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Kravařemi prošel
masopustní průvod
Masopust představuje od pradávna období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly
taneční zábavy, zabijačky a také svatby.
V současnosti se tradice masopustního
veselí s oblibou vrací a lidé se loučí s masopustem v mnoha obcích nejen na Hlučínsku. Od loňského roku se rozloučení
s masopustem obnovilo také v Kravařích.
Díky Romanu Grygarčíkovi, který přišel
s touto myšlenkou, prošel v neděli 3. března

www.kravare.cz

Kravařemi již podruhé masopustní průvod. Účastníky lákali bubeníci pod vedením Patrika Benka, členů Slezské kapely
a žáků ZUŠ. V úvodu průvodu nesměl chybět tzv. laufer a medvěd a ani další masky jako kominík, vodník, zvířecí masky
a další. První zastávka byla u fary, kde otec
Daniel požehnal celému průvodu a přítomné pohostil něčím dobrým na zahřátí.
Povolení k průvodu dala paní starostka
před Městským úřadem, kde byla další za-

stávka. Naposled se průvod zastavil před
obchodem pana Hahna a trafikou paní
Liškové, kde na nás čekaly omy Hedla
a Frida s trestancem. Průvod byl ukončen
v restauraci U Slaniny, kde byl připravený
bohatý doprovodný program. Vystoupil folklórní soubor Karmašnice, dětský
soubor Fialenka, děti zájmových kroužků
CVČ. Proběhlo ocenění nejlepších masek, a to ve třech kategoriích. Z dětských
masek se porotě nejvíce líbila např. sova,
smrtka, Anežka Česká a Kosmas, z dospělých např. pak babky a pirátí rodinka. Díky
sponzorům si všichni ocenění odnesli
domů hodnotné ceny.
Pokračování na str. 9.
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Životní jubileum
v březnu slaví:

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
hlavním tématem březnového Besedníku je vyhlášená 3.
výzva kotlíkových dotací. Přinášíme vám všechny potřebné informace, které také najdete na webových stránkách
města. Zároveň s touto výzvou přichází i možnost získat
na výměnu kotle bezúročnou půjčku. Pokud uvažujete,
že se zapojíte, budeme rádi a nabízíme pomoc s administrací. V případě dotazů se na nás klidně obraťte.
Už v březnu začnou v MŠ Petra z Kravař s budováním přírodní zahrady. Školka získala dotaci na projekt Přírodní
zahrada aneb Příroda blíže dětem z Národního programu Životního prostředí. Děti
se tak mohou těšit na novou expozici les a byliny, jejíž součástí bude i broukoviště nebo hmyzí domek. Dále je počítáno asi s dvacítkou jedlých a nejedlých keřů,
vznikne i šest vyvýšených záhonů, kde budou pěstovat sezónní druhy zeleniny
a bylinky. U hlavního vchodu pak vznikne pocitový chodníček tvořený z různých
materiálů, labyrint z živého plotu a geologická expozice.
V dubnu a květnu je plánovaná výsadba rostlin pro účely expozice keře, expozice
les a byliny a přírodní labyrint. Během letních prázdnin dojde k jedné z nejnáročnějších instalací, a to hmyzího domku a broukoviště. Do renovace zahrady při MŠ
Petra z Kravař se mohou zapojit děti i jejich rodiče v rámci dobrovolných brigád.
Přeji všem, ať jim jde práce od ruky a dílo se vydaří. Už teď se těším na slavnostní
otevření zahrady.
Stále hledáme název pro novou ulici v lokalitě Böhmova. Máte nápad, jak by se
mohla ulice jmenovat? Svůj nápad napište na posta@kravare.cz v termínu do
5.4.2019. O názvu ulice by mohlo rozhodnout zastupitelstvo, které se uskuteční
v dubnu.
Jaro patří k nejkrásnější části roku. Příroda se postupně probouzí ze zimního
spánku a znovu ožívá. Přichází ten správný okamžik na její pozorování. Jako první
se klubou na svět sněženky, ptáci se vracejí z teplých krajů, zvířata se probouzejí
a rodí mláďata, stromy se zelenají. Seberte dětem z ruky tablet, počítač nebo telefon, vezměte je do přírody a seznamte je se zázraky přírody! Přeji Vám krásný
začátek jara.
Monika Brzesková, starostka

85 let
Horst Heider
Erika Kostritzová

90 let
Maria Vilášková
Václav Rybka

94 let
Hildegarda Pavlíková

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

Z únorového jednání zastupitelstva
Jedním z projednávaných bodů byl
nový jednací řád zastupitelstva. Změna
se tentokrát netýká pouze zastupitelů,
ale také občanů, kteří budou mít nově
přístup k anonymizovaným materiálům
pro zastupitele na webových stránkách
města. Přispějeme tím k větší otevřenosti a transparentnosti samosprávy.
Každý občan se bude moci sám přesvědčit jaké materiály má jeho zastupitel k dispozici a jak vypadají podklady pro jeho rozhodnutí, zda podpořit
či nepodpořit daný bod jednání. Dále

zastupitele pověřili Martina Dehnera
plněním funkce vedoucího strážníka
Městské policie Kravaře. Pan Dehner
bude mít krom řízení Městské policie
na starost také technické zabezpečení
Městské policie a bude vykonávat funkci koordinátora prevence kriminality.
Zastupitelstvo města dále rozhodlo
o uzavření kupních smluv v rámci majetkoprávního narovnání pozemkových
hranic na ulici Štěpánkovické a ulici Mírové. Patrně nejdůležitější zprávou bylo
vyhlášení třetí vlny kotlíkových dotací

a nově také možnost půjčit si na výměnu kotle od obce částku 150 – 200 000
Kč. Moravskoslezský kraj podpoří žadatelé o dotaci částkou o 7 500 Kč vyšší
oproti základní dotaci a Město Kravaře
ze svého rozpočtu navíc přidá částku
5 000 Kč na jednu schválenou žádost
tak, aby žadatele o dotaci co nejvíce
podpořilo.
Sandra Hradilová
místostarostka
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Výjimečně štědrá výzva kotlíkových dotací je tady
Vážení spoluobčané, jak jsme vás již informovali v některém z minulých čísel
Besedníku, pokud topíte kotlem na tuhá
paliva I. nebo II. emisní třídy (nejstarší kotle, zpravidla s datem výroby před
rokem 2000), pak dle Zákona o ochraně
ovzduší (201/2012 Sb.) tyto kotle nebudete moci od září 2022 využívat. Sankce
za porušení tohoto ustanovení jsou zákonem stanoveny až do výše 50 tis. Kč
a mohou být uplatňovány opakovaně až
do doby sjednání nápravy.
V našem kraji existuje nemálo občanů,
kteří by si takový kotel rádi vyměnili, ale
nedisponují dostatečnými prostředky.
Všechny předchozí výzvy kotlíkových
dotací byly nastaveny tak, že si domácnosti musely výměnu kotle financovat
z vlastních zdrojů a až zpětně obdrželi
část prostředků zpět (dotace ex post).
Nová a pravděpodobně poslední výzva
kotlíkových dotací přináší pro náš kraj
přelomovou změnu. Prostředky budou občanům v podobě bezúročné
půjčky poskytnuty obcemi dopředu
(ex ante), občané si za ně zafinancují
výměnu kotle, popř. celé otopné soustavy, obdrží podporu v podobě kotlíkové dotace a tuto použijí k navrácení
peněz obci. Nutno podotknout, že ani
obce, které se zúčastní, nepřijdou zkrátka. Půjčky nebudou financovat z vlastních zdrojů, ale obdrží na ně prostředky
z programu kotlíkové dotace. Po úhradě
půjčky obyvateli si tyto prostředky mohou nechat a financovat z nich vlastní
environmentální projekty (výsadbu zeleně, zateplování, retenční nádrže atd.).
Jednoduše řečeno, každá výměna
kotle bude uhrazena dvakrát, jednou občanům a jednou obci a ta je
zase využije k prospěchu svých občanů.
Město Kravaře má samozřejmě obrovský zájem na tom, aby svým občanům
umožnila tento program využít a aby
tito byli připraveni na rok 2022, kdy používání neekologických kotlů bude tvrdě
postihováno a sankciováno nemalými
pokutami. Obec je připravena svým
občanům jak celou dotaci administrovat, tak zajistit individuální odborné poradenství výměny zdroje.

Výše dotace a podporované kotle
Nezbytnou podmínkou pro účast v 3. vlně kotlíkových dotací je likvidace kotle na tuhá
paliva I. nebo II. emisní třídy a výměna za jeden z níže uvedených zdrojů.
zdroj

fakturace

výše dotace

do 150 000 Kč

80 % z fakturace
+ 20 000 Kč

nad 150 000 Kč

140 000 Kč

do 150 000 Kč

80 % z fakturace
+ 20 000 Kč

nad 150 000 Kč

140 000 Kč

do 125 000 Kč

80 % z fakturace
+ 20 000 Kč

nad 125 000 Kč

120 000 Kč

do 126 667 Kč

75 % z fakturace
+ 20 000 Kč

nad 126 667 Kč

115 000 Kč

tepelné čerpadlo

automatický kotel pouze
na biomasu

kotel pouze na biomasu
s ručním přikládáním

plynový kondenzační kotel

Mechanismus fungování kotlíkové dotace (ex ante)
Občan nahlásí obci zájem vyměnit svůj starý kotel na tuhá paliva za plynový kondenzační
kotel, tepelné čerpadlo nebo za kotel sloužící ke spalování biomasy.
Obec obdrží pro tohoto občana prostředky ve výší 150 000 Kč v případě plynového kondenzačního kotle, 200 000 Kč v ostatních případech.
Dojde k podání žádosti, pokud je schválena, obec převede občanovi proti podpisu na
smlouvě celých 150 000 Kč nebo 200 000 Kč na jeho účet jako bezúročnou půjčku.
Občan si nechá vyměnit za tyto prostředky kotel, popř. celou otopnou soustavu a je požádáno o proplacení dotace.
Občan obdrží dotaci z krajského úřadu na svůj účet. Tuto částku obratem převede zpět
obci. Zbývající částku může splácet postupně max. ve výší 2 000 Kč měsíčně nebo ji kdykoliv může obci poslat zpět celou.
Obec si tyto prostředky ponechá na své enviromentální projekty a ušetří tak vlastní prostředky, které bude moci využít jinak.

Modelové příklady
Příklad 1: Instalace plynového kondenzačního kotle a změna otopné soustavy
s celkovými náklady 155 000 Kč
Občan obdrží 150 000 Kč od obce jako bezúročnou půjčku na výměnu kotle. Vymění svůj
kotel a otopnou soustavu s fakturací 155 000 Kč. Po vyúčtování občan obdrží dotaci na
svůj účet v celkové výši 115 000 Kč. Občan vrátí částku 115 000 Kč obci. A zbývá mu vrátit
35 000 Kč (150 000 Kč – 115 000 Kč). Tuto částku 35 000 Kč může obci splácet v částkách
2 000 Kč měsíčně nebo kdykoliv uhradit celou (podle své finanční situace).
Celková bilance:

Kotel stál 155 000 Kč, občan uhradil 40 000 Kč, 115 000 Kč pokryla dotace.
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Příklad 2: Instalace plynového kondenzačního kotle s celkovými náklady 100 000 Kč
Občan obdrží 150 000 Kč od obce jako bezúročnou půjčku na výměnu kotle. Vymění svůj kotel
s fakturací 100 000 Kč. Po vyúčtování občan obdrží dotaci na svůj účet v celkové výši 95 000
Kč. Občan vrátí částku 145 000 Kč obci (95 000 Kč obdržel jako dotaci a 50 000 Kč mu zbylo
z prostředků, které mu dopředu poskytla obec). A zbývá mu vrátit 5 000 Kč (150 000 Kč – 145 000
Kč). Tuto částku 5 000 Kč může obci splácet v částkách 2 000 Kč měsíčně nebo kdykoliv uhradit
celou (podle své finanční situace).

