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Senioři se setkali
na Karmašovém posezení
Středa 13. listopadu patřila našim nejstarším občanům, pro které připravilo
oddělení kultury Karmašové posezení.
Letos se na tuto akci přihlásilo rekordních 119 seniorů starších 80 let, včetně
několika obyvatel Domova pro seniory
sv. Hedviky. Tak vysoký zájem se dal
čekat i díky tomu, že ročník 1939 byl
velice silný. Po přípitku, kterým posezení zahájila starostka Mgr. Monika Brze-

sková a místostarosta Martin Schwarz,
následoval slavnostní oběd. Nechyběla
ani káva se zákusky či něco ostřejšího a
také drobný dárek. Celé odpoledne doprovázela dobrá nálada a radost ze setkání. Pro některé seniory je to jedna z
mála akcí, kterou během roku navštíví.
O to větší radost pak mají, že se mohou
pobavit se svými známými a dávnými
přáteli, že mohou zavzpomínat na spo-

lečné zážitky, říct si, jak se jim daří nebo
si společně zazpívat, případně i zatančit, protože dnešní osmdesátníci jsou
ještě vesměs čilí a vitální. O zábavu se
postaral pan Josef Melecký se synem,
který si připravil známé hity a dvojjazyčně bavil přítomné až do podvečerních hodin. Poděkování patří všem,
kteří pomáhali s přípravami a obsluhou, farnosti Kravaře za propůjčení sálu
a v neposlední řadě vedení Města Kravaře, které myslí na kravařské seniory
a vždy vyčlení z městského rozpočtu finanční částku na toto milé setkání.
Silvie Hříbková
vedoucí oddělení kultury

Investiční akce
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
za necelý měsíc začínají Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Vánoční atmosféra je prostě jedinečná. Já
osobně mám ráda i všechny ty přípravy před Štědrým dnem, pečení cukroví, shánění stromečku, výrobu adventního věnce. Občas hektické a stresující, ale
i to prostě ke konci roku patří. Je však dobré se v tom
předvánočním shonu na chvíli zastavit a připomenout
si, že svátky nejsou o úklidu a plné ledničce. Důležité
je, najít v nich ten správný smysl. Pro každého z nás to může být něco jiného. Zkusili jste někdy během svátků zavolat kamarádovi z mládí, kterého jste
léta neviděli nebo zanést ochutnat k sousedům cukroví...? Prostě udělat něco
netradičního, na co během roku není čas, a hlavně nás to přes samou práci
ani nenapadne. A to je velká škoda. Rozhlédněte se kolem sebe, jestli někdo
nepotřebuje vaši pomoc, někdy postačí vlídné slovo nebo jen tomu druhému
tiše naslouchat. Může to být maličkost a pak se dějí velké věci. Pokud se vám
podaří někoho potěšit, udělat mu radost, dáte mu tím ten nejkrásnější dárek.
Kromě tradičního rozsvícení vánočního stromu před úřadem v Kravařích, které
se uskuteční v sobotu 30. listopadu, chystáme v předvánoční době další novinky. Nazdobíme vánoční stromeček před hasičskou zbrojnicí na Dvořisku.
Pokud vám to vyjde, potkáme se tam 1. prosince od 17 hod. V pátek 6. prosince
přijde také Mikuláš do kostela sv. Mikuláše v Koutech, kde proběhne slavnostní
mše svatá.
Chtěla bych tímto poděkovat všem zaměstnancům našeho úřadu za celý rok
2019, který nebyl vůbec jednoduchý. A vždy platí, že jen v týmu dokážeme
skvělé věci. Díky patří také ředitelům a zaměstnancům příspěvkových organizací, zastupitelům, spolkům a občanům za vzájemnou spolupráci na projektech a akcích. Vážím si všech, kteří přiložili ruku k dílu a podpořili svým časem
a nasazením spoustu aktivit v našem městě.
Přeji Vám všem pohodové svátky plné radosti, lásky, štěstí a Božího požehnání. Užijte si kouzelné Vánoce.
Monika Brzesková, starostka
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Životní jubileum
v listopadu
a prosinci slaví:
80 let
Jan Baranek
Kurt Rein
Bohumír Šafarčík
Krista Hříbková
Adolf Miketta
Margot Schamárková
Marie Kociánová
Melanie Baránková
Jiří Čála
Milan Bezděk
Anna Pavlíková
Ilsa Kerlínová
85 let
Karel Thiemel
Marta Onderková
Štěpánka Runtáková
Gertruda Holečková
90 let
Drahomíra Richterová
Anna Rusková

Uzavření Městského úřadu
v době vánočních svátků

94 let
Jana Harazimová

Vážení občané,
oznamujeme vám, že dne 23. prosince 2019 bude MěÚ Kravaře otevřen pouze do 12:00 hodin.

97 let
Anna Koblihová

V době od 24. prosince 2019 do 1. ledna 2020 bude úřad
uzavřený.
Děkujeme za pochopení!

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

Nové chodníky na ulicích Bolatická, Tyršova a Vyhlídalova.

Nová střecha na budově PČR.

Přístavba tělocvičny v ZŠ Kravaře-Kouty.

Školní tělocvična bude brzy
dokončena
Výstavba školní tělocvičny ZŠ Kravaře-Kouty spěje ke svému zdárnému konci. Zvenčí je již stavba dokončena, chybí jen terénní
úpravy. V interiéru se provádějí finální pohledové konstrukce. Učitelé a žáci se již těší, že hodiny tělesné výchovy budou trávit v nově
otevřené tělocvičně. Tato akce je podporována z Ministerstva pro
místní rozvoj ve výši 60% uznatelných nákladů.

Žáci se mohou těšit na krásnou tělocvičnu, kde pro ně každý pohyb bude radostí.
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Město plánuje rekonstrukci MŠ Petra z Kravař
Město Kravaře v současné době připravuje rekonstrukci objektu stávajícího Úřadu práce, umístěného v areálu MŠ Petra z Kravař. Záměrem
je vybudovat dvě nové oddělení MŠ a v této souvislosti rozšíření parkovacích stání. Stavební úpravy budou tvořeny nástavbou stávajícího
přízemního objektu a přístavbou schodiště s výtahem. Na stavbu školky navazuje objekt kotelny. Její střecha bude opravena a bude na ní
vybudována střešní terasa pro pobyt dětí. V současné době probíhá
dokončování projektu a pracuje se na vyřízení stavebního povolení.
V jarních měsících bude probíhat výběrové řízení na zhotovitele stavby, abychom mohli záměr realizovat a následně tím uspokojit co největší počet žadatelů o umístění dětí v předškolském zařízení .
Vy si už nyní můžete prohlédnout vizualizaci školky.
Daniel Wawrzinek, MěÚ Kravaře

Jak to chodí s elektrospotřebiči?
Co je elektrozařízení
Přesnou definici „elektrozařízení“ neboli elektrické či elektronické zařízení najdeme v zákoně o odpadech § 37g. Zjednodušeně můžeme
elektrozařízením označit malý i velký domácí elektrospotřebič - „vše,
co lze zapojit do elektrické zásuvky nebo funguje na baterie“.
Do zpětného odběru tedy patří vše od chladničky, pračky, myčky,
sporáku, mikrovlnné trouby, vysavače přes topinkovače, fény, holicí
strojky, elektrické zubní kartáčky, televize, rádia, mobilní telefony, počítače až po zářivky, pily, vrtačky, elektrické hračky, lékařská technika
a výdejní automaty, nově i bojlery, klimatizace, akumulační kamna,
tepelná čerpadla, termostaty, elektrické kotle aj.
Co je recyklační příspěvek?
Z recyklačního příspěvku jsou hrazeny náklady na zpětný odběr elektrozařízení, recyklaci, opětovné použití a odbornou recyklaci elektroodpadu. Jeho výše závisí na náročnosti zpracování daného elektrospotřebiče a možnosti jeho využití.
Symbol přeškrtnuté popelnice
Na každém v současné době prodávaném elektrospotřebiči nebo jeho obalu, v záručním listu či
v návodu na použití je uveden symbol přeškrtnuté popelnice. Ten značí, že tento výrobek po
ukončení jeho životnosti nesmí být vyhozen do
popelnice se směsným domovním odpadem,

ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy do zpětného
odběru tak, aby byla zajištěná jeho ekologická recyklace. Tato místa
se nacházejí v našem městě ve sběrném dvoře, u prodejců elektra, v
servisech, existují také malé kontejnery červené barvy na drobné spotřebiče, umisťované v místech určených pro separovaný odpad. Zařízení, které bylo uvedené na trh do 13. srpna 2005, se označuje jako
tzv. „historické elektrozařízení“ a nemá uvedené značení. Nicméně
je potřebné, po skončení jeho používání, jej odevzdat také na místa
zpětného odběru.
Kde lze odevzdat starý elektrospotřebič
Umístění malých červených kontejnerů na malá zařízení, jejichž
žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm:
1. Parkoviště u prodejny Rebel, Opavská 189
2. U prodejny Raida, Petra z Kravař 3
3. Parkoviště obchodní dům Tempo, Opavská 61
4. U sběrny Ritschny s.r.o., Luční ul.
5. U autobusové zastávky Dvořisko, Ludmily Hořké
6. U ZŠ Kouty, nákupní stř., roh Bolatická - Kostelní
Velká zařízení, jejichž kterýkoliv vnější rozměr přesahuje 50 cm,
se mohou odložit:
• Sběrný dvůr, Tyršova 5
• Sběrna Ritschny s.r.o., Luční ul.
• Obchod Unipra, Opavská 5a, jako poslední prodejce (tzn. při koupi
nového spotřebiče zde může odložit starý spotřebič)
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• Obchod Gospoš, Opavská 109, jako poslední prodejce
Jaký elektrospotřebič můžete odevzdat zdarma
Ke zpětnému odběru lze zdarma, bez ohledu na místo trvalého bydliště, odevzdat jen kompletní a nerozebrané elektrospotřebiče z domácností nebo jemu podobné od právnických
osob a podnikatelů (tzn., že pokud máte např. ledničku nebo rychlovarnou konvici v kanceláři
a doslouží, můžete ji bezplatně odevzdat na kterémkoliv místě zpětného odběru a pokud budete potřebovat, obsluha vám vystaví potvrzení).
Zpracování a další využití elektroodpadu
Ze sběrných míst jsou vysloužilé elektrospotřebiče odvezeny do zpracovatelských zařízení,
kde jsou přístroje nejprve rozebrány na jednotlivé komponenty, ze kterých jsou odstraněny
součásti obsahující nebezpečné látky (např. kondenzátory, baterie, atd.). Následně se součásti bez nebezpečných látek drtí a třídí podle druhu materiálu pro recyklaci. Recyklovatelné
materiály jsou použity pro výrobu nových produktů, kde nahrazují primární suroviny.
Odbor MH a IV

OKÉNKO DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

14. část: Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní službou poskytovanou osobám se
sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Účelem této služby je
dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností
prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
Jde tedy o poskytování sociální služby, a
klient tudíž nemá za svoji činnost v sociálně terapeutických dílnách nárok na mzdu.
Jako každá služba sociální prevence napomáhají i sociálně terapeutické dílny zabránit sociálnímu vyloučení osob. Cílem
sociálně terapeutických dílen je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé
sociální situace. Účelem služby je zdokonalování návyků a dovedností, které bezprostředně souvisí se schopností člověka
uplatnit se v rámci pracovního procesu v
sociálně terapeutické dílně, případně pak
i na chráněném nebo na otevřeném trhu
práce.
Sociálně terapeutické dílny bývají často
v řadách laické veřejnosti zaměňovány s
chráněnými dílnami. Chráněné dílny na
rozdíl od sociálně terapeutických dílen
nejsou sociální službou. V chráněných
dílnách jsou zřizována pracovní místa za
účelem zaměstnávání osob se zdravotním
postižením, a tito za odvedenou práci dostávají mzdu.
Služby sociálně terapeutických dílen jsou
poskytovány dle § 67 zákona o sociálních
službách a dle prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. Klientům je sociální služba
poskytována zdarma, klient platí pouze

stravu. Na území okresu Opava služby sociálně terapeutických dílen poskytují tito
poskytovatelé:
• Charita Hlučín, Sociálně terapeutická
dílna - Ludgeřovice, Hlučínská 1330/7a,
Ludgeřovice.
Cílovou skupinou tohoto zařízení jsou osoby od 16 do 64 let s chronickým duševním
onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením,
osoby s tělesným postižením a osoby se
sluchovým postižením.
• Charita Opava ve svých zařízeních:
- Radost sociálně terapeutická
dílna, Přemyslovců 13/26, Opava-Jaktař,
- Radost sociálně terapeutická
dílna, Kylešovská 835/10, Opava
Cílovou skupinou těchto zařízení jsou osoby ve věku 19 – 64 let s chronickým duševním onemocněním a s mentálním postižením.
• Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Sociálně terapeutické dílny
EMA, Zámecká 1, Dolní Životice.
Cílovou skupinou tohoto zařízení jsou osoby ve věku 19 – 64 let s kombinovaným postižením a s mentálním postižením.
Z důvodu velkého zájmu osob o tuto sociální službu má Město Kravaře v plánu zavést tuto službu také přímo v Kravařích.
Další bližší informace naleznete na odkaze: http://iregistr.mpsv.cz/.
Irena Uličková
vedoucí odboru sociálních věcí

Finanční úřad:

Informace pro majitele
nemovitých věcí
Státní pozemkový úřad provedl v letošním roce pozemkové úpravy, na základě
kterých došlo ke změnám výměr pozemků, parcelních čísel a slučování pozemků.
O změnách byl vlastník informován prostřednictvím rozhodnutí, případně veřejnou vyhláškou vyvěšenou na obecním
úřadě příslušné obce (převážně se jedná
o katastrální území Mokré Lazce, Velké
Hoštice, Kravaře ve Slezsku a Štítina). Tyto
změny jsou rozhodné pro vyměření daně
z nemovitých věcí a vlastník nemovitých
věcí je povinen podat daňové přiznání
podle stavu k 1.1.2020 v termínu do
31.1.2020.
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj,
územní pracoviště v Opavě má úřední hodiny pro veřejnost v pondělí a středu 8.00
-17.00 hodin, podatelna je otevřená pondělí a středa 8.00 -17.00 hodin, úterý a čtvrtek 8.00 – 15.30 hodin a v pátek 8.00 – 14.00
hodin. Zpracování a odeslání vyplněných
daňových přiznání je možné i elektronicky v aplikaci EPO na Daňovém portálu FS
dostupném na adrese www.daneelektronicky.cz.
Finanční úřad pro MSK
Územní pracoviště v Opavě
Odbor majetkových daní

Podnikatelé mohou
dostávat výstražné
informace ČHMÚ
Městský úřad Kravaře, Kancelář úřadu, úsek speciálních činností nabízí
podnikatelům v Kravařích možnost
být vyrozumíván prostřednictvím
e-mailu o hrozícím nebezpečí a nebezpečných hydrometeorologických
jevech (Výstražné informace ČHMÚ)
na území našeho města.
Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit na e-mail:
michal.hlavac@kravare.cz.
Bližší informace můžete získat na
tel.: 603 242 604.

