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Devadesát let kostela
a svěcení nového zvonu
Pokud se ohlédneme za historií kostela sv.
Mikuláše v Koutech, zjistíme, že v květnu
1928 byly ještě do rozestavěného chrámu
dodány tři zvony ze zvonařské firmy Rudolfa Manouška z Brna. Jednalo se o zvony Nanebevstoupení Panny Marie, sv. Jana
Křtitele a sv. Izidora. Po vysvěcení kostela
světícím biskupem Dr. Josefem Schinzelem 23. září 1928 sloužily zvony až do roku
1942. Na jaře 1942 vrcholilo zabírání zvonů
z rozkazu vůdce – tvrdil, že vlast je povinná přinést nejvyšší oběť. O tom, jak těžké
to bylo loučení svědčí i následující: dne
30. dubna 1942 P. Albert Dudek s několika
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školáky vyzváněli celou půlhodinu na rozloučenou se zvony. Ty pak byly příští den
odvezeny přes Ratiboř do sběrného centra
do Hamburku. Už nikdy se nevrátily zpět.
V kostele sv. Mikuláše se proto využíval
menší zvon z kaple sv. Jana Křtitele. I po
sametové revoluci se zasazovali kutští
farníci o pořízení zvonu nového. Tato tužba se naplnila až nyní u příležitosti oslav
devadesáti let od vysvěcení kostela v Koutech. Na podnět našeho faráře o. Daniela
Víchy byl zhotoven nový zvon, který nese
jméno sv. Floriána. Byl požehnán během
slavnostní mše svaté u příležitosti posvě-

cení 23. září 2018. Zvon Florián byl ulit
v dílně zvonařů Felczyńských v polském
Przemyslu, který je od nás vzdálen 400
km. Distribuci zvonu a jeho zprovoznění
zajišťuje firma Zvonotec zastoupená panem Janem Tralichem. Zvon je z pravé
zvonoviny – 78 procent mědi a 22 procent
cínu. Celkem váží i s dubovou hlavou 178
kg. Jsou na něm tyto nápisy – Sv. Floriáne
chraň naše město před živlem. Dále je na
něm znak města s nápisem – Zvon byl pořízen za finanční podpory města Kravaře.
Celková cena přestavuje 180 000 CZK. Pořízení zvonu bylo uhrazeno ze sbírek farníků a za finančního přispění města Kravaře
(100 000 Kč). Ve čtvrtek 11. října byl zvon
vyzdvižen do věže kostela sv. Mikuláše.
Petr Muczka, místostarosta
Foto: Petr Jochim
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Slovo starostky

Životní jubileum
v říjnu slaví:

Vážení spoluobčané,
80 let
ráda bych Vám touto cestou poděkovala za důvěru a obrovskou podporu v komunálních volbách. Velmi si vážím
Marie Scheffcziková
všech lidí, kteří přišli k volbám a dali hlas svým kandidátům. Hned po volbách začalo nezbytné vyjednávání
Kristina Hlubková
o sestavení koalice a o tom, jak bude vypadat budoucí
Dagmar Vilášková
vedení města. Vzhledem k tomu, že Besedník posíláme
do tisku ještě před ustavujícím zastupitelstvem, nejsou
Elngard Vilášková
aktuální informace v této chvíli k dispozici. O vzájemné
spolupráci jednají vítězná KDU–ČSL, Nová Síla Kravař
a Hnutí ANO 2011, pokud se najde vzájemná shoda a možná spolupráce, budeme
85 let
pro Kravaře dělat vše potřebné, co je v našich silách a možnostech. Věřím, že Vás
nezklameme.
Kornelia Borovská
Pokud podzimní počasí dovolí, je v plánu hodně věcí, které je potřeba dokončit
před koncem roku. Intenzivně se pracuje na cyklostezce Kravaře – Dolní Benešov,
Herbert Glinz
tak aby na jaře 2019 mohli vyjet první cyklisté. Nové chodníky se začínají dělat
na ulici Bezručova, nové stromy se budou sázet na ulici Novodvorská a Böhmova a určitě jste si všimli také nového osvětlení podél hlavní cesty – ul. Hlučínská
90 let
a Opavská. V průběhu října probíhalo sčítání a vyhodnocení intenzity dopravy na
komunikaci I/56, a to na pěti místech – dvě místa v Kravařích, v Dolním Benešově
Marie Žídková
a dvě místa v Hlučíně. Závěrečná zpráva z tohoto sčítání pak bude sloužit jako
podklad pro další jednání o přeložce silnice I/56. Veškeré jednání probíhají pod
záštitou Sdružení obcí Hlučínska.
96 let
Připomínám ještě poslední volné termíny na forenzní značení kol v tomto roce.
Termíny a časy naleznete na webových stránkách města a můžete si vhodný terGerhard Stein
Vyplněné přihlášky
mín zarezervovat.
Na školáky čekají podzimní prázdniny, tak ať si je užijí a od školy si na chvíli ododevzdejte
do 7.
listopadu Prosíme občany, kteří si nepřejí zveřejnit své
počinou. A Vám ostatním přeji barevný podzim,
plný pohody a pevného
zdraví.
jméno v rubrice jubilantů, ať tuto skutečnost
Monika Brzesková
nahlásí redakci Besedníku (tel.: 553 777 973).
na zámku v Kravařích,
starostka
Děkujeme za pochopení.

KARMAŠOVÉ POSEZENÍ
PRO SENIORY STARŠÍ 80 LET

14/11/2018 OD 13:00 HOD.
VE FARNÍ STODOLE V KRAVAŘÍCH

v kanceláři oddělení kultury

Karmašové posezení pro seniory starší
80 let

PŘIHLÁŠKA NA KARMAŠOVÉ POSEZENÍ - 14.11.2018

Město Kravaře, oddělení kultury zve
všechny seniory starší 80 let, na Karmašové posezení, které se uskuteční ve
středu 14.11.2018 ve Farní stodole
v Kravařích. Zájemci se mohou přihlásit
pouze prostřednictvím přihlášky, kterou
odevzdají na zámku v Kravařích. Přihlášky přijímáme do 7.11. Současně
s přihláškou je nutné předložit občanský průkaz přihlašovaného seniora.
Osobní podání seniorem není nutné, přihlášku může osobně doručit i jiná osoba,
která bude mít s sebou občanský průkaz
přihlašovaného. Prázdné přihlášky lze
vyzvednout také na zámku, v městské
knihovně a v chrámu sv. Bartoloměje.

Datum narození: .......................................................................................................

Jméno a přijímení: ...................................................................................................
Adresa: .....................................................................................................................
Telefonní kontakt: .....................................................................................................
Posezení se zúčastním na invalidním vozíku:
* vámi vybranou variantu zakroužkujte

ANO*

NE*

Prosíme o vyplnění alespoň jednoho kontaktu na osobu, která v den konání
Karmašového posezení zajistí seniorovi odvoz, případně jinou potřebnou pomoc.

Jméno, přijímení, telefonní kontakt
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.....................................................
podpis seniora
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Výsledky komunálních voleb 2018
Počet volených členů
zastupitelstva
21

Počet
volebních obvodů
1

celkem
5

Okrsky
zpr.
v%
5
100,00

Voliči
v seznamu
5 474

Vydané
obálky
2 795

Volební
účast v %
51,06

Odevzdané
obálky
2 792

Platné
hlasy
52 392

Přehled získaných hlasů jednotlivých stran
Kandidátní listina

Hlasy

číslo

název

abs.

v%

Přepočtené %
platných hlasů

Počet
mandátů

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.
Občanská demokratická strana
Česká str. sociálně demokrat.
Svob.a př. dem. - T. Okamura (SPD)
Za Kravaře prosperující
Jistota
Nová Síla Kravař
ANO 2011
NK Karel Peterek

14 437
4 283
1 851
2 623
9 742
4 964
7 676
6 648
168

27,56
8,17
3,53
5,01
18,59
9,47
14,65
12,69
0,32

27,55
8,17
3,70
5,00
18,59
9,47
14,65
12,68
6,73

6
2
0
1
4
2
3
3
0

Zvolení členové do zastupitelstva
Kandidátní listina

příjmení, jméno, tituly

Hlasy
Navrhující Politická
Pořadí
strana
příslušnost abs. v % zvolení
věk

Brzesková Monika Mgr.

41

KDU-ČSL

BEZPP

3

Jochim Petr

40

KDU-ČSL

KDU-ČSL

904

6,26

2

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

4

Guldová Petra Bc.

50

KDU-ČSL

BEZPP

878

6,08

3

1

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

11

Muczka Petr Ing.

55

KDU-ČSL

KDU-ČSL

844

5,84

4

1

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

2

Weczerek Martin Ing.

46

KDU-ČSL

KDU-ČSL

728

5,04

5

1

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

5

Hahn Josef

62

KDU-ČSL

KDU-ČSL

705

4,88

6

2

Občanská demokratická strana

2

Jurášková Eva

58

ODS

BEZPP

409

9,54

1

2

Občanská demokratická strana

1

Hahn Andreas Ing.

50

ODS

ODS

342

7,98

2

4

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

1

Bitomský David

37

SPD

SPD

217

8,27

1

5

Za Kravaře prosperující

4

Náhlíková Sylva MUDr.

61

NK

BEZPP

702

7,20

1

5

Za Kravaře prosperující

1

Hadamczik Alois

66

NK

BEZPP

695

7,13

2

5

Za Kravaře prosperující

2

Nedělová Šárka Ing. et Ing. 39

NK

BEZPP

569

5,84

3

5

Za Kravaře prosperující

8

Watzlawiková Eva Mgr.

36

NK

BEZPP

568

5,83

4

6

Jistota

2

Kahler Herbert Ing.

68

NK

BEZPP

471

9,48

1

6

Jistota

1

Sentenská Irena Bc.

59

NK

BEZPP

459

9,24

2

7

Nová Síla Kravař

1

Rostková Sandra Mgr.

32

NK

BEZPP

704

9,17

1

7

Nová Síla Kravař

5

Rostek Milan Ing.

53

NK

BEZPP

621

8,09

2

7

Nová Síla Kravař

2

Glabasnia Lukáš

32

NK

BEZPP

594

7,73

3

8

ANO 2011

1

Schwarz Martin

40

ANO

ANO

586

8,81

1

8

ANO 2011

3

Vilášek Petr

39

ANO

ANO

450

6,76

2

8

ANO 2011

11

Wehowská Jana MUDr.

