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Kravařský odpust stál
za to
Myslím, že se mezi námi nenajde nikdo, koho
by se Kravařský odpust nějak nedotýkal. Někdo ho má spojený s koncem prázdnin, někdo se sv. Bartolomějem, jiný třeba s úklidem
nebo provětranou peněženkou.
Letošní slavnostní mše svatá byla výjimečná v tom, že byly posvěceny nové sochy sv.
Bartoloměje a sv. Mikuláše, které dozdobí
hlavní oltář našeho chrámu, který je tímto
definitivně dokončen, tak jak si to představoval jeho stavitel. S nadsázkou a humorem
sobě vlastním, jaký jen náš otec Daniel má,
byl také málem vyhlášen výsledek ankety
O největší kravařskou drbnu a Největšího stěžovatele. Kandidátů na vítěze prý bylo dost,

www.kravare.cz

a tak aby náhodou někdo nezůstal nejmenován, zdobí od této neděle dveře našeho
kostela slogan „Své starosti nechej u Boha
a přestaň svět ničit stěžováním si“. Program
odpustu, který byl pak připraven na tzv. Prajzském dvoře, byl letos, dle vašich ohlasů
i reakcí cizích návštěvníků, prostě skvělý. Musím říct, že i ze strany nás organizátorů byla
spolupráce se všemi vystupujícími, ať to byla
Ilona Csáková, všechny „naše“ kapely, staří
dobří rockeři nebo neobyčejně obyčejní kluci
z kapely Mirai, více než bezvadná. Navzájem
jsme měli dobré pocity. Oni z úžasného publika, jakým jste byli, a my z jejich příjemného
a profesionálního jednání. Za veškerou tou

odpustovou slávou a veselím stojí spousta
práce. Na tomto místě musím za celý náš realizační tým poděkovat paní starostce, která
díky své rozvážnosti a vynikajícím organizačním schopnostem měla vše pevně ve svých
rukou. To ona poskládala a zkoordinovala
vše tak, ať to do sebe zapadne, ať se nikomu
nic nestane. Ať je málo těch, kteří si přijdou
stěžovat, ať je hodně těch, kterým můžeme
udělat radost. A na závěr jeden krátký příběh
o tělesně hendikepovaném chlapci, kterému se splnil sen. On totiž mohl být v těsné
blízkosti své oblíbené kapely a užít si jejich
koncert, a i když nemohl stát v první řadě,
protože stát prostě nedokáže, nestěžoval si.
Byl šťastný. Splnil se mu sen. A pokud se nám
podařilo splnit sen byť jen tomuto jedinému
chlapci, stálo to všechno za to. Fotogalerii
z odpustu můžete zhlédnout na str. 10.
Monika Ševčíková, vedoucí oddělení kultury
Foto: Armin Mruzek
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
zářijový Besedník je trochu jiný... je prostě více politický...
Blíží se komunální volby, a tak v něm najdete články politických subjektů a stran, které působily v minulém volebním období v našem městě. Někteří kritizují, jiní vysvětlují
nebo jen hodnotí, co se za poslední období zvládlo a udělalo. Ve volbách rozhodnete o další budoucnosti našeho
města, zvolíte si nové zastupitele, ti následně určí vedení
města, které bude reprezentovat a dávat směr na další
čtyři roky. V dnešní době není moc „in“ pročítat si volební
programy a mnohdy nám stačí laciná hesla nebo slogany ve stylu „slibem nezarmoutíš“. Ptejte se proto jednotlivých kandidátů a stran na jejich program, jak to
vlastně myslí, jak chtějí program realizovat nebo kde na své vize vezmou peníze.
Toto je hodně důležité!
I já se ucházím o Vaše hlasy. Práce starostky se pro mě v těch čtyřech letech stala
naplněním. Když jsem se pohybovala v soukromém sektoru, neuměla jsem si představit, co všechno se dá ve městě a pro město udělat a po nástupu do funkce jsem
se musela napřed hodně učit. Dnes už přesně vím, co všechno bych chtěla změnit a dotáhnout. A protože čtyři roky jsou málo, ráda bych se této práci věnovala
i v nadcházejícím období.
Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucím a všem zaměstnancům města za
skvělou spolupráci, kdy mě na začátku vedli krok za krokem, nenechali na holičkách a postupně seznamovali s chodem úřadu - s jednotlivými odbory a odděleními a samotnou organizací města. Nesmírně si jejich práce vážím a každý z nich
je součástí velkého kolosu a bez žádného z nich by to správně nefungovalo. Děkuji
jim za vstřícnost, ochotu a velkou pomoc. Díky, že jsem mohla být součástí týmu.
Týmu, za jehož výsledky se rozhodně nemusíme stydět – dokončila se celá řada
velkých projektů a nastartovaly se nové.
Poděkování patří také ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací, kteří
k městu patří a podílejí se na společných aktivitách. I tady je spolupráce na místě.
Díky také všem občanům za připomínky a názory v průběhu předchozích let. Byli
jste inspirací a zdrojem nových nápadů!
Pokud Vám není lhostejné, co se v našem městě děje, přijďte 5. - 6. října k volbám
a můžete rozhodnout!
Monika Brzesková, starostka

Životní jubileum
v září slaví:
80 let
Seibert Karel
Slaná Edeltrauda
Kotzian Kurt
Thiel Adolf
Godovský Gerhard
Taschka Adolf
85 let
Náhlíková Ludmila
90 let
Krömrová Marie
Slaná Helena
Komárková Anna
91 let
Szusciková Elfrieda
Mičulková Hilda

Připravujeme další Vítání občánků
Zájemci o slavnostní obřad pro nově narozené občánky „Vítání občánků“ mohou své
děti (s trvalým pobytem na území města Kravař) již nyní přihlásit na MěÚ Kravaře,
Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad, u níže uvedených kontaktních osob:
• Pavla Maléřová, tel. 553 777 931, e-mail: pavla.malerova@kravare.cz
• Ing. Hana Kapinosová, tel. 553 777 933, e-mail: hana.kapinosova@kravare.cz
• Mgr. Silvie Stanjurová, tel. 553 777 935, e-mail: silvie.stanjurova@kravare.cz

92 let
Kubínová Marie
95 let
Zawadská Hildegarda

Při přihlášení je nutné předložit rodný list
dítěte a platný občanský průkaz!
O termínu slavnostního obřadu budou
rodiče přihlášených dětí včas informováni.

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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Informování voličů o volbách do Zastupitelstva
města Kravaře a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
využít tzv. voličského průkazu. Ten voliče opravňuje k volbě v jakékoliv volební místnosti na území ČR (v případě senátních voleb lze samozřejmě
v pátek 5.10.2018 od 14:00 do 22:00 hodin
volit pouze tam, kde jsou tyto volby vyhlášeny).
v sobotu 6.10.2018 od 08:00 do 14:00 hodin
O voličský průkaz si lze zažádat na obecním úřadu
Informování
o volbách do Zastupitelstva
městapříslušném
Kravaře
• případné II. kolo voleb do Senátu ve dnech 12. a 13. října
2018voličů
ve
stejných
časech
podle místa trvalého pobytu písemně
a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
nebo osobně, nejpozději do 3. října 2018.
VOLBY SE KONAJÍ VE DVOU DNECH:
pátek 05. pouze
10. 2018 odjednu
14.00 do 22.00
hodin Další podrobnosti ohledně voleb jsou na stránHlasování probíhá pouze ve stálých volebních
před názvem volební vstrany
strav sobotu 06. 10. 2018 od 08.00 do 14.00 hodin
kách Ministerstva
vnitra ČR:
okrscích. Voličem je občan, který alespoň druhý
nu. Tím je
dánII.hlas
kandidátům
této
případné
kolo voleb
do Senátu ve dnech
12. a volební
13. října 2018 ve stejných
časech.
http://www.mvcr.cz/clanek/vseobecne-volbyden voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den
strany vHlasování
pořadí
dlepouze
hlasovacího
lístku
v počtu,
probíhá
ve stálých volebních
okrscích.
Voličem je občan, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb přihlášen v Kravařích
k trvalému
do-zastupitelstev-obci.aspx
voleb přihlášen v Kravařích k trvalému pobytu,
kolik činí
počet členů zastupitelstva obce, který
pobytu, nebo občan jiného státu, jemuž za stejných podmínek právo volit přiznává
mezinárodní úmluva, - u voleb do senátu bez podmínky trvalého pobytu v http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-senatuKravařích.
nebo občan jiného státu, jemuž za stejných podmá být volen.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
-parlamentu-cr-159583.aspx
republiky.
Popřípadě státní občanství
jehož občané
jsou oprávněni volit
na území České
mínek právo volit přiznává mezinárodní úmluva
2. Označit
v rámečcích
před státu,
jmény
kandidátů
republiky. Hlasování voličů zapsaných ve zvláštních seznamech voličů vedených
(u voleb do senátu bez podmínky trvalého pobykřížkemzastupitelským
toho kandidáta,
pro
kterého
hlasuje,
nebo konzulárním úřadem České republiky není při volbách do zastupitelstev
k volbám do obecních zastupitelstev
obcí možné bez předložení potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamuDotazy
příslušným
tu v Kravařích).
a to z kterékoli
volební
strany,
nejvýše
však volebnívoličů
zastupitelským úřadem
obecnímu
úřadu, popř.
v den voleb okrskové
a komisi.
do Senátu Parlamentu ČR můžete směřoVzhledem k výše uvedenému žádáme občany, aby si ověřili platnost svých dokladů a
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže
celkempřípadně
21 kandidátů.
požádali o vydání nových dokladů na MěÚ Kravaře, Odbor vnitřních
obecní
vat věcí
naa Městský
úřad Kravaře, Odbor vnitřúřad.
svou totožnost a státní občanství České repub3. Výše živnostenský
uvedené
způsoby lze kombinovat, a to
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat Městskýních
úřad Kravaře
věcíaaveobecní živnostenský úřad:
dnechoznačit
voleb okrskovou
volební komisi
o to,volební
aby mohl hlasovat
liky. Popřípadě státní občanství státu, jehož
tak, že lze
křížkem
jednu
stra-mimo volební místnost, a to
• vedoucí
odboru
Karel Raška , tel. 553 777 930
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena.
V
občané jsou oprávněni volit na území České
nu, a dále
rámečku
předvolební
jmény
takovémvpřípadě
vyšle okrsková
komise kandidáta
k voliči své 2 členy s přenosnou volební
• Pavla Maléřová, tel. 553 777 931
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
republiky. Hlasování voličů zapsaných ve zvláštdalší kandidáty,
pro které
a toMěÚ
v liboPožadavky na přenosnou
volebníhlasuje,
schránku přijímá
Kravaře, Odbor vnitřních věcí a
• Hana Kapinosová, tel. 553 777 933
živnostenský úřad, paní Pavla Maléřová, tel. 553 777 931, Ing. Kapinosová Hana, tel.
ních seznamech voličů vedených zastupitelským
volnýchobecní
samostatných
sloupcích,
ve
kterých
553 777 933 nebo Mgr. Silvie Stanjurová, ve dnech konání voleb již pouze• příslušná
Silvie okrsková
Stanjurová, tel. 553 777 935
volební komise.
nebo konzulárním úřadem České republiky není
jsou uvedeny
ostatní volební strany. V tomto
Hlasovací lístky
Karel Raška
budou
dodány všem voličům
nejpozději 3 dny
před dnem voleb a v den voleb
při volbách do zastupitelstev obcí možné bez
případěHlasovací
je dánlístky
hlas
jednotlivě
označeným
kanvedoucí Odboru vnitřních věcí
budou ve všech volebních místnostech.
předložení potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního
didátům.
Z označené
volební strany
je dán hlas
Způsob
hlasování do Zastupitelstva
města
a obecní živnostenský úřad
Do Zastupitelstva města Kravaře se může volit nejvýše 21 kandidátů, nelze volit na voličský
seznamu voličů příslušným zastupitelským úřapodle pořadí
průkaz. na hlasovacím lístku pouze tolika
dem obecnímu úřadu, popř. v den voleb okrskokandidátům, kolik zbývá do počtu 21.
vé volební komisi. Vzhledem k výše uvedenému
Po úpravě vloží volič do úřední obálky hlasoPřehled kandidujících
žádáme občany, aby si ověřili platnost svých
vací lístek a obálku vhodí do hlasovací urny.
dokladů a případně požádali o vydání nových
stran
Voličské hlasy neplatné:
dokladů na MěÚ Kravaře, Odbor vnitřních věcí
• pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku
Dne 20. srpna 2018 proběhlo na Městském
a obecní živnostenský úřad.
ani volební stranu ani žádného kandidáta,
úřadě v Kravařích losování čísel pro kandidátVolič může ze závažných, zejména zdravothlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlaky do komunálních voleb. Losování zahájil Bc.
ních důvodů požádat Městský úřad Kravaře
sovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední
Karel Raška, vedoucí Odboru vnitřních věcí
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi
obálky několik hlasovacích lístků do téhož
a obecní živnostenský úřad. Přivítal jak prao to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
zastupitelstva
covnice odboru, tak i hosty za jednotlivé voa to pouze v územním obvodu volebního okrsku,
• volič označí na hlasovacím lístku více než
lební formace, dokonce jeden z hostů dojel
pro který byla okrsková volební komise zřízena.
jednu volební stranu
i ze Štěpánkovic. V Kravařích se zúčastV takovém případě vyšle okrsková volební ko• volič označí na hlasovacím lístku křížkem
ní voleb devět uskupení, tento počet byl
mise k voliči své 2 členy s přenosnou volební
více kandidátů, než kolik členů zastupitelstva
i u posledních obecních voleb před čtyřmi
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
má být voleno (bez ohledu na to, zda v počtu
roky. Kromě Kravař se losovala i čísla kandiPožadavky na přenosnou volební schránku přioznačených je odvolaný kandidát). Za platné
dátek pro všech osm dalších obcí našeho
jímá MěÚ Kravaře, Odbor vnitřních věcí a obecní
označení kandidáta se považuje křížek v ráORP. Na počátku losovatelky Ing. Hanka Kaživnostenský úřad, paní Pavla Maléřová, tel. 553
mečku před jménem kandidáta. Za platné
pinosová a paní Pavla Maléřová vysvětlily pra777 931, Ing. Kapinosová Hana, tel. 553 777 933
označení volební strany se považuje křížek
vidla losování. Losování pak probíhalo v abenebo Mgr. Silvie Stanjurová, ve dnech konání vove čtverečku před názvem volební strany.
cedním pořadí dle názvu obce. V Kravařích je
leb již pouze příslušná okrsková volební komise.
Křížek může být z rohu do rohu (jako ve sportvylosované pořadí:
ce „x“) nebo ze strany na stranu (jako plus „+“).
Hlasovací lístky
1. KDU-ČSL
K žádným dalším značkám se nepřihlíží (krouHlasovací lístky budou dodány všem voličům
2. ODS
žek, odškrtnutí, apod.).
nejpozději 3 dny před dnem voleb a v den voleb
3. ČSSD
Způsob hlasování do senátu
budou ve všech volebních místnostech.
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytiště4. SPD
Způsob hlasování do Zastupitelstva města
ny pro každého kandidáta samostatně. Volič hla5. Sdružení nezávislých kandidátů –
Do Zastupitelstva města Kravaře se může volit
suje tak, že do úřední obálky opatřené úředním
Za Kravaře prosperující
nejvýše 21 kandidátů.
razítkem, kterou obdrží ve volební místnosti, vloží
6. Jistota
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího
jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého
lístku, vždy vstoupí volič do prostoru určeného
7. Nová síla Kravař
se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neuk úpravě hlasovacích lístků, kde může hlasovací
pravuje. Pokud se uskuteční II. kolo voleb do Se8. ANO 2011
lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
nátu, obdrží voliči hlasovací lístky přímo ve voleb9. Nezávislý kandidát Karel Peterek
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce
ní místnosti. Pro volbu kandidáta do Senátu lze

