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Masopustní průvod se setkává
se stále větší oblibou
Letošní masopustní průvod nejen pomyslně ukončil dobu zábav, plesů a večírků, ale
vzhledem k současné situaci to byla jedna
z posledních „masových“ akcí, která se
v našem městě uskutečnila.
V sobotu 22. února ale ještě nikdo netušil,
že následující postní doba bude jiná.
A tak jsme se s radostí a smíchem sešli
na Náměstí před Centrem volného času.
Protože se trasa minulých ročníků velmi
osvědčila, první kroky průvodu, který doprovázela kapela Patrika Benka, vedly
k faře. A že je náš pan farář velký šprýmař,

www.kravare.cz

roztočil zábavu o další obrátky. Průvod
dobře „počastoval“ a pochopitelně mu
požehnal. Zastávkou druhou byl Městský
úřad. I paní starostka Monika s panem
místostarostou Martinem žádnou srandu nezkazí a tak vtipnou scénkou připomněli, že je to letos přesně šedesát let,
kdy vzniklo naše město spojením Kravař,
Koutů a Dvořiska.
Poslední zastávkou před cílem, jímž byla
restaurace U Špeka, byla trafika paní
Lischkové, která byla dobře připravena
a zásobena nejen dobrým pitím. Na sále

u Špeka jsme pochovali basu. Předtím
ještě vystoupily Fialenky, folklórní soubor
Borovanky, vyhlásili a ocenili jsme nejlepší masky a pochutnali si na fantastických
koblihách a dobrém víně i pivě.
To vše by nebylo, nebýt Romana Křesťana
a jeho medvědího bráchy Petra, výborné spolupráce s Centrem volného času,
vstřícnosti pana faráře, paní starostky
a místostarosty, Městské policie, všem
sponzorům a těm, kteří se do organizace
dobrovolně zapojili. Ten největší dík ale
patří především Vám, kteří jste se nebáli
udělat ze sebe „maškaru“ a jít do toho.
Více fotografií můžete zhlédnout na str. 9.
Monika Ševčíková, oddělení kultury
Foto: Armin Mruzek

Přístavba tělocvičny dokončena
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Životní jubileum
v březnu slaví:

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
situaci, ve které se nacházíme, si ještě před pár týdny
nedokázal nikdo představit. Přišlo vyhlášení nouzového stavu, mimořádná opatření, zavřené školy, zrušené
bohoslužby… a určitě přijdou další nařízení. Pojďme
prosím všechna nařízení dodržovat a situaci postupně
stabilizovat. Nebude to jednoduché, ale musíme teď
táhnout za jeden provaz. Už od 12. března začal ve městě pracovat krizový štáb, funguje 24 hodin denně. Průběžně řešíme náležitosti, problémy, chystáme pro vás
aktuální informace a spolupracujeme se starosty celého ORP. Úzká spolupráce
je se strážníky Městské policie a dalšími složkami IZS. Velice děkuji za aktivní
přístup!
Děkuji také všem za obětavost, které si moc vážím!!! Oceňuji práci dobrovolníků,
kteří se zapojují do aktivit, nejenom u nás, ale také napříč celou republikou. Jedni šijí, další rozvážejí, nakupují materiál nebo úsměvem pomáhají udržet dobrou
náladu v tak těžké situaci. Bez vás by to nešlo. Postupně se nám hlásí švadlenky a dobrovolníci, které šijí roušky a my je můžeme rozdat potřebným. Pokud
o někom takovém víte, dejte nám vědět. Chceme podat pomocnou ruku opravdu každému. Chceme zabezpečit, aby senioři nemuseli na nákupy a zbytečně
nevycházeli z domu. K tomuto účelu je zřízená kontaktní linka – 771 139 737.
A díky vám se nám to daří.
Apeluji na všechny občany, aby svědomitě přistupovali ke své ochraně. Jen tak je
možné předejít nákaze vlastní i nákaze dalších našich spoluobčanů. Podstatná
je především dezinfekce rukou a nošení ochrany dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky). Věnujme svou energii především ochraně a prevenci. Buďme
zodpovědní a chraňme sebe i druhé! Nechoďme zbytečně na veřejnost,
a pokud už musíme, pak nikdy bez ochrany dýchacích cest. Jen tak můžeme minimalizovat riziko nákazy své i druhých.
Spousta společenských a kulturních akcí se bude v následujících týdnech rušit.
Příští číslo Besedníku pak očekávejte jako dvojčíslo v květnu. Veškeré aktuální
informace najdete na webových stránkách, fb a na vývěskách úřadu, u autobusových zastávek, obchodů, na trafikách. Předávejte si informace prosím také navzájem. Držím všem pěsti a děkuji všem za pomoc, vstřícnost, obětavost, ochotu
a za jakoukoliv angažovanost a pomoc v této situaci.
Monika Brzesková, starostka

80 let
Kurt Karhan
Margot Postulková
Helga Vilášková
85 let
Věra Pendzichová
91 let
Maria Vilášková
93 let
Irena Mičíková
95 let
Hildegarda Pavlíková

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

Během března proběhlo ošetření napadených lip jmelím, které rostou na parkovišti našeho úřadu. I nadále se budeme této problematice věnovat.
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Přístavba učebny tělesné výchovy ZŠ Kravaře-Kouty
Máme hotovo!!! V květnu 2019 bylo předáno
staveniště firmě, která vyhrála výběrové řízení, a mohlo se začít. Nejprve bylo vybudováno zařízení staveniště včetně oplocení stavby
a byly zahájeny zemní práce. Výstavba spodní
stavby objektu byla ukončena v polovině měsíce června.
Po krátké technologické přestávce z důvodu
získání potřebné pevnosti v tlaku betonových
konstrukcí pokračovala výstavba objektu
vybudováním svislých nosných konstrukcí.
Zděné konstrukce jsou ukončeny železobetonovým věncem. Během výstavby střešní
konstrukce byly také osazeny okenní a dveřní
výplně. Těmito pracemi bylo zajištěno pokračování stavebních prací také uvnitř budovaného objektu. Byly provedeny rozvody elektro, topení, slaboproudu včetně propojení

se stávajícím objektem základní školy. Dále
rozvody ozvučení, vzduchotechniky a osazení ocelových zárubní. A pak už jen zbývalo
provést omítku, plovoucí podlahu a obložení
z dřevěných lakovaných palubek.
Vnitřní práce byly ukončeny výmalbou, kompletací elektro výrobků, vzduchotechniky,
ozvučení, osazení žebřin a konstrukcí na šplh
a osazení vnitřním dřevěných křídel. Venkovní práce byly prováděny v průběhu vnitřních
prací. Jedná se o provedení zateplení objektu
včetně osazení klempířských prvků, provedení hromosvodu, zpevněných ploch a okapových chodníků.
Skvělým nápadem bylo vybudování na západní straně přístavby venkovní terasy, která bude
sloužit pro sportovní a kulturní akce základní
školy. Celá stavba byla dokončena v prosinci

2019. Na tuto investiční akci byla poskytnuta
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
3 793 758 Kč.
Poděkování patří zastupitelům za podporu
a schválení finančních prostředků, také zaměstnancům města, kteří se na celém procesu, od
podání žádosti až po předání stavby, aktivně
podíleli. Díky všem, kterým šla práce od ruky,
a mohlo se plnit v termínech. Celému týmu,
který mezi sebou komunikoval, kombinoval nápady a ladil detaily. Prostě se to moc povedlo,
tak ať slouží dětem, učitelům a vám všem.
Monika Brzesková, starostka
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KORONAVIRUS: Otázky a odpovědi
1. Co je koronavirus?
Označení koronavirus se používá pro jakýkoli
virus, patřící do podčeledi Coronaviridae. Jde
o souhrnné označení pro čtyři čeledi virů, které způsobují onemocnění s různým stupněm
závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony.
Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také závažnější choroby, jako je dýchací onemocnění
zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS;
Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekci
MERS (Middle East Respiratory Syndrome).
Nový typ koronaviru označovaný jako „nový
koronavirus“ neboli SARS-CoV-2 (původně
označený jako 2019-nCoV), případně také jako
wuchanský koronavirus, se objevil poprvé v na
začátku prosince 2019 v čínské provincii Chupej, v níž se nachází jedenáctimilionové město
Wu-chan. Onemocnění, které tento koronavirus způsobuje, dostalo označení COVID-19.
2. Jak se onemocnění COVID-19 přenáší?
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po
úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou
infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest a spojivky. Inkubační doba je cca dva
až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc
projeví horečkami, které neustupují. Mohou
být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi
kloubů a svalů a objevují se i projevy kašle.
3. Jaké jsou příznaky onemocnění?
Příznaky onemocnění jsou podobné chřipce.
Jedná se o zvýšenou teplotu, dušnost, kašel,
bolesti svalů či únava. Pouze u některých pacientů vede k rozvoji virového zápalu plic, který
může vyústit až v selhání dýchání.
4. Jak se proti nákaze COVID-19 preventivě chránit?
Důležité je postupovat tak, jako při běžném
virovém onemocnění, tzn. dodržovat základní
hygienická pravidla a používat ochranné prostředky. Další možností je také posílit imunitu
zdravým životním stylem a přísunem vitamínů.
Doporučujeme:
• často si mýt ruce vodou a mýdlem
• vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
• používat například i dezinfekci na ruce na bázi
alkoholu
• dezinfikovat domácí prostředí i elektroniku
a další předměty denní potřeby
• nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob
• chránit se při kontaktu s ostatními, používat

roušku, případně respirátor
• při kýchání/kašlání si zakrývat ústa kapesníkem, paží nebo rukávem – nikdy si nezakrývat
ústa rukou!

kazy můžete sledovat na našich stránkách, na
webu: www.worldometers.info/coronavirus/ či
na stránkách Světové zdravotnické organizace
(WHO).

5. Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?
Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři,
chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou. Také to zatím vypadá, že pro těhotné
ženy riziko zvýšené není. Ukázalo se, že i u dětí
je zatím, podle dostupných informací, virus
snášen dobře.

11. WHO vyhlásila ve světě stav pandemie. Co to konkrétně znamená?
Pandemie je epidemie velkého rozsahu zasahující více kontinentů. Jedná se tedy o výskyt onemocnění s vysokou incidencí na velkém území
(kontinenty) za určité časové období.
Opakují se však pandemie chřipky A, zejména po závažnější antigenní změně chřipkového viru (španělská chřipka aj.). Rovněž šíření
SARS zvládnuté za značné náklady bylo vážnou
hrozbou. Pandemii představuje i od prosince
2019 probíhající epidemie koronaviru SARSCoV-2 (onemocnění COVID-19). Za pandemii
ji Světová zdravotnická organizace prohlásila
11. března 2020. V minulosti se celosvětové pandemie týkaly zejména chřipky, dále také moru,
cholery či skvrnitého tyfu. Od 80. let 20. století je
velkým nebezpečím pandemie AIDS, virem HIV
bylo v roce 2018 zasaženo přes 37 milionů lidí,
většinou obyvatel subsaharské Afriky.

6. Existuje vakcína proti nákaze
COVID-19?
V současné době není k dispozici vakcína, která
by chránila proti tomuto onemocnění. Na vývoji a distribuci nové vakcíny se pracuje.
7. Jaká je tedy léčba tohoto onemocnění?
Pro infekci COVID-19 není doporučena žádná
specifická antivirová léčba. Lidé infikovaní koronavirem by měli zahájit podpůrnou léčbu,
zmírňující příznaky této infekce. Léčba je vždy
individuální a vychází z konkrétních potřeb
pacienta. K podpůrné léčbě se využívají běžně
dostupné léky, množství symptomů onemocnění COVID-19 se dá úspěšně léčit. Vysokou
účinnost léčby potvrzuje na svých stránkách
i Světová zdravotnická organizace (WHO).
8. Jak reaguje ČR na šíření epidemie COVID-19?
Česká republika zavedla celou řadu opatření,
která patří v tomto směru k nepřísnějším v zemích EU. Všechny orgány, které mají na starost
ochranu veřejného zdraví, Národní referenční
laboratoř, nemocnice, zdravotnická záchranná služba a další, jsou ve stálé pohotovosti.
Situaci aktivně řeší Bezpečnostní rada státu,
Ústřední epidemiologická komise a vláda ČR.
Sledujte zavedená opatření na webu ministerstva zdravotnictví.
9. Jak se virus šíří v České republice?
V České republice se první pozitivní případy
objevily 1. března 2020. V polovině března již
šlo o více než 250 pozitivních případů (Pozn. redakce: V sobotu 21. března bylo potvrzeno přes
900 případů). Aktuální počty najdete v aplikaci,
která výskyt onemocnění na území České republiky přehledně mapuje.
10. Kde všude ve světě byla již infekce koronavirem prokázána?
Infekce virem SARS-CoV-2 již byla prokázána
ve většině zemí světa. Aktuální stav šíření ná-

Není mi dobře. Cítím, že mám
zdravotní potíže. Co mám dělat?
Zkontrolujte si, zda máte některý z následujících příznaků:
• dušnost/pocit ztíženého dýchání bez
souvislosti s kašlem
• horečka více jak 38 stupňů
• suchý kašel
Pokud se vám hůře dýchá, nebo máte
horečku a současně suchý kašel, volejte ihned linku 155 a postupujte podle instrukcí operátora.
Pokud máte horečku, která trvá dále než
dva dny, nebo suchý kašel bez horečky,
kontaktujte telefonicky praktického lékaře nebo pohotovost (mimo pracovní dobu
praktického lékaře) a postupujte podle jejich instrukcí.
Pokud máte pouze horečku po dobu kratší než dva dny, pravděpodobně se nejedná o koronavirus, zůstaňte v domácí karanténě, nadále se sledujte, užívejte léky
proti horečce.
Pokud nemáte ani jeden z těchto příznaků, průběžně sledujte svůj zdravotní stav.