Celková bilance:

Kotel stál 100 000 Kč, občan uhradil 5 000 Kč, 95 000 Kč pokryla dotace.
Příklad 3: Instalace tepelného čerpadla s celkovými náklady 180 000 Kč
Občan obdrží 200 000 Kč od obce jako bezúročnou půjčku na výměnu kotle. Vymění svůj kotel
s fakturací 180 000 Kč. Po vyúčtování občan obdrží dotaci na svůj účet v celkové výši 140 000
Kč. Občan vrátí částku 160 000 Kč obci (140 000 Kč obdržel jako dotaci a 20 000 Kč mu zbylo
z prostředků, které mu dopředu poskytla obec). A zbývá mu vrátit 40 000 Kč (200 000 Kč – 160
000 Kč). Tuto částku 40 000 Kč může obci splácet v částkách 2 000 Kč měsíčně nebo kdykoliv
uhradit celou (podle své finanční situace).

Celková bilance:

Čerpadlo stálo 180 000 Kč, občan uhradil 40 000 Kč, 140 000 Kč pokryla dotace.

Příklad 4: Instalace automatického
kotle na biomasu s celkovými náklady
130 000 Kč
Občan obdrží 200 000 Kč od obce jako
bezúročnou půjčku na výměnu kotle. Vymění svůj kotel s fakturací 130 000 Kč. Po
vyúčtování občan obdrží dotaci na svůj účet
v celkové výši 124 000 Kč. Občan vrátí částku 194 000 Kč obci (124 000 Kč obdržel jako
dotaci a 70 000 Kč mu zbylo z prostředků,
které mu dopředu poskytla obec). A zbývá
mu vrátit 6 000 Kč (200 000 Kč – 194 000
Kč). Tuto částku 6 000 Kč může obci splácet
v částkách 2 000 Kč měsíčně nebo kdykoliv
uhradit celou (podle své finanční situace).
Celková bilance:
Kotel stál 130 000 Kč, občan uhradil
6 000 Kč, 124 000 Kč pokryla dotace.

Máte zájem získat dotaci dopředu formou bezúročné
půjčky na výměnu kotle pro tuhá paliva?
Topíte kotlem na tuhá paliva I. a II. emisní třídy? Nyní máte jedinečnou možnost získat dotaci dopředu
(ex ante) formou bezúročné půjčky na jeho výměnu, která bude po zrealizování z velké části uhrazena kotlíkovou dotací (přesný mechanismus, viz Besedník).
Prostředky na výměnu budou poskytovány ve dvou částkách, a to 150 000 Kč nebo 200 000 Kč dle typu instalovaného kotle.
V případě Vašeho zájmu prosím vyplňte přiložený dotazník.
Vyplněný dotazník odevzdejte na podatelně MěÚ, v knihovně nebo na zámku nejpozději do 12. 4. 2019.
Dotazník je možné vyplnit také elektronicky na webových stránkách města http://www.kravare.cz.
Potřebujete více informací?
Ptejte se v úředních hodinách MěÚ paní Martiny Mrkvové, č. kanceláře 228C, email: martina.mrkvova@kravare.cz,
tel.: 553 777 947.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU VYPLŇTE NÁSLEDUJÍCÍ
Mám zájem o půjčku na výměnu starého kotle za:
plynový kondenzační kotel

		

automatický kotel na biomasu			

kotel na biomasu s ručním přikládáním		
tepelné čerpadlo			

Jméno a příjmení:		

.......................................................................................................................................................

Adresa:			

.......................................................................................................................................................

Email a telefon:		

.......................................................................................................................................................

Z městského úřadu		

strana 5

Zapomínání můžeme předcházet
Stárneme a každý
by rád prožil stáří
v dobrém zdravotním
a duševním stavu bez
úplné závislosti na
ostatních. Každý se
sám podle svých potřeb, možností a znalostí (vědomostí)
stará o své tělo - ať již zdravou stravou,
pohybem, návštěvami lékaře, rehabilitací, pobyty v lázních či užíváním léků
a vitamínů. Jen někoho ale napadne,
že je stejně možné pečovat i o svůj mozek a jeho fungování jinak než užíváním speciálních léků.
Alzheimerova choroba (demence) patří
k nemocem, které vzbuzují v lidech obrovský
strach. Všichni už o ní slyšeli, existují příběhy zpracované v knihách, ve filmu. Přesto je
opředená otázkami. Demence je provázena
mnohdy velkou neinformovaností veřejnosti, mnoha předsudky i strachem, a někdy je
i tabuizována. Důvodem toho je smutný
fakt, že nevíme, koho z nás demence postihne, dosud neumíme jejímu vzniku zabránit
a nevíme ani, jak ji zcela vyléčit. Dokážeme

pouze rozpoznat její projevy a její rozvoj brzdit a usměrňovat. Velmi záleží na tom, jak
s člověkem s demencí budeme zacházet,
podporovat jej a pomáhat mu. Avšak nebylo
by správné se demence zbytečně bát, a proto potřebujeme znát informace. Ty nám ji pomohou rozpoznat a začít co nejdříve s terapií
- anebo naopak, pomohou nám, abychom
se ujistili o tom, že v daném případě lze demenci vyloučit. Faktem ovšem je, že demence celosvětově stále přibývá a její problematika zasahuje širokou oblast člověka. Tak se
stává tíživým problémem dnešní doby, kdy je
občas přirovnávána k nevyléčitelné epidemii
stáří. „Říká se, že úroveň a vyspělost kultury
společnosti se rozpozná podle toho, jaký postoj zaujímá ke svým nejslabším jedincům.
Lidé postižení demencí potřebují speciální
přístup, porozumění, velkou pomoc a respekt
společnosti“, uvedla Mgr. Renata Rychlíková,
ředitelka Fosanima o.p.s., která se aktivně
věnuje nejenom osobám s demencí, ale také
lidem, kteří pečují v domácím prostředí o seniory a seniory s demencí. „Důležitou oblastí,
které můžeme sami pomoci, je prevence, v
podobě vyšetření paměti a jejího aktivního
procvičování. Vyšetření paměti je zdarma a

zabere hodinku času.“ říká Renata Rychlíková. Trénování paměti je jedním ze způsobů
udržování duševní svěžesti a samostatnosti
během postupujícího věku. Představuje určitou zátěž, která udržuje mozek činorodým,
a zároveň se stává pilířem budování náhradních rezerv při počínajícím zapomínání. „Při
aktivním přístupu seniora k procvičování
paměti lze předpokládat kompenzaci přirozeného úbytku paměti a prevenci zapomínání“, dodala Rychlíková.
Bližší informace naleznete na webových
stránkách www.fosanima.cz, ke kontaktování můžete využít také e-mail: fosanima@
seznam.cz nebo telefon: 603 816 550.
Tímto bychom vás chtěli také pozvat
na besedu na toto téma, která se uskuteční 12. dubna 2019 od 16:00 hodin
v Městské knihovně v Kravařích (vstup
zdarma, budova knihovny je bezbariérová). Dozvíte se spoustu užitečných informací i o testech paměti. Budete-li mít
zájem testy paměti absolvovat, budete se
moci s přednášející domluvit na termínu.
Samozřejmě také vyšetření paměti je pro
zájemce zdarma.
Mgr. David Adamec

OKÉNKO DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
9. část: Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Vážení čtenáři,
s měsíční odmlkou jsem tady zpět s okénkem do sociálních služeb. Služba, kterou
Vám zde nyní představím je poskytována
osobám jak dospělým, tak i dětem, které mají různá zdravotní postižení. Může
se jednat o postižení tělesné, mentální,
chronické, kombinované či jiné zdravotní
postižení. Touto službou jsou „Domovy
pro osoby se zdravotním postižením“. Jak
již vyplývá z názvu, jedná se o službu pobytovou, v níž jsou klienti ubytováni. Domovy pro osoby se zdravotním postižením
poskytují služby těm osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné osoby a poskytují
základní činnosti vymezené § 48 zákona
o sociálních službách. Jedná se především
o poskytnutí ubytování a stravy, o pomoc
při zvládání běžných úkonů péče o sebe
sama, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické
činnosti a pomoc při uplatňování oprávněných práv a zájmů. Pro Vás, kteří máte
o tuto službu zájem, naleznete podrobný
rozsah činností ve vyhlášce č. 505/2006
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Služba je poskytována za úhradu, kterou
hradí uživatel ve výši sjednané ve smlouvě
o poskytování služeb uzavřené mezi uživatelem a poskytovatelem. Za služby hradí
uživatel úhradu za ubytování a za stravu.
Dále hradí úhradu za péči, a to zpravidla ve
výši přiznaného příspěvku na péči.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením mohou rovněž poskytovat fakultativní
činnosti, což jsou služby nad rámec základních činností. Tyto fakultativní činnosti jsou poskytovány dle možností daného
zařízení a jsou hrazeny zvlášť dle skutečně
vynaložených nákladů.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením naleznete v okrese Opava u těchto poskytovatelů registrovaných sociálních služeb:
• Centrum sociálních služeb Hrabyně,
Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3,
• Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín,
• Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, 746 01 Opava,
• Versalius spol. s r.o., Sušilova 1751/1,
746 01 Opava,
• Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Deštné 68, Jakartovice, 747 55
Litultovice,
• Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice.
Pro více informací, zejména pro jakou věkovou kategorii osob je služba poskytována, máte možnost nahlédnout na: http://
iregistr.mpsv.cz/.
Irena Uličková
vedoucí Odboru sociálních věcí

Ze zámku
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Probíhá restaurování fresky
Po podrobné fotodokumentaci stavu před
opravou byly malby opakovaně hloubkově
i povrchově zpevňovány a po sondážních
zkouškách rozpustnosti nečistot a přemaleb proběhla 1. fáze celoplošného čištění
fresky. Poté bude malba i s omítkami opět
fixována a zpevňována injektážemi a proběhne další zeslabování silného nánosu
nečistot a přemaleb z celé klenby. Plánovány jsou nejméně 3 cykly zpevňování
s následným čištěním, vždy proložené
technologickou pauzou k vyzrání zpevňujících roztoků a regeneraci fresky.