VOLBY SE KONAJÍ VE DVOU DNECH:
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Volební období 2014-2018 očima politických
stran
ANO KRAVAŘE
Blíží se konec čtyřletého funkčního období a přišel čas zhodnotit naši společnou
práci v zastupitelstvu. Na podzim roku
2014 jsme díky vaší podpoře získali dva
mandáty pro naše členy Martina Schwarze a Petra Viláška. Po složitých povolebních vyjednáváních jsme zasedli do opozičních lavic.
Po celé volební období jsme se snažili
prosazovat náš volební program. Jakožto konstruktivní opozice jsme podpořili řadu koaličních návrhů, které slouží
k rozvoji našeho města, a to např. rekonstrukci školního hřiště, vznik nových lokalit určených k výstavbě rodinných domů,
vybudování semaforu na ulici Opavská
(družina – školka), schvalování obecně
závazných vyhlášek a podpora místních
spolků.
Díky naší aktivitě se nám podařilo získat
v roce 2017 dotaci z rozpočtu MSK ve výši
190 000 Kč na vybudování fitness hřiště
v areálu Olšinky. V letošním roce jsme byli
opět úspěšní a získali dotaci z rozpočtu
MSK na rozšíření fitness hřiště o workout
sestavu ve výši 190 000 Kč. V oblasti kultury se nám podařilo prosadit dotaci z rozpočtu MSK ve výši 2 310 000 Kč na restaurování fresky zámecké kaple.
V druhé polovině roku 2018 se nám podařilo vyjednat individuální dotaci z MSK ne
nižší než 2 000 000 Kč, určenou na celkovou revitalizaci sportovního areálu Olšinky, která je podmíněná spoluúčasti města
Kravaře. V nejbližších měsících budeme
o výše uvedeném záměru jednat s vedením města.
Samozřejmě byla témata, se kterými jsme
nesouhlasili a nepodpořili je. Převážně se
jednalo o výši finanční podpory komplexu Buly arény. Nesouhlasíme se stávající
smlouvou o sdružení týkající se aquaparku, kde smlouva mezi městem Kravaře
a Buly Arénou je nevýhodná.
Zásadně jsme proti třem uvolněným funkcím ve vedení města a dále jsme nesouhlasili s individuálními odměnami pro
uvolněné představitele města.
Děkujeme Vám za projevenou důvěru. Věříme, že nám zachováte přízeň.
ANO KRAVAŘE

Nová síla Kravař
Vážení spoluobčané,
blíží se konec volebního období. Je to čas,
kdy občané hodnotí činnost svých zastupitelů za uplynulé čtyři roky a pomalu začínají přemýšlet nad tím, komu svůj hlas
přidělí příště. Ale nejsou to pouze občané,
kteří hodnotí a bilancují činnost dosavadního zastupitelstva, a tak nám dovolte
ohlédnout se zpátky a posoudit končící
volební období očima zastupitelů Nové
Síly Kravař. Funkci zastupitele díky Vašim
hlasům vykonávají Mgr. Sandra Rostková,
Lukáš Glabasnia a Roman Glinz. Neúspěšné povolební vyjednávání nás již podruhé
odsunulo do opozice. Práci v opozici jsme
si vyzkoušeli již minulé volební období
a domníváme se, že jsme po celou dobu
našeho působení v zastupitelstvu byli
opozicí konstruktivní. Pro volební období
2014 – 2018 jsme se rozhodli působit více
pozitivně a více proaktivně navrhovat realizaci alespoň některých bodů našeho
volebního programu. Svým hlasováním
jsme podpořili řadu projektů, za všechny
jmenujme například poskytnutí finančního daru ve výši 500 000 Kč Myslivecké
společnosti Opavice za účelem odkupu
Myslivecké chaty v Kravařích od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových,
nebo zapojení Kravař do projektu „Nákup
dopravního automobilu pro jednotky požární ochrany“, za účelem obnovy vozového
parku a vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Kravaře. Každoročně jsme
svým hlasováním podpořili při přidělování
dotací také jednotlivé spolky. Při schvalování prodeje pozemků v lokalitě „U Hranic“
jsme upozornili vedení města na fakt, že
zastupitelstvem města (ZM) nebyl projednán a schválen záměr prodeje těchto pozemků. Na základě toho došlo k dodatečnému zařazení tohoto bodu na jednání ZM
a v konečném důsledku k řádnému a nezpochybnitelnému převodu vlastnického
práva k pozemkům na nové majitele. Z návrhu Nové Síly Kravař jsou z fondu rozvoje
bydlení poskytovány občanům půjčky na
zakoupení nového kotle. Půjčky mají pomoci překlenout občanům období od vynaložení vlastní investice po získání peněz
z dotačního titulu. Zatím posledním projek-

tem, do kterého jsme se zapojili, je rekonstrukce dětského hřiště na Štěpánkovické
ulici, které nově nese název NEZLOBIŠTĚ.
Pro realizaci jsme se snažili získat také dotaci u Nadace ČEZ - Oranžová hřiště. Žádost
byla řádně zpracována a podána, bohužel
nebyla správní radou Nadace ČEZ schválena, a tak náklady na výstavbu byly uhrazeny
z rozpočtu města. Do projektu jsme zapojili
také 12 rodin žijících v blízkém okolí hřiště
a snažili jsme se co nejvíce naplnit jejich
přání a požadavky na vzhled a vybavení
nového hřiště. Samozřejmě ne vždy jednání zastupitelstva probíhala ve vzájemné
shodě, mnohokrát probíhala k jednotlivým
bodům obsáhlá diskuze. Nepodpořili jsme
poskytnutí finančních darů pro uvolněné
členy ZM, přesto byly návrhy většinou zastupitelů schváleny. Ožehavým tématem jsou
také dotace pro BULY ARÉNU, které dlouhodobě nepodporujeme. Svým aktivním
vystupováním jsme velkou měrou přispěli
alespoň k tomu, že nedošlo k uzavření nové
dlouhodobé dotační smlouvy. Posledním
„žhavým“ tématem se stalo současné provozování aquaparku, neboť dle stávající dohody se BULY ARÉNA na ztrátě z provozu ani
na opravách a údržbě aquaparku finančně
nepodílí a po deseti letech fungování už
jsou přece jenom některé opravy potřebné.
Stávající smlouvou o provozování aquaparku se tak jistě bude také zabývat nově zvolené zastupitelstvo města.
Název našeho hnutí přesně vyjadřuje to,
čeho chceme v Kravařích dosáhnout. Jsme
„Nová Síla“, tedy nový přístup, nové myšlenky a nový rozvoj pro naše město. Není nám
lhostejné dění v naší obci. Jsme připraveni nadále hájit zájmy našich spoluobčanů
v oblastech veřejného života a nepodléhat
politickému tlaku. Nadále Vás chceme otevřeně informovat o veškerých důležitých
rozhodnutích a dění na zastupitelstvu.
Jsme připraveni ve vedení města převzít
odpovědnost za jeho rozvoj. K tomu potřebujeme Vaši podporu a pomoc. Nezůstávejte proto doma a přijďte 5. a 6. října
k volbám.
Sandra Rostková
volební lídr Nové Síly Kravař

Z městského úřadu		
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KDU-ČSL
Vážení spoluobčané,
za pár týdnů končí volební období 20142018, kdy většina z nás se nejen v myšlenkách vrací zpět a hodnotí toto období.
Dovolte mi, abych stručně zhodnotila poslední čtyři roky působení KDU-ČSL Kravaře v zastupitelstvu našeho města. Můžeme
s čistým svědomím říci, že se nám podařilo
splnit naprostou většinu věcí, které jsme si
určili. Snažili jsme se podpořit maximální
využití finančních prostředků ve prospěch
obce a jejich občanů, zrealizovat rozpracované projekty, žádosti o dotace a využít
své profesní schopnosti ve prospěch našeho města a jeho obyvatel. Věřím, že výsledky našeho snažení v dobrém ovlivňují
každodenní život v Kravařích. Mezi naše
priority patřilo dokončení stavebních parcel v lokalitě Hranice a Böhmova, výstavba školního hřiště u ZŠ, vyřešení bezbariérového přístupu do 2. patra zdravotního
střediska, příprava nových dětských hřišť
a postarat se i o ty původní. Usilovali jsme
o zajištění finančních prostředků na realizaci výstavby cyklotrasy Kravaře – Dolní

JISTOTA
Benešov. Rádi bychom i nadále podporovali kotlíkové dotace, ekologické vytápění
a výsadbu zeleně a péče o zeleň stávající.
Chtěli bychom rozšířit kapacitu MŠ Petra
z Kravař, vybudovat přístavbu tělocvičny u
ZŠ Kravaře-Kouty a pokračovat v rozšíření
hřbitova v Koutech. Více o našem programu
a plánech se dozvíte na www.kdukravare.cz
nebo na facebook.com/kducslkravare. Vždy
jsme se aktivně podíleli na společenském
a kulturním životě ve městě, hájili úctu
k tradičním křesťanským hodnotám a podporovali aktivity pro rodiny a seniory. Není
nám lhostejné, co se v našem městě děje,
a proto bychom se rádi ucházeli o Vaše
hlasy v komunálních volbách. Abychom
mohli zamýšlené změny a nápady prosadit, potřebujeme silný mandát. Děkujeme
Vám za podporu a prosíme o hlasy v těchto
volbách, které se uskuteční 5. - 6. října. Podpoříte nejenom nás, ale také současnou
starostku Moniku Brzeskovou, která za KDUČSL kandiduje.
Petra Guldová
zastupitelka KDU-ČSL Kravaře

Nenechme se znechutit pomluvami
Již šestnáct let užívají občané Kravař multifunkční sportovní zařízení Buly Aréna, které
je v regionu zcela ojedinělé, zhodnocuje
život v Kravařích, zaměstnává místní občany a v neposlední řadě dělá městu dobré
jméno. Přesto se mezi námi najdou osoby, které nám a zástupcům Města Kravaře
hážou klacky pod nohy a snaží se z nepochopitelných důvodů zabránit užívání Buly
Arény občany města. Konkrétně v červnu
tohoto roku našli občané Kravař ve svých
schránkách leták, vydaný stranou JISTOTA,
reprezentovanou Ing. Herbertem Kahlerem
a Bc. Irenou Sentenskou, který pod názvem
„Kocourkov“ obsahuje lživou informaci:
„že město má Buly přispívat na elektrickou
energii, kterou následně Buly prodá aquaparku, tedy městu.“ Skutečnost je taková,
že dodavatelem elektrické energie pro Buly
Arénu a aquapark je společnost MND a.s.
Hodonín. Z technických důvodů však elektrická energie prochází přes trafostanici Buly
Arény, která obsahuje samostatná měřidla,
jak pro Buly Arénu, tak pro aquapark. Podle
stavu těchto měřidel Buly Aréna pouze přefakturovává aquaparku cenu za elektrickou
energii, kterou aquapark spotřebuje, a to

zcela totožnou jednotkovou cenu, jak fakturuje MND a.s. Hodonín. Výslovně uvádíme,
že Buly Aréna neúčtuje aquaparku žádnou
přirážku za přefakturaci elektrické energie
a na tuto částku dotace nebyla poskytnuta. Ti, kteří se zajímají o dění na radnici, ví
že 21.2.2018 schválilo zastupitelstvo města
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
města na rok 2018 pro Buly Arénu na zajištění provozu sportovního areálu a dětského
hřiště. Tuto dotaci používá Buly Aréna na
úhradu části nákladů za elektrickou energii
a plyn, které sama spotřebovává, a mezd
zaměstnanců. Tato dotace činí deset procent z celkových nákladů na provoz Buly
Arény. Buly Aréna naopak v roce 2018, stejně jako v předcházejících letech, poskytuje
bezplatné užívání sportovišť oběma základním školám v Kravařích a bezplatné užívání
dětského hřiště široké veřejnosti.
Pro informaci:
Buly Aréna zaměstnává 45 zaměstnanců,
z toho 23 občanů Kravař.
Aquapark zaměstnává 16 zaměstnanců,
z toho 14 z Kravař.
Alois Hadamczik

Vážení spoluobčané,
blíží se volby do městského zastupitelstva
a s nimi možnost změnit poměry na radnici.
Já kandiduji na starostu města za sdružení
nezávislých kandidátů JISTOTA. Naše názory
i dosavadní činnost můžete sledovat na našich
webových stránkách www.jistotakravare.cz.
Zaznamenal jsem, že někteří občané mají
z voleb obavy. Jeden můj známý mi řekl:
“Volil bych JISTOTU, ale co by na řekl pan
X“. Chtěl bych ho ubezpečit, že volby jsou
tajné, za plentu jde každý sám a nikdo nemá
možnost kontrolovat, koho volil. Obavy jsou
zde zcela zbytečné. Takže přijďte všichni
k volbám, vy co volíte nás i vy co volíte naše
konkurenty. Kdo chce změnu, volí JISTOTU,
komu vyhovuje současný stav, volí dosavadní vedení radnice. Je to jednoduché, každý
má právo na svůj názor a každý má také právo svůj názor u voleb vyjádřit.
Herbert Kahler
zastupitel JISTOTA

ODS Kravaře
Vážení spoluobčané a voliči, čas běží mílovými kroky a čtyři roky jsou opět za námi. Pomalu se blíží 5. a 6. říjen, čas, kdy opět budete mít možnost volit zastupitele z řad našich
občanů pro nové volební období 2018-2022,
a to celkem 21 zastupitelů. ODS Kravaře působí a má své zastupitele v zastupitelstvu
města a radě města od roku 2002 a po celou
dobu jsme ctili koalici včetně koaličních dohod. Díky této spolupráci se nám podařilo
realizovat největší investiční akce města, kterými byly rekonstrukce domova pro seniory,
vybudování cyklostezky, oprava mostu přes
řeku Opavu, vybudování kruhového objezdu, aquaparku, areál Buly Arény, kanalizaci
a ČOV, bytové zóny, školní hřiště a spoustu
dalších. Jsme přesvědčeni, že naše práce
přispěla ke zlepšení kvality života a služeb
v našem městě. Díky Vašim hlasům a koaličním partnerům jsme měli třikrát starostu
a jednou místostarostu. Vždy jsme se snažili
pracovat efektivně a poctivě pro naše město.
Je jen na Vás, jak budete volit, a kterým směrem se budou Kravaře po volbách ubírat. Necháme na každém z Vás, jak ohodnotíte naši
šestnáctiletou práci pro Kravaře. Všem Vám
děkujeme za důvěru, kterou jste nám dávali
po celou dobu a jsme připraveni společně
s Vámi budovat naše krásné Kravaře i nadále.
Andreas Hahn
předseda místního sdružení ODS Kravaře

Z městského úřadu

Dvořisko má své
dětské hřiště
Během prázdnin se začalo s montáží dětského hřiště, které se nachází na zahradě
Základní umělecké školy. V této chvíli je
namontována velká herní sestava - domeček, skluzavka, tunel a provazová překážka. V průběhu podzimu pak budou
dodány další herní prvky, jako je houpací
koník, dvojhoupačka a trojhrazda. Počítá se
i s umístěním laviček a posezením pro rodiče. Pokud počasí dovolí, budou postupně
prováděny terénní úpravy tak, aby se hřiště
stalo příjemným místem pro společné setkávání dětí a rodičů. Hřiště je financováno
z rozpočtu města a celkové náklady se zatím vyšplhaly na 350.000 Kč. Doufám, že
jsme vybudováním tohoto hřiště udělali
radost nejen občanům Dvořiska, ale také
všem malým návštěvníkům ZUŠ, kteří tak
budou moci po výuce čekat na své rodiče právě na hřišti. Jsem velmi ráda, že po
všech problémech, které se v průběhu
roku vyskytly, má dnes město Kravaře dvě
nová hřiště - na ul. Štěpánkovická a právě
na Dvořisku.
Monika Brzesková
starostka
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Co všechno jsme stihli během prázdnin
V průběhu července bylo vyměněno zábradlí na křižovatce Novodvorská x Opavská a
všechna zábradlí byla nově natřena. Započalo se i s nátěrem autobusových zastávek,
které se už teď pyšní novým kabátem. Pro
lepší spádové podmínky pro odvádění vody
z komunikace byl proveden dvouřádek podél silnice Štěpánkovická, a to na požadavek ze strany Správy silnic MSK. Prázdniny
jsou pak ideálním časem, kdy je potřeba
provést úpravy ve školkách a školách. Tyto
prázdniny jsme se zaměřili na MŠ Petra
z Kravař, kde byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení v 1. patře + šatny,
a to v nákladech cca 300.000 Kč a také rekonstrukce kotelny (výměna kotlů a bojleru)
v celkové výši cca 500.000 Kč + DPH.
Všem zájemcům byly postupně vydány
kompostéry, mezi naše občany jsme rozdali všech 650 kusů kompostérů, které
město získalo z dotací. Ať vám všem dob-

ře slouží! Začaly také práce na dětském
hřišti na Dvořisku, kdy zaměstnanci města
připravili a dokončili dopadovou plochu.
Hřiště se bude ještě během podzimu rozšiřovat o další herní prvky, a tak bude našimi
zaměstnanci postaráno i o následné úpravy zahrady ZUŠ. Věčné téma našeho města
jsou chodníky a postupně jsou plánovány
opravy i nové chodníky - byla opravena
část chodníku na ulici Novodvorská a také
jsme zvládli opravit vjezdy a část komunikace na ulici Lelkova. V současné době je
vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na opravy chodníku na ul. Bezručova.
Proběhly také lokální opravy komunikace
– ul. Kostelní, Bolatická, Bezručova, kde
proběhla instalace uličních vpustí a výměna poklopů šachet dešťové kanalizace.
Jsou i další věci, které se musí dávat také
do pořádku, ale nejsou až tak moc vidět
jako např. výměna vadných sloupů veřejného osvětlení a mnoho dalších věcí.
Monika Brzesková
starostka

Úprava komunikace na ul. Lelkova.