https://koronavirus.mzcr.cz/
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR
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Rady a doporučení pro domácí karanténu
Jste v domácí karanténě. Váš stav nevyžaduje přijetí do nemocnice. Je důležité
dodržovat následující pokyny:
1. Zůstaňte doma
Vy nebo osoba, o kterou pečujete, byste měli
zůstat doma s výjimkou lékařské péče (viz
bod 3 a 8 – co dělat před vyhledáním lékařské
péče). Nechoďte do práce, školy, na veřejná
místa a nepoužívejte hromadnou dopravu
nebo taxi, dokud vám nebude řečeno, že je to
bezpečné.
Jestliže potřebujete obstarat nákup potravin,
jiného zboží a léků, musíte požádat o pomoc
jinou osobu. Také si můžete nákup objednat
telefonicky nebo mailem (online). V instrukcích pro dodání zboží musí být uvedeno, že
nákup má být ponechán venku nebo na verandě nebo na jiném vhodném místě.
2. Izolujte se od ostatních osob ve vaší
domácnosti
Měli byste zůstat v dobře větratelné místnosti
s oknem, které se dá otevírat a pokud to lze,
měli byste být separováni od ostatních osob v
domácnosti. Zavírejte dveře.
Pokud je to možné, používejte oddělenou
koupelnu. Pokud sdílíte koupelnu s ostatními
osobami, je nezbytný pravidelný úklid. Pokud
nemáte k dispozici samostatnou koupelnu,
měla by osoba v domácí izolaci používat zařízení jako poslední, a poté by tato osoba měla
koupelnu řádně uklidit. Osoba v domácí izolaci musí používat vlastní ručníky, které nepoužívají další členové domácnosti, a to jak pro
osušení po koupání nebo sprchování, tak pro
účely hygieny rukou.
Pokud bydlíte na koleji či jiném místě, kde
sdílíte společnou kuchyni, koupelnu a společenské prostory, měli byste zůstat jen ve svém
pokoji se zavřenými dveřmi, vycházet jen v nezbytných případech a nosit ústní roušku.
Pokud sdílíte s ostatními osobami kuchyň (na
koleji apod.), pokud je to možné, nevstupujte do těchto míst, pokud jsou tam přítomni
ostatní. Pokud to jinak nejde, noste ústní
roušku. Jídlo jezte ve svém pokoji. Použité
nádobí myjte ručně v horké vodě s čisticím
prostředkem a osušte vlastní utěrkou.
3. Než navštívíte svého lékaře, nejdříve
mu zavolejte
Všechny návštěvy lékaře by měly být předem
projednány telefonicky. Je to proto, že je ve
zdravotnických zařízeních potřeba minimalizovat kontakt s ostatními lidmi.
V případě, že se zhorší váš zdravotní stav (objeví se zejména horečka, kašel, dušnost), kon-

taktujte telefonicky svého lékaře, který bude
dále organizovat poskytování zdravotní péče
ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí,
případně volejte linku 112.
Pokud potřebujete poradit v souvislosti s koronavirem, jsou k dispozici nonstop linky Státního zdravotního ústavu 724 810 106 nebo
725 191 367 nebo 725 191 370. K dispozici jsou
i infolinky jednotlivých krajských hygienických
stanic.
4. Noste ústní roušku
Nevycházejte na veřejnost bez ochranné
roušky nebo bez alternativní ochrany, kterou
může být např. šátek.
Máte-li šitou bavlněnou roušku, každý den ji
po použití vyvařte min. 5 minut ve vroucí vodě
a vysušte ji. Poté ji vyžehlete nejlépe parní žehličkou nebo obyčejnou žehličkou na nejvyšší
stupeň po dobu alespoň 5 minut. Žehlete přes
utěrku či jiný vhodný materiál, ať se rouška na
žehličku nepřilepí. Do roušky nebo do kapsy v
roušce vložte filtr v podobě vysušeného vlhčeného ubrousku, papírového kapesníku, utěrky
apod. Tento filtr měňte nejlépe min. každé 2
hodiny.
5. Kryjte si ústa a nos při kašli a kýchání
Při kašlání nebo kýchání si zakryjte ústa a nos
kapesníkem na jedno použití. Lidé, kteří pečují o osoby čekající na výsledky vyšetření na infekci COVID-19, by také měli používat při kašli
a kýchání jednorázové kapesníky.
Kapesníky odhazujte do plastového pytle na
odpadky (viz bod 11 – nakládání s odpady) a
okamžitě po jejich použití si umyjte ruce mýdlem a vodou (po dobu nejméně 20 sekund),
opláchněte si je a důkladně osušte. Stejně tak
pečující osoba pomáhá při dodržování tohoto
pravidla osobě, o kterou se stará.
6. Myjte si ruce
Myjte si ruce a osobě, o kterou pečujete, pomáhejte při mytí rukou. To by se mělo provádět často a důkladně mýdlem a vodou
po dobu nejméně 20 sekund, poté si ruce
opláchněte a důkladně osušte. Totéž platí pro
osoby pečující o kohokoli, kdo je testován na
SARS-CoV-2. Nedotýkejte se očí, nosu a úst
nemytýma rukama.
7. Vyhněte se sdílení domácích potřeb
Předměty (skleničky, šálky, kuchyňské náčiní,
ručníky, ložní prádlo nebo jiné předměty), které jste vy nebo osoba, o kterou pečujete, použili, byste neměli sdílet s ostatními osobami ve
vaší domácnosti. Po použití těchto předmětů
je důkladně omyjte mýdlem a vodou; k mytí

nádobí a příborů lze použít myčku nádobí.
Prádlo, povlečení a ručníky by měly být uloženy v plastovém pytli a vyprány, jakmile bude
známo, že testy na SARS-CoV-2 (COVID-19)
jsou negativní. Pokud to není možné a musíte
prádlo prát, přečtěte si další pokyny k manipulaci s prádlem níže.
8. Nezvěte si domů návštěvy
Pokud si myslíte, že je nezbytně nutné, aby vás
někdo navštívil, proberte to nejdříve s vaším
lékařem. Pokud musíte mluvit s někým, kdo
není členem vaší domácnosti, udělejte to telefonicky.
9. Domácí zvířata
Snažte se držet dál od svých domácích mazlíčků. Pokud je to nevyhnutelné, myjte si ruce
před a po kontaktu s nimi.
10. Praní prádla
Pokud potřebujete vyprat doma prádlo, ještě
než budou k dispozici výsledky vyšetření, vyperte ho pomocí pracího prostředku při nejvyšší možné teplotě vhodné pro danou tkaninu. Vhodné jsou teploty nad 60 °C. Pokud je
to možné, sušte a žehlete prádlo na nejvyšší
možnou teplotu vhodnou pro danou tkaninu.
Při manipulaci se znečištěnými materiály
používejte jednorázové rukavice a plastovou
zástěru a očistěte všechny povrchy v okolí
pračky.
Prádlo nenoste do veřejné prádelny.
Po manipulaci se špinavým prádlem si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.
11. Odpady
Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků)
od osoby v izolaci by měl být uložen v plastovém pytli na odpadky a po naplnění musí být
pevně zavázán. Plastový pytel by pak měl být
vložen do druhého pytle a zavázán a až poté
dán do kontejneru na odpad.
12. Sledujte příznaky onemocnění u sebe
nebo u osoby, o kterou pečujete
Pokud se zhoršuje zdravotní stav vás nebo
osoby, o kterou pečujete, např. máte dýchací
obtíže, vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se
nejedná o nouzovou situaci, telefonujte vašemu praktickému lékaři nebo do nemocnice.
Pokud se jedná o stav nouze a potřebujete zavolat sanitku, informujte volajícího
nebo operátora, že jste vyšetřováni na
SARS-CoV-2 (nebo že pečujete o někoho,
kdo je testován na SARS-CoV-2) .
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR
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Postup prací při revitalizaci parku
Už máme za sebou nejnáročnější část revitalizace z hlediska návštěvníků parku – kácení dřevin.
Celkem bylo nutné z bezpečnostních, zdravotních i kompozičně-pěstebních důvodů pokácet
celkem 49 stromů, z toho 9 za ztížených podmínek (postupné kácení). Část pařezů byla také
vyfrézována. Probíhají průběžné konzultace s projektantem, kdy se označují stromy, které budou arboristicky ošetřeny (redukční, zdravotní, opravné řezy a bezpečnostní vazby) a následně
proběhne vytyčení náhradních výsadeb. Vše probíhá také pod přísným dohledem památkové
péče. Výpěstky jsou již objednané, je ale možné, že se ořezy časově posunou z důvodu jarního
hnízdění ptáků. V tom případě bude výsadba dokončena na podzim tohoto roku.
Kateřina Štědroňová, oddělení kultury

Další vandalismus
v parku
Tak už je tu máme zase – prvotřídní vandaly, kterým vadí, když je někde něco pěkného. Nevynechali pochopitelně ani zámecký
park, kde byly loni vysazeny stromky, kromě jiných dvě krásné dvoumetrové borovice vejmutovky. Některé naše spoluobčany
nenapadlo nic lepšího, než je zhyzdit tím,
že jim polámali větve a ulomili celý vrchol.
Pokud budeme muset dřeviny nahradit,
bude škoda v tomto případě 6 tisíc korun.
Možná to někoho těší, já však přesto doufám, že si i tito vandalové najdou časem
chytřejší zábavu.
Kateřina Štědroňová, oddělení kultury

Novinky v zámecké
expozici
V dubnu se opět otevře návštěvníkům
stálá expozice zámeckého muzea (termín
bude upřesněn na webových stránkách
www.kravare.cz dle aktuální situace).
Pro letošní sezónu jsme pro Vás připravili několik změn. Především bude opět
po roce k vidění zrestaurovaná freska
v zámecké kapli. Také některé komnaty
procházejí většími úpravami, takže na Vás
nově dýchne atmosféra poloviny 19. století, kdy zámek vlastnili Renardové, nebo
barokní dětský koutek rodiny Eichendorffů. V rámci prohlídky uvidíte také zrenovovaná rokoková kachlová kamna, která se
kamnářům podařila kompletně rozebrat,
vyčistit, přesunout z přízemí do patra
a znovu sestavit, takže jsou nyní opravdovým skvostem expozice.
Otevírací doba - v dubnu a květnu vždy
o víkendech a svátcích, od června do srpna pak denně kromě pondělí. Prohlídky
jsou každou celou hodinu: v 10, 11, 13, 14,
15 a 16 hodin. Po dlouhé době jsme zvýšili
vstupné, dospělí nyní zaplatí 80 Kč, děti,
studenti a senioři pak 50 Kč. Novinkou je
rodinné vstupné za 200 Kč, které platí pro
2 dospělé a až 3 děti. Budeme se těšit na
Vaši návštěvu!
Kateřina Štědroňová
oddělení kultury

Na zámku jsme
oslavili MDŽ
Bešedu u kafeja, která se konala na kravařském zámku 8. března, jsme letos
pojali v duchu oslav MDŽ s podtitulem
„Žena v hlavní roli“. Akci zahájila studentka Pražské konzervatoře Hanka Kosková z Bohuslavic hrou na akordeon.
Svým úžasným hudebním vystoupením,
ve kterém zazněly skladby jako Montiho
čardáš či Pasodoble, nadchla publikum
a právem si zasloužila velký potlesk. Poté
nastoupily Bolatické seniorky se svým
pásmem povídání a zpívání, které jim,
podle slov vedoucí souboru paní Zuzany
Blahetkové, připravuje spisovatelka Jana
Schlossarková.
Na závěr programu byla připravena „Mezinárodní konference“ s pozvanými hosty nejen z ČR, ale také z Polska, ve které
se probíralo postavení ženy v dnešní

době. Vše bylo samozřejmě pojato vtipně
a úsměvně, takže účastníci konference
pobavili nejen návštěvníky, ale také sami
sebe. :-) Věříme, že jsme udělali radost
všem ženám, které obdržely k MDŽ karafiát i těm, kteří vyhráli malý dáreček ve slosovatelném vstupném. Posezení u kávičky a koláče se povedlo a my se budeme
těšit zase za rok! Chtěla bych poděkovat
všem kolegyním z oddělení kultury, Cukrárně paní Ludmile Jařabové za věnované koláče pro návštěvníky a v neposlední
řadě také našemu „polskému hostu“ Romanu Křesťanovi, který se se svou neuvěřitelnou polštinou a neskutečně vtipným
výstupem stal hvězdou naší konference!
Silvie Hříbková
vedoucí oddělení kultury
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Zámecké fresce se vrátila původní krása
Barokní freska kravařského zámku, která představuje Nanebevzetí Panny Marie
s alegorickými výjevy čtyř světadílů, postavami církevních otců a mučedníků, je
dílem Františka Řehoře Ignáce Ecksteina
a pochází z roku 1730. V průběhu 20. století prošlo toto dílo dvojím restaurováním.
První proběhlo v letech 1916 až 1917. Malba přečkala zničující požár zámku v letech
1937, avšak celkově špatný stav zámku
zapříčinil silné podmáčení díla a následné
opadávání malby. Dalších oprav se freska
dočkala v letech 1966 až 1967.
V posledních letech se opět opakovala
situace se zatékáním. Od středu klenby
pronikala vlhkost až na východní stranu
klenby, kde masivně odpadávala malba,
patrné byly také tmavé probarvené plochy maleb se stopami černých plísní. Hrozilo tedy nevratnépoškození této fresky.
Proto bylo nezbytné tento barokní skvost
opravit.
Restaurování freskypředcházela v roce
2018 oprava střechy nad zámeckou kaplí,
která stála bezmála 2 miliony korun. Na
tuto opravu poskytlMoravskoslezský kraj
dotaci 500 000 korun a navíc jsme získali
také finance z Havarijního programu Ministerstva kultury ve výši 400 000 korun.
Komplexní restaurování iluzivní nástropní
fresky v kravařské zámecké kapliprováděl
tým restaurátorů s licencí Ministerstva kultury pod vedením ak. mal. Romany Balcarové, a to po 53 letech od posledního, ne

příliš zdařilého restaurování, prováděného
Vladimírem Teršem.
Restaurátorské práce byly zahájeny, po
náročné montáži lešení s dvěma patry
pracovního podlaží pod klenbou, v lednu
roku 2019 a trvaly celý rok. 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, pokračovala druhá etapa restaurátorských
prací, kdy restaurátoři s paletou barevně
retušovali četné defekty a rekonstruovali
figurální výjevy.
„V rámci restaurování nástropní fresky v kapli
zámku v Kravařích se téměř beze zbytku
podařilo odstranit zásahy předchozích restaurátorů, především jejich přemalby realizované takřka v celé ploše. Plně byly konsolidovány podkladové vrstvy a prováděny
důkladné revize všech tmelů a plomb, jež v
minulosti byly v ploše malby vytvořeny. Díky
tomu se podařilo obnovit původní barevnost, charakter i plastickou modelaci v maximální možné ploše zachovaného originálu.
Rekonstrukce a retuše byly provedeny do
všech podrobností a ve virtuózní podobě, jež
se plně snoubí s originálem a důstojně doplňuje tak, aby mohl být celek prezentován
ve své celistvosti a původní gradaci a monumentalitě. Restaurování plně rehabilitovalo
jednu z nejpřednějších realizací nástěnného
malířství baroka na území Moravy a Slezska“
uvedl zástupce NPÚ Mgr. Dalibor Halátek.

