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Zámecká věžička se dočká
opravy
Dobrá střecha je jednoznačně základem
kvalitního domu. Dvojnásob to pak platí pro
dům, který má už 300 let a k tomu velikost
cca 40+1. O opravnách našeho zámku vás
pravidelně informujeme a máme upřímnou
radost z každé vydařené investice do tohoto kulturního dědictví našeho města. Nejen
návštěvníci parku jistě zaregistrovali, že se
oprava střechy posunula do další etapy,
a to rekonstrukcí věže nad vstupním portálem zámku a dvou bočních věžiček u kaple
v jižní části. Když v roce 1937 zámek vyhořel,
oheň střechu kompletně zničil a až do konce

www.kravare.cz

50. let minulého století pak byl zámek zastřešen jen provizorně. Zajímavostí je, že tato
střecha byla kompletně opravena pouhých
sedm let před požárem. Tehdy pod vedením klempířského mistra Augustina Pendzicha z Kravař. Na rovné střechy byla použita
nejlepší slezská břidlice a na mansardové
střechy a kapli břidlicové šupiny. Podruhé
byla v minulém století střecha, dle dochovaných fotografií, kompletně opravena až
v roce 1960, tedy téměř před šedesáti lety.
Letos počátkem prázdnin byla odborně sejmuta původní věžička nad vstupním portá-

lem a převezena k provedení nutné opravy
výdřevy a oplechování falcovanou krytinou
z mědi. Při demontáži dřevěných prvků bylo
zjištěno, že některá prkna byla ohořelá, což
vede k domněnce, že byly použity ze dřeva
poškozeného požárem zámku. Pár týdnů
nám bude na zámku věžička chybět, ale až
se vrátí, bude zase oslnivě krásná. A zcela výjimečně můžete díky tomu vidět z ulice Alejní nový kříž, který je od loňského podzimu
zpátky umístěn na zámecké kapli. Jakoby té
věžičce držel místo. :-) Jak jsem již v jednom
z minulých Besedníků uvedla, na tuto opravu jsme získali dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši 4 994 000 Kč a 250 000 Kč
z Havarijního programu Ministerstva kultury.
Opravy potrvají do konce listopadu letošního roku.
Monika Ševčíková
vedoucí oddělení kultury

Dotované projekty

Pozor na podomní prodejce

Běh zámeckým parkem
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
aktuálním tématem, které se momentálně řeší, je podomní prodej, který se v Kravařích velmi rozšířil. Je škoda, že
původně pozitivní skutečnost, že si můžeme svobodně vybrat dodavatele elektřiny nebo plynu, který má nižší ceny
a lepší podmínky, opět získala negativní nádech. Místo
dobrého pocitu, že jste ušetřili, potýkáte se s nevýhodnou
smlouvou, komplikacemi nebo se nemůžete novému dodavateli vůbec dovolat. Více informací naleznete na str. 7,
kde se tomuto tématu více věnuji. V případě podezření na
jakékoli nekalé praktiky prodejců neváhejte kontaktovat strážníky Městské policie.
Novinkou v příštích měsících bude online vysílání ze zastupitelstva města. To však
musí zastupitelé ještě na zářijovém jednání ZM schválit. Na posledním červnovém
zasedání zastupitelstva už probíhal zkušení provoz, který ukázal, co je potřeba doladit. Živé přenosy však bude nezbytné v průběhu podzimu dobře otestovat. Vše
připravujeme tak, aby se každý občan mohl na průběh jednání podívat prostřednictvím svého počítače. Online vysílání je krokem, který přiblíží rozhodování v zastupitelstvu lidem. Zpřístupněné a anonymizované materiály k jednotlivým bodům
najdete už nyní na webových stránkách města. Tam naleznete před zářijovým zastupitelstvem také aktuální informace k online vysílání. Na přípravách se podílela
bývalá místostarostka Mgr. Sandra Hradilová a IT oddělení.
Prázdniny se přehouply do druhé poloviny a děti se začínají těšit zpátky do školních
lavic. Ke konci prázdnin nesměl chybět řetízkový kolotoč, cukrová vata a střelnice.
I letošní Kravařský odpust bude plný kolotočů, dobrého jídla a pití a nebudou chybět skvělí vystupující jako Slezská kapela, Turbo nebo Aneta Langerová a závěrečný
ohňostroj. V kostele sv. Bartoloměje se mše svatá uskuteční v neděli 25. srpna 2019
v 10 hod. Týden před touto velkou nadregionální akcí společně oslavíme i Kutský
odpust v kostele sv. Mikuláše, a to v neděli 18. srpna 2019 v 9 hod. Po slavnostní mši
svaté se můžete v areálu u kostela těšit na vystoupení našich Karmašnic, nebude
chybět posvícenský koláč a další občerstvení. Všichni jste srdečně zváni.
Užijte si letní dny, prázdniny utečou jako voda a těším se na všechny školáky na zahájení školního roku.
Monika Brzesková, starostka

Jednání ohledně odkoupení podílu aquaparku
Zastupitelé města Kravaře na 6. řádném zasedání Zastupitelstva města dne
26.6.2019 projednali a schválili nabídku na odkup 5/8 vlastnického podílů Aquaparku Kravaře od zájmového sdružení Buly Aréna takto:
Dle znaleckého posudku zpracovaného na základě požadavku Města Kravaře činí
hodnota 5/8 vlastnického podílů Buly Arény z.s. 16.695.000Kč.
Zastupitelé města rozhodli, že tuto částku lze navýšit maximálně do výše
20.000.000Kč. Tento návrh na odkup podílů byl Buly Aréně z.s. předán právním zástupcem města Kravaře.
Vážení občané, Rada města deklaruje zájem 100% vlastnit Aquapark Kravaře a nadále zabezpečovat provoz v celém rozsahu ku prospěchu široké veřejnosti.
Budeme pokračovat v dalších jednáních s Buly Arénou a věříme, že se společně
dohodneme.
Martin Schwarz, místostarosta

Životní jubileum
v červenci
a srpnu slaví:
80 let
Charlotte Jarkulischová
Gerda Rainerová
Anežka Bryšová
Josef Urbisch
Max Řehulka
Krista Řehulková
Marie Postulková
Rita Kosubová
Werner Wrana
Manfred Jäger
85 let
Josef Nadanský
Anna Klásková
90 let
Agáta Ritterová
Terezie Raidová
Elfrida Baranková
91 let
Leo Richter
Teresie Thimelová
Terezie Hablová
92 let
Karel Kovalčík
102 let
Marie Peterková
Prosíme občany, kteří si nepřejí zveřejnit své
jméno v rubrice jubilantů, ať tuto skutečnost
nahlásí redakci Besedníku (tel.: 553 777 973).
Děkujeme za pochopení.
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Aktuální přehled dotovaných projektů
ÚSPĚŠNÉ ŽÁDOSTI O DOTACI A FÁZE JEJICH REALIZACE
VÝŠE DOTACE

STAV ŽÁDOSTI
FÁZE REALIZACE

70 800

SCHVÁLENO
zrealizováno

14 287 000

SCHVÁLENO
probíhá*
realizace

8 809 438

SCHVÁLENO
v řešení

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

168 000

SCHVÁLENO
probíhá*
realizace

Obsahem projektu bude celková revitalizace
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE stávajícího sportovního areálu (výstavba nové
provozní budovy s hygienickým zázemím, šatnami a
Rekonstrukce sportovního
klubovnou; stavební úpravy stávajících sportovních
areálu Olšinky
ploch a obnovení plochy plážového volejbalu).

308 000

SCHVÁLENO
probíhá*
realizace

NÁZEV PROJEKTU

Otevírání turistické sezóny

POPIS PROJEKTU

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

CYKLOSTEZKA
Projekt řeší vybudování cyklostezy v k.ú. Kravaře
Z Kravař do Dolního Benešova ve Slezsku v délce cca 3,3 km. Realizací dojde k
na kole a bezpečně
propojení Města Kravaře a Města Dolní Benešov.

Sociálně terapeutická dílna

Freska zámecké kaple

ZÁMEK
oprava další části střechy
zámku
Budova úřadu
oprava oplocení

Domov pro seniory
klimatizace

Učebna tělesné výchovy
ZŠ Kravaře - Kouty

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

Účelem je restaurovat barokní fresku a tím dochovat
kravařskou fresku, která je typickým reprezentantem
vrcholného barokního iluzionismu na našem území.

Projekt řeší opravu další části střechy zámku - čelního
traktu a dvou bočních věží.
Obnova spočívá v opravě původních zděných
sloupků oplocení (vysprávka spárování, výměna
poškozených cihel, oprava ukončovacích hlavic).

2 310 000 (I. ETAPA)
500 000 (II. ETAPA)
MSK
4 994 000
MK
250 000

SCHVÁLENO
probíhá*
realizace
SCHVÁLENO
probíhá*
realizace

94 000

SCHVÁLENO
probíhá*
realizace

V rámci projektu bude pořízená klimatizace budovy
Domova pro seniory sv. Hedviky-Kravaře.

1 000 000

SCHVÁLENO
probíhá*realizace

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

3 793 758

SCHVÁLENO
doporučeno
k financování**

Pozn.:
* probáhá realizace - dotace bude proplacena v % výši uznatelných nákladů dle skutečně vynaložených nákladů
**uspěli jsme v hodnocení projektu, po doložení dalších dokladů bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace
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PODANÉ A PLÁNOVANÉ ŽÁDOSTI O DOTACI
NÁZEV PROJEKTU

POPIS PROJEKTU

POŽADOVANÁ
VÝŠE DOTACE

STAV ŽÁDOSTI
FÁZE REALIZACE

Vybavení Sběrného dvora

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

1 200 000

HODNOCENÍ

Revitalizace východní části
zámeckého parku

Účelem projektu je realizace pěstebních opatření a
výsadba nových vegetačních prvků ve východní části
zámeckého parku.

probíhá příprava
podkladů

Veřejné osvětlení - II. etapa
Probíhá příprava podkladů pro rekonstrukci další
Snížení energetické náročnosti
části veřejného osvětlení.
v městě Kravaře
ZŠ Kravaře
výměna zdroje tepla
VZT s rekuperací

probíhá příprava
podkladů

Probíhá příprava podkladů pro podání žádosti o
dotaci v Operačním programu životního prostředí.

probíhá příprava
podkladů

Škola v Koutech bude mít novou tělocvičnu
Jistě jste již v minulých týdnech zaregistrovali, že po dlouhé
době byla započata stavba učebny tělesné výchovy při základní škole v Kravařích Koutech. Po mnoha letech tak budou moci
žáci základní školy v Koutech využívat nové multifunkční prostory nejen pro výuku tělocviku, ale i jako prostory pro uskutečnění řady kulturních a společenských akcí připravovaných
žáky a jejich pedagogy.
Nově vznikající prostory budou vybaveny moderní audiovizuální technikou, základními cvičebními pomůckami a podlahu
bude tvořit moderní sportovní podklad. Součástí budovaného
P O H LP EODH LSEEDV ESREOV ZEÁRPOAZDÁNPÍA D N Í

zázemí budou i dvě šatny a nářaďovna pro uložení cvičebního nářadí, laviček a ostatního vybavení. Příjemným bonusem
architektonického řešení nové přístavby je prosklení západní
stěny do prostoru stávajícího hřiště. Na toto prosklení navazuje
terasa a v celkovém pojetí tak dovoluje navržené řešení spojit
venkovní a vnitřní plochy v jeden celek.
Celková plocha nově vzniklé přístavby má rozměry přibližně
15,3 x 14m, z čehož hlavní část, učebna tělocviku, má plochu
10 x 12m s výškou stropu 4 m. Celkově je budova navržena tak,
aby elegantně navazovala na stávající budovu základní školy.
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MOZAIKOVÁ OMÍTKA
NAPŘ. ALFADEKOR
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MOZAIKOVÁ
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VZHLED A PŘESNÝ TYP FASÁDY A PRVKŮ VIDITELNÝCH V EXTERIÉRU A JEJICH BAREVNÉ ŘEŠENÍ, BUDOU PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU
SCHVÁLENY ARCHITEKTEM,
NA ZÁKLADĚ
VZORKŮAPŘEDLOŽENÝCH
KONKRÉTNÍM
DODAVATELEM
ČÁSTÍ.
VZHLED A PŘESNÝ
TYP FASÁDY
PRVKŮ VIDITELNÝCH
V EXTERIÉRU
A JEJICHJEDNOTLIVÝCH
BAREVNÉ ŘEŠENÍ,
BUDOU PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU
SCHVÁLENY ARCHITEKTEM, NA ZÁKLADĚ VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH KONKRÉTNÍM DODAVATELEM JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ.
TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZPRACUJE DODAVATEL STAVBY PŘED PROVEDENÍM A VÝROBOU VŠECH
KONSTRUKCÍ. VÝROBNÍ
DOKUMENTACE
BUDE VÝROBNÍ
ODSOUHLASENA
ARCHITEKTEM.
REALIZACÍ ZPRACUJE
NUTNO ZAMĚŘIT
VŠECHNY
DOTČENÉ
KONSTRUKCE
TENTO VÝKRES
NENAHRAZUJE
DOKUMENTACI.
VÝROBNÍPŘED
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DODAVATEL
STAVBY
PŘED PROVEDENÍM
A VÝROBOU VŠECH
PŘÍMO NA STAVBĚ
KONSTRUKCÍ. VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM. PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT VŠECHNY DOTČENÉ KONSTRUKCE
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VZHLED FALCSTŘEŠNÍ KRYTINA - VELKOFORMÁTOVÁ,
NAPŘ. SATJAM
RAPID,FALC
ČERVENÁ
VZHLED