Výměna kotlů v MŠ Petra z Kravař.

Hledáme strážce přechodu pro chodce
Město Kravaře příjme STRÁŽCE PŘECHODU.

Nový chodník na ul. Novodvorská.

Náplň práce:
Jedná se o převádění dětí přes přechod pro chodce na Opavské ulici (u Gospoše)
na tři hodiny denně (11:30-14:30 hod.) v době školního vyučování. Mzda 85 Kč/ hod.
Požadavky:
Dobrý zdravotní stav, bydliště v Kravařích - výhodou.
Zájemci se mohou hlásit na telefonu Městské policie Kravaře:
Záznamník (možnost zanechat vzkaz a kontakt) 553 777 900
Mobilní telefon - 605 221 044

Výměna poklopů na ul. Bezručova.

Z městského úřadu

strana 7

Přátelé odcházejí
a my vzpomínáme
s vděčností
Dvě zprávy, které k nám doputovaly z Liskové, byly z těch, které přinášejí smutek. Dne
10. srpna zemřel v Liskové ve věku 71 let po
těžké nemoci Ing. Ferdinand Piroh. O deset
dnů později dne 20. srpna navždy odešel pan
Gustav Hatiár, a to ve věku 82 let. Ing. Ferdinand Piroh pracoval roky na Obecním úřadu
v Liskové jako kontrolor. Velmi se angažoval
v partnerství s naším městem. Kromě své profese zvládal i roli kronikáře, dále byl jedním
z organizátorů tradičního výstupu na Choč.
Podílel se na přípravě dalších sportovních akcí
v obci Lisková. Byl jedním z nejlepších průvodců po horách, dobře znal třeba i naše Beskydy.
Vždy měl perfektní přehled o tom, co se děje
v Kravařích, a to díky našemu Besedníku na internetu. Radoval se z toho, co se nám podařilo
a byl naopak smutný z věcí, které radostné nebyly. V tomto duchu na něj při posledním rozloučení vzpomínal pan farář v Liskové - Ferko
nám bude chybět. Jeho pohřbu dne 14. srpna se za naše město zúčastnili místostarosta
Ing. Andreas Hahn, bývalý starosta Petr Rygel
a bývalý vedoucí Kulturního střediska Verner
Watzlawik.

Ferdinand Piroh
Pan Gustav Hatiár byl majitel penzionu Pod
lipami. Jeho kuchařské umění měli možnost
ocenit například naši důchodci při svých zájezdech na Slovensko, ale také rodiny, které
v jeho penzionu pobývaly. Heslem pana Gusta
bylo: „To podstatné dělám sám“. Ubytovaní se
u něj cítili jako doma. On sám naopak, když
několikrát navštívil Kravaře, byl velmi nadšen
z toho, co se nám podařilo vybudovat. Jednou jsme si s ním krátce zahráli i Golf Advanture. Pan Gusto tomu tak propadl, že vydržel
válčit s odpalovací holí a míčky až do tmy.
V našich vzpomínkách zůstane jako člověk čistého srdce, obětavý a nadšený z krásných věcí.
Na jeho pohřeb byla za město Kravaře předána smuteční kytice a kondolence.
Petr Muczka, místostarosta

Den pěstounství
Moravskoslezský kraj pořádá dne 13. října
2018 II. ročník Dne pěstounství v MSK,
pod záštitou náměstka hejtmana pro
sociální záležitost Jiřího Navrátila, MBA
v prostorách Dolní oblasti Vítkovice z. s..
Den pěstounství je určen nejen pěstounským rodinám, které mají nárok na bezplatný vstup do Velkého nebo Malého světa techniky, ale i ostatním návštěvníkům
z řad veřejnosti, kteří v den konání akce
mohou využít 20 % slevu na vstup do
Velkého nebo Malého světa techniky,
s podmínkou navštívit informační stánek
kampaně Dejme dětem rodinu. Dále mají
možnost využít celý doprovodný program,
který je se Dnem pěstounství spojen (po-

drobnosti naleznete v přiloženém plakátu
na str. 25). Zvláště rádi bychom Vás upozornili na vystoupení dětí žijících v náhradních rodinách a na slavnostní ceremoniál
k příležitosti ocenění pěstounů.
Irena Uličková
vedoucí odboru sociálních věcí

OKÉNKO DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
5. část: Domovy se zvláštním režimem
Vážení čtenáři,
jak jsem již minule předeslala, budu se
v dnešním okénku věnovat sociální službě „domovy se zvláštním režimem“, která
je službou sociální péče a je zakotvena
v § 50 zákona o sociálních službách. Jedná se o pobytovou službu, hrazenou klientem, stejně tak jako domovy pro seniory. Možná, že právě někdo z Vás či Vašich
blízkých nebo známých potřebuje zajistit
sociální službu osobě, která je chronicky
duševně nemocná, nebo trpí stařeckou
Alzheimerovou demencí nebo jiným typem demence, o kterou se již nikdo nemůže postarat v domácím prostředí, případně osobě, která je závislá na návykových
látkách a která z důvodu užívání drog již
není soběstačná. Pro tyto osoby jsou zde
právě zařízení poskytující sociální službu
„domovy se zvláštním režimem“, které
se o ně dokážou postarat, jelikož péče je
v nich přizpůsobena jejich specifickým
potřebám. V našem okrese Opava naleznete celkem sedm těchto zařízení, z nichž
v některých z nich jsou zároveň i domovy
pro seniory. Těmito zařízeními jsou:
• Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Opava
• Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice 1, Kyjovice
• Domov pod Vinnou horou, příspěvková
organizace, Dlouhoveská 1915/91, Hlučín
• Domov Vítkov, příspěvková organizace,

Lidická 611, Vítkov
• Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Opavská 89, Vítkov
• OASA nezisková o.p.s., Litultovice 202
• Vila Vančurova o.p.s., Vančurova
1217/5, Opava
Proto, aby mohla být osoba do zařízení
přijata, musí splňovat zařízením určený
věk. Nejčastěji to bývá věk v rozmezí od
60 až 65 let, ale naleznete i poskytovatele, kteří přijímají osoby už od 18 let věku.
Pokud máte o tuto službu zájem, je dobré se vždy obrátit na jednotlivé zařízení,
kde Vám přesně sdělí, jaké cílové skupině
osob se věnují. Ve většině případů se totiž jednotlivá zařízení zabývají převážně
jedné z výše uvedených cílových skupin
osob, což znamená, že tam, kde bývají
umístění lidé s demencí, nebývají umístění lidé s duševním onemocněním, jako je
například schizofrenie, a obráceně. Také
osoby závislé na návykových látkách bývají umístěny zvlášť v zařízení určeném
právě jim. Zde bývá věková hranice pro
přijetí osob výrazně nižší.
Jednotlivé poskytovatele této služby naleznete s podrobnějšími informacemi na
stránkách: http://iregistr.mpsv.cz/.
Irena Uličková
vedoucí odboru sociálních věcí

Aktuálně ze zámku

Oprava střechy
Začátkem srpna nastoupili pokrývači
a klempíři na připravené lešení kolem
zámecké kaple, aby sundali ze střechy
původní břidlici, která byla v některých
případech stará více než 100 let a už
přes ni zatékalo. Po nezbytných opravách tesařských konstrukcí a krovu
oplechovali střechu měděným plechem
a nyní už probíhá pokládka nové břidlice – tzv. Moravské šupiny ve dvou velikostech, která se bude ještě na místě
podle potřeby ručně přisekávat. Jelikož
v České republice se již břidlice netěží, je
veškerý materiál dovezen ze severozápadního Španělska, konkrétně z oblasti
Galicie. Všechny práce za cca 1,9 milionu vč. DPH (cena včetně lešení) by měly
být hotovy do konce října t.r. K opravě střechy bylo možné přistoupit díky
dotaci 500 000 Kč z Programu obnovy
kulturních památek a pam. chráněných
nemovitostí v Moravskoslezském kraji
a 400 000 Kč z Havarijního programu Ministerstva kultury.
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Na zámku předvedla svou krásu
historická vozidla
Ani letos deštivé počasí neodradilo v druhou srpnovou sobotu zástup návštěvníků
před návštěvou zámeckého parku v Kravařích. Lákadlem byla totiž každoroční
soutěž veteránů OLDTIMER PARADE pořádaná místním spolkem Auto Moto Clubem
Kravaře. Součástí této akce byly divácká
soutěž elegance, v níž mohli návštěvníci
dát hlas svému nejoblíbenějšímu vozidlu,
soutěž elegance vyhodnocována odbornou porotou, dovednostní jízdy zručnosti,
a rovněž soutěž o pohár Petra Lamicha
o nejkrásnější zvuk závodních vozidel.
V průběhu dne si mohli návštěvníci zámeckého parku prohlédnout několik desítek
historických vozidel. K vidění byly jak klasické a všem dobře známé vozy českého
původu, tak i vozy českým silnicím takřka
neznámé či opravdu velmi vzácné. Pozornost si bez diskuzí zasloužila Tatra 87,
oko příznivce ladných křivek pak mohlo
spočinout třeba na karoseriích Jaguarů
E-Type ve verzích coupé i cabrio, roadsteru MG MGA, MG TD, či Jawě Minor sport
a několika škodovkách Felicia. Obdivova-

telé meziválečných vozů jistě rovněž potěšily Tatrovky 54, 57 sport, 57A a 57B a také
zahraniční Riley, který byl pravděpodobně
nejstarším automobilem. Mezi vystavenými motocykly se našel i starší kousek, a to
motocykl OMEGA. Nedaly se přehlédnout
i další motocykly BMW R75 Sahara a několik BMW R35 nebo TRIUMPH 200. Trochu schovaná mimo hlavní dění pak byla
k zhlédnutí i vcelku raritní Škoda 1000
MBX, JAWA BIZON a závodní speciál Walter
250, jehož nádherný zvuk motoru si mohli
návštěvníci naplno vychutnat během soutěže o nejkrásnější zvuk závodních vozidel.
Karel Kotzian a Tomáš Barták

Kateřina Štědroňová
oddělení kultury

Na Kinematografu
bratří Čadíků se letos podařilo vybrat
rekordní částku
Již pětadvacet let projíždí v rámci Filmového léta Kinematograf bratří Čadíků se
svou pojízdnou maringotkou napříč naší
zemí a promítá divákům úspěšné české
filmy. Jsme velmi rádi za to, že řadu let
vždy v polovině srpna ho můžeme přivítat
i u nás v Kravařích. Dobrovolné vstupné
vždy putuje na charitativní účely a my můžeme našim divákům, i jménem samotného Kinematografu, moc poděkovat. Letos
se během čtyř promítacích dnů vybrala
absolutně nejvyšší částka – 35 311 Kč.
Děkujeme, že jste přišli, děkujeme, že
chcete pomáhat.
Monika Ševčíková
vedoucí oddělení kultury

Když děti provázely děti
Poslední prázdninovou sobotu se rolí průvodců na zámku ujaly děti.
Velmi srozumitelně a zjednodušeně vyprávěly návštěvníkům našeho zámku o jeho
historii a majitelích, o tom, jak se kdysi žilo
nejen na zámku, ale také jak žili obyčejní
lidé ve svých chalupách a v neposlední
řadě také o nejdávnější historii našeho
města, která sahá až do doby bronzové.
Tyto speciální prohlídky se setkaly s mimořádným úspěchem a ohlasem všech, kteří
na zámek dorazili.
Velký dík proto patří našim průvodcům ve
složení Samuel Klösel, Sofinka Klöslová,

Maruška Heidrová a Daneček Křesťan. Podali opravdu skvělé herecké výkony. :-)
Monika Ševčíková
vedoucí oddělení kultury

Kultura
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Kutský odpust opět úspěšný
Hurikán vletěl druhou srpnovou neděli na
pódium před Buly Arénu v rámci už tradičního Kutského odpustu. Dva dny s nabitým
programem přilákaly stovky nadšených
diváků. A každý si přišel na své: fanoušci kapely Nebe, Šárky Markové, skupiny

Drive, Dalibora Jandy a jeho dcery, stejně
jako milovníci dobrého jídla a pití a skvělé
nálady. A myslelo se i na děti. Slavnostní
ohňostroj velkolepě zakončil tuto sezónu –
těšíme se zase za rok.
Kolektiv Buly Arény

Cesta na Slovensko
V půli srpna jsme se na základě pozvání pana starosty z Liskové vydali do naší
partnerské obce. V pátek jsme po příjezdu
uctili na místním hřbitově památku JUDr.
Vladimíra Slimáka a v modlitbě jsme uctili
i památku nedávno zemřelého Ing. Ferdinanda Piroha. V sobotu se pak měl uskutečnit 17. ročník Memoriálu JUDr. Vladimíra Slimáka – výstup na Velký Choč. Počasí
nám však ráno vystavilo STOPku a místo
stoupání na nejvyšší vrchol v okolí Liskové
nás nakonec čekal sestup do jeskyně Svobody v Demänovské dolině. Poté jsme prošli sportovní lokalitu Jasná a v dešti jsme
poznali i náměstí v Liptovském Mikuláši.
V Liskové jsme následně plánovali další
společné aktivity na nejbližší období. Během naší návštěvy jsme předali pamětní
listy s poděkováním Rady města Kravaře za
dlouholetou spolupráci v partnerství mezi
obcemi Lisková a městem Kravaře.
Poděkování a věcný dar získali: pan Ján
Lauko (bývalý starosta), pan Josef Roštěk
(spoluorganizátor našich akcí), starosta
Ing. Josef Murina a Ing. Ferdinand Piroh
(kontrolor a kronikář Liskové) in memoriam. Naše partnerství trvající již desítky let je velmi živé a přínosné pro obě
obce. Přátelství mezi rodinami, školami,
obecními spolky je pro nás velmi cenné a
inspirující. Ještě jednou děkujeme všem,
kdo na těchto vztazích pracovali a pracují.
Petr Muczka, místostarosta