Nebývalý zájem o zrestaurovanou fresku
v kravařské zámecké kapli projevili také
novináři a redaktoři, kteří zde přijížděli za
účelem pořízení fotografií a článků pro svá
media.
O tom, že se jedná opravdu o nádhernou
práci, se budou moci přesvědčit také návštěvníci zámku v rámci pravidelných prohlídek zámecké expozice, jejíž součástí
bude samozřejmě i prohlídka tohoto barokního klenotu.
„Téma Nanebevzetí Panny Marie patřila v
barokním umění k těm nejoblíbenějším, neboť umožňovala nahlédnout do nebeských
výšin a mystických sfér zaplněných anděli,
světci a božskou Trojicí. V duchu barokní spirituality a skrze iluzivní metodu zobrazení
se věřící stával přímým účastníkem daného
zázraku. Byla to jedna z metod, jak důrazně
zapůsobit na city návštěvníka a prohloubit
jeho víru. Iluzivní malovaná architektura
opticky rozšířila prostor a mátla smysly diváka. Tuto iluzi se opět povedlo navodit díky
výborné práci restaurátorů“, sdělil historik
a odborník na architekturu a umění PhDr.
Jiří Jung, Ph.D.
Slavnostní otevření kaple, které bylo
plánováno na 15. března, se vzhledem
k situaci v České republice neuskutečnilo, tudíž vás o novém termínu konání
této akce budeme informovat. Určitě
budeme chtít vyhovět také těm, na které volné vstupenky nezbyly, a slavnostní
otevření se pokusíme udělat na vícekrát.
Jsme velice potěšeni, že se kravařský zámek čím dál víc těší zájmu široké veřejnosti, a budeme dělat vše pro to, aby se
stal jedním z předních turistických cílů v
našem regionu. Ne nadarmo je přece nazýván „barokní perla Slezska“.
Na závěr je třeba dodat, že komplexní
restaurování barokní fresky, jehož rozpočet činil 5 171 585 korun, proběhlo díky
dotacím z rozpočtu Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje v celkové výši
2 810 000 korun.
Silvie Hříbková
vedoucí oddělení kultury
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„Být zručným malířem je nezbytné, ale jak říká kolega, nejdůležitější je pokora“ říká akademická malířka
Romana Balcarová

Určitě jste si všimli, že v posledních letech prochází náš zámek výraznou obnovou. Jsme rádi, že kulturní dědictví
našich předků tak budou moci obdivovat i další generace. Přece jenom kravařský zámek je jednou z nejvýznamnějších barokních staveb ve Slezsku.
Po dobu rekonstrukce máme možnost
setkávat se s těmi nejlepšími profesionály ve svém oboru, kteří dokonale
obnoví práci starých mistrů a tím vrací zámku jeho původní krásu. Jednou
z těchto odbornic je ak. mal. Romana
Balcarová z Opavy, která po celý loňský rok se svým týmem restaurovala
stropní fresku v zámecké kapli.
Vystudovala jste AVU – obor restaurování výtvarných děl. Tíhla jste k výtvarnému umění už od dětství?
Asi ano, právě kombinace mých dětských
aktivit - pravidelných dětských putovních
táborů po hradech a zámcích a výtvarných
kroužků, mne dovedly do Prahy ke studiu
konzervátorství a restaurování na střední
školu grafickou. Po maturitě jsem pracovala v opavském Domě umění, a i když mne
užitá grafika velmi bavila, po dvou letech
jsem se ke studiu restaurování na šest let
do Prahy vrátila.
Člověk většinou nezapomíná na svou
první práci. Vzpomenete si na první
dílo, u kterého jste uplatnila své čerstvě nabité znalosti?
Rok 1987, restaurování středověkých nástěnných maleb v kostele sv. Ducha v Krnově. Průzkum omítkových vrstev a následné odkrývání maleb patří k největším
dobrodružstvím a ne každý restaurátor má
to štěstí, aby se mu pod rukama zjevovaly výjevy, které byly po celá staletí skryty.
Jsem velmi vděčná zdejšímu regionu, že
mi poskytl tolik jedinečných příležitostí k
unikátním objevům.
Věnujete se převážně restaurování
sakrálního umění. Určitě to není jen
o výtvarném nadání. Jaké další znalosti jste musela získat ke své práci?
Být zručným malířem je nezbytné, ale jak
říká kolega Stirber, nejdůležitější je pokora.

Restaurátor musí sloužit dílu, které mu bylo
svěřeno a k tomu potřebuje ovládat nejen
historické technologie a znát malířské postupy, ale být i zedníkem, řezbářem, fotografem, orientovat se v chemii, historii, ikonografii. A dnes se bohužel stává i čím dál
víc úředníkem, který je povinen u počítače
zpracovávat stále větší množství podkladů
už před zahájením prací (o výběrových řízeních nemluvě), podrobně dokumentovat
průběh prací a na závěr vytvářet úmorné písemné a fotografické restaurátorské zprávy.
Máte za sebou celou řadu zkušeností.
Dá se vyjmenovat, na které své práce
jste nejpyšnější?
Vždy, když bývám dotazována, co se mi
v životě nejvíc povedlo, tak říkám, že dcera!
Z profesních výkonů za těch více než 30 let
asi nejsem schopna vybrat jen některé. Mimo
řady objevů nástěnných maleb si velmi vážím trvalé spolupráce se Slezským zemským
muzeem v Opavě, hluboký vztah jsem si za
dlouhá léta při obnově interiérů, ale i obrazů, vytvořila k zámku v Hradci nad Moravicí,
celá desetiletí jsem pracovala v krnovských
kostelích. Cením si i příležitostí, kdy jsem se
s kolegy mohla podílet v Praze na restaurování pro Národní galerii, ve Svatováclavské
kapli a bazilice Sv. Jiří na Hradě, v kostele
Sv. Mikuláše na Malé Straně, ve foyeru a na
oponě Národního divadla…
Údajně bylo Vaším přáním restaurovat
právě fresku v naší kapli. Je pro Vás něčím výjimečná?
Krásný zámek, krásná kaple, krásná freska.
A to vše na dosah domova! V Opavě jsem
měla příležitost restaurovat jen Švédskou
kapli, jinak jezdím po celé republice a přiznám se, že už je to někdy hodně únavné.
Restaurátorské práce trvaly více než
jeden rok, pracovali jste dnem i nocí.
Bylo něco, co Vás, zkušené restaurátory, překvapilo?
Dokonalé provedení Ecksteinovy fresky.
Od precizního prvotního rozvrhu iluzívní
architektury na klenbě až po ze země nerozeznatelné propracování detailů - jemných
řas očí, odlesků šperků, vzorů tkanin. A co
teprve zvířecí alegorie světadílů, kupř. afrického krokodýla jsme si oblíbili všichni.

Kdo tvořil Váš tým? Pracujete společně
i na jiných projektech?
Je důležité, aby v ponorce na lešení byli
jen ti, kteří si rozumí jak profesně, tak i lidsky. Proto jsem byla velmi ráda, že nabídku
k časově náročné spolupráci v Kravařích
od začátku přijali dlouholetí kolegové Lenka Helfertová a Peter Stirber, a že se později podařilo získat i Davida Franka. Všichni tři patří k těm nejlepším restaurátorům
v republice a proto i velmi vytíženým.
Stropní freska byla restaurována naposledy v 60. letech minulého století.
Potýkali jste se během prací s nějakými nečekanými nepříjemnostmi?
Ke zpevnění nevyčištěné fresky byl tehdy
ne zcela standardně použit nátěr nerozpustným vodním sklem, v tazích štětce zafixované nečistoty a přemalby byly z fresky
velmi obtížně a zdlouhavě odstranitelné,
v napjatém harmonogramu prací nás tak
větší počet čistících cyklů s nezbytnými
technologickými pauzami citelně zdržel.
Rok je dlouhá doba. Možná jste stejně
jako my získali ke kapli jakési citové
pouto. Nebude Vám toto krásné prostředí chybět?
Bude se nám velmi stýskat! Ty nádherné
výhledy do parku z oválných oken pod klenbou! A to skvělé zázemí, všichni na zámku
a úřadu města k nám byli velmi milí a vstřícní, těšil nás i živý zájem o průběh prací.
A výborně se tu vaří, mí pražští kolegové byli
překvapeni kvalitou života v Kravařích, jezdili sem na rozdíl od jiných štací velmi rádi,
nám ten rok utekl až moc rychle!
Děkujeme za rozhovor a za navrácení
původní krásy naší zámecké fresce.

Ze zámku, kultura
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Průběh restaurování zámecké fresky ve fotografiích
Foto: David Bernard

Masopust ve fotografiích

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
Instagram: knihovna_kravare

Výběr knižních
novinek
Beletrie pro dospělé

• Timea E. Nagy – Bezmocná
• Jodi Perry – Devatenáct dopisů
• Jana Poncarová – Eugenie
• D.B. John - Hvězda severu
• Dominik Dán – Jednou nohou v hrobě
• Petra Hülsmann – Kdyby to bylo tak snadné,
dělal by to každý
• Pavel Baroch – Mengeleho dvojče A-782
• Vi Keeland – Nesnáším tě
• Alena Jakoubková – Odříkaného manžela
největší krajíc
• Fania Fénelon – Osvětimský orchestr
• Kateřina Janouchová – Ozbrojená žena
• Sebastian Fitzek – Pacient
• Dominik Dán – Pohřbeni zaživa
• Hana Marie Körnerová – Prosím vás, sestřičko
• Mirka Manáková - Slzy africké lásky
• Julie Cohen – Spolu i bez sebe
• Gemma Livero - Stezka v troskách
• Karin Lednická – Šikmý kostel
• Halina Pawlowská – Takhle jsem si to teda
nepředstavovala
• Petra Dvořáková – Vrány
• Hana Whitton – Vyzvědačka jeho veličenstva
• Anders de la Motte – Zimní oheň
• Katarína Gillerová – Život plný iluzí

... a něco pro děti a mládež
• Walt Disney – Louskáček a čtyři říše
• Pavel Gabzdyl - Všechno, co jste kdy chtěli
vědět o měsíci
• Jitka Saniová – Pohádky kocoura Šikuly
• Kim Liggett – Prokletý rok
• Ingrid Pabst – Moje nejmilejší příběhy o zvířátkách

„Kdo ví, jestli jsou v nebi
knihy. Jistější je přečíst
jich co nejvíc tady!“

Do knihovny zavítala regionální
spisovatelka
Příjemný podvečer v městské
knihovně jsme strávili s Evou Tvrdou, která nás přijela blíže seznámit s její novou knihou Očima vidět/Očami vidźeć. Představila nám
nejen tuto novelu, která je v knize
napsána jak česky, tak také přeložena do laštiny, ale připomenula
také svou dosavadní tvorbu. Na závěr měli návštěvníci možnost si své
knihy od autorky nechat podepsat
nebo i přímo zakoupit.
Eva Hanzlíková, knihovnice

Dá se ujít 4286 km za 5 měsíců?
Důkazem, že ano, byla přednáška mého bráchy Honzy Hanzlíka z Bolatic v městské
knihovně. Za tuto dobu zdolal PCT, což je zkratka pro Pacific Crest Trail, v češtině známá jako Pacifická hřebenovka. Jde o dálkovou trasu na západě Spojených států, od
mexických hranic až po Kanadu a prochází 3 státy – Kalifornie, Oregon a Washington
a Honza ji zdolal minulý rok. Na start se postavil 23.4. a s trailem se rozloučil 23.9.2019.
Během 2,5 hodin nám přiblížil svou neuvěřitelnou cestu. Seznámili jsme se s jeho minimalistickou výbavou, která mu stačila na celých 5 měsíců. Nechyběly „obyčejné“
věci, které bylo třeba řešit – stravování na trailu či ve městech, spaní, praní či zásobování, atd. Díky fotkám a videím jsme se s Honzou po této krásné, ale někdy i bolestivé
trase prošli. Čekalo nás toho spousta - pouštní oblasti, zasněžené horské průsmyky,
hluboká údolí s dravými řekami, husté lesy s krásnými jezery, ale také setkání s trail
angels. :-) To vše musel překonat s výbavou na zádech. Aby nedošlo k nečekanému setkání se zvěří, nosil na baťohu rolničku. Díky ní dostal na trailu přezdívku Jingle Bell. :-)
Důkazem, že o tuhle neobyčejnou cestu je zájem, byla i velká návštěvnost ze strany
posluchačů a dotazy, které nebraly konce. V Kravařích se nás sešlo 98 a diskuze trvala
přes hodinu. Kdo nebyl na přednášce nebo by si tuto cestu chtěl projít znovu, případně se podívat i na další Honzovy cesty, tak zavítejte na jeho stránky
www.honzovacesta.cz. Děkujeme za úžasnou přednášku a přejeme splnění dalších
životních cílů.
Eva Hanzlíková, knihovnice

Z našich základních škol
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Slavnostní otevření nové učebny tělesné výchovy
Ve čtvrtek 20. února se slavnostně otevírala nová učebna tělesné výchovy. Všichni
přítomní si tak mohli učebnu a šatny prohlédnout. Nechyběly proslovy ředitelky
školy Mgr. Evy Watzlawikové a starostky
města Mgr. Moniky Brzeskové. Celé učebně
požehnal farář P. Jan Szkandera. V rámci
programu se promítla prezentace o průběhu přístavby a nechybělo pohybové vystoupení žáků jednotlivých tříd.
Jsme velice rádi, že se tento projekt podařilo zrealizovat a žákům se takto zkvalitnila
a zpříjemnila výuka tělesné výchovy. Již se
nemusejí nikam přesouvat na výuku, tělocvik je rozvržen do jednotlivých vyučovacích hodin a děti mohou využívat vybavení
v podobě žebřin a šplhadel, které doposud
chybělo. Od druhého pololetí se díky učeb-

ně rozšířila nabídka pohybových kroužků
- ve spolupráci s CVČ Kravaře již probíhají
hodiny atletiky a taneční kroužek; Judo
Slezan Opava zde vede tréninky juda. Tato
učebna je určena nejen pro výuku tělesné
výchovy - vzhledem k tomu, že je vybavena
moderní ozvučovací a projekční technikou, bude prostor využíván také pro kulturní a společenské akce školy.
Děkujeme vedení města a všem, kteří se
na projektu po jakékoli stránce podíleli za
podporu a vstřícný přístup. Stavební firmě
RMK spol. s.r.o. - především Petru Řehulkovi za profesionální, pružný a ochotný přístup k realizaci celé stavby.