Ze zámku

Kniha o zámku –
pěkný dárek pro
Vaše blízké
V současnosti je již v tisku unikátní publikace
o kravařském zámku, o níž jsem psala v minulém Besedníku. V knize se dozvíte spoustu zajímavostí a objevů, např. se dočtete
o pravé příčině požáru, o které se zatím jen
spekulovalo. Vydání knihy se trošku posunulo, publikace bude v prodeji na zámku
i v městské knihovně od 16. prosince.
Přijďte si pro hodnotný a zajímavý dárek. :-)
Prodejní cena je stanovena na 390 korun.
Zámek Kravaře Barokní klenot Horního Slezska L. Augustinková, D. Kouřilová, R. Nokkala Miltová

Kateřina Štědroňová, oddělení kultury
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Restaurování fresky v zámecké kapli
Během celého letošního roku probíhá na
lešení ve výšce víc jak 10 metrů nad zemí
komplexní restaurování iluzivní nástropní
fresky v kravařské zámecké kapli, a to po
53 letech od posledního, ne příliš zdařilého restaurování, prováděného Vladimírem Teršem. Všechny práce provádí tým
restaurátorů s licencí Ministerstva kultury
pod vedením ak. mal. Romany Balcarové.
Po několika cyklech čištění a zpevňování
v zimních a jarních měsících, kdy bylo třeba odstranit i nevhodné tmely, výspravy
a přemalby, a po nezbytné technologické
pauze, pokračuje v současnosti druhá etapa restaurátorských prací, kdy restaurátoři

s paletou barevně retušují četné defekty
a rekonstruují figurální výjevy. Průběh restaurování natáčela Česká televize i Televize Hlučínsko a vše je také fotograficky
dokumentováno. Komplexní restaurování
barokní fresky z roku 1730, jehož rozpočet
činí 5 miliónů korun, probíhá díky dotacím
z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v celkové výši 2 810 000 Kč.
Kateřina Štědroňová, oddělení kultury

Zámek Kravaře

Barokní klenot Horního Slezska
L. Augustinková, D. Kouřilová, R. Nokkala Miltová
Město Kravaře

Končí oprava zámecké střechy
Ještě do konce listopadu bude stát lešení
kolem zámku kvůli probíhající opravě střechy. Celková obnova, rozdělená do čtyř
etap, trvala bezmála půl roku a zajišťovala
ji firma KaP s.r.o. V rámci prvních dvou etap
byly kompletně opraveny obě věže v jižní
části zámku - nové bednění, měděná kry-

tina, repasované dřevěné lucerny, okna a
dveře, oprava fasády. Ve třetí etapě se celkově opravovala čelní mansardová střecha
– bednění, izolace, sněholamy, a hlavně
nová břidlicová krytina. Součástí této etapy
byla také repase vrcholové věžičky a oprava
čelních vikýřů včetně nového fasádního nátěru. Cílem poslední etapy pak byla oprava
falcované střechy na straně směřující do
nádvoří zámku, u slunečních hodin. Celková cena za všechny etapy činí 6,5 milionu
korun. Na této investici se značnou měrou

podílel Krajský úřad MSK, který přidělil na
tento účel dotaci ve výši 4 994 000 Kč a Ministerstvo kultury ČR přispělo přes Havarijní
program částkou 250 000 Kč. Poté, co byla
v roce 2017 zrestaurována sochařská výzdoba vstupního portálu a v loňském roce
instalovány na čelní tympanon hodiny s ciferníkem, se nyní tedy dokončují práce na
vrácení původní barokní krásy zámeckému
průčelí.
Kateřina Štědroňová, oddělení kultury

Kultura
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Přivítali jsme nové občánky
V sobotu 9. listopadu 2019 proběhlo
v Rytířském sále na zámku poslední vítání
nových občánků v letošním roce. Přivítáno bylo 22 dětí, které se narodily v období
od listopadu 2018 až do října 2019, a to 10
děvčátek a 12 chlapečků:
Jan Václavík, Klaudie Pecková, Linda Willaschek, Elen Hlubková, Oliver
Stuchlík, Leontýna Ritzková, Leonard
Blokeš, Vojtěch Glabasňa, Emili Drexlerová, Patricie Tašková, Martin Papež,
Tobiáš Strožík, Lukas Teichmann, Tobias Teichmann, Sofie Jarošová, Anna
Marie Klemová, Alex Hradil, Rozárie
Stráníková, Filip Davidek, Adéla Heiderová, Damian Heider, Matyáš Golian.
Jako starostku města mě čekala milá povinnost přivítat nově narozené občánky, rodičům předat finanční dar od města, dětskou
knížku a pro maminky byla připravena pěkná kytička. Tuto slavnostní chvíli nám svým
vystoupením zpříjemnily Viktorie Jařabová a Eva Westová. Po oficiální části (focení

a podepsání rodičů do kroniky) následovalo pozvání na malé občerstvení a setkání všech přítomných. Ráda bych popřála
rodičům hodně zdraví, lásky, pohody a radosti, a aby si vždy našli čas na své ratolesti.
A Vám, děti, abyste šťastně vykročily do života, který na Vás teprve čeká. Ráda bych
poděkovala za hudební doprovod během

celého slavnostního ceremoniálu paní Gabriely Westové a Evy Marečkové. Díky patří
také všem, kteří akci organizovali a postarali se o bezproblémový průběh. Fotografie
z této akce jsou k dispozici ve fotoateliéru
Vilášek Kravaře. Další vítání občánků je plánováno na jaře 2020. Těšíme se na vás.
Monika Brzesková, starostka

Strašidelné prohlídky
„Mami, já se bojím!“, „Tak to je fakt hustý!“
nebo „To je jak z hororu.“… toto byly věty,
které zaznívaly z úst návštěvníků kravařského zámku během speciálních Strašidelných prohlídek 25. října. A myslím, že byly
pravdivé, protože to, co se během večera
dělo, se jen tak nevidí... Spolu s tajemnými
průvodci se přítomní procházeli vnitřními
prostorami zámku, kde se setkali například
s hraběnkou Bathory, zavražděnými panovníky, bláznivou učitelkou, která trýznila
své svěřenkyně, dětmi, které musely pracovat doslova až do krve či šíleným doktorem pracujícím s vnitřnostmi zvířat. A aby
toho nebylo málo, prošli se také hřbitovem
s oživlými majiteli zámku či strašidelnou

uličkou plnou různých nástrah. Ale ani to
nebylo zdaleka vše, protože návštěvníkům
byl nově zpřístupněn ještě druhý okruh
zámeckým parkem. Vstup do parku hlídal
postřelený voják a cestou osvětlenou zhruba dvěma sty svíčkami se přítomní setkali
s děsivým vodníkem, katem, oběšencem
a dalšími strašidly a příšerami.
Tato strašidelná prohlídka se opravdu vyvedla! Byla děsivá, plná nových rekvizit
a strašidel - a za to patří velké díky celému
týmu - pracovníkům oddělení kultury, výtvarnicím, maskérkám, „strašidlům“ a také
CVČ, které mimo jiné připravilo dílničky pro
děti. Přítomnost zhruba 700 návštěvníků
během jednoho dne svědčí o tom, že akce

tohoto druhu jsou velmi populární a že je
dokážeme opravdu dobře připravit. A protože se nám už nyní v hlavách množí nové
strašidelné nápady, těšíme se na další ročník! :-) Více fotek si můžete prohlédnout na
www.kravare.cz.
Silvie Hříbková, vedoucí oddělení kultury

Z naší knihovny
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Městská
knihovna
Kravaře

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

Letošní sérii cestovatelských přednášek
jsme uzavřeli setkáním s Petrem Nazarovem
Naši knihovnu navštívil opět po dvou letech a tentokrát to bylo na téma Kuba, perla Atlantiku. Během hodiny a půl poutavým vyprávěním přiblížil svůj pobyt v této zemi před třemi lety.
Prezentace byla také obohacena o videa doprovázená typickými kubánskými rytmy. Publikace pana Nazarova si můžete vypůjčit v naší knihovně.
Eva Hanzlíková, knihovnice

Výběr knižních
novinek

Beletrie pro dospělé

• Susanna Kearsley – Beznadějný osud
• David Lagercrantz – Dívka, která musí zemřít
• Darcy Coates - Duch domu Ashburnů
• Rachel Abbott – Dům na útesu
• Stanislav Češka – Dvojitá vražda
• Petra Dvořáková – Chirurg
• Chloe Mayer – Chlapec ze sněhu
• Lisa Jackson – Jako o život
• Stanislav Jindra – Jed pro kralevice
• Nora Roberts – Když přijde soumrak
• Dot Hutchison – Letní děti
• Petr Kosek - Nalehko
• Harlan Coben – Na útěku
• Marek Vácha – Nevyžádané rady mládeži
• Toshikazu Kawaguchi – Než vystydne káva
• Julie Caplin – Pekárna v Brooklynu
• Robert Galbraith – Smrtící bílá
• Steve Ross – Střepy života
• Jaroslava Černá – Valdštejn
• Danielle Steel – Vévodkyně
• Brian Freeman – Vnitřní hlas
• Jodi Picoult – Záblesk života
• Martina Málková – Závity ulit
• Lene Wold - Zločiny beze cti

... a něco pro děti a mládež
• Jo Nesbo – Doktor Proktor a prdící prášek
• Stephen Hawking – Jirkův tajný klíč k vesmíru
• Zuzana Pospíšilová – Rybářské pohádky
• Greg James – Supernuly
• David Walliams – Malý miliardář

„Neznám krásnější místo, než je na
stránkách knihy.“
Cassandra Clare

Uzavření knihovny během
vánočních svátků
Oznamujeme všem čtenářům, že Městská knihovna v Kravařích
bude od 23.12.2019 do 1.1.2020 uzavřena.
V novém roce se dveře knihovny otevřou čtenářům ve čtvrtek 2. ledna 2020.

Z našich mateřských škol
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MŠ Kravaře-Kouty ve fotografiích

Děti ze třídy Motýlci v MŠ Kravaře-Kouty v rámci tématu
„Od zrníčka k chlebu“ upekly chleba

Podzimní dílničky v MŠ Kravaře-Kouty.

V MŠ Kravaře-Kouty proběhla vzdělávací akce pro děti „Méďa zdravotník na hřišti“.

Výlet na dopravní hřiště v Malých Hošticích.

Děti z MŠ Kravaře-Kouty navštívily hřbitov u příležitosti uctění Památky zesnulých.

Podzimní dovádění dětí na zahradě.

Z našich mateřských škol
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Aktuality z MŠ Petra z Kravař
Život má mnoho podob
V pátek 4. října 2019 proběhla ve třídě Motýlek beseda s Adamem
Kratochvílem v rámci projektu MAP II s názvem „Život má mnoho podob“. Cílem besedy bylo ukázat dětem, s jakými obtížemi
se musí lidé s různými formami především tělesného postižení
vyrovnat, co skutečně potřebují a očekávají od svých spolužáků
a pedagogů. Děti si mohly formou her a interaktivních aktivit vyzkoušet, jaká omezení tělesné handicapy v životě přinášejí. Děti se
od Adama dozvěděly, jaké jsou skutečné potřeby lidí s tělesným
postižením a s jakými překážkami se v životě setkávají. S Adamem
se ještě v naší MŠ setkáme na besedách s ostatními předškoláky.
MŠ Petra z Kravař

Projektový den na téma Rybička maličká v rybníku nám plave.
Děti ze třídy Jablíčko strávily zajímavé dopoledne s rybářem
panem Romanem Křesťanem.

Exkurze do moštárny ve Štěpánkovicích - děti ze třídy Jablíčko
si vyzkoušely výrobu jablečného moštu.

Děti ze třídy Hruška vařily dýňovou
polévku a moc jim chutnala.

16. října 2019 odpoledne si děti, rodiče a paní učitelky ze třídy Hruška užívali pouštění draků na hřišti u rybářské chaty.

Z našich základních škol

Návštěva Městské
knihovny Kravaře
Návštěvu Městské knihovny v Kravařích absolvovali naši třeťáci 9. října. Čekalo je téma
„Komiks“, které bylo připraveno scénáristou
Danielem Vydrou. Žáci se stručně seznámili
s komiksem, jeho historií, principy a konkrétním postupem tvorby komiksu. V další části
se děti samy proměnily do rolí scénáristů,
ilustrátorů, režisérů a herců. Ve skupinách
si spolužáci vytvořili komiks na dané téma.
Hned v pátek 11. října se v knihovně sešli tentokrát žáci 1. a 2. třídy s oblíbenou dětskou
spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou.
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Návštěva dopravního hřiště
Koncem října absolvovali žáci naší čtvrté třídy výuku na Dopravním hřišti v Malých Hošticích. Zážitkem už byla cesta do
Hoštic, kterou absolvovali po cyklostezce.

