična ZŠ Kravaře
rybářská chata
Městská knihovna
Městská knihovna
kostel sv. Bartoloměje, kostel sv. Mikuláše
školní hřiště ZŠ Kravaře - Kouty
kostel sv. Mikuláše
zámecký park
areál SDH Kravaře

TERMÍN
červen
1.6.
2.6.
8.6.
9.6.
15.6.
15.-16.6.
16.6.
16.6.
22.-23.6.
29.6.
28.6.
červenec
4.7.
6.7.
7.7.
13.7.
srpen
3.8.
10.8.
???
18.8.
22.-26.8.
25.8.
24.-25.8.
září
14.-15.9.
16.-20.9.
21.9.
28.-29.9.
říjen
1.10.-25.11.
2.10.
6.10.
11.10.
17.-19.10.
19.10.
29.-30.10.
30.10.
listopad
8.11.
13.11.
30.11.
30.11.
prosinec
6.12.
7.-8.12.
23.12.

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

Prajzská rallye
1. sv. přijímání Kravaře
Zahradní slavnost Domova pro seniory
Myslivecký den
Soutěž v hodu nožem a sekerou
Výstava drobného zvířectva
Běh zámeckým parkem
Dětský den - KDU-ČSL
Timi cup
Opavská liga žáků v běhu na 60 m
Zakončení školního roku-táborák

zámek Kravaře
kostel sv. Bartoloměje
Domov pro seniory sv. Hedviky
myslivecká chata Kravaře-Kouty
Kravaře-Kouty, Olšinky
areál ČSCH Kravaře
zámecký park
farní areál
Kravaře-Kouty, Olšinky
areál SDH Kravaře
farní areál

Noční karneval
Dvořiskofest - SDH Dvořisko
Slezský pohár - Opavská liga v PÚ
Pivní slavnosti

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

Veterán Cup
Sraz historických vozidel
Letní kino
Slavnostní mše svatá - Kutský odpust
Kravařský odpust
Slavnostní mše svatá - Kravařský odpust
Moravskoslezský cup 2019

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

Chovatelské hody
Dny otevřených dveří
Burčákobraní
Karmáš na Dvořisku

areál ČSCH Kravaře
CVČ Kravaře
zámek Kravaře
areál hasičské zbrojnice Kravaře-Dvořisko

Soutěž o nejkrásnější vánoční ozdobu a řetěz
Plavecká soutěž měst
Rybářské závody
Cestovatelská přednáška - Kuba - perla Atlantiku
Podzimní burza oblečení, obuvi, sportovních potřeb
Svatohubertská mše
Podzimní prázdniny
Lampionový průvod městem od CVČ

CVČ Kravaře
Aquapark Kravaře
rybářská chata
Městská knihovna
CVČ Kravaře
kostel sv. Bartoloměje
CVČ Kravaře
areál SDH Kravaře

Koupání při svíčkách
Karmašové posezení seniorů nad 80 let
Rozsvěcování vánočního stromu
Adventní dílny

Aquapark Kravaře
farní stodola
před budovou MěU Kravaře
farní stodola

Mikulášské koupání při svíčkách
Vánoce na zámku
Půjdem spolu do Betléma

Aquapark Kravaře
zámek Kravaře
zámek Kravaře

Z našich základních škol, z centra volného času

Vítězství žákyň ZŠ Kravaře-Kouty
v soutěži Animace 2018
Žáci naší čtvrté třídy se zúčastnili celostátní soutěže Animace
2018 – Dopravní výchova. Pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky
Dominikové si žákyně Nela Jochimová a Elen Ostráková vytvořily
animaci s názvem Cycling. S tímto projektem vyhrály 1. místo v kategorii I. stupeň ZŠ. Mladým animátorům srdečně blahopřejeme!
Soutěžní animace budou zveřejněny na webu www.animujte.cz.
ZŠ Kouty

Akce CVČ ve fotografiích
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Děti si užily Maškarní bál
Na začátku ledna pořádá CVČ Kravaře každoročně maškarní bál
pro děti s překvapením. Letošním překvapením bylo vystoupení
úžasného pana kouzelníka, který svými kouzly děti přímo očaroval. A podivovali jsme se nad nimi i my dospělí. O krásné vystoupení se postaraly také děti zájmového kroužku Taneční přípravka
Street dance CVČ Kravaře pod vedením Ing. Táni Ritzkové. Děti se
na maškarním bále bavily tancem a soutěžemi s veselými klaunicemi z CVČ a těšily se na tombolu plnou nádherných cen. Tímto
bychom chtěli poděkovat sponzorům našeho maškarního bálu:
firmě MIBORO s.r.o. – zastoupenou panem Tomášem Hnilkou (Bistro Perón Kravaře) a panu Ing. Janu Skřečkovi – Autoškola Kravaře.
Za CVČ Kravaře Pavla Fiedlerová



Mikulášské házedlo.











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









1. - 10. 7. 2019

Letní stanový tábor Hadinka I

10. - 19. 7. 2019

19. - 27.
27. 7. 2019

Předvánoční noc v CVČ.

27. 7. - 10. 8. 2019
15. - 19. 7. 2019

27. 7. – 2. 8. 2019
28.7. - 4. 8. 2019

29. 7. - 2. 8. 2019
5. - 9. 8. 2019

12. - 16. 8. 2019
2019

Letní stanový tábor Hadinka II

Letní stanový tábor Hadinka III

Letní stanový tábor Hadinka IV

Letní tábor v budově TZ Vesmír Bolatice I
Florbalové prázdniny – florbalový tábor
s přespáním v CVČ

Letní tábor v chatách Setina

Příměstský tábor Malé Hoštice

Letní tábor v budově TZ Vesmír Bolatice II
Příměstský tábor Kravaře

Z domova pro seniory
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Doba adventní a Vánoce v Domově pro seniory
sv. Hedviky – Kravaře
Závěr roku 2018 byl ve znamení mnoha akcí. Koncem měsíce listopadu jsme
v domově k přátelskému posezení přivítali dobrovolníky, příznivce a přátele,
kteří našim klientům ve volném čase pomáhají a také je na různé akce doprovázejí. Bylo pro ně připraveno jak srdečné
poděkování, tak i pohoštění, u kterého
si všichni vzájemně popovídali, zazpívali veselé písně a zavzpomínali. Poslední
listopadová neděle patřila oslavě svátku
Ježíše Krista Krále, kdy jsme při podvečerní pobožnosti, spolu s otcem Danielem, poděkovali za právě končící církevní rok a začali se věnovat přípravám
na nastávající dobu adventní a blížící
se Vánoce. V následujícím týdnu jsme
s klienty pekli a zdobili perníčky a vyráběli adventní věnce, které nám při pravidelné mši požehnal otec Jan a které
jsme o jednotlivých adventních nedělích zapalovali. Také se sušilo ovoce ke
zdobení vánočních stromků, loupaly se
ořechy apod. Společným setkáním v kulturní místnosti a nadílkou jsme oslavili
svátek sv. Mikuláše, který nás osobně ve
středu 5. 12. dopoledne navštívil a obdaroval. O víkendu 8. - 9. prosince jsme
s klienty, kteří si vycházku přáli, navštívili
vánoční trhy u zámku, kde si naši senioři udělali radost zakoupením drobných
dárků či ochutnali svařené víno, vánoční
punč či sladké trdelníky. Někteří z klientů
si přáli jen tak se projít a přiblížit si krásnou předvánoční atmosféru. V následujícím prosincovém týdnu bohužel vysoká
nemocnost přerušila další přípravy na
Vánoce a upoutala mnohé naše klienty i
personál na lůžko. V dalších přípravách
jsme plynule pokračovali v předvánočním týdnu, kdy se vařila vánoční omáčka, která provoněla celý domov, peklo se
a zdobilo cukroví, zdobily se stromečky
apod. V tomto týdnu naše seniory navštívily p. učitelky ze ZŠ Vítkov, které se
specializují na vzdělávání dětí s různým
druhem a stupněm postižení a děti
z nepodnětného sociálního prostředí
a přivezly klientům nádherné, originální
dárečky, které všichni společně ve škole
vyráběli. Těsně před Vánocemi, ve čtvrtek 20. prosince, naše klienty navštívila
p. starostka Monika Brzesková spolu s
p. Lenkou Kerlinovou, které našim seniorům za město popřály požehnané Vá-

noce a obdarovaly je krásnými balíčky a
originálními přáníčky, které vyráběli žáci
ZUŠ Ivo Žídka. Na závěr setkání všichni
spolu zazpívali známé české koledy a pochutnali si na kávě, připraveném cukroví a
výborných koláčích. Na Štědrý den jsme se
spolu s p. ředitelem, klienty a zaměstnanci sešli v kulturní místnosti domova, kde
jsme si vyslechli úryvek evangelia O narození Ježíše Krista a všichni vzájemně jsme
si připili na KRÁSNÉ A MILOSTIPLNÉ VÁNOCE. Mnozí klienti byli velice dojati a za
slavnostní setkání děkovali. V závěru byli
naši senioři, tak jak je to o Štědrém večeru zvykem, obdarováni vánočními balíčky.
Začátkem nového roku 2019 naše klienty
čekají vystoupení MŠ Kravaře a MŠ Kouty,
oslava svátku Tří králů, přednáška z cyklu