Maškarní rej
V sobotu 15. února se na naší škole konal
Maškarní rej.
V jednotlivých třídách byly pro žáky, kteří
přišli v nejrůznějších maskách a kostýmech,
připraveny různorodé aktivity. Nechybělo
tancování, závodivé hry, plnění „jelítek“,
výroba masek a kloboučku v dílničkách a
smažení koblížků. Atmosféra se týkala masopustu. Celou akci včetně bohatého občerstvení připravilo Sdružení rodičů a přátel
dětí při ZŠ Kravaře-Kouty, z.s. Velmi děkujeme celému týmu za perfektní přípravu a
Martině Krejčí za celou organizaci.
Eva Watzlawiková
ředitelka ZŠ Kravaře-Kouty

Eva Watzlawiková
ředitelka ZŠ Kravaře-Kouty

Vystoupení žáků
5. třídy
Žáci naší 5. třídy vystoupili přímo na Valentýna v Domově pro seniory sv. Hedviky, Kravaře. Klienty domova potěšili nejen
svým pohybovým a kulturním vystoupením, ale také srdíčkem, který vyrobili a seniorům věnovali.
Eva Watzlawiková
ředitelka ZŠ Kravaře-Kouty

Divadlo loutek Ostrava - Kocourek Modroočko.

Z našich mateřských a základních škol
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Zápis dětí
do mateřských škol

Informace k zápisům dětí
do prvních tříd

Ředitelka Mateřské školy Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace a ředitelka Mateřské školy Kravaře-Kouty, příspěvková organizace oznamuje, na základě zákonač. 561/2004 Sb. (Školský zákon),ve znění
pozdějších předpisů, že

Vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku
a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR
o vyhlášení nouzového stavu v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona proběhne Zápis k povinné školní docházce ve
stanoveném termínu.

zápis dětí do mateřské školy pro školní rok
2020/2021 proběhne

Na obou základních školách se zápis bude konat dne
16. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí.

v úterý 5. 5. 2020 v době
od 8:00 hodin do 15:30 hodin

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (dále jen školský zákon) je od počátku školního
roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku
věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§34, odst.1).
Přednostní přijetí dítěte s trvalým pobytem ve školském
obvodu, se pro školní rok 2020/2021 vztahuje na děti, které
dosáhnou věk nejméně 3 roky k 31.8.2020, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (§34,
odst.3).
U žádosti dítěte se zdravotním postižením předloží rodiče
u zápisu dítěte písemné vyjádření praktického lékaře nebo
školského poradenského zařízení.
K zápisu přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněnou žádost o přijetí potvrzenou
lékařem.

K zápisu je nutné provést elektronickou registraci. Při zápisu
předloží zákonní zástupci rodný list dítěte a občanský průkaz.
V případě, že zákonní zástupci budou žádat o odklad povinné školní docházky a mají doporučující posouzení školského poradenského zařízení a doporučující posouzení
odborného lékaře nebo klinického psychologa, předloží
vyplněnou Žádost o odklad školní docházky.
Bližší informace na webových stránkách obou škol.
Mgr. Lukáš Kramný, ředitel ZŠ Kravaře
Mgr. Eva Watzlawiková, ředitelka ZŠ Kravaře-Kouty
Na webových stránkách také najdete:
www.zskravare.cz v záložce „O škole“ a „Rodičům prvňáčků“
a na stránkách www.zskravarekouty.cz v záložce „Školní rok“
a „Zápis do prvního ročníku“,
• desatero pro prvňáčka
• rady a informace pro rodiče prvňáčků
• co by mělo umět dítě, které jde do školy
• co potřebuje prvňák od rodičů
• pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ
• školní zralost

Němčina v únoru

Děti ze třídy Sluníčko MŠ Petra z Kravař na besedě s paní knihovnicí v Městské knihovně v Kravařích.

Slezská univerzita v Opavě pořádala v únoru dvě soutěže, kterých se zúčastnili žáci 9. ročníku Jakub Kuchejda, Štefan Weczerek, Michaela Moravcová a Jakub Heiduk. První soutěž sestávala
ze čtení básně nebo textu a byla určena pro základní školy našeho kraje. Druhá soutěž se týkala čtení dramatu a byla určena pro
základní a střední školy. Přestože naši žáci nedosáhli na stupně
vítězů, jejich výkony byly skvělé.
V únoru dále také absolvovali okresní kolo soutěže v německém jazyce, kde byli reprezentanti naší školy úspěšnější. Míša
se umístila na krásném 11. místě a Štefan získal pro naší školu
bronz. Děkujeme všem zúčastněným za snahu, přípravu a vítězům blahopřejeme.
Kerstin Kristiánová
ZŠ Kravaře

Z našich mateřských škol
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Zprávičky z MŠ Petra z Kravař
Masopustní kreple
V rámci projektu Poznáváme svět II přijely seniorky z Klubu seniorů Velké Hoštice do třídy
Motýlek, aby děti seznámily s masopustními
tradicemi, povyprávěly jim něco o Hlučínsku
a především dětem ukázaly, jak se vyrábí
pravé hlučínské „kreple“ neboli koblížky. Seniorky dětem předvedly celý proces výroby
koblížků. Děti viděly, jak se zadělává kynuté
těsto, pozorovaly kvásek a těsto mikroskopem, sledovaly smažení a plnění koblížků
marmeládou a hlavně si pak pochutnaly na
výtečných koblížcích. Za odměnu děti velkohoštickým seniorkám zazpívaly písničku
O koblížkovi. Největším poděkováním byly
především usměvavé tváře dětí „upatlané“
od marmelády a jejich spokojená bříška. Ještě jednou moc děkujeme za hezký den.
Veronika Hallerová a Gabriela Hahnová
učitelky ze třídy Motýlek

Děti ze třídy Motýlek pozorují těsto a kvásek
bezdrátovým mikroskopem.

Předškoláci si vyzkoušeli, jaké to je sedět
v opravdových školních lavicích.

Aktuality z MŠ Kravaře-Kouty
Za pomocí našeho Školního vzdělávacího programu Objevujeme svět kolem nás se snažíme
být dětem těmi nejlepšími průvodci na jejich cestě za poznáním. Čím bohatší je základ prožitků a poznatků, tím je dítě lépe připraveno do života. Co jsme prožili v naší mateřské škole
v únoru, si můžete prohlédnout v ukázce fotografií.

„Malý mulař“ - interaktivní akce v rámci projektu MAP II.

Divadélko s pohádkou Průzkumníci v lese.

Maškarní ples ve třídě Hruška.

Maškarní rej v Buly Centru.

Myslivci nás přišli poučit o zvířátkách.

Lyžařský kurz na Vaňkově kopci.

Z centra volného času
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Okrskové kolo recitační soutěže DĚTSKÁ SCÉNA 2020
Centrum volného času Kravaře každoročně pořádá okrskové kolo recitační soutěže Dětská scéna 2020. Na Zámku Kravaře
se v pondělí 17.2.2020 sešlo celkem 77 recitátorů. Soutěže se zúčastnily děti těchto
základních škol: ZŠ Kravaře, ZŠ Kravaře-Kouty, ZŠ Štítina, ZŠ Velké Hoštice, ZŠ
Štěpánkovice, ZŠ Sudice, ZŠ Chlebičov
a ZŠ Dolní Benešov.
Recitační projev hodnotila paní Ludmila
Štědrá, herečka Slezského divadla v Opavě, paní Bc. Blanka Postulková, ředitelka
Mateřské školy Kravaře, paní Dorota Letziánová, kulturní pracovnice obce Kobeřice a paní Eva Jurášková, ředitelka Centra
volného času Kravaře.
Ze všech soutěžních kategorií zvolila porota celkem 5 recitátorů, kteří postupují
do okresního kola soutěže:
Ema Pavlíčková (ZŠ Kravaře), Šimon Malohlava (ZŠ Štítina), Beáta Jařabová (ZŠ
Kravaře), Jasmína Vaňková (ZŠ Štítina)
a Nikola Halšková (ZŠ Štítina). Všem postupujícím recitátorům přejeme hodně
úspěchů i v dalším kole soutěže.

Příměstský tábor
o jarních prázdninách

Radka Paláčková
pracovnice CVČ Kravaře

Soutěž leteckých modelářů
Již druhou soutěž halových házedel připravili letečtí modeláři CVČ Kravaře pod
vedením vedoucího kroužku pana Miroslava Kučery.
Soutěž se uskutečnila v sobotu 15. února 2020 ve velké tělocvičně v Kravařích
a byla připravena pro všechny děti zájmových kroužků z Kravař a širokého okolí
a také pro dospělé nadšence, kteří se
věnují tomuto sportu. Zúčastnily se děti
z Kravař, Štěpánkovic a Opavy a z kategorie senioři měli svá zastoupení Opava,
Mokré Lazce, Štěpánkovice a Fryčovice.
Soutěžilo se ve třech kategoriích, mladší
žáci, starší žáci a senioři.
Vítězem mladší kategorie se stal František
Tomíček ze Štěpánkovic, ze starší kategorie byl nejlepší Jan Tomíček ze Štěpánkovic. Z kategorie seniorů s přehledem zvítězil pan Miroslav Kučera ze Štěpánkovic.
Pro všechny soutěžící byly připraveny
sladké odměny a vítězové ve všech ka-

tegoriích obdrželi věcné ceny. Děkujeme
panu Miroslavu Kučerovi za organizaci
soutěže a těšíme se na další soutěžní
shledání s leteckými modeláři.
Za CVČ Kravaře
Eva Jurášková

O jarních prázdninách zorganizovalo CVČ
pro děti příměstský tábor. O tábor byl velký
zájem a kapacita byla rychle zaplněna. Pro
více než 40 dětí byl připraven bohatý program plný zábavy, sportu a dobrodružství.
V pondělí jsme se vydali na populární Laser
game do Ostravy. V úterý si děti zasportovaly v Health parku v Opavě pod vedením
zkušené trenérky a také jsme se s opavskou průvodkyní vydali na věž Hláska, kde
nás čekal nejen krásný výhled do širokého
okolí, ale také zajímavý výklad o historii
věže. Ve středu jsme si všichni užili alespoň
trošku zimních radovánek v Hei parku Tošovice, kde jsme jezdili na bobové dráze a
tubingu nebo dováděli na zbytcích sněhu.
Ve čtvrtek jsme pokračovali v ostravském
trampolínovém centru, kde se dětem opět
věnoval tým zkušených instruktorů, který
je naučil pár základních triků na trampolínách nebo v parkour centru a všichni se
dosyta vyřádili na všech atrakcích tohoto
centra. V pátek jsme již tradičně navštívili
kino v Opavě a s popcornem v ruce si užili
film Špióni v převleku.
Letošní prázdniny jsme si i přes nedostatek
sněhu všichni moc užili a už se těšíme na
další rok.
Za CVČ Kravaře
Jana Ševčíková

Z centra volného času, z domova pro seniory
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Příměstský tábor o jarních prázdninách s CVČ.

Život v domově pro seniory v únoru
Letošní zima byla poněkud odlišná a teplejší, než zimy dřívější. Ani v únoru jsme se
nedočkali žádné sněhové nadílky, a tak
někteří naši klienti dobře oblečeni mohli
chodit ven na krátké procházky.
V domově bylo pro seniory připraveno několik akcí. Jednou z nich byla návštěva dětí
páté třídy ze ZŠ Kravaře Kouty. Při svém tanečním a hudebním pásmu nám dokázali
předat část své mladistvé energie a radosti z pohybu a tance. Na konci vystoupení
přednesly dvě žákyně krásné básně. Celé
pásmo s dětmi nacvičila jejich třídní uči-

telka paní Lenka Dominiková. Veškerá čísla
se setkala s potleskem přítomných diváků.
Moc dětem i jejich paní učitelce děkujeme.
Únor je měsíc hojné zábavy, doba plesů
a dobrého jídla. Poslední dny masopustu
jsou spojeny s velkolepými obřady, maškarními průvody a taneční zábavou. My
jsme si pro klienty na úterý 25. února v domově připravili Pochování basy. Náš pan
údržbář se chopil role faráře a pronášel
smuteční řeč nad basou, jejíž struny a hlas
po dobu postní doby ztichnou. Z několika
dalších zaměstnankyň se staly plačky, byly

oblečeny do černého oděvu, plakaly nad
pochovávající se basou a farářovu smuteční řeč doplňovaly vtipnými replikami. Na
konci vystoupení jsme si všichni společně
zazpívali. Následovalo posezení u dobrého plněného koblihu a kávičky. Tato akce
umožnila, aby si přítomní zaměstnanci
mohli v klidu povídat s našimi seniory.
V měsíci únoru jsme měli naplánovanou
ještě Malou univerzitu III. věku, kterou jsme
z důvodu nemocnosti aktivizačních pracovnic nemohli uskutečnit.
Přejeme všem krásné blížící se jaro, dobře
prožité dny postní doby a těšíme se na další vzájemná setkávání.
Jana Polášková, sociální pracovnice

Masopustní posezení.