Kácení a výsadba v zámeckém parku
Každý park je živý organismus uprostřed
města a náš zámecký park je navíc i kulturní
památkou, obklopující a doplňující odpradávna historickou budovu zámku. Každý
park potřebuje v podstatě nepřetržitou péči

a údržbu, pokud má zůstat tím, k čemu byl
zbudován. V kravařském zámeckém parku již delší dobu dožívají břízy, které jsou
v mnoha případech napadeny dřevokaznými houbami. Jejich zdravotní stav se zhoršil
také vlivem velkého sucha v minulých letech.
Proto jsme přistoupili po vydání příslušných
rozhodnutí a povolení k pokácení těch jedinců, jejichž odstranění bylo nezbytné už
z důvodu provozní bezpečnosti, neboť během posledních silných větrů se z bříz odlamovaly celé větve, které by mohly způsobit
neštěstí v případě, že by se pod stromy zrovna někdo pohyboval. Celkem bylo pokáceno
18 ks vzrostlých stromů, za něž bude během
letošního roku v parku vysázeno 18 ks náhradních dřevin, a to v zastoupení těchto domácích druhů: dub letní, lípa velkolistá, olše
lepkavá, habr obecný, javor klen, javor mléč,
borovice vejmutovka a borovice lesní.
Kateřina Štědroňová, oddělení kultury

Kravařský zámek
na Svatebním veletrhu v Bredě

Turistická sezóna
je za dveřmi

ak. mal. Romana Balcarová

Oddělení kultury
chystá zájezdy
pro seniory
Město Kravaře každoročně pořádá zájezdy
pro seniory, jejichž prostřednictvím mohou
senioři navštívit spoustu zajímavých míst.
V letošním roce se zájezdy uskuteční 4., 6.,
11. a 13. června. A kam se vydáme tentokrát?
V letošním roce navštívíme pivovar v Hanušovicích, podíváme se do malebné Branné,
navštívíme Muzeum hudebních nástrojů
v Ostružné a v Lichnově nás čeká netradiční Muzeum vidlí. Přihlášku a více informací
k zájezdům najdete v dubnovém vydání Besedníku. Loni mělo oddělení kultury v pořádání zájezdů premiéru a díky vašim ohlasům
to vypadá, že to byla premiéra vydařená.
Věříme, že stejně vydařené budou zájezdy
i letos, a že si je všichni společně užijeme.
(red)

V opavském nákupním centru Breda&Weinstein se v sobotu 16. února uskutečnil v pořadí druhý Svatební veletrh, který prezentoval
nejrůznější služby, točící se okolo svatebního
dne. Součástí veletrhu byl bohatý doprovodný program včetně soutěže o nejsympatičtější snoubenecký pár. Letos se tohoto veletrhu
zúčastnil také kravařský zámek jako vhodné
místo pro konání jak civilního obřadu (venkovního i vnitřního), tak svatební hostiny.
Zájemci měli možnost si přímo na místě také
rezervovat konkrétní termín, ať už v letošním
roce, nebo i v příštím. Naše účast byla určitě
přínosná ve zviditelnění zámku jako krásného místa pro začátek manželského života.
Kateřina Štědroňová, oddělení kultury

Kulturní památky se opět předvedou
v plné své kráse, na jaře totiž většina
z nich zahajuje novou turistickou sezónu.
Od dubna se návštěvníkům otevřou také
dveře našeho zámku. V dubnu, květnu,
září a říjnu bude zámek turistům otevřen
vždy jen o víkendech od 10:00 do 17:00
hod. a to včetně státních svátků. Od června do srpna pak můžete zámek navštívit
od úterý do neděle od 10:00 do 17:00 hod.
Letošní turistická sezóna bude obohacena o expozici vykovaných děl kovářů MSK.
Chystá se spoustu zajímavých doprovodných výstav, takže je na co se těšit.
Zároveň bychom Vás rádi pozvali na
Otvírání turistické sezóny, které proběhne
v neděli 28. dubna a kde jinde než u nás na
zámku. Letos se na akci budou prezentovat také zajímavá místa na Hlučínsku, takže si budete moci odnést nějaký zajímavý
tip na výlet. Budete moci využít nabídku
regionálních produktů, které budou na
akci nabízeny. A hlavně - zámecké nádvoří se promění ve školu. Děti si tak budou
moci vyzkoušet různá řemesla a dovednosti. Na akci čeká spousta zábavy nejen
děti, ale i dospělé.
(red)

Ze zámku
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OTEVÍRÁNÍ TURISTICKÉ
SEZÓNY HLUČÍNSKA 2019
Aneb takoví jsme byli

→ Škola hrou: vyzkoušej si řemeslo
→ Prohlídky zámecké expozice
→ Vystoupení regionálních souborů
→ Prezentace zajímavých míst Hlučínska
→ Prodej regionálních produktů
→ Výtvarná soutěž
→ Soutěž O zlatý koláč 2019
→ Atrakce pro děti

28/4/2019
10 – 17 hod.
Zámek Kravaře

Kultura
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Bešeda u kafeja
Posezení u kávy a koláče s doprovodným
programem - to je již tradiční akce na
zámku v Kravařích, která se uskutečnila
odpoledne 10. března a přilákala více jak
70 návštěvníků. Letošní rok přijal pozvání
folklórní soubor Vlašánky z Bohuslavic,
který svým pásmem lidových písní, tance
a vyprávění pobavil a rozezpíval celé publikum. Nechybělo ani překvapení odpoledne. Pro tento ročník jsme zvolili známý
soutěžní pořad - KUFR. Bohužel moderátor Pavel Zedníček nemohl dorazit, proto
se jeho role zhostil Jindra Večerek s asistentkou Dorotkou. Z publika bylo vybráno
8 dobrovolníků do 2 soutěžních týmů, kteří
museli hádat názvy různých předmětů. Boj
byl téměř vyrovnaný, ale vítěz jen jeden.
Každopádně gratulace patří všem, kteří se
soutěže zúčastnili a zapojili se do programu. Pak došlo na předání cen a na úplný
závěr ještě na společnou píseň. Děkujeme
všem, kteří zapůjčili do této soutěže různé
předměty, našemu vtipnému moderátorovi Jindrovi a jeho asistentce Dorotce a v
neposlední řadě Cukrárně paní Jařabové
za koláče pro účastníky a vystupující.
Silvie Hříbková

Máte doma
funkční smaltovanou troubu?
Na jednu z připravovaných akcí
bychom potřebovali STAROU
SMALTOVANOU TROUBU (funkční).
Máte takovou troubu doma?
Byli byste ochotni ji zapůjčit?
Pak nás prosím kontaktujte na tel.
605 229 416.
Oddělení kultury

Přivítali jsme nové občánky
Jednou z tradičních akcí, která se koná
několikrát do roka je Vítání nových občánků. První setkání v tomto roce proběhlo
23. února 2019 v Rytířském sále našeho
zámku. Vítání se účastnilo celkem 19 dětí
se svými rodiči, prarodiči nebo sourozenci.
Přivítali jsme tyto občánky:
Sára Kubná, David Vařeka, Jakub Ulička, Matěj Hyvnar, Jindřiška Riemlová,
Sebastian Michalčík, Eliška Melecká,
Jonáš Fidrich, Jakub Fidrich, Kryštof
Jarkulisch, Anastázie Mikettová, Viktorie Tietzová, Anna Kalužová, Magdaléna Figecká, František Novák, Dominik Navrátil, Markéta Hufová, Elen
Leščinská, Tomáš Kocian
O kulturní vystoupení se postarala Eva
Westová a Viktorie Jařabová, které svým
zpěvem potěšily všechny přítomné.
O hudební doprovod se postarala Gabriela

Westová a Marcela Kuvíková. Po krátkém
zahájení a proslovu se rodiče podepsali do pamětní knihy, od města Kravaře
převzali finanční hotovost, knihu Říkadla
pro nejmenší a kytičku. Pro všechny zúčastněné bylo nachystáno malé pohoštění. Všem dětem bych popřála do života
hodně zdraví, moře lásky, pohody, radosti
a ať vyrůstají ve šťastné rodině. Ještě hodně vody uteče, než se děťátko naučí všemu, co správný muž či žena mají vědět
a umět. Bude záležet na vás – na rodičích,
jak své dítě povedete, kolik mu dáte pocítit
své lásky, čemu všemu ho naučíte a jak nároční k němu budete. Tak vám držím palce,
ať vše zvládnete. Ráda bych poděkovala
za skvělou přípravu všem, kteří tuto akci
organizují. Už teď se těším na další Vítání
občánků, které se plánuje v létě 2019.
Monika Brzesková, starostka

Kultura
Pokračování ze str. 1.
Na závěr akce se sálem rozezněl smuteční
pochod, aby doprovodil basu na její poslední cestě v tomto roce, což symbolizuje
konec masopustu a začátek půstu, který
trvá od popeleční středy až do Velikonoc.
I letos se akce vydařila a my se těšíme na
další ročník. A vy se nemusíte vůbec stydět
a příští rok přijít i v sebešílenější masce.
:-) Velké poděkování všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravách akce, především
pak Centru volného času, které vynaložilo
největší úsilí, poděkování patří hned dvěma Romanům – Grygarčíkovi a Křesťanovi,
poděkování patři i otci Danielovi, vedení
města, všem vystupujícím, Městské i Státní
policii a také všem sponzorům. Ještě jednou díky vám všem!
Partneři akce:
Město Kravaře, CVČ Kravaře, Základní umělecká škola Ivo Žídka Kravaře, ZŠ Kravaře,
Aquapark Kravaře, Zámek Kravaře, Farnost
Kravaře, paní Magda Lišková
Sponzoři:
Atrakce Radim a David Janta, Galanterie
Petr Tkaczik, Restaurace Slanina, Vinotéka – delikatesy U Pekařa Kravaře - paní
Kateřina Pechatá, Restaurace U Šťura, Restaurace Nemlyn Kravaře, Potraviny Pavel
Stošek, Gyros Kravaře – Lukáš Rinka, Alfréd
Hollesch Obklady – dlažby, Autoškola Jan
Skřeček, Moje kolo – prodejna Kravaře,
Řeznictví Petr Vilášek, Potraviny Hahn.
(red)

strana 9

Z naší knihovny

strana 10

Městská
knihovna
Kravaře

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

Výběr knižních
novinek
Pro dospělé

• Linda Green – Až tady nebudu
• Marta Davouze – Celej Franz!
• Kristan Higgins – Dokonalá partie
• Renata Petříková – Druhá šance
• Vlastimil Vondruška – Duch znojemských
katakomb
• Hana Marie Körnerová – Hodina po půlnoci
• Wulf Dorn – Fobie
• Erin Watt – Jediná maličkost
• Vlasta Javořická – Loďka v peřejích
• Tess Gerritsen – Mlčící dívka
• Linda Castillo – Mrtví promlouvají
• Hana Kolaříková – Na konci světa
• Janelle Brown – Naposledy se ohlédni
• Antonio G. Iturbe – Osvětimská knihovnice
• Paula Daly – Přátelé měj nablízku
• Vlasta Pittnerová – Rézinka
• Vlastina Svátková – Sama sebou
• J. D. Robb – Se mnou si nezačínej
• Pavel Liška - Sí, vole! Vandráci na cestě
Střední Amerikou
• Táňa Keleová – Vasilková – Střípky
• Corban Addison – Trnitá sklizeň
• Danka Šárková – Ukradené dětství Kamily
• Simone St. James – Zlomené duše

... a něco pro děti a mládež
• Vera Brosgol – Anin duch
• Alberto Pellai – Je čas jít do hajan!
• Kasie West – P.S. Líbíš se mi
• Nicole Ehrenbergerová - Móda, krása a
životní styl (A Cup of Style)
• Lauren Kate - Odpuštění
„Kniha je záchranný pás samoty“

Ramón Gómez De La Serna

Staňte se čtenářem naší knihovny
Čtenářské poplatky (na 12 měsíců):
• Dospělí			
90 Kč
• Mládež do 15 let 		
50 Kč
• Důchodci nad 70 let
zdarma
• Výpůjční doba 2 měsíce.
• Půjčujeme knihy, časopisy, audioknihy a stolní hry.
• Obalujeme knihy a učebnice 5 Kč/ks.
• Poskytujeme kopírovací služby pro čtenáře i veřejnost.
• Internet zdarma.
• Pořádáme besedy, přednášky a tvůrčí díly.
• Pro děti pořádáme nezapomenutelný večer s přespáním – Noc s Andersenem.