Malá univerzita III. věku a další. Do roku
2019 bychom chtěli nejen jim, ale i všem
lidem dobré vůle popřát všechno dobré,
hlavně hodně zdraví, lásky, pohody, porozumění a poděkovat všem, kteří dny roku
2019 našim klientům zpříjemní.
Petra Jochimová, aktivizační pracovnice

Posezení s dobrovolníky.

Vánoční posezení se zástupci města.

Mikulášská nadílka.

Spolky
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Prosincové akce
spolku SPCCH
Dne 6.prosince proběhla v restauraci Na
Golfu pro nás již tradiční Mikulášská zábava.
V 15 hodin se sešlo 84 členů našeho spolku,
aby oslavili sv. Mikuláše a nasáli správnou
vánoční atmosféru. Pan Karel Kostka slavnostním přípitkem a přáním dobré zábavy
přivítal všechny hosty a seznámil je s programem této akce. Pak se podávala káva a výborný koláč. V 16 hodin následovalo kulturní
vystoupení, o které se tentokrát postaraly
dámy ze souboru ,,Slunečnice“ z Kobeřic. Tanečnice tohoto souboru nám dokázaly, že i
v pokročilém věku se dá tančit, rozdávat radost a dobře pobavit přítomné obecenstvo.
V 18 hodin se podával k večeři kuřecí řízek s
bramborovou kaší a zeleninovou oblohou.
Po večeři přišel Mikuláš s čertem, který nás
po krátkém vyprávění a společné modlitbě
obdaroval malým dárkem v podobě kosmetického balíčku. Dále pokračovala volná
zábava, k tanci a poslechu nám hrál do pozdních večerních hodin pan Pavel Gavruca.
Ve 20 hodin nastal zlatý hřeb večera - losovaní bohaté tomboly. Ráda bych poděkovala
všem, kteří do ní nějakou cenou přispěli. Ve
22 hodin jsme tuto zábavu ukončili a spokojeni odcházeli domů.
Dne 9. prosince se konala poslední akce tohoto roku. 50 členů našeho spolku navštívilo
Divadlo Jiřího Myrona v Ostravě, kde jsme
zhlédli muzikál ,,Romeo a Julie“. Toto vystoupení se všem líbilo, ocenili jsme krásnou
výpravu, výborný pěvecký a herecký výkon
účinkujících. Představení v nás zanechalo
krásný kulturní a umělecký zážitek.
Je na místě poděkovat celému výboru SPCCH za přípravu a uskutečnění všech akcí,
které proběhly v loňském roce a zároveň
bych jménem výboru chtěla popřát všem našim členům hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody a životního elánu v novém roce 2019.
Za SPCCH Marie Raunigová

Ze zámeckého klubu žen
Poslední měsíc roku 2018 byl v našem klubu opět velmi pestrý. Adventní čas jsme
začaly přípravou adventní a vánoční výzdoby. Naše členka paní Krista Vilášková
přivedla paní Jitku Večerkovu a společně
nám předvedly ukázky vázání adventního
věnce v různých podobách i krásné vánoční vazby na slavnostní štědrovečerní stůl.
Doporučily také vhodný materiál, ať již
chvojí, svíce či různé ozdoby.
První adventní neděli jsme se vydaly do
Opavy do kláštera Marianum na akci
„rozsvícení první adventní svíce“, kde byl
připraven bohatý kulturní program s pohoštěním. Na této akci jsme se setkaly
s dalšími podobnými kluby i kluby seniorů
z Opavy a okolí.
Předvánoční období jsme si ještě zpestřily dalším výletem do Opavy, tentokrát na
výstavy do Slezského zemského muzea.
Poseděli jsme u kávy v příjemné restauraci
U Krbu a pak se společně vydaly na kulturní program v rámci vánočních trhů na Dolním náměstí.
V úterý 18. prosince jsme se sešly na vánočním večírku. V první části večera nás přišli
pozdravit žáci Základní umělecké školy

z Kravař. Byl to opravdu velmi krásný
a příjemný zážitek. Společně jsme si také
zazpívaly známé vánoční koledy. Pak již následovala „štědrovečerní večeře“, v podobě
řízku a bramborového salátu, kávy, perníku,
štoly a dobrého punče. Každá účastnice
akce přinesla na ochutnání své napečené
cukroví, a tak se ochutnávalo až do pozdních večerních hodin. Rozcházely jsme se s
dobrou náladou do svých domovů.
Přejeme všem čtenářům kravařského Besedníku hodně štěstí, zdraví a pohody do
nového roku 2019.
Za zámecký klub žen
Eva Peterková, Míla Šnýdrová

Hasičský ples se vydařil
Druhá lednová sobota po roce opět patřila
hasičskému plesu, který již devátým rokem
pořádali v Buly centru hasiči z Koutů. Tak
jako v předešlých letech, byl i v letošním
roce o tuto společenskou akci velký zájem.
K tanci i poslechu hrála již tradičně skupina Drive. O půlnoci proběhlo losování a
předání hlavních výher bohaté tomboly.
Dobrá nálada a plesové veselí panovalo
během celého plesu až do brzkých ranních
hodin. Podle pozitivních ohlasů to vypadá,
že ples hasičů z Koutů se stal neodmyslitelnou součástí plesové sezóny v Kravařích.
Sbor dobrovolných hasičů v Koutech děkuje všem, kteří přispěli do bohaté tomboly a postarali se o dobrou zábavu všech,
kteří se s námi přišli pobavit. Jedná se o:
Dormat elektrotechnika, Farma Kouty, MK
Klemens, restaurace Na Rožku, ELKAM Lighting, Město Kravaře, KAPPA-CNC, TESO,
Design-Jarošová, Malířství Těžký, Manželé
Ranošovi, Michal Novotný, Herbert Urbánek, Květinářství Avalanche, Pizza Damika,
Kadeřnictví Mašíková, Restaurace u Šťura,
Spoltex, Nejceny, Leo Stoklasa, Newstyle,