Kromě teoretických znalostí si vyzkoušeli i
praktickou jízdu v reálných dopravních situacích. Někteří získali průkaz cyklisty.
Eva Watzlawiková, ředitelka ZŠ Kravaře-Kouty

Eva Watzlawiková, ředitelka ZŠ Kravaře-Kouty

Badatelský klub
na MGO Opava
Ve čtvrtek 3. října se žáci naší čtvrté a páté třídy zúčastnili na Mendelově gymnáziu v Opavě
prvního setkání Badatelského klubu. Jako partnerská škola jsme zařazeni do aktivity v rámci
projektu Osobně se rozvíjíme a vzájemně se inspirujeme CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0012528.
Smyslem klubu je samostatné objevování vědy
a techniky prostřednictvím osobních prožitků,
rozvíjení iniciativy, kreativity a badatelského
myšlení. Pod vedením Mgr. Barbory Bitomské
a Mgr. Zdeňky Hanzlikové se naši žáci společně
se studenty nižších ročníků víceletého gymnázia učili v biologické laboratoři základům práce
s mikroskopem, kde pozorovali pokožku cibule; v chemické posluchárně poté zkoumali přírodní látky světélkující pod UV lampou.
Eva Watzlawiková, ředitelka ZŠ Kravaře-Kouty

Soutěž v deskových hrách
Na soutěže v deskových hrách, kterou pořádalo MAS Hlučínsko v Bolaticích, vyrazili
žáci naší 4. a 5. třídy dne 15. října. V průběhu dopoledne se seznámili s širokou
nabídkou stolních her a hlavolamů. Někteří se zapojili do turnaje, na kterém získali
krásnou stolní hru pro naši školu.
Eva Watzlawiková, ředitelka ZŠ Kravaře-Kouty

Preventivní programy
V průběhu školního roku absolvují naši žáci
preventivní programy se zástupci společnosti Renarkon o.p.s. Část těchto setkání
už proběhla, další nás čekají v následujícím

měsíci. Besedy se zaměřují na témata: vzájemné chování, šikana, kyberšikana apod.
Eva Watzlawiková, ředitelka ZŠ Kravaře-Kouty

Z centra volného času
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Podzimní prázdniny: Halloweenské dobrodružství
Podzimní výlet se strašidelným přespáním si
užily děti v CVČ přes podzimní prázdniny. První
den jely na výlet vlakem na bowling do Opavy.
Tam si někteří vyzkoušeli bowling úplně poprvé a po skvělém výkonu si všichni pochutnali
na výborné pizze. Při zpáteční cestě se děti vyřádily na dětském hřišti v městských sadech.
Po návratu do centra a odpočinku se děti připravovaly na strašidelnou cestu na kravařský
zámek. Tajemnou prohlídkou nás provedla
paní Monika Ševčíková.
Večer se dál nesl ve strašidelném duchu. Děti
se jako mávnutím kouzelného proutku přeměnily ve strašidla, která si zatančila při strašidelné diskotéce. Po ní jsme vybrali a vyhodnotili ty
nejlepší masky večera. Všichni si odnesli drobné ceny od sponzora Stoklasa textilní galanterie s.r.o., vítězové navíc obdrželi krásný diplom.
Druhý den děti vyráběly podzimní dekoraci,

která se jim opravdu povedla, a po svačince se
vydaly na výpravu za hledáním nejkrásnějšího
podzimního listu. Po skvělé prezentaci dětí
bylo náročné vybrat ten nejkrásnější, ale nakonec jsme vítězný podzimní list vybrali a majitelku odměnili krásným diplomem a cenou. Celé
podzimní prázdniny jsme si moc užili a už teď
se těšíme na ty jarní!

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

Za CVČ Kravaře Pavla Fiedlerová
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Centrum volného času Kravaře pořádá











Začátek: 6. 12. 2019 v 16:00 hodin v CVČ Kravaře
Ukončení: 7. 12. 2019 v 10:00 hodin v CVČ Kravaře
Program:
 Výroba vánočních ozdob
 Pečení perníčků
 Hry
 Promítání pohádky
S sebou:
oblečení na přespání, polštářek, hygienické

potřeby, přezůvky
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V ceně: večeře, ubytování, výtvarná dílna,
pečení perníčků, pitný režim, sobotní snídaně

Přihlášky a platby přijímáme online nebo osobně v CVČ do naplnění kapacity, nejpozději
do 29. 11. 2019 v CVČ Kravaře.
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Z domova pro seniory, ostatní
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Říjen v Domově pro seniory
sv. Hedviky - Kravaře
Úvod tohoto měsíce patřil oslavě Dne seniorů, který si již tradičně připomínáme
1. října. Tento den dopoledne navštívily domov děti z Mateřské školy Kravaře,
aby pod vedením svých učitelek klientům
předvedly radostné a veselé pásmo říkanek, písní, tanečků apod. V závěru děti
darovaly babičkám a dědečkům dárečky
v podobě podzimních dráčků na špejlích,
které ve školce vyráběly.
Tento den odpoledne také přijalo 18 klientů Domova sv. Hedviky v Kravařích,
v doprovodu zaměstnanců, pozvání
k uměleckému řezbáři panu Horstu Benkovi, aby si na jeho zahradě prohlédli krásné
a originální exponáty. Tato prohlídka se
konala v rámci cyklu Malá univerzita III.
věku. Pan Benek prohlídku doplňoval průvodním slovem, kdy se klienti dověděli, jak
se k této práci dostal, z jakého materiálu
tvoří i kde hledá inspiraci. Zajímavé povídání bylo doplňováno postupným prohlížením jednotlivých soch a výtvorů a na závěr čekalo na klienty a zaměstnance velice
příjemné překvapení – pan Horst Benek
daroval na památku Domovu pro seniory
sv. Hedviky v Kravařích sochu, čímž mu ještě jednou moc děkujeme.
Dále jsme v oslavách pokračovali ve čtvrtek
3. října, kdy jsme uspořádali pro naše seniory
v kulturní místnosti k jejich svátku kavárničku, kde si mohli všichni vzájemně popovídat, zazpívat a také si dát společně kávičku
a dobrý moučník. Celé posezení se neslo
v duchu příjemné a radostné atmosféry.
Jak měsíc říjen ubíhal, přijali jsme také

pozvání do Farní stodoly ke společnému
Vinobraní. Tuto akci již tradičně připravuje
pro všechny seniory farní úřad ve spolupráci s obětavými dobrovolníky farnosti.
Klienti pozvání v hojném počtu rádi využili
a nelitovali, neboť je čekalo příjemné občerstvení, dobré víno a také veselá hudba
v podání pana Josefa Meleckého a pana
Adama Fialy. Mnozí senioři se ke zpěvu
rádi přidali či si jen tak notovali. Všechny
zúčastněné přivítal, pozdravil a popovídal
si s nimi otec Jan Szkandera spolu s kaplanem Janem Zelenkou.
A protože podzim pomalu postupuje, v domově se začínáme připravovat i na další akce
jako např. na Karmašové posezení, Malou
univerzitu III. věku, tentokrát s paní starostkou Monikou Brezskovou a další.
VŠEM ČTENÁŘŮM PŘEJEME ZA KLIENTY I ZAMĚSTNANCE DOMOVA SV. HEDVIKY – KRAVAŘE KRÁSNÉ DNY NASTÁVAJÍCÍHO ADVENTU
A POŽEHNANÉ A RADOSTNÉ VÁNOCE.
Petra Jochimová
aktivizační pracovnice

Vanočni ryba
Před svatkama ku pivu haviře pošedali,
co kdo kupil na Ježiška, při tym povědali.
„Ja pod stromek nic nědavam,“ Erich zaš
mudroval.
„Ty skuřalo, tak zadarmo, to by ši kupoval.“
„Letoš ani rybu němam, k čemu by mi byla,
loni se mi košču z ryby Matylda dušila.“
„Bez ryby něsu Vanoce a ja dvě doma mam,“
mrknul Johan, „tak přiď s kyblem, ja či jednu
dam.“
„Daš? Tak beru!“ Emil ožil. Johan se usmival:
„Naraz se mu ryba zejdě,“ na haviře kyval.
Emil ešče před večerem u Johana klepal,
aby se to nerozmyslel, o haliř se třepal.
„Ryba je divooka,“ Johan kybel mu podaval,
„pro istotu sem ten kybel i hadru ovazal.“
Po čmě Emil přišel dodom, zmrzly, pokulany:
„Matylda, poč do vaškuchně, daj rybu do vany“
Opatrně odvaž hadru, rybu něspušč z oči,
je to divoka bestia, až či něvyskoči!“
Och, to bylo překvapeni, jak hadru preč dala,
mdlym okem se z masnej vody sardinka divala.
„To sem ešče něviděla, podržče mě ludě!
Myslim, že u nas večeřa richtyk ščedra budě.“
Emil vyhodil sardinku, před očama kola,
a přezyval Johana, že z něho zrobil vola.
Ešče dluho haviře Emila zažirali:
„Bezmalej šče na Ščedry děň velrybu čapali?“
Z knihy Jany Schlossarkové
Co na Prajzske se stalo
Knihu můžete zakoupit také na zámku
v Kravařích.

Vystoupení dětí z MŠ Petra z Kravař.

Činnost jednotky
sboru dobrovolných
hasičů Kravaře
V měsíci říjnu vyjela jednotka sboru dobrovolných hasičů ke třem mimořádným událostem.
1. října jsme pomáhali zachraňovat
kotě, které uvízlo ve sloupku na Dvořisku.
3. října jsme byli povolaní do Štěpánkovic, kde došlo k zahoření uhlí ve sklepě rodinného domu, celou hromadu bylo nutné
ručně dostat na volné prostranství a až
poté bylo uhlí prolito vodou.
11. října jsme vyjeli k čerpání vody ze
sklepa do Koutů.

Univerzita III. věku s panem Benkem.

Za JSDH Lukáš Glabasnia

Z naší farnosti
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Slovo pana faráře
Vážení občané města Kravaře,
v minulých dnech jsme se možná víc než kdy jindy zamýšleli při návštěvách hřbitovů nad dějinami. Byly to dějiny konkrétních lidí. Dějiny jsou fascinující stejně, jako
je fascinující pravda a člověk. Přitom vůbec není nejpodstatnější, zda to byl člověk,
kterého znali všichni anebo jenom někteří. Pro ty některé byl stejně důležitý jako
pro mnohé známá osobnost. Dějiny jsou fascinující samy v sobě. Myslím, že není
nejlepším historikem ten, kdo se řídí populárním heslem: „Dějiny jsou učitelkou
života“. Pokud se na ně začnu takhle dívat, pak je mohu velmi dobře natáhnout
k obrazu, který mi odpovídá. V dějinách velmi snadno každý může najít své potvrzení. Ovšem tehdy z dějin děláme ideologii a to jim nedělá dobře. To vůbec neznamená, že nás dějiny ničemu neučí, ba naopak, učí nás širšímu pohledu na různé
záležitosti, učí nás, abychom měli správný odstup vůči tomu, co prožíváme.
Jan Pavel II. rozlišoval dva pojmy. Jedním byly dějiny a druhým paměť. V jednom
dokumentu o Evropě napsal, že Evropa má bohaté dějiny, ale slabou paměť.
A to je problém. Historikem může být jenom někdo, ale paměť by měl mít každý,
jinak nastává problém. Současný papež velmi plasticky přidal, že paměť lze prožívat jako kotvu anebo jako kořeny. Ta první má sice v sobě jistotu, ale nepustí dál.
Slouží k zakotvení lodi. Je to potřebné, ale dlouhodobě to není životodárné. Naopak paměť, která se podobá kořenům, přináší život, výživu. Od kořenů se roste.
Ano, paměť existuje z důvodu budoucnosti. A každý z nás koneckonců rozhoduje,
kterou část dějin chce rozvíjet. A tehdy a jenom tehdy má podíl na důstojnosti
těch, v jejichž díle pokračuje. Na dějiny je potřeba se podívat z pohledu volby. Dějiny jsou dané a svou volbou je nezměním, ale moje volba se týká toho, v čem chci
z těch dějin pokračovat já. A tehdy budu mít podíl na důstojnosti těch, v jejichž
odkazu pokračuji. Nad dějinami všech našich předků je vidět kříž, který ukazuje na
skutečné dějiny. Chci pokračovat v Jeho díle a tak mít svoji volbou podíl na Jeho
důstojnosti? Velký myslitel 20. století Teilhard de Chardin napsal: „Svět patří těm,
kdo mu nabídnou největší naději“. Copak to není odkaz Kristových dějin?
Všechny občany zdraví Váš farář
Jan Szkandera

Svatohubertská mše
Dne 19.10.2019 proběhla ve farním kostele svatého Bartoloměje 4. Svatohubertská mše. Svatohubertská mše je

ukázkou mysliveckých tradic a zvyklostí.
Je poděkováním Bohu za dary, které poskytuje les a příroda, prosbou za dosta-

tek zvěře v honitbách, za štěstí při lovu,
za ochranu pro myslivce i jejich psy.
Letošní zpívaná a troubená Svatohubertská mše B-dur byla už počtvrté v podání mysliveckých trubačů „Rabštejn“,
jejichž vystoupení nadchlo zaplněný
zdejší chrám. Nádherné zvuky lesních
rohů, borlic a zpěvy mysliveckých trubačů rozezněly tento svatostánek téměř
k dokonalosti. Na tuto mši dorazilo hodně zástupců z řad myslivců ze širokého
okolí, spousta zdejších farníků a hostů
z řad občanů Kravař a širokého okolí,
dokonce i cizích státních příslušníků
z Itálie. Trochu nás mrzí minimální účast
domácích členů mysliveckého spolku.
Po mši svaté bylo uspořádáno malé pohoštění ve farní stodole, kde trubači vystoupili s ukázkou mysliveckých fanfár
a povelů. Následovala bohatá zvěřinová tombola. Za zdárný průběh akce děkujeme i členům Spolku přátel svatého
Huberta, paní starostce, farnosti Kravaře,
rytířům Řádu svatého Huberta, panu Mgr.
Danielu Fichnovi a všem těmto sponzorům: Město Kravaře, Keramika Lissek,
Auto Bárta s.r.o. Opava, MK Klemens, Řeznictví Max – Bolatice, Azpek pekárna, Propeler, Kristina a Josef Jantovi, myslivecký
spolek “Olšinka“ Kravaře Kouty, Kozak
Tour, Ing. Tomáš Strakoš Ph.D.
Letošní Svatohubertská mše se vydařila
a už se těšíme na příští rok, kdy si opět
připomeneme význam této akce nejen
pro myslivce, ale pro všechny milovníky
přírody, abychom si uvědomili, že je ji
třeba opečovávat a chránit.
Spolek přátel svatého Huberta