Vystoupení žáků ZŠ Kravaře-Kouty.

Z naší farnosti

Setkání KaPrů
v Brně
V sobotu 8. února se uskutečnilo v Brně,
v hlavní redakci Proglasu, setkání externích spolupracovníků, tzv. kaprů, Radia
Proglas. Celkem je nás asi 1200 a z toho
cca 300 dorazilo ze všech koutů Čech,
Moravy i Slezska onu sobotu na Barvičovu ulici. Od 9:00 hod. v předsálí auly
Biskupského gymnázia byly připraveny
administrativní pracovnice a po příjezdu
nebo příchodu jednotlivých KaPrů vyřizovaly různé naše požadavky, přebíraly
finanční příspěvky pro Proglas i Tv Noe,
předávaly propagační materiály, atd. Vedle u stolku zase stál Radek Habáň, který nabízel své knížky, včetně audioknihy
Hádej, kdo se vrátil, která byla v lednu
čtena na Proglasu v rámci pořadu Čtení
na pokračování.
V 10:00 pak začal program setkání přímo v aule, který moderovala Kateřina
Rýznarová. V úvodu krátce vystoupil ředitel Radia Proglas, otec Martin Holík,
který nás přivítal a poděkoval za službu,
kterou dobrovolně pro Proglas děláme
a jen tou roznáškou Zpravodajů ročně
rádiu ušetříme téměř 1 000 000 Kč. Dále
se pak ujali mikrofonu další pracovníci
z různých oddělení, kteří nás informovali
o novinkách v Proglasu, technik o možnostech příjmu rádia a na závěr, před
modlitbou Anděl Páně, se postupně
představili všichni přítomní zaměstnanci Proglasu. V rámci zpestření programu
vystoupili se svým novým albem „Nářadí“ tvůrci Emanuel Míšek a Josef Fojta,
doprovázeni dětským sborem. Sklidili,
stejně jako loni, velký úspěch a CD šlo
nadračku. Po polední modlitbě jsme se
rozdělili na dvě skupiny, když jedni šli
na oběd a druzí fasovat balíčky s novým
magazínem Vlnění. Následně jsme se v
obou prostorách vystřídali a po splnění
všech nezbytných úkonů jsme se přemístili do kostela sv. Augustina, kde byla
od 13:30 sloužena na závěr setkání mše
svatá, které předsedal otec Martin. Po
ní už nastalo loučení, ale také pozvání
na „Pouť médií“ na Velehradě, která se
uskuteční v sobotu 23. května. Pokud
bude zájem, opět vypravíme ve spolupráci se sousedními obcemi autobus.
Hlásit se můžete už teď u mne, nebo
u KaPrů v Dolním Benešově, Štěpánkovicích a Velkých Hošticích.
Na závěr bych i já rád poděkoval vám
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Slovo pana faráře
Pomalu ubíhá doba postní, a my se budeme připravovat na Velikonoce. Pro nás
křesťany jsou to největší svátky, protože z hlediska naší víry jsou nejvíc nosné. Narození Ježíše je krásnou událostí, ale můžeme říct: narodila se spousta lidí. Umírání je také něco, co potká každého z nás, ale zmrtvýchvstání Krista je událost, která
v dějinách nemá obdoby. Je to událost, která potvrdila Kristovou nadřazenost a vládu nad vším a zároveň tímto zázrakem Kristus potvrdil, že jeho učení si zaslouží pozornost, protože nikdo nikdy svou vlastní mocí nevstal z mrtvých. Máme velký důvod
tuto událost oslavovat. Jestli oslavujeme Jeho narozeniny o Vánocích, pak o to větší
důvod máme oslavovat Jeho zmrtvýchvstání.
Navíc celá ta událost Velikonoc je velmi bohatá na přemýšlení o životě a to nejenom
Kristově. Posuďte sami: Kristus přichází do Jeruzaléma a doprovází ho obrovská sláva. Lidé křičí s radostí a volají „Hosana!“, tj. sláva. Netrvá dlouho a stejní lidé volají:
„Ukřižuj!“ Je to krásný obraz pomíjivé lidské slávy. Jak řekne žalmista: „Je to jako
tráva, která ráno bují a kvete a večer je skosená a vadne“. Ovšem neplatí to jenom
o lidské slávě, ale o celém lidském životě. Při narození člověka slavíme a sotva uplyne pár desítek let, a někdy ani to ne, doprovázíme ho sklesle na jeho poslední cestě.
Tím ovšem příběh Velikonoc nekončí. Co je skutečně nové, a o čem se lidem před
Kristem jenom zdálo, to Kristus potvrdil. Je život po životě. Je zmrtvýchvstání a vše
zde je přípravou na skutečný život na věčnosti. Já Jan jsem začal žít a můj život už
nikdy nezanikne, pouze se změní jeho prožívání. Já budu pořád já, budu mít svoji
identitu, budu mít pořád stejné tělo a stejnou duši ovšem v parametrech, které zatím
těžko pochopím. Tomu nás učí Kristus. Po zmrtvýchvstání to byl stejný Kristus jako
před ním a přece měl parametry, před kterými musíme smeknout. Mohl být viditelný i neviditelný, mohl a nemusel jíst, procházel zavřenými dveřmi a přemisťoval
se z místa na místo neznámo jak. Přitom byl to pořád Kristus se svou duší i tělem.
To není žádné dnes moderní převtělování, při kterém osoba ztratí svou identitu, ať
už tělesnou nebo duchovní. Kristovo zmrtvýchvstání je obrovskou nadějí, která zachovává důstojnost a jedinečnost každé lidské duše i těla. Zvu Vás všechny, abyste
oslavili celý život Kristův, ale i vlastní, v kostce, počínaje Květnou nedělí až po neděli
Zmrtvýchvstání.
Všem občanům Kravař přeji požehnaný čas.
Váš farář Jan Szkandera

všem, kteří pravidelně nebo i jen příležitostně Radio Proglas a Tv Noe podporujete, ať už finančně nebo modlitbou.
Obojí je velmi potřebné a důležité, neboť
obě média vysílají bez reklam a jejich
hlavním zdrojem příjmů jsou dobrovolné
dary posluchačů či diváků. A v loňském
roce jste byli opravdu štědří. V rámci hromadných darů jsem na konto Radia Proglas poslal nebo osobně předal celkem
56 300 Kč a pro Tv Noe to bylo dokonce
65 900 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať. Věřím, že i v letošním roce oběma našim
křesťanským médiím zachováte svou
přízeň a pomůžete tak šířit dobré zprávy
do všech domácností, které si Radio Proglas nebo Tv Noe naladí. A na úplný závěr
ještě několik čísel z Tv Noe, která sdělil
manažer Petr Kudela v pořadu Noemova
pošta: za rok 2019 přišlo na konto Tv Noe

53 000 000 Kč, přičemž za prosinec 2019
rovných 10 mil. Kč. Sbírka konaná v Ostravsko-opavské diecézi vynesla 1 300 000
Kč. Možná vás bude zajímat, že v průměru přispěl 1 dárce 2 200 Kč za rok. Jsou
to úctyhodná čísla, která způsobila, že Tv
Noe vstoupila do nového roku takříkajíc
s čistým štítem.
Plány a úkoly, které stojí před Radiem
Proglas i Tv Noe v roce 2020, jsou smělé
a velké a budou potřebovat opět naši
podporu. Nenechejme je v tom samotné
a prosím pomozte, jak kdo umíte a můžete. Vždyť to děláme nejen pro sebe, ale
i pro budoucí generace, aby hlas křesťanů v naší zemi byl slyšet a přinášel pozitivní alternativu ke komerčním médiím.
Ještě jednou díky a těším se na další
spolupráci s vámi se všemi.
Hubert Weczerek

Spolky
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Únorové akce v Zámeckém klubu žen
Začátkem února jsme si pozvaly do klubu
odbornici, paní Helenu Štefkovou, která se
zabývá esenciální léčbou a masážemi, zejména dotykovou terapií. Tato metoda je
oblíbená pro navození pocitu celkové pohody a odpočinku. Napjatě jsme poslouchaly, co vše se dá léčit pomocí esenciálních olejů. Vše bylo pro nás nové a velmi
zajímavé.
Další naší akcí bylo klubové masopustní
veselení neboli Baboples. Zahájily jsme
přípitkem na zdraví, výborným koblížkem
a šálkem kávy. Program pro nás připravily seniorky z Bolatic se svými písničkami
a humorným vyprávěním. Chutnou večeři
pro nás připravila firma Vilášek. Závěreč-

ná tombola nás potěšila a trochu doplnila klubovou pokladnu. Všem nám slušela
květinová výzdoba ve vlasech, kterou jsme
si každá připravily. Trošku jsme předběhly
čas a svátek MDŽ jsme oslavily již 3. března. Přišel mezi nás pan Ing. Radim Holeček
z Velké Polomi, předseda tamního klubu
seniorů a ze svého cyklu Hudební legendy
nám připravil vyprávění ze života zpěváka
pana Jožky Černého. Vše doplnil fotodokumentací z jeho života a hudebními klipy
mnoha jeho písniček. Zpívaly jsme „o sto
šest“ a provětraly svoje hlasivky. Zákusek a
dobrá káva zakončily příjemné odpoledne.
Míla Šnýdrová

Činnost jednotky
SDH Kravaře
V měsíci únoru měli naši hasiči poměrně
hodně práce, vyjížděli celkem ke 12 událostem.
5.2. jsme vyjeli hned ke dvěma požárům.
Nejprve před 3. hodinou ranní jsme zasahovali na Štítině v budově vlakového nádraží. Naštěstí zde nedošlo k požáru, ale
k technické závadě v rozvodně nízkého
napětí. Poté jsme v dopoledních hodinách vyjeli do Malých Hoštic k menšímu
požáru v rodinném domě.
Nejvíce práce nám způsobil orkán Sabine, kdy jsme 10.2. od ranních hodin vyjeli na území našeho města k osmi událostem. Jednalo se ve třech případech
o uvolněné, popř. stržené plechy na střeše, dále ve dvou případech o spadlý nebo
nebezpečně nakloněný strom, 2x jsme
zasahovali u spadlých drátů elektrického
vedení a také jsme odstranili billboard,
krerý hrozil pádem.
Dva dny poté, když už se vítr uklidnil,
jsme odstraňovali pomocí automobilové
plošiny profesionálních hasičů dva topoly na Dvořisku, kdy byl jeden zlomený
a zaseknutý ve druhém.
Zatím k poslední události jsme vyjížděli
15.2. večer, kdy jsme hasili požár garáže
v Oldřišově.
Lukáš Glabasnia

Poslední rozloučení s basou
Tak jsme ji zase oplakali. V pátek 21. února nás opustila naše milovaná basa. Stalo

se tak na tradičním plese KDU–ČSL. A to
i přesto, že zábava byla jinak veselá a velký

farní stál praskal ve švech. Neboť do onoho masopustního plesání se zapojilo 120
návštěvníků, kteří se ve farní stodole sešli.
O hudební doprovod se taktéž tradičně
postarala skupina Leo Hahna. Velké žně
slibovala i hodně bohatá tombola. V rámci doprovodného programu rozezpívaly
a roztleskaly celou různorodou společnost
Panímámy z Hoštic. Přesto těsně před půlnocí se celá akce zvrtla a na prkně se ocitla
již zmíněná basa. Vzala to holka zkrátka.
Byla oplakána, uctěna, byly připomenuty její velké zásluhy a skutky. Stejně tak jí
bylo slíbeno mnohé v pevné víře, že hned
po slavnosti Vzkříšení i ona znovu vstane
z mrtvých. Kdo jste ji znali, vzpomeňte na
ni s láskou.
Božena Muczková