PŮJČOVNÍ DOBA
Pondělí 		

8:30 - 12:00

13:00 - 17:30

Úterý 		

8:30 - 12:00

13:00 - 16:00

Čtvrtek		

8:30 - 12:00

13:00 - 17:30

Z našich mateřských škol
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Únor MŠ Petra z Kravař ve fotografiích

Masopustní radovánky v naší školce.

Srdíčkový den ve třídě Sluníčko.

Podle Školského zákona č.561/2004 Sb., § 34, odst. 2 ředitelka MŠ Kravaře
- Kouty, příspěvková organizace, Hlučínská 256/189 a ředitelka MŠ Petra
z Kravař, příspěvková organizace, Petra z Kravař 3165/9 oznamují, že

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2019/2020

proběhne v úterý 7.5.2019 od 8:00 do 15:30 hod.
v uvedených mateřských školách

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 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). Dle novely školského zákona jsou
obecně závaznou vyhláškou města Kravaře č.4/2016 stanoveny školské
obvody spádových mateřských škol dle trvalého pobytu dítěte. Přednostní přijetí dítěte s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové
MŠ, se pro školní rok 2019/20 vztahuje na děti, které dosáhnou věk nejméně 3 roky k 31.8.2019, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného
ve školském rejstříku (§34, odst.3).

Děti ze třídy Beruška zahrály kamarádům ze školky a svým rodičům krásnou
pohádku O dvanácti měsíčkách. Kostýmy pro herce ušila jedna z maminek,
paní Jana Glabasniová, které tímto děkujeme.

• K zápisu přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
• U žádosti dítěte se zdravotním postižením předloží rodiče
u zápisu dítěte písemné vyjádření praktického lékaře.
O přijetí dítěte rozhodne ředitelka MŠ dle organizačních
a kapacitních možností mateřské školy.
Tiskopisy:
Žádost o přijetí dítěte potvrzenou lékařem (netýká se předškolních dětí) a Souhlas ke zpracování osobních údajů dítěte si můžete
vyzvednout v týdnu od 15.4.2019 v MŠ, nebo si je stáhnout z webových
stránek MŠ www.mskravarekouty.cz nebo www.mskravare.cz.
Na Vaše děti se těší kolektiv MŠ! :-)

Předškoláci z naší školky navštívili základní školu. V rámci tzv. adaptačních hodin mají děti možnost seznámit se s prostředím školy a vyzkoušet si roli školáka.
Děkujeme p. učitelkám E. Paverové a G. Jařabové za organizaci návštěvy.

Z našich mateřských a základních škol
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Akce MŠ Kravaře-Kouty ve fotografiích

Zajímavé povídání o zvířátkách si pro děti z MŠ Kravaře-Kouty připravili
myslivci z Koutů, pan Josef Martínek a Michal Kern.
Maškarní ples MŠ Kravaře-Kouty v Buly Centru.

Beseda s příslušnicí Policie ČR - podpraporčík Mgr. Iveta Fic Myslivcová v MŠ Kravaře-Kouty.

Návštěva dětí MŠ
v 1. třídě
Ještě před zápisem do prvního ročníku navštívily v úterý 12. února děti
z MŠ Kouty naši základní školu. Prvňáčci
předvedli, co se za půl roku ve škole naučili a co předškoláky v budoucím školním roce čeká. Tématem byla ukázková
hodina pro rodiče - „Svátek slabikáře“,
kterou si pod vedením paní učitelky žáci
připravili.
Eva Watzlawiková
ředitelka ZŠ Kravaře-Kouty

Karnevalové dovádění v MŠ Kravaře-Kouty.

Bruslení v Buly Aréně
V pátek 22. února byla pro všechny žáky z naší školy a jejich rodiče připravena hodina
bruslení v Buly Aréně. Bruslaři si tak spolu s rodiči a třídními učitelkami mohli procvičit
své dovednosti na ledě, zadovádět si a v neposlední řadě trénovat hokej. Poděkování
patří Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ Kravaře-Kouty, z.s.
Eva Watzlawiková, ředitelka ZŠ Kravaře-Kouty

Z našich základních škol

Masopustní rej
V sobotu 23. února to v prostorách školy hýřilo nejrozmanitějšími karnevalovými maskami. Konal se zde Masopustní rej, a tak sem
děti dorazily v podobách čarodějnic, pirátů,
princezen nebo i zástupců zvířecí říše. Žáci
i jejich rodiče si společně užili odpoledne
plné tance a veselého programu, při kterém
nechyběly pohybové a výtvarné úkoly. Jako
na každém správném masopustu nebyla
nouze o smažení koblížků a plnění jelítek.
Nechybělo také bohaté občerstvení a dárek pro každého. Poděkování patří celému
Sdružení rodičů - především jeho předsedovi panu Jiřímu Tamfalovi a Středisku volného času, Opava, kteří akci zorganizovali.
Eva Watzlawiková
ředitelka ZŠ Kravaře-Kouty
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Lyžařský výcvik
„Pane učiteli, je nutné, aby měl můj syn běžky?
Víte, on nikdy nelyžoval, my také na to nejsme,
a tak si myslím, že klukovi to také k srdci nepřiroste.“ To je jeden z telefonátů před lyžařským
výcvikem ZŠ Kravaře, který jsme letos nazvali
„MS Jeseníky 2019“. Opravdu, naším cílem není
na LV „vytvořit“ Ledeckou, Samkovou, Banka,
Neumannovou či jiné naše vrcholové lyžaře
a snowboardisty. Od 10. do 15. února jsme na
Sporthotelu Kurzovní měli partu sedmáků, kteří už většinou základy lyžování zvládli s rodiči,
třeba i v Alpách. Ale bylo také hodně těch, kteří
do zasněžených hor zavítali jen zřídka, natož,
aby „přičichli“ k lyžování či snowboardingu.
Jsme asi také jedna z mála škol, která vyučuje
základům lyžování běžeckého. A letos, myslím,
žákům běžky „zachutnaly“. Byli nadšeni z toho,
že se dovedou na běžkách sklouznout, a že se
mohou vypravit třeba na chatu Švýcárnu. Museli. A museli si také umět běžky sami namazat
(mazací týmy jsme s sebou neměli… :-)). Vždyť
závěrečné závody MS probíhaly v trojboji - běh,
sjezd a slalom. No, a co večery? Klasicky - programy si musely národy – „Čičiny“ na sněhu
a „Šněhuláci“ připravit sami - hry, soutěže

a samozřejmě „poklička“. Poslední večer chystali lyžařští instruktoři, nechyběla ani diskotéka.
Nebyla dlouhá, protože poslední den nás čekalo
pokračování závodů ve slalomu a sjezdu.
Potkali jsme se také s kolegy ze SPŠ umělecké
v Opavě. Je příjemné slyšet: „…my tady toho
moc na práci nemáme, když je základům naučíte na základce...“.
Proto děkuji svým kolegům - lyžařským instruktorům: paní učitelce Lhoťanové a Ulrichové,
panu učiteli Theuerovi, externímu instruktorovi
Martinu Wernerovi, a také zdravotnici, paní učitelce Lehnertové, která musela řešit jeden palec
a jedno kolínko. Děkuji také všem vám rodičům
- sponzorům. Nakoupenými cenami, medailemi
a poháry jsme vaše děti mile překvapili.
A zase na začátek… „Tome, co říkal taťka na to,
že jsi vyhrál ve své kategorii snowboardistů celý
trojboj?“. „Vypadá to, že společně ještě na hory
vyjedeme.“
Třeba se Tomášovi podaří přemluvit taťku
a mamku, že si prkénka nasadí i oni... :-)

Čtvrťáci ve Světě
techniky
Poslední lednový den se čtvrté třídy vydaly do
Světa techniky v Ostravě. V rámci vzdělávacího
programu „Robot Ozobot“ se děti seznámily
s malým robotem, který se pohyboval na principu fungování barvocitlivých senzorů. Děti samy
vytvářely trasy pro roboty. V rámci hry všichni
prozkoumali, jak je možno změnit chování robota. Neméně zajímavé bylo pro žáky poznávání
různých zdrojů světla ve vzdělávacím programu
„Barvy, světlo, stín“. Seznámili se s pojmy záření,
viditelné světlo, UV záření a infračervené záření.
Sami si vyzkoušeli některé světelné experimenty a zahráli si stínové divadlo. Velkým zážitkem
byla i návštěva 3D kina s programem Oceány.
Společně jsme zde prožili velmi příjemné dopoledne, které jsme zakončili předáním pololetního vysvědčení.

Marcela Dudová, Hana Nosková
ZŠ Kravaře

Čtvrťáci ve Světě techniky.

Jan Pavlíček
vedoucí LV, ZŠ Kravaře

Z centra volného času

Okrskové kolo soutěže DĚTSKÁ SCÉNA
Jako každoročně Centrum volného času Kravaře pořádalo okrskové kolo soutěže Dětská
scéna 2019, které se konalo v pondělí 18.
února 2019 na zámku v Kravařích. Soutěže se
zúčastnilo celkem 77 dětí z těchto základních
škol: ZŠ Kravaře, ZŠ Kravaře-Kouty, ZŠ Štítina,
ZŠ Velké Hoštice, ZŠ Štěpánkovice, ZŠ Bolatice, ZŠ Sudice a ZŠ Chlebičov. V porotě jsme
přivítali paní Ludmilu Štědrou - herečku Slezského divadla v Opavě, paní Bc. Blanku Postulkovou - ředitelku Mateřské školy Kravaře,
paní Dorotu Letziánovou - kulturní pracovnici
obce Kobeřice a paní Evu Juráškovou, ředitelku Centra volného času Kravaře.
Ze všech soutěžících zvolila porota 9 recitátorů, kteří postoupili do okresního kola soutěže,
které se konalo v Loutkovém divadle v Opavě.
Postupující recitátoři:
Montagová Alena (ZŠ Chlebičov), Glabazňa
Viktor (ZŠ Štítina), Kupčíková Valérie (ZŠ Štítina), Vaňková Jasmína (ZŠ Štítina), Jařabová
Beáta (ZŠ Kravaře), Samolejová Věra (ZŠ Štítina), Štivar Nathan (ZŠ Štítina), Ignácová Kateřina (ZŠ Štítina), Kalousová Lada (ZŠ Štítina).
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Termíny letních táborů s CVČ Kravaře
1. - 10.7.2019 - Letní stanový tábor Hadinka I
10. - 19.7.2019 - Letní stanový tábor Hadinka II
19. - 27.7.2019 - Letní stanový tábor Hadinka III
27.7. - 10.8.2019 - Letní stanový tábor Hadinka IV
15. - 19.7.2019 - Letní tábor v budově TZ Vesmír Bolatice I
27.7. – 2.8.2019 - Florbalový tábor s přespáním v CVČ
28.7. - 4.8.2019 - Letní tábor v chatách Setina
29.7. - 2.8.2019 - Příměstský tábor Malé Hoštice
5. - 9.8.2019 - Letní tábor v budově TZ Vesmír Bolatice II
12. - 16.8.2019 - Příměstský tábor Kravaře