34

ANO

BEZPP

397

5,97

3

číslo

název

1

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

poř.
číslo
1

1

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

1

Kandidát

1 044 7,23

1

Z městského úřadu			

strana 4

Revize komínů, nebo jen kontrola?
Topná sezóna byla již zahájena a s ní také
povinnosti spojené s používáním stacionárních zdrojů tepla a spalinových cest.
Čištění a kontroly spalinových cest jsou
pravidelně se opakující činnosti a jejich
provedení je nařízeno právními předpisy
v konkrétních lhůtách. Od 1. ledna 2016 se
na danou oblast vztahuje zákon č. 133/1985
Sb., o požární ochraně. K němu byla vydána prováděcí Vyhláška č. 34/2016 Sb.,
o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty,
s účinností od 29. ledna 2016. Vyhláška
přebrala a upravila povinnosti, které ukládalo zrušené Nařízení vlády 91/2010 Sb.
V souvislosti se zahájením topné sezóny
se v médiích objevují informace o tom, že
si provozovatelé spalovacích zdrojů tepla,
kotlů, kamen a krbů mají nechat provést
revizi komínů, respektive spalinových cest.
Tato informace je nepřesná a zavádějící,
protože směšuje pojmy revize a kontrola
a nabádá provozovatele zdrojů k objednání něčeho, co legislativa nevyžaduje.

c) zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím,
vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím
otvorům,
d) spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na
oheň B až F,
e) zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty,
zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem
nebo střechou a vývodů spalin obvodovou
stěnou stavby,
f) jejího stavebně technického stavu a
g) toho, zda nedošlo k zásadním změnám
oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.
Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění používané spalinové cesty sloužící pro
odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně,
je možné provádět svépomocí.

Revize spalinové cesty se provádí

a) před uvedením nové spalinové cesty do
provozu nebo po každé stavební úpravě
komínu,
b) při změně druhu paliva připojeného
spotřebiče paliv,
c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu,
typu, provedení a výkonu za podmínky,

že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly
spalinové cesty,
e) po komínovém požáru, nebo
f) při vzniku trhlin u používané spalinové
cesty, jakož i při důvodném podezření na
výskyt trhlin u používané spalinové cesty.
Revizi spalinové cesty provádí osoba, která
je držitelem osvědčení revizního technika
spalinových cest. Seznam některých revizních techniků naleznete na https://www.
skcr.cz/pro-verejnost/seznam-reviznichtechniku. Způsob revize spalinové cesty je
uveden v příloze č. 1 Vyhlášky č. 34/2016
Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové
cesty.
Z výše uvedeného vyplývá, že revize
není v řadě případů nutná a postačuje
jen kontrola. Pokud si nepoučený zákazník objedná revizi, zaplatí za něco,
co nepotřebuje.
Je však možné, že při kontrole upozorní
kominík na vzniklé trhliny, například záznamem ze záběru inspekční kamery vložené
do komína, a pak zákazníka vyzve k jejich
odstranění a podle rozsahu závad může
nařídit i odstavení kotle mimo provoz. Na
zákazníkovi pak je, jakou cestu k nápravě
zvolí, ale v každém případě si před znovuuvedením kotle do provozu musí opatřit
revizi spalinové cesty, komína. Jinak riskuje
nejen to, že může být pokutován, ale pokud by se něco stalo, tak mu ani pojišťovna
nemusí uhradit vzniklou škodu a nepřevzít
krytí škod způsobených jiným osobám.
Michal Hlaváč, MěÚ Kravaře

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Kdy je tedy povinná revize komínu
a kdy stačí kontrola?

Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění posouzením
a) toho, zda stav a provedení spalinové
cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo
zahájeno její užívání,
b) toho, zda stav a provedení spalinové
cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly
spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny
do volného ovzduší,

Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Činnost

Pevné

Kapalné

Plynné

Celoroční
provoz

Sezónní
provoz

Celoroční
provoz

Sezónní
provoz

Čištění
spalinové
cesty

3 x za rok

2 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

Kontrola
spalinové
cesty

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Čištění a
kontrola
spalinové
cesty

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok
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Konzulární dny
Německé velvyslanectví v Praze s potěšením oznamuje, že se v Kravařích uskuteční konzulární dny. Dva zkušení konzulární
úředníci jsou Vám k dispozici ve dnech

14. listopadu od 8:30 do 17:30 hodin
15. listopadu od 8:30 do 11:00 hodin

v Buly Aréně v Kravařích (Kostelní 360/28,
Kravaře–Kouty).
Termíny lze sjednávat v souvislosti se všemi
konzulárními záležitostmi, zejména poskytne velvyslanectví příležitost zažádat o cestovní pasy, předběžné cestovní pasy, dětské
cestovní pasy a žádosti o vystavení německého rodného listu. Veškeré dokumenty
Vám budou po vystavení z Prahy zaslány.
Poplatky za žádané dokumenty v konzulárních dnech jsou následující:
• cestovní pas pro žadatele do 24 let: 1 700 Kč
• cestovní pas pro žadatele od 24 let: 2 400 Kč
• dětský cestovní pas do 12 let: 900 Kč
• žádost o vystavení německého rodného listu: 700 Kč
(částky se mohou v závislosti kurzu české
koruny mírně lišit)
Prosím navštivte webové stránky velvyslanectví – www.prag.diplo.de – pro informace, které doklady pro příslušné žádosti je
nutno přinést s sebou.
Ke sjednání termínu se prosím obraťte na
pana Josefa Meleckého, tel.: 602 502 478.
Velvyslanectví Spolkové republiky
Německa v Praze
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OKÉNKO DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
6. část: Odlehčovací služby
Vážení čtenáři,
je asi řada z Vás, kteří máte doma někoho,
o koho dlouhodobě pečujete v domácím
prostředí. Možná jste si již někdy položili otázku, kdo se o tuto osobu postará
v době, kdy Vy toho nebudete z nějakého důvodu schopni. A nemusí to být jen
z nějakého Vašeho zdravotního důvodu,
ale může to být i dovolená, kterou byste
si právem dopřáli. Vždyť každodenní, celodenní péče o někoho, kdo již není schopen se zcela sám o sebe postarat, je vyčerpávající a odpočinek potřebuje každý
z nás. Může se, ale taky jednat o zcela jiný
důvod kdy nebudete schopni péči této
osobě poskytovat. Ne každý má ale někoho, kdo by jej v této péči mohl zastoupit.
Pro tyto případy je tady na přechodnou
dobu odlehčovací služba, která je někdy
taky nazývána jako úlevová péče nebo respitní péče. Cílem této sociální služby je
umožnit nezbytný odpočinek osobě, která pečuje v domácím prostředí o osobu,
z důvodu snížení její soběstačnosti. Nejčastěji je využívána pobytová forma, kdy
se jedná o dočasné umístění osoby, o niž
je pečováno, v pobytovém zařízení. Službu je také možné využívat terénní formou
v domácím prostředí osoby, o kterou je
pečováno, či ambulantní formou, kdy jde
o pobyt této osoby v zařízení, do kterého
je denně dovážena a kde pobývá jen ur-

čitou část dne, ale ve kterém není ubytována. Odlehčovací služba je legislativně
zakotvena v § 44 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách. Zákon definuje odlehčovací služby jako terénní, ambulantní
nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
Jedná se o službu placenou klientem této
služby. V okrese Opava naleznete pouze
tři poskytovatele odlehčovacích služeb,
kteří však poskytují tuto službu pouze pobytovou formou, kdy osoby, o něž je v domácím prostředí pečováno, jsou v jejich
zařízení ubytovány. Tato zařízení jsou:
• Centrum sociálních služeb Hrabyně,
Hrabyně 202 (pro osoby od 18 let),
• Domov pod Vinnou horou, příspěvková
organizace, Dlouhoveská 1915/91, Hlučín
(pro osoby od 60 let),
• Vila Vančurova o.p.s., Vančurova
1217/5, Opava (pro osoby od 50 let).
Další poskytovatele této služby naleznete
na odkaze: http://iregistr.mpsv.cz/.
Irena Uličková
vedoucí odboru sociálních věcí

Poděkování Marii Melecké
Ve středu 19. září proběhla 25. schůze Zastupitelstva města Kravaře. Poslední zasedání nejvyššího orgánu města v tomto
volebním období. Příští zastupitelstvo,
které se sejde po říjnových volbách, bude
ustavující, po kterém bude následovat
šňůra dalších zastupitelstev v následném
volebním období. O nových zastupitelích
rozhodli voliči. Po 28 letech se v roli zastupitelky nepředstaví Bc. Marie Melecká.
Tato dáma se v nadcházejícím volebním
období již rozhodla nekandidovat a věnovat se svým blízkým a také svým zálibám.
Marie byla jednou ze zakládajících členek
lidové strany v Kravařích. A hned v prvních
svobodných volbách v roce 1990 se stala
zastupitelkou. V této funkci setrvala obdivuhodných 28 let až do 5. října, tedy do
začátku komunálních voleb, kdy mandát

stávajících zastupitelů zaniká. Postupně
působila několik volebních období jako
radní města a jedno volební období byla
místostarostkou Kravař. Z jejich nesčetných
zásluh jmenujme tu nejpodstatnější: Na
její podnět a jejím úsilím se státní domov
seniorů v Kravařích změnil v příspěvkovou
organizaci města. Z nepříliš oblíbené instituce se stal domov seniorů útulným zařízením domácího rázu. Za jejího působení
v roli ředitelky prošel domov kompletní přestavbou a stal se výkladní skříní v příkladné
péči o naše dříve narozené spoluobčany.
Marie se nejen v domově, ale v celém městě během svého působení na místní politické scéně zasazovala o vytváření krásného prostředí, ve kterém by se všichni cítili
dobře. Šlo jí o lidštější svět, spravedlnost
a dobro našeho města. Byla velkou bojov-

nicí ve chvílích, když cítila, že by toto či ono
mělo být ve prospěch města. Zasazovala se
o rozvoj také v sociální oblasti. Na všechna
jednání přicházela perfektně obeznámená
s projednávanými záležitostmi, pomáhala dobrat se správného usnesení ve všech
možných debatách. Aktivně se zapojovala
do tvorby strategických dokumentů komunitního plánování sociálních služeb.
Věříme, že v této oblasti bude působit i nadále. A tak nezbývá než poděkovat za velké
dílo, které za Tebou, milá Marie, zůstává.
Chceme Ti popřát Boží požehnání, šťastný
život uprostřed harmonické rodiny, radost
z rodin dětí a hlavně vnoučat. V neposlední
řadě pak zdraví Tobě i vám všem!
Petr Muczka, místostarosta

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

Výběr knižních
novinek
Pro dospělé

• Hillary Jordan - Bahnitá pole
• Fionnuala Kearney - Den, kdy jsem tě
ztratila
• Anna Gavalda - Citlivá místa
• Leatitia Colombani - Cop
• Barbara Hannay - Farmářova žena
• Pavel Kolář - Labyrint pohybu
• John Williams - Můj syn není Rain Man
• Wilbur Smith - Nad propastí
• Anne Frasier - Nejsem mrtvá
• James Patterson – Pastýř
• Klára Janečková - Pád do tmy
• Michal Sýkora - Pět mrtvých psů
• Colson Whitehead - Podzemní železnice
• Nádija Murád - Poslední dívka
• Aleš Palán - Raději zešílet v divočině
• Louis L´Amour - Smrt přijde s úsvitem
• Lucy Clark - Stíny nad zálivem
• A. Martin – Lugand - Štěstí mi uniká
mezi prsty
• Hana Whitton - Ve stínu knížecího stolce
• Danielle Steel - Vyznamenání
• Elle Kennedy - Zůstaň