Elhap elektro, Hodinářství, Zlatnictví Sentenský, Moravskoslezské cukrovary a.s.,
Petra Kubánková, Optys, Rybářství Vaněk,
Gyros Kravaře, Theuerland, Obklady Hollesch, Květinářství Königová, Autoškola
Smolíček, Pavel Stošek, Kristián Urbisch,
Sádrokartony Skrbel, Cukrárna Jařabová, Myslivecké sdružení Olšinka, Cukrárna Peterková, Alfréd Černý, Armast, Josef
Hanzlík, Pavel Ptáček, Kristián Hadamčík,
David Řehulek, Lenka Benýšková, Timi Bar,
Sklorám Glinz, Daniel Večerek, Radek Glabasnia, FC Timi Bar, Erhard Stošek, Jitka
Kadlecová.
Hasiči Kravaře-Kouty
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Slovo pana faráře
Milí občané,
ačkoli čas neúprosně běží a nový rok se postupně blíží k dalšímu Silvestru, chtěl
bych i prostřednictvím Besedníku popřát trochu opožděně všem čtenářům hodně
zdraví, štěstí a Božího požehnání do všech dní, které nám tento rok přinese. Některé
události bývají očekávané a možná i vyhlížené s netrpělivostí, jiné čas přináší nečekaně a náhle. Především, co se týče těch náhlých, bych přál sobě i vám, aby to byly
příhody veskrze pozitivní, mile překvapující.
Jednou z věcí, které očekáváme v naší farnosti pro tento rok, je dokončení generální
opravy a zprovoznění varhan farního chrámu sv. Bartoloměje. Jedná se o nástroj
skutečně impozantní a jeho význam daleko překračuje okruh těch, kteří navštěvují
kostel pravidelně. Je to dědictví po našich předcích, které tu a tam slouží nám všem,
při pohřbech, svatbách, koncertech. Proto bude nové zprovoznění nástroje velkou
událostí pro celé Kravaře. Půjde-li vše podle plánu, dočkáme se prvních tónů nejpozději do konce školního roku. Už nyní všechny zvu na zahajovací koncert, kterým
se varhany slavnostně uvedou do provozu. Částka na tuto rozsáhlou opravu představuje 1,5 milionu korun. Věřím, že se máme na co těšit, a že budeme moci být
v Kravařích na tento nástroj všichni hrdí.
Otec Daniel

Farnost Kravaře – farnost, která
pomáhá…
Celý advent byl stejně jako v minulých
letech ve farnosti Kravaře ve znamení pomoci potřebným. První adventní týden se
v obou kostelích sbíraly hygienické potřeby pro lidi bez domova. Celkem se nasbíralo opravdu velké množství, které s povděkem přijala Armáda spásy v Opavě. Druhý
adventní týden se konala sbírka teplého
zimního oblečení, především rukavic, čepic, ponožek či šálů. Tato sbírka putovala
rovněž do opavské Armády spásy, která
všechny věci použije k pomoci lidem na
ulici. Třetí adventní týden byl ve farnosti
zaměřen na pomoc lidem v nejchudších
částech světa. Jednalo se o sbírku finančních prostředků v rámci Mary´s Meals.
Jedná se o mezinárodní hnutí, které velmi
účinně bojuje proti hladu ve světě důsledným uskutečňováním jednoduché myšlenky: zaváděním projektů školního stravování v zemích, kde chudoba a hlad brání
dětem v přístupu ke vzdělání. Vzdělání pak
dětem i jejich komunitám otevírá cestu
z chudoby. Miliony dětí po celém světě
dnes kvůli chudobě nechodí do školy. Místo vzdělávání pracují na polích, žebrají na
rozích ulic nebo prohledávají odpadky,
aby přežily. Další miliony dětí navštěvují
školu tak hladové, že nejsou schopny se
soustředit a učit se. Ale díky podporova-

telům Mary’s Meals více než JEDEN MILION dětí – napříč Afrikou, Asií, Latinskou
Amerikou a Karibikem - dnes sedí ve školních třídách s plnými žaludky a učí se číst
a psát. Tito mladí lidé mohou vyrůst v
muže a ženy, kteří vyvedou své komunity
z chudoby a ukončí jejich závislost na pomoci. V rámci adventní sbírky farnost shromáždila 84 200 CZK. Náklady na stravu pro
jedno dítě na celý školní rok činí v přepočtu 421 CZK, což znamená, že tato částka
nasytí na rok zhruba 200 dětí.
Těsně před koncem roku získala farnost
Kravaře významné ocenění organizace
International Humanity. Stalo se tak díky
sbírce léků, která probíhala před Velikonocemi pro nemocnici v nejchudší zemi světa
– Malawi. Díky velkému množství nashromážděných léčiv se dařilo v této nemocnici
pomáhat těm, kteří by jinak byli odsouzeni
k nemoci a taky smrti. Cenu ZACHRÁNCE
ŽIVOTŮ V MALAWI získala naše farnost
jako vůbec první farnost na světě. Byla
předána 29. prosince 2018 na faře za účasti
naší paní starostky ředitelem organizace
International Humanity.
Velký dík patří všem, kteří se do těchto aktivit zapojují. Někdy stačí opravdu málo a
můžeme vykonat mnoho.
Otec Daniel

Betlémské světlo světlo, které dává
naději
Když se před třiceti lety skauti poprvé vypravili do Betléma pro plamínek světla, nikdo netušil, jak krásná tradice vznikne, a to
i v našem městě.
Akce se rok od roku setkává s větší oblibou,
a tak v předvečer Štědrého dne bylo možno v ulicích vidět davy lidí s lucerničkami,
směřující k našemu zámku.
Dříve, než-li otec Daniel začal toto světlo
rozdávat, promluvil o pravém smyslu Vánoc. O radosti, pohodě v rodinách a klidu.
Pozdravil všechny přítomné věřící i nevěřící, mladé manželské páry, které prožívají
své první Vánoce a chvíle neopakovatelného štěstí, pozdravil malé bezstarostné děti
i všechny ty, kteří se chystají v radosti strávit Vánoce se svými blízkými, neopomněl
však ani na ty, kteří mají za sebou těžký
rok, smutek a trápení, ani na ty, kteří o Vánocích zůstanou sami. I těm může Betlémské světlo prozářit domov a být symbolem
naděje.
Monika Ševčíková
vedoucí oddělení kultury
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Výsledky Tříkrálové sbírky
Děkujeme všem lidem, kteří při Tříkrálové sbírce 2019 přijali koledníky a projevili svou
solidaritu s potřebnými. Zároveň děkujeme všem koledníkům, koordinátorům, zástupcům farností a obcí a měst za spolupráci. Bez vaší obětavosti a nadšení by nebylo možné
sbírku uskutečnit.
Vaše Charita Hlučín

Výsledky
Výsledkykoledování
koledovánívvroce
roce2019
2019

OBEC
OBEC
Antošovice
Antošovice
Bělá
Bělá
Bohuslavice
Bohuslavice
Bolatice
Bolatice
Borová
Borová
Darkovice
Darkovice
Dolní
Benešov
Dolní Benešov
Zábřeh
Zábřeh
Hať
Hať
Hlučín
Hlučín- Bobrovníky
Bobrovníky
Hlučín
Hlučín– –
Darkovičky
Darkovičky
Hlučín
Hlučín- město
- město
Chuchelná
Chuchelná
Kobeřice
Kobeřice
Kozmice
Kozmice

Vykoledovaná
Vykoledovaná
částka
částka
16 005 Kč
16 005 Kč
19 873 Kč
19 873 Kč
109 688 Kč
109 688 Kč
137 664 Kč
137 664 Kč
73 737 Kč
73 737 Kč
144
144100
100Kč
Kč

OBEC
OBEC
Kravaře, včetně
Kravaře, včetně
Koutů a
Koutů a
Dvořiska
Dvořiska
Ludgeřovice
Ludgeřovice
Markvartovice
Markvartovice
Píšť
Píšť
Rohov
Rohov

Vykoledovaná
Vykoledovaná
částka
částka

116
116379
379Kč
Kč Strahovice
Strahovice
55
55661
661Kč
Kč Sudice
Sudice

83
83759
759Kč
Kč
250
250197
197Kč
Kč
63
221
Kč
63 221 Kč
154
154696
696Kč
Kč
84
287
Kč
84 287 Kč

Šilheřovice
Šilheřovice
Štěpánkovice
Štěpánkovice
Třebom
Třebom
Vřesina
Vřesina
Závada
Závada

260 327 Kč
260 327 Kč
165 103 Kč
165 103 Kč
72 193 Kč
72 193 Kč
88 613 Kč
88 613 Kč
33
33400
400Kč
Kč

Nové číslo Časopisu
Hlučínsko
S malým zpožděním máme v prodeji
2. číslo 8. ročníku Vlastivědného časopisu Hlučínska, kde se mimo jiné dočtete
o polozapomenutých opavských potomcích krále Přemysla Otakara II., o historii
Albertovce, který si v r. 2018 připomněl 200
let od založení, nebo o Hlučínsku na cestě
k Mnichovu, tedy mezi lety 1935 – 38. Určitě si přečtěte pověst ze Služovic od paní
Anny Malchárkové a vzpomínky paní Jany
Schlossarkové s názvem „Tak svět oplácí“.
Zajímavostí je také, kde všude v Německu najdete Hlučínskou ulici. Aktuální číslo
opět koupíte na zámku a v knihovně za stálou cenu 35 Kč.