NAPŘ. SATJAM RAPID, ČERVENÁ

DŘEVĚNÝ OBKLAD
RÁMY OKEN - BARVA ZLATÝ DUB
ODSTÍN:ZLATÝ
DUB OBKLAD
DŘEVĚNÝ

ZOD. PROJEKTANT

PROJEKTANT

MÍSTO STAVBY

Ing.Arch.Marek Danyś
Ing.Arch.Marek Danyś
ARCHITEKT
Ing.Luděk Wolek
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DWARCHITEKTURA
Danyś Wolek
Architektura s.r.o .
DWARCHITEKTURA
PROJEKTANT

s.r.o .
T ř a n o v i c e 1Danyś
, 7 3 9 5Wolek
3 T ř a nArchitektura
ovice
I Č :2 9 3 8 2 3 9 4
43 T ř a n o v i c e
T ,řDa InČo :vCi cZe2 913, 8723399 5
GENERÁLNÍ PROJEKTANT I Č :2 9 3 8 2 3 9 4 ,D I Č :C Z 2 9 3 8 2 3 9 4

Z městského úřadu		
Pro potřebu výuky tělesné výchovy dětí na prvním stupni jsou
tyto prostory naprosto dostatečné. „Učebna tělesné výchovy se
staví pro potřeby školy v Koutech - pro školu rodinnou, malou,
prvostupňovou. Není tedy potřeba stavět halu“, upřesňuje paní
ředitelka Eva Watzlawiková a dodává, že učebna bude primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a v odpoledních hodinách pro pohybové hry v rámci družiny a také pro volnočasové
aktivity dětí a pohybové kroužky ve spolupráci s CVČ Kravaře.
Po zahájení stavby se ozvalo několik občanů s otázkou, proč
se staví tak malá tělocvična, v níž se nedají hrát žádné sporty
plnohodnotně. Důvod je však velmi jednoduchý. Prostor, jenž
je na pozemku školy k dispozici, není pro stavbu plnohodnotné tělocvičny (dáno velikostí hřišť pro sporty) dostatečně velký.
Zvětšování plochy stavby by navíc zabralo zelené plochy, které
škola pro své žáky taktéž nutně potřebuje. Dalším důvodem
jsou i finanční prostředky. Plnohodnotná tělocvična musí být
na základě hygienických předpisů vybavena vlastním sociálním zázemím (kapacitní šatny, WC, sprchy, sklady...) a to velmi
výrazným způsobem zvyšuje jak finanční náklady, tak i požadavky na obestavěný prostor. Prováděné řešení tak využívá stávající šatny a sociální zázemí školy.
„Umožní nám to rozvrhnout hodiny tělesné výchovy do celého
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týdne - odpadnou dvouhodinové celky, jimiž se řešila časová
ztráta při přesunu, který se navíc uskutečňoval za každého počasí“, vysvětluje paní ředitelka.
„Učebna bude vybavena náčiním, které nám při hodinách tělesné výchovy chybělo - žebřiny, šplhadla. Vidíme v tom přínos pro
zlepšení pohybových dovedností našich žáků. Bude to učebna
„naše“, pro žáky naší školy a jsem velice ráda, že se stavbu daří
realizovat“, pochvaluje si paní ředitelka.
Stavební firma RMK Opava, jež je zhotovitelem stavby, má
dokončené dílo k užívání školy předat v měsíci lednu příštího
roku. Náklady na stavbu jsou přibližně ve výši 5,7 mil. Kč. (pro
porovnání, náklady na plnohodnotnou tělocvičnu se pohybují v řádech desítek miliónů korun). Město Kravaře na výstavbu
této krásné učebny tělesné výchovy požádalo o dotaci ve výši
3 793 758 Kč.
Jsme za vedení města velmi rádi, že se po dlouhých letech podařilo tento projekt úspěšně rozjet a v krátké době předat nově
vzniklé prostory do užívání žáků základní školy v Koutech.
Vedení města Kravaře

Z městského úřadu
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Mikroregion Hlučínsko-západ se zajímá o možnosti, jak rozšířit
nabídku sociálních služeb
Dalo by se říci, že se již několik posledních let,
ať už jednotlivé obce samostatně nebo společně například v rámci mikroregionu, snaží hledat
způsoby, jak rozšířit nabídku sociálních služeb
v našem okolí, a to nejen zvýšením počtu poskytovatelů sociálních služeb, ale také podporou
neformálních skupin a spolků. Je to ovšem běh
na dlouhou trať, to všichni víme.
Dlouhodobým cílem v České republice je přechod od institucionální péče (umístění těch, kteří potřebují péči ve velkých zařízeních) k péči domácí či komunitní (tedy v přirozeném prostředí).
Zde hrají důležitou roli obec, rodina, přátelé, ale
také různé spolky či svépomocné skupiny – tedy
ona komunita. Pečování o naše blízké v rodinném prostředí je (a doufejme, že i nadále bude)
pro nás typické, stejně jako široká základna spolků a sdružení. Spolky totiž hrají důležitou roli
v aktivizaci a trávení volného času lidí všeho věku.
Když si toto všechno promítneme – nabízí se pro
nás komunitní péče jako téměř ideální, protože
umožňuje zapojení jak rodin, tak právě spolků.
Zástupcům našeho mikroregionu se v závěru
dubna tohoto roku naskytla možnost načerpat
nové zkušenosti z provozu jednoho takového
komunitního centra, které je poskytovatelem so-

ciálních služeb, zázemím pro zájmové skupiny,
kulturním centrem a nabízí celou řadu dalších
aktivit. V rámci takzvaného sdílení dobré praxe
k nám (akci hostil Obecní dům v Rohově) zavítala
ředitelka Mezigeneneračního a dobrovolnického
centra TOTEM, z. s. paní Bc. Vlasta Faiferlíková,
a to až z daleké Plzně. To vše jen proto, aby se
s námi podělila o cestu, kterou za 20 let své
existence s TOTEM, z. s. absolvovali. A že je to
dlouhá doba a počátky nebyly vůbec jednoduché – to je asi to nejdůležitější poselství,
které si můžeme odnést. Dnes je TOTEM, z. s.
ovšem významnou a nedílnou součástí poskytovatelů sociálních služeb v Plzni a přilehlém okolí. Zároveň nám byl předtaven SOUSEDÉ plus®, který má mezinárodní přesah
a svůj původ v Rakousku. Jedná se o tzv. dobrovolnický projekt, ve kterém hraje hlavní roli
sousedská výpomoc, a jeho hlavním cílem je
umožnit co nejdéle lidem potřebujícím péči žít
ve svém přirozeném prostředí. Platidlem je zde
hodina – například soused vám za hodinu poseká trávník a vy jej budete doučovat cizí jazyk
nebo cokoliv jiného. I u nás je dobrým zvykem
si mezi sousedy pomáhat. Toto je jedna z forem,
kterou bychom mohli do budoucna rozvinout.

Možná vás napadá otázka – proč tohle všechno? Odpověď se sama nabízí – mnohé obce již
nyní mají prostory či dokonce záměry na vybudování zařízení obdobného typu a rádi se tak
dozví a poučí zejména o počátečních úskalích
a záležitostech souvisejících s běžným provozem
a také financováním. K tomu byly směřovány
také dotazy zúčastněných. I když s velkou pravděpodobností nemá žádná z našich obcí ambice
vybudovat tak velké centrum, jakým je TOTEM,
z.s. v Plzni, inspiraci nám to jistě přineslo a věřme,
že ji v budoucnu náležitě využijeme. Navíc nyní
víme, kam se případně obrátit o radu či pomoc.
Závěrem bychom chtěli poděkovat starostovi
obce Rohov a všem zaměstnancům obecního
úřadu za poskytnutí prostor a perfektní zajištěním celé akce. Naše velké poděkování patří
samozřejmě také paní ředitelce TOTEM, z. s. Bc.
Vlastě Faiferlíkové, že k nám zavítala a podělila
se o své zkušenosti. Děkujeme!
Pro zájemce – více o TOTEM, z. s. Plzeň naleznete
na internetových stránkách:
http://www.totemplzen.cz.
David Adamec
Centrum společných služeb mikroregionu
Hlučínska-západ

OKÉNKO DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
12. část: Chráněné bydlení
Další rozšířenou sociální službou v našem okrese Opava je „Chráněné bydlení“. Chráněné bydlení je sociální služba,
která je určena lidem, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu svého zdravotního
postižení nebo chronického onemocnění,
což se týká také duševního onemocnění
a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení je pobytová služba,
která je poskytována v zařízeních sociálních služeb. Klientům tato služba zajišťuje
poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění, dále jim poskytuje ubytování včetně pomoci při zajištění chodu domácnosti.
Klientům jsou poskytnuty podmínky pro
osobní hygienu a tomu, kdo potřebuje, je
poskytnuta i pomoc při osobní hygieně.
Klienti mají možnost využívat nabízené
výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Samozřejmostí je pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a obstarávání
osobních záležitostí klientů.

Chráněné bydlení je poskytováno dle § 51
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Za poskytování služeb v chráněném
bydlení hradí klienti úhradu za základní
činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou.
Maximální výši úhrady stanoví vyhláška č.
505/2006 Sb.
Kde můžete chráněné bydlení v okrese
Opava najít? Naleznete je u těchto poskytovatelů sociálních služeb:
• Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Československé armády 413, 747 87
Budišov nad Budišovkou
• Domov Vítkov, příspěvková organizace,
Chráněné bydlení, Boženy Němcové 786,
748 01 Vítkov
• EKIPA, z.s, Chráněné bydlení Maják,
Kylešovská 829/35 Opava
• Fontána, příspěvková organizace, CHB
Dlouhoveská, Dlouhoveská 1985/44a, 748
01 Hlučín
• Charita Opava, Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné,
Kylešovská 835/10, 746 01 Opava

• Charita Opava, Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách, Marie Dolanské 13/19, 746 01
Opava-Vlaštovičky
• Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, 746 01 Opava
• Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Chráněné bydlení Moravice, Moravice 33, 747 84 Melč
Chráněné bydlení je poskytované v těchto
zařízeních osobám od různého věku. Nejnižší věková hranice je 18 let, u některých
vyšší. Bližší informace k tomuto naleznete
na odkaze: http://iregistr.mpsv.cz/, kde je
rovněž uvedeno, jaké cílové skupině klientů v konkrétním zařízení je služba poskytována.
Irena Uličková
vedoucí odboru sociálních věcí