... a něco pro děti a mládež
• Eric Walters - Devadesátkrát jinak
• R.J. Palaci - (Ne)obyčejný kluk
• Markéta Lukášková - Losos v kaluži
• Disney Princezna - Princezna Locika
• Connie Glynn - Princezna v utajení
• Estelle Maskame - Víš, že mi chybíš?
„Pohádky jsou více než pravdivé. Ne
proto, že nám říkají, že existují draci, ale
protože nám říkají, že draky můžeme
porazit.“
Neil Gaiman

Cestovatelská přednáška v knihovně zaujala přítomné
Patagonie a Antarktida, vítr a led. Tak zněl název přednášky, kterou si pro nás připravili
Monika a Jirka Vackovi v městské knihovně. Manželé a cestovatelé Vackovi zdolávají cizí
země na kolech. Z jejich osmi a půl měsíční expedice po Jižní Americe nás zavedli na část
cesty, která vedla krásnou, ale občas drsnou Patagonií. Povyprávěli nám také o své jedenáctidenní plavbě po nedotčené Antarktidě. Na závěr dvou a půl hodinového povídání
nám přiblížili desetidenní rychlý přesun do Buenos Aires na svou svatbu. Manželé Vackovi
jsou také autory cestopisných knih, které si můžete zapůjčit v městské knihovně.
Eva Hanzlíková, knihovnice

Kultura

strana 7

Zámeckým Burčákobraním jsme se
pomyslně rozloučili s létem
Návštěvníci si měli možnost vybrat ze tří
druhů burčáku a ochutnat nejen klasický

bílý, ale také růžový či červený. A že chutnal,
o tom svědčí fakt, že se ho letos vypilo více
než 700 litrů. Hlavní myšlenkou této akce
však není předhánět se v množství konzumace tohoto nápoje, ale prostě přijít, sejít
se s přáteli, posedět, popovídat si, posmát
se a k tomu si poslechnout pohodovou
muziku a jen tak si užít hezký sobotní den.
Díky mnohým z Vás, kteří jste přišli a užili
si to, máme dobrý pocit, že se to povedlo.
Monika Ševčíková
vedoucí oddělení kultury

Strašidelné prohlídky přilákaly stovky
návštěvníků
Ke každému hradu či zámku neodmyslitelně
patří i strašidla. Možná tomu nebudete věřit,
ale na našem zámku je máme taky. Teď by si
někdo mohl říct „No jasně a jmenují se Monika, Lenka a Daniel“. Omyl, přátelé. Strašidla
tady s námi skutečně jsou, ale jsou to strašidla
přívětivá a my spolu velmi dobře vycházíme.
Na pátek 12. října jsme si ale pro jistotu pozvali

strašidel ještě více a otevřeli zámek všem, kteří
se nebojí se bát. Akce se setkala s obrovským
úspěchem a i když jsme se ze všech sil snažili
vymyslet a zorganizovat vše tak, aby si každý
navštěvník mohl zámkem projít, ne na všechny se dostalo. Bylo to o velké trpělivosti, a tak
slibujeme, že to rozhodně nebylo naposledy
a budeme se snažit vychytat i tu poslední strašidelnou mouchu. Několik stovek nebojácných a statečných si prošlo nejen zámeckým
muzeem, ale absolutně poprvé se návštěvníci
dostali i na zámeckou půdu. Do celé akce se
aktivně zapojilo také Centrum volného času,
historická skupina Agripa a loutkoherci Divadla babky Miládky, všem tímto moc děkujeme
za skvělou spolupráci. Velký dík patří také 24
dobrovolníkům, kteří se na čtyři hodiny proměnili v úžasná dechberoucí strašidla a dokázali vytvořit jedinečnou atmosféru.
Monika Ševčíková
vedoucí oddělení kultury

Poslední koncert
v zámecké kapli
Skvělou akustiku zámecké kaple v Kravařích
využilo v sobotu 14. října Stadlerovo klarinetové kvarteto v čele s více než dvoumetrovým sólistou Martinem Gurbal’em (bas).
Tento koncert klasické hudby byl jedním
z tzv. hudebních výletů po kostelích, zámcích a technických památkách Moravskoslezského kraje v rámci Svatováclavského
hudebního festivalu 2018. Při hře na hoboj
a klarinety zazněla barokní hudba od Bacha
a Albinoniho i Dvořákovy Biblické písně.
Všichni, kteří koncert navštívili, odcházeli nadšeni z krásného hudebního zážitku
umocněného prostředím barokní kaple.
Tento sobotní koncert byl zároveň poslední
kulturní akcí v kapli před jejím uzavřením
z důvodu instalace lešení a zahájení restaurátorských prací na stropní fresce.
Kateřina Štědroňová
oddělení kultury

Nad zámeckou
kapli se vrátí
po 60 letech kříž
V předchozím čísle Besedníku jste si mohli přečíst o probíhající opravě střechy nad
zámeckou kaplí. Aby byla tato obnova
kompletní, bude ještě do konce roku lucerna nad zámeckou kaplí osazena replikou kříže, který tam byl dle historických
fotografií umístěn až do 50. let 20. století.
Nový železný kovaný kříž s povrchovou
zinkovou úpravou bude mít výšku 1,5 m a
váhu 90 kg, v barvě antracitu, s jetelovým
zakončením ramen. Bude sloužit zároveň
jako hromosvod. V současnosti již probíhá
výroba tohoto kříže uměleckým kovářem
Zbyňkem Pechálem z Háje ve Slezsku.
Kateřina Štědroňová
oddělení kultury

Z našich základních škol, ZUŠ
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Aktuality ze základní školy Kravaře-Kouty
V průběhu měsíce září se naši žáci zúčastnili řady zajímavých akcí. V prvním zářijovém
týdnu se všechny třídy vydaly na vycházky do
přírody. Děti první třídy absolvovaly naučnou
stezku z Dobroslavic, druháci a třeťáci navštívili park v Kravařích a žáci čtvrtého a pátého ročníku byli se svými třídními učitelkami na výpravě po přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské
louky. Na programu byla také návštěva Městské knihovny v Kravařích, kde byl pro všechny
žáky připravený program o knihovně i o historii
knih. Děti se mohly do knihovny přihlásit nebo
si rovnou knihy vypůjčit. Moc děkujeme za
skvěle připravený program. Žáci čtvrtého a pátého ročníku se zapojili do soutěže Velká cena
malých zoologů – s tématem Česká louka
v ZOO Ostrava. Čekalo na ně dopoledne plné
aktivit v celém areálu. Výuka na dopravním
hřišti v Malých Hošticích byla připravena pro
naše čtvrťáky. Pro děti byla zajímavá už cesta
do Malých Hoštic, protože jely na svých kolech,
a tak si v rámci cesty osvojovaly některá z pravidel silničního provozu. S dohledem nad žáky
a s bezpečností pomáhali rodiče některých

žáků, kteří se k tomuto zajímavému výukovému dni přidali. Za jejich pomoc moc děkujeme. Tematický plán výuky v učebně se týkal
minimálního rozsahu požadovaných znalostí
pravidel provozu na pozemních komunikacích
a poté měli žáci možnost vyzkoušet si pravidla
prakticky na kolech.
Eva Watzlawiková
ředitelka ZŠ Kravaře-Kouty

Úspěšné vystoupení žáků ZUŠ
Ve čtvrtek 27. září vystoupili žáci Základní umělecké školy v kostele sv. Václava
v Opavě na slavnostní akci pořádané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje. Za účasti krajského ředitele
plk. Tomáše Kužela, náměstka hejtmana
Jaroslava Kanii, opavského primátora Radima Křupaly a dalších hostů zde proběhlo
ocenění policistů medailemi policejního
prezidenta a medailemi krajského ředitele.
Součástí akce bylo také slavnostní složení
služebního slibu nových policistů. O kultur-

ní program se postarali žáci naší školy Veronika Hluchníková, Bohdan Slavík (housle),
Marianna Klimundová (kytara) a Ondřej
Jaroš (klarinet), kteří ve čtyřech vstupech
přednesli komorní skladby, seřazené od
dob renesance přes baroko, klasicismus až
po současnost. Jejich vystoupení mělo velmi pozitivní ohlasy a pro kravařskou ZUŠ je
velkou ctí, že se mohla podílet na této významné akci.
Svatopluk Mareček
ředitel ZUŠ Ivo Žídka

Okresní finále
Lehkoatletického
čtyřboje
Okresní finále „Lehkoatletického čtyřboje“ žáků a žákyň kategorie IV (8. - 9. třídy) se
uskutečnilo v úterý 18. 9. 2018 za nádherného
počasí tradičně na Tyršově stadionu v Opavě.
Holky a kluky doprovázela paní učitelka Pavla
Lhoťanová a pan školník David Thomas. Celkově se děvčata umístila na 3. místě, chlapci
na 12. místě. Z individuálních výsledků nutno
vyzdvihnout běh na 60 m Nely Konupkové
i Kuby Korbela, ale také běh na 800 m Adély
Rupcové. Technické disciplíny stále nejsou
naší silnou stránkou. Zejména se musíme
v budoucnosti zaměřit na skok vysoký, ale
třeba i na hod kriketovým míčkem. Holkám
gratulujeme k 3. místu a oběma družstvům za
snahu a dobrou reprezentaci naší školy.
Jan Pavlíček
ZŠ Kravaře

Z našich mateřských škol
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Září v MŠ Kravaře

Děti ze třídy Motýlci vařily s paní učitelkou ovocnou šťávu.

Přijelo k nám interaktivní divadlo - děti viděly pohádku „Školkomílci“.

Děti ze třídy Hruška postavily město Kravaře i s krásnými domečky,
které tvořily doma společně se svými rodiči.


Centrum volného času Kravaře,
příspěvková organizace
Náměstí 20/419, 747 21 Kravaře, IČO: 75080362
tel.: ředitelka: 553 777 588, pedagogové: 553 777 587, účetní: 553 777 589
mobil: 776 691 811, 775 657 051
e-mail: cvc@cvckravare.cz,
cvc@cvckravare.cz www.cvckravare.cz



Děti ze třídy Hruška na výletě vláčkem.

























Hruškobraní ve třídě Hruška.
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Děti ze třídy Motýlek se vydaly na podzimní výpravu do parku,
kde pozorovaly měnící se přírodu.