50
50758
758Kč
Kč
33
33160
160Kč
Kč

68
68408
408Kč
Kč
148
148509
509Kč
Kč
66205
Kč
205 Kč
64
64681
681Kč
Kč
29
885
Kč
29 885 Kč

Celkem
Celkemvykoledováno:
vykoledováno:22330
330509
509Kč
Kč
Část
pro
Hlučínsko
dle
určeného
klíče
(65
%):
1
Část pro Hlučínsko dle určeného klíče (65 %): 1514
514831
831Kč
Kč
Děkujeme
Děkujeme všem
všem lidem,
lidem, kteří
kteří při
při Tříkrálové
Tříkrálové sbírce
sbírce 2019
2019 přijali
přijali
Mezi
obyvateli
města
Kravaře
najdeme
koledníky
a
projevili
svou
solidaritu
s
potřebnými.
Zároveň
děkujeme
koledníky a projevili svou solidaritu s potřebnými. Zároveň děkujeme

téměř
40 Dobrých
andělů
všem
všemkoledníkům,
koledníkům,koordinátorům,
koordinátorům,zástupcům
zástupcůmfarností
farnostíaaobcí
obcíaaměst
měst
Dobrým
andělem se
stává
každý,
kdo přispívá
nadaci
Dobrý
anděl
a možné
zazaspolupráci.
Bez
vaší
obětavosti
aanadšení
by
spolupráci.
Bez
vaší
obětavosti
nadšení
bynebylo
nebylo
možnésbírku
sbírku
prostřednictvím pravidelných finančních příspěvků tak pomáhá rodiuskutečnit.
uskutečnit.
nám s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Díky těmto darům pak mohou jejich rodiče uhradit výdaje spojené s léčbou - například častou
dopravu
do
nemocnice,
doplatky léků, speciální stravu, zdravotnické
Vaše
Hlučín.
VašeCharita
Charita
Hlučín.
pomůcky, rehabilitace a další potřebné terapie.

Dobří andělé pomáhají i u nás

„Celkově již dárci pomohli více než 6 000 rodin, z Kravař pochází čtyři z nich. Dárců, Dobrých andělů, ve vašem městě najdeme téměř 40. Děkujeme všem, kteří se rozhodli nezištně pomáhat druhým. Každý den vidíme, že i malý příspěvek pomůže a dokáže vykouzlit
úsměv na tváři,“ vzkazuje čtenářům Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl.

Naprostá transparentnost

Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl odevzdává potřebným rodinám do posledního haléře, protože je její provoz hrazen ze soukromých zdrojů Petra Sýkory a dalších filantropů. Navíc získává každý dárce, který se zaregistruje na www.dobryandel.cz, i přístup
do svého Andělského účtu, kde vidí konkrétní příběhy rodin, kterým pomáhá. Aktuálně
nadace každý měsíc přijme asi 85 nových žádostí o pomoc a celkem odesílá příspěvky
více než 3 000 rodin.

Bobr evropský
v zámeckém parku
Náš všímavý spoluobčan p. Otlík nám poskytl fotografie ohlodaných stromů, které
dokazují přítomnost bobra evropského
poblíž splavu na okraji zámeckého parku.
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Putování po Izraeli: 1. část
Vážení čtenáři,
v loňském roce navštívili kravařští farníci Jeruzalém. Zážitek to byl tak silný, že bychom
se o něj s vámi rádi podělili. Každý měsíc se
tak s námi díky Besedníku budete moci vypravit na cestu do daleké země.
Zaradoval jsem se, když mi řekli...
Při jakékoliv vzpomínce na Izrael, ať už z mojí
první návštěvy, nebo z té, z níž jsem se vrátila
v polovině listopadu 2018, mě napadají žalmistova slova, jimiž začíná žalm 122. Věřím, že
nejen pro mě bylo velkou radostí těšit se na
začátek listopadu zmíněného roku, kdy byla
plánovaná naše pouť na svatá místa země zaslíbené.
Odjížděli jsme v neděli 4. listopadu v pravé
poledne. Do Vídně, odkud byl naplánován let,
nás jelo kolem padesáti. V autobuse jsme byli
vesměs z Kravař či blízkého okolí, v Brně se
k nám připojili tři poutníci, z Prostějova pak
byla mladá paní průvodkyně z cestovní kanceláře Miklas. Ona mladá dáma Terezka se ukázala velmi rychle jako obrovská výhra nejen pro
nás – osoby slabšího pohlaví, ale pro celkový
poutní zájezd. Spolu s o. Danielem tvořili neskutečně sehraný profesionální tým. Obávané
odbavení na letišti ve Vídni proběhlo v pořádku, stejně tak let byl příjemný. A to i pro ty, kteří
letěli poprvé. Po půlnoci místního času jsme bez
problémů přistáli v Tel Avivu, odkud nás autobus
převezl přes spící Jeruzalém do stejně tichého
Betléma do poměrně nového hotelu Malory,
který stojí v okrajové části města. Ráno jsme se
vydali na naše první putování. Čekala nás zastávka v Ein Karem. Je to vlastně malé město jihozápadně od Jeruzaléma. Zde žila svatá Alžběta se
svým mužem Zachariášem, jimž se až v pozdním
stáří narodil syn Jan, známý jako Křtitel. Sem
tedy spěchala Panna Maria, která se od archanděla Gabriela dozvěděla onu neuvěřitelnou
zprávu, že její stárnoucí teta je v šestém měsíci
těhotenství. Je to tak: Panna Maria vždy spěchá,
aby pomohla. Bazilika Navštívení Panny Marie je
místem symbolickým. Chrám je to ovšem působivý: jeho autorem je Ital Antonio Barluzzi, známý také jako architekt Svaté země (1884 - 1960).
Každá z jeho staveb je citlivě zasazena do konkrétního terénu a každá naprosto vystihuje svojí
náladou tu kterou událost z biblických dějin. Bazilika navštívení je nádherně „ženská“. Září teplými pastelovými barvami, bohatými nástěnnými
freskami, vše doprovázené jakousi ženskou vlídností, která se nese celým chrámem i areálem.
V přízemí je studna, u níž si lze představit případné setkání obou žen, a také velký kámen, za
kterým se dle legendy schovávala sv. Alžběta s
malým Janem, když v Betlémě a v blízkém okolí,
což bylo i zde, řádili vojáci, jenž pobili betlémská
neviňátka. My jsme mohli v bazilice slavit naši
první poutní mši svatou.