Z městského úřadu

Zrestaurovaný
obraz se vrátil do
kaple sv. Michala
Kaple sv. Michala prošla před dvěma lety
kompletní rekonstrukcí. Díky podpoře
a sbírce, kterou zorganizovali lidé na Dvořisku, se podařilo v říjnu 2017 umístit na věžičku také nový zvon. Poslední, co ještě chybělo k dokonalosti celého objektu, je obraz
Černé Matky Boží, který je umístěn na oltáři.
I na něm se podepsal zub času a bylo nutné
jeho restaurování. Dne 11.1.2019 byl obraz
demontován a předán akademické malířce
Romaně Balcarové. Jedná se o olej na plátně z 19. století, představuje lidovou kopii
Panny Marie Čenstochovské. Černá Matka
Boží je podána v tradičním modrém plášti
posetém bílými stylizovanými hvězdami.
Červený rub jejího pláště je zlatě lemován.
Korunu madony přidržují dva andílci. Obraz
na plátně byl vsazen do zasklené plechové skříňky. Plátno bylo zteřelé, na několika
místech proděravěné, barevná vrstva byla
uvolněná na celé ploše obrazu. Nyní už
je obraz v celé své kráse zpět, slavnostně
bude vrácen na své místo v září. Zrestaurovaný obraz si budete moci prohlédnout
při tradičních oslavách patrona archanděla
Michaela na Dvořisku, které se uskuteční
poslední víkend v září. Přeji, ať se do kapličky rádi vracíte a Ti z vás, kteří její návštěvu
nestihli, udělejte si na Dvořisko procházku
a budete mile překvapeni. Díky všem, kteří
o kapli pečují a starají se.
Monika Brzesková, starostka
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Pozor na podomní prodej
a na „šmejdy“!!!
Aktuální téma, které se řeší nejen v Kravařích, ale také napříč celou republikou.
Říkáte si, že se Vám něco podobného nemůže stát, že jste opatrní a nenaletíte?
Stačí jeden podpis a problém je na světě… Mnoho občanů se na nás teď obrací
s prosbou o pomoc s dořešením situace, do které se bohužel dostali. Jakmile
jsme zaznamenali podnět, že se v našem
městě něco podobného děje, Rada města okamžitě reagovala a vydala Nařízení
rady č. 1/2019 zakazující podomní a pochůzkový prodej na celém území města.
Přestože podomním prodejcům hrozí za
porušení zákazu pokuta až 200 tisíc korun, stále zvoní na dveře a přesvědčují,
že jejich produkt je ten nejlepší. Nejlepší obranou není v případě podomního
prodeje útok, ale důrazné sbohem. Stačí
vzít za kliku a zavřít dveře. Nepouštějte si
prodejce domů, pokud opravdu nechcete, aby vám cokoliv nabízel. Nic nepodepisujte na místě, raději si vše promyslete
a s někým se poraďte. A když už přece
jen podepíšete a zjistíte, že jste podepsali nevýhodnou nabídku, odstupte
od smlouvy včas!!! Podomní prodejci na
sebe rádi berou různé převleky, jednou

mohou být pracovníky Energetického
regulačního úřadu, podruhé zástupci
distribuční společnosti, třetí přichází od
vašeho současného dodavatele. Pozor
na jejich triky!
Dalším velkým nešvarem jsou předváděcí akce, které probíhají na území města. Seniory na ně lákají prodejci-šmejdi
v okolí Penny Marketu a obchodního
domu v Kravařích. Nabídnou vám účast
na akci a čeká vás předvedení hrnců,
dárky, oběd, ochutnávka, sleva a mnoho
dalšího. Následně ani nevíte jak, odcházíte s podepsanou smlouvou na nádobí
za neuvěřitelnou cenu. Pro šmejdy je příznačné, že si nevýhodné obchody chtějí
pojistit tak, že seniorům ještě volají, aby
jejich souhlas měli nahraný na telefonu.
Proto je důležité vědět, že i po telefonu uzavřená smlouva je platná!!! Buďte
obezřetní a na podobné akce raději nechoďte.
Zveřejňuji kontakty na organizace, které
poskytují bezplatné poradenství a kde se
můžete v případě potřeby obrátit a situaci řešit.
Monika Brzesková, starostka

Organizace poskytující bezplatné
poradenství pro seniory
• organizace EUROTOPIA.CZ - poskytují rady v sociální oblasti, zaměřují se

především na seniory. V případě potřeby mají k dispozici i právníka, který pomáhá
například se sepsáním odstoupení od smlouvy apod.
Tel. kontakt: 739 250 464

• Charita Opava, Občanskoprávní poradna, Kylešovská 10, Opava - poradit
se je možné bez objednání v pondělí 8:00-11:00, 12:00-15:30 a ve čtvrtek 8:00-12:00,
ve středu poskytují poradenství na objednávku.
V období prázdnin je v Charita Opava plně v provozu.
Tel. kontakt: 553 616 437, 731 316 552
• Charita Hlučín, právní poradna (v období prázdnin uzavřena)
Tel. kontakt: 595 043 275

• Senior Point, Rolnická 29, Opava, otevřeno každý čtvrtek 7:30 – 16:00 hod.
Tel. kontakt: 770 138 187

• Senior telefon
Ak. mal. Romana Balcarová s obrazem před restaurováním.

Tel. kontakt: 800 157 157

Kultura

Výstava
Malujeme srdcem
Letos v pořadí už čtvrtá vernisáž se uskutečnila ve středu 17. července v 17 hodin
v Rytířském sále kravařského zámku. Tentokrát zahájila prodejní výstavu Sdružení
nezávislých výtvarníků Čech a Moravy,
konkrétně tří malířek: Vladimíry Kalach,
Ivany Ševčíkové a Evy Faldynové. Vernisáž
obohatila svým hudebním vystoupením
žákyně ZUŠ Ivo Žídka Naďa Hahnová. Následně si příchozí mohli prohlédnout obrazy vystavujících umělkyň, které zaujmou
na první pohled sytou barevností, přestože
má každá z dam svůj vlastní styl. Na obrazech je vidět, že do nich jejich autorky vkládají své nitro a srdce.
Tato díla, které je možné si rovnou na
místě zakoupit a odnést domů, budou
na chodbách zámku k vidění až do
15. září v rámci běžné otevírací doby
zámeckého muzea.
Přijďte se podívat!
Kateřina Štědroňová
oddělení kultury

Pivní slavnosti
už po dvanácté
Kolem dvaceti druhů piv a pivních speciálů především z menších pivovarů, spoustu
skvělé muziky, zaplněné prostředí zámeckého parku. Přesně takový byl dvanáctý
ročník Zámeckých pivních slavností. Pánové se nebáli vyzkoušet silnější piva, křehké
pohlaví pak většinou dávalo přednost těm
ovocným. Pestrý program, ve kterém se
představili Country s.r.o., Golden Hits, populární česká zpěvačka Anna K. s kapelou
a Drive, naladil návštěvníky na správnou
vlnu, všichni přítomní si akci řádně užívali. Pro pořadatele byla největší odměnou
velká návštěvnost a dobrá nálada všech
zúčastněných. Těšíme se zase za rok!
red
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Noví občánci Kravař
Narození děťátka je vždy mimořádnou
událostí v rodině, která přináší velkou
radost, ale i zodpovědnost a povinnost.
V neděli 30. června 2019 jsem měla milou příležitost již podruhé v letošním roce
přivítat nově narozené děti našeho města
na slavnostním Vítání občánků, které se
uskutečnilo v prostorách Rytířského sálu
na zámku. Dorazilo celkem 15 dětí, z toho
bylo 6 holčiček a 9 chlapečků, kteří se narodili v průběhu posledního roku:
Valerie Kalusová, Markéta Jančurová, Zuzana Jančurová, Tadeáš Kubáč,
Aneta Těžká, Tobiáš Skrbel, Mariana
Wollná, Tadeáš Novák, Kristián Vaňura, Martin Ritt, Jonáš Sitko, Adam
Čermák, Alexandr Klemens, Kateřina
Žídková, Vít Odstrčil.
Po krátkém zahájení a proslovu se rodiče
podepsali do pamětní knihy, od města
Kravaře převzali finanční hotovost, knížku a kytičku. O kulturní vystoupení se postarala Alžběta Šupíková, která nádherně

zahrála na klavír. Celý slavnostní ceremoniál hudebně doprovodily Anna Tošerová
a Marcela Kuvíková. Pro všechny zúčastněné bylo nachystáno malé pohoštění.
Vážení rodiče, dovolte, abych vám popřála hodně zdraví, pohody a radosti. A nikdy
nelitujte času, který se svými dětmi strávíte, bohatě se vám to v budoucnu vrátí. Milé
děti, vám přeji, abyste navždy milovaly své
táty a mámy a šťastně vkročte do života,
který vás teprve čeká.
„Děti by měly dostat od svých rodičů
dvě věci: kořeny a křídla. Kořeny směřující do minulosti a křídla, volnost
a svobodu, mířící k zodpovědné budoucnosti.“
(J. W. Goethe)
Už teď se těším na další Vítání občánků,
které se plánuje na podzim 2019.
Monika Brzesková, starostka

Malí umělci ze ZUŠ Ivo Žídka
vystavovali na zámku
Žáci výtvarného oboru ZUŠ Ivo Žídka si
vyzkoušeli, jaké to je být opravdovými
umělci a mají za sebou svou (většina z
nich) první výstavu. K výstavě nesmí chybět ani oficiální zahájení - vernisáž. Ta
proběhla ve středu 12. června na zámku v
Kravařích. Díla malých umělců jste mohli
na zámku spatřit až do 13. července. Ke
zhlédnutí bylo zpracování hned několika
témat - mistři světového malířství, vesmír, absolventské a přípravné práce na
střední školy. Výstava byla doplněna také
o keramiku. Jak říká Mgr. Kamila Mučková, učitelka výtvarného oboru, u dětí je

vidět obrovský posun od začátku školního roku. Dětem přejeme, ať i dál kreslí
s radostí a rozvíjí svůj talent. Možná o někom
z nich ještě v budoucnu uslyšíme.
red

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

Městská knihovna nabízí službu

Obalování učebnic
cena 5 Kč/ks

Výběr knižních
novinek

Beletrie pro dospělé

• Lori Nelson Spielman – A na nebi čekají hvězdy
• Julie Urbišová – Doma v Nola
• Carolina Setterwall – Doufejme v to nejlepší
• Mark Manson - Důmyslné umění, jak mít
všechno u pr..le
• James Patterson – Hodina pravdy
• Tayari Jones - Jedno manželství
• Katarína Gillerová – Jestli mi uvěříš
• Caz Frear – Malé sladké lži
• Tim Weaver – Muž bez minulosti
• Colleen Hoover – Na obtíž
• Stefan Ahnhem – Osmnáct pod nulou
• Rhys Bowen – Panství Farleigh
• Adriana Macháčová – Poslední polibek
• Stanislav Češka – Smrt ve Stuttgartu
• Klára Janečková – Srdce v písku
• Lenka Lanczová – Těžká noc
• Jozef Karika - Tma
• Brad Stone – Uber a Airbnb mění svět
• J. D. Robb – Zemřeš v další kapitole
• Martina Cole – Zlomení
• H. M. Körnerová – Znamení hada

... a něco pro děti a mládež
• Zanna Davidson - Čarovní jednorožci.
Ukradené mraky
• Jeff Kinney – Deník báječného kamaráda
• R. R. Russell - Deník mimoňky. Příběhy neskutečný narozkový frašky
• Jenny Han – Léto, kdy jsem zkrásněla
• Estelle Maskame - Vím, že tě chci

„Hodina strávená čtením je hodina
strávená v ráji.“

Připravované akce knihovny na podzim
• 13.9. / Michaela Dudová – Mexiko (výměnný studijní pobyt)
• 11.10. / Cestovatelská přednáška Petra Nazarova - Kuba, perla Atlantiku
• 15.11. / Koncert skupiny BosoBos
• 22.11. / Vánoční tvoření

Z našich mateřských škol

strana 10

Aktuality v MŠ Petra z Kravař
Povídání o Japonsku
V červnu už jsme se všichni těšili na prázdniny a na dobrodružství, která během nich
zažijeme. Povídali jsme si o cizích zemích,
o tom, jak se v nich žije a čím se život v cizích zemích liší od toho našeho. Jednu exotickou zemi – Japonsko, nám přišel do třídy
Motýlek přiblížit PhDr. Daniel Topinka, Ph.
D. Vyprávění zpestřené videoprojekcí bylo
pro nás všechny zajímavé. Dozvěděli jsme
se o Japonsku mnoho informací, vyzkoušeli
jsme si výrobu sushi, které jsme jedli hůlkami a poskládali jsme si origami. Naučili
jsme se pár japonských slov a také jsme se
dozvěděli, že jsou Japonci velice uctiví lidé,

Přírodní zahrada
kteří se navzájem klanějí a neustále si děkují. My také panu PhDr. Danielu Topinkovi,
Ph. D a jeho ženě velice děkujeme za nezapomenutelný den. Arigatō.