Trenéři TJ Judo Slezan Opava
připravili pro děti ukázku juda.
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Září v MŠ Kravaře-Kouty

Návštěva otce Daniela v MŠ Kravaře-Kouty u příležitosti Svátku andělů strážných.

Výlet z MŠ Kravaře-Kouty na Dětský
ranč v Hlučíně-projížďka na koních.

Navštívili jsme rodinu Martínkových, kde si děti z MŠ Kravaře-Kouty mohly
prohlédnout spoustu domácích zvířátek a pohrát si na velké zahradě.

Ocenění dětí z MŠ Kravaře-Kouty, které se zúčastnily výtvarné
soutěže Namaluj svůj svět. Slavnostní předání ceny Viktorce
Černé (první zleva), která získala 2. místo v soutěži.

Divadelní představení Koťátka pro děti z MŠ Kravaře-Kouty.

Společné cvičení kravařských a polských hasičů
Dne 15. 9. 2018 se uskutečnilo společné cvičení jednotek požární ochrany
města Kravaře a města Ratiboř v rámci
udržitelnosti projektu „Protipovodňová
ochrana na ratibořsko-opavském pohraničí formou logistického vybavení a zdokonalování činnosti krizových složek reg. č.
PL.3.22/1.3.00/09.01515“.
Cvičení bylo zahájeno v 15:00 hodin uvítáním všech na areálu SDH Kravaře. Následně velitel jednotky pan Michal Harazim seznámil přítomné se smyslem a programem
cvičení. Poté se hasiči obou měst připravili
na jednotlivých stanovištích a výcvik mohl
začít. Jako první byl pod dohledem velitele
prováděn výcvik na vodě, kde si hasiči vyzkoušeli záchranu tonoucího jak ze břehu,
tak z nafukovacích člunů a poskytnutí první pomoci. Pro tento výcvik bylo použito

právě věcné vybavení z výše zmíněného
projektu. Následně byla provedena odborná instruktáž pro slaňování z mostu do
člunu, kterou si pak hasiči vyzkoušeli. Po
ukončení výcviku práce na vodě a slaňování, proběhla mezi hasiči, pro odlehčení
a sblížení se, soutěž dvoučlenných týmů
podle lehce upravených pravidel soutěže
TFA – nejtvrdší hasič přežije. Mezi jednotlivými aktivitami si polští hasiči prohlédli
a byli seznámeni s technikou a výbavou
kravařských hasičů. Po skončení jednotlivých cílů cvičení bylo provedeno závěrečné vyhodnocení cvičení s diskuzí, při které
si hasiči navzájem předali své poznatky
a zkušenosti.
Michal Hlaváč, MěÚ Kravaře

Z naší farnosti
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Slovo pana faráře
Milí občané našeho města,
pokud navštívíte farní kostel sv. Bartoloměje, určitě neujde vaší pozornosti, že
hlavní oltář v presbytáři získal novou podobu. Již na letošní odpust byly posvěceny a instalovány nové sochy patronů farnosti sv. Bartoloměje a sv. Mikuláše
do prázdných výklenků oltáře. Tyto sochy byly v plánu po celou dobu existence
kostela, ale nikdy se nepodařilo nechat je zhotovit. Letos nazrál čas a sochy byly
dokončeny. V měsíci říjnu se celá kompozice ještě dokončila o krucifix, který se
nachází v centrální části a barevně i kompozičně završil celé dílo. Tuto mistrovskou práci provedl opavský sochař pan Daniel Klose, kterému se podařilo sladit
figury nejen s oltářem, ale také se sochami na bočních oltářích tak, že celé dílo
působí dojmem, že tam plastiky byly odjakživa. Jako materiál byl zvolen umělý
kámen, který je trvalý a zároveň odolný vůči poškození. Pokud jste dílo ještě neviděli, přijďte se podívat.
Otec Daniel

Zvon Florián už je na svém místě
Zvon Florián je už na svém místě v kostele sv. Mikuláše v Koutech. Umístění zvonu
proběhlo dopoledne ve čtvrtek 11. října
2018. Za mohutného skandování dětí z MŠ
Kravaře-Kouty „Hasiči, do toho!“ a „Hasiči,
děkujeme!“ a za pomocí techniky se povedlo zvon vyzvednout a zároveň se také
sundal starý zvon, který je momentálně
k vidění v kostele v Koutech. Ten se pak
následně vrátí do kaple sv. Jana Křtitele,
která je na hlavní cestě a kde je jeho původní místo. Celá akce trvala přes hodinu
a přihlížející lidé měli možnost pozorovat
hasiče a zvonaře při jejich nelehké práci.
Sv. Florián je patronem hasičů, hrnčířů, kovářů, kominíků, sládků, bednářů, zedníků,
horníků a pekařů... Je vzýván jako ochránce proti suchu, ohni, povodním a neúrodě.
Jak se stával patronem měst, jeho obraz
se objevoval i na obecních pečetích, na
věžích i branách měst, na zvoničkách i na

hospodářských objektech. K prvním jeho
atributům patří palma a meč, pak se přidávaly další: kříž na prsou a praporec. Nakonec se nejčastějším ztvárněním stal římský
voják s korouhví v ruce, jak z nádoby v druhé ruce hasí hořící dům, hrad nebo kostel.
Jeho památka je oslavována 4. května. Dokonce na jeho svátek bylo zakázáno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby se v usedlosti
nestalo neštěstí. Floriánovo „hasičství“ je
však třeba chápat v původním slova smyslu jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti. První nádoby v jeho ruce prý měly
obsahovat vodu života, která má hasit vyprahlost a zlo. Legendární pojednání směřující k hasičství je prý ale výsledkem pozdních legend, např. že modlitbou v mládí
zachránil hořící dům.
Ať nový zvon splní své poslání.
Monika Brzesková, starostka

90 let kostela
sv. Mikuláše
ve fotografiích

Z domova pro seniory, spolky
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Období babího léta v Domově pro seniory sv. Hedviky
Hned začátkem měsíce září jsme se začali
připravovat na Odpustové posezení, které
se již tradičně koná v prostorách zahrady DS
a byli jsme všichni moc rádi, že i tentokrát
bylo krásné, slunečné počasí a akce se mohla uskutečnit. Posezení se zúčastnili téměř
všichni klienti domova a také jsme přivítali
hosty z Domova pod Vinnou horou v Hlučíně.
Pochutnali jsme si na kávě a výborných koláčích p. Jařabové a také na bramborových
plackách, jejichž vůně se linula široko daleko. Pro všechny klienty, hosty i zaměstnance
to bylo velmi příjemně strávené odpoledne.
V následujícím zářijovém týdnu jsme pro
naše seniory uspořádali celodenní výlet do
Píště. Akce se zúčastnilo 20 klientů, zaměstnanci, kteří klienty doprovázeli a také naši
dobrovolníci. Vyjeli jsme ve veselé náladě
v 9 hodin ráno. Pan ředitel jízdu v autobuse, který byl zapůjčen z RÚ Hrabyně, zpestřil
povídáním o jednotlivých vesnicích, kterými
jsme projížděli a jejich zajímavostech. Po příjezdu do Píště jsme navštívili poutní kostel sv.
Vavřince, který je znám svým obrazem Panny Marie Czenstochowské. V 10 hodin. otec
Daniel odsloužil mši, která byla obětována
za všechny klienty, zaměstnance a příznivce
Domova pro seniory sv. Hedviky. Poté nás
místní pan farář – otec Petr Černota seznámil s historií poutního místa a obdaroval nás
památečními obrázky. Následně nás pozval
do celého areálu, kde jsme si mohli prohlédnout Křížovou cestu, obraz Poslední večeře
Páně, Lurdskou jeskyni apod. Po prohlídce
a malém občerstvení jsme se vydali na místní koupaliště, kde byl v tamní restauraci pro
nás připraven výborný oběd a následně také
káva se skvělými moučníky. Čas se pomalu
nachýlil k odpoledni a proto po štamprličce
na rozloučenou jsme se vydali zpět k autobusu a chystali se na cestu domů. Po zpáteční
cestě jsme opět poslouchali výklad pana ředitele, který pokračoval ve výčtu zajímavostí
Hlučínska. Unaveni, ale plni zážitků jsme dojeli v pořádku do DS a radovali se, že se tento
krásný zájezd tak vydařil. Další z akcí, která
v DS následovala, bylo Posezení v Babím
létě, kde si odpolední program připravili klienti pro zaměstnance, aby jim tímto poděkovali za jejich nelehkou službu a péči, která se
jim z jejich rukou dostává. Veselé vystoupení
klientů, kteří předvedli cvičení, něco z tréninku paměti a zapojili i zaměstnance, bylo zakončeno výborným občerstvením, na kterém
se taktéž klienti podíleli. Klienti zaměstnance
také obdarovali malinkým dárečkem. V závěru měsíce září jsme zahájili další semestr,
tentokrát již XXVII., Univerzity III. věku a první
přednášku nám přednesla p. Růžena Rohov-

ská na téma Významné české ženy. Společně jsme zavzpomínali na slavné osobnosti
a připomenuli si zajímavosti z jejich života.
Opět bylo toto příjemné odpoledne završeno
ovocným koláčem a přátelským posezením

u kávy. Všichni se již těšíme, co dalšího nás
čeká a všem přejeme krásné a pohodové
podzimní dny.
Petra Jochimová
aktivizační pracovnice

Posezení v babím létě.