Spolky
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Výroční členská schůze SPCCH
Stejně jako každý z nás jednou ročně bilancuje předcházející uplynulý rok, bilancujeme i v naší organizaci svazu postižených civilizačními chorobami. Členové se
za hojné účasti sešli 13. února v naší oblíbené restauraci Golf clubu Kravaře, aby
po roce splnili administrativní povinnosti
ve formě úhrady členského příspěvku a
zároveň byli vyrozuměni o hospodaření
a činnostech svazu. Na úvod naší schůze
vystoupil předseda p. Karel Kostka, který
nás ze všeho nejdřív požádal o minutu
ticha za naše dva zemřelé členy svazu.
Poté mezi námi srdečně přivítal vzácné
hosty, a to starostku města p. Moniku Brzeskovou a předsedu okresní organizace
SPCCH v Opavě pana Jačmenku, jakož
i nás řadové členy. Seznámil nás s jednotlivými body průběhu schůze a vyzval
odpovědné členy výboru k přednesení
závěrečných zpráv činnosti svazu. Jako
první vystoupila paní Ruth Čížová, která
všechny přítomné seznámila se všemi akcemi, které se v loňském roce uskutečnily
a zároveň u jednotlivých akcí připomněla jejich hodnocení. Z celkové délky jejího proslovu, muselo být každému jasné,
že naše organizace je opravdu činorodá
a žije aktivním způsobem života.
Po ní vystoupil místopředseda p. Antonín
West, aby členy seznámil s předběžným
plánem akcí na letošní rok. Jsou naplánovány dva zájezdy, tradiční setkávání při
příležitosti retro MDŽ, Dne matek, opět
je plánovaný výlet prarodičů s vnoučaty,
kulturní akce v podobě návštěv divadelních představení, sportovně laděné akce
a mnoho dalšího. Zároveň vyzval každého, kdo by měl nějaký návrh na doplňující akci, aby neváhal kontaktovat členy
výboru k posouzení a možné realizace
akce. Pak dostala slovo naše paní účetní Dana Lasáková, která nás seznámila
s hospodařením svazu, s položkami jak
výdajovými tak příjmovými. Kladně vyzdvihla také příspěvek, který jsme obdrželi od města Kravaře a vyjádřila naději, že
i v letošním roce nám bude město Kravaře
příznivě nakloněno. Na závěr nás potěšila
zprávou, že jsme hospodařili dobře, protože nám v pokladně zůstal přebytek, který využijeme pro letošní rok. Na potvrzení
jejích slov po ní vystoupila předsedkyně
revizní kontroly paní Marie Czerná, která
shrnula výsledky revizní kontroly a konstatovala, že účetnictví je vzorně vedeno,
nedošlo k žádným pochybením a kontro-

ly jak ze strany svazu SPCCH tak i našeho
spolku dopadly bezchybně. Následně vyzval předseda ke slovu paní starostku. Ta
pochválila naši bohatou činnost, vyjádřila
potěšení, že jsme opravdu aktivní a potěšila nás příslibem, že i letos na nás město Kravaře nezapomene s příspěvkem.
Popřála nám pevné zdraví a abychom
i nadále zůstali tak činnými jako doposud. Také nás informovala o zamýšleném
projektu rekonstrukce areálu v Olšinkách,
kde již město nechalo zpracovat projekt
a zároveň požádalo o dotace na realizaci. Pokud by k tomuto záměru skutečně
došlo, vzniklo by další důstojné místo pro
naše další aktivity a možnosti setkávání.
Pak předseda požádal o vyjádření i okresního předsedu SPCCH p. Jačmenku. I on
nám pogratuloval k úspěšnému a bohatému vyžití v naší organizaci. Kladně
hodnotil hojnost akcí i jejich pestrost,
že si opravdu aktivně užíváme života
a nesedíme a netrávíme čas jen v křeslech
u televize. Rovněž apeloval na členy svazu, aby si uvědomili, kolik hodin času ze
svého osobního volna a námahy vynakládají všichni členové výboru, při organizování a plánování všech těchto akcí, zejména když se jedná o činnost bez finančního
ohodnocení. Do dalších let nám popřál
hodně úspěchů, elánu a zdařilých akcí.
Pak spontánně vyzval k ocenění výboru
potleskem.
Následovalo přivítání nových členů a další
příjemná povinnost, popřát všem zúčastněným členům, kteří se v prvním pololetí
letošního roku dožili či dožijí kulatého jubilea a věřte, že tentokrát jich bylo dost.
Posléze již byla oficiální část schůze
ukončena, předseda p. Kostka nám popřál příjemné posezení u kávy a výborné
masopustní krémky, tentokrát z Otické
pekárny pana Martina Knappeho. I když
nebyla živá hudba, příjemná atmosféra
a přátelské povídání provázelo celé odpoledne a rychle se přehouplo do podvečerních hodin. Pomyslnou třešničkou
na závěr bylo podávání výborné večeře
z kuchyně Golf clubu a tentokrát to bylo
vynikající „vepřo knedlo zelo“. Závěrem
konstatuji, že vše proběhlo a dopadlo na
jedničku, předpokládám, že všichni odcházeli domů spokojeni a odvozuji to od
faktu, že jsme se rozcházeli hluboko po
dvacáté hodině.
Za SPCCH A. Lusarová

Německý spolek
DFK pořádal výroční
členskou schůzi
s oslavou Faschingu
Dne 21. února 2020 se v útrobách restaurace U Šťura konalo setkání členů místního
německého spolku DFK Kravaře, aby společně oslavili tradiční akci spojenou s masopustem, v Německu známým pod pojmy
Fasching či Karneval. Touto událostí už několik let startujeme náš nový kulturní rok.
Letošní oslavu Faschingu jsme navíc skloubili s výroční členskou schůzí, poněvadž
jsme podle jistých regulí německé menšiny
museli do konce února zvolit či potvrdit stávající funkce vedoucích členů.
Úvodního slova se ujala předsedkyně spolku Mgr. Pavla Knyblová, která přípitkem přivítala všechny přítomné hosty a seznámila
nás s programem události. Nejprve přišly
na řadu záležitosti ohledně výroční členské
schůze. Účastníci byli seznámeni s výčtem
všech uskutečněných akcí v loňském roce
2019. Jako připomínku na tyto akce jsme
nechali vytvořit bohatou prezentaci pořízených fotek. Následně jsme představili
plán zamýšlených akcí pro letošní rok 2020.
Nutno poznamenat, že se náš spolkový život daří úspěšně realizovat, o čemž svědčí
nejen poměrně slušný počet pořádaných
kulturních akcí, ale i úspěšné vedení čtyř
jazykových kurzů němčiny a nově zaváděné projekty pro děti a mládež. Příslibem do
budoucna může být i stabilizace a částečný
nárůst členské základny. Náš německý spolek DFK se totiž nově rozrůstá i o zůstavší
členy německého svazu ve Štěpánkovicích.
Pevně věříme, že tento krok přinese prospěch oběma stranám. V rámci této spolupráce bychom rádi pořádali aspoň jednu
akci ročně i v sousedních Štěpánkovicích.
Závěrečná část výroční členské schůze byla
věnována hlasování o volbě nových či stávajících funkcí. Všichni dosavadní členové
byli ve svých funkcích potvrzeni.
Druhá část události patřila samotné zábavě
a oslavě Faschingu. Tu jsme zahájili malou
komentovanou vložkou, díky které si hosté
mohli udělat představu, jak se oslavy masopustu slaví v jednotlivých částech Německa a jak se tyto podobají či odlišují od těch
u nás v Česku. Posléze přišlo na řadu zpívání
písniček a tancování. Duet v podání p. Jirky
Mikolajky a Petra Rygela nám vyhrával do not
a rozezpíval nejednoho přísedícího. Ačkoliv se
většina věnovala rozhovorům a dobrému jídlu
a pití, našla se i hrstka takových, co si s chutí
aspoň na pár písniček zatančila.

Zajímavosti, ostatní
Jiní pak už čekali na dobrou slavností večeři. O dobré jídlo a pití není totiž nikdy
nouze, a to vždy k těmto akcím pochopitelně patří. Koneckonců slavnost Faschingu
jisté období hodování a veselení před nastávající dobou postní představuje. Avšak to
nejočekávanější přišlo tradičně po sedmé
hodině večerní. Bohatá tombola s desítkami dárků provokovala oči každého účastníka. I tentokrát si spousta přítomných odnesla domů zajímavé ceny. Na některé se štěstí
pousmálo vícekrát, naopak některým osud
nepřál vůbec. Ale o to snad ani nešlo. Nejpodstatnějším faktem bylo, že jsme se opět
dokázali v hojném počtu sejít a dobře pobavit. A proto si přejme: Es lebe weiter unser
DFK Verband - Ať žije i nadále náš německý
DFK spolek!
Jiří Lusar

Česká hospůdka
Renata v novém
Česká hospůdka Renata v Kravařích bude
zanedlouho slavit patnáct let své činnosti.
Za tu dobu prošla velkými změnami, které
vždy vedly k lepšímu. Na přelomu měsíce
ledna a února letošního roku získala naše
hospůdka první místo ve kvalitě čepovaného piva, což nebylo jen zásluhou pravidelnosti v čistění pivních trubek.
Do našich prostor přicházejí i občané
z okolních obcí s přáním umožnění různých společenských akcí do počtu cca třiceti osob. Od 1. února 2020 se v naší České
hospůdce Renata připravuje a podává,
jakož i přes ulici pizza, kde se můžete vybrat z deseti druhů. Naše hospůdka byla
vybrána k tomuto druhu jídelního občerstvení firmou Markýz. Jsme přesvědčeni, že
všichni naši zákazníci, tedy i štamgasti, budou maximálně spokojeni. Na čepu máme
dva druhy piva. Přijďte ochutnat.
Těšíme se na vás.
Česká hospůdka Renata, Rohová 17,
Kravaře
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Ohlédnutí: Upaličkovaný obraz
pro Jana Pavla II.
Je mnoho událostí v historii našeho města, na které se nikdy nezapomene, jen si je
občas musíme připomínat… Vzpomeneme si, co se událo před 25 lety?
Na podzim 1994 za mnou přišla paní Krista Vilášková s dotazem, jestli znám nějakou krajkářku, která by mohla zhotovit
krajkový obraz pro papeže Jana Pavla II.,
který přijede na oficiální návštěvu do Olo-

mouce. Znala jsem již několik let vynikající
opavskou krajkářku paní Karlu Klusoňovou
a tak jsem na ni ihned předala kontakt. Pak
již měly události rychlý spád.
Paní Karla Klusoňová vzpomíná: „Na podzim roku 1994 mě oslovil pan děkan Ladislav
Cikryt z Kravař, jestli bych mohla něco upaličkovat. Myslela jsem si, že to bude krajka
na oltář nebo krajka na bohoslužebný oděv.
Společně jsme jeli na arcibiskupství do Olomouce. Říkala jsem si, proč tak oficiálně. A
začalo to být vážné. Nešlo jen tak o paličkovanou krajku do kostela. Požadavek byl
na velký paličkovaný obraz Jana Sarkandra, který předá Arcibiskupství olomoucké
v květnu 1995 svatému Otci Janu Pavlu II.
u příležitosti svatořečení Jana Sarkandra
v Olomouci. V den, kdy jsme byli s panem
děkanem v Olomouci, velmi pršelo a byla
zima. Přesto jsme se v tomto počasí vydali
do olomoucké knihovny a archivu a hledali
jakous takous podobu a symboliku tohoto
světce. Musela jsem studovat knížky, abych
zjistila, kdo to vlastně byl, proč byl umučen
a proč bude svatořečen. Po oficiálním dopise s datem odevzdání jsem vzala tužku
a papír. Udělala jsem předlohu ve velikosti
k realizaci a začala paličkovat. První jsem
dělala oči a když jsem poznala, že vidí
a bude to živé, tak jsem řekla, že ano. Tři
měsíce se rodilo toto dílko. Svatý Sarkander
dostal pod sukno červený samet, bílý rám a
před předáním se pyšnil v kravařském kostele sv. Bartoloměje vystaven na oltáři P. Marie. Byl květen 1995. Monika Žídková před něj
postavila obrovský koš čerstvých orchidejí za
korunku nejkrásnější dívky roku 1995.“
21. května 1995 se vydaly tři autobusy věřících našeho města do Olomouce na setkání s papežem Janem Pavlem II., který zde
svatořečil kněze a mučedníka Jana Sarkandra. Krásné dívky z našeho děkanátu,
jedna byla z Kravař – slečna Sylva Očková
a jedna byla z Bolatic, předaly svatému otci
krásný dar - krajkový obraz sv. Jana Sarkandra. 17. března letošního roku uplynulo 400
let od mučednické smrti tohoto světce.
Paní Karla Klusoňová říká, že dodnes má
radost z toho, že se jí dostalo cti paličkovat
pro Vatikán a prokázat tak šikovné české
ruce. A my v Kravařích můžeme být hrdi na
to, že tato událost měla přímou souvislost
s naším městem.
Připravila Eva Peterková

Zajímavosti
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Ztracené Kravaře 3. část
(Alejní, Nábřežní)
Alejní ulice je dnes jedna z nejhezčích ulic
našeho města. Staré lípy vystřídaly nové,
které za těch pár let už jsou také vzrostlými
stromy. Je tu fotbalové hřiště, které slouží
fotbalistům již skoro 100 let. Původně zde
bylo pole, které majitel – sedlák z Koutů
Josef Kocián (rodák z Kravař) věnoval právě tehdy začínajícím spolkům. Tehdy bylo
užší a kratší. Postupně dokoupením dalších pozemků má dnešní podobu. Těsně
před parkem stál Stanovského mlýn s pekárnou a prodejnou. Po válce byl konfiskován a postupně chátral. V roce 1954 přišlo
vedení kravařských sportovců s nápadem
přebudovat tento mlýn na tělocvičnu, která by umožnila rozšířit možnosti sportování i v zimě. Bohužel po zvážení všech pro
a proti nakonec vedení Sokola od toho
upustilo. Škoda. Mlýn dále chátral, i když
obytná část byla dlouho ještě obydlená.
K mlýnu se vázaly také pověsti o hastrmanovi, který zde čekal na dívky, když chodily
z Opavy parkem domů. Čas neúprosně utíkal a tak i přes to, že zde byly v 70. letech
i záměry přebudovat mlýn na motorest
s bazénem, skončil nakonec na smetišti.
Projdeme kolem domova důchodců na
Nábřežní ulici. Po pravé straně zde původně stál školní statek, který sloužil Hospodářské a hospodyňské škole, umístěné
na zámku v Kravařích. Po vyhoření zámku
v roce 1937 byla škola zrušena. Pak sloužil
k zemědělským účelům a také k bydlení.
Když bylo na pozemcích parku zřízeno
golfové hřiště, tak zde mělo sídlo vedení
golfového klubu a před několika lety byl
na jeho místě vybudován nový golfový
areál. I parkoviště, vybudované k zámku,
nedávno zmizelo. Starší určitě ještě pamatují, že zde byla původní zámecká zahrada
táhnoucí se až k evangelickému hřbitovu,
ohrazená vysokou zdí. V sedmdesátých
letech zde byly postaveny nové rodinné
domky. Zapomenout nemůžeme na tzv.
dolní mlýn, který byl v majetku paní Hadamzcykové a po válce byl konfiskován.
Na mlýně byl ustanoven národní správce.
„V noci z 28. na 29. října 1954 v 1.30 hodin
počal hořet konf. mlýn Hadamczykové. Při
něm se ozvaly i 2 velké detonace. Požár
prý vznikl od vadného elektrického vedení.
Kravařští občané mají velmi nepěkný zvyk.
Pokaždé se nahrnou k ohni jako diváci. Překážejí pak i požárníkům při zákroku.“