V úterý 11. června 2019 od 15:30 proběhla
brigáda na zahradě MŠ. Šikovní tatínkové
připravili část zahrady pro umístění zvýšených záhonů pro každou třídu a následně
pak záhony ustavili na svá místa. Nemalou
měrou pomohly i paní učitelky Markéta
Kolečkářová, Markéta Paverová, Pavlína
Šumberová, Iveta Děkanová, Kamila Malchárková Theuerová, Blanka Postulková a
provozní pracovnice Věra Taborová a Gabriela Ignácová. Děti budou mít možnost
pěstovat zeleninu a bylinky a následně
ochutnávat úrodu, kterou se jim podaří vypěstovat. Velké poděkování zaslouží všichni
tatínci, kteří ve velkém horku přidali ruku k
dílu – pan Tomáš Berger, Jakub Putanko,
David Bitomský, Roman Křesťan, Tomáš
Hoheisel, Pavel Ferenz, Marcel Slaný, David
Batuna, David Vitásek, Radek Postulka a
pan Aleš Novák. A taky děkujeme panu Petrovi Uličkovi za dodání zeminy do záhonů.
Projekt „Přírodní zahrada aneb příroda blíže dětem“ je spolufinancovaný z prostředků
Státního fondu životního prostředí ČR.

Pohádkový výlet do Raduně s prohlídkou zámku.

Piknikem na zahradě MŠ jsme oslavili Mezinárodní den rodiny.

Již tradičně probíhá v naší školce na konci června rozloučení s předškoláky se spaním
ve školce. Letos jsme podnikli dobrodružnou námořní plavbu.
Statečným námořníkům přejeme pohodové vyplutí do první třídy.

Z našich mateřských škol
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Červen v MŠ Kravaře-Kouty

Výlet dětí do cukrárny Madel v Zábřehu.

Děkujeme hasičům z Kravař, kteří si pro děti z MŠ připravili zajímavý program s ukázkou hasičské techniky.

Výlet dětí do Malého světa techniky U6.

Zahradní slavnost s pasováním předškoláků.

Olympijské dopoledne si pro děti z MŠ připravili žáci ze ZŠ Kravaře-Kouty.

Krásné červnové dopoledne strávily děti hraním
na dětském hřišti u Buly Arény.

Z našich základních škol

Na výstavě
drobných zvířat
Měsíc červen bývá ve školách ve znamení výletů a procházek. Také děti z 2. B třídy vyrazily na
pozorování do přírody. Přijaly pozvání pana
Romana Křesťana a mohly tak nahlédnout
do příprav výstavy drobných hospodářských
zvířat. Areál chovatelské chaty v Kravařích se
začínal v pátek 14. června plnit mnoha druhy drůbeže a králíků. Děti mohly vidět, jakým
způsobem posuzovatelé hodnotili stav zvířat
a vše potřebné zapisovali do hodnotících karet. Mnohé poznatky děti slyšely a především
viděly poprvé. Popisování jednotlivých druhů
holubů, slepic a králíků bylo velmi zajímavé.
A nebyly by to děti, kdyby si nechtěly nějaké
zvířátko odnést domů. Osvěžující pohoštění
a připravená zábavná atrakce je však od této
myšlenky odlákala. Pak už malí školáci pospíchali zpátky do školy. Bylo to poučné a zároveň zábavné dopoledne. Děkujeme a těšíme
se na další vycházky za přírodou.
Gabriela Jařabová
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Šesťáci poznávali Kravaře
V posledních hodinách Výchovy k občanství a ke zdraví se žáci šestých tříd dozvěděli
mnoho zajímavého z historie našeho města, poznali osudy známých rodáků, zjistili i
některé informace o přírodě v našem okolí. Každý měl za úkol vypracovat svůj „Zájezd
do Kravař“ – informační letáček s nabídkou aktivit v Kravařích. Vše jsme završili v pondělí 17.6., kdy se všichni žáci zúčastnili poznávací procházky a plnili úkoly v pracovním
listu. Navštívili jsme kostel sv. Bartoloměje, faru a také městský úřad. Na faře nás provedli kněží naší farnosti – otec Daniel a otec Jan. Jak to vypadá v zasedací místnosti
městského zastupitelstva či v pracovně starostky, nám ukázala osobně paní Monika
Brzesková. Moc jim
za to děkujeme.
Šesťáci už teď vědí,
jak se jmenoval stavitel kostela, že na
farní zahradě bydlí
Mája (a není to včelka…), nebo kolik je
hvězdiček na svatozáři sochy sv. Jana
Nepomuckého a jiné
zajímavosti…
Petra Heidrová
ZŠ Kravaře

„Máme rádi Česko …aneb poznáváme a oslavujeme naši zem“
Každoročně se v družině zaměřujeme na určité téma, které se pak prolíná celým školním
rokem, o kterém si povídáme a plníme různé
úkoly. Letošní školní rok se téma samo nabízelo
– 100 let České republiky.
Začali jsme historií a postupně jsme se dostali
až do současnosti. Naše putování pak pokračovalo po zajímavostech jednotlivých krajů.
Seznamovali jsme se nejen se zajímavými
místy daných krajů, ale i s lidmi, kteří zde žili.
A protože každý kraj je něčím charakteristický,
dávali jsme jim určité přívlastky. Nejdříve jsme
navštívili Prahu – stověžatou a také Středočeský kraj. Seznámili jsme se s hlavním městem ČR
a jeho nejvýznamnějšími památkami. Prožili
jsme „Den s kostkami“, žáci se ve skupinkách
snažili o nejpřesnější kopie pražských památek, které stavěli z kostek. Nejúspěšnější byli
ti, jejichž stavbu ostatní poznali. Poté jsme se
přesunuli do Karlovarského – lázeňského kraje, povídali jsme si o účincích léčivé vody a vyzkoušeli si během „Relaxačního dne“, jak může
taková relaxace probíhat. Další zastávkou byl
Plzeňský – pivařský kraj, kdy jsme se dověděli
něco o chmelu a výrobě piva. Pokračovali jsme
v Jihočeském - rybníkářském kraji. Zajímaly nás
především rybníky, co v nich žije nebo co kolem
roste. Každé oddělení pak podle svých představ
vytvořilo velký rybník, který pak ostatní na naší
výstavce rybníků zhodnotili. Dále jsme se přesunuli do Libereckého – sklářského kraje. Povídali
jsme si o výrobě sklářských výrobků a zasoutěžili si v rychlosti navlékání korálků. Také jsme se

na chvíli zastavili v Ústeckém kraji a Královéhradeckém kraji. I když tady jsme se moc dlouho
nezdržovali, protože už na nás volal Pardubický
– perníkářský kraj. Zjistili jsme, že se zde dělají
nejlepší perníky. Také jsme si sami takové pečení perníčků vyzkoušeli. Zároveň jsme se dozvěděli něco o největším dostihovém závodě
u nás, o „Velké pardubické“ a v rámci dostihového dne jsme si postupně zahráli společenskou hru Dostihy. Pokračovali jsme v našem
putování a navštívili jsme Olomoucký – tvarůžkový kraj. Nejdříve jsme navštívili baziliku
Navštívení Panny Marie na Svatém kopečku
a pak jsme si ukázali obrázky zvířat, která najdeme v tamní ZOO. Jelikož jsme si tento kraj
nazvali tvarůžkový, nemohla chybět ani ochutnávka těchto speciálních syrečků. Pak jsme se
přesunuli do Zlínského – obuvnického kraje.
Tady jsme si povídali především o obuvnictví
a o Tomáši Baťovi. Zahráli jsme si na návrháře
nových bot. Také jsme měli „Den s botami“, kdy
si žáci zahráli na Popelku a snažili se najít boty
svých kamarádů nebo se v obrovských botách
co nejrychleji snažili dopravit míček na lžičce
na určené místo. Ani Jihomoravský – vinařský
kraj jsme nevynechali, povídali jsme si o pěstování vína a o tom, že je známý také svými cykloturistickými trasami. Při té příležitosti jsme si
zopakovali pravidla silničního provozu a jak se
máme chovat při jízdě na kole. Nakonec jsme
se zastavili v Moravskoslezském - hornickém
kraji. Seznámili jsme se s prací horníků, kreslili
jsme jejich kahany a povídali si o práci v dolech.

Tak jsme se postupně přibližovali k domovu a
završili to vycházkou po Kravařích a hledáním
zajímavých míst našeho města.
Nezabývali jsme se ale jen činnostmi z našeho tematického plánu, proto nechyběly ani
naše tradiční aktivity, které děláme v družině
každý rok. Sbírali jsme žaludy a kaštany pro
lesní zvířátka, oslavili jsme strašidelný svátek
Halloween. Také jsme se zúčastnili soutěže
o nejhezčí zvon, kterou pořádala zemědělská
škola v Opavě. V prosinci pak za námi přišel Mikuláš s čerty a anděly, kterému jsme předvedli
krátké vystoupení. Na vánoční besídce jsme si
povídali o různých vánočních zvycích a tradicích. Nezapomněl na nás ani „Ježíšek“ a přinesl
dětem do družiny spoustu nových hraček. Vyráběli jsme srdíčka k svátku svatého Valentýna,
představili jsme se v nejrůznějších maskách na
maškarním plese, povídali jsme si o velikonočních tradicích a vyráběli jsme zajíčky a kraslice.
Pro maminky, ale nejen pro ně, jsme si připravili Májové vystoupení. Nakonec jsme společně
oslavili Den dětí a nechyběl ani „Rozlučkový
den“ s družinou na myslivecké chatě, kde si žáci
mohli opéct špekáčky a bylo pro ně připraveno spoustu zajímavých atrakcí. Nyní už skončil
další školní rok, proto přejeme všem příjemně
prožité prázdniny, spoustu krásných zážitků a v
novém školním roce se na vás budeme v družině opět těšit.
Kateřina Lehnertová

Z našich základních škol

Dopravní hřiště
Žáci 4. ročníku si v úterý 11. října 2013
prožili zajímavou výuku na dopravním
hřišti v Malých Hošticích. Na všechny čekala praktická jízda, při které se musela
řešit skutečná situace na silnicích a test,
kde si ověřili své znalosti o dopravní problematice. Úspěšné pak čekala odměna
v podobě průkazu cyklisty.
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Třídní výlety
V průběhu měsíce června absolvovali výlety
i další třídy naší školy. Žáci první a třetí třídy
se vydali na naučnou stezku Beskydské nebe
– Život v korunách stromů a do Valašského
muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
Druháci vyjeli spolu s žáky Základní školy Kravaře na hrad Sovinec a do Pradědovy galerie
v Jiříkově.

Žáci pátého ročníku navštívili naše hlavní
město – Prahu. Projeli se metrem, navštívili
Petřínskou rozhlednu, Pražský hrad, Katedrálu svatého Víta, Karlův most, Staroměstské
náměstí, kde se počkalo na odbití Orloje na
Staroměstské radnici. Nechyběla Prašná brána, Václavské náměstí a Národní muzeum.
Eva Watzlawiková, ředitelka školy

Eva Watzlawiková
ředitelka školy

Výuka v prodejně
MOJEKOLO
Pro žáky první až třetí třídy byla dne
18. června v prodejně firmy MOJEKOLO
připravena výuka se strážníkem opavské
městské policie – panem Markem Dýčkou.
Kromě problematiky bezpečnosti o prázdninách se žáci mohli porozhlédnout po
prodejně, vyzkoušet si cyklistické přilby,
dozvědět se o dalších důležitých ochranných pomůckách. Firmě, a především paní
Lucii Schindlerové, děkujeme za milé přijetí, výborné občerstvení a umožnění návštěvy. Panu Dýčkovi děkujeme za skvělou
besedu.
Eva Watzlawiková
ředitelka školy

Cvičný poplach
Dne 19. června vypukl v počítačové učebně
naší školy rychle se šířící požár. Tato skutečnost byla nahlášena na tísňovou linku
150. Všichni museli co nejrychleji a nejbezpečněji budovu opustit.
Některé osoby ale vyjít ven nestačily, musely tedy spoléhat na záchranu. Hasiči brzy
dorazili a pustili se do akce. Osoby byly
vyvedeny, další bezpečně zachráněni pomocí žebříku. Oheň byl uhašen. Požár byl
v krátkém čase zlikvidován, všechny osoby
byly mimo ohrožení.
Nejen hasiči, ale také žáci a zaměstnanci
školy si nacvičili únikový evakuační postup
při takovéto mimořádné události. Hasičům děkujeme za profesionální přístup a

výborně zorganizovaný zásah. Velké poděkování patří panu pprap. Lukáši Glabasniovi za zpracování a vedení celého cvičení.
Eva Watzlawiková, ředitelka školy

Těsně před prázdninami
Ještě než žáci opustili lavice, čekaly na
ně dva dny nabité zajímavými aktivitami. Nechybělo představování domácích
mazlíčků, výlet na koupaliště v Bolaticích,
pasování prvňáčků na čtenáře v kravařské
knihovně, sportovní olympiáda pro děti
MŠ, výlety do okolí Kravař. Poslední dny
školy si tak žáci naší školy mohli užít zábavně, zajímavě a netradičně.
Eva Watzlawiková, ředitelka školy

Z centra volného času, ostatní

CVČ hledá
externí pracovníky
CENTRUM VOLNÉHO ČASU KRAVAŘE HLEDÁ KE SPOLUPRÁCI EXTERNÍ PRACOVNÍKY PRO VEDENÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NEBO KURZŮ.
POKUD JE NĚCO, V ČEM VYNIKÁTE,
MŮŽETE SVÉ ZKUŠENOSTI NABÍZET
OSTATNÍM A BAVÍ VÁS PRACOVAT
S DĚTMI, NEVÁHEJTE SE NÁM OZVAT
NA E-MAILY NEBO TELEFONNÍ ČÍSLA
UVEDENÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.CVCKRAVARE.CZ.