Na zámku v Kravařích se hledá ztracený čas
13. září proběhla na zámku v Kravařích slavnostní vernisáž výstavy fotografií s názvem
„Hledání ztraceného času“. Výstava je součástí stejnojmenného projektu, který pro le-

tošní rok připravilo Sdružení obcí Hlučínska
ve spolupráci s polskými gminami Kietrz,
Krzanowice a Krzyżanowice. Expozice nabízí
různorodé fotografie z celého česko-polského příhraničí. Na vzniku výstavy se podíleli
nejen samotné obce, ale především občané
společného regionu, kteří poskytli historické
fotografie nebo se zúčastnili fotografických
workshopů a zachytili při nich současný obraz regionu. Výstava tedy nabízí ke zhlédnutí
současné i historické fotografie a návštěvník
tak může vidět a porovnat způsob života
v různých časových obdobích. Výstavu je
možno na zámku navštívit do 30. září. V říjnu

poputuje do polských gmin Krzanowice a Krzyżanowice. Fotografie se poté vrátí zpět na
Hlučínsko. Zájemci je budou moci zhlédnout
v době od 6. do 28. listopadu v Kulturním
domě v Hlučíně. Poslední z fotografických
výstav proběhne v prosinci v gmině Kietrz.
Projekt je spolufinancován z operačního
programu INTERREG V-A Česká republika Polsko. Těšíme se na vaši návštěvu!
Lenka Osmančíková
referentka Sdružení obcí Hlučínska

Kultura
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Kravařský odpust ve fotografiích

Foto: Armin Mruzek

Kultura
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„Ten pohled mi evokoval velké zahraniční fesťáky,“ říká

frontman kapely Mirai o koncertu na Kravařském odpustu
Když nemůžeš, tak přidej nebo Anděl,
minimálně těmito hity se kapela Mirai
dostala do povědomí většiny posluchačů české hudební scény. Během krátké
doby si získali obdiv tisíce fanoušků.
Svým koncertem na Kravařském odpustu nadchli všechny přítomné, kluci dali
do koncertu neskutečnou energii a předvedli jedinečnou show. Jsme rádi, že si
frontman kapely Mirai Navrátil, podle
něhož kapela také nese jméno, našel
chvilku, aby odpověděl na pár otázek.
Doslova jste se protančili létem. Velké
festivaly, open air akce… Hráli jste pro
tisíce lidí. Co bylo více intenzivní? Jarní turné nebo letní mega akce?
Jsou to dva dost rozdílné světy. Tour je
vaše odpovědnost. Lidi jdou čistě na vás
a celé si to organizujete. Navíc je většinou indoor. Léto je pak o open air akcích
a skvělé pohodové atmosféře. Na festivalech vlastně jen doplňuje mozaiku. Obojí je
intenzivní jinak.
Každý koncert je určitě něčím výjimečný. Spojuje vás nějaký zážitek, ke kterému se s úsměvem vracíte?
Neustále vás něco překvapuje a vlastně se
v tom kvantu koncertů těšíte, že se něco
stane. Teď nás na koncertech potkala
taková průtrž, že přestala hrát aparatura, kytaristovi vyhořelo kombo, basákovi
praskla struna na base, přestaly fungovat
asi 3 mikrofony a ta hromada „fuckupů“
vás vlastně stmeluje a ve finále pobaví, kór

když fanoušci ten mordor absolvují s vámi
a zůstanou pod pódiem. Fakt to byl déšť,
ve kterém jste za pět vteřin byli durch, jako
byste skočili do bazénu.
Českou republiku jste projeli křížem krážem, cestujete z místa na místo. Využíváte toho a poznáváte i krásy okolních
míst, kde vystupujete, nebo je to pro vás
jen další zastávka a bod na seznamu?
Pokud to harmonogram umožňuje, tak já
osobně si užívám každou chvíli mimo dodávku, a to teď máme nového krasavce. Rád
si prohlídnu pěkná místa, vylezu na kopec,
zaběhám, absolvuju prostě cokoliv, co mě
vysvobodí z toho cestovního stereotypu.
V Kravařích jste odehráli koncert v rámci Kravařského odpustu. Poutě jsou
charakteristické směsicí zvuků a dalších rušivých elementů. Jak moc jste se
v této atmosféře dokázali soustředit na
svůj výkon?
Naopak mně ty atrakce dokreslovaly atmosféru akce. Vysoko nad sebou vidíte
obří centrifugy, nebo co to bylo a ten pohled mi evokoval velké zahraniční fesťáky.
Bylo to fajn a bylo o nás i skvěle postaráno.
Předvedli jste skvělou energickou show,
která nadchla všechny přítomné napříč
generacemi. Koncerty jsou bezpochyby fyzicky náročné. Jak se udržujete ve
formě?
Snažím se běhat, hrát tenis, golf, plavat,
chodím do fitka, ale to až teď v posledních

dvou měsících, protože to nekonečné cestování a nepravidelná životospráva vás trochu nakynou.
Miraii, se Šimonem jste spolu hráli už v kapele Dolls In The Factory. Seznámili jste se
až díky kapele nebo jste se znali už dřív?
Díky kapele. Vlastně se dostal do Dollsů
skrz konkurz. :-)
Navenek působíte jako pohodová sehraná parta. Trávíte spolu čas i mimo
koncerty?
Těch kapelních povinností je hromada,
takže jo. A partu utužujeme i ve volném
čase.
V roce 2015 jste jeli turné s kapelou Kryštof. Jsou pro vás kluci v něčem inspirací?
Určitě ve výdrži a v tom, že mají dlouhodobé vize, které naplňují.
Hrát jako předkapela zrovna Kryštofům musel být splněný sen. Od té doby
uplynuly tři roky. I vy teď máte tisíce
fanoušků a obdivovatelů. Vypadá to,
že žijete svůj sen. Je ještě nějaká další
meta, kterou byste si chtěli splnit?
Met je spousta. Příští rok bychom chtěli vyprodat naše první halové turné. Koncerty
budou v Ostravě, Brně a v Praze a možná se
přidá ještě něco. Je to všechno v procesu.
Zatím zůstáváte věrní místům, kde
žijete od dětství. Pracovní nabídky
přibývají, s nimi i různé povinnosti.
Nepřemýšlíte, že dáte sbohem podhůří Beskyd, kde žijete a přestěhujete se
do víru velkoměsta, kde budete mít
všechno tak nějak víc po ruce?
Mám to tu rád. A nemám v plánu to měnit.
Organizuju FM city fest a zrovna jsem dorekonstruoval byt, mám tu rodinu, kamarády, takže ta vazba na Frýdek-Místek je ve
mně silná. Zvažuju ale, že bych si zařídil
přechodné bydlení i v Praze.
To, že MIRAI znamená v japonštině budoucnost, zaznělo snad v každém rozhovoru (jen ne v tom našem :-)). Držíme
palce, ať vaše hvězdná budoucnost září co
nejdéle a ať si každou chvilku vychutnáváte naplno. Děkujeme za rozhovor.
Lenka Kerlinová, kulturní referent

Z naší knihovny

strana 12

Městská
knihovna
Kravaře

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

V knihovně jsme si připomenuli sté
výročí založení naší republiky
Se zajímavým povídáním k nám ve středu 12. září zavítala paní Dana Šimková.
Poutavě a vtipně nám přiblížila naše dějiny a utváření Československa. Na závěr jsme si
společně také zazpívali státní hymnu. Paní Šimková patří mezi naše pravidelné přednášející a už teď se těšíme na setkání zase někdy příště. :-)
Eva Hanzlíková, knihovnice

Výběr knižních
novinek
Pro dospělé

• Hana Whitton – Anna Lucemburská
• Dominik Dán - Cigaretka na dva tahy
• H. M. Körnerová - Co neodvál ani čas
• Javier Moro - Indická princezna
• Marta Kučíková - Italské jednohubky
• Annie Darling - Knihkupectví osamělých srdcích
• Atticus - Láskou ji nespoutáš
• Daniel Cole – Loutkař
• Alena Jakoubková - Mluvit o EX není
dobré pro SEX
• Corina Bomann - Motýlí ostrov
• Javier Moro - Na vlastní kůži
• Brian Freeman - Noční pták
• Christopher Golden - Peklo z Araratu
• Angela Marsons - Pokrevní pouta
• Jane Cory - Pokrevní sestra
• Sharon J. Bolton - Temné říční proudy
• Lisa Jackson – To mi zaplatíš
• Tim Weaver - Údolí mrtvých
• Christina Kline - Vlak naděje
• Jojo Moyes - Zakázané ovoce
• Ward Larsen – Zabijákova hra
• Charlotte Betts - Žena obchodníka
s kořením

... a něco pro děti a mládež

• R. R. Russell - Maxovy trable, Škola vzhůru
nohama
• Michal Kolezsar - Mia a já Malý jednorožec
• Martina Drivejová - Nekonečné prázdniny
• Sara Shepard – Perfekcionistky: Hodné holky
• Nicola Yoon - Slunce je také hvězda
„Některé knihy si přečtete. Některé
si užijete. A pak jsou tu takové, které
pohltí vás, vaše srdce i vaši duši.“
Joanne Harrisová

PŮJČOVNÍ DOBA
Pondělí 		
Úterý 		
Čtvrtek		

8:30 - 12:00
8:30 - 12:00
8:30 - 12:00

13:00 - 17:30
13:00 - 16:00
13:00 - 17:30

Z našich základních škol

Partnerství škol
Lisková - Kravaře
I když už skončily letní prázdniny, nelze
nevzpomenout na jednu akci, která se
uskutečnila v červnu. Na pozvání paní ředitelky naší družební školy v Liskové na
Slovensku prožilo 24 žáků a 3 učitelé naší
školy tři krásné a zajímavé dny v Liskové
a na Liptově. Je pravda, že po celou dobu
až k hranicím na Slovensko nás provázel
déšť a bouřka, ale také zpoždění, to však
hned zpravila výtečná nálada našich hostitelů. Po krátkém milém přivítání se děcka
dozvěděla, jak vypadají jejich kamarádi,
u kterých budou tři dny bydlet, pak už
jsme tyto vzali na palubu našeho autobusu
a vyrazili směr Chopok. Nahoru jsme sice
vyjeli systémem lanovek, dolů jsme si zkusili tatranské chodníčky. Pro našince není
obvyklý vysokohorský terén, ale vrcholek
Chopku jsme zvládli celkem bez problémů.
Podvečer a večer jsme strávili společně ve
škole. Plánované tanečky diskotéky sice
trošku vázly, ale za to si děti vytvořily skupinky, ve kterých se poznávaly nebo si zahrály určitě zajímavé hry. Také my učitelé
jsme měli možnost se setkat a povykládat
s většinou kolegyň, ať už známých, ale také
od poslední návštěvy nových. Pozdravit
nás přišel i pan starosta Josef Murín. Druhý den pro nás „Liskováci“ připravili túrku
na Žiarskou chatu a stihli jsme návštěvu
kouzelných Demänovských jeskyní. Večerní program byl pak zcela v režii rodin dětí,
u kterých byli „Kravaráci“ ubytováni. Tento typ „ubytování“ je naprosto perfektní přes počáteční obavy: „Budu jim rozumět?
Vždyť je neznám“, až po dobu mnohdy
těžkého loučení. Mnohdy získávají děcka
poznatky, jak se v Liskové žije a často zůstávají ve spojení i v letech dalších. Třetí
den již byl jen dnem předání dárků, focení
a loučení a my nabrali směr ČR. U Ružomberoku jsme se ještě zastavili na salaši pro
sýry. Unavená a nevyspaná děcka ještě
musela absolvovat výšlap na zrekonstruovaný hrad Strečno. Nakonec myslíme, že
toho nikdo nelitoval, protože výhled byl
výborný. Co závěrem? Samozřejmě velké
díky paní ředitelce Galanové za pozvání
a organizaci celé akce, paním učitelkám,
které se nám střídavě věnovaly a s kterými
jsme si mohli po večerech popovídat. Věříme, že v brzké době budeme moci přivítat
naše slovenské přátele u nás.
Jan Pavlíček, Lukáš Kramný, Klára Mejzlíková
ZŠ Kravaře
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Letní mezinárodní cykloturistický
kurz - Jeseníky 2018
Ve dnech 2. - 7. července se skupina žáků
druhého stupně naší školy zúčastnila cykloturistického kurzu v rámci europrojektu
s družební školou Pietrowice Wielkie z Polska. Zažili krásný týden v prostředí resortu Bělá pod Pradědem v horském hotelu
Eduard se sportovišti a bazénem. Úvodní
den nejprve děti navštívily Technické muzeum v Ostravě – Vítkovicích a pak se přesunuly do Jeseníků.
Absolvovali jsme dva cyklovýlety pod vedením pana učitele Theuera a Pavlíčka.
První, náročnější přes lázně Jeseník na
Rejvíz, Vidly a zpět na chatu, druhá trasa
byla kratší a vedla přes Javořík do Horní
Lípové a přes město Jeseník zpět do rekreačního areálu.
Ve středu proběhl výšlap kolem Vysokého
vodopádu na chatu Švýcárna a Praděd. Ve
zbývajícím čase probíhalo seznamování
a upevňování vzájemných družebních vztahů. Uskutečnila se sportovní utkání v kopané, přehazované a volejbalu. Naši žáci učili
polské spolužáky základům softbalu. U tá-

boráků se opékalo, probíhaly společenské
hry a zábava, hrálo se na kytaru. Po počátečním ostychu se uskutečnily diskotéky.
Obě strany se učily navzájem pro ně neznámé tance. Závěrečný den celého kurzu
proběhlo balení a odjezd do Štramberku.
Zde žáci navštívili hlavní pamětihodnosti
městečka. S polskými spolužáky strávili
naši žáci s přispěním nádherného počasí
týden plný zážitků, navázali nová vzájemná přátelství, na která nezapomenou. Celý
kurz žáci absolvovali pod vedením učitelů
TV Petra Theuera a Jana Pavlíčka.
Petr Theuer, Jan Pavlíček
ZŠ Kravaře

Z našich mateřských a základních škol, z centra volného času

Namaluj svůj svět
1. září 2018 proběhlo v Hlučíně vyhodnocení kreslířské soutěže Namaluj svůj svět, která je určena pro děti mateřských škol a žáky
základních a základních uměleckých škol
na území Místní akční skupiny Hlučínsko z.s.
Motivem soutěže bylo zachytit každodenní
život, zajímavosti, přírodní a kulturní krásy
Hlučínska očima jeho nejmenších občanů,
a to libovolnou výtvarnou technikou. Do
soutěže se úspěšně zapojila také naše mateřská škola. Matouš Lefner ze třídy Beruška vyhrál 1. místo v kategorii MŠ Hlučínsko
západ a stal se absolutním vítězem za celé
Hlučínsko ve stejné kategorii. Blahopřejeme. Poděkování patří taky paním učitelkám
za přípravu a vedení dětí při tvorbě prací
zapojených do soutěže. Výstava prací bude
k vidění v Kulturním domě Hlučín po celé září.
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35 let založení mateřské školy
V letošním roce je to přesně 35 let od doby, kdy byla Mateřská škola na ulici Petra z Kravař
uvedena do provozu - 1. září 1983 přivítala první děti v nové moderní budově.
Toto významné výročí jsme oslavili v červnu, kdy proběhlo setkání bývalých a současných
zaměstnanců, kterých za 35 let v naší mateřince působilo bezmála šest desítek. Pro rodiče
a veřejnost jsme připravili výstavu dětských prací s názvem „Pohádkový svět“ a galerii fotografií a kronik. Přejeme mateřské škole do dalších let mnoho spokojených dětí…
MŠ Petra z Kravař