Září v SPCCH
V sobotu 1. září pořádalo Sdružení zdravotně
postižených Opava pro členy základních a
místních organizací 38. ročník soutěže ,,Něco
pro zdraví“. Tento sportovní den se konal v
areálu chovatelů v Opavě-Kylešovicích. Zúčastnilo se ho 30 družstev z celého okresu.
Za spolek SPCCH Kravaře soutěžili:
Muži: Kotzián František, Opatřil Jindřich, Žídek František, Těžký Zdeněk
Ženy: Lasáková Danuše, Peterková Lydie,
Raunigová Marie, Těžká Margareta
Úkolem tohoto sportovního klání bylo zdolat
10 připravených soutěží na postřeh, rychlost
a přesnost. Naši muži nám udělali velikou radost, umístili se s 302 body na 1. místě. Ženy
už tak úspěšné nebyly a umístily se s 269
body na 13. místě.
I v jednotlivcích byli naši muži nejlepší, 1.
místo obsadil Opatřil Jindřich s 82 body, 2.
místo získal Kotzián František s 81 body. Děkujeme za dobrou reprezentaci našeho spolku SPCCH Kravaře.
Ve čtvrtek 6. září se 45 členů našeho spolku
zúčastnilo zájezdu do Budišova nad Budišovkou. Nejprve jsme navštívili Muzeum
břidlice, pak následovala prohlídka kostela,
kterým nás s poutavým výkladem provázela
paní Jana Petrů. Dále jsme navštívili Starou
Vodu, kde se na bývalém vojenském území
nachází značně zdevastovaný kostel. Každý
z návštěvníků přispěl na jeho opravu. Pokra-

čovala procházka lesem k poutnímu místu
,,Královská studánka“, kde jsme ochutnali
zázračnou vodu, která vytéká v malé kapličce. Po tomto osvěžení jsme odjeli do Podlesí
do penzionu Relax Schonwald na výborný
oběd. Další zastávkou zájezdu byla Zálužná
s návštěvou Raabovy štoly, většina z nás si
prohlédla i podzemní štolu s odborným výkladem od průvodce. Na zpáteční cestě jsme
zastavili v Davidově mlýně na malé občerstvení v podobě kávy, zákusku nebo piva. Tímto jsme zájezd do Budišova nad Budišovkou
ukončili. Na zpáteční cestě autobusem jsme
si společně zazpívali, spokojeni a v dobré
náladě jsme se vrátili domů. Děkujeme Lydii
Peterkové a Daně Lasákové za přípravu a organizaci tohoto výletu.
Za SPCCH
Marie Raunigová a Marie Czerná

Spolky
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Ze zámeckého klubu žen
Poslední letní měsíc – měsíc září byl v našem
klubu velmi pestrý. Po našem prvním poprázdninovém setkání se spisovatelkou Annou
Malchárkovou jsme zvládly dva výlety. První
byl do Jeseníků (viz příspěvek ) a druhý, den
před svátkem sv. Václava, do obce Holasovice,
kde jsme si prohlédli Muzeum slezský venkov.
V této malé obci se tvořil náš kraj, neboť zde
původně vládl rod Holasiců, než správa regionu přešla do Opavy. Poutavým vyprávěním si
nás pan průvodce získal hned na začátku. Pak
jsme již jen obdivovali vystavené exponáty,
které pro muzeum získali nadšenci – zakladatelé. Na mnoha místech jsme se vrátili do
svých dětských a mladých let. Na dalším našem setkání jsme dali slovo naší člence paní
Růženě Rohovské, která si pro nás připravila
povídání o slavných českých ženách. Své povídání začala Boženou Němcovou, naší národní
spisovatelkou, a při čtení úvodu z její půvabné
knížky „Babička“ se nám vyrojily vzpomínky
na naše babičky. Další ze zajímavých akcí byla
účast skupiny našich členek na slavnosti 150
let od založení Kongregace Dcer Božské Lásky,
kterou založila ve Vídni v roce 1868 Františka
Lechnerová a již v roce 1870 se sestry dostaly
do Opavy, kde započaly svou činnost v domě
na Rybím trhu. Brzy se však ukázalo, že prostory domu jsou nedostačující pro všechny obory
činnosti. V době, kdy ještě nebyla uzákoněna

péče o nemocné, raněné a staré lidi a nebylo
žádné pojištění v nezaměstnanosti, dokázaly sestry lépe uspokojovat potřeby sociálně
zanedbaných. Proto se kongregace rozhodla
pod vedením tehdejší představené S.M. Stanislavy Fuss postavit podstatně větší dům na
Kylešovském kopci, kde dosud byly louky a
pole knížete Lichtensteina. Tento rozsáhlý objekt byl stavěn v letech 1907 – 1909 a klášter
byl nazván „Marianum“. A právě v tomto klášteře se konala třídenní vzpomínková slavnost.
V pátek jsme se zúčastnily slavnostní mše
svaté v klášterním kostele, který je vyzdoben
bohatou výmalbou v charakteristickém beuronském stylu, jenž je inspirován byzantským
uměním. Po mši svaté následoval nádherný
koncert duchovní hudby. V sobotu se konala
konference v sále kláštera, která byla velmi
vhodně doplněna výstavkou různých klášterních i liturgických předmětů. V neděli pak byla
slavnost ukončena slavnou mší svatou. Je pro
náš klub ctí, že jsme zvány na akce Kongregace
Dcer Božské Lásky v Opavě.
K našemu zájezdu do Jeseníků a právě na
poutní mši svatou na Vřesové studánce se
účastníci zájezdu složili na společný dar ve
výši 2 500 Kč, který jsme poukázali prostřednictvím bankovního účtu na podporu výstavby
tohoto obnoveného poutního místa.
Eva Peterková

Celodenní výlet Zámeckého klubu do Jeseníků
Sobotní ráno nás přivítalo příjemnou teplotou kolem 18 °C. Autobus dorazil včas,
a když objel všechna určená stanoviště,
byl naplněn do posledního místečka kravařskými ženami ze zámeckého klubu
a jejich kamarádkami. Na Uhlířský vrch
u Bruntálu jsme dorazily „co by dup“. Čekal
nás průvodce a v opraveném kostele nám
povyprávěl jeho historii. Bylo to velmi zajímavé. Hlavně doba mezi lety 1968 – 1991.
Následně se pak teprve začal opravovat
z mnoha sponzorských darů až po dnešek. Obědvaly jsme v Karlově Studánce
v restauraci Džbán a ujížděly dál do hor. Až

do horského střediska Červenohorské sedlo. Z tohoto místa jsme se daly na výšlap
po horské stezce pod vrchol Červené hory
k poutnímu místu Vřesová studánka. Některé z nás využily odvozu autem Horské
služby až na vrchol, na poutní místo, kde
probíhala bohoslužba. Většina vyrazila po
svých. Nádherné počasí ukázalo krásu Jeseníků a výšku okolních kopců. Zpět dole,
po zdolání docela náročného pochodu,
posilněny kávou v místní restauraci, jsme
zamířily k domovu.
Miloslava Šnýdrová

Podzimní ochutnávání
A protože už tu máme podzim, kdy sklízíme
ze svých zahrádek úrodu zeleniny a ovoce,
sešly jsme se dnes hlavně za účelem ochutnávání toho, co jsme vypěstovaly a zavařily.
Zejména ovoce je letos na zahrádkách nejvíce. Proto jsme si tentokrát do klubu pozvaly
pana Petra Arbtera, odborníka na pěstování ovocných stromů, jabloní, hrušní i jiných
druhů. Vyjmenoval nám, které druhy jsou
v současné době nejlepší a nejvhodnější pro
výsadbu v zahradách. Také jak stromy sázet,
ošetřovat během vegetace, jak hnojit a jak
a kdy sklízet. Odpovídal také na zvídavé otázky a poradil, jak stromy prořezávat. Přinesl
jablka na ochutnání ze svých odrůd. Bylo to
velmi poučné a zajímavé. I každá z nás přinesla něco na ochutnání ze své zahrádky. Marmelády, džemy, nakládaná zelenina, vše bylo na
stole. Při družném povídání a s dobrou kávou
jsme ochutnávaly a čas rychle uběhl.
Miloslava Šnýdrová

Vyšlo nové číslo
časopisu Hlučínsko
V knihovně i na zámku si můžete zakoupit
nové číslo Vlastivědného časopisu HLUČÍNSKO, tentokrát na téma osudových
osmiček. Je věnováno například výročí 90
let od úmrtí knížete Lichnovského, územní
reorganizaci okresu Hlučín ve stejném roce
nebo jubileu autora knih o Hlučínsku PhDr.
Viléma Plačka, CSc. Také se dočtete o dění
na kravařském zámku ve 2. třetině 20. století nebo o tom, co se jedlo a pilo na Hlučínsku od středověku až dodnes. Časopis
je k dostání za 35 korun.

Zajímavosti

strana 14

Zkáza dílem okamžiku aneb
Tragédie požáru
V dlouhé historii zámku v Kravařích se střídají období dobrá i horší, i ta přímo tragická. Takovou byla středa 20. ledna 1937, kdy
na zámku vypukl požár, jehož ohniskem byl
vadný komín na půdě severního křídla nad
hlavním sálem. Kolem půl páté ráno se rozezněl alarm, zámkem se valil kouř a na střeše
tančily plameny... Oheň, který se rychle šířil, napáchal nejvíce škod v hlavním křídle,
kde vznikl a kde mu padly za oběť všechny
stropy v patře, kde byly společenské sály
s nádherně provedenými štukovými stropy
s mytologickými výjevy. Také shořely stropy
v západním křídle mimo dva pokoje se štukovou dekorací, ale protože se včas neopravily, zřítily se po letech také. Nešťastný požár
a ještě navíc nepříznivé historické okolnosti,
kdy válečná atmosféra upozadila běžné starosti, takže zámek s provizorní střechou po
požáru musel přežít celých patnáct let, než
se začalo s podstatnějšími stavebními opravami, což způsobilo nenahraditelnou ztrátu… ale historická paměť zůstává a je třeba
si ji připomínat…
Barokní štukové výjevy na stropech zámku
byly mistrovským dílem, které nemělo v širším okolí srovnání. Byly provedeny ve finále
vrcholně barokní přestavby někdy v letech
1727-1728. Jejich podobu známe alespoň
z fotografií ve Slezském zemském muzeu v
Opavě a také Národním památkovém ústavu
v Brně. Stropům dominovaly figurální výjevy
v profilovaných rámech ve středu plochy, po
stranách byly rostlinné úponky, květinové
festony, páska, mušle, medailony s poprsím,
gryfy, a také motiv supů jako ochránců před
hříchy. Ve které místnosti se který strop nacházel, můžeme dovozovat pouze u výjevu

znázorňujícího Hostinu olympských bohů,
hodujících v jeskyni porostlé vinnou révou;
díky jeho nejrozměrnějším proporcím ho lze
umístit jedině do velkého středového sálu.
Uprostřed scény byl Jupiter s korunou listů
vinné révy kolem hlavy, společnicí mu byla
Junona. Ostatních šest scén neumíme sice
lokalizovat, ale umíme je oživit obrazem
i slovem.
16. listopadu Vás zveme na unikátní setkání – nebo-li „Večer s olympskými bohy“ na
zámku v Kravařích. Bohové k Vám promluví
ústy Mgr. Radky Nokkala Miltové, Ph.D.
PhDr. Dana Kouřilová

Část štukového stropu s výjevem
z Hostiny olympských bohů.

Z kravařské kroniky: Zajímavosti
z roku 1968
Z průmyslu ve městě
• V loňském roce byl zřízen pobočný závod „Slezanka“. V závodě je zaměstnáno 16 pracovnic
z nich 9 pracuje doma a výrobky týdně odvádí.
Vyrábějí se různé umělé květiny.
• Drůbežářský závod – provádí třídění vajec
z rychlovýkrmu kuřat. Za tento rok bylo vytříděno zhruba 25 miliónů vajec. V závodě se provádí
rovněž konzervování vajec – asi 6 miliónů kusů,
které se odvážejí do mrazíren v Martinově. Závod zásobuje vejci okres Opava a část Ostravska. V rychlovýkrmně bylo vykrmeno 36 tun kuřat, což odpovídá asi 50 000 kusů kuřat.