Přihlášení do
kroužků online
Již můžete své děti hlásit online do zájmových kroužků CVČ Kravaře pro školní rok
2019/2020. Upozorňujeme, že nabídka ještě není kompletní a veškeré informace budou doplněny do konce září 2019. Potvrzení přihlášek se může prodloužit z důvodu
letní táborové činnosti.
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Organizace školního roku 2019/2020
v ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatořích
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních
školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí
2. září 2019.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června
2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3.
ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny pro okres Opava
v termínu od 3. 2. 2020 do 9. 2. 2020.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je
tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o ostatních svátcích, o významných
dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Léto ve znamení táborů s CVČ

Spolky, ostatní

Jedenáctý ročník
Festivalu kultury
a hlučínských
řemesel je za námi
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Dětský den na farní zahradě
V neděli 16. června proběhl již devátý ročník dětského dne, jenž pro děti připravuje
skupina nadšených rodičů pod záštitou
místní organizace KDU-ČSL. V letošním

Mírové náměstí v Hlučíně hostilo již pojedenácté Festival kultury a hlučínských řemesel.
V neděli 7. července se zde již tradičně představily folklorní a taneční soubory a kapely
z celého Hlučínska. V rámci bohatého programu se představily kapely Hasičská dechová
hudba Bolatice, Hlučíňanka, Slezská kapela a
Dolbend, folklorní soubor Vlašanky a taneční
soubory Bolatické seniorky, Vřes, Slunečnice,
Bobři, seniorky ze Závady a mažoretky MK
Ballerisimo Hlučín. Součástí festivalu byl jako
každoročně jarmark řemesel. Letos si návštěvníci mohli zakoupit paličkované výrobky, keramiku, skleněné vitráže, bižuterii, pletené a ručně šité dekorační předměty, výrobky pletené
z papíru apod. Ochutnat mohli např. domácí
kozí sýry, bramboráky, regionální pivo a samozřejmě hlučínské koláče. Děkujeme všem,
kteří se podíleli na přípravách a průběhu festivalu, všem účinkujícím za prezentaci toho nejlepšího z hlučínské kultury, prodejcům za prezentaci svých výrobků, Městu Hlučín a Sport
a kultuře Hlučín za pomoc při přípravách i při
samotné koordinaci festivalu, obci Vřesina za
zapůjčení prodejních stánků a samozřejmě
Moravskoslezskému kraji za finanční podporu
celé akce. Za rok opět na viděnou!
Lenka Osmančíková

roce byl tématem her nábor a příprava dětí
na let raketou na Mars.
Pro všechny příchozí děti bylo připraveno deset stanovišť, kde byly vyzkoušeny
z mnoha dovedností, jež musí každý
kosmonaut ovládat. Probíhal nácvik výstupu do vesmíru, hledání vody v nehostinných podmínkách planety Mars nebo
oprava porouchané rakety.
Velký dík patří všem, kdo si připravili jednotlivá stanoviště a přispěli tak k radosti
všech dětí, které dětský den navštívily.
KDU-ČSL Kravaře

Klub přátel Německa uspořádal Kindertag
V pátek 21.6.2019 uspořádal Kruh přátel
Německa v Kravařích pro žáky základních
škol dětský den. Bylo připraveno 10 stanovišť, na kterých žáci v malých skupinách
řešili různé kvízy a hlavolamy. Připraveny
byly také německé moderní písně a zajímavosti z oblasti reálií německy mluvících
zemí. Žáci se mimo jiné seznámili s významnými osobnostmi Německa, Rakouska a Švýcarska. Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení. Žáci samozřejmě
neodcházeli s prázdnou - každý si odnesl
za účast odměnu v podobě gramatické pomůcky, školních potřeb a sladkostí a každá
zúčastněná škola dostala do výuky německého jazyka didaktickou hru. Užili jsme si
spoustu zábavy, ale hlavně se organizátorům povedlo přiblížit žákům německou
kulturu také z jiného úhlu, než jak ji znají
ze školního prostředí. Všichni žáci byli velmi šikovní a prokázali výborné znalosti, za

což patří vyučujícím velký dík. Organizátory akce velmi potěšilo, že se žáci opravdu
baví a úkoly řeší se zájmem. Touto cestou
bychom také chtěli poděkovat Shromáždění Německých spolků v České republice

za finanční podporu a vedení zámku v Kravařích za poskytnutí zámeckých prostor.
Za Kruh přátel Německa v Kravařích
Pavla Knyblová
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Letní akce SPCCH

Náš domov a jeho klienti
V tomto článku bych chtěla všem čtenářům podat obecné informace o tom,
jaké je poslání našeho domova a komu
poskytujeme pomoc. Posláním Domova pro seniory sv. Hedviky – Kravaře je
zajistit klidný a důstojný život seniorům, kteří potřebují vzhledem ke své
nepříznivé sociální situaci pravidelnou
pomoc a podporu a ta jim nemůže být
zajištěna v domácím prostředí. Nepříznivou sociální situací se rozumí zhoršený zdravotní stav, který vede k osamělosti, snížení nebo ztrátě soběstačnosti.
Podle zákona nepřijímáme lidi s Alzheimerovou chorobou, se střední a těžkou
demencí či psychiatrickou chorobou.
Tyto potřebné osoby mohou požádat o pomoc a poskytování pobytové
sociální služby některý z domovů se
zvláštním režimem. Naši zaměstnanci
pomáhají v našem domově seniorům
v činnostech, které již sami nezvládnou
a přitom naše klienty podporují v tom,
co sami ještě umí. Snaží se tak posílit
jejich vnitřní spokojenost a radost ze
zachovaných schopností. Těžkým momentem bývá pro naše klienty přechod
z domácího prostředí, kde již nemohou
být, do prostředí našeho domova. Vše
je pro ně nové, byli zvyklí na svůj prostor, svůj denní režim, vše je najednou
jiné. Zaměstnanci se snaží svým trpělivým a vlídným přístupem zbavit klienta
co nejvíce strachu z neznáma a snaží
se přizpůsobit potřebnou pomoc jeho
individuálním potřebám. Návštěvy rodinných příslušníků a známých přináší
klientovi radost a především ubezpečení v pocitu sounáležitosti ke své rodině.
Pro klienty jsou v našem domově připravovány různé skupinové, aktivizační,
kulturní i společenské akce, nechybí ani

Vycházka na pivo.

duchovní programy. Klienti se mohou
programů účastnit podle svého rozhodnutí. Podle potřeby a zájmu jsou
klientům zprostředkovány individuální
aktivity. Pocit užitečnosti mohou klienti
mimo jiné uplatnit při přípravě chystaných akcí. Po této stránce jsou klienti
v našem domově velmi aktivní. Pomáhají při pečení, chystání surovin, výrobě
malých dárečků, spolupracují při přípravě a realizaci programů pro kulturní
vystoupení.
To, co mají naši klienti opravdu rádi,
jsou chvíle při posezení na zahradě pod
slunečníky nebo pod pergolou, kdy si
mohou spolu popovídat o aktuálním
dění nebo si zavzpomínat na staré časy.
V oblibě mají vycházky po okolí a povídání si se zaměstnanci.
Věříme, že život v našem domově pro
naše seniory není nudný, že zde naleznou potřebnou pomoc a mohou zde
prožít mnoho krásných chvil.
Bc. Jana Polášková
sociální pracovnice DS Kravaře

Ve čtvrtek 27. června se sešlo 65 členů našeho spolku v areálu chovatelů na Novodvorské ulici. Důvodem tohoto setkání byla
akce, která nesla název ,,Letní slavnost“.
Pan Karel Kostka v 15:00 hod. srdečně přivítal všechny přítomné a popřál všem dobrou
zábavu. Jako první se podávala káva a koláč. Protože bylo velmi teplé počasí, tak se
také čepovalo výborné chlazené pivo, které
nás příjemně osvěžilo. O sportovní klání se
postaral pan Mrkva, donesl společenskou
hru Petanque a každý z přítomných měl
možnost si ji zahrát. K večeři se podávalo
kuřecí stehno s chlebem a okurkou. Všem
hodně chutnalo. Toto letní posezení se
konalo v přátelském duchu do pozdních
večerních hodin. Troufám si říct, že se akce
vydařila a všichni se spokojeni a v dobré náladě rozcházeli do svých domovů. Ve čtvrtek
11.července se uskutečnila další akce našeho spolku. Ve 13:00 hod. se sešlo 45 členů
na Olšinkách, tentokrát byl uspořádán výlet
na kolech po nové cyklostezce směrem na
letiště v Zábřehu. Tam proběhla prohlídka
areálu, kterým nás provedl pan Babiš, parašutista a zaměstnanec letiště. Prohlédli
jsme si hangár s různými typy letadel a dověděli se, jak probíhá příprava na seskok
padákem. Pro mnohé z nás to bylo něco nového a zajímavého. Na zpáteční cestě jsme
navštívili občerstvení Louky Zábřeh, kde si
každý dal něco studeného k pití a mnozí si
pochutnali na bramboráku. Takto posilněni
jsme se vydali po cyklostezce zpět domů.
Tento výlet na kole se nám vydařil, nádherné počasí, zajímavá prohlídka letiště a také
jsme udělali něco pro své zdraví. Spokojenost byla veliká.
Za SPCCH Marie Raunigová

Posezení v areálu hasičů.

Smažení vaječiny.
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Červen v Zámeckém klubu žen
Měsíc červen nás uvítal krásnými slunnými dny a proto byl velmi bohatý na
události v našem klubu. Převážná většina našich členek se postupně zúčastnila
krásných zájezdů pro seniory, pořádaných oddělením kultury našeho města.
Na naší první červnové schůzce jsme
připravovali významnou akci – setkání s
ženami z naší družební obce z Pietrowic
Wielkých z Polska. Připravovaly se dárky,
program i pohoštění a plánovaly služby
po celý den.
V sobotu 8. června jsme prožily krásný

zážitek v opavském Slezském divadle na
derniéře operety Cikánský baron.
V úterý 18. června jsme naše kamarádky
z Polska uvítaly na kravařském zámku.
Velmi příjemným zážitkem bylo přijetí
našich hostů na radnici paní starostkou
Monikou Brzeskovou. U paní starostky se
povídalo o činnosti a organizaci akcí pro
seniory v jejich obci a o možných společných aktivitách. Vždyť do Pietrowic Wielkych je to od nás kousek.
Pak naše hosty čekala prohlídka zámeckých prostor a přátelské posezení