Spolky
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Říjen v SPCCH
Léto předalo žezlo podzimu a matka příroda nás neustále překvapuje svojí tvůrčí
kreativitou. Listí stromů hýří barvami od
zelené přes jiskřivě zlatožlutou až po červenohnědou – symbolu přípravy přírody
na zimní spánek.
Také v naší organizaci jsme se dne 17.
října rozhodli ukončit letní sezónu akcí
s názvem „ Rozloučení s létem“. Tentokrát, vzhledem k již proměnlivému
počasí, nekonala se ve venkovních prostorách, ale využili jsme služeb restaurace Golfového klubu Kravaře. Přestože
v tomto období se čekárny místních lékařů hojně plnily pacienty s různými druhy nachlazení a viróz, sešlo se 60 členů
našeho SPCCH.
Na úvod našeho setkání si jako již tradičně vzal slovo předseda svazu p. Karel
Kostka, který nás všechny srdečně přivítal. Stručně shrnul aktivity uskutečněné
během letních měsíců, pochválil turisticky zdatné členy za jejich činorodost
a představil nám nejbližší akce, které
nás na podzim čekají. Pak se slova ujal
místopředseda p. Antonín West, aby nás
seznámil s programem, který byl na odpoledne přichystán. Po přípitku se podávala káva a výborné zákusky místní pekařky p. Peterkové.
Čas nám příjemně plynul a protože mnozí z našich členů jsou milovníky hudby
i tance, velmi je potěšilo, když se dostavil
náš dvorní hudebník p. Pavel Gavruca.
Ještě předtím, než nás pozval na taneční
parket, přišli nás svým vystoupením potěšit „Tanečníci z Hlavnice“. Měli pro nás
připraveny dvě taneční ukázky ze svého
repertoáru, vtipně podkresleny známými
písněmi a melodiemi a neméně zdařilými kostýmy. Během vystoupení se jim
několikrát dostalo uznalé pochvaly a
na závěr byli vyprovázeni hlasitým potleskem. Poté již uvolněný prostor patřil
všem tance chtivým a zábava byla v plném proudu. K večeru se podávala vynikající večeře, která jistě chutnala všem.
Jak se den chýlil ke konci, někteří dříve
a jiní až v pozdějších hodinách jsme se
rozcházeli do svých domovů. Troufám si
napsat, že setkání proběhlo ve veselé a
přátelské atmosféře, všichni si odnášeli
dobrou náladu a pozitivní energii do nastávajících podzimních dnů.
Za SPCCH A. Lusarová

Ze zámeckého klubu žen
Podzim se přiblížil a ten letošní byl velmi teplý a slunce svítilo skoro každý den.
S úsměvem a radostně jsme se vydaly na
velkou procházku naším podzimním parkem. Obdivovaly jsme krásu barvících se
listů stromů a také vzpomínaly, co na tom
a tom místě bylo v době našeho dětství
a mládí. Tak třeba v té době byly kolem celého zámku vzrostlé cedry a to byly skrýše
pro nás děti. Hrály jsme si tady na rojbry a
šandary (zloděje a četníky), také na šipky –
kdy jedna skupina dětí šla vpředu a křídou
na zem malovala šipky, po kterých ta větší
skupina musela jít. Na konci se pak ti první
schovali do různého křoví nebo i na stromy
a ti druzí je hledali. V parku byl také ještě
pozůstatek zámecké zahrady, kde rostly
jabloně, slivoně a hrušně a tak bylo i na
občerstvení. Nakonec jsme se vydaly podél
řeky na Mezivodky. I tam jsme vzpomínaly.
Vzpomínaly jsme na dobu, kdy jsme o sobotních odpoledních chodily na brigády
a na Mezivodkách sadily stromky nebo se
podílely na úpravách. V té době měly být
Mezivodky centrem letní zábavy. Mimo jiné
zde mělo být i letní kino. No nic z toho po
těch šedesáti letech není. A tak jsme se
vzpomínkami zasedly ke stolu v restauraci U Šťura na dobrý brambrový placek. I ta
restaurace tady byla. Mezi dvěma stromy
byl malý domek, ve kterém tehdy přebýval
starý pán. Kolem domku až do řeky (do koňské doliny) vedla cesta, tam kde dnes stojí
areál hasičů, bytové domy, prodejny a také
budova města bylo rumovisko, na které se
každou sobotu vyvážel odpad z domácnosti. Ale dost vzpomínek.
Ve čtvrtek 10. října jsme se vydaly autobusem na cestu do Ostravy, kde nás čekal
nevšední zážitek v podobě koncertu Ostravské filharmonie – na programu byly rytmy
jihu – brazilské, španělské a italské. Celým
programem provázela Martina Kociánová,
která nás velmi kultivovaně seznámila s jednotlivými hudebními skladateli i skladbami.
V letošním roce jsme se již podruhé zúčastnily koncertu Ostravské filharmonie a opět
jsme odcházely s hlubokým zážitkem.
Naše další setkání se tentokrát uskutečnilo ve farním sále, kde se konala přednáška
o Karlově mostě. Bylo to setkání s P. Stanislavem Přibylem – knězem, spisovatelem
a fotografem, který nás seznámil s jeho knihou, pojednávající o této významné pražské
stavbě a o tajemstvích, která skrývají úžasné
sochy, zdobící Karlův most. Dověděly jsme

se hodně zajímavého a inspirujícího. Zájemci si mohli knihu koupit a k dostání byl
také kalendář s jeho fotografiemi.
V neděli 20. října jsme se zúčastnily další
akce v rámci projektu Rok na vsi, a to v Polsku ve vesnici blízko města Prudnik. Uvítala
nás starostka obce a všichni organizátoři.
Akce se konala v příjemně vyzdobeném
sále místního kulturního domu a na programu bylo zpracování ovoce na šťávy, likéry,
marmelády. V rámci celého dne jsme měli
možnost ochutnávek více jak 12 produktů
z výroby pána, který nás i naše polské přátelé zasvětil do práce s jednotlivými druhy
ovoce, kdy je sbírat, jak je ošetřovat, jak
vyrábět macerat potřebný k výrobě speciálních likérů. On sám patří k nejvýznamnějším výrobcům, získal mnoho ocenění a je
také jedním z porotců při konání ochutnávek a soutěží. Také jsme se prošli celou půvabnou vesnicí až ke kostelu. Vynikající bylo
také pohoštění – výborné domácí zákusky,
káva, čaj, limonády i velmi dobrý oběd. Tak
jsme prožily hezkou společnou neděli.
V úterý 29. října tentokrát v klubovně na
zámku jsme mezi sebou uvítaly chovatelku
včel, milou paní Pavlíkovou. Její vyprávění
o včelkách a jejich produktech nás velmi
zaujalo a dotazy neměly skoro konce. Ačkoliv všichni používáme včelí med, tak si ani
neuvědomujeme, jak se takové malé včelky
napracují, než si jej můžeme doma dát do
nápojů nebo na chleba. Říká se, že kdyby
nebyly včely, tak by lidstvo zahynulo. Uvědomily jsme si, že je to pravda, vždyť nejen
jejich konečný produkt – med, ale ony jsou
také významnými opylovači stromů.
Tak jak to už u nás bývá, nechybělo ani pohoštění – zákusek medovník s dobrou kávou a čajem s medem.
Co nás ještě čeká do konce roku – budou to
dvě akce v rámci Roku na vsi, jedna v Polsku
a jedna u nás v Kravařích, karmaš a vánoční
večírek a také návštěva divadla.
Eva Peterková
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Vzpomínky naší babičky:
Svátky nejen vánoční
Rok pomalu ubíhá a také vzpomínky dnešních babiček se ubírají k posledním dnům
podzimu a počátku zimy. Jako každý měsíc
v roce, tak nám i listopad a prosinec přinesl
spoustu zážitků. 1. listopadu se slaví svátek
Všech svatých a to jsme i my děti měly plné
ruce práce. Výzdoba na hroby se před více
jak půl stoletím připravovala doma. Vázaly
se kytice z živých i umělých květin. V dřívějších dobách umíralo mnoho dětí a tak na
hřbitově po levé straně hlavní brány bylo
plno maličkých hrobů. Mnohé z nich byly
opuštěné. A nám dětem to bylo velmi líto
a tak jsme se o ně po celý rok staraly. A na
1. listopadu jsme připravily na každý hrobeček krásnou výzdobu z květin a svíček.
Dalším krásným dnem byl kravařský karmaš, který se slaví 15. listopadu v den, kdy
byl posvěcen kostel sv. Bartoloměje. Naše
babičky, kterým jsme tehdy říkali omamy
nebo stařenky vzpomínaly, že na karmaš
se vraceli muži i ženy, kteří byli na práci
v zahraničí, převážně v Německu, Rakousku
a dalších zemích Evropy. A tak se na tento
svátek všichni moc těšili. V domácnostech
se zabíjely husy, které se předtím krmily
tzv. sližkami. To se husa chytila, otevřel se
jí zobák a strčila se do něj sližka usušená
v troubě z otrub a vody. Děti měly povinnost
sližky s babičkou vyrábět a pak pomáhat
husy krmit. Dělalo se to proto, aby husy přibíraly a bylo nejen maso, ale také husí sádlo
na chleba. V bečkách už bylo také ukysané
zelí, u jehož přípravy jsme my děti opět pomáhaly. V neděli se ráno šlo na mši svatou
do kostela a odpoledne se bavila celé vesnice. O krmašových zábavách jsme psali v
loňském Besedníku. Posledním svátkem v
listopadu byla Slavnost Ježíše Krista Krále.
Slavil se vždy v neděli. V šest hodin večer
se ve všech oknech v Kravařích rozsvítily
svíčky na celu hodinu. Na ulicích bylo velmi rušno, lidé korzovali po ulicích, zdravili
se spolu a prohlíželi si výzdobu oken. Byl
to krásný zvyk, který nikde jinde není a z vyprávění starších lidí se prý přenesl do naší
obce odněkud z jižní Moravy, odkud pocházel tehdejší pan farář. Bylo by hezké, kdyby
i v dnešní době se tento zvyk udržoval i mezi
mladými. Po svátku Ježíše Krista Krále již
nastával Advent. Krásná předvánoční doba.
Většinou na sv. Barboru začínaly zabijačky.
Vychovat prase nebylo jednoduché, ale
zabijačkou si v rodině zajistili na dlouho
maso a sádlo. Zabíjelo se většinou v sobo-

tu. V neděli se pak hodovalo. Také se roznášela výslužka sousedům a příbuzným.
Svátek sv. Mikuláše (6.12.) – na ten jsme se
obzvlášť těšily. Když jsme byly malými dětmi, tak jsme se bály, protože Mikuláš přišel
většinou s andělem, ale také s čertem. No,
když jsme po celý rok zlobily a nepomáhaly maminkám při práci, tak jsme to trochu
schytaly. Ale většinou to bylo jen pohrožení,
abychom se zlepšily. A Mikuláš naděloval –
většinou sladkosti, ovoce, ořechy, zlobivým
také uhlí a bramboru. U nás se tradovalo, že
Mikuláš se spustí z věže kravařského kostela
a tak již v podvečer jsme stály u oken a pozorovaly, kdy tomu tak bude. Po celou dobu
adventu se všechno připravovalo na nejkrásnější svátky roku – Vánoce. Večer jsme
chodily s babičkami do kostela na roráty,
s maminkami jsme pekly cukroví. Maminky
to neměly moc lehké, v padesátých letech
již většina žen pracovala, soboty byly ještě
pracovní a tak se peklo většinou v neděli,
když se přišlo z kostela. I když nebylo moc
zboží, přesto naše maminky uměly vykouzlit z mála krásné vánoční svátky. Lidé byli
šťastní, že již není válka, i když její následky
v Kravařích byly ještě hodně znát. V Německu se již lidem dařilo trochu lépe a tak posílali na Vánoce svým rodinám u nás balíčky,
většinou to byla kokosová moučka, kakao
a různé sladkosti pro děti, mezi nimi oblíbené žvýkačky. A už se blížil Štědrý večer. S
ním bylo spojeno mnoho zvyklostí. V tento
den se dodržoval přísný půst. Jen malé děti

a staří lidé mohli něco málo pojíst. Říkalo se, že kdo se na Štědrý den postí, uvidí
večer zlaté prasátko. Dívky si na svátek sv.
Barbory utrhly třešňovou větvičku a když na
Štědrý den vykvetla, tak to bylo znamení, že
se příští rok vdají. Na Hlučínsku se staří lidé
modlívali vkleče čtyřikrát Otčenáš a Zdrávas
na památku toho, že lidstvo čekalo na Vykupitele celé čtyři tisíce let. S první vycházející
hvězdičkou se chystala štědrovečerní večeře. K večeři bývala hrachová polévka, v některých rodinách zasmažená nudlová, krupice posypaná perníkem a přelitá máslem,
smažený kapr (ten však nebyl v době války)
s míchanými brambory nebo s bramborovým salátem, nebo jen s chlebem, také s
černými halečkami. Nesměla chybět vánoční mačka připravovaná ze zeleniny, povidel,
perníku, ořechů, mandlí, rozinek a k ní se
přikusovala vánočka nebo bobáčky (malé
buchtičky). Večer se sedělo u vánočního
stromku, který otec během dne s dětmi
nazdobil a večer pod ním našly děti dárky.
Většinou to bylo něco na oblečení a sladkosti. U stromečku se povídalo, vzpomínalo a
také zpívalo. V noci se šlo na půlnoční do
kostela a také ráno na první svátek. Během
vánočních svátků se navštěvovaly rodiny,
přátelé a známí. Na sv. Štěpána se již slavilo
vesele. Večer se konala „štěpánská zábava“
ve všech sálech v dědině. Pro mladé tak
skončil čtyřtýdenní půst od tance.
Eva Peterková
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Vánoční mačka
Na hrubém struhadle nastrouháme syrovou mrkev, petržel, půlku malého celeru,
osolíme, přidáme nové koření, celý pepř a hřebíček. Vše uvaříme do měkka a přepasírujeme.
To je základ, který zůstává horký a postupně přidáváme:
Zásmažku z 25 dkg másla, uvařené rozinky (20 dkg), nastrouhaný perník (3 ks perníků na strouhání), nastrouhané vlašské ořechy a oloupané mandle (cca 50 dkg),
povidla (50 dkg), krupicový cukr dle chuti, skořice na chuť. Okyselíme bílým vínem
nebo citronem. Nakonec přidáme trochu rumu.

Z kravařské kroniky
Rok 1858

V Kravařích zase řádil oheň. Hořelo na
západní straně dnešního náměstí. Při vypuknutí požáru k němu jako první rychle
přibíhali sousedé s kbelíky. Při požáru byli
organizováni fojtem a četníkem. Oheň se
snažili uhasit s technickou novinkou – koňmi taženou ruční stříkačkou se sudem plným vody. Jednalo se o dar tehdejšího majitele panství Viliama Fontaina. Pomocí ní se
pokusilo 10 mužů – hasičů (Spritzenverband)
požár uhasit. Při pumpování vody se střídali. Ani s touto technikou se nepodařilo
mnoho z toho, co hořelo, uhasit. Zachránil
se alespoň majetek sousedů kolem ohniska požáru a zabránilo se jeho rozšíření. V té
době byly domky našich předků většinou
postavené z nepálených cihel a krytinou
byly došky.

větru a ve spáleniště proměnil 32 domů.
Požáru podlehly také i stodoly, stáje a kůlny. O přístřeší oheň připravil 270 lidí a způsobil obrovské škody.