Ze školství
• Základní devítiletá škola 1. – 9. postupný ročník v Kravařích I, Komenského ul. V 1. – 5. třídě
bylo celkem 280 dětí, z toho 141 chlapců a 139
dívek. V jednotlivých třídách bylo 26 až 33 dětí.
V 6. – 9. třídě bylo 421 žáků, z toho 227 chlapců
a 194 dívek. V jednotlivých třídách bylo od 26 až
37 žáků. Učilo zde 32 učitelů a učitelek.
• Základní devítiletá škola 1. - 5. postupný ročník v Kravařích I, Bezručova ul. má 5 tříd a jenom
4 učebny, takže 2 třídy mají střídavé vyučování
na směny. Do školy chodí 149 žáků, z toho 80
chlapců a 69 dívek. U školy jsou naprosto nevy-

hovující suché záchody. Začalo se s přístavbou
splachovacích záchodů.
• Základní devítiletá škola 1. – 5. postupný ročník v Kravařích II, Bolatická ul. má 5 tříd a 5 učeben, z toho jednu v budově mateřské školy na
Hlučínské ul. Do školy chodí celkem 124 žáků,
z toho 59 chlapců a 65 dívek. U školy jsou po
hygienické stránce naprosto nevyhovující záchody. Ani po bezpečnostní stránce nevyhovují,
protože se propadá podlaha. Po projednání
uvolní MěstNV na příští rok 100 000 Kč na přístavbu sociálního zařízení a šaten.
Kulturní poměry
• Kulturu v obci řídí školská a kulturní komise,
která soustřeďuje kulturní plány složek v obci
a sestavuje z nich celkový plán obce. K ruce má
kulturního pracovníka s celodenním úvazkem.
Osvětová beseda – ve spolupráci se školskou
a kulturní komisí koordinovala kulturní činnost v obci a zajišťovala některé akce. Kulturně
osvětová činnost byla v 1. pololetí velmi živá, ve
2. pololetí značně ochabla. Přesto celkový počet akcí proti minulému roku vzrostl.
V roce 1968 se uskutečnilo v Kravařích 20 přednášek, 1 výstava, 2 vystoupení profesionálních
umělců, 6 koncertů, 77 tanečních zábav a 41
ostatních společenských a kulturních akcí. Na
147 akcích byla účast 35 983 osob.
• Knihovna – místní lidová knihovna měla
k 31.12.1968 celkem 7 206 svazků. Během roku
přibylo do knihovny 1 177 svazků. Knihovna má
448 stálých čtenářů a během roku bylo půjčeno 21 766 svazků. Knihovna je střediskovou
knihovnou. Během roku bylo instalováno 5 výstav knih, večer poezie a beseda s ostravskými
spisovateli.
• Kino – kravařské kino je jedno z nejmodernějších kin v okrese Opava. V roce 1968 sehrálo 435
představení, které zhlédlo 56 915 návštěvníků.
Móda
Móda k nám přichází zpravidla ze západu, kde
se objevují často některé módní výstřednosti,
které se ujímají i u nás. Kromě dlouhých vlasů
u mužů, které nosí většinou ti, o kterých platí
přísloví „Dlouhé vlasy – krátký rozum“ se rychle rozšířila móda krátkých šatů a sukní – mini
sukně. Tato móda je slušivá a dobře se vyjímá
na pěkných postavách. Některá děvčata až
krátkost šatů přehánějí. Móda krátkých šatů se
rychle ujala i u starších žen, které určují délku
přiměřeně k věku. Denní dlouhé šaty vypadají
dnes na mladších ženách komicky.
V kronice města Kravař najdeme spoustu zajímavostí. Budeme jí i nadále listovat a postupně
přinášet zajímavosti z minulosti, abychom je
mohli přenášet našim dětem či vnoučatům.Po
dlouhá léta byl kronikářem v šedesátých a sedmdesátých letech pan Karel Řehánek.
Z kravařské kroniky připravila Eva Peterková

Ostatní

Okénko pro zdraví
Dobrý den, přátelé, začíná podzim a to je období přípravy na zimu a zároveň poslední
sklizně plodů přírody. Mezi známou rostlinu na zahradách nebo v přírodě patří kostival,
u kterého sbíráme na podzim kořen a jinak je léčivá celá rostlina. Na jaře sbíráme rašící
výhonky a poté listy. Od nepaměti se kostival používá k hojení zlomenin, výronů, zranění
kostí a kloubů. Podporuje regenerační procesy, působí na křečové žíly.

Kostival
• Regenerační kostivalové mazání
50 g mletého kořene vaříme 5 minut v 0,5l vody, pak přidáme 0,5l 40% alkoholu. Několik
dní necháme odstát, pak rozmixujeme a přecedíme. Toto mazání je základní a můžeme
je smíchat s jinými bylinami: do 1l žitné pálenky dáme směs bylin – květ černého bezu,
levandule, šalvěje, třezalky, jírovce a vlaštovičníku, celkem v množství 250 g, louhujeme
3 týdny, smícháme se základním mazáním v poměru 1:1. Používám k mazání a obkladům. Mazání se provádí 3x denně, končetiny mažeme od kotníku směrem k srdci, masírujeme do mírného zarudnutí pokožky.
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Jablka: Recepty a zajímavosti
S ohledem na velkou
letošní úrodu jablek, nabízím zajímavosti a recepty. Jablko obsahuje
řadu cenných látek, které posilují srdce,
imunitu, krevní oběh a cévy. Asi 1/3 jablka
tvoří pektin, který na sebe váže přebytečné tekutiny, snižuje hladinu cholesterolu
a krevního tuku. Jablko obsahuje tři látky
důležité k výživě, což jsou vápník, hořčík
a vit. C. Kuřáci, kteří chtějí s kouřením skoncovat, mohou vyzkoušet jablečnou dietu,
neboť jablečná chuť jim cigaretu znechutí.
Bolesti očí se léčily přikládání pečených
jablek na víčka. Kyselá jablka osmahnutá
na másle posilovala oslabený organismus.

Bylinář Pavel Váňa doporučuje u těžce hojících zlomenin po dobu 1 měsíce používat
denně 1 pol. lžíci čerstvého kořene smíchaným s máslem, namazaný na chlebu, nebo 1
čaj. lžičku mletého kořene smíchat se smetanou.

Čaj z jablečných slupek - přelijeme 10 g
jablečných slupek 200 ml vroucí vody a 10
min. louhujeme. Pijeme 2 až 3 šálky denně.
Užívá se při horečce, zánětech, čaj můžeme
pít pro osvěžení.

• Zelený nápoj
Kostival mimo jiné obsahuje vit. B12, který je potřebný pro oči. Zelený nápoj se skládá
z 6-8 listů kostivalu (sušené listy musíme předem namočit na několik hodin do vody),
které rozmixujeme s trochou vody, 50 g s 0,25l vody.

Jablečno-cibulová kaše - Nakrájíme 6
jablek a 2 cibule, rozvaříme v malém množství vody se 100 g cukru. Podáváme při kašli
1 čajovou lžičku několikrát denně.

• Kostivalová polévka
12 listů kostivalu, hrst kopřiv, 1 nakrájená cibule a 1 brambor, 1 žloutek, 1 lžč. kvasnic,
voda, sůl, pepř, podle chuti šlehačka. Umyté listy, cibule a brambor vaříme v osolené
vodě, rozmixujeme, přidáme kvasnice, můžeme ozdobit šlehačkou.

Jablečná dieta - Jíme jen čerstvě nastrouhaná jablka, a sice každé 2 hodiny 200 gramů,
tzn. nejméně 1 kg denně. Dieta je vhodná při
nadváze, otocích a zažívacích potížích.

Kostival obsahuje hodně organického vápna, proto má hlavní využití jako kostitvorný
prostředek. Kostival je jednou z mála léčivých rostlin, která má široké spektrum působnosti, zejména u nemocí pohybového ústrojí. Přes výrazné léčivé účinky se kostival nedoporučuje užívat dlouhodobě vnitřně, max. 1 měsíc.
Kostival obohacuje na zahrádce půdu o cenné minerály. V plastovém sudu necháme
listy kostivalu a kopřiv zalité vodou, kvasit, je to nejlevnější hnojivo.

Pleťová maska - Oloupeme 1-2 jablka
nastrouháme, vmícháme 1 lžíci medu. Kaši
naneseme na obličej a necháme 20 minut
působit, potom opláchneme vlažnou vodou.
Osvěžuje pleť, má protizánětlivé účinky.

Při zánětu žil je vhodná čajová směs: 300 g list a květ pohanky, 100 g březové listí, 50
g komonice, 100 g květ měsíčku, 100 g nať kopřivy. Jednu lžíci této směsi spaříme 0,25 l
vařící vody, necháme 20 minut louhovat.

Na závěr rada - dělejte něco proti hněvu.
Zlobení je vždy nezdravé, škodí tělu, protože negativně ovlivňuje činnost žluče, sleziny a jater.

Čočka - Lens culinaris

Tato obyčejná rostlina má spoustu léčivých sil. Kdo jí častěji
čočku , bude klidný, říkali naši předkové...
Výtažkem z čočky lze léčit revmatické kloubové bolesti
- čočku jemně roztlučeme a třeme se stejným dílem cukru na prášek. Denně užíváme
několik čajových lžiček. Kdo tento prášek nesnáší, ať si připraví následující výtažek - 3
díly drcené čočky smícháme s 10 díly lihu, necháme 14 dní macerovat, scedíme a denně
užíváme po 10 kapkách. Odvar z tlučené čočky má průjmový účinek, ze slupek naopak
staví. Méně známá je skutečnost, že je vhodné používat čočku při onemocnění mozku. K tomu účelu necháme 3 hod. čočku bobtnat ve vodě a pak uvaříme 3 lžíce s vodou
jako čaj.
Čočková polévka dáva kojícím matkám hodně mléka a je mírně sytící. Příznivý vliv má
i na pevnost zubů.