v klubovně u dobrých pochoutek, které
připravily naše členky. Po společném
obědě nás čekala cesta do Bolatic, kde
program pokračoval v Bolatickém skanzenu vystoupením souboru bolatických
seniorek, prohlídkou skanzenu a kostela.
Společně jsme si také zazpívaly a v podvečer jsme se všechny rozjely do svých
domovů se slibem, že se opět v nejbližší
době setkáme.
Poslední červnové úterý jsme se naposledy v tomto pololetí sešly v zámecké
klubovně, abychom jednak zhodnotily
naši činnost od počátku roku a připravily
program na druhé pololetí.
Ve středu 2. července jsme se vydaly
vlakem do Jeseníku. Dopoledne jsme
navštívily vodní tvrz, kde se nachází muzeum Jesenicka. Muzejní průvodce nám
svým zasvěceným výkladem přiblížil celou historii nejen Jeseníku, ale také celého okolí a vzniku světoznámých lázní.
Po obědě jsme se autobusem přepravily
do lázní Jeseník. Po prohlídce centra
nás nejvíce lákal balneopark. Tam jsme
načerpaly z horské vody mnoho energie
a po občerstvení v cukrárně jsme se vydaly opět vlakem k domovu. Celý den nás
provázelo krásné počasí a dobrá nálada.
Ve středu 17. července jsme navštívily
vernisáž výstavy Malujeme srdcem, kterou pořádal zámek Kravaře společně
s Galerií výtvarníků.
A co nás čeká v nejbližší době? Již od
3. září se budou každých 14 dnů konat naše pravidelná setkání v zámecké
klubovně, kde jsou připraveny besedy
a přednášky na různá témata, 11. září se
zúčastníme zájezdu, který pořádá Moravskoslezský kraj pro seniory, 10. října pojedeme na koncert Janáčkovy filharmonie do Ostravy, dále připravujeme zájezd
do Prahy na muzikál a mnoho dalšího.
Ráda bych poděkovala za podporu
a výbornou spolupráci pracovnicím kravařského zámku, paní starostce Monice
Brzeskové a všem našim členkám, které
se aktivně zapojují do různých akcí, připravují pohoštění, pletou a šijí dárky pro
naše hosty.
Za zámecký klub žen
Eva Peterková
Foto: Miroslava Šnýdrová, Ruth Čížová
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Činnost Jednotky
sboru dobrovolných
hasičů Kravaře
V měsíci červnu vyjela jednotka sboru dobrovolných hasičů ke třem mimořádným
událostem.
• 4. června jsme vyjížděli do průmyslové zóny v Bolaticích, kde čidlo elektrické
požární signalizace zaznamenalo požár
v jedné z hal. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že se naštěstí nejednalo
o požár, ale o technickou závadu daného
čidla.
• 6. června jsme asistovali zdravotnické záchranné službě s naložením pacienta do
sanitky.
• 20. června jsme vyjeli k požáru trávy u železniční trati v Koutech.
• Zároveň se v tomto měsíci uskutečnilo
taktické cvičení na Základní školu v Koutech, kde byl námět - požár počítačové
učebny s následnou záchranou osob. Kromě naší jednotky se cvičení účastnili také
profesionální hasiči z Opavy i s automobilovým žebříkem.
Naši činnost a techniku jsme také prezentovali dětem v mateřské škole v Koutech
a na dětském dnu na Olšinkách.
Lukáš Glabasnia

Řádková inzerce
Koupím staré FILMOVÉ PLAKÁTY
(ale i další: hudební, divadelní,
reklamní...).
Tel.: 704 404 825
E-mail: strapec1@email.cz

Úspěchy mladých hasičů
Sezóna Opavská liga mladých hasičů začíná
a končí stejně jako školní rok. Po podzimní
části byli naši starší na 1. místě a mladší na
děleném 2. a 3. místě. Před námi bylo ještě
pět kol. Nicméně naši svěřenci se nezalekli
příležitosti a o medailové příčky bojovali ze
všech sil. Před posledním kolem ve Štěpánkovicích stále nebylo nic jisté, mladší drželi
3. příčku a starší stále 1. příčku, i když na svém
kontě neměli za celý rok ani jedno vítězství.
Poslední závod jsme tedy sledovali s velkým
napětím. Nakonec vše dobře dopadlo. Mladší v tomto kole skončili sice na neoblíbené
bramborové příčce, ale to nám stačilo pro
udržení celkové 3. pozice. V kategorii starších
se naši nechtěli zlata vzdát. Prvním místem
v tomto kole nedali soupeřům šanci a celkové první místo v Opavské lize mladých hasičů jim bylo zaslouženou odměnou. A nejen
to, za celoroční práci na trénincích a reprezentaci na soutěžích byl zajištěný odvoz ze
soutěže v podobě koňského spřežení. Děti si
vychutnaly jízdu zpět do Kravař na hasičský
areál, kde proběhla velká oslava. Mezi další
naše významné úspěchy patří účast dvou

našich odchovanců na Mistrovství České
republiky ve hře Plamen. To je soubor šesti disciplín, které se musí závodníci naučit
a zvládnout v co nejrychlejším čase. Za Moravskoslezský kraj postoupila Borová, kde
už na krajském kole pomáhali naši žáci Michaela Adamcová a Jakub Rybka vybojovat
postup do republikového kola. Na MČR se
Borové podařilo za tým vybojovat jednu
bronzovou a dvě zlaté medaile v jednotlivých
disciplínách, celkově se umístili na 6. místě.
Co nás těší mnohem více, je úspěch v individuální disciplíně běhu na 60m s překážkami. Jakub Rybka se s časem 13:52 umístil na
15. místě a Michaela Adamcová tento přebor
v kategorii dívek vyhrála s časem 11:76. Všem,
kdo se na těchto úspěších podíleli, děkujeme.
Míši ještě jednou gratulujeme k titulu mistryně republiky v běhu na 60m s překážkami
a ostatní zvu na naši další domácí soutěž mladých hasičů, která se uskuteční 21.9.2019,
kde jinde než na hasičském areálu.
Jan Peterek a Lukáš Rybka

Poohlédnutí za Mysliveckým dnem
Rok se s rokem sešel a lidé z Kravař i širého
okolí měli opět možnost navštívit Myslivecký den, který se konal 9. června na myslivecké chatě v Koutech. Myslivci zdejšího zájmového spolku připravili tradiční akci, na
kterou se lidé těší již od zimy. Pro veřejnost
byly připraveny myslivecké delikatesy jako
zvěřinový guláš, kančí se zelím či srnčí na
smetaně. O zábavu bylo postaráno formou
kola štěstí či tradiční myslivecké tomboly,
rodiny s dětmi ocenily možnost zabavit své
ratolesti na skákacích hradech nebo lanové dráze. Návštěvnost letošních hodů byla
opět vysoká a lidé se sjížděli již od ranních
hodin, aby si mohli připravené speciali-

ty pořídit i do různých hrnců nebo misek,
a měli tak postaráno o obědové menu
i v dalších dnech.
Svatý Hubert (patron všech myslivců) zařídil
perfektní počasí, a tak můžeme celý průběh
mysliveckých hodů hodnotit velice kladně,
každoročně nás těší velký zájem veřejnosti
a touto cestou bychom rádi všem poděkovali za hojnou účast. Veliké díky také patří
rodinám myslivců, našim přátelům a pomocníkům, bez kterých by nebylo možné
myslivecké hody uskutečnit.
Michal Kern
Myslivecký spolek Olšinka Kravaře-Kouty
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Vzpomínky naší babičky:
Čas prázdnin
I v době našeho dětství začínaly prvního
července prázdniny. Tomu ale předcházela doba školních výletů v posledních dvou
týdnech měsíce června. To už většinou bylo
hezky a teplo. Byla práce na zahradách
a na polích a my děti jsme musely rodičům
i prarodičům pomáhat. Také v červnu jsme
se školou chodívali na brigádu – jednocení
cukrovky. Nebyla to práce jednoduchá. Vždy
po dvou jsme vyfasovali dlouhý řádek a cukrovku jsme jednotili, tzn. vytrhávali přebytečné sazenice a ty, které zůstaly, jsme okopávali. Na poli bylo vždy veselo, chodili jsme
tam rádi, protože ve škole se už moc neučilo
a byla to předzvěst prázdnin. Také nám na
pole přivezli dobrou svačinu – většinou to
byly housky s játrovým salámem a čaj se
šťávou. Škola pro nás znamenala mnoho,
i když jsme měli vyučování 2x týdně i odpoledne a také v sobotu. Ve škole bylo mnoho
souborů a kroužků, které jsme po vyučování
navštěvovali. Ale prázdniny byly prázdniny.
Těšili jsme se na ně. Někteří odjížděli hned
první dny na tábory, kde trávili převážně
tři týdny. Ti, kteří zůstali doma, tak hurá na
Mezivodky. Když bylo hezky a teplo, tak tady
byla hlava na hlavě. Byla tam travnatá pláž
a řeka byla čistá. Od rána do večera jsme
se v řece koupali. Když jsme nebyli ve vodě,
tak děvčata otevřela své malé kufříky s dívčím bohatstvím – z látkových ústřižků se šily
šatičky na panenky, starší dívky háčkovaly,
pletly či vyšívaly. K nezbytné výbavě patřila
také dobrá knížka, samozřejmě i dobrá svačina, často na celý den. Chlapci hráli vpředu
fotbal, nožík a další chlapecké hry. Odpoledne pak přicházeli k řece i dospělí. Až večer
Mezivodky utichly. To už se všichni odebírali
k domovu. Mimo zábavy měly děti také různé
úkoly – k těm hlavním patřila pastva hus, ty
se pásly na trávě nebo se koupaly v tzv. malé
vodě (mlýnský náhon, dnes zkanalizovaný).
Mnozí odvážlivci skákali do řeky z mostu.
Koupalo se také u tzv. třetí kletky, u splavu
pod Hošticemi, koutské děti pak U podolné či u kutského splavu. K červenci a srpnu
patřily žně (u nás žniva). To byla příležitost
pro děti vydělat si na odpust, který se rychle
blížil. V té době se ještě často seklo i kosou a
také už byly první kombajny. Posečené obilí
se stavělo do snopů, později se odváželo na
mlácení k mlátičkám, kterých bylo několik
jak v Kravařích, tak i Koutech. Po cestách
od pole stávaly vozy plné posečeného obilí
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Petr z Kravař

a čekalo se v řadě na mlácení. Bylo k tomu
potřeba dost lidí. Byla to i příležitost k povídání. My děti jsme často sedávaly na vozech
a bylo to krásné, všude to vonělo suchou
slámou. Ráno se pak vydávaly celé skupiny
dětí na pole, kde po strništi sbíraly klásky
a vázaly je do „kyček“. Za jednu kytičku pak
dostaly i korunu. Ti šikovní nasbírali těch kyček i deset za den. A to se už blížil odpust.
Maminky a babičky se vydaly také k řece –
k malé vodě, kde přišly vyprat koberce i záclony. Ty pak sušily na břehu až do večera.
Večer se děti vydaly na most, odkud sledovaly, jak přijížděli mladí sedláci koupat koně
v koňské dolině, ta byla asi 50m od mostu
směrem na Kouty. Vjíždělo se do ní kolem
chaloupky, kde dnes stojí restaurace U Šťura, odtud vedla cestička až dolů k řece. Byla
to krásná doba, kdy celá vesnice žila dlouho
do pozdního večera. Nebyla televize, nebyly seriály, jen v rozhlase se poslouchaly zajímavé pořady, zprávy a pro děti pohádky,
které poslouchala většinou v neděli odpoledne celá rodina. Ale hrálo kino, a to bylo
vždy plné. Do kravařského kina přijížděli lidé
z celého širokého okolí. Na mnohé filmy byly
vstupenky vyprodány již mnohem dříve, stávaly se na ně fronty. A sobotní večery patřily
hudebním tanečním produkcím venku – na
hřišti, benátské noci v parku, nedělní odpoledne pak taneční zábavě „Čaj o páté“. A móda,
ta byla krásná, dívky nosily široké sukně, bílé
halenky s obháčkovanými výstřihy, na hlavách
se nosily dlouhé hedvábné šátky. Byla to také
doba skútrů, mopedů, pionýrů a motorek.
Připravila
Eva Peterková

Petr z Kravař byl posledním majitelem Kravař z rodu pánů z Kravař. Narodil se v roce
1389 a zemřel v roce 1434. Po smrti jeho příbuzného Lacka z Kravař jej jmenoval český
král Václav IV. hejtmanem moravským, což
byl vlastně králův zástupce na Moravě. Byl
to všeobecně vážený muž, patřičně bohatý, který vlastnil rozsáhlé statky na Moravě
a ve Slezsku a stál v čele moravské šlechty.
Neklidné doby husitského hnutí jej donutily v roce 1420 k odprodeji prasídla svého rodu, které daly tomuto rodu i jméno,
totiž Kravař a některých dalších statků ve
Slezsku. Kravaře a Kouty odkoupil Mikuláš
ze Šlevic, Plšť Pavel ze Sovince, ves Razumovice Boček z Labutě a vesnice Velké
Hoštice a Komárov Jan Chelm z Vyškovic.
Petr z Kravař byl horlivým ctitelem učení
Mistra Jana Husa a účastnil se protestních
sjezdů šlechty ve Velkém Meziříčí, Brně
a Praze, konaných proti Husovu uvěznění
a upálení. Přičiněním Petra z Kravař dosáhlo husitské hnutí v počátcích svého rozvoje
značného významu. Později stál na straně
umírněného křídla husitů, které se snažilo dosáhnout uznání kališnictví mírovými
prostředky. Proto se v roce 1429 připojil
k mírovému průvodu Prokopa Velikého,
který se ubíral na mírový sjezd do Bratislavy. Jméno této významné historické osobnosti nese i jedna z kravařských ulic (ulice
vedoucí z Náměstí kolem fary a kostela
směrem k mateřské školce).
Z kroniky připravila Eva Peterková