V Ein Karem nás čekala ještě jedna duchovní
zastávka, a to v kostele Narození Jana Křtitele.
Tento kostel je starší, pamatuje křižácké doby,
na rozdíl od baziliky Zvěstování je podle dochovaných vykopávek autentickou památkou, tedy
místem, kde se skutečně Ježíšův předchůdce (a
bratranec zároveň) narodil. V horském městečku jsme zůstali i odpoledne. Čekala nás návštěva židovského muzea holocaustu Jad vašem.
Památník je umístěn v Har ha-Zikaron (na Hoře
Pamatování). Jde o rozsáhlý komplex budov,
pomníků a soch. Posláním památníku je dokumentovat historii židovského národa v období
holocaustu, uchování památky na šest miliónů
židovských obětí tohoto období a v neposlední
řadě také předávání odkazu holocaustu dalším
generacím. Součástí památníku je největší a
nejobsáhlejší archiv dokumentů o holocaustu
na světě. Je v něm shromážděno více než 62 miliónu stran dokumentů, přes 267 tisíc fotografií
a několik tisíc dokumentárních filmů. Musím se
přiznat, že jsem se této návštěvy bála. Vždycky,
když slyším o utrpení Židů, strašně se stydím.
Co jsme jim to my – často ve jménu Krista dělali a udělali. Tady jsem se styděla nejvíc ve
svém životě. Myslím, že nejen mě přešly aspoň
to odpoledne jakékoli vtípky a že jsem byla
Bohu vděčná za to, že jsem se nenarodila v první polovině 20. století do židovské kolébky.
Naše cesta ten den vedla ještě přes Betlém. Jde
o ryze arabské město v palestinské autonomní
oblasti. Na což vás, ať chcete nebo ne, upozorní
ostnaté dráty, ostře hlídané hranice a všudypřítomní vojáci (a vojačky) se samopaly, které rozhodně nejsou neškodnou hračkou. My jsme se
v pozdním podmračeném odpoledni vydali
(jak jinak) do Baziliky Narození Páně. Na první
pohled jako chrám nevypadá. Tento kostel je
nejstarším kostelem na světě. Pochází z poloviny šestého století, tedy z doby byzantské. Pravda, chrám zde stával už v první polovině čtvrtého století, při požáru však vyhořel. Pozdější
stavba však věrně kopírovala stavbu původní,
a ta se nám zachovala až do dnešní doby. Bazilika je pětilodní, dýchá z ní historie a poutníky
ze všech končin země přitahuje samozřejmě
místo narození Ježíše Krista. To je ukryto v malé
sklepní jeskyňce, označené hvězdou se 14 cípy.
Zde jsme si vystáli dlouhou řadu a byli svědkem
toho, jak některé výpravy povýšeně a nikterak
v tichosti předbíhaly. Zvláště ty z východní části Evropy. Nakonec ale každý mohl prožít onen
malý zázrak: poklonit se místu, kde v naprosté
chudobě kdysi přišel na svět Pán celého světa.
Půvabná byla i Mléčná jeskyně, tedy jeskyně
v blízkosti Baziliky Narození Páně. Zde se podle legendy ukrývala Sv. rodina před útěkem do
Egypta. Jak víme, Herodes usiloval o Ježíškův
život. Jeskyně je nádherným pokojným místem. Stěny jsou z bílého vápence (legenda říká,
že stěny zůstaly bílé po kapce mateřského mlé-

ka, která Panně Marii ukápla na zem a celou
jeskyni tak zahalila). Jeskyně je ovšem místem,
kde se chodí maminky modlit za své děti: za
nemocné, ohrožené, nebo vůbec za to, aby se
jim děti narodily. Mléčná jeskyně je to místo,
kde jsou často ony modlitby vyslyšeny. Není
bez zajímavosti, že Panna Maria je v úctě i mezi
muslimy. A tak není nic neobvyklého, když se k
ní za své děti chodí přimlouvat i arabské ženy.
Nakonec: všechny jsme matky a všechny víme
své o radostech i bolestech mateřského údělu.
Pak nás čekala cesta do hotelu. Těšili jsme se
na teplé jídlo a samozřejmě pohodlnou postel. Ještě jsme ale museli – mohli, absolvovat
jednu z prvních lekcí nakupování. Nakupovat
u arabských obchodníků, to znamená pochopit pravidla smlouvání, odezírat z tváří, z rukou
a veškeré finance převézt do měny „dolar“.
S čímž souvisí i to, že přestanete přepočítávat
a násobit, že dolar je něco přes 20 Kč. Když tenhle folklór přijmete jako sport, máte vyhráno.
Arabského obchodníka totiž urazí, když jen bez
vytáček přijmete první nabízenou sumu. U dam
se doporučuje použít SLUŠNÉ A NEEROTICKÉ
ženské zbraně. Tj. pohled „psí oči“, „já jsem
tak nešťastná“, údiv „ale ne!“, „opravdu by to
nešlo?“, „jsem slabá žena“... Slabou ženu jsem
vzhledem k nepřehlédnutelnosti mého těla
použít nemohla. Naopak se mi osvědčil výraz
„nechápající blondýna“. A když už nepomáhalo
nic, tak určitě zabralo předstírání nezájmu a odchod. Občas bylo také dobré počkat a poohlédnout se jinde, protože rozdíly v cenách jsou někde i značné. To, co někde koupíte za 10 dolarů,
jinde lze pořídit za 1. Ano, i to je možné, podle
hesla „Nediv se ničemu!“ Výkřiky „ONE DOLAR!“
pak často slyšíte i ve spaní.
Arabská kuchyně je pověstná svými vůněmi,
barevností a kořením. A také bohatostí. Zelenina je podávána v mnoha salátových variantách a je těžké říci, který z těchto salátů je lepší.
Hotová kouzla! Švédské stoly se pod dobrotami
doslova prohýbaly. Na večeři byly k zelenině
nabízeny většinou tři druhy masa: kuřecí, rybí
a hovězí nebo jehněčí. Vepřové maso je pro
muslimy stejně nečisté jako pro židy. Chuťově
zajímavé byly i polévky. Pro některé cizince byl
zajímavou novinkou hummus – pomazánka z
cizrny. Při snídaních se bohatá nabídka opakovala, jen maso nahradila míchaná či natvrdo
vařená vajíčka, párky, salámy, sýry. A samozřejmě jogurty, ovoce, marmelády a med pro
milovníky sladkého jídla. Sladkou tečkou pak
mohla být i chalva, typická pochoutka orientu
a také energetická bomba. Káva pomletá s kardamonem svojí vůní a nezaměnitelnou chutí
obrázek exotiky přiváděla k dokonalosti.
Božena Muczková
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Vzpomínky našich babiček
Vážení čtenáři Besedníku,
pro další čísla našeho Besedníku připravujeme cyklus vzpomínek pamětníků na doby minulé. Nedávno v televizi v jednom pořadu zaznělo „co to vlastně je retro“ a odpověď byla,
že všechno, co již nějak z našeho života zmizelo nebo na co se zapomnělo. Věříme, že
i díky vaší pomoci se nám podaří malé výlety do minulosti našeho města. Budeme rádi
za vaše příspěvky, a pokud máte doma nějaké fotografie nebo i novinové články, i ty přivítáme v naší redakci.

Když mráz lezl za nehty
Bylo, nebylo, tak začíná mnoho pohádek.
A pohádková zima už dávno vymizela
z našeho života. V padesátých a šedesátých letech byly zimy plné sněhu a někdy
i velkých mrazů. Ale hlavně dětem to nevadilo. Byly jaksi otužilejší. V té době ještě
v málokterém domku bývalo ústřední topení
a tak se topilo v kamnech a rodiny sedávaly
při dlouhých zimních večerech pohromadě.
Většinou již na sv. Mikuláše byl sníh, který
dělal tu pravou atmosféru. To bylo koulová-

ní. V každé rodině patřily do vybavení sáňky. Když napadal první sníh, tak se vytáhly,
děti se strčily do „fusáku“, nebo zabalily do
teplých dek a jelo se. Starší děti, když přišly
ze školy, pohodily aktovku a hurá na sáňky
nebo lyže. Skoro na každé cestě byl nějaký
kopeček, kde se dalo jezdit. Největší kopec
byl však na „farských břehách“ – bylo to
v hranici mezi Kravařemi a Velkými Hošticemi. Cesta vedla podél trati a lemovaly ji
vysoké závěje. A to se hodilo na válení se ve
sněhu a dělání tzv. andělíčků.
V zámeckém parku bylo na rybníku kluziště.
Již malé děti měly dětské brusle „kačenky“
na kliku, kterou se připevňovaly k teplým
botám. Později již měly dívky krasobruslařské bílé boty a chlapci své vysněné kanady.
Na břehu rybníka byla postavená bouda,
kde se děti převlékaly a paní správcová jim
vařila za 0.50 Kč teplý čaj a u kamen se mohly dostatečně ohřát. Večer pak přicházeli na
rybník hokejisté na tréninky nebo na hokejové zápasy. I přes velké mrazy se přicházelo
podívat velké množství lidí. V nedělní odpoledne se často konaly maškární karnevaly na ledě. Byly plné a nikomu nevadil ani

ten mráz, který lezl za nehty. Zamrzala také
strouha a po ní se na bruslích mládež vydávala až k řece Opavě a i ta byla často zamrzlá, takže po ní pak až pod kateřinský most.
Lední hokej se v Kravařích hrál již před 70 lety
a později, když se začaly provádět úpravy kravařského parku, tak si hokejisté vybudovali
nové kluziště za starou palarnou vedle hřiště
fotbalového. A díky všem těm obětavým kolem kravařského hokeje si mohly děti v minulosti užívat pravých zimních radovánek.
Eva Peterková

Víte, že...
• Nejdelší a nejstudenější zima pravděpodobně za poslední tisíciletí na našem území začala 1. září 1739 a končila
v dubnu 1740.
• Za úplně nejchladnější zimu v Evropě
se považuje zima z roku 1683/1684.
• V roce 1929 byla extrémě vysoká sněhová pokrývka, půda však promrzla
až do hloubky jednoho metru, což je
pravděpodobně v našich zemích rekord. Zima trvala od Silvestra 1928 do
března 1929 a teplota klesla na mínus
41 stupňů. Pomrzly brambory, ovoce,
krmná řepa, odumřelo asi 50% ovocných stromů. Ze sypkého sněhu se tvořily vysoké závěje.
• Poslední opravdu dlouhá tříměsíční
zima byla v letech 1963/64, v té době
zamrzla i řeka Opava.
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Slovník nářečí
Opavského Slezska

Okénko pro zdraví
Dobrý den, přátelé,
v tomto čísle si přečtete recepty na směsi bylinkových čajů, které nám zpříjemní zimní
dny. Jaké bylinky namíchat na různé neduhy?