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










Radka Paláčková, CVČ Kravaře
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Z domova pro seniory
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Aktivity SPCCH

Únor v Domově pro seniory
sv. Hedviky – Kravaře
Začátek měsíce února proběhl ve znamení
příprav na blížící se ples. V letošním roce byl
vybrán námět KVĚTINOVÝ, proto zaměstnanci spolu s klienty vymýšleli a vytvářeli
vše v tomto duchu. Stříhali květinky jako
visačky a vstupenky, do kulturní místnosti
vyráběli květinové závěsy apod. Ručně vyrobené se v pondělí před plesem doplnilo květinami živými, zejména tulipány a petrklíči,
které celou výzdobu nádherně korunovaly.
Samotný ples byl zahájen v úterý 12. února
ve 14. hod., kdy se v kulturní místnosti sešli
klienti, zaměstnanci, zástupci města, hudební doprovod p. Mazánek a další. Mnozí
se k plesovému veselí přidali i v květinových
maskách. A právě veselá nálada, milí hosté,
dobrá hudba, skvělé občerstvení a bohatá tombola přispěli ke zdárnému průběhu
této akce. Každá vstupenka byla slosovatelná, takže nikdo neodcházel z plesu smutný, všichni byli nějakou výhrou potěšeni.
První cenou byl již tradičně nádherný dort
paní Jařabové, na kterém taktéž nechyběly
květiny. Klienti i zaměstnanci se bavili do
večerních hodin a ve všech zúčastněných
zanechala radostná atmosféra krásný pocit
a dobrou náladu.
Další z akcí, která se pro klienty uskutečnila,
byla přednáška z cyklu Malá univerzita III.
věku. Tentokrát Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře navštívila sestra Marie Margareta Štědroňová, rodačka z Kravař, aby všem
zúčastněným popovídala o svém povolání
k řeholnímu životu, o svém poslání učitelky mateřské školy a hlavně o životě v řádu
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Své vyprávění

doplňovala fotografiemi a naše klienty obzvlášť zaujala pasáž, kdy sestra popisovala
příchod sester do Kravař, jejich působení ve
farnosti i následný nucený odchod v padesátých letech. Připomenula, že podruhé sestry přišly do Kravař v září roku 1991 a působí
zde dodnes. Sestra Margareta si po přednášce se všemi popovídala, všem poděkovala
za milé společenství a každého obdarovala
malým dárečkem.
V závěru února si v kulturní místnosti zaměstnanci pro klienty připravili Masopustní
posezení. Mezi seniory vběhl rej rozličných
a veselých masek, pak vstoupilo procesí plaček v čele s farářem a symbolicky pochovali
basu. Ani při této akci nechybělo posezení
u kávy a výborných koblih, které k závěru
masopustu neodmyslitelně patří. Po této
akci se všichni začali připravovat na Postní
dobu, která v letošním roce začala 6. března.
Přejeme všem krásné jaro, děkujeme za přízeň a těšíme se na další vzájemná setkávání.

Květinový ples.

Petra Jochimová
aktivizační pracovnice

Masopustní posezení.

Tak jako každý rok, sešli se členové místního spolku SPCCH na výroční členské
schůzi, která se konala 7. února v restauraci Golf Clubu a to v počtu 103 členů. Na
úvod promluvil předseda p. Karel Kostka,
který všechny srdečně přivítal, popřál nám
do nového roku hodně zdraví, spokojenosti a přivítal mezi námi i vzácného hosta, starostku města Moniku Brzeskovou.
Po slavnostním přípitku pak proběhla
gratulace letošním jubilantům a uvítání
4 nových členů. Paní Lydie Peterková nás
seznámila s uskutečněnými akcemi v průběhu loňského roku a byl to seznam skutečně dlouhý. Akce plánované na rok 2019
představil místopředseda p. Antonín West.
O vzorném a bezchybném vedení účetnictví nás přesvědčila dlouholetá účetní
p. Dana Lasáková, což svojí revizní zprávou
potvrdila předsedkyně finanční kontroly
p. Maria Czerná. Předseda všem výše jmenovaným, jakož i ostatním členům výboru poděkoval za dobře odvedenou práci
a vyzval i řadové členy, aby se zapojili do
navrhování dalších akcí. Poté si vzala slovo paní starostka, která kladně zhodnotila
činnost celého spolku, byla potěšena hojností účastníků i počtem našich akcí a popřála všem pevné zdraví a elán do dalších
let. Jako překvapení přinesla pro všechny
dárky v podobě knižních publikací. Následoval volný program, který mnozí využili
na setkání s ostatními. Pro zpříjemnění se
podávala káva a sladkost a později jsme si
pochutnali na guláši.
Ve čtvrtek 14. února se sešlo 20 členů na
tradiční procházku zimní krajinou. Z Olšinek se vydali po nové cyklostezce s cílem dojít ke splavu a zpět. Jako tečku za
aktivně stráveným odpolednem si v Timi
baru dopřáli něco na zahřátí. Přestože
bylo chladno a větrno, procházka se líbila
a mnozí tak plnili předsevzetí, zlepšit svoji
kondici a dodat si pozitivní energii. Několik
zdatných jedinců to pak uplatnilo druhý
den na farním bále.
Za SPCCH Anna Lusarová

Z naší farnosti

strana 16

Slovo pana faráře
Milí spoluobčané,
ačkoli jsme před nedávnem slavili Vánoce, než se nadáme, budeme tu mít Velikonoce. Často se setkávám s otázkou, proč jsou Velikonoce vždy v jiném termínu. Výpočet
data Velikonoc se stanovuje tak, že Velikonoční neděle následuje vždy po prvním
jarním úplňku. Pokud je první jarní den 21. března, pak Velikonoční neděle může
být nejdříve 22. března a nejpozději 25. dubna. První mezní termín určitě nikdo
z nás ještě nezažil, ale byli jsme mu velmi blízko v roce 2008, kdy Velikonoční neděle
připadla na 23. březen. To se stalo poprvé od roku 1913. Co se týče druhé mezní
hranice, ani na tu si určitě nikdo z nás nevzpomene, protože ještě prakticky nikdy
nenastala. Avšak v roce 2011 jsme se jí přiblížili o jeden den, kdy Velikonoční neděle
připadla na 24. duben. Nejčastějším datem, na nějž připadá Velikonoční neděle je
12. duben. Ačkoli byly v průběhu dějin snahy zavést pevný termín Velikonoc na první dubnovou neděli, stále trvá tradiční praxe výpočtu data podle židovských zvyků.
Letos budeme slavit Velikonoční neděli 21. dubna.
Rád bych vás všechny pozval k velikonočním bohoslužbám, v nichž oslavujeme
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Neděli předchází Velikonoční třídenní, v němž prožívají křesťané poslední dny Kristova života. Bohoslužby na Zelený čtvrtek začnou
v obou kravařských kostelích v 18:00, na Velký pátek v 15:00. Obřady Vzkříšení, které vždy byly na Bílou sobotu večer, se budou letos konat až v neděli před
svítáním. V obou kostelích začnou v 4:15 a po nich bude následovat společná
snídaně u kostela. Na Velikonoční neděli budou mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v 7:30, v 9:30 a v 18:30 a v kostele sv. Mikuláše v 7:00 a v 9:00. Na
Velikonoční pondělí pak v obou kostelích v 7:00.
Otec Daniel

Putování po Izraeli: 3. část
Ve středu ráno jsem se konečně dočkala!
V plánu byla návštěva Božího hrobu. Božím
hrobem se myslí celý chrámový komplex, který zahrnuje jak Golgotu, tak Boží hrob, místo
oplakávání (tedy kámen, na kterém byl položen Kristus po své smrti). Je zde označeno
místo, kde stála Maria se sv. Janem a hrstkou
těch nejvěrnějších. Přímo pod Golgotou se nachází Adamova kaple, tedy symbolické místo
Adamova hrobu. Hned za ní je kaple vojákova,
kaple veleknězova, dolů po schodech se schází
do arménské kaple a v samém suterénu je ještě
kaple sv. Heleny. Chrám spravuje šest křesťanských církví.
Když jsme tedy labyrintem arabského tržiště doputovali ke chrámu, otec se spolu s Terezkou bleskově rozhodli, že vzhledem k aktuální situaci půjdeme nejprve na Golgotu, kde
fronta postupovala o poznání rychleji. Tedy
po schodech vpravo vedle vstupu. Všechno ve
mně zajásalo, když jsem stoupala po mramorovém schodišti. A když jsme se ocitli nahoře,
jásot ve mně propukl v nejvyšší míře. Pravda,
i tady bylo plno a i tady člověk slyšel nahlas
všechny jazyky světa. Ale rozhodla jsem se, že
si radost nenechám vzít. Přesto to bolelo, když

jsem viděla, jak návštěvníci vtipkují, mají v puse
žvýkačky – jsou zkrátka „mimo“. „Nebylo jim to
dáno…“, zaslechla jsem v sobě tichý hlas. A tak
jsem se přidala k jedné milé paní od nás z autobusu. Chytily jsme se za ruce, sklonily hlavy
v modlitbě a z očí nám oběma tekly slzy. Setkání s místem samým byl otázkou několika vteřin.
Sklonila jsem se, v dutině v místě ukřižování
jsem zkontrolovala moje srdce, které tam zůstalo od poslední návštěvy. Bylo tam! A věděla
jsem, že je na tom nejlepším místě. Pár kroků
od posvátné půdy jsem pak zapálila svíčku za
všechny, kterým jsem slíbila, že na ně budu myslet. Když jsem druhou stranou schodiště scházela dolů, pro slzy jsem neviděla.
Boží hrob neboli Anastasis je pro mě místem tiché piety. Celá bazilika je nádherně vyzdobena
mozaikami. Hned u vstupu u zdi, pod kterou je
umístěn kámen oplakávání, je vyobrazen celý
výjev posledních hodin Kristova života. Když
jsme po několika hodinách z baziliky Božího
hrobu odcházeli, loučila jsem se s ní s pocitem:
„kdo ví zase kdy…“ Netušila jsem, že budu ještě
během naší pouti odměněna ještě dvakrát.
Naše cesta vedla dál na Skalní dóm. To je ona
krásná zlatá kopule, která jako první chytí ná-