Blanka Postulková
ředitelka MŠ Petra z Kravař

Zahájení školního
roku v ZŠ
Kravaře-Kouty
V pondělí 3. září se uskutečnilo slavnostní
zahájení školního roku 2018/2019. Nejprve
proběhla Dětská mše svatá v kostele sv. Mikuláše a Nanebevzetí Panny Marie, kterou
vedl otec Daniel Vícha. Poté se uskutečnilo
setkání na školním hřišti, kde všechny přítomné, nejvíce však žáky první třídy, přivítala ředitelka školy Mgr. Eva Watzlawiková
spolu se starostkou města Mgr. Monikou
Brzeskovou. Prvňáčci obdrželi na přivítanou balíček s dárky.
Tento školní rok také provází určité změny
a novinky. Podařilo se nám získat možnost
být pilotní školou pro zcela novou řadu
učebnic angličtiny Nakladatelství Fraus určenou žákům první třídy, proto se i prvňáci
mohou těšit na výuku anglického jazyka
zábavnou a hravou formou. V neposlední řadě byl zahájen provoz ranní družiny.
Všem žákům, a hlavně prvňáčkům, přejeme pohodový a zábavný školní rok. Ať se
do školy těší a ve školních lavicích prožijí
mnoho radostných chvil. Přejeme jim také
spoustu zajímavého poznání – naučení se
řadě nových věcí, prožití nezapomenutelných zážitků se svými třídními učitelkami a
kamarády.
Eva Watzlawiková
ředitelka ZŠ Kravaře-Kouty

CVČ hledá externí spolupracovníky
Centrum volného času Kravaře hledá ke spolupráci externí pracovníky na vedení zájmových kroužků. Pokud máte zájem a vynikáte v nějaké činnosti, neváhejte a kontaktujte nás.
Hledáme vedoucího na vedení zájmového kroužku reportérského.
Náplň kroužku: příprava a realizace rozhovorů se známými osobnostmi, natáčení videí, vlastních reklam.
Centrum volného asu Kravae,
píspvková organizace
Námstí 20/419, 747 21 Kravae, IO: 75080362
tel.: 553 777 587, 776691811, 775657051
e-mail: cvc@cvckravare.cz, www.cvckravare.cz

CENTRUM VOLNÉHO ČASU KRAVAŘE














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

POŘÁDÁ



oblečení, obuvi, hraček,
hudebnin a sportovních potřeb

PODZIM - ZIMA 2018

Příjem zboží:
čtvrtek 18. 10. 2018 8:00 – 12:00 hodin
13:00 – 18:00 hodin
Prodej zboží:
pátek 19. 10. 2018 8:00 – 12:00 hodin
13:00 – 18:00 hodin
sobota 20. 10. 2018 8:00 – 11:00 hodin
Vyúčtování:
pondělí 22. 10. 2018 9:00 – 12:00 hodin
13:00 – 18:00 hodin
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Poplatky:
Příjem věcí:
Prodej věcí:

2,- Kč / za 1 kus
2,- Kč / za 1 kus z celkové prodané částky do 500,- Kč
nebo 15% z celkové prodané částky nad 500,- Kč
Vstupné na burzu při prodeji: 5,- Kč
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NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ CENTRA VOLNÉHO ČASU KRAVAŘE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019
UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ A NA AKCE CVČ KRAVAŘE - PŘIHLÁSIT SE
MŮŽETE ONLINE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH www.cvckravare.cz NEBO OSOBNĚ V CVČ KRAVAŘE.
Název zájmového kroužku

Cena/rok Věk

Angličtina hrou pro děti – předškolní děti
Angličtina hrou pro děti
Angličtina dospělí a mládež od 15 let - začát., pokročilí

Bojová umění - začátečníci, pokročilí
Flétnička
Florbal - benjamínci - pro kluky i děvčata
Florbal – mladší
Florbal – starší
Florbal – výběr pokročilí
Gymnastika - začátečníci, pokročilí
Hokejový kroužek
Horolezecký kroužek – Bolatice
Hra na keyboard – začátečníci, pokročilí
Hra na kytaru – začátečníci, pokročilí
Keramický kroužek
Keramický kroužek pro dospělé
Letecký modelář – volně létající modely
Mažoretky
Povídání, to je hraní!
Rybáři – pokročilí
Rybáři – začátečníci
Sportovky
Stolní tenis – začátečníci, pokročilí

Termíny prvních schůzek

650,-

děti MŠ

750,-

1. - 2. třída

Čtvrtek 4. 10. 2018 ve 13:00 hodin, MŠ Kravaře
Úterý 2. 10. 2018 ve 13:30 hodin, CVČ Kravaře

1 700,-

od 15 let

Úterý 2. 10. 2018 v 18:00 hodin, CVČ Kravaře - informační schůzka

800,-

od 1. třídy

Úterý 2. 10. 2018 v 17:30 hodin, malá tělocvična ZŠ Kravaře

750,-

5 let - 3. třída

Středa, 3. 10. 2018 ve 13:30 hodin, CVČ Kravaře - informační schůzka

800,-

děti od 5 let do 2. třídy

Pondělí 1. 10. 2018 ve 14:30 hodin, malá tělocvična ZŠ Kravaře

850,-

3. - 5. třída

Sobota 6. 10. 2018 v 16:30 hodin, velká tělocvična ZŠ Kravaře

850,-

6. - 9. třída

Sobota 6. 10. 2018 v 18:00 hodin, velká tělocvična ZŠ Kravaře

1 600,800,1 000,-

výběr

Středa 5. 9. 2018 v 17:30 hodin, velká tělocvična ZŠ Kravaře

1. - 5. třída

Středa 3. 10. 2018 v 15:15 hodin, malá tělocvična ZŠ Kravaře

od 1. tř., pokročilí bruslaři

Úterý 2. 10. 2018 v 15:45 hodin, CVČ Kravaře - informační schůzka

950,-

od 1. třídy

Pondělí 1. 10. 2018 v 16:30 hodin, sportovní hala ZŠ Bolatice

750,-

od 2. třídy

Středa 3. 10. 2018 v 16:00 hodin, CVČ Kravaře - informační schůzka

750,-

od 4. třídy

Pondělí 1. 10. 2018 v 16:00 hodin, CVČ Kravaře - informační schůzka

850,-

1. - 9. třída

Úterý 2. 10. 2018 ve 14:30 hodin, CVČ Kravaře
Čtvrtek 4. 10. 2018 v 18:00 hodin, CVČ Kravaře

140,- / 1 lekce dospělí
750,-

od 3. třídy

Pátek 5. 10. 2018 ve 14:00 hodin, klubovna vel. tělocvičny ZŠ Kravaře

800,-

pro děti od 4 let

Pondělí 1. 10. 2018 v 16:00 hodin, malá tělocvična ZŠ Kravaře

pro děti MŠ a 1. třídy ZŠ

100,-

od 2. třídy

200,-

od 1. třídy

Pondělí 1. 10. 2018 ve 14:30 hodin, CVČ Kravaře
Sobota 29. 9. 2018 v 9:00 hodin, CVČ Kravaře
Sobota 29. 9. 2018 v 9:00 hodin, CVČ Kravaře

700,-

1. - 5. třída

Středa 3. 10. 2018 ve 14:00 hodin, malá tělocvična ZŠ Kravaře

800,-

od 2. třídy

Čtvrtek 4. 10. 2018 v 16:30 hodin, malá tělocvična ZŠ Kravaře
Přihlášky přijímáme od 24. 9. 2018 online na webových stránkách
CVČ Kravaře nebo přímo v CVČ Kravaře, 1. schůzka v neděli
7.10.2018 v 10:00 hodin, Buly Aréna Kravaře

1 000,-

Škola bruslení

750,-

5 - 12 let

Školička pro předškoláky
Taneční přípravka Street dance
Taneční skupina Street Dance
Taneční skupina Fresh!
Výtvarný kroužek – Šikulové
Výtvarné tvoření

850,-

předškolní

750,-

5 let - 2. třída

750,-

3. - 5. třída

Úterý 2. 10. 2018 ve 12:30 hodin, CVČ Kravaře
Středa 3. 10. 2018 v 15:30 hodin, CVČ Kravaře
Středa 3. 10. 2018 v 16:45 hodin, CVČ Kravaře

800,-

6. - 9. třída

Pondělí 8. 10. 2018 v 17:00 hodin, malá tělocvična ZŠ Kravaře

750,-

1. - 3.třída

500,- / pol.

4. - 6. třída

Čtvrtek 4. 10. 2018 ve 14:00 hodin, CVČ Kravaře
Čtvrtek 4. 10. 2018 v 16:00 hodin, CVČ Kravaře

ZÁJMOVÉ KROUŽKY V ZŠ A MŠ KRAVAŘE - KOUTY
Angličtina hrou pro děti ZŠ Kouty

750,-

1. - 2. třída

Angličtina hrou pro děti – předškolní děti MŠ Kouty

650,-

děti MŠ

Kurz keramiky Kouty
Myslivecko – turistický kroužek
Taneční přípravka Let´s Dance Kouty
Výtvarný kroužek Kouty

700,-/10 lekcí 1. - 9. třída

Středa 3. 10. 2018 ve 14:00 hodin, ZŠ Kravaře - Kouty
Středa 3. 10. 2018 ve 13:00 hodin, MŠ Kravaře - Kouty
Pondělí 1. 10. 2018 ve 14:00 hodin, ZŠ Kravaře - Kouty
Úterý 2. 10. 2018 v 15:00 hodin, ZŠ Kravaře - Kouty
Středa 3. 10. 2018 ve 14:30 hodin, MŠ Kravaře - Kouty
Čtvrtek 4. 10. 2018 v 15:30 hodin, ZŠ Kravaře - Kouty

650,-

1. - 9. třída

650,-

pro děti od 5 let

750,-

1. - 5. třída

700,-

od 1. třídy

700,-

1. - 5. třída

750,-

od 3. třídy

750,-

od 1. třídy

750,-

od 1. třídy

Středa 3. 10. 2018 v 17:30 hodin, ZŠ Štěpánkovice
Čtvrtek 4. 10. 2018 ve 13:00 hodin, ZŠ Štěpánkovice
Pátek 5. 10. 2018 v 16:00 hodin, ZŠ Štěpánkovice
Úterý 2. 10. 2018 v 15:30 hodin, ZŠ Štěpánkovice
Úterý 2. 10. 2018 ve 13:30 hodin, ZŠ Štěpánkovice

700,-

1. - 5. třída

Termín první schůzky bude upřesněn.

650,-

děti MŠ

750,-

pro děti od 4 let

Čtvrtek 4. 10. 2018 ve 14:30 hodin, MŠ Velké Hoštice
Pondělí 1. 10. 2018 ve 14:30 hodin, MŠ Velké Hoštice

700,-

1. - 5 třída

Čtvrtek 4. 10. 2018 ve 14:00 hodin, tělocvična ZŠ Chuchelná

700,-

1. - 5. třída

Pondělí 1. 10. 2018 v 15:00 hodin, tělocvična ZŠ Chuchelná

750,-

1. - 9. třída

Úterý 2. 10. 2018 v 16:00 hodin, tělocvična ZŠ Bohuslavice

ZÁJMOVÉ KROUŽKY V ZŠ A MŠ ŠTĚPÁNKOVICE
Bojová umění Štěpánkovice
Gymnasticko - taneční kroužek Štěpánkovice
Letecký modelář – volně létající modely
Mažoretky Štěpánkovice
Výtvarné tvoření Štěpánkovice

ZÁJMOVÉ KROUŽKY V ZŠ KOBEŘICE
Gymnasticko - taneční kroužek Kobeřice

ZÁJMOVÉ KROUŽKY V MŠ VELKÉ HOŠTICE
Angličtina předškolní děti MŠ Velké Hoštice
Mažoretky – předškolní děti Velké Hoštice

ZÁJMOVÉ KROUŽKY V ZŠ CHUCHELNÁ
Taneční kroužek Let´s dance Chuchelná
Florbal a jiné sporty

ZÁJMOVÉ KROUŽKY V ZŠ BOHUSLAVICE
Taneční kroužek Let´s dance Bohuslavice

Z centra volného času
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Léto s Centrem volného času Kravaře

Florbalové prázdniny

Prázdniny jsou nenávratně za námi a všichni
teď můžeme jen vzpomínat na krásné letní dny.
Centrum volného času Kravaře připravilo na
letošní prázdniny 10 táborů pro děti od 1. do
9. třídy. Nabízeli jsme tábory na naší stanové
základně na Hadince u Vítkova, chatkový tábor
v Penzionu Setina, dva turnusy proběhly v turistické základně Vesmír v Bolaticích, příměstský
tábor v Kravařích, příměstský tábor v Malých
Hošticích a tradičně proběhl i florbalový tábor
v CVČ. Na stanové základně na Hadince probíhaly turnusy od 2. července do 17. srpna. Čtyři
turnusy se připravovaly pod hlavičkou centra
volného času, poslední turnus jsme pronajímali. V krásném prostředí Oderských vrchů si
děti užily mnoho dobrodružství. Plnily úkoly
celotáborových her, zpívaly u táboráků, prožívaly napětí u nočních her, bavily se u diskoték
a hlavně si našly mnoho nových kamarádů.
Chatkový tábor na Setině prožilo 60 účastníků v duchu retro tématické celotáborové hry
Olympijské hry – 80. léta. Pořádat v létě zimní
olympijské hry je veliká legrace. A co si účastníci
vyzkoušeli? Třeba jízdu na bobech, biatlon na
lyžích, pětiboj. Nechyběla dopingová zkouška
sportovců. Bavily se děti i vedoucí. Příměstské
tábory jsou velice oblíbené, protože přihlášené
děti mají program po dobu, kdy jejich rodiče

jsou v práci. Jsou určeny hlavně pro děti, které
si ještě netroufají spát mimo domov. Účastníci
jezdili každý den na výlety po okolí a navštívili
mnoho zajímavých míst. Nechybělo koupání
a opékání u táboráku. Hodně dětí si oblíbilo pobyty v turistické základně Vesmír v Bolaticích.
Každoročně organizujeme dva turnusy, jeden
v červenci a druhý v srpnu. Letošní rok nebyl
výjimkou. Na programu byly celotáborové hry,
kdy se každý den plnila jedna nebo i dvě etapy
s různou motivací, koupání, výlety, opékání
a zpívání u ohně. Tradičním se stal tábor pro
členy florbalových zájmových kroužků. Výhodou tohoto tábora je, že se většinou všichni
účastníci již znají ze schůzek kroužku. Letošní
prázdniny nám přály s počasím. Takový luxus,
mít v srpnu teploty kolem 30 stupňů, to je sen
každého organizátora. Jsme také rádi, že se
všechny tábory obešly bez vážnějších úrazů.
Celková bilance táborové činnosti Centra
volného času Kravaře:
Připravili jsme 10 táborů, kterých se zúčastnilo 413 dětí a 53 externích vedoucích.
Děkujeme všem pracovníkům, kteří se podíleli
na přípravách a realizaci prázdninových aktivit
našeho centra.
Eva Jurášková, ředitelka CVČ

Mladší žáci

Letní tábor Setina.

Letní tábor Hadinka 4.

Starší žáci

Letní tábor v TZ Vesmír Bolatice 1.

Všichni účastníci flobalových práznin - MLADŠÍ.

Letní tábor v TZ Vesmír Bolatice 2.

Všichni účastníci flobalových práznin - STARŠÍ.