Rok 1863

Příště si budete moci přečíst o velkých požárech a povodních 20. století.
red

28. srpna došlo v Kravařích k rozsáhlé katastrofě. Vzniklý požár se rozšířil díky silnému

Rok 1902

Okolo půlnoci se ze 4. na 5. září neopatrností obsluhou u mlátičky vzňala úrodou
napěchovaná stodola. Z hořícího objektu
se oheň rozšířil na starou panskou krčmu a
dalších 6 stavení.

Rok 1903

Dvořisko zasáhla velká povodeň. Tehdy se
souhlasem pruských i rakouských celníků
kravařští i koutští hasiči sváželi dobytek
a drůbež ze zatopených domů a místním
obyvatelům poskytli všemožnou pomoc.

Nezapomenutelní
stavebníci
Zámkem (a předtím starou tvrzí) v Kravařích
prošly generace stavebníků. Někteří zanechali na zámecké budově výraznější stopu,
o jiných víme pouze z pramenů a literatury.
K těm, jejichž činnost je na zámku docela
patrná, náleží například Renardové. Zámek
jim vděčí za nové pojetí interiérů, včetně
položení mozaikových dlažeb s květinovými
ornamenty a nahoře v patře také se znaky.
Poškozené dlažby byly v 60. letech 20. století
celoplošně nahrazeny litým terazzem, pouze
část s erby byla vyříznuta z podlahy a uchována jako exponát zdejšího muzea.
Jenže co všechno víme o rodu Renardů? Kde
měli své kořeny a jak vlastně získali Kravaře?
Renardové byli slezská šlechta a měli majetky také na Opavsku. Ondřej Maria Renard
(1795 – 1874) si v roce 1825 vzal dceru majitele panství kravařského Eufemii (1800
– 1853) Rudzinskou z Rudna. Tato Eufémie
koupila Kravaře v roce 1844 od svého bratra
Gabriela. Rudzinští měli kromě Kravař další majetky, úspěšně podnikali v železářství
a vlastnili také zámek ve Strzelcích Opolských v dnešním Polsku. Ondřej Renard i
jeho žena zemřeli právě ve Strzelcích Opolských, kde byli pohřbeni v rodovém mauzoleu v zámeckém parku, připomínaném dnes
již jen fragmenty stavby a pamětní deskou.
Více o Renardech o dalších šlechtických rodech s vazbou na zámek Kravaře se dovíte v
připravované knize o zámku.

Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D.

Přísloví a pořekadla z Prajzské
Přísloví o lidech
• Nětřeba věřič, enem přiměřič.
• Jak je třeba, i čertovi svičku rožni!
• Kaj nic něni, ani smrť něbere.
• Chlopova matka – od peca zadka.
• Sto ludi – sto chuti.
• Kdo něposlucha otca matky, něch poslucha pši skury.
• Něhraj Vojtek, něprohraješ portek.
• Děň se chvali na večir – roba po smrti.
• Dobra roba je zlaty slup do něba.
• Maš pokuj, daj dva!
• Bohači se divju, čim se chudobni živju.

• Běda takemu dvorovi, jak rozkazuje krava
volovi.
Pranostiky
• Na Kateřinu –vlez pod peřinu!
• Svata Lucie – noci upije.
• Světla jutřňa – čmave stodoly.
• Čmave Vanoce – dojne kravy.
• Svaty Ščepan – každy pro sebe pan.
• Na Ščedry večer hvězdičky – ponesou vajička slepičky.
• Žima žere chachara.
Eva Peterková

Náhrobek Andrease hraběte Renarda (*22.11.1721, †14.2.1800),
dědečka stejnojmenného majitele zámku Kravaře, konkatedrála
Narození P. Marie v Opavě, foto, 2019.
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„Traily těchto vzdáleností nejsou až tak o fyzičce
jako o hlavě,“ říká Honza Hanzlík, který ušel 4 286 km

dlouhou Pacifickou hřebenovku
„Člověk mnoho vydrží, má-li cíl.“
T. G. Masaryk
Honzův cíl byl jasný – zdolat jednu
z nejtěžších pěších tras na světě, Pacific Crest Trail (Pacifickou hřebenovku). Vydržet toho musel opravdu
hodně, jeho cesta byla dlouhá neuvěřitelných 4 286 km (ano, opravdu
4 286 km!). Stezka vede napříč západem USA, od mexických hranic až po
Kanadu a prochází přes 3 americké
státy – Kalifornii, Oregon a Washington. Na tuto cestu se nyní ročně vydává okolo 5 000 dobrodruhů, ale ne
všichni dojdou do cíle. Jedním z borců, který to zvládl, je Honza Hanzlík
z Bolatic. Honza 23. září dokázal nepředstavitelné – po 154 dnech došel
až k hranici s Kanadou!
Honzo, vybral sis jednu z nejnáročnějších tras na světě. Proč zrovna právě
Pacifická hřebenovka?
Nejprve mě zaujala představa zažít ryzí
dobrodružství na dálkové trase, která trvá
několik měsíců + mě fascinuje, že lze celou
tu dobu fungovat pouze s věcmi, které se
mi vejdou do jednoho batohu. Samozřejmě se zastávkami v civilizaci na doplnění
zásob. A Pacifická hřebenovka to vyhrála
díky své rozmanitosti – trail prochází skrz
poušť, zasněžené horské průsmyky, hluboká údolí s dravými řekami, lávové pole,
husté lesy s průzračnými jezery či pohořím alpského charakteru, atd.
Jak je těžké si na pět měsíců sbalit jeden batoh?
Co se týká výbavy, tak tady jsem během
přípravy strávil nejvíce času, abych z původního stavu (těžký batoh) vybrousil
nový diamant (lehký batoh), který ale
neohrozí můj tepelný komfort. Abych se
teda dostal k solidní základní váze (váha
batohu bez jídla, vody a oblečení, co
mám již na sobě), musel jsem kompletně
vyměnit svoji výbavu. Nastoupil jsem na
cestu tzv. ultralight backpackingu – dalo
by se to přeložit jako „chození nalehko“.
Moje základní váha nakonec byla něco
mezi 7,5-8 kg a i během cesty jsem výbavu

měnil, vylaďoval – toto je nekonečný proces. :-) Samozřejmě, že jsou hikeři, kteří
se sbalí i pod 4-5 kg!!! Záleží na každém
z nás, jak moc jsme ochotni snížit, omezit
náš komfort a co opravdu potřebujeme
na takovou cestu.
Ušel jsi 4 286 km, to je opravdu pořádný kus cesty… Nevím, jestli se na něco
takového dá vůbec připravit. Trénoval
jsi nějak?
Párkrát jsem si doma před odletem naordinoval cca 20 km pochod v okolních
lesích, abych se „vyhnul“ prvotnímu šoku,
které má tělo po cca týdnu na PCT. Ale
myslím si, že důležitější je, když to ze začátku na PCT berete s rozumem a postupně přidáváte – tělo si vybuduje fyzičku a
vytrvalost. Ale hlavní je hlava – traily těchto vzdáleností nejsou až tak o fyzičce jako
o hlavě. Když je hlava dobře nastavená, tak
se dají zvládnout i takovéto vzdálenosti.
Na cestě jsi strávil celkem 154 dnů.
Jak přibližně probíhá jeden obyčejný
den PCT hikera?
Většinou jsem stával mezi 7-8 hodinou ranní. Následovalo „legendární“ ranní kolečko
– snídaně, naplánování denní dávky km a
vše s tím související, ranní hygiena a toaleta, sbalení všech věcí a stanu. Dopolední
program byl jednoduchý - postupně jsem
ukrajoval jeden km za druhým, kochal se
okolní luxusní přírodou a fotil. :-) Kolem
poledne jsem se snažil najít pěkné místo
s výhledem nebo u zdroje vody a měl jsem
pauzu na oběd – cca hodinu. Odpoledne
pro velký úspěch opět další km, další krásy přírody a focení. Mezi 6-8 večerní jsem
vyhlašoval pátrání po pěkném místě pro
stan. Po nalezení místa jsem postavil stan,
uvařil si večeři a den jsem končil psaním
článku a zpracováním fotek na mobilu.
Usínal jsem mezi 10-11 v noci.
Vzhledem ke každodenní porci kilometrů, které tě čekaly, bylo určitě potřeba doplňovat spoustu energie. Jak
vypadal tvůj jídelníček?
Toto byla pro mě hodně zásadní věc. Ze
začátku jsem hledal optimální jídelníček,
abych zajistil dostatečný přísun energie.

Nakonec se jídelníček ustálil do této podoby: na snídani jsem měl ovesnou kaši,
do které jsem přidával Chia semínka +
Nutellu + olivový olej. Energetická bomba
hned ze startu. :-) Na oběd jsem ze začátku měl pouze 2 tortilly s tuňákem či Nutellou, pak už jsem si vařil bramborovou
kaši či Ramen nudle. Dopoledne a odpoledne jsem si dal jako „svačinu“ 2+2 energetické tyčinky – Snickers, Clif Bar, atd.
Během dne, hlavně po obědě, jsem doplňoval energii díky dalším pochoutkám
- lentilky, Haribo bonbóny, sušené maso,
mix ořechů, čipsy, sušenky, atd. A na večeři se podávala bramborová kaše nebo
rýže s různou příchutí značky Knorr. A samozřejmě po celý den čistá voda z přírody
(po přefiltrování). :-)
Hřebenovka nabízí neuvěřitelnou různorodost – od pouště, přes lesy až po
zasněžené hory. Prochází přes 7 národních parků. Co divoká zvířata? Na
co bylo potřeba dát si pozor?
Na trailu se samozřejmě potkáte s různými zvířaty – od neškodného čipmanka, srny, sviště, přes hada, medvěda,
či v ojedinělých případech se setkáte
s losem či pumou. Většina zvířat je ale od
přírody plachá, nemají tendenci útočit na
lidi. Ojedinělé útoky vznikají např. díky
překvapení, kdy o vás zvířata nevěděla.
Proto jsem měl na batohu rolničku, která vydává zvuk. A díky rolničce patřím do
malé skupiny hikerů, kteří za celou dobu
na PCT neviděli medvěda. :-) Samozřejmě
je dobré vědět, jak se chovat při kontaktu
s daným zvířetem. Na internetu lze najít
spoustu „návodů“.
Během cesty jsi psal blog, jehož prostřednictvím jsi den po dni informoval
své nejbližší a fanoušky o průběhu
cesty. Jak jsi zvládal psaní blogu po
náročných dnech?
Tady byla taktika jednoduchá - musel
jsem na sebe být přísný a nepolevit. :-)
Snažil jsem se psát moje dojmy a poznatky hned ten večer za čerstva, maximálně
další večer. Vím, že kdybych dopisoval
zpětně např. týden, tak bych pár věcí určitě opomenul a to bych byl sám proti sobě.
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Když nemůžeš, tak přidej… Přesně tenhle slogan ti nechali kolegové
z práce natisknout na tričko, které
jsi od nich dostal jako dárek. Zažil
jsi v průběhu cesty chvíle, když už jsi
opravdu nemohl, ale musel jsi přidat?
Nejprve bych využil situace a ještě jednou
poděkoval kolegyním a kolegům z práce
za luxus tričko. Na trailu mělo tričko mega
úspěch. :-) Jsem vděčný za to, že jsem
nemusel čelit situaci, kdy bych díky zranění či nemoci opravdu nemohl a musel
to „tlačit na sílu“. Samozřejmě jsem měl
pár okamžiků, kdy jsem už „nemohl“,
ale bylo třeba „přidat“. Jeden příklad za
všechny - několikahodinové prokousávání se měkkým sněhem, který byl místy
až po kolena. Byl jsem solidně vyčerpaný,
ale musel jsem pokračovat, abych se co
nejvíce přiblížil k dalšímu průsmyku. V takové situaci na scénu nastoupilo tričko a
najednou to šlo. :-)
Míst, která se ti zapsala hluboko do
paměti, musí být nespočet. Ale našlo
se přece jenom takové, které ti vyrazilo dech?
Tady si dovolím uvést více míst, protože
mi přijde nefér uvést jenom jedno místo,
když jich je na PCT spousty. :-)
Aby to ale nebyl dlouhý seznam, tak z každé části PCT uvedu jedno. Jižní Kalifornie
– večerní stoupání do kopce u Scissors
Crossing se zapadajícím sluncem osvětlujícím kaktusy všech druhů. Sierra – podvečerní výstup na zasněžený Mather pass
s hikerem z Kanady. Severní Kalifornie
– první pohled na sopku Mt. Shasta. Oregon – nekončící lávové pole v Three Sis-

ters Wilderness. Washington – nádherná
hřebenová trasa v Goat Rocks Wilderness.
Trail angels. Lidé, kteří nabízejí pomoc
hikerům – od připravení různého občerstvení na cestě až po možnost přespání… Pro nás Čechy něco nepředstavitelného. :-) Dá se říct něco, čím tě tito
„andělé“ nejvíc překvapili?
Již během příprav na PCT mě překvapila samotná existence trail angels – lidé,
kterým dělá radost dělat radost a pomáhat druhým. Fantastická myšlenka. A pak
to zažijete v reálu a je to násobně silnější
než o tom čtete. Jejich otevřenost, důvěra
či ochota s čímkoliv pomoci je skoro bezmezná. Jeden příklad za všechny – trail
angel Ghost v „sezóně PCT“ jezdí denně 40
mil z domova k místu u trailu, odkud celý
den vozí hikery do 12 mil vzdáleného městečka Julian a zpět. Samozřejmě za to nic
nechce. Tito „andělé“ mě za celou dobu na
PCT nepřestali ohromovat a každé setkání
s nimi byla pro mě velká inspirace.
Hřebenovkou projde ročně poměrně
velké množství „turistů.“ Podepisuje
se to nějak na přírodě?
Bohužel určitým způsobem ano. Kdysi
dávno procházelo PCT cca 300-400 lidí za
rok, nyní to jsou tisíce. Proto se asociace PCT (sdružení zabývající se vším okolo
PCT) rozhodla, že od roku 2015 může denně vyrazit max. 50 hikerů od mexických
hranic. Cílem je „roztáhnout“ tu velkou
skupinu hikerů do více týdnů a tím zmírnit
dopad na přírodu. Ale vše je o lidech. Považuji za samozřejmost, že co si do přírody
přinesu, tak to si taky odnesu a jediné, co

Honza na začátku Pacifické hřebenovky.