vštěvníka za srdce, když do Jeruzaléma vjede.
Jde o nekrásnější muslimskou stavbu na světě.
A dodejme, že se nachází nad místem, kde se
kdysi dávno rozkládala velesvatyně chrámu
židovského. Ony dvě kultury se v Jeruzalémě,
což v překladu znamená „město pokoje“, pořád prolínají, přičemž o pokoji mnohdy mluvit
nelze, i když pokoj je právě to, co toto krásné
město potřebuje ze všeho nejvíc.
Vůbec jsem netušila, že na Skalní dóm nebo
také na Chrámovou horu se může obyčejný
turista dostat. Děje se to: a to pouze 1,5 hodiny denně. Pro muslimy je to hodně posvátné
místo, mešita Al Aksa, která je zde umístěna
na stejné terase právě jako Skalní dóm, je nejposvátnější mešitou na světě. Je to docela
zvláštní: k jednomu stavebnímu komplexu vedou dva vchody. Jeden míří ke Zdi nářků – žid
jí neřekne jinak než Západní zeď. A pro židy je to
to jediné, co z jejich velkolepého chrámu, zničeného v roce 70 n. l., zbylo. Druhý vchod pak
vede právě na Chrámovou horu. Je to jako když
dva sousední domy dělí jeden ostře sledovaný
plot. Oba vchody jsou pak ještě znovu rozděleny na mužskou a ženskou část. A oba vchody
s pečlivostí sobě vlastní střeží buď izraelští
nebo palestinští vojáci. V té palestinské části se
hlídá ještě pečlivěji: žádné křesťanské symboly,
žádné ostré předměty, žádné vepřové maso,
šunka… NIC. Když pak projdete dřevěnou
pavlačí a pod sebou vidíte modlící se židy na
jejich výsostném území u zdi nářků, je to neskutečná směsice pocitů.
Pohled z Chrámové hory a na Chrámovou
horu však stojí za to! Překrásná kulatá stavba
je obložena modrou arménskou keramikou
a střecha je skutečně z pravého zlata. Jde
o nejkrásnější muslimskou stavbu na světě. V ní
je ukryt kámen, na kterém měl Abrahám obětovat svého syna Izáka. Jak víme, Abrahám je
praotcem jak židů tak i muslimů, neboť z jeho
krve pocházel sejně tak Izák jakož i prvorozený
Izmael. Na stejné rozlehlé terase se nachází
i ona Al Aksa, která není tak působivá, neboť má
kopuli načernalou, ale jak už bylo řečeno, je to
nejposvátnější mešita na světě.
A musím dodat, že Chrámová hora byla jediným místem, kde byste nenašli jediný papírek,
PET láhev nebo jakýkoliv odpad. Nesměli jste
se ovšem podívat za ochranný val.
Z terasy na Chrámové hoře jsme odcházeli
jednou z bran, která se nacházela v soustavě
budov, patrně školy a zařízení pro Palestince.
Bránu střežili (jak jinak) palestinští vojáci, po
zuby ozbrojení. A nebyl to vůbec příjemný pocit
kolem nich projít. Pohodlnou ulicí jsme se dostali až ke kostelu sv. Anny. Je to chrám poblíž
rybníku Bethesda, tedy místa, kde se odehrálo
jedno z četných Ježíšových uzdravení. Podle
legendy se právě zde narodila Panna Maria.
Místo jejího narození se nachází v kryptě. Sám

Z naší farnosti
kostel pochází z křižáckého období. Jde o čistou kamennou krásu. Kostel je vyhlášený tím,
že je zde skvělá akustika. Byli jsme tedy vybídnuti, abychom i my něco zazpívali. Ještě ale než
jsme do chrámu vstoupili, pohltila nás tlaková
vlna nefalšovaných gospelů. To, co jsme viděli
a slyšeli při vstupu, nejde popsat. Uvnitř „povykovala“ skupina černochů, která zde předváděla patrně „něco málo“ ze své liturgie. Nevím, ze
které byli země, ale energie, která z nich sálala,
by smetla v dobrém smyslu i Otce na nebesích.
Věřím, že s chutí zpíval s nimi. Až člověku přišlo
líto, že naše liturgie je taková „decentní“. Když
jejich lavina odezněla, tleskali jsme a tleskali,
oněmělí úžasem, a to včetně jedné naší poutnice, která zrovna ten den slavila kulaté narozeniny. Jo, jo, Bůh se umí postarat o dárek! Ještě
chvíli jsme čekali, než naši černí bratři odejdou.
Naše Máti Páně přesvatá byl jen takový jalový
zpěvný odvar.
Mši svatou jsme mohli slavit v Bazilice národů,
neboli v Bazilice krvavého potu. Sám otec Daniel řekl, že je to zázrak, protože jakkoliv jezdí
do Izraele často, je to teprve podruhé, co se mu
podařilo mši svatou na tomto místě sloužit. Pro
mě osobně to byl jeden z nejsilnějších zážitků
z naší pouti, když jsme při modlitbě Otče náš
stáli v kruhu a drželi se všichni za ruce. Po mši
svaté se nám nějak nechtělo pryč, všichni jsme
seděli nebo klečeli jako přikovaní.
Poblíž baziliky se nachází další pamětihodnost:
kostel zesnutí Panny Marie, což je samozřejmě
místo symbolické a je ve správě pravoslavné
církve. Odtud jsme se někteří vydali ještě ke kostelu Dominus Flevit – Pán zaplakal. Místo je o to
silnější, když jsme k němu přicházeli prudkým
svazem, kde je umístěn židovský hřbitov.
Ano, právě ten vyhlášený židovský hřbitov, kde
chtějí být pochováni židé z celého světa. Jedna hrobka je určena pro jednoho zemřelého.
A proto často prodávají svoje majetky, aby
mohli právě zde spočinout a čekat, až přijde
Mesiáš a vzkřísí je k životu. Mesiáš má přijít
Zlatou bránou, která je ovšem zazděná. Aby to
nebylo jednoduché, právě u ní si založili hřbitov
pro změnu muslimové, protože Mesiáš (jako
žid) přece nikdy na muslimský hřbitov nevejde
– a své mrtvé soukmenovce tedy k životu nevzkřísí. Důvod k úsměvu a k naději mají v tomto
směru ale křesťané, kteří vědí, že Mesiáš už kdysi
Zlatou branou do Jeruzaléma vjel.
Ve čtvrtek nás čekala cesta pouští Negev. Ten
den jsme totiž mířili na vyhlášenou pevnost
Masada. Což předpokládalo, že vstaneme poměrně brzy, protože tento památník, pro Židy
velmi posvátné místo, je hojně navštěvovaný.
Cestou jsme míjeli jeskyně Kumrán, kde se na
začátku 19. století našly svitky biblických knih.
Úžas z Masady ovšem nelze ani popsat. Zdroje
uvádí, že východní strana je vysoká 450 metrů, náhorní planina masivu má rozměry 600 x
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350 metrů. Před vstupem na lanovku nám byl
promítnut hraný dokument, který zachycuje
událost z doby cca 70. roku n. l. Masada byla
místem, kde se po zničení Jeruzaléma uchýlila
poslední hrstka židů – zélotů (mezi které kdysi
patřil i Jan Křtitel). Jednalo se přibližně o 1000
lidí. Ve filmu návštěvník mohl vidět jasný kontrast mezi dokonale vyzbrojenou římskou armádou a prostými židy, kteří neměli nic než svoji víru v Hospodina. Římané Masadu dobyli tak,
že řadu měsíců stavěli val, po kterém následně
přisunuli k hlavní bráně beranidlo, jež vstupní vrata rozrazilo. Vevnitř je však čekalo ticho
mrtvého města, neboť židé hromadně spáchali
sebevraždu. Ve studni zůstaly pouze dvě ženy
a pět dětí, které užaslým Římanům vypověděly vše, co se na pevnosti událo. A jejich příběh
poté ve své knize Válka židovská zvěčnil římský
spisovatel Josephus Flávius. Herodes získal Masadu, nikoliv však hrdý židovský národ.
Masada se tak stala posvátným místem celého
židovského národa. Myšlenka, že Masada už
nebude více dobyta, je zakotvena i ve vojenské
přísaze, kterou zde vojáci skládají.
A když jsme vyšli před budovu samotného muzea, pochopili jsme, jak dobré bylo vydat se
sem brzy ráno. Množství autobusů a tedy i turistů dychtících spatřit výsostné židovské území se
nedalo spočítat.
Naše cesta vedla zpátky pouští Negev. Být v této
oblasti a nevykoupat se v Mrtvém moři by byl
jednoduše velký prohřešek. Co mě překvapilo,
bylo to, že kůže po vykoupání vypadala jako naolejovaná. To si z minulé návštěvy nepamatuji.
Znalci dokonce tvrdí, že není dobré se potom
sprchovat, právě proto, aby efekt vody z Mrtvého moře zůstal na pokožce co nejdéle.
Mše svatá byla tento den naplánovaná v Betfage. Je to místo, kde Ježíš nasedl na Květnou
neděli na oslátko a vydal se na svoji královskou

jízdu do Jeruzaléma. Jak víme, stačilo jen pár
dnů na to, aby se vítězné „Hosana Davidovu
synu!“ změnilo na „Ukřižuj!“. Přízeň davu je stálá
jako aprílové počasí.
Po všech zážitcích jsme se těšili na večeři. Ráno
jsme opustili hotel Malory v Betlémě, takže jsme
napjatě očekávali, jaké bude ubytování v Jeruzalémě přímo v centru. Hotel New Metropol se
nacházel poblíž Damašské brány, a tedy nedaleko od chrámu Božího hrobu nebo od Západní
zdi (Zdi nářků) – cca 20 minut chůze. Vstup do
hotelu skutečně zážitek byl, bohužel v tom nejhorším slova smyslu. Musím ale říct, že personál
skládající se z postarších arabských pánů byl
ochotný a vstřícný. Působili dojmem, že by nám
chtěli snést modré z nebe. Všichni jsme se také
shodli na tom, že jídlo zde bylo stejně výborné
jako v hotelu předchozím.
V ten večer jsme stihli ještě zavírání Božího hrobu, ke kterému jsme došli Damašskou bránou.
Jedná se o drobný rituál, při kterém muslim
z přilehlé arabské čtvrti vynese z chrámu žebřík,
za pomoci kterého zavře klíčem petlice na vratech. Žebřík pak vsune okénkem zpět do chrámu. To vše se odehrává za zvuku odbíjejících
hodin, které ohlašují, že je přesně 19.00 místního času. Ráno se celý proces opakuje v opačném sledu. Je třeba dodat, že klíče ke chrámu
vlastní dvě muslimské rodiny už celá staletí
a jsou na to náležitě hrdé.
Prošli jsme arabskou tržnicí částí Cardo, což byla
hlavní třída původního Jeruzaléma. Posledním
zážitkem tohoto dne byla návštěva Zdi nářků,
tedy toho jediného, co zbylo z věhlasného židovského chrámu. Pro mě osobně to bylo trochu zklamání. Židé se zde modlili za zvuku sbíječek a vrtaček – hluk jim podle všeho nevadil.

Chrám Božího hrobu.