V rámci příměstských táborů CVČ Kravaře proběhly ve dnech 5. - 10. srpna tradiční Florbalové
prázdniny. Stejně jako každý rok byl o tábor veliký zájem a zúčastnilo se jej 33 dětí, které z převážné většiny navštěvují kroužek Florbal. Program tohoto tábora byl zaměřen především na
florbal, ale také spoustu dalších sportů, různých
her a hlavně skvělou zábavu. Stěžejním bodem
celého tábora byl florbalový turnaj, který se
odehrával po celých 5 dní ve velké tělocvičně
ZŠ Kravaře. Hrálo se také o nejlepšího střelce, gólmana a kluci si vyzkoušeli dovednostní
florbalové soutěže. Program prázdnin nebyl
však jenom o florbale. Dvakrát jsme navštívili
koupaliště v Bolaticích, hráli jsme spoustu soutěží a her, a také celotáborovou týmovou hru
s názvem „Poklad mistrů světa“. Došlo na ranní
rozcvičky i na večerní sledování filmů. Vrcholem
programu byl úterní celodenní výlet do Ostravy. Kluci nejprve absolvovali pochod na Štítinu,
odkud jsme se vlakem přesunuli do cíle našeho výletu. Následoval opět krátký pochod do
centra, kde nás čekal hlavní bod dne, a to tzv.
LASER GAME. Po laserovém boji jsme navštívili
obchodní centrum Nová Karolína. Zde se děti
posilnily ve svých oblíbených restauracích, aby
načerpaly síly na cestu zpět do Kravař. Poslední
den patřil závěrečným bojům ve florbalovém
turnaji, proběhlo finále celotáborové hry. Děti
si také ještě užily bitvu s vodními balónky. Po
bitvě došlo na vyhlášení všech soutěží, florbalového turnaje a nejlepších hráčů. Celý tábor
plný sportu a zábavy se vydařil náramně. Všichni účastníci florbalových prázdnin byli nadšení,
spokojení a plní krásných nových zážitků. V pátek se kluci příjemně unaveni vrátili domů.
Vzhledem k tomu, že se florbalové prázdniny
ihned zaplnily převážně mladšími kluky, rozhodli jsme se, že uspořádáme ještě jednu akci,
tentokráte pro starší děti. Nakonec se přihlásilo
20 kluků a 3 holky. Akce se konala netradičně
v Základní škole Kravaře. K dispozici jsme měli
školní kuchyňku, kde jsme připravovali snídaně
a večeře. Děti trávily volný čas ve dvou třídách,
kde se také spalo a jako lehátka jsme využili
cvičební žíněnky. Největší výhodou bylo to, že
jsme měli téměř pořád k dispozici obě tělocvičny, ke kterým to bylo ze tříd jen pár kroků.
Program měl volnější průběh, ale byl velice podobný jako u mladších kluků. Všichni účastníci
si to parádně užili a spokojeně se vrátili domů.
Závěrem bychom rádi poděkovali paní Janě
Ševčíkové, Markétě Štědroňové a Lence Nevřelové za pomoc při organizaci a přípravě obou
Florbalových táborů, a všem rodičům, kteří přispěli různými sponzorskými dary.
Za CVČ
Kravaře Ondřej Frank a David Thomas

Z domova pro seniory, ostatní

Mobilní hospic
Ondrášek - doma až
do konce
Zůstat doma až do konce není pro nevyléčitelně nemocné samozřejmost. Existují však
organizace, které Vám v tom pomohou. Ne
vždy je možné, aby umírající člověk v posledním stádiu nemoci zůstal doma a nemusel
strávit toto období v nemocnici nebo jiných
zařízeních. Můžete se ale obrátit na mobilní
hospice, které Vám pomohou. Mobilní hospic
Ondrášek pečuje bezplatně o nevyléčitelně
nemocné děti a dospělé v jejich domovech,
aby mohli závěr svého života strávit mezi svými blízkými. „Specializovanou paliativní péčí
ulevujeme pacientům od fyzických i psychických obtíží, které nemoc přináší. Současně
podporujeme rodiny, které pečují o svého
blízkého,“ vysvětluje Bc. Bronislava Husovská, DiS, ředitelka Ondrášku. Pracujeme
v multidisciplinárním týmu, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeutka, sociální
pracovnice, psychologové a duchovní. Všichni naši pacienti mají k dispozici pohotovostní
číslo, na které mohou volat 24 hodin denně
7 dní v týdnu. „Naši lékaři i sestry vyjíždí každý
den za pacienty domů. Naším cílem je udržet
vysokou kvalitu života až do úplného konce.
Není to lehká práce, ale vždy nás povzbudí,
že ji děláme dobře. Důkazem toho jsou dopisy, které dostáváme,“ upřesňuje Bronislava
Husovská. Jedním z takovýchto dopisů je
i vzkaz od paní pečující o svého muže: „Manžel se denně těšil na příchod sestřiček. Byly
milé, veselé a komunikativní. Byla to jedna
z nejhezčích chvilek našeho utrápeného dne.
Bez jejich pomoci (morální i odborné) nevím,
jak bychom celou situaci zvládli. Nikdy nepřestanu být vděčná lékaři, který mě na tuto
možnost upozornil. Kéž by tuto možnost
měli všichni umírající.“ Ondrášek působí i na
území Vaší obce. Nebojte se nás kontaktovat.
Od 8. do 14. října proběhne 2. ročník kampaně DOMA, do které se zapojilo dalších 11
hospiců po celé ČR.
Více informací se dozvíte na www.darujpapuce.cz
nebo www.umiratdoma.cz.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.,
Gurťjevova 459/11, Ostrava-Zábřeh, tel.: 727
805 329, 603 566 336. Více informací naleznete také na www.mhondrasek.cz.
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Prázdninové dny v Domově pro
seniory sv. Hedviky
Letošní léto probíhalo ve znamení krásného,
slunečného počasí. I proto naši senioři trávili
mnoho času venku, jak procházkami zámeckým parkem, tak posezením pod pergolou,
v zahradě, na houpačce či pod slunečníky,
které vytvářely tolik příjemný stín. Spolu si
povídali či pozorovali rozkvetlou zahrádku.
Nejednou se také klienti v doprovodu sestřiček, příbuzných či dobrovolníků vydali
na pivo, limonádu či nanuk do přilehlých
restaurací a zpříjemnili si tak veliká vedra.
Z letních akcí, které zaměstnanci s pomocí
příznivců pro klienty připravili, můžeme zmínit např. sportovní hry, které probíhaly v areálu zahrady DS v úterý 17. července. Na pěti
stanovištích si senioři mohli připomenout
jednotlivá řemesla - zedníka, švadlenku, řezníka, zahradníka, pradlenku a částečně si vyzkoušet něco z jejich umu. Mnoha klientům
soutěžení vyvolalo na tvářích úsměv a také
vzpomínky. V dalším červencovém týdnu
jsme po domluvě s paní Monikou Ševčíkovou a otcem Danielem Víchou navštívili kapli
na zámku a poslechli si něco o vzniku a his-

torii krásné barokní památky našeho města.
Poté otec Daniel v kapli sloužil mši sv. a při ní
vzpomenul na všechny klienty, zaměstnance, dobrovolníky, příznivce a dobrodince.
Dále jsme mší sv. v DS oslavili jeden z největších svátků Panny Marie – její nanebevzetí,
a to ve středu 15. srpna. Další dny již patřily
přípravám na odpust a jeho prožívání. Toto
vše vyvrcholilo v pondělí 27. srpna, kdy jsme
se s 25 klienty vydali na procházku do areálu
Mezivodek ke kolotočům. Naši senioři pozorovali nové netradiční atrakce a vzpomínali
na prožívání odpustu v době jejich dětství
a mládí. Procházka byla doplněna posezením v areálu hasičů, kde se mnozí občerstvili čepovaným pivem, kávou, štamprličkou
či jinou dobrotou. Děkujeme tímto všem
dobrovolníkům, kteří nám s realizací této
akce pomohli a našim seniorům zpříjemnili
chvíle. Přejeme všem krásné podzimní dny
a všem školou povinným pohodový školní rok.
Petra Jochimová, aktivizační pracovnice

Odpustová vycházka.

Vzdělávání v každém věku

Oznamujeme témata Malé univerzity III. věku - XXVII. semestru
září 2018

Významné ženy Hlučínska		

p. Růžena Rohovská

říjen 2018

100 let republiky			

p. Metoděj Chrástecký

listopad 2018

Výtvarné a sochařské umění		

p. Horst Benek

prosinec 2018

Vánoční zvyky a tradice 			

p. Eva Kolářová

leden 2019

Putování po Gruzii			

Otec Daniel

Přednášky se budou konat v prostorách společenské místnosti našeho domova.
Začátek vždy ve 14,00 hodin.

Z naší farnosti, zajímavosti

Nezapomenutelní
stavebníci
Před nedávnem byli v souvislosti s úžasným
objevem nebo spíš znovunalezením aliančního erbu z mozaikové podlahy z 19. století
připomenuti majitelé a stavebníci zámku Kravaře Eufémie hraběnka Rudzinská a její choť
Ondřej Renard. Pozornost si jistě zaslouží
i další pár bývalých majitelů zámku, kteří rovněž stavbě vtiskli svou pečeť.
Friedrich Wilhelm hrabě Pfeil vlastnil zámek v Kravařích jen krátce, a to v letech 1895
– 1911. Zámek získal sňatkem s dcerou Viléma von Fontaine Alicí. A velmi toužil zapsat se
do stavebních dějin zámku. Erb Eichendorffů
nad hlavním portálem nechal nahradit heraldickou figurou rodu Pfeilů – dvojicí medvědích tlap. Také úpravy jižního průčelí
s kaplí neopomněl označit nápisem RENOVIRT a letopočtem 1907. Jak se ukázalo při
zpracování stavebně historického průzkumu
zámku, k jeho dalším stavebním akcím patřilo
bezpochyby vložení dřevěných stupňů obou
vřetenových schodišť v jihovýchodním
i jihozápadním nároží. A je třeba také uvést,
že své stavební akce financoval z prodeje nemovitostí a hospodářských provozoven, které
dříve náležely k panství Kravaře.
Záměr nesmazatelně se zapsat do dějin zámku Kravaře se hraběti Pfeilovi podařil jen zčásti. Kartuše s medvědími tlapami rodu Pfeilů
byla totiž během obnovy zámku v 50. – 70.
letech 20. století sejmuta a nahrazena heraldickou figurou stavebníků barokní podoby
zámku rodů Eichendorffů – dubovou snítkou.
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Slovo pana faráře
Milí občané našeho města,
rád vás zdravím po letošním odpustovém slavení, které bylo jako každý rok
velmi pestré. Letošní odpust přinesl do kostela sv. Bartoloměje novotu ve formě zcela nových oltářních soch patronů farnosti – sv. Bartoloměje a sv. Mikuláše. Jsem velmi rád, že se tato akce mohla uskutečnit, a že náš kostel získal
o kousíček více na své již tak obrovské hodnotě. Sochy zhotovil pan Daniel
Klose z Opavy, který se tohoto díla velmi ochotně zhostil. Sochy jsou vytvořeny z epoxidové pryskyřice (umělého kamene) a nesou atributy obou světců.
Bartoloměj drží knihu a nůž a zároveň má na ruce staženou kůži. Jedná se
o způsob, jakým byl umučen. Mikuláš oproti tomu drží knihu s třemi hroudami
zlata, kterým pomáhal těm nejchudším. Každá ze soch měří 131 cm. Pokud
jste je ještě neviděli, jste srdečně zváni.
V září zároveň oslavíme 90. výročí posvěcení kostela sv. Mikuláše v Koutech.
Při této příležitosti bude posvěcen nový zvon, který bude umístěn ve věži
namísto zvonů, které byly za války zrekvírovány. Bude sladěn ke stávajícímu
zvonu tak, aby oba dohromady vytvářely harmonii. Zvon ponese jméno sv.
Florián a bude na něm prosba, aby sv. Florián chránil naše město před živlem.
Svěcení zvonu bude v neděli 23. září v 10:00. Přeji vám krásné dny babího léta.
Otec Daniel

Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D.

Socha sv. Bartoloměje.
Detail kartuše s erbem rodu Pfeilů nad hlavním portálem
zámku Kravaře, foto, 40. léta 20. století.

Při příležitosti svátku sv. Michaela
se bude konat

29. září 2018 v 7:30 hod.
v kapli na zámku v Kravařích
mše svatá,
Detail kartuše s datací výstavby vrcholně barokní podoby
kaple 1728 a vepsaným slovem RENOVIRT a letopočty
oprav 1907 a 1971, jižní průčelí jižního křídla zámku.

kterou zároveň pomyslně uzavřeme
kapli před opravou stropní fresky.

Socha sv. Mikuláše.

Zajímavosti, spolky

Jak ten čas letí...
Příští rok to bude už 60 let, kdy byl v Kravařích založen Československý svaz zahrádkářů
a ovocnářů. Proto se letos zahrádkáři odhodlali k velké akci – opravě fasády našeho sídla
na Dvořisku. Parta těch nejstarších a nejzkušenějších pod vedením Heinze Ševčíka dali
budově nový kabát. A klobouk dolů před nimi.
Dnes už se tato budova pyšní novou fasádou.
Také se nám podařilo natřít oplocení areálu.
Dík patří všem, kteří se na těchto pracích podíleli. Děkujeme také Městu Kravaře, protože
bez jejich finanční podpory bychom údržbu
areálu v takovém rozsahu nemohli uskutečnit.
Mrzí nás ale, že o tento krásný koníček není zájem mezi mladými. Přijďte mezi nás, kdo se o
zahrádkaření zajímáte, rádi vás přivítáme.
Zahrádkáři Kravaře

Výzva občanům -

Projekt HultschinerSoldaten z.s.
Vážení spoluobčané, již několik let pracujeme na knize o vojácích Hlučínska, sloužících v německé armádě. Vydaným dílem bychom chtěli těmto lidem věnovat
trvalou vzpomínku na jejich těžký osud ve
válečných letech. Touto cestou se obracíme na pamětníky nebo jejich potomky
s prosbou o pomoc. Naším cílem je sestavit pokud možno kompletní seznam
všech vojáků, který bude obsahovat jména jak padlých, tak i vojáků, kteří válečné
útrapy přečkali. Pokud máte doma jakékoliv doklady vztahující se k této tématice
(fotografie, vojenské knížky, propouštěcí
listy ze zajetí, dopisy z fronty apod.) prosíme Vás o jejich zapůjčení.
O výsledcích naší dosavadní práce se můžete přesvědčit na webových stránkách:
http://www.hultschiner-soldaten.de
Kontaktní osoba:
Karel Kotzian - Kravaře			
tel.: 604 189 379
email: kotzian.dt.krawarn@seznam.cz
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Z kravařské kroniky: Zajímavosti z let
1917 – 1919
• 1.9.1917 proletěla naší krajinou poprvé od jihu
k severu – přes Opavu – německá vzducholoď
Zeppelin. Všude vzbudila veliký údiv a byla
mnohými lidmi dlouho za letu pozorována.
• V létě 1917 vypukla v obci infekce úplavice, jíž
byla ohrožena značná část obyvatelstva. Byla k
nám patrně zavlečena vojáky. Lidé jí říkali červenka (Rote Ruhr). Na podzim se v obci znovu
velmi silně rozmohla úplavice.
• Od 5.4. 1918 byl zaveden letní čas.
• V květnou neděli 1918 přeletělo nad naší obcí
vůbec poprvé letadlo. Bylo to letadlo rakouské
polní pošty, na lince Vídeň – Krakov – Lvov – Kyjev.
• I. světová válka znamenala mnoho útrap,
mimo jiné se také nedostatek, vyčerpanost,
hlad a bída projevovaly již po všech stránkách.
Také v Kravařích užily některé rodiny dost hladu
a bídy. Protože v Kravařích nemohli chudí lidé
sehnat žádné potraviny, chodili do Štěpánkovic, jako do zaslíbené země, kde si přece nějaké
obilí, mouku, mléko, máslo nebo i kus špeku
vyprosili. Od té doby říkali Kravařští Štěpánkovicím – Palestina.
• 5. září 1918 zabloudil do Kravař lazaretní vlak
s asi 200 raněnými. Z nich bylo asi 40 odesláno
do rezervního lazaretu v Hlučíně. Zbytek transportu se zdržel na zdejším nádraží, kde měl asi
3 hodinové zdržení. Zpráva o raněných se rychle rozšířila vesnicí. K vlaku proto ihned spěchali
četní obyvatelé naší obce, domnívali se, že
tam najdou své příbuzné nebo známé. Byli to

ranění ze západní fronty. Vojáci byli vyčerpaní,
zásob jídla měli velmi málo. Lidé přinášeli raněným vše, co měli - chléb, housky, vejce, mléko,
kávu, ovoce, cigarety, cukrovinky. Nemocní
i ošetřovatelky prohlašovali, že takovou štědrost nenalezli v celém Německu.
• Hlučínský lid přinesl v I. světové válce nesmírné oběti na lidských životech. Důkazem toho
jsou pomníky padlých v hlučínských obcích
s dlouhými řadami jmen, nevinných obětí této
války. Z Kravař padlo nebo zemřelo na následky zranění a nemocí celkem 204 mužů, nejvíce
na celém Hlučínsku. V Koutech 92.
• Mnozí lidé se u nás v Kravařích po válce živili
keťasováním. Skupovali různé zboží a zase je
prostě prodávali za přemrštěné ceny. Od podzimu 1918 až do časného jara 1920 se téměř
všechno obyvatelstvo zaměstnávalo pašeráctvím. Lákala je k tomu blízkost státních hranic,
rozdílnost cen, nedostatek některých druhů
zboží i touha po penězích. Převážná část obyvatelstva na obou stranách se specializovala
na pašování lihovin. Kravaře se staly jejich
velkým skladištěm. Stovky přenášečů a obchodníků přecházejí sem a tam do sousedních
československých vesnic, aby tak koňak i likéry
v lahvích i plechových nádobách přenesli, i na
vozech ve velikých speciálních sudech převezli
brodem přes Opavici a vyměnili za peníze nebo
jiné zboží.
Eva Peterková