po mě zůstane, jsou stopy na trailu. :-)
Pět měsíců mimo civilizaci je dlouhá
doba. Co ti na cestě nejvíce scházelo?
Jak těžký byl návrat domů a začlenění
se do „normálního“ života?
Český chleba. :-) A teď vážně – rád se toulám v přírodě, nejlépe mimo turisticky vyhledávaná místa. Tam se cítím jako ryba ve
vodě, takže být mimo civilizaci bylo pro mě
plus a nenapadá mě nic, co by mi zásadně
chybělo. A návrat domů a začlenění? To bylo
„zajímavější“. :-) První šok byl již cestou na letiště ve Vancouveru – spousta lidí, hluk, shon.
A čím déle jsem doma, tím více mi schází ten
cca 45 cm úzký trail, který mi ukázal místy až
neuvěřitelnou krásu naší přírody.
Máš už v hlavě nějakou další podobnou
cestu?
Finálním impulsem, že opravdu zkusím
zajít PCT, byla knížka o PCT od Jakuba
Čecha, kterou mi kdysi přinesla ségra Eva,
která pracuje v knihovně. Takže záleží, jakou knížku mi přinese tentokrát. :-) Nějaké traily už v hlavě mám, ale zatím tomu
nechávám volný průběh a uvidíme. Sám
jsem zvědav, co to nakonec bude.
Děkujeme za rozhovor, držíme palce
při zdolávání dalších cílů a hlavně Ti
přejeme, ať se z každé cesty vždycky
vracíš rád a v pořádku domů.
Pokud Vás rozhovor s Honzou zaujal
a chtěli byste si projít hřebenovku společně s ním, mrkněte na jeho blog
www.honzovacesta.cz.
Lenka Kerlinová, oddělení kultury

Po 154 dnech Honza došel k hranicím s Kanadou.
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Gaming team
Kravaře v Bredě
První říjnový víkend proběhl další FIFA turnaj,
který uspořádala naše herní organizace Gaming Team Kravaře. Turnaj se tentokrát konal netradičně mimo naše město, konkrétně
v nákupním centru Breda&Weinstein v Opavě.
Jednalo se o největší FIFA turnaj v tomto roce v
České republice svého druhu. Akce se účastnilo na 48 hráčů, kteří proti sobě bojovali o ceny
v hodnotě desítek tisíc korun. Hráče na akci
povzbuzovaly desítky diváků, kteří svým fanděním přispěli k lepší atmosféře celého turnaje.
Přestože převážná část hráčů nebyla z našeho
kraje, tak turnaj nakonec ovládnul opavský
rodák Michal Sekanina, který ve finále porazil
profesionálního hráče Daniela Briu těsným
výsledkem 2:1 a odnesl si tak výhru v hodnotě
10 000 korun, za zmínku ale také stojí skvělý
výsledek člena týmu GTK Michaela Czerného,
který v průběhu celého turnaje předváděl vyrovnané výkony a po zásluze tak vybojoval 3.
místo. Na programu ale nebyl pouze samotný
turnaj, naše pozvání na akci přijali totiž mimo
jiné i přední FIFA youtubeři, které diváci vyzývali
v zápasech o různé ceny. Chtěli bychom poděkovat všem partnerům, mezi které patří také
Město Kravaře, že nám poskytli ceny pro vítěze.
Daniel Stoklasa, předseda spolku GTK

Kravařský Schindler, spol. s r.o. opět
triumfuje
Společnost Schindler, spol. s r.o. ve vedení
s Janem Schindlerem získala další hodnotnou cenu. Po vítězství Merkurových křídel
2019 (Firma regionu 2019) společnost opět
triumfovala a ze soutěže Vodafone Firma
roku 2019 Moravskoslezského kraje si
přináší 1. místo. Společnost je na trhu 28
let, aktuálně má 75 zaměstnanců. „Děláme
práci, která nás baví a snažíme se předávat naše nadšení a rady dále na zákazníky.
Aktuálně budujeme nový moderní sklad a
zavádíme nový výrazně automatizovanější
informační systém,“ uvádí jednatel firmy
Jan Schindler. Ambicí do budoucna je být
špičkovou cyklistickou firmou ve střední
Evropě a vyvíjet vše pro sport.
„Je to rodinná firma se zázemím na severní
Moravě, prodávají srdcem, mají svůj e-shop
mojekolo.cz. Přispívají v regionu na charitu a sociální projekty. Mají produkt, který
nám pomáhá v pohybu a dělá nám radost,“
zhodnotil volbu člen poroty Kamil Homola
z Vodafone Czech Republic.
Nezůstalo ovšem u jedné ceny. V každém
kraji je také vyhlašován vítěz kategorie Vodafone Odpovědná firma roku 2019.
Tuto cenu uděluje společnost Vodafone
Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone. V Moravskoslezském kraji společně vyhlásily jako nejodpovědnější společnost Schindler, spol. s r.o.
„Porota ocenila rovný přístup ke všem zaměstnancům a možnost dalšího vzdělávání.
Společnost podporuje nejen řadu cyklozávodů a dalších sportovních akcí, ale pravi-

delně pořádá pro místní školky a základní
školy i přednášky o bezpečnosti na kole
a v silničním provozu. Kromě lokální podpory se podílí také na velkých projektech, jakými jsou například Kola pro Afriku. V oblasti
ochrany životního prostředí a úspor energie
instalovala společnost na dvou skladech
solární elektrárny pro částečnou energetickou soběstačnost,“ okomentovala volbu Adriana Dergam, ředitelka korporátní
komunikace a společenské odpovědnosti,
Vodafone Czech Republic.
Vítězstvím krajského kola obou kategorií
se společnost Schindler, spol. s r.o. zároveň stává celorepublikovým finalistou.
Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků
se uskuteční 12. prosince.
Schindler spol. s r.o.

Studentky Slezského gymnázia získaly zlatou cenu
vévody z Edinburghu

Nikol Brzesková a Veronika Oczková s certifikátem.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu DofE
(Duke of Edinburgh International Award) je
vzdělávací program pro mladé lidi, podporuje
je v osobním rozvoji a získávání nových dovedností a zážitků. Program se odvíjí ve třech
úrovních – od bronzové (trvá minimálně 6 měsíců) až po zlatou (trvá minimálně 18 měsíců).
V každé úrovni je třeba splnit 4 oblasti: sport
(zlepšení fyzické kondice či životního stylu),
dobrovolnictví (nezištná pomoc v domovech,
školkách atd.), dovednost a expedice, na zlaté
úrovni pak navíc rezidenční projekt. V ČR se
projektu účastní přibližně 4 500 mladých. Ne
každý však dosáhne mety nejvyšší. Veronika

Oczková a Nikol Brzesková ze Slezského gymnázia patřily mezi 54 úspěšných, kteří poslední
říjnový den převzali v rámci zlaté ceremonie
v pražském Lichtenštejnském paláci certifikát
a odznak. Ceny předávají významné osobnosti z Česka i ze zahraničí, v letošním roce to byl
vědec a popularizátor vědy Michael Londesborough. Jedinečný certifikát mimo jiné umožňuje získání stipendia na některé ze světových,
zejména britských univerzit. Nikol s Veronikou
tak dokázaly, že aktivní zapojení do takového
programu má smysl nejen pro společnost, ale
přináší především rozvoj sebe sama.
Lenka Weiglhoferová, Slezské gymnázium

Ostatní

Začátek letošního
podzimu byl v mikroregionu Hlučínskazápad velmi pestrý
Již před letními prázdninami jsme zahájili
přípravy na velmi aktivní podzim v našem
mikroregionu, a to především se zaměřením na vzdělávání, získávání nových znalostí a sdílení zkušeností. Cílem bylo nejen
vzdělávání starostů a úředníků, ale také
pokračování v dobře nastartovaných aktivitách krizového řízení. Na posledním Sněmu
starostů mikroregionu Hlučínska-západ,
který se uskutečnil počátkem června 2019
v Kravařích, projevili starostové zájem o širší
vzdělávání (nejen své vlastní, ale především
vzdělávání zaměstnanců obecních úřadů)
zaměřené na stavební zákon a územní plánování. Jedná se totiž o oblast, kterou se zabývá (v různém rozsahu) i ta nejmenší obec.
Díky velmi dobré a dlouhodobé spolupráci
se Svazem měst a obcí České republiky
jsme získali možnost účasti na probíhajícím projektu „Efektivní řízení rozvoje obcí
jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných
služeb z úrovně obcí“ (reg. č. CZ.03.4.74/0.
0/0.0/15_019/0010159), podařilo se nám
tak uskutečnit nejen jeden, ale rovnou dva
samostatné akreditované vzdělávací kurzy.
První vzdělávací kurz, zaměřený na Územní
plánování v praxi pod vedením lektorky Mgr.
Veroniky Doležalové, se uskutečnil 9. září
v Obecním domě v Rohově. A čtrnáct dní na
to (23. září) následoval návazný kurz Stavební zákon v praxi v podání lektorky JUDr. Milušky Jarošové. I tento vzdělávací seminář
se konal v Rohově. O vzdělávání úředníků
a starostů jsme zaznamenali poměrně značný zájem (okolo 30 účastníků na každém
z kurzů), dokonce se zúčastnili i někteří
další zastupitelé. Jelikož vzdělávací kurzy
byly pojaty spíše prakticky, přítomní získali
odpovědi na velké množství individuálních
dotazů. Vzdělávací semináře tak byly velmi aktivní. Nově nabyté zkušenosti budou
moci účastníci školení co nevidět uplatnit
ve své každodenní práci. Samozřejmě, pokud bude v budoucnu zájem o další vzdělávání nejen úředníků, velmi rádi jej opět
zrealizujeme. V posledním zářijovém týdnu
jsme se pak společně se starosty Hlučínska
vydali na vzdělávací exkurzi Integrovaného
bezpečnostního centra Moravskoslezského
kraje v Ostravě (taky jej můžete znát pod
zkratkou IBC nebo 112). Tato akce volně navázala na pilotní projekt „Společná příprava
orgánů krizového řízení obcí mikroregionu
Hlučínska-západ“, který se konal v dubnu
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Policie ČR: „Kdo s koho“ – nákupy
v předvánočním období
S blížícími se Vánocemi
souvisí i větší návštěvnost obchodních center, a to nejen z důvodu
nákupu potravin, ale
i dárků pro své nejbližší.
V tomto období mívají sebou nakupující také
větší finanční hotovost. Je faktem, že i na
psychiku nás všech může mít toto náročnější období roku vliv. Moravskoslezští policisté
chtějí upozornit veřejnost na možné krádeže při předvánočním nakupování. Samotní
poškození totiž svou nepozorností mohou
usnadnit páchání protiprávního jednání.
A právě nepozornosti 68leté ženy měl využít neznámý pachatel, který jí v jednom
z ostravských obchodních domů odcizil
z nákupního vozíku kabelku. Poškozená v ní
měla peněženku s finanční hotovostí, platební kartou a osobními doklady. Způsobená škoda byla ženou vyčíslena na částku
více jak dva tisíce korun.
V jiném případě měl neznámý pachatel
v Ostravě, opět s využitím nepozornosti
tentokráte 89letého muže, odcizit z tašky
umístěné v nákupním vozíku příruční taštičku s peněženkou. V té se nacházely osobní
doklady, platební karta a finanční hotovost
ve výši několika tisíc korun. Celkovou škodu
vyčíslil poškozený na částku více jak sedm
tisíc korun. Jak je z uvedených případů
zřejmé, pachatelům této majetkové trestné činnosti postačí situace, kdy nakupující
odloží do nákupního vozíku tašku, kabelku

či batoh. Dalším momentem, který mohou
pachatelé využít, je situace, kdy nakupující
ukládají zboží do zavazadlového prostoru vozidla a například onu tašku či kabelku před tímto odložili do vozidla na místo
pro řidiče či spolujezdce. Obvykle vozidlo
neuzamknou a přední části nevěnují tolik
pozornosti. Tyto typické situace zachytili moravskoslezští policisté i v preventivním videospotu kampaně s názvem „KDO
S KOHO“ odkaz: https://www.youtube.
com/watch?v=ID2JtaMu7Kw. Ve spotu je
zachycena i další situace, při které dochází
ke krádežím, a to v prostředcích MHD. Opět
nepozornosti tentokráte třicetileté ženy měl
využít pachatel při jízdě v tramvaji v Ostravě. Z tašky pověšené na kočárku měl odcizit
peněženku s osobními doklady, finanční
hotovostí a platební kartou, vše v celkové
hodnotě více jak čtyři tisíce korun.
Ke spáchání uvedených protiprávních
jednání stačí opravdu jen krátký okamžik.
Navíc poškozeným při krádeži vznikne nejen materiální škoda, ale čeká je například
i vyřizování nových dokladů. Policisté proto opětovně apelují na občany, aby při
nakupování a rovněž cestování byli obezřetní, své tašky či batohy si řádně uzavírali a nenechávali je volně odložené.

tohoto roku. Naším průvodcem byl kpt.
Ing. Martin Adamec. Účastníci se dozvěděli nejprve něco z historie – co předcházelo
vzniku tohoto (v Evropě unikátního) řešení,
zajímavosti z fungování IBC, ale především
– co se děje a jak správě postupovat v případě, že v obci nastane nějaká krizová situace
nebo havárie. V tomto směru následovalo
ze strany přítomných množství praktických
dotazů nejen na potenciální krizové situace,
ale také na ty, které se například již staly v
minulosti a jejich řešení nebylo zcela jednoduché. Starostové a pracovníci krizového řízení si tak mohli opětovně osvěžit své
znalosti, které nabyli praktickým cvičením v
dubnu tohoto roku. Razíme heslo, že je lepší tyto krizové situace (pohromy) teoreticky i
nacvičovat a být připraven, protože jak říká
lidová moudrost – štěstí přece přeje připraveným. Věřme tak i my občané, že v případě,

pokud by k nějaké mimořádné situaci došlo,
jsou vedení našich obcí a měst připravena a
vědí, jak reagovat – pro svou přípravu dělali
letos maximum.
V mikroregionu jsme zažili velmi aktivní začátek podzimu – dva vzdělávací semináře
doplněné o další aktivity v krizovém řízení.
Na všechny uskutečněné akce máme velmi
pozitivní ohlasy. Proto již nyní zvažujeme, co
připravíme do budoucna. Zároveň mi dovolte, abych tímto poděkoval nejen všem účastníkům, lektorům, ale především obci Rohov
a zaměstnancům obecního úřadu za poskytnutí prostor a pomoc s konanými vzdělávacími kurzy i IBC MSK za možnost prohlídky a zajištění odborného výkladu pro
představitele našich obcí Hlučínska.

por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Mgr. David Adamec
Centrum společných služeb mikroregionu