Božena Muczková

Spolky
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Basa byla pochována
Už je to tak! V pátek 1. 3. došlo ke smutné
události. Na tradičním plese KDU – ČSL
jsme pochovali všeobecný zdroj veselí
– basu. I když zpočátku to smutně nevypadalo. Farní sál praskal ve švech, muzikanti skupiny OH – BAND naladili nástroje
a plesání nabralo rychlé obrátky. Na parketu se střídaly všechny možné hudební
styly, taneční kreace, šaty dlouhé i krátké a tanečníci všech věkových kategorií.
Vzápětí nás svojí návštěvou poctily místní Karmašnice, které jako vždy předvedly
nejen svoje taneční a pěvecké umění, ale
předaly i životní postřehy a nejedno moudro. Až pak po 23. hodině došlo ke zlomu.
Muzikanti přeladili na pohřební notu a za
smutečního pochodu byla do sálu přinesena naše drahá zesnulá. Basu oplaká-

valy přesmutné plačky (a že naplakaly!),
posledního rozloučení se ujal duchovní
k tomuto čestnému účelu speciálně zřízený
a ustanovený. Věříme, že hned o Velikonocích basa opět přeslavně vstane z mrtvých.
Pak už nebylo nic jiného než počkat na
půlnoční tombolu, která byla i tentokrát
bohatá a plná obyčejných i neobyčejných
sponzorských darů.
Lidový bál je náš. Schází se na něm místní,
pravidelně přijíždějí také návštěvníci z blízkého i vzdáleného okolí. Dá se říct, že se na
něj těšíme celý rok. Velké poděkování patří
tedy všem, kdo se o přípravu plesu jakýmkoliv způsobem zasloužili. A na rok, dá-li
Bůh, však víte... :-)
Božena Muczková

Ze zámeckého
klubu žen
První únorové setkání zámeckého klubu
žen patřilo zdraví. Zavítal mezi nás známý
bylinkář a lázeňský lektor Karel Štenbaur.
Jeho přednáška byla zaměřena na používání bylin pro zdraví. Velmi vyčerpávajícím způsobem nás seznámil s kladným
i negativním působením některých bylin
a s jejich použitím. Také převedl několik
kvalitních bylinných mastí.
Druhé únorové setkání patřilo zábavě.
Sešly jsme se na „pyžamovém večírku“,
kterým jsme zakončily masopust. V úvodu vystoupily se svým velmi vtipným programem seniorky z Bolatic, které ve svém
vystoupení zařadily i pyžamovou scénku.
K večeru patřila i vynikající večeře z vinárny ve Velkých Hošticích a koblížky, které
upekla naše členka Marie Petříková. A co
by to byl za večírek, kdyby se na něm netancovalo. O hudbu se postaral pan Bařinka a tak bylo opravdu veselo. Také se zpívalo a tentokrát se ani nechtělo domů. Ale
jak se říká, že všechno jednou skončí, tak
skončil i letošní masopust v našem klubu.
Co nás čeká v nejbližších týdnech – společně oslavíme MDŽ, Den učitelů, vyjdeme si
na vycházku nasbírat bylinky a na květen
máme připraven zájezd v rámci našeho
cyklu „Poznáváme Slezsko“, tentokrát se
vydáme do Beskyd. Mimo jiné do Světového muzea biblí v Jablůnkově, nebo nejvýchodnější obce našeho regionu Hrčavy,
kde se protínají hranice tří států – Česka,
Slovenska a Polska.
Eva Peterková

Z činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů
Od 6. února do 13. března vyjela naše jednotka k dalším 9 mimořádným událostem.

26. února se jednalo o požár trávy po nedovoleném pálení v Kravařích .

11. února to byl požár izolace cisterny
po rozpalování autogenem v Koutech.

8. března jsme vyjížděli do Bolatic, kde
došlo k požáru dřeva v kotelně rodinného
domu.
10. března jsme 45 minut po půlnoci zasahovali na silnici mezi Koutami a Zábřehem u spadlého stromu.
Hned další den se přes Českou republiku přehnal silný vítr, který zaměstnal hasiče na celém území naší republiky. V našem
případě se jednalo celkem o 4 události.

Nejprve v noci 11. března jsme řezali
strom na silnici směrem na Štěpánkovice, dopoledne pak borovici na Olšinkách
a poté jsme přejížděli do Oldřišova, kde
došlo k pádu stromu na rodinný dům. Ten
jsme úspěšně skáceli a vyjeli jsme na další
spadlý strom do Koutů.
Zatím poslední výjezd se udál 12. března v Bolaticích, kde jsme původně vyjížděli
k požáru haly, naštěstí se po provedeném
průzkumu jednalo pouze o planý poplach.
Lukáš Glabasnia, JSDH Kravaře

Zajímavosti

strana 19

Vzpomínky našich babiček:
A bylo jaro...
Skončil masopust a od Popeleční středy utichly zábavy, ani svatby se v minulosti
nekonaly. Naši předkové však dodržovali přísný půst. V rodinách se večer modlíval
Růženec. Ke snídani se vařilo kafe z pražených obilovin, polévka voďanka vařena
z vody a chleba. Na oběd bývaly různé polévky z brambor, zeleniny, nebo sladké jako
štírka, nudlová. Hlavním jídlem byla mačka šimlena s halečkami, nebo krupice, maštěné brambory se syrovátkou, nebo brambory se zelím, či s vajíčkem. K večeři pak
byl chléb s homulkou (po domácku vyrobeným sýrem), nebo chléb s vejci. To se později ve druhé polovině dvacátého století pomalu ale jistě měnilo. Půst se dodržoval
jenom v pátek a strava se stávala stále více pestřejší. A dnes snad jen málo starších
lidí půst o pátku dodržuje.
Zdálo by se, že život se v tyto dny nějak zastavil, ale nebylo tomu tak. Především
svátek sv. Josefa se slavil docela vesele. U nás v Kravařích se v předvečer svátku sešli
muzikanti a obešli všechny Josefy v celém městě. Začínalo se u fary, a pak postupně
od začátku „Kravařa, do Kutu i na Chalupky“. A tak dlouho do noci zněla píseň „O sv.
Josefe“, když se nestihlo všechno v ten den, pokračovalo se na druhý den. Každý Josef muzikanty počastoval. Také v rodinách se tento svátek slavil. Vždyť jméno Josef je
slavné a dříve bylo v každé rodině. Proto se také říkalo, že svátek sv. Josefa je svátkem
všech mužů. Připravovaly se chlebíčky a něco sladkého. V neděli nejblíže svátku sv.
Josefa se konala mše svatá věnovaná Josefům a v té době bylo v kostele tolik mužů,
jako nikdy jindy. Všichni se ani do kostela nedostali, stáli venku před kostelem až na
chodníku. Po mši šli slavit do hospody. Na sv. Josefa se také sadily „včasné kobzole“.
Také ženy měly v březnu svůj svátek – Mezinárodní den žen. 8. březen je mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. Tento svátek se slavil různými způsoby v závodech i obcích
od 50. do 90.let minulého století také v naší republice. Ženám blahopřáli s kytičkou
sněženek nebo karafiátů a malým dárkem představitelé podniků. Často byl spojen
s pohoštěním, hudbou a tancem. U nás v Kravařích se konaly městské oslavy MDŽ většinou v kinosále, kde byl připraven bohatý kulturní program, ve kterém vystupovali
v estrádních pořadech umělci z divadel v Opavě i Ostravě. Vzpomeňme na nezapomenutelného například Josefa Kobra. Sálem zněly také krásné melodie z operet či muzikálů. Svůj program si připravovaly i děti se svými učitelkami v recitačních, pěveckých
i tanečních souborech.
Protože březen je měsícem již jarním a bývalo často hezky a teplo, tak se pracovalo na zahradách. Začínal se také hrát fotbal na hřišti a lidé vycházeli na procházky.
V zámeckém parku bylo plno, vždyť začínaly kvést sasanky, pomalu i petrklíče a louky
byly plné sedmikrásek.
„Na sv. Josefa mráz květu neuškodí.“ (pranostika ze Slezska)

Eva Peterková

Víte, že...
• O masopustních rejích z Čech, Moravy
i Slezska máme písemné zprávy již ze
13. století, i když je svátek pravděpodobně zřejmě ještě starší.
• Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný
„tučný čtvrtek“. Tradičním jídlem k obědu byla vepřo-knedlo-zelo a k tomu džbán dobrého piva. Bývalo přesvědčení,
že na „tučný čtvrtek“ má člověk jíst a pít
co nejvíce, aby byl celý rok při síle.
• Poslední tři dny masopustu se u nás
ve Slezsku nazývaly „koněc masopusta“, také „ostatky“.
• Hlavní masopustní zábava začínala
o masopustní neděli. Po bohatém
obědě se všichni chystali do hospody
k muzice. Toho dne pivo teklo proudem a muzikanti se měli co ohánět.
• Také v masopustní pondělí se pokračovalo v zábavě a tanci. Vyvrcholením
masopustu bylo úterý. Tento den procházely vesnicemi průvody různých
maškar. Ve Slezsku vodili medvěda,
nebo také djabla. V mnoha místech
to byl kozel, od toho vznikl název „kozelek“, který se objevuje ještě dnes na
několika místech.
• Nakonec se šlo do hospody, kde se
propily všechny dary, kterými byli
účastníci průvodu obdarováni. Na
závěr se pochovala basa a všichni šli
domů. Ráno šli všichni ještě unaveni
do chrámu Páně na popelec.
• Staří Slezané zachovávali důsledně
posty. Jak začínala doba postní, hospodyně odnesly staré nádobí na hůru
a vařily v novém, nenačichlém masem.
Po celou postní dobu mastily máslem
a olejem.

Recept: Masopustní koblihy
Na konec masopustu se ve všech rodinách
pekly koblihy. Pro náš recept jsme sáhli do
30. let minulého století:

Potřebujeme:
50 dkg mouky (hladké), 3,5 dkg droždí, 4 dkg másla, 5 dkg cukru, 1 vejce,
1 žloutek, sůl, citronová kůra, ¼ l mléka,
trochu rumu
Postup:
Připravíme si kvásek z trochy vlažného
mléka a droždí. Do mísy prosejeme mouku, přidáme rozpuštěné máslo, cukr, vejce,

zbytek mléka, rum a kvásek. Vypracujeme
těsto, které necháme odpočinout a na teplém místě kynout. Po vykynutí je vyválíme
na cca 1 cm a vykrajujeme kolečka, která
naplníme marmeládou, přikryjeme druhým kolečkem, okraje přitiskneme a necháme ještě chvíli kynout přikryté utěrkou.
Smažíme ve 100% tuku dozlatova. Usmažené koblihy dáme na ubrousek, aby odsál
tuk, pak je pocukrujeme. Dobrou chuť!

Zajímavosti

Okénko pro zdraví
Dobrý den, přátelé,
ve vzduchu cítíme jaro a v přírodě nacházíme první lístky kopřiv. Kopřiva dvoudomá
– Urtica dioica spolu se smetánkou lékařskou – taraxacum officinalis, jsou na jaře
bylinky, které nám nabízí Božská příroda k léčení neduhů a k posílení těla a duše.
V dnešním okénku píšu o různých možnostech využití bylinky kopřivy (o smetánce lékařské jsem psala v minulých okénkách).
Mladé kopřivy sbíráme od jara do poloviny května. Nejsilnější účinky má tato
rostlina do rozkvětu (asi do poloviny července), ale účinky sbíraných rostlin v srpnu
a září nejsou zanedbatelné. Můžeme je sušit na koupele v zimním období.
Z oddenku kopřivy sbíraného na jaře nebo na podzim lze vyrobit velmi účinnou tinkturu , která se používá k masážím vlasové pokožky.
Kopřivová tinktura
Skleněnou nádobu naplníme nakrájenými oddenky a zalijeme alkoholem 30-40 %,
uzavřete víčkem, každý den sklenicí zatřepeme. Po 14 dnech výluh přecedíme, kopřivy vymačkáme, a výluh uskladníme v tmavé láhvi. Po každém umytí vlasů, vysušených ručníkem, vmasírujeme tinkturu do vlasů a necháme vlasy uschnout. Vlasy
neoplachujeme a nesušíme fénem.
Čaj z mladých kopřiv
Je velmi silný, čistí trávicí trakt, ledviny. Ledviny čistí tak
výrazně, že se doporučuje při každodenním popíjení ¼
čaje, tuhle kúru držet 14 dnů, jestli chcete v očistě pokračovat, přejděte na čaj z mladých březových listů.
Špenát z kopřiv
Omyté mladé listy kopřiv spaříme na sítu horkou vodou, nakrájíme. Cibuli s moukou
usmažíme na oleji nebo másle, jíšku zředíme mlékem, přidáme vejce a vmícháme
kopřivy. Směs můžeme rozmixovat tyčovým mixérem.
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Pokud máte dostatek sušených kopřiv, tak
si dělejte koupele těla nebo nohou. Do 5
l vody dejte 2 hrsti kopřiv, 10 minut vařit,
scedit, nalít do vany, koupel 1x měsíčně, uleví se u nemoci dnou , revmatismu.
S ohledem na tuto schopnost kopřiv, doporučuji sbírat kopřivy bez rukavic, je to na
Vás.
Kopřiva se suší rychle a dobře, nejlíp zavěšená ve svazcích. Usušené listy mají tmavozelenou barvu, ty které zčernají vyhodit.
Uskladnit v tmavé sklenici nebo v tmavé
místnosti.
Léčivé účinky kopřivy
• Posiluje organismus, imunitu
• Snižuje hladinu cukru v krvi, příznivě
působí na slinivku
• Je močopudná, snižuje otoky, vodnatelnost
• Pomáhá při léčbě jater a žlučníku
• Čistí krev, zlepšuje stav pokožky (vyrážky, akné)
• Je zdroj minerálních látek
• Pomáhá při zúžení cév na nohou vnitřní užití i koupele
• Odstraňuje únavu pomáhá proti bolestem hlavy