Zajímavosti

Pomoc a podpora
pro seniory a osoby
se zdravotním
postižením
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. poskytuje na
Opavsku sociální služby určené osobám se
zdravotním postižením, seniorům a osobám o ně pečujícím.
Naši poradenští pracovníci v rámci PORADNY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM vám mohou bezplatně pomoci se zorientovat v systému sociálního zabezpečení,
s vyřízením potřebných dávek, příspěvků
a slev či vybrat vhodnou kompenzační pomůcku. Jsme tady také pro Vás v případě,
že potřebujete pomoci v péči o svou osobu
(pomoc při oblékání, přemisťování, osobní
hygieně, …) či aktivně vyplnit svůj volný čas
– k tomu slouží služba OSOBNÍ ASISTENCE.
V rámci služby INDIVIDUÁLNÍ BEZBARIÉROVÉ DOPRAVY pak zajišťujeme dopravu, a to
jak klasickými vozidly, tak vozidlem speciálně upraveným pro vozíčkáře. V rámci
PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK si
pak můžete zapůjčit například mechanický
vozík, toaletní nástavec, schodolez a další.
Kontaktní údaje:
DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ OPAVA
Liptovská 21, 747 06 Opava 6
Telefon: 553 734 109
E-mail: czp.opava@czp-msk.cz
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Hanůvka (Annahof) v Kravařích
Zámky bývají jako panská sídla v centru pozornosti, navštěvují je turisté, zabývají se jimi vědci a
umělci. Nejinak je tomu v Kravařích, kde je zdejší
slavný zámek oblíbeným návštěvnickým cílem.
Jenže… zámek tak nějak není všechno. Respektive nebyl. Urození obyvatelé zámku samozřejmě chtěli jíst, oblékat se a také se bavit. A zámek
tedy potřeboval hospodářské zázemí, multifunkční hospodářskou výrobnu, kterou šlechta
provozovala ve své režii nebo ji třeba pronajímala. Ve dvoře býval ustájen dobytek, součástí
dvora mohly být sýpky, pivovar, palírna, případně mlýny a další provozy. Takové dvory bývají
často zaznamenány na starých mapách. Tyto
areály mívaly řadu obecných názvů, nejčastěji
tvořilo součást pojmenování slovo Hof (dvůr).
V Kravařích bylo takových hospodářských dvorů
několik. O dvoře situovaném severně od histo-

rického jádra Kravař máme informace z kroniky
města. Majitel zámku Gabriel Rudzinský prodal v
roce 1826 Opavický dvůr v Malých Chalupkách
i s letním sídlem za 5 500 tolarů Františkovi rytíři
z Badenfeldu, který měl tehdy sousední panství
ve Štítině. Za utržené peníze pak Rudzinský nechal v letech 1830 – 42 postavit čtvrtý dvůr
v Kravařích, který pojmenoval po manželce
Anně von Hillebrandt Annahof. Jeho název se
dodnes udržuje jako místní jméno v podobě
Hanůvka. Annahof v Kravařích dlouho vlastnili šlechtičtí majitelé zámku, teprve r. 1895 jej
Friedrich Wilhelm hrabě von Pfeil prodal rytmistru Hugovi Schlarbaumovi. Annahof, tedy
Hanůvka, dosud stojí a v některých jeho částech jsou viditelné stopy historizujícího zdiva starého hospodářského dvora.
Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D.

Annahof na detailu mapy speciální okresu Opava, 1915. Archiv města Ostravy.

196 dětí a 171 rodičů z 96 rodin na Opavsku podpořili Dobří andělé.
Pomáhat je potřeba i nadále
Když rodinu zasáhne vážné onemocnění – ať už rodiče nebo dítěte – dopadne
jeho tíha na každého z jejích členů. Dobří andělé dlouhodobě podporují rodiny
s dětmi, ve kterých se objevila rakovina
nebo jiné vážné onemocnění. Pravidelnými finančními příspěvky jim pomáhají překlenout těžké životní období.
„Kromě výdajů spojených s léčbou či rehabilitací pacienta se rodiny snaží z příspěvků
zmírnit dopad vážného onemocnění také
na sourozence,“ vysvětluje Šárka Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl, jejímž
prostřednictvím dárci – Dobří andělé –
podporují tisíce rodin po celé České republice. „I když peníze nikdy nevynahradí čas
rodiče věnovaný dítěti, nemusí se například

vzdát oblíbeného kroužku nebo mohou vyrazit s kamarády v létě na tábor či školní
výlet,“ dodává.
Pravidelnost pomoci
Za necelých 8 let fungování nadace podpořili Dobří andělé na Opavsku desítky dětí.
Počet nových žádostí o pomoc ale stále
roste. „Kromě rodin, v nichž se rodič nebo
dítě potýká s onkologickým onemocněním, podporujeme každý měsíc také rodiny
s dětmi s nejrůznějšími vážnými onemocněními či kombinovanými postiženími. Pomoc
je v těchto případech dlouhodobá, často
v řádu let,“ doplňuje Šárka Procházková.
Každý dárce, který by chtěl rodiny podpořit, si může zvolit výši částky i frekvenci
zasílání pomoci. Navíc má možnost si pře-

číst příběh konkrétní rodiny, které pomohl.
„Stačí si na stránkách nadace Dobrý anděl
vytvořit registraci a zaslat první příspěvek.
Ve svém Andělském účtu pak každý dárce
vidí informace o rodině,“ vysvětluje Šárka
Procházková a dodává: „Pro rodiče představuje podpora Dobrých andělů v takto
těžké situaci pomoc nejen finanční, ale také
psychickou – mají pocit, že na to nejsou
sami, jsou klidnější a mohou se tak více věnovat tomu, co je důležité.“
Kontakt nadace Dobrý anděl:
Markéta Křížová
PR manažerka
marketa.krizova@dobryandel.cz
+420 730 820 089

Zajímavosti

Okénko pro zdraví
Dobrý den, milí přátelé,
léto budiž pochváleno – v dnešním okénku píšu o olivovníku, olivách a hlavně o olivovém oleji...

Mocná síla olivovníku

Olivovník je jedna z nejstarších rostlin na Zemi. Jeho plody
a olej patří vedle obilí a vína k nejstarším potravinám naší
civilizace. Olivový olej nám dává vysoký obsah vitamínu
E, který chrání buňky a jednoduché nenasycené mastné
kyseliny, které mají velký význam v prevenci onemocnění
srdce a krevního oběhu. Olivový olej je „nektar bohů“, už
v dávné antice byl ceněn a veleben jako „tekuté zlato“. Je nesporný jeho význam pro zdraví.
Má široké využití jako lék, v kosmetice a také v kuchyni. Pro kvalitu tohoto tekutého zlata je
důležité zpracování, lisování oleje za studena. Při nákupu oleje se orientujte označením na etiketě. Nejdražším a nejkvalitnějším co do zpracování a obsahu cenných látek je Extra panenský
olivový olej, pak následují oleje podle kvality – panenský olej, rafinovaný olivový olej, olivový
olej. Při nákupu dejte pozor, kdy byl olej vyroben, při uskladnění v chladnu a temnu vydrží 2
roky. Olivový olej se může na rozdíl od jiných tuků zahřívat na vysoké teploty, aniž by se změnila chemická struktura. Olivový olej pomáhá jako prevence u onemocnění srdce, krevního
oběhu, zvýšené hladiny cholesterolu, vzniku cukrovky, ale i zácpy a rakoviny tlustého střeva.
Obsahuje velké množství vitamínu E, dále A a D, minerály draslík, hořčík, vápník, karoten, chlorofyl, lecitin. Všechny výše uvedené účinky olivového oleje prospívají našemu zdraví.

Několik receptů, kde je olivový olej jako nositel léčivých látek

• Přidáním pár kapek éterického oleje vyrobíme vonnou směs k masážím, koupelím

apod.: dávkování – na 100 ml oleje přidáme 20 až 25 kapek eterického oleje, používáme
k masážím obličeje a těla.
Na 60 ml oleje dáme 20 kapek éterického oleje a používáme do koupele.
Olivový olej je výborným prostředkem k odličování očního make-upu.
Přidáním do olivového oleje květů růží, lístků některých bylin či včelího vosku si můžete
vyrobit vlastní krém na obličej.

•
•
•

Vynikající jsou masky a zábaly:

• Mrkvová – mrkvovou šťávu smícháme s ½ žloutku a lžičkou oliv. oleje, naneseme na
obličej (mimo oči a ústa), necháme 20 minut působit, pečlivě umyjeme teplou vodou.
• Žloutková – 1 žloutek smícháme s 1 lžičkou medu a oliv. oleje, naneseme na obličej,

necháme působit 20 minut, umyjeme teplou vodou. Tato maska je vhodná na suchou
pleť, vyhlazuje vrásky.
Tělové oleje

• Směs tří olejů – naplňte láhev 50ml sezam. oleje, 25ml ricin. oleje, 10ml oliv. oleje, pro-

třepat a doplnit pár kapkami vonného éterického oleje. Tuto směs po sprchování vmasírujte po celém těle.
Směs na dekolt a poprsí – smíchejte šťávu z ½ citrónu s 30ml oliv. oleje a 10ml gelu z
aloe vera, vše dobře protřepat a jemnými pohyby ve směru hodinových ručiček namasírujte.
Směs na nohy – smíchejte 100ml oliv. oleje s 1 lžící šťávy z listů kostivalu lékařského a 5
kapkami levandulového oleje. Tuto směs vmasírujte každý den po koupeli nohou.
Směs na ruce a nehty – olivový olej nahřejeme, dáme do misky a ponoříme do oleje ruce
asi na ½ hod., zlepší se stav nehtů a pokožky rukou. Další recept na popraskané ruce je z 1
lžíce oliv. oleje a 1 lžíce jablečného octa, po každém umytí rukou tuto směs vmasírujeme.
Směs na vlasy – tužidlo si vyrobíme ze 2 lžic olivového oleje, 1 lžíce citrónové šťávy a 1
lžíce medu, smícháme a vtíráme tuto směs do vlasů a pokožky hlavy. Necháme působit
20 minut a umyjeme jemným šampónem.

•
•
•
•

Léčivých účinků olivového oleje je velmi mnoho, pro zájemce doporučuji knihu Olivový
olej a přírodní léčba od Birgit Frohn, nakladatelství Fontana v Olomouci.
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Recepty s olivovým olejem
• Zeleninové saláty – olivový olej přidáváme až nakonec.
• Naložení masa – marinádu připravíme
z olivového oleje a čerstvě lisovaného česneku, čerstvě rozdrceného pepře a různých
bylinek, dle vlastního výběru.
• Konzervace v oleji – čerstvou bazalku rozmixujeme s pár stroužky česneku a přiměřeným množstvím olivového oleje, dáme do
skleničky, uzavřeme, dáme do lednice. Tuto
směs můžeme doplnit mletými oříšky kešu
nebo semínky, strouhaným sýrem, dochutíme solí a přidáme oliv. olej, tak aby vznikla
jemná bazalková pasta (tento recept mám
osvědčený).