Tolik se o této události dočteme v kronice.
Mlýn se již nikdy neobnovil a jak to bylo
doopravdy, když začal hořet – se již nikdo
nedoví.
Evangelický hřbitov – poslední část původní zámecké zahrady. V roce 1856 prodal
Ondřej Renard kravařské panství Vilému
Fontainovi, který byl vyznáním evangelík.
V Kravařích zemřeli někteří jeho příbuzní
a známí stejného vyznání, a tak nechal
v roce 1884 na části panské zahrady zřídit
hrobku (evangelická fara byla tehdy až
v Rozumicích, dnešní Polsko). Zámecká
kaple byla využívána občas k uchování
těl zesnulých příbuzných majitelů zámku před pohřbem. Dnes najdeme v rohu
evangelického hřbitova ještě náhrobní
desky členů rodu Fontainů. V šedesátých
a sedmdesátých letech minulého století
se mělo na tomto místě zřídit krajské lapidárium. Památkáři již sem začali svážet
vzácné náhrobky z celého kraje a svezen
a uložen tu byl také Mariánský sloup z Ostravy. Mezitím byl záměr vybudování lapidária zrušen a na konci sedmdesátých let
zde bylo vybudováno tenisové hřiště…
V prosinci 1989, v době sametové revoluce začali Ostravští hledat Mariánský sloup,
který objevili v Kravařích. Nebyl už celý,
něco z něj si „vypůjčili“ naši občané. Naštěstí se to hlavní našlo. Pouze balustráda
se postrádala a nikdy se již nenašla. Na
konci minulého století se objevila zpráva,
že na evangelickém hřbitově byli pohřbe-

ni němečtí vojáci, kteří padli v Kravařích
během osvobozovacích bojů v roce 1945.
Proto došlo k hledání hrobů a jejich vykopání. A nakonec je nikdo nechtěl pohřbít
na žádném hřbitově na Hlučínsku, proto
byly pozůstatky vojáků odvezeny někde
do Čech. Vedle evangelického hřbitova
stál do devadesátých let poslední doškový
dům v Kravařích, který byl zapsán do seznamu lidových památek tehdy ještě Československé republiky. Vše v domku bylo
původní a do posledních dnů se tam bydlelo. Jen střecha byla děravá a do domku
zatékalo. Nová došková střecha byla problém. Došky se vyrábí z tzv. „vysoké rži“
a ta se tehdy pěstovala pouze ve Strážnici
a čekací doba na došky byla až 10 let. Proto zde byla provedena střecha z plechu
a tím celý domek ztratil svou historickou
cenu.
O malé vodě a malém mostku jsme již
psali v minulém roce. Za cestou na Dvořisko se nacházel ještě v šedesátých letech
„pastušek“. Malý domek, který v minulosti sloužil pro ubytování nejchudších,
také jako arest a jako márnice. I pastušek
zmizel na smetišti. Naproti pastušku stála
krásná vila – vila Rudzinských, kteří vlastnili kravařský zámek v 19. století. I tato
krásná vila s parkovou úpravou kolem nenávratně zmizela…
Pokračování příště...

Hadamczykův mlýn ve 40. letech minulého století.

Připravila Eva Peterková

Ostatní

strana 21

Okénko pro zdraví
Dobrý den, přátelé,
začnu starou pranostikou „Březen za kamna vlezem“ a „Duben ještě tam budem…“ Počasí tomu odpovídá, teplota vzduchu skáče
nahoru a zase dolů. Příroda se probouzí a naše tělo taky. Každý
z nás se těší na jaro. Je to období růstu, všechny přírodní síly se tlačí vzhůru. Je třeba získat v tomto období potřebnou energii na celý
rok. Podle tradiční čínské medicíny je v březnu nejvíce ohrožen
žlučník a v měsíci dubnu játra.
Oslabení žlučníku se může projevovat bolestmi kloubů, nadýmáním, nevolností po jídle, bolestmi hlavy. Na psychické úrovni to
jsou krátké projevy zlosti, hněvu a agresivní energie. Oslabení jater
se projevuje velkou svalovou únavou, zhoršujícím vidění, tlakem
v pravém podžebří, pálením žáhy a problémy se zažíváním.
Duben znamená pro přírodu ohromné změny. Většina stromů
a keřů začíná pučet a vyhání nové výhonky. V dubnu však přilétají
i první ptáci, probouzejí se ježci, vylézají ještěrky a hadi. Energie
jara se probouzí ve své maximální síle.
Důležité je odlehčit našemu trávení, omezit tučná jídla a smažená jídla, vyřadit živočišné produkty, včetně mléka. Vyřaďme jakékoliv chemické preparáty, ohroženým smyslovým orgánem jsou
oči. Je potřeba je chránit před studeným větrem a silným jarním
sluncem.
Pro uzdravení žlučníku a jater je moc důležité věnovat se svému
duševnímu stavu. Spokojenost je na prvním místě. Je potřeba se
naučit s laskavým klidem přijímat názory a postoje druhých (je
to mnohdy náročné, ale stav klidu za to stojí, taky se to učím).
Uvědomme si, že názory jsou jen a jen jejich a nás se netýkají.

Jaké potraviny nám pomohou posílit
žlučník a játra

Březen a duben je vhodná doba na očistu našeho organismu,
našeho trávení. Každé ráno vypijeme nalačno teplou vodu s citronem. Vhodná jsou teplá jídla s kombinací syrové zeleniny. Postupně zařazujeme do jídelníčku potraviny s osvěžujícím účinkem.
Pomohou jak žlučníku, játrům, tak i naší krvetvorbě. Ze zeleniny
zařaďme vše, co začíná růst. Pickles (kvašená zelenina) - kvašené
zelí, saláty, ředkvičky, listy pampelišky, čekanky, kopřiv, polníčku,
červenou řepu. Mezi vhodné luštěniny patří bílé a červené fazole.
Obecně konzumujeme vše, co je kyselé a zelené.
Na očistu organismu jsou vhodné bylinné čaje, které obsahují hořčiny a jsou močopudné. Kopřivový čaj, čaj lapacho, ostropestřec
mariánský, citronová voda. Mezi prospěšné obiloviny patří bulgur,
kuskus, pšenice, špalda nebo rýže. Vhodné jsou zdravé tuky – olivový olej, bodlákový, rakytníkový, kokosový. Dále ořechy, semínka. Pokud konzumujete maso, tak maso se slepic, králíka, kachny
a kuřete.

Recepty
Salát z kuřete
Cca 200 g pečeného kuřecího masa, 1/2 celeru, jablka, vlašské ořechy,
2 lžíce strouhaného křenu, 1 lžíce zakysané smetany, citron, sůl, pepř.
Všechny přísady nakrájíme, smícháme dohromady s kořením a ostatními dochucovadly.

Citronový bulgur
150 g bulguru, 100 g zakysané smetany, 3 lžíce medu, 3 lžíce citronové šťávy, 350 g ovoce, sůl, lístky meduňky. Bulgur uvaříme
v osolené vodě. Uvařený bulgur necháme vychladnout, vmícháme
smetanu, med, citronovou šťávu, lístky meduňky. Ozdobíme ovocem a lístky meduňky, domácím sirupem.
Blýskavé kuřecí špízy
800 g prsních řízků, 4 cibule, 4 mrkve, 1 pórek, 250 g jasmínové
rýže, kousek másla, olivový olej, sůl, nasekaná petrželka.
Na marinádu – olivový olej, med, 2 stroužky česneku, 3 lžíce sójové omáčky, 3 lžíce sladké chilli omáčky, koření na maso, kousek
zázvoru.
Kuřecí maso nakrájíme na proužky. V míse promíchejte všechny
suroviny na marinádu, vložte maso a promíchejte. Mísu zakryjte
fólií a nechte marinovat 2 hodiny, možno i přes noc.
Troubu rozpalte na 200 °C. Každý proužek masa navlékněte na
špejli, ve zbylé marinádě obalte očistěnou, nakrájenou zeleninu.
Do pekáčku dáme olej a vložte do něj zeleninu. Pečte cca 10 minut. Špízy opečte dozlatova na pánvi na oleji a pak je rozložte do
pekáče na zeleninu. Pečte dalších 10 minut společně.
Rýži propláchněte v cedníku vodou a vložte do kastrůlku, zalijte
vodou, aby sahala na prst nad rýži. Osolte, přiklopte a přiveďte
k varu. Vařte 15 minut, dokud rýže nevstřebá všechnu vodu a není
měkká. Rýži promíchejte vidličkou, aby vyšla pára a vmíchejte plátek másla.
Špízy a zeleninu podáváme s jasmínovou rýží, ozdobenou petrželkou.
Salát z hlávkového zelí s jablky a karotkou
Hlávkové zelí nakrájíme na nudličky, osolíme a trochu pěstí utlučeme.Přidáme nastrouhanou karotku a jablka. Zalijeme zálivkou
z vody,oleje,jablečného octa a cukru. Necháme uležet v chladu.
Můžeme přidat i křen.
P.S. V knize Čtyři dohody od dona Miguela Ruize se dočteme
spoustu moudrých slov. Znění Čtyř dohod:
1. Nehřešte slovem
2. Neberte si nic osobně
3. Nevytvářejte si žádné domněnky
4. Dělejte vše tak, jak nejlépe dovodete.
Tak to je pozdrav na příští dny.

Dagmar Pechatá

Dvojčíslo Besedníku
Vážení čtenáři, vzhledem k současné situaci ohledně šířícího se koronaviru, vyjde další Besedník jako dvojčíslo
Duben/Květen. Příspěvky do tohoto vydání posílejte do
24. dubna na e-mail besednik@kravare.cz. Děkujeme za pochopení a přejeme vám všem hlavně pevné zdraví a ohleduplnost vůči ostatním.

Sport
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Zprávy z městského fotbalového klubu
Vážení příznivci kravařského fotbalu,
období zimní přestávky spěje mílovými kroky ke konci a druhá polovina sezóny nám už pomalu klepe na dveře.
Všichni, kdo žijeme kravařským fotbalem, už netrpělivě vyhlížíme start jarní části, do které budeme vstupovat v
příjemném rozpoložení. Podzimní část probíhajícího soutěžního ročníku můžeme hodnotit velmi pozitivně. Dařilo se nám na všech frontách, od přípravky, přes žáky, dorostence až po samotnou kategorii mužů.

Podaří se A-mužstvu návrat do kraje?
Asi největší očekávání a pozornost bude směřovat na naši
hlavní klubovou kategorii, a sice mužské Áčko. To vyhlásilo
před sezónou jasný cíl uhrát na podzim slušné umístění
do třetího místa, které se nakonec přetavilo v prvenství
a zisk titulu podzimního krále. Mužstvo složené výhradně
z kravařských odchovanců si náramně sedlo a po minulé
ne zcela vydařené sezóně se očividně psychicky uklidnilo. Díky sehranosti z předešlé sezóny a notné dávce štěstí
dokázalo své soky porážet, díky čemuž se záhy dostalo do
čela tabulky. V něm se našim hochům dařilo setrvat prakticky po celý podzim, takže konečné prvenství po půlroce
je zcela zasloužené. Odpovídal tomu i herní projev mužstva, který se snad až na výjimku v zápase ve Vřesině dal
hodnotit jako dobře koukatelný. Především zápasy s ambiciózními Jakubčovicemi a silným Chlebičovem ukázaly, že se s našimi kluky musí jasně počítat. Říjnové derby
v Chlebičově se dá právem označit za zápas podzimu.
Jediné, co může trenéry Petra Hladkého a Karla Štěpána
mrzet, tak je dlouhodobé zranění agilního útočníka Petra
Glabasni. Jeho poraněný křížový vaz v koleni si nejspíš vyžádá nutnou operaci, takže letošní sezóna pro něj s největší pravděpodobností skončila. Mladý útočník se navíc chce
v nejbližších měsících věnovat naplno studiu na maturitu,
což je pochopitelný a správný krok. Jinak se úspěšný kádr
podzimního mistra podařilo udržet pohromadě. Všechny
klíčové postavy budou i nadále oblékat dres naších klubových barev. Kádr opustil pouze mladý Filip Baránek, a to
na vlastní žádost, aby mohl nalézt větší herní praxi v ne-

dalekých Velkých Hošticích. Ve vyjednávání je ještě možné
hostování Jana Gattnara na Štítině. Do sestavy mužů se
budou snažit postupně probojovat nadějné mladé tváře
z dorostu Vojtěch Tomíček a Lukáš Benna.
Zimní příprava započala ihned ze startu nového roku. Během ledna trénovali fotbalisté svou kondici třífázovými
tréninky. Dvakrát týdně jim bylo naordinováno běhání
v terénu, jednou týdně pak cvičení formou spinningu.
V únoru se už navíc přidaly herní tréninky na umělé trávě, a především pak ostré zkoušky v podobě přátelských
zápasů. Na letošní zimu si trenérské duo naplánovalo
celkem sedm přípravných utkání. V dosavadním průběhu přípravy jsme se již střetli s pěti manšafty. Postupně
jsme porazili Březovou 2:0, Pustou Polom 3:1, rakouský
Albrechtsberg 8:2 a Břidličnou 2:1. Teprve v posledním
duelu s divizním Frenštátem jsme na soupeře nestačili
a prohráli 0:2. O termínech dalších zápasů vás budeme informovat prostřednictvím webové či facebookové
stránky klubu.

Sport

Dorostenci se v krajském přeboru neztratili
S výkony svých svěřenců mohou být spokojeni rovněž trenéři
dorosteneckých kategorií, jmenovitě pánové Petr Lehnert, Jiří
Benna a Michal Heider. Jejich účinkování v dorosteneckém
krajském přeboru vyznělo příznivě, především pak u starších
soukmenovců, kteří v průběhu podzimu až na zápas v Bílovci
podávali vyrovnané výkony, čímž dokázali své soupeře přehrávat a sbírat potřebné body. Nebýt málo efektivní koncovky, byl
by výsledek ještě lepší než v reálu. Ovšem i tak je 2. příčka v dosavadní tabulce skvělým úspěchem. Především je to velký příslib pro naši mužskou kategorii, která bude mít v budoucnu na
čem stavět. Ani mladší kategorie dorostenců si nevedla špatně.
Oproti starším kolegům se sice musela vypořádat s nevyrovnaností výkonů, ale bezpečné 6. místo ve středu tabulky dodává
jistý klid pro další práci a rozvoj mladých hráčů v konfrontaci
s předními kluby Moravskoslezského kraje. I dorostenecké kategorie již započaly zimní přípravu. Kromě nabírání kondice
v terénu a pravidelnýho herního tréninku se již chystají na své
přátelské zápasy a posléze i na samotnou jarní část. Ta jim startuje v průběhu třetího březnového víkendu.