Při horečkách a nachlazení namíchat směs 25 g květu černého bezu, 25 g květu
lípy, 20 g kořene proskurníku, 1 lžíce této směsi se zalije 1/4 l vařící vody, 15 minut
louhovat, scedit a pít před jídlem.
Záněty a trombózy - jakékoliv záněty se musí začít léčit. Při zánětu žil je nutno vyhledat lékaře a řídit se jeho pokyny. Na doplnění léčby můžeme pít čajovou směs z květu
jírovce, jeřabiny a hlohu (vše po 50 g) přidejte 20 g květu arniky. Směs pečlivě rozmíchejte, 1 lžíci směsi zalijte ½ litrem vařící vody, 1 hodinu
louhovat, scedit a pít po celý den.
Pocit únavy máme občas všichni, i na tohle jsou dobré bylinkové čaje. Namíchejme si směs po 1 lžičce majoránky, semene fenyklu a celého kmínu, přidáme 1
snítku tymiánu a 1 bobkový list, ten si poradí s bolestmi
v kloubech. Tato dávka je pro dvě osoby, přelijte směs 0,75 l vody a 7 minut povařte.
Pít nápoj trochu teplý.
Recept proti vypadávání vlasů a zlepšení jejich kvality. Stejným dílem smícháme
sušenou lichořeřišnici, kopřivu a rozmarýn. Čtyři pol. lžíce směsi zalijeme ½ l vařící
vody, necháme ½ hod. louhovat, scedit a přidat 2 lžíce šťávy s citrónu. Odvar důkladně vmasírujeme do vlasové pokožky, po 5 minutách opláchneme a ničím již neošetřujeme. Kúru opakujeme min. 3x.
Co bychom měli v zimě konzumovat za vitamíny - především jíme zelí, bílé i modré,
zelí kysané, které je vitamínovou bombou, mimo vit. C obsahuje vit. D a další prvky. Jíme kořenovou zeleninu, červenou řepu, cibuli, česnek, kapustu. Z ovoce jablka,
hrušky, kompoty z borůvek, meruněk, broskví atd. Vhodné je sušené ovoce, dále ořechy a nezapomeňte na šípky, rakytník, zázvor a jiné.
Máme za sebou vánoční hodování a máme pročištěný organismus, tak mě napadl
recept na domácí sulc z vepřového kolena (to si nechte v obchodě rozseknout) a 2
vepřové nožky. Maso omyjeme, důkladně očistíme, dáme do hrnce s 2 l vody, přidáme
1 lžíci soli, 2 bobkové listy, 5 kuliček nového koření, 10 kuliček pepře a 2 celé cibule.
Vaříme pomalu, jak se začne maso oddělovat od kostí, vytáhneme vše do mísy, vývar
přecedíme do připravené nádoby. Maso a kůže nakrájíme na malé kousky a dáme
do vývaru, necháme sulc zchladnout. Po ztuhnutí sulcu nádobu zakryjeme víkem.
Podáváme s citrónovou šťávou nebo jablečným octem, posypaný nakrájenou cibulí,
případně si sulc dochutíme, jíme s dobrým chlebem. Tato dobrota dává výživu našim
kloubům, tak dobrou chuť.
S novým rokem si uvědomuji, že vždy, když něco končí, něco nového začíná. Včerejšek
je historií, zítřek je tajemstvím a dnešek je dar...
Přeji sobě a Vám všem příjemné dary po celý rok 2019.
Dagmar Pechatá

SLOVNÍK OPAVSKÝCH NÁŘEČÍ

Na chmury a deprese, ty mohou potkat občas každého z nás, si namícháme 2 hrsti
šalvěje a meduňky, dáme vařit do 2 l vody, louhujeme 20 minut, vlijeme do koupele.
Před spaním si uvaříme směs z meduňky, dobromysli a třezalky (vše stejným dílem), 1
lžíci této směsi zalijeme ¼ l vařící vody, 15 minut louhovat, scedit, pomalu vypít a jít do
postele.

Vít Skalička

Zlepšení imunity dosáhneme pitím čaje z echinacey a kopřivy na pročistění krve,
k tomu přidáme v menším množství třezalku, má antibiotické vlastnosti, nesmíme
zapomenout na řepík, který má blahodárný vliv na játra. Na závěr přidáme ještě na
pročištění plic a žaludku jitrocel a nakonec přidáme zdroj vitamínu C - hrst šípků.

Novou publikaci Slovník nářečí Opavského
Slezska můžete zakoupit také na zámku.
SLOVNÍK NÁŘEČÍ
OPAVSKÉHO SLEZSKA
OKOLÍ OPAVY
HLUČÍNSKO
PŘEDMĚSTÍ OSTRAVY-PORUBY
NÍZKÝ JESENÍK A POODŘÍ
POLSKÉ PŘÍHRANIČÍ

A VČIL
EŠČE JAKY
SŁOVNIK...

VÍT SKALIČKA

Sport
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Kravařští fanoušci na Mistrovství světa
ve florbale v Praze
V předvánočním čase se v Praze konala největší florbalová událost roku, a to mistrovství
světa. Jako florbaloví trenéři a velcí nadšenci
jsme si takovouto událost nemohli nechat
ujít. Dali jsme do kupy bandu složenou z nás
trenérů, rodičů i některých hráčů a společně
jsme vyrazili do našeho hlavního města. Nejprve jsme si užili předvánoční Prahu a další
den nás čekal hlavní bod programu v podobě
semifinálových zápasů MS. Zápasy se konaly
v naší největší a nejmodernější hale O2 areně. Prvním zápasem byl duel mezi Českem a
Finskem. Atmosféra byla úžasná, přímo v aréně zápas sledovalo téměř 13 000 diváků. Celá
aréna včetně naší skupinky usilovně fandila
a hnala české hráče kupředu. Ze začátku byl
zápas vyrovnaný. Poté se ale ukázala finská
šikovnost a rychlost. Finové kontrolovali hru a
zápas ovládli a také jej vyhráli. Byli jsme sice
zklamáni, ale musíme uznat, že soupeř byl

lepší. Po našem zklamání následoval druhý
semifinálový duel mezi Švýcarskem a Švédskem. Toto utkání mělo v podstatě vše, co
dokáže florbal na nejvyšší úrovni nabídnout.
Krásné akce, góly, střely, zákroky gólmanů,
rychlost, tvrdost, obětavost a spousta dalšího.
Pro nestranného diváka to musela být fantastická podívaná, pro fanoušky obou týmů
velké nervy. Zápas nakonec dospěl až do samostatných nájezdů, které vyhráli Švédové.
Doufáme, že i ostatní kravařští hráči zápasy MS
sledovali a budou jim inspirací v jejich florbalové kariéře. Všichni účastníci zájezdu si tento
víkend náležitě užili, zažili spoustu krásných
zážitků a poznali fantastickou atmosféru florbalového mistrovství světa. Doufáme, že podobnou akci si velmi brzy zopakujeme, třeba
účastí na florbalovém superfinále v Ostravě.