Hlučínska-západ
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Okénko pro zdraví
Dobrý den, přátelé,
jsme v čase podzimním, na zahradách je uklizeno, vše připraveno na
zimu. I v těchto dnech můžeme ještě sbírat kořeny pampelišek, kopřiv či
kostivalu, které dobře umyjeme, osušíme nebo po umytí naložíme do alkoholu a vyrobíme tinktury. Z umytých kořenů pampelišky uvaříme odvar
a pijeme při zažívacích potížích, odvar z kořenů kopřiv pijeme při otocích
nohou, na čistění ledvin a močových cest. Kořeny bylin vaříme 20 min. a
louhujeme taky 20 minut. Máme za sebou zavařování a úpravu ovoce a
zeleniny na zimní období. Kořenová zelenina patří k nejužívanější v našich kuchyní. Buď ji sušíme nebo nakládáme do soli, nálevu nebo kdo má
možnost, uloží do beden s pískem. Co víme o této zelenině, když ji tak
často používáme a jaké jsou léčivé účinky?
Celer - lze konzumovat syrový, vařený, výhodou celeru je, že dobře snáší vysoké teploty a neničí se prospěšné látky.
Léčivé účinky celeru – snižuje hladinu cholesterolu (vyloučit mastná jídla a pít celerový džus), ulevuje od zácpy (pít celerový džus nebo jíst celer
syrový), snižuje krevní tlak (pít celerový džus po dobu 1 týdne), celer obsahuje složku, která pomáhá uvolnit svaly kolem tepen a rozšiřuje cévy (dochází k lepší cirkulaci), zlepšuje funkci ledvin, urychluje proces detoxikace
(pít celerový džus, konzumovat čerstvý celer), pomáhá zhubnout (celer
je výživné jídlo a snižuje apetit na sladká a mastná jídla). Umyjte celer,
nakrájejte na plátky a jezte během dne. Celer se vaří, smaží a připravují
se z něj saláty.
Celerový džus – kousky celeru rozmixovat s citrónovou šťávou a vodou,
dochutit.
Mrkev - je doslova zásobárnou cenných látek. K nejcennějším patří betakaroten, vit. A, D, E a K, éterické oleje. Dále obsahuje vlákninu a spoustu
minerálů.
Posiluje sliznice v těle, zpomaluje stárnutí, podporuje růst vlasů a nehtů,
posiluje imunitu a zlepšuje vidění, posiluje srdce a krevní oběh, aktivuje
tvorbu spermatu, zvyšuje mužskou plodnost a potenci. Saláty ze syrové
mrkve je nutné doplnit olejem, aby tělo mohlo vstřebat větší množství betakarotenu. Na rozdíl od většiny potravin je mrkev pro naše tělo důležitější
vařená než syrová.
Petržel - „Já ti nesu petržel,abys dlouho vydržel“ i slova písničky potvrzují dobré účinky této zeleniny. Petržel používáme pro kořen (nať se
přidává do polévek a omáček) nebo pak kadeřavou (říkáme kudrnku).
Jako koření se používá nejenom kořen, nať, ale i semeno. Konzumovat ve
větším množství by neměli lidé se zánětem močových cest a gravidní ženy.
Petržel obsahuje vit. A, C, B, PP, především železo a další minerály. Petržel
povzbuzuje chuť k jídlu, zvyšuje vylučování moči, zlepšuje chudokrevnost
a petržel je součástí urologického čaje. Syrovou petržel nastrouháme
do pomazánek, do salátů dle vlastní fantazie. Petržel kudrnka nás může
při konzumaci škrábat v krku, nabízím recept na salát, po kterém pocit
škrábání není:
Salát z kudrnkou – nasekáme kytici kudrnky, přidáme speciální krupice
(celá pšenice se uvaří, usuší a umele najemno), přidáme čerstvou na kostky nakrájenou okurku, rajčata, ochutíme solí, citrónem a olivovým olejem.
Můžeme dochutit mátou nebo špetkou papriky.
Všechny tři kořenové zeleniny si můžeme různým způsobem nastrouhat a
buď usušit nebo prosolit a dát do skleniček, tak máme připravenou směs
k vaření.
Pro zájemce nabízím směsi koření, které používám k přípravě jídel:
Směs tří bylin – stejným dílem smícháme rozdrcené listy dobromysli,
saturejky a bazalky. Toto koření používám do salátů, pomazánek,rajské
omáčky a kořenění masa.

Směs do polévek – 40 pepřů, 10 nového koření, 2 hřebíčky, 2 bobkové
listy, špetku muškát. ořechu a sušeného zázvoru, vše rozmixujeme.
Směs na maso – 4 nové koření, 10 pepřů, 2 bobkové listy, 1 hřebíček,
špetku koriandru a muškát.ořechu, vše rozmixujeme.
Směs na ryby – 1 lžíce hořčičného semene, 10 pepřů, 2 nové koření, 2
bobkové listy, 1 hřebíček, listy petržele, tymiánu a šalvěje (z každé bylinky
asi 1 lžíci) vše rozmixovat.
Směsi koření dám do skleniček s pevným uzávěrem, popiskem a datem.
Na marinování pak smíchám určitou směs s olejem a marinuji v ní určitou
potravinu min. 12 hodin.

Recepty pro zimní pohodu

Křenové bramboráčky – 1 kg brambor, kousek křenu, 150 g hladké
mouky, 100 ml mléka, sůl, kmín, 2 vejce, 6 stroužků česneku, 1 lžíce majoránky, sádlo a olej na smažení, olomoucké tvarůžky. Brambory oloupejte
a nastrouhejte do mísy - polovinu nahrubo a polovinu najemno, slijeme
přebytečnou vodu. Vmícháme všechny přísady, kromě tvarůžků. Na pánvi rozpálíme olej se sádlem a lijeme malé placičky, o něco větší než jsou
tvarůžky. Na každou placičku dáme tvarůžek, mírně vmáčkneme do těsta
a shora přelijeme těstem. Smažíme po obou stranách dozlatova. Výhodou
těchto bramboráčků je, že jsou velmi syté.
Kančí guláš s rumem – 1 kg kančí plece, 3 velké cibule, 200 gr dobrého
špeku, čerstvě mletý pepř, 1 lžč drceného kmínu, po 6-8 kuličkách jalovce,
černého pepře a nového koření, sůl, tymián, 5 lžic rumu, 250 ml červeného
vína, asi 500 ml vývaru, 1 citrón.
Starší zvěřinu můžete naložit na 1 až 3 dny do marinády z červeného vína,
octa, kořenové zeleniny a divokého koření.
Maso nakrájíme na větší kostky, cibuli a špek na kostičky. V pánvi rozpustíme špek a opečeme na něm cibuli, přidáme kmín.Pak cibuli dáme
stranou a vsypeme maso, zprudka opečeme, hlídáme cibuli, aby se nepřipálila. Osolíme, opepříme, přidáme všechno koření v sítku nebo v sáčku,
dále tymián, víno, rum a chvíli povaříme, aby se tekutina trochu odpařila.
Podléváme vývarem tak, aby bylo maso do poloviny potopené. Dusíme
do měkka, může to trvat až 2 hod., záleží na stáří masa a na tom, jak je odleželé. Během dušení podléváme vývarem nebo horkou vodou, nakonec
dochucujeme citrónem, solí a pepřem a ještě 5 minut povaříme. Podáváme buď s knedlíkem nebo krupicovými noky.
Na závěr okénka a roku nabízím recept na vánoční punč – Sušené brusinky, 1 lžíce čaje Rooibos nebo černý čaj, 400 ml červeného vína, 3 lžíce
třtinového cukru, špetka kardamonu a zázvoru, 1 badyán, skořice a hřebíček, 200ml pomerančového džusu, 150 ml rumu, 1 pomeranč, 1 malá
konzerva ananasu.
Brusinky namočíme 2 dny předem do rumu. Čaj zalijeme 400 ml vroucí
vody a necháme 15 min. louhovat zakrytý, mezitím dáme do hrnce víno,
cukr, koření, pomerančový džus a vše přivedeme k varu, ale nevaříme. Do
hrnce přilijeme čaj, rum, kousky pomeranče, ananas (bez šťávy) a brusinky s rumem. Opět zahřejeme, ale nevaříme a dochutíme. Naléváme do
silnostěnných sklenic. Tak na zdraví! :-)
Před námi je období adventu, období svátků a bilance každého z nás, co
se nám v tomto roce podařilo a co máme pro sebe zlepšovat. Vím, že když
se dáme na cestu poznávání, tak nám to přináší různé životní zkoušky,
radosti a hlavně uvědomění, že jediný lék je láska, pokora, respekt k sobě
a ostatním. Přeji Vám všeho hodně, klidné dny, zdraví a spokojenost.
Dagmar Pechatá

Sport
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Tenisté se utkali
v podzimním
turnaji
V pátek 4. října 2019 se uskutečnil již
tradiční podzimní tenisový turnaj v Koutech, ve sportovním areálu na Olšinkách.
Tentokrát nám počasí moc nepřálo, ale
ani sychravé nebe nás neodradilo od
vysokého sportovního nasazení. Hrálo
se v jedné šestičlenné skupině - každý
s každým. Po odehrání všech zápasů
se vytvořil žebříček, kde hráči z prvního a druhého místa hráli finále a hráči
z třetího a čtvrtého místa hráli o bronzové umístění. Do finále se tedy dostal
domácí tenista Herbert Pluschke proti
opavskému hráči Zdeňkovi Rozsypalovi.
Velmi pěkné a vyrovnané finále skončilo
za stavu 4:4, kdy zápas musel být ukončen pro nastupující tmu. Znamená to,
že letos měl turnaj dva vítěze – Herberta
Pluschkeho a Zdeňka Rozsypala. O třetí místo bojovali otec a syn – Jan Krejčí
starší s Janem Krejčím mladším. Velmi bojovné utkání skončilo vítězstvím
mladšího Honzy, který vyhrál 6:4. Následovalo vyhodnocení turnaje a předání
cen, a poté i výborné občerstvení, které
připravily manželky hráčů.
Děkujeme organizátorovi turnaje –
správci kurtů panu Pluschkemu, a také
všem ostatním, kteří se na realizaci podíleli. Byl to nádherný sportovní den.
Martina Krejčí

Florbal: Úspěšné turnaje našich týmů
Mladší žáci ovládli svůj domácí turnaj
Domácí turnaj mladších žáků se konal 12.10.2019 v Opavě. Na tomto turnaji nás čekali
velice silní soupeři. V prvním zápase jsme se utkali s největším favoritem turnaje týmem
FBC ČPP Ostrava. Náš tým hrál proti silnému soupeři skvěle a také chytře. V brance nás
svými zákroky držel gólman a naši útočníci trestali každou chybu soupeře. Tento důležitý zápas jsme vyhráli 5:0, což výrazně posílilo sebevědomí týmu. V dalších zápasech
nás postupně čekaly týmy ZFK Petrovice, Škorpioni Ostrava a SC Bohumín. Naši kluci
nabiti energií své soupeře přehrávali a předvedli především bojovný a týmový výkon.
Podařilo se jim všechna utkání vyhrát a dosáhli tak na celkové vítězství. Všichni kluci
si pak užívali oslavy a pití „šampáňa“ z vyhraného poháru. Základem úspěchu byla výborná hra v obraně a týmový duch. Celý tým je tak dobře naladěn a natěšen na další
turnaje. Rádi bychom také poděkovali všem rodičům, kteří nám pomohli s organizací a
přípravou celého turnaje.

Vítězný tým mladších žáků s rodiči a trenéry.

Přípravka předvedla parádní výkony a dokázala vyhrát turnaj
Tým přípravky odehrál svůj druhý turnaj až v daleké Kopřivnici. Střetly se zde s týmy
Poruby, Letky, Kopřivnice a Paskova. Kluci na tomto turnaji předvedli až nevídaný
výkon. Na to, že tito hráči spolu hrají a trénují teprve dva měsíce, ukazovali perfektní
hru, plnou akcí a všechny své soupeře převyšovali. Na hřišti si počínali suverénně,
jako kdyby spolu hráli už mnoho let. Náš tým vyhrál všechny čtyři utkání a dosáhl
celkového vítězství. Kluci si za svoji hru vysloužili i pochvaly trenérů ostatních týmů,
což nás velice potěšilo.
Za FBC Kravaře Ondřej Frank a David Thomas

Pokřik před zápasem.

Vítězný tým přípravky na turnaji v Kopřivnici.
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Fotbalový podzim 2019
V tomto vydání Besedníku Vám předkládáme výsledky naší činnosti a tabulky
Krajských soutěží, kterých jsme se zúčastnili. Náš fotbal reprezentují muži,
starší dorost, mladší dorost, starší žáci
a mladší žáci. Zvláštní pozornost si zaslouží ti nejmenší, a to benjamínci i přípravka. Jejich výsledky jsou mimořádné
a již i z tohoto důvodu Vás zvu podívat se na jejich přípravu a soutěžní
utkání. Stojí to za to! Mužstva mládeže shora uvedené si vedou relativně velice dobře. Také trenéři odvádějí dobrou práci. Mladší žáci si
stojí přímo skvěle – jsou druzí. U starších žáků očekáváme zlepšení.
Nyní se nacházejí na třetím místě. Obě družstva dorostů – jak mladší,
tak starší vede jediný trenér a stojí taktéž za pozornost. Starší dorost
je v tabulce na druhém místě, mladší na šestém. Potěšily nás výsledky mužů. Tato reprezentace Kravař přezimuje na prvním místě 1. A
třídy, což jim sluší. Přeci jen po zařazení mladších hráčů se tým stabilizuje a chceme věřit, že výkonnost bude ještě stoupat. Mnozí z Vás
se ptají, zda budeme usilovat o postup do Krajského přeboru, ale na
tuto otázku Vám ještě nedokážeme odpovědět. Stojíme před připravovanou Valnou hromadou. Ledaco se může změnit, ale věříme, že
co se udá, povede jen k lepšímu. Za podzimní část chceme poděkovat Vám návštěvníkům a fanouškům fotbalu za přízeň a návštěvnost
stadionu, která se stále drží, co se návštěvnosti týče, na více jak 300
platících a neplatících diváků. Váš zájem je pro nás - vedení - zavazující. Čeká nás spousta jednání s majiteli komplexu na ulici Alejní a Městem Kravaře. I v této věci věříme v posun už proto, že v této situaci ještě nedosáhneme na dotační investiční titul. Druhé pololetí jsme Vám
nabídli pár mimořádných akcí. První a povedenou akcí bylo odehrání
utkání našich bývalých amatérských fotbalistů s profesionály České

reprezentace v srpnu. Za Město Kravaře nás reprezentoval tým Pánů
z Kravař – tím jsme chtěli připomenout historické Pány z Kravař ze 14.
století. Proti Pánům z Kravař se postavil tým Internacionálů ČR. Počasí se vyvedlo a stálo to za to. Další úspěšnou akcí bylo v říjnu odehrání
dvou Mezinárodních utkání U18. První utkání byl zápas mezi Českou
republikou a Švédskem. Druhý zápas odehrálo Turecko a Švédsko.
Tato utkání byla odehrána na vysoké úrovni. V prvním případě také
s kulisou diváckou, ve druhém případě se jednalo spíše pro nás organizátory o propadák z pohledu účasti diváků, přestože si reprezentanti obou zemí zasloužili svou pozornost. Dále celý kolektiv fotbalu
přeje oslavenci Bohumíru Šafarčíkovi, zvanému „FREDY“, k jeho
80-tým narozeninám, které oslavil 10.11.2019! Děkujeme za práci, kterou vykonal pro fotbal, ať už jako hráč nebo jako funkcionář.
Do dalších let přejeme jen to nejlepší, hlavně pak zdraví! On sám je
legendou a v dobách dobrých i zlých se snažil pracovat co nejlépe.
Karel Peterek
Tabulka: Moravskoslezský kraj I.A třída mužů skupina A
Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.