Recepty z oliv
• Olivová pasta – zelené a černé olivy bez pecek, rozmixujeme, přidáme bylinky (bazalka,
tymián, oregano atd.), 1 lžíci jablečného octa
a 1 lžíci olivového oleje, vše dobře promícháme a používáme na těstoviny, k sýrům apod.
• Řecký selský salát – 250 g oliv druhu Kalamata, 500 g zralých rajčat, 300 g ovčího
sýra, ½ salátové okurky, 100 ml oliv. oleje,
dobromysl, jablečný ocet, sůl, čerstvě mletý
pepř. Rajčata, okurek, sýr nakrájíme na malé
kousky a vše i s olivami dáme do velké mísy,
posypeme dobromyslí, pepřem, dochutíme
solí, octem a na závěr přilijeme olivový olej.
Při nákupu oliv doporučuji koupit řecké olivy, jsou velmi dobré, kvalitní a velké, masité,
prostě pochoutka.
• Sýrová omáčka – hrst piniových oříšků
a rozinek, 4-5 datlí, 100 g měkkého sýra, 1
lžička medu, 1 lžč. jabl. octa, 1 šálek extra
panenského oleje. Smícháme v mixéru sýr,
med, ocet a olej. Pak přidáme piniové jádra,
rozinky a předem rozmělněné datle, vše promícháme a pak tuto omáčku nalijeme na
salát. Tento recept je řecký pod názvem Hypotrimma.
• Marináda na pečení – rozmícháme oliv.
olej s hořčicí, přidáme rozmixované nové koření a pepř, prolisovaný česnek, smícháme
a touto směsí pečeni potřeme. Maso bude
mít křupavou kůrku a vynikne vlastní aroma
masa.
A k těmto středozemním dobrotám samozřejmě patří dobré víno…
Přeji krásné letní dny a nezapomeňte, že myšlenky si tvoříme sami.
Dagmar Pechatá

Sport
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Běh zámeckým parkem
V neděli 16.6. dopoledne proběhl v našem městě již 37. ročník Běhu zámeckým
parkem, který každoročně přiláká spoustu účastníků, nejen z blízkého okolí. Letos se dostavilo 166 dospělých a 123 dětí,
kteří zvládli tratě pro ně připravené.
Závody jsme začali připravovat již zhruba dva měsíce předem, kdy jsme si na

první schůzce dohodli, kdo bude mít
co na starosti pro hladký průběh celého sportovního dopoledne. Na dalších
schůzkách jsme již jen ladili drobnosti a v
neděli 16.6., zhruba od 7.00 hod, celý organizační tým připravoval na hřišti MFK
vše potřebné k spokojenosti účastníků i
přihlížejících. Kolem půl deváté se začali scházet k prezentaci první běžci. Pro
všechny byl připraven startovní balíček
v podobě startovního čísla, lístku na koláč a občerstvení, müsli tyčinky, slevových kupónů a propagačních materiálů.
Ti, kteří se zaregistrovali předem, dostali
navíc triko a startovní číslo měli se svým
jménem. Pro děti byl připraven džusík,
oplatka a po doběhnutí zákusek.
Prezentace proběhla bez problémů, a tak
jsme mohli v 9.15 závody odstartovat.
Jako první se na trať, která vedla od zámecké brány k bráně na fotbalové hřiště,
postavily děti do 6ti let. Nejdříve běžely
holky a po nich kluci. Následoval závod
dětí 7 – 10 let od zámku do cíle k bráně
fotbalového hřiště, opět nejdříve holky
a po nich kluci. Poté se již v prostoru startu a cíle nachystaly nejstarší děti v rozmezí 11 – 15 let a vydaly se na jeden okruh
zámeckým parkem, který měří 1700 metrů. V této kategorii již běželi kluci a dívky
společně. V 10.00 hod. byl odstartován

závod dospělých, který čítá 3 kola v parku a měří 8700 metrů. Pro dospělé byla
na trati připravena občerstvovací stanice.
Průběžně se zpracovávaly výsledky dětských kategorií a následně i dospělých
a tak v 11:40 bylo vše připraveno k vyhlašování výsledků. Ještě předtím ovšem
došlo k jedné milé události. Náš běh jsme
ve spolupráci s Rotary clubem Ostrava
pořádali jako charitativní, kdy část startovného šla jako příspěvek na ozdravný
pobyt pro postiženou Karolínku z Kravař.
Vybranou částku Rotary club ještě navýšil, a tak před samotným vyhlašováním
výsledků členové Rotary clubu předali částku 20 000 Kč samotné Karolínce.
Poté již proběhlo samotné vyhlašování
vítězů, předání všech cen a tím byl tento
ročník ukončen.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem organizátorům a pomocníkům, kteří se podíleli na zdárném průběhu závodů a také
všem sponzorům a podporovatelům, bez
nichž bychom tento závod nemohli takto
pořádat.
Všechny celkové výsledky si můžete prohlédnout na našich stránkách:
https://prajzskybk.webnode.cz/
Za Prajzský BK Kravaře
Ferenz Jan

Sport
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Na zámku představí
svou krásu historická vozidla
Každoročně druhou srpnovou sobotu letos 10. srpna v zámeckém parku v Kravařích pořádají členové Auto Moto Clubu
Kravaře z.s. po Prajzské Rallye další pro
veřejnost zajímavou mezinárodní soutěž
historických vozidel s názvem Oldtimer
Parade. Tato soutěž je velmi populární jak
mezi účastníky, tak i mezi diváky. Od 9:00
dopoledne budou v zámeckém parku
v Kravařích probíhat soutěže elegance
historických vozidel spojené s dovednostními ukázkovými jízdami účastníků a soutěží závodních vozidel o nejkrásnější zvuk.
Tyto soutěže budou probíhat do 16:00 hod.
V 16:30 proběhne slavnostní vyhodnocení.
Tato akce je ojedinělá nejen v České republice, ale i v Evropě. Svým obsahem je zaměřena na rodiny s dětmi a má prezentovat
um našich předků v pohybu. Diváci se můžou těšit na prohlídky historických vozidel,
zároveň budou mít možnost vidět vozidla
v pohybu za jízdy, což v muzeích nelze. Taktéž budou diváci vtáhnutí do soutěží, když
budou hlasovat o nejkrásnější vozidlo v divácké soutěži elegance.
Těšíme se na vás. AMC Kravaře z.s.

Tenisový turnaj na Olšinkách
Během víkendu 14.6. – 15.6.2019 se na
kurtech na Olšinkách uskutečnil tenisový
turnaj. Počasí velmi přálo, teploty nebezpečně stoupaly a za úmorného vedra se
o titul utkali přihlášení hráči.

A nutno podotknout, že to byl turnaj
s mezinárodní účastí. Tenista Roberto
Garioni z Itálie nakonec nestačil na vítězného Marka Starečka z Dolního Benešova a odvezl si stříbrnou medaili. Třetí
místo vybojoval Petr Štěpánek z Opavy.
Vítěz si odnesl putovní pohár, tyčku domácího salámu, nechyběla lahvinka
něčeho dobrého a jako bonus navíc byl
překvapením kapr. Pořadatel turnaje
pan Herbert Pluschke dostal jako poděkování za skvělou organizaci turnaje
a celoroční práci od sponzorů krásné
hodinky. Po oficiálním ukončení turnaje
se v příjemné atmosféře setkali fandové,
rodiny hráčů a návštěvníci areálu. Nechybělo kolo štěstí a malé pohoštění.
Poděkování patří všem hráčům, sponzorům a panu Herbertu Pluschkemu za
uspořádání sportovní akce.
Monika Brzesková

Poděkování
Chtěl bych vyjádřit poděkování za vzorné provozování kurtů v Koutech na Olšinkách.
Kurty mají nové sítě, lajny a antuka je udržována v perfektním stavu. Tenis chodím
hrát na Olšinky mnoho let a kurty nikdy nebyly tak dokonalé. Správce kurtů p. Herbert Pluschke se o ně vzorně stará a je s ním i výborná komunikace.
F. Pavlík

Ceník pronájmu tenisových kurtů
Máte volné odpoledne? Chcete si jít zasportovat? Tenisové kurty na Olšinkách jsou vám
k dispozici.

Hráči do 18 let		

50 Kč/1 hod./kurt

			

75 Kč/1,5 hod./kurt

			

50 Kč/každá další započatá hodina

Hráči nad 18 let

80 Kč/1 hod./kurt

			

120 Kč/1,5 hod./kurt

			

80 Kč/ každá další započatá hodina

Správce kurtů:
			

Herbert Pluschke, Kostelní 101, Kravaře
tel: 704 166 616.

Těšíme se na Vaši účast!

Zveme Vás

strana 24

ZÁMECKÉ
BURČÁKOBRANÍ
Zápis RC Myška v Kravařích
na školní rok 2019 – 2020

21. září 2019
od 14:00 hod.
zámek Kravaře

Zápis proběhne v CVČ Kravaře

v pondělí 2. září 2019 v 9.30 hod.
WWW.KRAVARE.CZ

pořádá u příležitosti 60. výročí svého založení

ZAHRÁDKÁŘSKOU VÝSTAVU
ve dnech 21. - 23. září 2019
ve farní stodole v Kravařích
Všichni jste srdečně zváni!

Děti budou rozděleny do skupinek podle věku:
• od 6 týdnů do 6 měsíců • od 6 měsíců do 1 roku • od 1 roku do 5 let
V hodinách se naučíme říkadla, písničky a hry dle věku dětí. Seznámíme se s barvami, naučíme se poznávat ovoce, zeleninu, zvířátka a další
zajímavosti. Také cvičíme na balónech, kreslíme, zpíváme a hrajeme
na hudební nástroje. Nechybí ani chvilka na svačinku.
Kdo jste ještě mezi nás nezavítali, srdečně Vás zveme.
Blíže se můžete informovat u paní Jiřiny Kurkové, tel. 605 866 906.

Zveme Vás
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12. - 15. srpna 2019

zámecký park Kravaře
začátek

12. srpna ČERTÍ BRKO ve 21:00 hod.
13. srpna CHATA NA PRODEJ
14. srpna TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
15. srpna PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
výtěžek určen na charitativní účely

Inzerce, zveme Vás
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Český svaz chovatelů Kravaře pořádá

CHOVATELSKÉ
HODY
14.-15. září 2019 od 10:00 hod.
v areálu chovatelů
(na Novodvorské ulici v Kravařích)

Budou připraveny:

• zabijačkové a zvěřinové speciality
• kolo štěstí
• pro děti skákací hrad
a vyjížď ky koňským spřežením
Srdečně zvou chovatelé

Inzerce 		
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VÁŠ KRAVAŘSKÝ
REALITNÍ MAKLÉŘ
POMŮŽU VÁM
PRODAT NEBO NAJÍT
VAŠÍ NEMOVITOST

PRODEJ RD KRAVAŘE PRONÁJEM KANCELÁŘE, PRODEJ LESNÍ POZ.
70m2, KRAVAŘE.
5.050m2 KRAVAŘE.
CENA 2.599.000Kč.
PROSÍM, NABÍDNĚTE PRO NAŠE KLIENTY :

POZEMEK do 1,3mil / RD do 1,5mil /

BYT do 1,5mil

Zbyněk K u n z

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

19

5–20

182

:

www.heartreality.cz

MĚSÍČNÍ

194

let

PROMO

AKCE

www.napojove-centrum.cz

ul. U Cukrovaru 13, Opava - Kateřinky (vedle restaurace Contact)

✆ 728 644 712
gastro zboží

všeho druhu · lihoviny · víno ·
· Pivo a nápojeprodej
po kusech · samoobsluha ·
·

·

MALOOBCHODNÍ PRODEJ ZA AKČNÍ CENY PRO DOMÁCNOSTI, ŠIROKOU VEŘEJNOST
Domácí výčep Zlatovar:

Opavská desítka 10˚
559,-/20 L
(1L=27,96)
829,-/30 L
(1L=27,64)
1.349,-/50 L
(1L=26,98)
Opavská jededenáctka 11˚
599,-/20 L
(1L=29,96)
889,-/30 L
(1L=29,64)
1.449,-/50 L
(1L=28,98)
Opavský ležák 12˚
(1L=31,96)
639,-/20 L
949,-/30 L
(1L=31,63)
1.549,-/50 L
(1L=30,98)

Přemek

Polotmavá jedenáctka

929,-/30L
Černá Opava

(1L=30,96)

989,-/30L

(1L=32,96 )

Tmavý ležák

Vratná záloha Keg sud:
20L/ 1 400,-, 30L/ 1 200,-, 50L/ 1 000,-

Využijte možnost VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Zlatovar Express SERVIS
Narozeniny, Svatba, Firemní večírek?
Lihoviny, vína, sekty a piva v Keg sudech (vyjma sudů z minipivovarů)
lze VRÁTIT neotevřené a nepoškozené (poškozená nesmí být ani
ochranná známka po předložení účtenky do 10 dnů ode dne prodeje
zboží v maloobchodní prodejně Zlatovar Express.
Platí pouze pro osoby starší 18-ti let.
Vztahuje se pouze na lihoviny, sekty, vína a piva v Keg sudech.

V prodeji
Dárkové poukázky

NEJVĚTŠÍ výběr značek sudového piva v Opavě !

200,- , 300,- a 50

0,-

Půjčovné chlazení po celý rok při zakoupení sudového piva Zlatovar
ZAL.

www.napojove-centrum.cz

Ceny lihovin, nealka, piva, vína ON-LINE:
www.katalognapoju.cz

✆ 728 644 712
www.zlatovar.cz

P

1298

Po–Pá: 8.00–17.00 | So: 8.00–12.00
AKCEPTUJEME PLATEBNÍ KARTY!

www.pijsrozumem.cz

Zveme Vás 		
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