Za FBC Kravaře
Ondřej Frank a David Thomas

Karmaš cup letos již po desáté
O posledním listopadovém víkendu uplynulého roku se ve třech dnech konal v BULY
Aréně jubilejní X. ročník KARMAŠ Cup - tradiční mezinárodní festival amatérských hokejových mužstev za rekordní účasti 10 mužstev,
z toho 2 z Polska (Kedzierzyn-Kozle a Bytom),
2 ze Slovenska (Bratislava) a 1 z Rakouska (společný tým Klagenfurt + Vídeň), čeští
účastníci se rekrutovali z Litvínova, Brna, Brna-Popůvek, Havířova a od nás z Kravař.
V rámci tohoto turnaje jsme si připomenuli
70. výročí založení organizovaného ledního
hokeje v našem městě. Naše pozvání přijaly kravařské legendy „Matadoři na Teichu“,
kteří se celý svůj aktivní život tomuto sportu
věnovali a začínali právě na pověstném Teichu v areálu zámeckého parku. Ocenění převzali pánové Petr Rygel, Herbert Glabasnia,
Bohumír Šafarčík, v zastoupení Jan Krzisch.
Minutou ticha jsme vzpomenuli i na nedávno
náhle zesnulého aktivního hokejistu a činovníka oddílu ledního hokeje Egona Gospoše,

kterému bylo předáno ocenění in memoriam
v zastoupení jeho syna Petra. Za přínos a rozvoj ledního hokeje i na mezinárodním poli
byl oceněn náš rodák Alois Hadamczik.
Na ledové ploše probíhaly celé 3 dny líté
boje v duchu fair-play a v silné konkurenci
se náš kravařský tým umístil na 4. místě, kdy
v nedělní play-off podlehl v bitvě o 3. místo
Panterům z Havířova. Finále bylo tentokrát
slovenskou záležitostí, kdy v bratrovražedné
bitvě podlehli předloňští obhájci MAKOVCI
svým kolegům z týmu RP AUTO Bratislava.
Sláva vítězům a čest poraženým. Příští XI.
ročník KARMAŠ Cup proběhne v termínu 15.17.11.2019 s mottem „30 let od sametové revoluce“. Děkujeme Městu Kravaře a BULY Aréně za podporu při pořádání takového obřího
podniku, kterého se zúčastnilo 180 hokejistů.
Za pořadatele - Spolek Amatérských Hokejistů
Kravaře Josef MELECKÝ, PCO

Vánoční turnaje
ve stolním tenise
V závěru roku 2018 uspořádali CVČ Kravaře
a oddíl stolního tenisu SK Kravaře z.s. tradiční vánoční turnaje „O pohár starostky města Kravaře“ ve stolním tenise. Nejprve se ve
čtvrtek 20.12. utkali mezi sebou žáci ve dvou
kategoriích. Celkem se prezentovalo 20 hráčů
z Kravař, Mokrých Lazců, Štěpánkovic a Velkých
Hoštic. Mezi mladšími žáky zvítězil suverénně
bez ztráty setu Jiří Nevřela z Kravař před Ondřejem Slunským z Mokrých Lazců a třetí byl
Adam Kašný ze Štěpánkovic. Kategorii starších
žáků ovládl stejným způsobem Tadeáš Slivka
z M. Lazců, když ztratil jediný set až ve finále proti Janu Peterkovi z Kravař. Třetí místo si vybojoval Jirka Nevřela. Všichni tři jsou členy úspěšného žákovského týmu SK Kravaře v OP 1. třídy,
v kterém jsou po polovině soutěže na výborném
2.místě. Vítězové obou kategorií obdrželi poháry a hráči na 1. -3 .místě pak medaile, diplomy
a drobné věcné ceny věnované CVČ Kravaře.
O dva dny později, v sobotu 22.12., proběhl
opět v tělocvičně ZŠ Kravaře Vánoční turnaj open pro muže. Toho se zúčastnilo celkem 26
hráčů z Kravař, Bolatic, Háje ve Slezsku, Kobeřic, Mokrých Lazců, Dolního Benešova a Bohuslavic. Hráči byli rozděleni do 8 základních
skupin, ze kterých dva nejlepší postupovali do
pavouka vítězů. Hráči na třetím místě pak hráli
soutěž útěchy. V ní si nejlépe vedl domácí Emil
Peterek, který ve finále porazil Richarda Husovského z Dolního Benešova 2:0 na sety. V hlavní soutěži vítězů se do čtvrtfinále probojovalo
všech 8 nasazených hráčů, kteří hrají závodně
za SK Kravaře. V semifinále si to rozdali mezi
sebou hráči „A“ družstva a k vidění byly velmi
vyrovnané a dramatické zápasy. V tom prvním
zvítězil Karel Žídek nad Dušanem Sněhotou 3:0
a druhým finalistou se stal Josef Juchelka po vítězství 3:2 nad Hubertem Weczerkem. Také finále se hrálo na 5 setů a nakonec šťastnějším byl
Karel Žídek a poprvé se stal celkovým vítězem
Vánočního turnaje. Odměnou mu byly dva poháry (jeden putovní) a věcná cena dle vlastního
výběru. Další věcné ceny ještě obdrželi hráči do
osmého místa a dva nejlepší ze soutěže útěchy.
Tímto bych chtěl poděkovat všem těmto sponzorům : Město Kravaře, Herbert Kahler, Heribert
Sentenský, Armin Peterek, Martin Mrkwa, Radio
Proglas a GASKET International. Zvláštní poděkování pak patří Josefu Juchelkovi za přípravu
občerstvení (obložené rohlíky a chleba) a Güntrovi Bestovi za obsluhu při samotném turnaji
a dalším členům oddílu stolního tenisu, kteří
se podíleli na jeho přípravě. Myslím, že počet
účastníků svědčí o tom, že turnaje mají svou
velkou oblíbenost a těšíme se na další setkání
u modrých či zelených stolů.
Hubert Weczerek
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Rozhovory s kravařskými florbalisty
Rozhovor s kapitánem florbalového
týmu mladších žáků Jakubem Rybou

Rozhovor s hráčem florbalového
týmu dorostu Lukášem Procházkou

Jméno hráče:

Jakub Ryba

Jméno hráče:

Lukáš Procházka

Věk: 		

12

Věk: 		

16

Post: 		

Útočník

Post: 		

Útočník

Další oblíbený sport: Fotbal
Oblíbené jídlo: Kuřecí řízek
		
s brambor. kaší
Oblíbené pití:

Sprite

Další oblíbený sport: Fotbal, hokej
Oblíbené jídlo: Svíčková
Oblíbené pití:

Fanta

Jakých florbalových vlastností si na sobě nejvíce ceníš? Co
ti ve florbale nejvíce jde?
Myslím si, že k mým přednostem patří hlavně práce s míčkem,
kličky a útočná hra. Cením si také toho, že mám dobrou střelu
a přesné zakončení. Věřím si také v proměňování samostatných
nájezdů.

Jakých florbalových vlastností si na sobě nejvíce ceníš? Co ti ve
florbale nejvíce jde?
Myslím si, že nejsem na takové úrovni s prací s míčkem, a proto se to snažím dohnat bojovností a obětavostí. Snažím se dohrávat každou situaci,
abych pomohl svému týmu k zisku míčku. Rád se zapojuji do stínění před
brankářem soupeře, protože jsem vyšší postavy, a tak zabráním brankáři
výhledu do hry.

V čem naopak myslíš, že by ses měl zlepšit?
Určitě bych měl zlepšit přesnost nahrávek spoluhráčům.

V čem naopak myslíš, že by ses měl zlepšit?
Mým cílem je zlepšit se v práci s míčkem. Být více týmový, obecně se zlepšit v kombinaci se spoluhráči, nehrát situace jen na sebe a mít vždy hlavu
nahoře. Chybí mi také disciplinovanost. Tu musím také zlepšit.