Polévka z kopřiv
Umyté nakrájené kopřivy vložíme do vroucí vody, přidáme nakrájené brambory a cibuli, vaříme, pak polévku rozmixujeme a zahustíme smetanou, dochutíme.
Kopřivový sirup
250 g čerstvých kopřiv zalijeme 1/2l studené vody, necháme 10 min. vařit, přikryté
necháme do druhého dne vyluhovat. Pak přecedíme, vymačkáme, do výluhu dáme
1/2 kg medu a uchováváme v lednici. Užíváme 1 pol. lžíci denně. Sirup podporuje
imunitu a zlepšuje problémy močových cest.
Odvar z oddenků
Omyjeme 20 g čerstvých oddenků (kořenů), nakrájíme na kousky, zalijeme ½ l studené vody, necháme 10 minut vařit a 10 min. louhovat. Polovinu scezené tekutiny
vypijeme hned a druhou polovinu přelejeme do termosky a vypijeme asi za 8 hodin.
Účinky odvaru – čistí krev, zlepšuje ekzémy, opary a kožní plísně.
Čerstvá šťáva z kopřiv
V odšťavňovači odšťávníme čerstvé listy a nať kopřiv, šťávu uchováme v lednici, 3x
denně užíváme 1 lžč. rozmíchanou ve sklenici vody 20 min. před jídlem. Kopřivu můžeme míchat s ovocem nebo jinými bylinami.
Kopřivový salát - elixír mládí a krásy
Kopřivy polijeme vařící vodou, necháme chvilku stát. Slijeme vodu, kopřivy pokrájíme, dále petrželovou nať, cibulovou nať, přidáme olej, citrónovou šťávu, můžeme
přidat i kefír. Smícháme a touto „majonézou“ salát zalijeme. Můžeme posypat lístečky jiných bylin. Dobrou chuť.

Shrneme pozitivní účinky kopřivy pro naše
tělo - je toho hodně, teď jít do přírody, na
zahrádku a připravit si kopřivové lektvary.
Na mé zahrádce jsou kopřivy, pampelišky
a jiné rostlinky chráněny, protože vím...
Příště bude okénko o vodě, šungitu a dalších léčivých silách naší matky Země.
Přeji všem jarní pohodu, dobré myšlenky
a spokojenost.
Citát:
„Nejlépe pomůžeš člověku, když ho dovedeme k poznání sebe sama, když ho naučíme poznat síly, které v něm dřímají...“
Dagmar Pechatá

Sport
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FLORBAL: Domácí turnaje našich týmů
Tři víkendy za sebou pořádaly naše týmy domácí turnaje, které se
odehrály ve Sportovní hale Mařádkova v Opavě. Přinášíme stručné
informace o tom, jak si naši kluci vedli a co je ještě v této sezóně
čeká.

ležitá vítězství. Skvělou formu si tým přenesl i do dalších zápasů,
které odehrál v Jablůnkově. Také tyto zápasy s přehledem vyhrál
a postoupil tak na první místo v tabulce Moravskoslezského přeboru. Doufáme, že se i v posledních 6 zápasech bude týmu dařit a udrží
si tak celkové první místo.

MLADŠÍ ŽÁCI
Domácí turnaj mladších žáků se konal 2.3.2019. Na tomto turnaji nás
čekali velice silní soupeři. Tým je ve velice dobrém rozpoložení, proto si kluci hodně věřili. Na turnaji jsme dvakrát zvítězili, uhráli jednu
remízu a jednou prohráli s největším favoritem. Podařilo se nám tak
získat krásné druhé místo, což je na takovémto turnaji velice ceněné.
Kluci si turnaj užili a parádně zahráli. Tým mladších žáků čekají ještě
dva turnaje, které si určitě také velmi užijí.

Domácí turnaj dorost.

Domácí turnaj mladší žáci - střídačka.
STARŠÍ ŽÁCI
Kategorie starších žáků pořádala svůj druhý domácí turnaj 23.2.2019.
Na tomto turnaji se nám povedlo poprvé v sezoně vyhrát, kdy se
nám podařilo v úžasném zápase v derby s Opavou zvítězit 8:7. Doufáme, že to bude odraz k lepším výsledkům do poslední části sezóny.
Starším žákům zbývá odehrát posledních 6 zápasů.

Po skončení soutěžních zápasů nás čeká také spousta florbalových
akcí: soustředění žáků (12.-14.4.). zájezd na superfinále (14.4.), zájezd
na turnaj v České Lípě (10.-12.5.), zakončení florbalové sezóny (18.5.),
florbalové prázdniny (4.-9.8.).
Za FBC Kravaře
Ondřej Frank a David Thomas

Fotbal: Jarní sezóna je tady

Domácí turnaj starší žáci – pokřik před zápasem.
DOROST
Tým dorostu odehrál své domácí zápasy již 16.2.2019. Oba se mu
velice povedly a v bouřlivé domácí atmosféře tak ukořistil dvě dů-

Jarní sezona ročníku 2018/19 je tady. Naše fotbalové kluby se v zimním
období připravovaly v tělocvičnách, ale také na umělce v areálu Buly.
Příprava nevybočila z tradice. Spíše jsme šetřili, a tak umělá tráva nebyla tak často využívána, jako v minulých letech. Naši muži nastoupí
v téměř nezměněné sestavě. Trenérem u „A“ mužstva bude Petr Hladký.
Rádi Vás znovu přivítáme na hřišti ul. Alejní a věříme ve Vaši podporu.
Znovu bych chtěl poděkovat našim sponzorům. Pracujeme sotva s vyrovnaným rozpočtem, a tak si nedovedeme představit situaci, pokud se
nepodaří společnými silami zajistit potřebných 150 až 180 tisíc korun.
Fotbal si zaslouží být uznávanou „hodnotou“ v našem městě. Celý náš
kolektiv je odhodlán pracovat ve prospěch sportu, fotbalu. Především
Vám divákům přejeme skvělou zábavu. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Karel Peterek

Zveme Vás
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KOVÁŘSKÉ SONÁTY

VYKOVANÁ DÍLA MISTRŮ KOVÁŘŮ
Vystavují kováři MSK, z.s.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JANA MIKULEHO

Otevírací doba
Červen - Srpen
Duben, Květen, Září, Říjen

KŘÍŽE Z CELÉ EVROPY

úterý - neděle, státní svátky 10:00 - 17:00
víkendy, státní svátky
10:00 - 17:00

Zámek Kravaře, Alejní 24, Kravaře
www.kravare.cz
www.facebook.com/zamekkravare

30. březen - 12. květen 2019, zámek Kravaře
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ZAPOMÍNÁNÍ MŮŽEME PŘEDCHÁZET
beseda s Mgr. Renátou Rychlíkovou, vstup zdarma

12. dubna 2019 v 16:00 hod. v Městské knihovně v Kravařích
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Zveme Vás, inzerce
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SRDEČNĚ VŠECHNY ZVEME NA KAŽDOROČNÍ

VELIKONOČNÍ DÍLNU,
KTERÁ SE USKUTEČNÍ

V SOBOTU 13. DUBNA 2019
OD 14:00 HOD.
VE FARNÍ STODOLE V KRAVAŘÍCH
Na této tvořivé dílně si můžete zhotovit
např. velikonoční vazby, dekorace z čajových
sáčků, ptáčky z látky a papíru, pískové
obrázky, velikonoční svíce, zvířátka z překližky,
polstrovaná vajíčka a mnohé další.

				
				

TĚŠÍME SE NA VÁS!
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!

ZŠ Kravaře a Město Kravaře
Vás zvou na:

DEN ZEMĚ

3.5.2019

ČISTÉ MĚSTO I DÍKY VÁM!

VÍCE INFORMACÍ V PŘÍŠTÍM BESEDNÍKU

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

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

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

Inzerce
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PEUGEOT 2008

V BOHATÉ VÝBAVĚ ACTIVE
ZA 305 000 Kč

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

AUTO HRUŠKA s. r. o., KONCESIONÁŘ PEUGEOT

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

Inzerce
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Využijte dotace až 135.000 Kč
Vyměňte svůj starý kotel za nový ekologický

Navrhneme Vám vhodná opatření k vytápění a ohřevu TUV ZDARMA

Vyřídíme Vám dotaci
Tel: (+420) 607 712 954
Ing. Radek Kramář, MBA
Kramar Engineering, s.r.o. , Hornická 790/1, Bolatice, 747 23

• Tepelná čerpadla • Plynové kotle • Automatické kotle • Podlahové vytápění
Chcete nové dveře do Vašeho interiéru?
Zastavte se u nás!

VÁŠ KRAVAŘSKÝ
REALITNÍ MAKLÉŘ

Vrchní 30
Opava
Kateřinky

zaměření cenové nabídky vzorková prodejna
montáž interiérové dveře dřevěné zárubně
atypické rozměry obložení kovové zárubně
bezpečnostní protipožární vstupní dveře do bytu
celoskleněné kvalitní české dveře polodrážkové

rám z masivního dřeva +odlehčená dřevotříska
prosklené stěny posuvné bezpolodrážkové
hliníkové hrany klima skryté zárubně dýhované
posuvné na stěnu laminátové posuvné do pouzdra
vzorková prodejna dveří SAPELI
pondělí- čtvrtek: 8:00 – 17:00

pátek: 8:00 – 15:00

www.sapdoor.cz

POMŮŽU VÁM
PRODAT NEBO NAJÍT
VAŠÍ NEMOVITOST

PRONÁJEM NEBYT.
PROSTOR, KRAVAŘE.

PRODEJ BYTU 3kk,
60m2, KRAVAŘE.

KOMERČNÍ POZEMEK,
KRAVAŘE, 3.430m2.

PROSÍM, NABÍDNĚTE PRO NAŠE KLIENTY :

BYTY / DOMY / POZEMKY v KRAVAŘÍCH a okolí

Zbyněk K u n z

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

:

www.heartreality.cz

Inzerce
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Inzerce 		

uben. A místo oblečení bude sleva na přilby -20%
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Zveme Vás 		
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