Směs proti hněvu - květy měsíčku se
smíchají stejným dílem s řepíkem lékařským. Šálek odvaru pijte zvolna po doušcích. Pro pesimisty - do ohřátého mléka
dáme lžíci medu, zamícháme a vypijeme.
Citát:
„Nikdy nemůžeš změnit jiného člověka. Můžeš pouze změnit sama sebe...“
Přeji hezké podzimní dny
Dagmar Pechatá

Sport
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Přes pět set plavců se zúčastnilo dalšího ročníku soutěže Plave celé město
Letošního 27. ročníku Plavecké soutěže měst
se zúčastnilo 507 plavců, což nám v součtu
250 nejlepších plavců stačilo na krásné druhé místo z 10 zúčastěných měst v naší kategorii. Nejrychlejšími plavci byli Tobias Kern
– 0:58 s. a Karolína Kašná – 1:08 s.
Nejmladšími, kteří zaplavali 100m trať
byli Vojtěch Krchňák – 5 let a Sofie Hranošová – 6 let.
Naopak nejstaršími účastníky byli pan
Antonín Fígala – 90 let a paní Anna Jarošová – 78 let.
Veliké poděkování patří také ostatním
plavcům, kteří se nemalou mírou podíleli
na vybojování úžasného druhého místa.
Děkujeme také sponzorům, jmenovitě
Cukrářství u Pudů, paní MUDr. Gabriele
Kerlinové, panu Renému Míkovi a firmě
Coqui a Ondrášovka. Děkuji také všem zaměstnancům Aquaparku, kteří se zasloužili
o to, aby soutěž proběhla hladce a všichni
účastníci byli maximálně spokojeni.
Výše uvedení plavci budou pozváni na zasedání Zastupitelstva města Kravaře, kde jim
bude slavnostně předána medaile a drobné
upomínkové předměty. Výsledky najdete na

našich webových stránkách a na facebooku.
Konečné pořadí všech přihlášených měst
v jednotlivých kategoriích naleznete již nyní na
stránkách české asociace sportu pro všechny
v sekci Plavecká soutěž měst – výsledky.
www.caspv.cz/cz/plavecka-soutez-mest/vysledky/.
Vít Odstrčil, ředitel Aquaparku Kravaře

Kravařské jezdecké dny
Ve dnech 28. – 30. září 2018 proběhly v Kravařích–Koutech v areálu Olšinky Kravařské jezdecké dny, které organizoval Hřebčín HF Kravaře. 28. září probíhaly vozatajské soutěže, a
to 6. kolo Alkapet vozatajský pohár SCHČSP
a následné finále, které bylo vyvrcholením
tohoto seriálu soutěží v rámci České republiky. V kategorii jednospřeží do 18 let zvítězila
Adéla Lesáková z Ranče Ladná, druhé místo
patřilo Sebastianu Švančarovi z Ponyklubu
Kobeřice, třetí místo Nele Halfarové a čtvrté
Tereze Gibesové, které reprezentovaly Hřebčín HF Kravaře. Kategorii jednospřeží nad 18
let ovládl Aleš Fiala z Hřebčína HF Kravaře,
který třemi bezchybnými koly o 1,90 sekundy
předstihl druhého Radka Kašpara z Hřebčína Karlen. Třetí místo patřilo loňskému vítězi
Martinu Lichnovskému. V soutěži dvojspřeží
do 18 let se nejlépe umístila Nela Halfarová
z Hřebčína HF Kravaře před druhým Sebastiánem Švančarem z Ponyklubu Kobeřice, třetí Klárou Čechovou z Ranče Ladná a čtvrtou
Annou Trávníčkovou z Ponyklubu Olešnice.
Soutěž dvojspřeží nad 18 let ovládl Petr Vlašic

z Ranče Ladná, když pokořil loňskou vítězku
Lucii Odložilovou z Ponyklubu Olešnice a třetího Aleše Fialu z Hřebčína HF Kravaře. Mezi
6. kolem a finále proběhla historicky I. Prajzská výstava koní a pony, které se zúčastnilo
přes 40 koní a pony ve čtyřech kategoriích
a šampiónem výstavy se stala klisna plemene ČT Santa Clara B v majetku Dominiky Balkové z Opavy – Kylešovic. 29. září probíhaly
drezurní závody, kterých se zúčastnilo v pěti
soutěžích 39 startujících a Hřebčín HF Kravaře reprezentovaly Nela Halfarová s klisnou
Donna HF, Veronika Mochová s klisnou Deli
Plan a Viktorie Königová s klisnou Dolly HF.
30. září se uskutečnily parkurové závody od
pony ukázek na křížcích 40 cm vysokých až
po oficiální soutěž ZL , která má výšku 110cm.
V tomto dni reprezentovalo Hřebčín HF Kravaře celkem 8 jezdců ve skokových ukázkách
a hobby soutěžích a nejvyšší soutěž stupně
ZL ovládla jezdkyně Tereza Haladějová na
koni Piorun z JK Velká Polom. Letos se Kravařských jezdeckých dnů zúčastnila spousta
diváků, kteří připravili soutěžícím skvělou

závodní kulisu a za jejich podporu je třeba
stejně jako zástupcům města Kravaře a všem
sponzorům a dobrovolníkům jménem organizátorů nesmírně poděkovat.
Michaela Marková
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FLORBAL: Naše týmy mají odehrány první zápasy nové sezóny
Florbalová sezóna
se nám rozběhla
naplno. Přinášíme
tak stručný přehled,
jak do ní vstoupily
naše týmy:

i několik nováčků, kteří hráli soutěžní zápas
poprvé. Našemu týmu se docela dařilo, ze
čtyř zápasů se mu podařilo třikrát zvítězit.
Celkově jsme tak na svém domácím turnaji obsadili krásné druhé místo.

Elévové

První turnaj čekal mladší žáky v Ostravě.
Utkali se zde se třemi týmy z Ostravy a týmem z Krnova. Kluci, ač ve velmi oslabené
sestavě, podali velmi bojovný výkon. Výsledkově nestačili pouze na suverénní tým
FBC Ostrava. Turnaj tak končili s bilancí
dvou výher, jedné remízy a jedné porážky,

Prvním turnajem pro tuto kategorii byl domácí turnaj v Hradci nad Moravicí. Kluci
se společně se svými spoluhráči z Hradce
rychle sehráli, což bylo na hřišti poznat.
Všichni účastníci si parádně zahráli a užili si spoustu florbalu. Do hry se dostalo

Mladší žáci

což celkově znamenalo velmi pěkné druhé
místo.

Starší žáci

Starším žákům se na úvod sezóny výsledkově moc nedařilo. Úvodní dva zápasy
takzvaná derby proti soupeřům z Hradce
a Opavy jsme bohužel prohráli. Zápasy
byly velice vyrovnané, ale doplatili jsme na
neproměňování našich šancí a individuální chyby v obraně. Doufáme, že příště bude
náš výkon mnohem lepší.

Dorost

Dorostencům se úvodní zápasy velmi povedly, a to jak výsledkově, tak i herně. Po
nervózním úvodu se všichni hráči postupně rozehráli ke skvělému výkonu. Oba
své soupeře herně přehrávali. První zápas
proti Bílovci vyhráli 4:0. Ve druhém byl výkon ještě lepší a tým Bruntálu jsme porazili 11:4. Nutno podotknout, že nám ještě
někteří hráči scházeli. Tým tak na začátku
sezóny vypadá velmi svěže, je zde výborná
parta šikovných kluků, což by mohlo vést
k výborným výsledkům.
Veškeré informace o týmech, statistikách, zápasech najdete na našem webu
WWW.FBCKRAVARE.CZ. Důležité informace a aktuality najdete také na našem facebookovém profilu FBC Kravaře.
Za FBC KRAVAŘE
Ondřej Frank a David Thomas

Tým Elévů na domácím turnaji v Hradci nad Moravicí.

Tým Mladších žáků - děkovačka po zápase.

Tým Dorostu na zápasech v Bílovci.
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Zahájení sezóny stolních tenistů
Začátkem září zahájili stolní tenisté
SK Kravaře tréninky na novou sezonu
2018/2019, která se rozeběhne první týden v říjnu. A prvním ostrým testem byla
přátelská utkání se slovenskými stolními tenisty z Liskové, kteří k nám přijeli
v pátek 21. září v čele s panem starostou
Josefem Murinou. Společně s panem
místostarostou Petrem Muczkou jsme je
přivítali před restaurací Slanina, kde byli
následně ubytováni. Poté jsme vyrazili na
večeři do Buly Arény, kde jsme si také zahráli i bowling, čímž byl ukončen program
pátečního večera.
V sobotu byl na pořadu dne především
stolní tenis. Dopoledne od 10:00 hod.
se uskutečnila ve farní stodole přátelská
utkání tříčlenných týmů. Náš „A“ tým byl
bohužel oslaben o nejúspěšnějšího hráče
loňské sezony Dušana Sněhotu, který byl
s dcerou na tenisovém turnaji, a díru po
něm se nepodařilo zaplnit hostováním
v osobě našeho bývalého hráče Evalda
Gebka, který měl pro změnu pracovní
povinnosti. A tak porážka 1:8 byla docela
krutá, i když jednotlivé sety byly poměrně
vyrovnané a několik zápasů jsme prohrá-

li 2:3. O jediný domácí bod se postaral
Hubert Weczerek. Lépe se vedlo béčku,
které porazilo „B“ tým OŠK Lisková 6:3,
když po dvou bodech získali všichni tři
naši hráči - Maxmilián Szewieczek, Rudolf Břemek i Martin Mrkwa. Nestačili jen
na Emila Šeffera, který vybojoval všechny
3 body soupeře. V áčku soupeře se stejně
vedlo Jánu Grófikovi, Ľubomíru Janíkovi
a dva body uhrál Vladimír Lauko. Po náročných bojích za modrými stoly přišel
vhod dobrý guláš, který nám naservírovaly paní K. Baránková a H. Bestová, které
se staraly o občerstvení a následný úklid
ve farní stodole, za což jim patří velký
dík. Po krátkém odpočinku jsme zavítali
s našimi slovenskými přáteli na zámek,
který si měli možnost projít a prohlédnout s odborným a poutavým výkladem
blonďaté „černé paní“. Následně jsme
chvíli poseděli u cimbálovky a ochutnali letošní burčák, neboť na zámku právě
probíhalo Burčákobraní. Dlouho jsme se
tam však nemohli zdržovat, protože od
18:00 hod. nás ještě čekal v tělocvičně ZŠ
Kravaře turnaj ve čtyřhrách. Také večerní
zápasy přinesly velmi vyrovnané souboje,

ze kterých nejlépe vyšla dvojice Lauko,
Grófik, která turnaj vyhrála díky výhře ve
vzájemném zápasu s párem Břemek, Slivka, když obě dvojice měly 4 výhry a jednu
porážku. Třetí místo obsadil pár Sněhota,
Weczerek, který v posledním kole porazil
Janíka s Šefferem a tím je nejen přeskočil
v konečném pořadí, ale vlastně zároveň
je i připravil o konečné 1. místo. Z toho
je vidět, o jak vyrovnaný turnaj šlo. Skutečně rozhodoval každý míč. Pátí skončili
Juchelka s Žídkem a šesté místo zbylo na
Karníka s Klačkem. Na závěr turnaje byly
předány poháry třem nejlepším párům
a závěrečné slovo pak k celému klání pronesli představitelé obou družebních obcí
Josef Murina a Petr Muczka. Vše na svou
kameru poctivě zaznamenával pan Frido,
nestor stolních tenistů OŠK Lisková a neúnavný dokumentarista všech společných
akcí. Právě on nám předal i DVD se záznamem loňského setkání stolních tenistů
v Liskové. Poté jsme se všichni přesunuli
do Slaniny, kde proběhla společná večeře
a zhodnocení celé akce. Tímto bych chtěl
poděkovat Městu Kravaře a speciálně
panu místostarostovi Petru Muczkovi za
zprostředkování a zorganizování celého
setkání a všem, kteří se podíleli na jeho
průběhu a přípravě. Podobné akce přispívají k vzájemnému přiblížení našich národů i utužování osobních vztahů, které
v dnešní, mnohdy uspěchané době, lidé
často podceňují a pak to nemívá dobré
následky. Takže ještě jednou díky všem
a těšíme se na další společné akce, ať už
na Slovensku nebo u nás.
Hubert Weczerek