Se kterým spoluhráčem se ti nejlépe hraje a proč?
Nejlépe se mi hraje s mým spoluhráčem z lajny Pavlem Ferencem, protože si skvěle rozumíme, jsme dobře sehraní a taky je to
můj dobrý kamarád.
Jelikož jsi dobrý hráč, máš možnost hrát jak za mladší žáky,
tak za starší žáky, co tě více baví a proč?
Více mě baví hrát za mladší žáky, protože tady mám více kamarádů a jako tým jsme dobře sehraní. Vždy se těším, když mám možnost hrát zápasy se staršími žáky. Je to však daleko těžší.
Tým mladších žáků už dokázal v této sezóně jeden turnaj
vyhrát, může vyhrávat i dále, v čem je silný, a naopak na
čem by měl zapracovat?
Ano, určitě můžeme vyhrávat i další turnaje. Náš tým je velmi bojovný a máme tady plno šikovných hráčů. Všichni bychom se měli
zlepšit v přesnosti, a to jak v zakončení, tak v přihrávkách. Během
zápasu si dokážeme vytvořit spoustu šancí, ale nedokážeme je
proměnit.
Dostal ses do výběru Slezska (nejlepších florbalistů v regionu), jaké to tam bylo?
Bylo to tam super. Měl jsem tam možnost poznat hodně dobrých
hráčů, skvěle si zatrénovat a zahrát si se všemi těmito hráči florbal.
Jaký je tvůj florbalový cíl, čeho bys chtěl ve florbale dosáhnout?
Chtěl bych s naším týmem vyhrávat co nejvíce zápasů a turnajů.
Mým velkým cílem je dostat se do reprezentace ČR.

Je v letošní sezóně tým dorostu silnější než v té minulé, má šanci
hrát o první místo v tabulce?
V tomto ročníku jsme skoro všichni bývalí spolužáci, takže si velmi rozumíme jak na hřišti, tak mimo něj. Ze začátku sezony šla vidět naše sehrannost a kvalita. Bohužel v posledních zápasech naše hra pokulhává. Určitě
ještě máme šanci hrát o nejvyšší stupínek, ale bude to velmi obtížné! Prostě musíme zabrat.
V týmu máš hodně dobrých spoluhráčů, se kterými se ti nejlépe
hraje a proč?
Nejlépe se mi hraje s Danielem Peterkem. Jsme velmi dobří kamarádi už
strašně dlouho, takže naše spolupráce na hřišti tak vypadá, i když někdy
nemáme svůj den. Poté také s Petrem Oczkou, který vždy doplňuje útok
z obrany a rozdává přesné přihrávky.
Tým dorostu v prvních dvou kolech dominoval a soupeře doslova
smetl, naopak poslední zápasy skončily prohrou. Dokážeš říct,
proč tomu tak je?
Do začátku sezony jsme vstoupili velmi natěšeni na následující zápasy,
první dva zápasy tomu nasvědčovaly. Bohužel v posledních zápasech doplácíme na nedisciplinovanost a často usedáme na trestné lavici. Ztratila
se nám rychlost v přechodu do útoku a obecně se naše hra zpomalila.
Na čem by náš tým měl v zápasech i v tréninku zapracovat?
Měli bychom zapracovat na větší týmovosti, hrát stále s hlavou nahoře,
nechtít za každou cenu vstřelit gól, když můžeme nahrát spoluhráči. Nechat svoje emoce stranou a hrát jako na začátku sezony. Pro radost!
Jaký je tvůj florbalový cíl, čeho bys chtěl ve florbale dosáhnout?
Chtěl bych se dostat do juniorského týmu hráčů S.K. P.E.M.A. Opava, ale je to ještě dlouhá cesta a vůbec nevím, jak to v příští sezoně
bude. Musím se soustředit na tuto sezonu, abychom se s týmem dostali co nejvýše a zlepšili se oproti minulé sezoně.

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
se začátkem v 20.00 hodin.

15. 2. 2019 - Hasičský bál
hraje kapela JEN TAK

15. 3. 2019 - RETRO BÁL
hraje DJ MICHAL SEIDL
Vstupné 150 Kč
Předprodej vstupenek probíhá u Valtra Harazima, Tyršova 3,
Kravaře (vchod z pravého boku budovy), tel. 602 622 686.
Občerstvení a bohatá tombola je samozřejmostí.

MO KDU-ČSL Kravaře si Vás dovoluje pozvat na tradiční

LIDOVÝ BÁL
s pochováním basy

v pátek 1. března 2019 od 19:00 hodin ve farním sále
v Kravařích
K tanci i poslechu zahraje OH Band
Vystoupí Karmašnice
Tombola a občerstvení zajištěno
Vstupné 150,-Kč

Vstupenky si můžete zajistit u paní Magdaleny Homolové ,tel. 732 888827
www.kdukravare.cz

facebook.com/kducslkravare

Zveme Vás, inzerce
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CVČ Kravaře, Město Kravaře a ZUŠ Ivo Žídka Vás zve na

MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM

3. BŘEZNA 2019 OD 14:00 HOD.
SRAZ ÚČASTNÍKŮ V MASKÁCH (I BEZ NICH :-))
PŘED CVČ KRAVAŘE

• PRŮVOD MĚSTEM ZA DOPROVODU HUDBY
• UKONČENÍ PRŮVODU V RESTARUCI U SLANINY, KDE BUDE
PŘIPRAVEN BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
(POCHOVÁNÍ BASY, VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ,
OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH MASEK DĚTÍ I DOSPĚLÝCH
HUDBA A OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO)

Valentýnské
koupání
při svíčkách
15. února 2019

Firma Rybka
stavby a služby, s.r.o, Kravaře
Za výhodných podmínek přijmeme:
• zedníky • tesaře • pokrývače •
• a dělníky ostatních stavebních profesí •
Kontaktní osoby:

Bc. David Rybka (tel.: 603 226 385)
Táňa Dudová (tel.: 553 673 973, email: info@rybka-cz.cz)

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

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

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

Inzerce
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Jóga studio Sun 2019 v Kravařích
Nové kurzy pro začátečníky a pokročilé
od 4. února a otevřené hodiny od 7. ledna

Dárková poukázka 550,-Kč
Naučte se dýchat, zpomalit, harmonizovat
a cvičit aneb Metody pro tělo a mysl, díky kterým
Jóga
pro zdravá
záda
budete
zdravější
a šťastnější

JÓGA studio SUN Kravaře

Rezervace: www.dornovasylva.cz
Dotazy: 730 547 469

MEDOMAT

VÁŠ KRAVAŘSKÝ
REALITNÍ MAKLÉŘ

MEDOMAT

POMŮŽU VÁM
PRODAT NEBO NAJÍT
VAŠÍ NEMOVITOST
Nábřežní 112
Kravaře

ORNÁ PŮDA,
KRAVAŘE, 6.922m2.

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

MEDÁNEK MÁ ÚSTA PLNÁ MEDU,
PRO KAŽDÉHO NEPOSEDU.
MED U SOVY ZAPLATÍ,
MINCE SE VŠAK NEVRACÍ.
NÁBŘEŽNÍ 112, KRAVAŘE

Inzerce 		
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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

Zveme Vás 		
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VEČER
S VÁCLAVEM VYDROU
A JANOU BOUŠKOVOU
8. února 2019
v 19:00 hod.
na zámku v Kravařích
Vstupné 200 Kč
Předprodej vstupenek na zámku v Kravařích (Po - Pá 8:00 - 14:00 hod., tel. 553 777 973) nebo
v Městské knihovně v Kravařích (tel. 553 777 975).

Předprodej vstupenek na zámku v Kravařích
Kravařské
– Periodický
tisk územního
samosprávného
celku. Vydává
Město
Kravaře, Náměstí
43, 747 21 Kra(Po noviny
- Pá- Besedník
8:00
- 14:00
hod.,
tel. 553
777
973)
nebo
vaře, IČ 00300292. Řídí redakční rada (Mgr. Monika Brzesková, Mgr. Sandra Hradilová, Martin Schwarz, Eva Peterková, Monika
Ševčíková, Lenka Kerlinová - redaktor), registrováno u Ministerstva kultury ČR pod číslem E 12508. Vychází 10x ročně.
v Městské knihovně v Kravařích (tel. 553 777 975)
Redakce - Zámek Kravaře, Alejní 24, 747 21 Kravaře, tel.: 553 777 973, e-mail: besednik@kravare.cz, tiskárna - H + B tisk Opava.
Náklad 2 500 ks. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla: 31. 1. 2019.