Žáci v lize atakují nejvyšší příčky a na
turnajích sbírají cenné trofeje

Žákovské kategorie pod vedením trenérského dua Roman a
Michal Krzischovi úspěšně reprezentují naše město, a to nejen
na poli mistrovských zápasů v krajské soutěži žáků, ale především na okresních halových turnajích, kterými si zpestřují
mimosezónní přípravu. Podzimní mistrovská část dopadla pro
starší žáky úspěšně, když si svými výkony dokázali vybojovat
pěknou 3. příčku. O něco lépe se vedlo mladším žákům, kteří
z odehraných devíti zápasů nepoznali ani jednou hořkost porážky. Osm výher a remíza s pronásledovatelem z Velké Polomi
zajistila týmu krásnou 2. příčku, a to pouze o skóre právě za
Velkou Polomí. Starší žáci se v listopadu zúčastnili velkého turnaje v Brušperku, kde v konkurenci 24 týmů obsadili nechvalnou bramborovou medaili, avšak i 4. místo lze považovat za
úspěch. V prosincovém turnaji „O Pohár města Opavy“ obsadili
naši kluci hezké 3. místo. V lednu vybojovali kluci 2. místo na
turnaji v Dolním Benešově a na konci února pak další krásné
stříbrné medaile na tradičním „Memoriálu Antonína Tylšara“,
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kde byl náš David Brzeska dokonce vyhlášen nejlepším hráčem. Mladší žáci zahájili své turné v Opavě na turnaji „O Pohár
statutárního města Opavy“ a ihned si připsali vítězství, náš Tadeáš Pchálek byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Během
dalších měsíců se mladíkům povedlo vyhrávat dílčí kola krajského turnaje v Brušperku, čímž si vysloužili postup do velkého
krajského finále. To se uskutečnilo v sobotu 7. března. Na konci
února se dostavil další velký úspěch, když se klukům podařilo
ovládnout turnaj „O pohár OFS Opava“. Obě žákovské kategorie absolvovali na přelomu ledna a února víkendové soustředění v Žimrovicích, kde se věnovali nejen tréninkům, ale i jiným nefotbalovým aktivitám. Jarní mistrovské zápasy začínají
klukům na konci března.

Přípravka se řadí mezi nejlepší celky
v kraji

Naše nejmladší fotbalová kategorie, vedená trenéry Danielem
Lehnertem a Bohumírem Sentenským, patří dlouhodobě mezi
elitu Moravskoslezského kraje. V okresní lize přípravek sklízí
družina mladých kluků jedno vítězství za druhým a statečně
konkuruje dominujícímu ostravskému Baníku. Ten jako jediný
dokázal v průběhu podzimu pokořit naše hochy. Krásné 2. místo v lize umocňují další úspěchy na halových turnajích. Tam se
naše přípravka tradičně řadí mezi největší favority a tuto roli
zdárně potvrzuje.

Koncem listopadu se naši kluci představili na „Turnaji statutárního města Opavy“, který suverénně ovládli a po zásluze získali zlaté medaile. Daniel Müller byl navíc vyhlášen nejlepším
hráčem turnaje. Počátkem prosince se v opavské sportovní
hale konal další turnaj „O pohár města Opavy“, na kterém obsadily Kravaře stříbrnou pozici. Tam jsme navíc obdrželi cenu
nejlepšího brankáře, kterou získal po zásluze Dominik Ferenz.
Nedlouho poté se naše přípravka zúčastnila „Mikulášského
turnaje“ na Štítině, kde si opět vybojovala stříbrné medaile. V
průběhu března se zúčastní naši nejmenší kluci dalších dvou
turnajů v Opavě, kde budou dle věku rozděleni na mladší a
starší kategorii. Jarní mistrovské zápasy přijdou na program až
v druhé polovině dubna.
Jiří Lusar

Sport

Gaming Team Kravaře uspořádal
další turnaj
Poslední únorový den proběhl další FIFA
turnaj, který pořádala naše herní organizace
Gaming Team Kravaře. Akce se již podruhé
za sebou konala v obchodním centru Breda&Weinstein. Turnaje se zúčastnilo na 48
hráčů napříč celou Českou republikou. Tímto turnajem odstartovala série tří turnajů, na
kterých hráči kromě cen sbírají také body do
tabulky, které je mohou kvalifikovat na listopadové GRANDFINÁLE, na kterém se mezi sebou utká 16 nejlépe bodovaných hráčů z jednotlivých akcí. Kontext turnaje se navíc oproti
poslední akci trošku lišil, k dispozici nebyly
5* týmy, což jsou nejlepší týmy ve hře. Hráči
tak museli ukázat, že umí zahrát i se slabšími
týmy, což opravdu prokázali, protože tento
turnaj byl nejvyrovnanější za poslední dobu.
V play-off bylo nespočet zápasů, které se rozhodovaly až v prodloužení a nebo na penalty.
Nejvíce ze všech se dařilo Michalovi Drastichovi z Ostravy, který ve finále porazil pražského reprezentanta Petra Lorenze a stal se
tak podruhé vítězem našeho turnaje.
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Florbal: Přípravka ovládla florbalový
turnaj v Bohumíně
V neděli 1.3.2020 odehrál tým našich nejmladších již 7. turnaj Moravskoslezské ligy
přípravek na hale Bospor v Bohumíně.
Kluci přijeli na turnaj téměř v plné sestavě
dobře naladěni a natěšeni na všechny zápasy. Postupně jsme narazili na týmy Jablunkova, Havířova, Bohumína a Krnova.
V zápasech proti Jablunkovu a Bohumínu jsme byli jasně lepší. Naši hráči hráli
s přehledem, nastříleli spoustu gólů a soupeře téměř k ničemu nepustili. Oba zápasy jsme vyhráli velkým brankovým rozdílem. Týmy Havířova a Krnova byli daleko
těžšími soupeři. V obou utkáních jsme si
rychle dokázali vytvořit náskok, ale soupeřům se podařilo vždy srovnat. V koncovce
obou zápasů se ale ukázala síla, bojovnost

a odhodlání našeho týmu a soupeřům
jsme dokázali znovu odskočit a zápasy
dotáhnout do vítězného konce. V těchto
zápasech nás podržela naše útočná esa
a také skvělý výkon gólmana. Podařilo
se nám tak vyhrát všechny čtyři zápasy
s celkovým skóre 34:12. Celkově jsme celý
turnaj ovládli. Kluci se turnaj od turnaje
zlepšují a je vidět velký posun v herních
dovednostech od začátku sezóny. Všichni
hráči si zaslouží velkou pochvalu za bojovnost, nasazení a skvělou týmovou hru.
Chtěli bychom poděkovat také rodičům,
kteří po všechny zápasy neustále fandili
a povzbuzovali náš tým.
Za FBC KRAVAŘE
Ondřej Frank a David Thomas

UMÍSTĚNÍ
1. místo – Michal Drastich (AS Monaco)
2. místo – Petr Lorenz (Lazio Řím)
3. místo – Miroslav Tóth (Celta Vigo)
Další akce proběhne v červnu a bude se
jednat o turnaj dvojic v rámci probíhajícího
EURA2020, hrát se tedy bude za evropské národní týmy. Turnaj se uskuteční netradičně
venku ve fotbalovém areálu MFK Kravaře.
Daniel Stoklasa za tým GTK

Zápas proti týmu Coyotes Jablunkov.

Vítězný tým přípravky S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ.

Inzerce, zveme Vás
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Vážení čtenáři, v současné době se situace
mění z hodiny na hodinu. Nevíme, jak se
bude vyvíjet dál.

Jednotlivé akce se mohou zrušit
nebo přesunout.

Aktuální informace najdete na webových
a facebookových stránkách města.

DARUJTE KREV
Vážení dárci, přes veškerá epidemiologická
opatření nadále potřebujeme vaši krev.

Proto vás prosíme, pokud jste v posledním
měsíci neměli projevy onemocnění dýchacích
cest, nebyli jste v kontaktu s rizikovou osobou
a nebyli jste v zahraničí (v zemi s výskytem koronaviru), přijďte darovat krev.
Aktuální informace k dárcovství krve sledujte na webových stránkách Slezské nemocnice
v Opavě. Prosíme, abyste při vstupu na naše
oddělení používali roušku, nebo si jakkoli zakryli ústa a nos. Děkujeme za pochopení a vaši
vstřícnost.
Transfuzní oddělení Slezské nemocnice Opava

?

Inzerce
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VÁŠ KRAVAŘSKÝ
REALITNÍ MAKLÉŘ
POMŮŽU VÁM
PRODAT VAŠI
NEMOVITOST, DÍKY
TĚMTO NOVINKÁM :

- 3D VIZUALIZACE
- VIDEOPROHLÍDKY +
DRON
- PROFESIONÁLNÍ FOTKY
Zbyněk K u n z

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

Tel.-mobil :

Web

:

www.heartreality.cz

Výstavbu realizují:

NoveBytyOpava
.cz
ZAHÁJEN

www.

JOLK
REALITY
JOLK
REALITY

PRODEJ
NOVÝCH BYTŮ
8 bytových domů
garážová stání
parkovací místa

www.NoveBytyOpava.cz
www.NoveBytyOpava.cz
721 721 127 133 nových bytů

721 721 127
I

Developer
a Investor:
KP REAL SOLICITATION s.r.o.
Developer
a Investor: KP REAL SOLICITATION
s.r.o.

I

I
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P
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JOLK REALITY

PRODEJ

www.NoveBytyOpava.cz

721 721 127

Developer a Investor: KP REAL SOLICITATION s.r.o.

NOVÝCH BYTŮ

ZAHÁJEN

8 bytových domů
+ 157 garážových a parkovacích stání

133 nových bytů
1KK I 2KK I 3KK I 4KK I 5KK
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Inzerce
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SPECIALIZOVANÁ BANKOVNÍ PŘEPÁŽKA
JIŽ TAKÉ NA POBOČCE ČESKÉ POŠTY
V KRAVAŘÍCH.

Je to již rok, co byla na poště v Kravařích otevřená specializovaná přepážka
Poštovní spořitelny.
Mnozí občané našeho města již tuto novou přepážku navštívili a ocenili, že jim
prostředí poskytuje větší komfort a diskrétnost.
Toto pracoviště nám umožnilo rozšířit nabídku našich služeb oproti univerzálním
přepážkám. Pod jednou střechou najdete poštovní, bankovní a pojišťovací služby.
Finanční produkty Poštovní spořitelny jsou jednoduché, výhodné a logicky
propojené. Vyřeší veškeré finanční potřeby rodin: Poštovní účty, Poštovní
pojištění i spoření.
Specializovaná přepážka je určena komukoli, nejen klientům Poštovní spořitelny.
Rádi Vám poskytneme nebo zprostředkujeme bezplatné finanční poradenství.
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pošty Kravaře
TEL 730 859 958

Aktuálně		
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KORONAVIRUS: Informace pro občany
Jak se mám chovat, abych snížil
riziko nákazy?
Především být zodpovědný sám k sobě i svému okolí:
• Často a důkladně si myjte ruce mýdlem či dezinfekčním gelem
• Pravidelně otírejte dezinfekčními ubrousky také vlastní předměty
(např. mobilní telefon)
• Kašlete a kýchejte do kapesníku či rukávu
• Používejte jednorázové kapesníky a poté je vyhoďte
• Vyhýbejte se velkému uskupení osob a udržujte si bezpečný odstup (cca 2 metry)
• Eliminujte kontakt s nemocnými lidmi
• Necestujte do zasažených lokalit
• Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma
• Sledujte aktuální informace na ověřených webech
• Řiďte se doporučením příslušných úřadů a vlády ČR

Omezení ambulancí lékařů

Vzhledem k současné situaci šíření koronaviru uzavírají
někteří lékaři v Kravařích své ambulance pro všechna
neakutní vyšetření, preventivní a kontrolní prohlídky.

Před návštěvou lékaře si nejprve telefonicky
ověřte, zda Váš lékař ordinuje.

Linka pro občany
v karanténě
Pro občany města Kravaře v karanténě,
kteří nejsou schopni zajistit si nezbytně
nutný nákup potravin, drogistického
zboží nebo léků prostřednictvím rodinných příslušníků, přátel nebo známých
je zřízená linka číslo

771 139 737.

Nejedná se o infolinku. Prosíme
občany, aby tuto linku nezneužívali.

Péče o látkovou roušku

Každý den roušku po použití vyvařte min. 5
minut ve vroucí vodě a vysušte ji. Poté ji vyžehlete
nejlépe parní žehličkou nebo obyčejnou žehličkou na nejvyšší stupeň po dobu alespoň 5 minut.
Žehlete přes utěrku či jiný vhodný materiál, ať se
rouška na žehličku nepřilepí. Do roušky nebo do
kapsy v roušce vložte filtr v podobě vysušeného
vlhčeného ubrousku, papírového kapesníku,
utěrky apod. Tento filtr měňte nejlépe min.
každé 2 hodiny.

DOTAZY KE KORONAVIRU VOLEJTE NA LINKU 1212
V PŘÍPADĚ ONEMOCNĚNÍ VOLEJTE 112
Žádáme občany, aby vzhledem k současným okolnostem
vycházeli ze svých domovů a pohybovali se na veřejných
místech pouze v nezbytně nutných případech. Při pohybu
venku noste roušku, případně si přikryjte ústa a nos šátkem.
Děkujeme za ohleduplnost vůči druhým a pochopení.
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