Unikátní meč posledního Přemyslovce
v Muzeu Hlučínska
Když se 13. listopadu 1521 odebral na věčnost ratibořský kníže Valentin řečený Hrbatý,
málokdo ze současníků si uvědomoval, že
spolu s ním po mužské linii vyhasl i slovutný
rod Přemyslovců. Stejně tak ani většina české veřejnosti netuší, že Přemyslovci zmizeli ze
scény až 215 let po známé olomoucké vraždě
Václava III. Učebnice totiž zcela zapomněly
na nemanželské potomky, kterých po světě
tehdy pobíhala celá řada. Nejvýznamnějším
z nich byl Mikuláš, kterého nechal jeho otec
Přemysl Otakar II. dokonce legitimizovat.
Záměr, aby Mikuláš posléze převzal po otci
královskou korunu, bohužel neprošel, a tak
se nemanželský syn usadil v Opavě. Jím založená rodová větev nakonec vládla ve Slezsku
až do 16. století a Valentin Hrbatý byl její poslední mužský příslušník. Když zemřel, zlomili na znamení vymření rodu rituálně jeho meč
a položili jej na rakev. Na scéně se meč obje-

vil opět v roce 1996 při rekonstrukci dominikánského kláštera v Ratiboři, když byl vyjmut
z Valentinova hrobu. Od té doby představuje
nejdůležitější exponát ratibořského muzea.
Jako takový zůstává na místě, kde byl nalezen, a jen při mimořádných příležitostech jej
muzeum zapůjčuje. Naposledy se tak stalo
před třemi lety, kdy meč krátce zavítal na
výstavu do Opavy. Nyní budeme mít jedinečnou příležitost obdivovat meč posledního
žijícího Přemyslovce také na Hlučínsku. Na
zámku v Hlučíně bude vystaven mezi 21. až
30. zářím.
Jiří Neminář

Spolky, ostatní

Vyšla nová knížka
Anny Malchárkové
Chudobky - Pověsti a báchorky z Hlučínska je název nové knihy spisovatelky Anny
Malchárkové. Kniha by se mohla zařadit
jako první dílo, které obsahuje soubor
dochovaných pověstí z území Hlučínska.
V písemné formě se mnoho pověstí nedochovalo a pokud ano, jsou to jen kratičké
zmínky. Větší část z nich zůstala v ústním
podání a jejich konečná podoba záležela
na umění jednotlivého vypravěče.
Kniha je rozdělena do dvou částí. První
část jsou pověsti, vtáhnou vás do zaniklých tvrzí a hradů, budete hledat poklady,
dovíte se o propadlých zámcích, podivném zmrtvýchvstání, chodbách pod zemí,
zbojnících a také o věčné lidské touze po
spravedlnosti. V druhé části zase dáte průchod fantazii. V báchorkách se dočtete
o hastrmanech, bludičkách, raráškovi, ohnivém psu, Moře, která dusila lidi a také
o místech, kde se tyto bytosti zdržovaly.
Autorce se podařilo zmapovat podstatnou
část území Hlučínska, kde se nějaká pověst nebo báchorka ještě dochovala. Naši
předkové jim věřili, výměnou generací se
ale postupně vytrácely. A proto použijeme
slova autorky: „Co bylo - vám přiblíží čtení
mezi řádky. Co zbylo – to jsou jen dávno
zapomenuté pověsti a báchorky. Co přetrvá - názvy vsí a měst, některá místa a snad
i kniha napsaná pro zachování nehmotného dědictví Hlučínska.“ Ilustrovaná kniha
obsahuje 34 pověstí a báchorek, čerpaných jednak z historických pramenů, ale
i z dochovaného lidového vyprávění. Zakoupit ji můžete také na zámku v Kravařích.
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Ze zámeckého klubu žen
Léto se chýlí ke svému konci, a tak se
4. září opět sešly ženy v zámecké klubovně. Tentokrát se sešly o to radostněji, že
jejich členka paní Marie Krömerová s nimi
oslavila své krásné životní jubileum – 90
let. Členky ji potěšily množstvím krásných
květů a malých dárků a především přáním
hodně zdraví a ještě hodně hezkých společně strávených chvil.
Pak následovala beseda se spisovatelkou
Annou Malchárkovou, která představila
svou novou knížku - Pověsti a báchorky
z Hlučínska. Poté se rozproudila beseda
o různých zajímavých a mnohdy nevysvětlitelných událostech. Všichni se večer
rozcházeli v dobré náladě s tím, že se zase
něco nového dověděli.

Další setkání proběhlo v úterý 18. září.
Tentokrát na téma: Letošní bohatá úroda
s ochutnávkou toho, co se komu na zahradě urodilo a co se z ovoce a zeleniny
vyrobilo.
Ve čtvrtek 27. září se vydají vlakem do
Holasovic, kde navštíví Slezský skanzen
a odpoledne pak slezské město Krnov.
Ani v parném létě neustala činnost klubu žen. V červenci se vydaly do nedaleké
Raduně, prohlédly si zámecké komnaty,
zámeckou oranžérii, i nově zrekonstruovanou vošárnu.
Ve čtvrtek 30. srpna se delegace pěti členek vydala do polských Pietrowic Wielkych na pozvání tamějšího klubu seniorů.
Když se před dvěma lety poprvé setkaly
v Kravařích s delegací jejich zástupců, řekli si, že společně uspořádají různé akce.
Naše členky se zúčastnily slavnostního
setkání seniorů, které bylo zahájeno mší
svatou v historickém kostele Svatého Kříže v Grodczankách. Setkání probíhalo ve
velmi přívětivé atmosféře a všichni si slíbili, že se brzy opět sejdou. Prvními akcemi budou společné zájezdy pod názvem
„Poznáváme Slezsko“ a to jak z české, tak
i z polské strany.
Eva Peterková

Poděkování
Chtěl bych touto cestou moc poděkovat
panu Aloisi Hadamczikovi za zakoupení
elektrického pohonu k mému mechanickému invalidnímu vozíku.
Arnošt Peterek

Na Kravařský odpust jezdí každoročně
na kole ze Slovenska
Náš syn Tomáš Klásek, ktery žije s rodinou
na Slovensku v městě Ružomberok, si před
5 lety, kdy zemřel jeho děda - kapelník
a muzikant Josef Klásek, slíbil, že na jeho
památku bude každý rok přijíždět na náš
odpust na kole. Letos tak už popáté dojel
sám, bez doprovodu. Cestu dlouhou přes
200 km ujede za necelých 9 hodin. Je to
super výkon a jsme na něho hrdí.
Josef Klásek, otec

Spolky, ostatní
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Hasičská soutěž VETERÁN CUP
SDH Kravaře
V sobotu 4. srpna 2018, za krásného slunečného počasí, proběhl na našem hasičském
areálu na Tyršové ulici již 18. ročník VETERÁN CUPu SDH Kravaře, soutěže se starou
koňskou stříkačkou, která byla zároveň
šestým kolem Okresní ligy veteránů. Jako
tradičně soutěžila šestičlenná družstva hasičská i nehasičská. V mužské kategorii se
sjelo celkem 13 týmů, kteří se s nástrahami
trati museli popasovat ve dvou pokusech,
přičemž pro celkové výsledky byl důležitý
součet časů.
Pro naše kravařské veterány bylo umístění v této soutěži historickým úspěchem,
neboť skončili na 2. místě, a to ještě před
úplně posledním pokusem kluků z Koutů
sahali po zlaté medaili, ale klobouk dolů
před „kuťákama“, kteří nejlepšími časy
v obou kolech zaslouženě zvítězili. Ale i tak
se soutěž vydařila a nezbývá než se těšit na
rok příští.
Po skončení soutěže pak proběhlo vylosování tradiční tomboly, ze které si ti šťastnější
mohli odnést krásné ceny. A za to patří dík
především našim sponzorům, kterými byli:
Evald Harazim A.E.S., Hodinářství a zlatnictví Sentenský, Řeznictví a uzenářství Vilášek,
Atrakce Janta, Motorest Šipka, Tiskneme.
com., Sádrokartony Martin Postulka, Michal
Knappe, Oční centrum Filip, Sklenářství
Havlický, Lanex a.s., HT-Extra, Vinařství Zálešák, Unipra Elektro s.r.o., Agrotip Opava
s.r.o., Valk Welding CZ s.r.o., TARRA pyrotechnik s.r.o., Statech s.r.o., Provalve Arma-

turen GmbH & Co. KG, Spoltex Kravaře s.r.o.,
CAFÉ KRAMER, Město Kravaře, Stoklasa
textilní galanterie s.r.o., Hahn s.r.o. stavba-stroje, Ondřej Černý – Podlahářské práce,
MOJEKOLO, Autotransport & Servis R+R,
Cukrárna Peterková, U Pekařa, NEW STYLE, Tkaczik velkobchod textilní galanterie,
Dlažební práce Roman Křesťan, IMPORTER
s.r.o., Petr Lysek Spedition, Autoservis Alfréd
Černý, HASTA Opava, Aquapark Kravaře,
Restaurace „U Šťura“, ELKAM lighting s.r.o.,
Hájek koupelny, Farma Kouty, Pizza DAMIKA, Party L.A., Chempest PL, Prestar s.r.o.,
SHR Kristián Urbisch, Květinářství Tulipán,
Restaurace Silesia Golf Resort, Výrobna lahůdek Verner Kotula, Malířství-Zednictví Jiří
Kudela, Zdravá výživa – Petr Gospoš, Rybářské a chovatelské potřeby Naďa Vilášková,
BALNABED s.r.o., Auto L&R Moravec, Klia
CZ s.r.o., Patrik Malchárek – THEUERLAND,
West-trans Kravaře, Průmyslové zboží Stošek, OBKLADY & DLAŽBY Alfréd Hollesch,
Melecký Zdeněk – servis plynových zařízení,
Polnost s.r.o., MK Klemens, AVON cosmetics
– Ing. Hana Kapinosová, Truhlářství Kilián,
AVALANCHE – KVĚTINOVÉ STUDIO, Chovatelské potřeby Opavská 115, Gypstrend
Kobeřice, Irena Kročková, K-Tunning – Aleš
Kaluscha, Ing. Josef Martínek, Cursorbike,
paní Hanzlíková, Gyros Kravaře, MLÝN HERBER spol. s r. o., Barvy – laky Jaroš, ARGOS
a.s., Tepelná čerpadla Morava, Hostinec Perón, Design Jarošová.
Hasiči Kravaře

Akce spolku SPCCH
Jako každý rok, tak i letos se uskutečnil
výlet s vnoučaty. Ve čtvrtek 26. července
jsme se vydali v 9:00 hodin vlakem do
Úvalna. Tohoto výletu se zúčastnilo 18
dospělých a 10 dětí. Počasí bylo krásné,
cesta vlakem nám rychle uběhla a v 10:00
hodin jsme již kráčeli obcí Úvalno. První
zastávka byla na Rychtě, kde jsme navštívili zrcadlové bludiště, které pobavilo
hlavně naše vnoučata. Dospělí měli možnost zhlédnout galerii obrazů a projít si
celou historickou budovu. Další zastávka
byla na faře, kde jsme si prohlédli dobové
muzeum. Dostavil se také místostarosta Úvalna, který nás seznámil s historií
a současným životem obce. Dalším cílem
našeho putování byl kopec Stražiště, na
kterém je postavena Kudlichova rozhledna, nesoucí název po místním rodákovi,
který v roce 1848 bojoval za práva selského lidu. Pod rozhlednou je restaurace
Stražiště, kde jsme si všichni dali oběd
a něco chlazeného k pití. Posledním bodem tohoto putování Úvalnem byla návštěva místního bio koupaliště. Každý měl
možnost se zde v tomto horkém odpoledni osvěžit. V 16:00 hodin jsme se unavení, ale spokojení vraceli domů. Paní Věře
Grigarčíkové patří velký dík za přípravu
a organizaci tohoto výletu.
Za SPCCH Marie Raunigová

Karmaš na Dvořisku
a oslavy 248 let obce
29. září 2018 v 15:00 hod.
u místní hasičárny
• Vystoupí dětí ze ZUŠ Ivo Žídka
• Taneční soubor Slunečnice
• Umělecká agentura Lev- pojízdná katovna
• Pro děti skákací hrad se skluzavkou
• Projížďky v koňském povozu
• Kolo štěstí po celou dobu oslav
• Večerní retro párty a ohňostroj
• Občerstvení zajištěno
• V neděli 30. září proběhne mše svatá

v kapli sv. Michala

Ostatní

Okénko pro zdraví
Dobrý den, přátelé,
prožíváme krásné slunečné zářijové dny. Letošní horké léto pomohlo k rychlejšímu dozrání ovoce a zeleniny. Nastalo období zavařování, kvašení, sušení, prostě zpracováváme
vše, co dozrálo na zahradě. Je spousta receptů, ale nezapomeňte na kvašenou zeleninu
a zelí, jsou to zdroje vitamínů a minerálů v období zimy, já tyhle dobroty budu nakládat
v říjnu, do 5 litrových sklenic, to proto, abych už si při dobírání zeleniny naložila další
sklenici, samozřejmě početná rodina dá zelí nebo směs zeleniny do zelných soudků. Kdo
bude vařit švestková povidla, tak dám radu, jak budou povidla uvařená, přidejte trochu
jablečného octa, nastrouhaný zázvor, česnek a chilli, dochuťte solí, pepřem a medem,
výborná omáčka k masům, uzeninám nebo k zelenině.
Když začala na zahradě padat jablka a bylo jich
a pořád je hodně, tak jsem přemýšlela, jak je
zpracuji. Suším je spolu s hruškami a švestkami
na zimu, dále jsem jablka krájela a dávala do velkých sklenic na jablečný ocet, zavařila kompoty
a protlaky. Protože ráda improvizuji, tak jsem
do protlaků přimíchala mimo skořice taky čerstvý zázvor nebo směs koření z badyánu, skořice
a hřebíčku, všechny chutnají výborně.
Přidám můj recept, kdy jsem využila jablečné dobroty: po upečení masa (vepřového, drůbežího nebo králičího) slijeme šťávu do kastrolu, dáme nakrájenou cibuli, vaříme asi 10
minut, přidáme podle množství šťávy určité množství jablečného pyré, dochutíme solí,
pepřem a zahustíme škrobem. Dobrou chuť.

Recepty na fondue ve vývaru

Tento způsob přípravy pokrmů pochází ze staré Číny. Přísady pro toto fondue musí být
jemně nakrájené. Ve vývaru můžete připravovat veškerá libová masa, ryby, zeleninu
i uzeniny. Vývar lze okořenit a také zjemnit vínem.
Ohnivý hrnec
200 g vepřové panenky, 200 g hovězí svíčkové, 200 g kuřecích řízků, maso omyjeme,
osušíme a nakrájíme na tenké plátky. 200 g žampionů vložíme do octové vody a necháme přejít varem a 5 minut odstát. Mrkve, růžice květáku, brokolice a jiné druhy,
napůl uvařené dáme do misek, také maso a žampiony. 1 litr drůbežího vývaru ohřejeme v nádobě, postavíme na ohřívač a vývar udržujeme horký. Vývar můžeme jemně
zahustit škrobem a dochutit 4 lžícemi sherry. Dobroty napichujeme na vidličky a vaříme ve vývaru, přílohy veka, rýže.