Tenisový turnaj
První podzimní den tohoto roku proběhl v
areálu Olšinky v Koutech ve znamení teniso-

vého turnaje. V sobotu 22. září brzy ráno se
na dvou místních kurtech sešla parta sportovních nadšenců v čele s organizátorem,
kterým je již tradičně pan Herbert Pluschke.
Hráči byli rozlosováni do dvou skupin
a po krátkém rozcvičení začal nelítostný
souboj. Na základě výsledků jednotlivých
zápasů byl vytvořen tzv. „pavouk“ turnaje a po celodenních urputných bojích
se do finále probojovali jen ti nejlepší.
Kolem čtvrté hodiny odpoledne už bylo
jasno – první tři borci stanuli na stupních vítězů a obdrželi hodnotné (a hlavně

chutné) ceny. Na třetím místě se umístil
Zdeněk Rozsypal, na druhém Jan Krejčí
a vítězem turnaje se stal Jaroslav Korejs.
Navzdory nepříznivým předpovědím nás
počasí příjemně překvapilo a podmínky
byly přímo ideální, takže turnaj proběhl za
dokonale slunečného dne. Po jeho skončení jsme mohli venku ještě dlouho posedět a důstojně oslavit s vítězi i poraženými
konec letošní tenisové sezóny.
Martina Krejčí
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Centrum volného času Kravaře,
příspěvková organizace
Náměstí 20/419, 747 21 Kravaře, IČO: 75080362
tel.: ředitelka: 553 777 588, pedagogové: 553 777 587, účetní: 553 777 589
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Centrum volného času Kravaře
zve všechny děti od 1. třídy na

Pátek 16. 11. 2018 – sobota 17. 11. 2018
PROGRAM:

Pátek: promítání filmů, pizza párty
Sobota: dle počasí hry venku nebo v herně
CENA: 150 KČ

Cena zahrnuje: večeři, svačinky, snídani, nocleh, pitný režim, pedagogický dozor, materiál ke hrám

 Sraz v pátek v 16 hodin v CVČ
 ukončení v sobotu v 10 hodin v CVČ
 s sebou: polštářek a oblečení na spaní, hygienické potřeby,
vhodné oblečení a obuv na ven, papuče
Přihlášky a platby přijímáme do 12. 11. 2018 v CVČ Kravaře nebo online.

Sdružení�rodičů a�přátel�dětí�při�ZŠ Kravaře-Kouty
+�Základní škola��Kravaře�-�Kouty

Průvod čarodějnic,�duchů a�strašidel - lampion sebou !
Zahájení�průvodu�v�17:00��na�parkovišti�před�Buly�Arénou��-��konec�průvodu�na školním�hřišti.

Otevření�temných�zákoutí školy�......
( tajemné překvapení )

SDRUŽENÍ�RODIČŮ
A PŘÁTEL DĚTÍ
při�ZŠ Kravaře-Kouty
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CVČ KRAVAŘE NABÍZÍ

KURZ ANGLIČTINY PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
KURZ JE URČEN PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ ZÁJEMCE.
Schůzky budou pravidelně každé úterý:
18:00 – 18:45 začátečníci
18:45 – 19:30 pokročilí
Cena: 1 700 Kč na školní rok /říjen – květen/
Pokud máte zájem, přihlaste se ONLINE na našich webových
stránkách www.cvckravare.cz nebo přímo v CVČ Kravaře

Msto Kravae, CV Kravae a KRP pi Z Kravae
Vás zve na:

SLAVNOSTN
ROZSVCEN
VNONHO STROMU
1. PROSINCE 2018 V 17:00 PED M V KRAVACH

VYSTOUP DTSK PVECK SBOR FIALENKA
PIPRAVENY BUDOU TAK DOPISY JEKOVI
ASTNCI POZOR!
VEMTE SI S SEBOU ZVONEKY!
30 Z VS BUDE VYLOSOVNO A OBDR DREEK!
REGISTRACE ASTNK OD 16:30
NA AKCI PROBHNE TAK VYHODNOCEN SOUTE
O NEJKRSNJ VNON OZDOBU A ETZ
OBERSTVEN ZAJITNO

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY
ZÁJEMCE NA KAŽDOROČNÍ

ADVENTNÍ
DÍLNU

KTERÁ SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 1. 12. 2018 VE 14.00 HOD.
VE FARNÍ STODOLE V KRAVAŘÍCH
NA JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠTÍCH MŮŽETE VYRÁBĚT ADVENTNÍ VĚNCE, OZDOBY ZE DŘEVA, OBRÁZKY
Z PÍSKU, SKLÁDANÉ ANDÍLKY, ZDOBENÉ ŠIŠKY, DEKORACE Z ČAJOVÝCH SÁČKŮ A MNOHÉ DALŠÍ!

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!

MEDOMAT

Inzerce
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MEDOMAT

Firma Rybka – stavby a služby, s.r.o, Kravaře
hledá

bagristu - strojníka UNC
Dále za výhodných podmínek přijmeme

zedníky, tesaře, pokrývače a dělníky
ostatních stavebních profesí
Kontaktní osoby:
Bc. David Rybka (tel.: 603 226 382)
Táňa Dudová (tel.: 553 673 973, email: info@rybka-cz.cz)

Nábřežní 112
Kravaře

Pojišťovna

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

VÁŠ KRAVAŘSKÝ
REALITNÍ MAKLÉŘ

POMŮŽU VÁM
PRODAT NEBO NAJÍT
VAŠÍ NEMOVITOST
DÁLE NABÍZÍME NAPŘÍKLAD :

PRONÁJEM BYTU 2+1 v KRAVAŘÍCH
PRONÁJEM GARZONKY v KRAVAŘÍCH
PRODEJ POZEMKU v KRAVAŘÍCH
PRODEJ POZEMKU ve ŠTĚPÁNKOVICÍCH
PRODEJ POZEMKU v BOLATICÍCH
PROSÍM, NABÍDNĚTE PRO NAŠE KLIENTY :

Za doporučení
odměna pro
vás ve výši

10 %
cca 3.000 Kč
až
10.000 Kč

BYTY / DOMY / POZEMKY v KRAVAŘÍCH a okolí
V případě vašeho zájmu mne neváhejte kontaktovat

Zbyněk K u n z
realitní makléř pro tento region
Tel.-mobil :

734 799 234,

Web

:

E-mail : kunz@jolkreality.cz
www.jolkreality.cz

. 
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BOLATICKÝ ZPRAVODAJ květen - čer ven 2018
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Německá kvalita IMMER BESSER
Německá
Německákvalita
kvalita IMMER
IMMER BESSER
BESSER

SORTIMENT
SORTIMENT
SORTIMENT
VOLNĚ STOJÍCÍ
VOLNĚSTOJÍCÍ
STOJÍCÍ
VOLNĚ
I VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE
IIVESTAVNÉ
VESTAVNÉSPOTŘEBIČE
SPOTŘEBIČE

Nyní máte možnost získat zdarma exkluzivní prodlouženou 10letou záruku na vybrané pračky, sušičky
Nyní máte možnost získat zdarma exkluzivní prodlouženou 10letou záruku na vybrané pračky, sušičky
a vestavné
myčky
Miele, které zakoupíte
v obdobíprodlouženou
do 31. 12. 2018 u autorizovaného
prodejcepračky,
Miele. sušičky
Nyní
máte
možnost
exkluzivní
na vybrané
a vestavné
myčky získat
Miele, zdarma
které zakoupíte
v období do 31. 12.10letou
2018 u záruku
autorizovaného
prodejce Miele.
Dalšía informace
poskytne
ElektroPAŠEK.
vestavné
myčky
Miele,
které
zakoupíte v období do 31. 12. 2018 u autorizovaného prodejce Miele.
Další informace
poskytne
ElektroPAŠEK.
Další informace poskytne ElektroPAŠEK.

pračky
pračky
pračky
sušičky
sušičky
sušičky
myčky
myčky
myčky
vysavače
vysavače
vysavače
kávovary
kávovary
kávovary
trouby
trouby
trouby
varné
desky
varné
varnédesky
desky
odsávače
odsávače
odsávače
chladničky
chladničky
chladničky

www.elektro
.cz
www.elektropasek
pasek
.cz
www.elektro
pasek
.cz
Specializujeme
se na
spotřebičů
špičkových
značek
např.
Specializujeme
se prodej
na prodej
spotřebičů
špičkových
značek
např.

Specializujeme se na prodej spotřebičů špičkových značek např.

a adalší
další
a další
Otevírací
doba doba
prodejny:
Otevírací
prodejny:
00
Otevírací
doba
Pondělí
- Pátek
10prodejny:
-10
120000- 1200
1500 -15180000- hodin
1800 hodin
Pondělí
- Pátek
00
00
00
00
00
Sobota
8
11
hodin
12
15 - 1800 hodin
Pondělí - Pátek
Sobota
8 10
- 11 -hodin
Sobota
800 - 1100 hodin

Adresa
prodejny:
Adresa
prodejny:
Adresa
prodejny:
Ratibořská
26
Ratibořská
26
747
23 Bolatice
26
747 Ratibořská
23 Bolatice
747 23 Bolatice

tel.:tel.:
602
732
110110
602
732
654
204
tel.:
602
732
110
tel.:tel.:
553553
654
204
tel.: 553 654 204

Vyrábí
ty nejlepší
spotřebiče
v oboru
chlazení
Vyrábí
ty nejlepší
spotřebiče
v oboru
chlazení
Vyrábí ty nejlepší spotřebiče v oboru chlazení
volně
stojící
i vestavné
volně
stojící
i vestavné
volně stojící i vestavné
chladničky,
mrazničky,
kombinované
chladničky
a ameriky,
chladničky,
mrazničky,
kombinované
chladničky
a ameriky,
chladničky, mrazničky, kombinované chladničky a ameriky,
vinotéky...
vinotéky...
se zárukou 2 + 3 roky
vinotéky...
se zárukou 2 + 3 roky
se zárukou 2 + 3 roky
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VEČER S OLYMPSKÝMI BOHY

16. listopad 2018, v 15:30 hod.
zámek Kravaře
Projekce barokních štuků, které zdobily
do požáru zámku jeho stropy, s výkladem
mytologických výjevů
Přednáší Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D.
z Masarykovy univerzity v Brně
Vstup zdarma
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