MFK Kravaře

13

9

2

2

34:14

29

8

2.

FK Sokol Mokré Lazce

13

9

1

3

26:19

28

10

3.

TJ Ludgeřovice

13

8

2

3

40:19

26

5

4.

SK Viktorie Chlebičov

13

8

1

4

42:23

25

10

5.

TJ Tatran Jakubčovice

13

7

2

4

29:21

23

2

6.

FK Bolatice

13

7

0

6

25:23

21

3

7.

FC Vřesina

13

7

0

6

21:20

21

3

8.

TJ Sokol Slavkov

13

6

0

7

17:22

18

-3

9.

TJ Slavia Malé Hoštice

13

5

2

6

28:31

17

-1

10.

FK Darkovičky

13

4

3

6

21:28

15

-6

11.

TJ Hradec nad Moravicí

13

4

2

7

27:33

14

-7

12.

TJ Sokol Štěpánkovice

13

4

1

8

24:33

13

-8

13.

TJ Slovan Ostrava

13

3

0

10

22:36

9

-9

14.

FK Stará Bělá

13

2

0

11

16:50

6

-15

Tabulka: Moravskoslezský kraj Moravskoslezský krajský přebor
starší dorost

Přátelské rozloučení.

Páni z Kravař.

Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.

1.BFK Frýdlant n.O.

11

8

1

2

57:27

25

10

2.

MFK Kravaře

11

7

3

1

42:28

24

9

3.

FC Odra Petřkovice

11

6

3

2

23:17

21

6

4.

TJ Unie Hlubina

11

6

1

4

20:32

19

4

5.

FC Bílovec

10

5

2

3

33:20

17

2

6.

TJ Sokol Kobeřice

11

5

1

5

36:25

16

1

7.

FK Krnov

11

5

0

6

32:28

15

-3

8.

SK Beskyd Frenštát p.R.

10

4

3

3

31:39

15

-3

9.

TJ Depos Horní Suchá

11

3

2

6

28:31

11

-7

10.

FK Těrlicko

11

3

2

6

26:40

11 -10

11.

FK Staříč

10

1

2

7

11:29

5

-10

12.

FK Slavia Opava

10

1

0

9

14:37

3

-9
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Tabulka: Moravskoslezský kraj Moravskoslezský krajský přebor
mladší dorost
Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.

FC Bílovec

10

7

2

1

31:11

23

8

2.

TJ Sokol Kobeřice

11

6

4

1

36:14

22

7

3.

FK Těrlicko

11

7

1

3

40:21

22

1

4.

FK Staříč

10

6

3

1

32:12

21

6

5.

FK Krnov

11

6

1

4

34:25

19

1

6.

MFK Kravaře

11

6

0

5

33:30

18

3

7.

TJ Unie Hlubina

11

6

0

5

25:29

18

3

8.

TJ Depos Horní Suchá

11

4

2

5

30:33

14

-4

9.

1.BFK Frýdlant n.O.

11

3

0

8

30:33

9

-6

10.

SK Beskyd Frenštát p.R.

10

2

2

6

32:48

8

-10

11.

FK Slavia Opava

10

2

1

7

11:26

7

-5

12.

FC Odra Petřkovice

11

1

0

10

12:64

3

-12

Tabulka: Moravskoslezský kraj MS krajská soutěž starší žáci,
skupina A
Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.

FK Darkovičky

10 9

0

1

105:17 27

9

2.

TJ Velká Polom

10 8

0

2

81:22

24

9

3.

MFK Kravaře

10 7

0

3

61:19

21

3

4.

FC Slavoj Olymp. Bruntál 10 7

0

3

62:34

21

3

5.

TJ Břidličná

10 6

0

4

76:42

18

3

6.

FC Dolní Benešov

10 6

0

4

36:28

18

3

7.

FC Hlučín B

10 4

0

6

50:42

12 -3

8.

TJ Ludgeřovice

10 4

0

6

30:70

12

0

9.

TJ Krásné Loučky

10 2

1

7

27:98

7

-5

10.

FK Město Albrechtice

10 0

2

8

14:100

2 -10

11.

TJ Vítkov

10 0

1

9

20:90

1 -14

Tabulka: Moravskoslezský kraj MS krajská soutěž mladší žáci,
skupina A
Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.

TJ Velká Polom

10

9

1

0

68:10

28

13

2.

MFK Kravaře

10

9

1

0

64:12

28

10

3.

FC Hlučín B

10

6

1

3

57:31

19

4

4.

FK Darkovičky

10

6

0

4

40:43

18

0

5.

FK Město Albrechtice

10

5

2

3

37:36

17

5

6.

FC Dolní Benešov

10

4

2

4

25:37

14

-1

7.

FC Slavoj Olympia Bruntál

10

3

1

6

54:44

10

-8

8.

TJ Břidličná

10

3

0

7

34:58

9

-6

9.

TJ Ludgeřovice

10

2

2

6

18:45

8

-4

10.

TJ Vítkov

10

2

1

7

32:55

7

-8

11.

TJ Krásné Loučky

10

0

1

9

20:78

1

-11

Turnaje ve stolním tenise
V sobotu 5.10.2019 se uskutečnily ve farní stodole dva turnaje ve
stolním tenise. Dopoledne patřilo ministrantům a ministrantkám
a jejich jubilejnímu 20. ročníku meziděkanátního turnaje. Bojovalo se ve třech věkových kategoriích a jejich vítězi se stali Martin
Štědroň (Štěpánkovice, 3. - 6. třída) a Petr Jurášek (Chuchelná),
který ovládl další dvě (7. - 8. třída a 9. třída a starší). Mezi ministrantkami byla nejlepší Lucie Weczerková, která ve finále porazila
Anežku Kotziánovou 3:1 (obě Kravaře). Nejvzdálenějším účastníkem byl Samuel Juttner ze Suchdolu nad Odrou, který skončil na
2. místě v kategorii 7. - 8. třída. Toho dovezl p. Ladislav Stanečka,
zakladatel tohoto turnaje ministrantů. Jubilejní klání zahajoval
hlučínský děkan, otec Pavel Kuchař a poté přivítal všechny účastníky také náš pan farář, o. Jan Szkandera. Vítězové jednotlivých
kategorií si domů odvezli krásné poháry a hráči na prvních třech
místech k tomu další drobné věcné ceny. S prázdnou však neodcházel nikdo a také občerstvení bylo připraveno pro všechny
přítomné. Tímto bych chtěl také poděkovat všem sponzorům,
kterými byli: CVČ Kravaře a Řím.-kat. farnost Kravaře, kteří byli
zároveň pořadateli turnaje, Radio Proglas a Božena Muczková.
Současně chci poděkovat všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě turnaje a pomáhali v jeho průběhu.
Odpoledne pak proběhl 2. ročník turnaje „O pohár sv. Václava“,
který je určen pro neregistrované hráče a hráčky. Zúčastnilo se ho
celkem 16 stolních tenistů a tenistek z Kravař, Štěpánkovic a Bohuslavic, které na začátku pozdravil i pan farář a spolu jsme se krátce
pomodlili za zdar celé akce. Hrálo se ve 4 základních skupinách,
ze kterých 2 nejlepší postupovali do pavouka vítězů a ostatní hráli
soutěž útěchy, takže každý si mohl zahrát do sytosti. Vítězem se stal
potřetí za sebou Jan Stoček z Bohuslavic, který ve finále porazil 3:0
Jiřího Nevřelu st. (Kravaře). V utkání o 3. místo pak vrátil porážku
ze základní skupiny Lukáš Miketa (Bohuslavice) Emilovi Peterkovi
(Kravaře). Mezi ženami byla nejlepší opět Lucie Dornová, která ve
finále porazila Lenku Okruhlicovou 3:0 a soutěž útěchy vyhrál Jiří
Nevřela ml. (všichni Kravaře). Také v tomto turnaji vítězové obdrželi
putovní poháry a hráči na 1. - 5. místě drobné věcné ceny. Poděkování za přípravu občerstvení a práci v kuchyni při turnaji patří paní
Kristýně Baránkové a Lucii Buličkové a za přípravu a následný úklid
po turnaji Františku Kotzianovi, Emilu Peterkovi, Marku Weczerkovi
a Patriku Mrkwovi. Za zapůjčení stolů CVČ Kravaře a Martinu Mrkwovi. Turnaj tak mohl proběhnout v poklidu a přátelské atmosféře
a už teď se všichni těšíme na ten další.
Hubert Weczerek

Zveme Vás
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SRDEČNĚ VŠECHNY ZVEME NA JIŽ TRADIČNÍ

ADVENTNÍ
DÍLNU

KTERÁ SE USKUTEČNÍ V SOBOTU
30. LISTOPADU OD 14.00 HOD.VE FARNÍ STODOLE V KRAVAŘÍCH
NA JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠTÍCH SI MŮŽETE NAPŘ. ZHOTOVIT ADVENTNÍ VĚNEC ČI VÁNOČNÍ VAZBU,
NAZDOBIT PERNÍČKY, VYROBIT PÍSKOVÉ OBRÁZKY, VYTVOŘIT DÁRKOVÉ TAŠKY ZDOBENÉ UBROUSKY
A MNOHÉ DALŠÍ!

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!
OBČERSTVENÍ V BARU ZAJIŠTĚNO!

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KOUTY VÁS ZVE NA:

SETKÁNÍ
U VÁNOČNÍHO PUNČE
KAŽDOU ADVENTNÍ NEDĚLI (1., 8., 15. a 22.prosince)
od 17:00 hod. před Hasičskou zbrojnicí v Koutech

Zveme Vás

SDH Dvořisko Vás zve na:
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Farnost Kravaře a Město Kravaře Vás zve na předvánoční setkání

Zdobení stromečku

POJĎME SPOLU
DO BETLÉMA

před Hasičskou zbrojnicí

23. prosince 2019
od 16:00 hod.
před zámkem v Kravařích

neděle 1. 12. od 17 hod.
na Dvořisku

• občerstvení
• koledy

Farnost Kravaře a Město Kravaře Vás zve na:

MIKULÁŠE V KOUTECH
mše svatá proběhne
6. prosince v 17 hod. v kostele
sv. Mikuláše v Kravařích-Koutech
• malé občerstvení
• prodej farního kalendáře
a výrobků z Misijního klubka
• děti dostanou malou sladkost
od Mikuláše

Připraveno pro Vás bude opět Betlémské světlo

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

Vrchní 30
Opava
Kateřinky

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

www.sapdoor.cz
VÁŠ KRAVAŘSKÝ
REALITNÍ MAKLÉŘ
POMŮŽU VÁM
PRODAT NEBO NAJÍT
VAŠÍ NEMOVITOST
PROSÍM, NABÍDNĚTE PRO MÉ KLIENTY :

-

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

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

Tel.-mobil :

Web

:

www.heartreality.cz

Inzerce
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4 BALÍČKY
AUTOPOJIŠTĚNÍ
NABITÉ
VÝHODAMI.

Jezdím málo,
platím málo.

Žijte si.

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

Slevy lze uplatnit výhradně u:
pobočka Allianz, a. s., Opavská 120/117, Kravaře
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NECHTE SVÉ STAVEBKO
ZDRAVĚ RŮST
rémií

Nyní s P

2 000 Kč

Nyní s Prémií 2 000 Kč
a zhodnocením 3,76 % ročně
Detailní podmínky a platnost akce Prémie 2 000 Kč naleznete na www.modrapyramida.cz.
Modrá pyramida si vyhrazuje právo akci kdykoliv ukončit.

Nyní získáte při založení 2 smluv o stavebním spoření BONUS – roční
dálniční známku ZDARMA. Tato nabídka platí pouze u daného poradce níže.
Jana Hluchníková, oblastní ředitelka
tel.: 776 793 687
e-mail: Jana.Hluchnikova@mpss.cz

modrapyramida.cz
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Ověřte si pokrytí
a získejte slevu.

50 %

Výlet
nepočká

na
slevaroku
t
r
v
t
č

Stabilní pevný 5G internet bez
závazku a datových limitů na
vás počká doma. Nyní s parádní
slevou a praktickým dárkem na
výlet. Akce platí do 31. 12. 2019
800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz
Překvapivá volnost
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NOVÝ
PEUGEOT 208

UNBORING THE FUTURE

PEUGEOT I-COCKPIT® 3D
POLOAUTONOMNÍ ŘÍZENÍ
AUTOMATICKÁ 8st. PŘEVODOVKA

Poznejte nový Peugeot 208, neodolatelný městský vůz budoucnosti! Vaši pozornost okamžitě upoutá design karoserie s dravým světelným podpisem tvořeným Full LED
světlomety s typickou kresbou tří lvích drápů. Futuristického ducha vozu potvrzují technologie nejnovější generace, jako je například vyvýšená digitální přístrojová deska
PEUGEOT i-Cockpit® 3D, zobrazující informace ve formě hologramu přímo do zorného pole řidiče, nebo 10" dotykový HD displej s navigací 3D. Dokonalý komfort a zážitek
z jízdy vám umožní nová automatická 8st. převodovka EAT8 v kombinaci s výkonnými, ale zároveň úspornými motory! Nový Peugeot 208 vám otevře éru poloautonomního
řízení díky řadě bezpečnostních a asistenčních systémů. Vítejte v nové éře!
Spotřeba a emise CO2 modelu 208 v kombinovaném provozu 3,2–4,5 l/100 km, 84–101 g/km. Foto
je pouze ilustrativní. ∗ 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.

AUTO HRUŠKA s.r.o., KONCESIONÁŘ PEUGEOT
Krnovská 639/163, 747 07 Opava - Jaktař, tel.: +420 777 684 055 – www.autohruska.cz
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