Omáčky vhodné k tomuto fondue
Meruňková – 100 g meruňkového džemu, 100 g majonézy utřeme do hladka a přidáme 1 lžičku kari.
Ďábelská – 2 natvrdo uvařená vejce oloupeme, žloutek prolisujeme a postupně přimícháváme sůl, 1 lžičku dobrého oleje, 1 lžíci hořčice, 1 lžičku octa, 1 lžíci nasekané
cibule, pepř, cukr, 1 lžíci strouhaných jablek, 3 lžíce červeného vína a ½ lžičky tabasca,
nakonec můžeme omáčku dochutit bylinkami.
Řecká sýrová – 100 g ovčího sýra rozmačkáme a smícháme s 200 ml zakysané smetany, 1 stroužek česneku oloupeme a jemně nasekáme, 10 oliv bez pecek nakrájíme,
přidáme cibuli, sůl, čerstvě mletý pepř, uložíme do chladu.
Ořechový jogurtový krém – 80 g vlašských ořechů nasekáme, přidáme 1 stroužek česneku, smícháme s 175 g jogurtu, 5 lžícemi oleje, solí a mletým pepřem, taky uložíme do
chladu.
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Jablečný ocet

Čistá jablka nakrájím na menší kousky, jadřince, stopku a hnilobné kousky vykrajuji.
Předtím uvařím vodu s trochou cukru (na
4 litry vody asi ¼ kg cukru), nechám vychladnout. Nakrájená jablka nasypu do 5
litrové sklenice, zaliji vychladlým roztokem
- nechám seshora ve sklenici 5 cm vzduchu,
zatáhnu celofánem, gumičkou a dám na
slunné teplé místo na 4 týdny, kdy probíhá kvašení. Pak vše scedím (přes plastový
cedník, ne kovový), zkvašenou šťávu sliji do
sklenice, zase zatáhnu celofánem a gumičkou a dám opět na slunné místo, dojde k
ukončení kvašení a vyčištění octa. Cedíme
po 4 týdnech a slijeme do skleněných lahví.
Letošní úroda jablek je velká a proto si založte co nejvíc jablek ke kvašení, neboť čím
je jablečný ocet starší, tím je lahodnější.

Sladké fondue

Hodí se jako samostatný dezert ke kávě, při
oslavách nebo po slabé večeři.

Karamelové

100 g přírodního cukru za stálého míchání
rozpustíme na pánvi, přilijeme 250 g šlehačky, zahřejeme (nevaříme), ochutíme
rumem a udržujeme na ohřívači.

Kávové

500 ml mléka ohřejeme, nalámeme 300 g
hořké čokolády, za stálého míchání rozpouštíme v mléce. Vmícháme 4 lžíce jemně
mleté kávy a ochutíme přírodním cukrem.

Čokoládové

300 ml šlehačky
uvedeme do varu s 1
vanilkovým luskem
a 1 lžící pálenky. Ve
vodní lázni rozpustíme 150 g tmavé
čokoládové polevy a 150 g světlé polevy
a vmícháme do horké šlehačky, krém dáme
na ohřívač a udržujeme teplý.
Ke krémům podáváme širokou paletu čerstvého nebo sušeného ovoce, čajové pečivo, taky pečivo a chléb.
Přeji Vám dobrou přípravu, trpělivost, která
se vyplatí a Vaše chuťové buňky to jenom
potvrdí.
Na závěr citát:
„Odpusťte a bude Vám odpuštěno. Klíčem
k harmonickému životu je vděčnost.“
Přeji hezké dny
Dagmar Pechatá

Sport
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Tenisový turnaj mladších a starších žáků
Dne 23. srpna 2018 se uskutečnil již tradiční každoroční tenisový turnaj mladších a starších žáků a žákyň na tenisových
dvorcích areálů SK Kravaře, z.s., ul. Alejní v Kravařích. Turnaj
proběhl za velice krásného počasí za účasti rodičů, s celodenním bohatým občerstvením. I přes velice horké počasí,
kdy teploty přesahovaly i přes 30 stupňů Celsia, podali žáci
a žákyně velmi dobré výkony. Všichni zúčastnění obdrželi
ceny a dárkové předměty, které věnovali sponzoři z Kravař.
Hráči umístění na 1. - 3. místě byli navíc odměněni upomínkovými poháry a vítěz turnaje získal trofej v podobě putovního poháru. Po těžkých bojích vybojovala třetí místo Nikol
Wawrzinková, jako druhý se umístil Jan Peterek a vítězem
se opět stal Štěpán Fiala. Za oddíl tenisu bychom chtěli poděkovat za organizaci a zajištění občerstvení správci panu
Jiřímu Vavrečkovi a všem sponzorům za věcné ceny.
Lubomír Harazim

Začíná nám florbalová sezóna 2018/2019
Ani jsme se nenadáli a je tady nová florbalová sezóna 2018/2019. V této sezóně budou naše město reprezentovat tyto týmy:
Mladší žáci
Budou hrát v letošní sezóně oficiální soutěž ČFBU ,,Moravskoslezská liga mladších
žáků“. Soutěž se hraje formou desíti samostatných turnajů, které se vyhlašují jednotlivě, celková tabulka soutěže není vedena.
Starší žáci
Budou hrát také oficiální soutěž ČFBU z názvem ,,Moravskoslezský
přebor starších žáků“. Soutěž se hraje klasickou formou tabulky.
V soutěži je 11 týmů a každý s každým se utká dvakrát.
Dorost
Bude hrát oficiální soutěž ČFBU ,,Moravskoslezská liga dorostenců“. Soutěž se hraje také klasickou formou tabulky. V soutěži je
pouze 6 týmů a každý s každým se utká čtyřikrát. Všechny 3 kategorie budou hrát pod hlavičkou sportovního klubu S.K. P.E.M.A.
Opava (který nám poskytuje halu na domácí turnaje), pod názvem
S.K. P.E.M.A Kravaře ŽLUTÍ. Všechny kategorie mají každý týden 2
tréninky. Jeden ve Velké tělocvičně ZŠ a druhý v tělocvičně BULY
Arény.
Muži
Mužský tým v nadcházející sezóně budou tvořit převážně mladší hráči. Pokud nás v týmu bude dostatek, budeme hrát tradiční
Opavskou florbalovou ligu. Tréninky budou dvakrát týdně a to
společně s dorostem.
Herní kroužek - Od října začne v rámci CVČ Kravaře tradiční kroužek FLORBAL, který bude probíhat každou sobotu.

Přípravka
Pro nejmenší (od předškolních dětí po 2. třídu) bude opět otevřena
takzvaná přípravka. Děti se zde budou učit úplné základy florbalu.
Tréninky budou jednou týdně v malé tělocvičně ZŠ.
Veškeré informace o týmech, statistikách, zápasech najdete na našem webu WWW.FBCKRAVARE.CZ. Důležité informace a aktuality
budeme uveřejňovat také na našem facebookovém profilu FBC
Kravaře a pravidelnými články v besedníku.
Za FBC KRAVAŘE Ondřej Frank a David Thomas

Sport
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Turnaje ve stolním
tenise
Koncem září se uskuteční ve farní stodole dva turnaje pro aktivní vyznavače
stolního tenisu. Konkrétně v sobotu
29.9. dopoledne proběhne turnaj
pro ministranty a ministrantky
nejen Hlučínského děkanátu. Prezentace bude od 8:30 do 9:15 hod. pro
hráče a hráčky kategorií 3. - 6. třída
a 7. - 8. třída. Účastníci nejvyšší kategorie 9. třída a starší se mohou hlásit
do 10:15 hod. Pro vítěze budou připraveny putovní poháry, diplomy a drobné věcné ceny, pro všechny pak občerstvení. Odpoledne od 16:00 hod. pak
přijdou na řadu všichni ostatní neregistrovaní hráči a hráčky bez omezení
věku. To se uskuteční 1. ročník turnaje
„O pohár sv. Václava“, který nahradí
dosavadní turnaj O pohár faráře. Věříme, že si cestu do farní stodoly najdete a strávíme spolu pěkné odpoledne
a podvečer. Občerstvení bude zajištěno, prezentace bude probíhat od
15:30 hod. a startovné činí 50 Kč.
Hubert Weczerek

Hřebčín HF Kravaře se
prezentoval v Maďarsku
Na mezinárodních závodech v polských
Ptakowicích za účasti 12 národů, které bylo zároveň i kvalifikací na MS 2019
v Maďarském Ižaku, Českou republiku reprezentovali v kategorii dvojspřeží pony
dva zástupci. Michal Kořínek z JK Sobotka
a Aleš Fiala z Hřebčína HF Kravaře.
Aleše Fialu přijeli z Kravař podpořit do
poslední disciplíny parkuru i chovatelé
a vozatajové v soutěžích chladnokrevných
koní, pánové Kurt Peterek, David Janoš
a Lukáš Helebrant.
Aleš Fiala

Mistrovství světa v České republice
v hodu nožem a sekerou
Ve dnech 2. - 4. 8. 2018 se uskutečnilo
v Janovicích u Rýmařova Mistrovství světa
ve vrhu nožem a sekerou. Bylo zastoupeno
14 států a celkem soutěžilo 158 účastníků.
Za Českou republiku soutěžilo 13 mužů
a 5 žen. Z Kravař se účastnili Rostislav a
Jana Antoníčkovi. Během těchto třech dnů
bylo 13 disciplín, které musel soutěžící
zvládnout, aby mohl být zařazen do finále.
Soutěžilo se v hodu nožem a sekerou na
krátkou i dlouhou vzdálenost, bojová dráha, rychlost v hodu nožem, no spin, silueta
a jiné disciplíny. Za celkové body Rostislav
a Jana Antoníčkovi postoupili mezi 20 %
nejlepších vrhačů na tomto mistrovství.
V celkové úspěšnosti jednotlivých zemí to-

hoto mistrovství se muži z ČR umístili na
2. místě a ženy ČR na 3. místě. Jana Antoníčková přivezla dvě medaile, a to stříbrnou za hod sekerou na 5 m a bronzovou za
hod sekerou na 4 m.
Jako podpora tohoto maratónu přijeli kamarádi z Kravař Ruda Václavík, Erich Kerlin
a Vladislav Vilášek. Další mistrovství světa
se uskuteční ve Velké Británii v Londýně.
Podrobné výsledky a video jsou umístěny
na internetových stránkách:
http://championshipwac.com/vysledky/
vysledkova-listina-2018/
http://www.w-club.cz/fotogalerie.php?kategorie=2018.
Rostislav Antoníček

Dětský kravařský golfový tým uspěl
v celostátním finále
Čtyřčlenné kravařské družstvo se v pátek
24. srpna zúčastnilo v golfovém resortu
Albatross ve Vysokém Újezdu u Prahy celostátního finále SNAG golfu a dovezlo domů
skvělé druhé místo a k tomu i krásné poháry a a ceny. Celostátnímu finále předcházela v květnu tohoto roku regionální kola, ve
kterých startovalo 40 týmů ze všech koutů
naší republiky. Do desetičlenného finále se
náš tým protáhl jako devátý. V samotném
finále jsme předvedli skvělý výkon a nakonec skončili z celé ČR druzí, za vítězným
golfovým klubem z Ropice.

Výsledné druhé místo ze 40 týmů z celé
ČR je skvělý úspěch tohoto týmu. O tento
krásný úspěch se zasloužili hráči: Tereza
Derichová, Vanessa Fajkusová, Kateřina
Hatalová a Tomáš Hofman. Kravařský tým
vedli trenéři Jiří Paťava a Mirek Skokan.
Naše družstvo si dvoudenní sportovní výlet užilo po všech stránkách. Krom vlastní
soutěže naše děti zhlédly přední turnaj
evropské golfové série PGA tour, vyšel čas i
na večerní procházku historickým centrem
Prahy.
Mirek Skokan

Užitečné informace
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FORENZNÍ IDENTIFIKAČNÍ ZNAČENÍ
JÍZDNÍCH KOL PROSTŘEDNICTVÍM

SYNTETICKÉ DNA

Jedná se o novou metodu ochrany majetku, především s preventivním účinkem. Všechna takto
označená jízdní kola jsou vybavena samolepkami, které varují pachatele, že jízdní kolo je speciálně
označeno a že může být snadno identifikováno městskou policií. Takto označené jízdní kolo je
pro potenciálního zloděje bezvýznamné z pohledu jeho možného dalšího zpeněžení. V kombinaci
s dalšími způsoby ochrany, jako je evidence jízdního kola dle jeho typu, barvy, čísla rámu, vybavení,
fotografie, v lokálním registru i národním registru, pomůže toto značení odradit pachatele od úmyslu
spáchat trestný čin, nebo jej usvědčit z jeho spáchání.
Metoda forenzního identifikačního značení se vyznačuje vysokou odolností vůči vnějším vlivům
a dlouhou životností. Jejich vyhledávání na jízdním kole se provádí pod UV světlem, kde mikrotečky
světelkují. Vlastní kód na mikrotečce se pak jednoduše přečte za pomocí zvětšovacího zařízení.
Proces označení jednoho jízdního kola trvá zhruba 30 minut. Každé značené kolo je detailně
vyfotografováno a popsáno pro potřeby registru. Poté je nanášena syntetická DNA na několik
příslušných míst na jízdním kole.

Městská policie Kravaře v rámci Programu prevence kriminality
na místní úrovni realizuje projekt Ministerstva vnitra ČR na
forenzní značení jízdních kol.a to od ČERVNA 2018.
Z 90% tuto preventivní aktivitu hradí Ministerstvo vnitra České republiky
v rámci dotace a zbývajících 10% financuje Město Kravaře.
Značení je prováděno jen pro občany s trvalým pobytem na území
města Kravaře a to ZDARMA!

Značení probíhá v konkrétní dny ve stanovených časech
(po půlhodině). Každý zájemce se musí předem přihlásit na
daný termín a čas vyplněním elektronického formuláře na
webových stránkách Městské policie Kravaře. Pro vlastní
evidenci musí mít s sebou: občanský průkaz, doklad o
nabytí jízdního kola (pokud jej nemá, bude s ním sepsáno
čestné prohlášení) !!! čisté, odmaštěné a suché jízdní kolo
!!! (na znečištěná, mastná a vlhká jízdní kola nelze značící
roztok aplikovat)

Vlastní evidence a značení jízdních kol bude
strážníky a prováděno v areálu služebny
Městské policie Kravaře na ulici Náměstí 43
(budova MěÚ).

Česká asociace hasičských důstojníků

Česká asociace hasičských důstojníků

Hasičský záchranný sbor
České republiky

Hasičský záchranný sbor
České republiky

NEBEZPEČNÉ PLYNY
V DOMÁCNOSTI
METAN

PROPAN-BUTAN

OXID UHELNATÝ

Kde jste ohroženi nebezpečnými plyny?
při vaření v kuchyni – zemní plyn a propan-butan
při vytápění a ohřevu vody – zemní plyn,
propan-butan a oxid uhelnatý

Jak Vás primárně ohrožují tyto plyny?
výbuch – zemní plyn, propan-butan
jedovatost – oxid uhelnatý NENÍ CÍTIT ANI VIDĚT!

Jak můžete snížit riziko?
pravidelnými kontrolami a revizemi zařízení a rozvodů
instalací detektorů plynů do domácnosti

AUTONOMNÍ
HLÁSIČE POŽÁRU
Co je hlásič požáru?
jednoduché zařízení, které Vás upozorní
na vznikající požár
obsahuje detektor požáru s hlasitou
akustickou a vizuální signalizací

Proč si hlásič požáru pořídit?
včasné zjištěni vznikajícího požáru
upozornění na požár pomocí
zabudované sirény
možnost včasné záchrany
Vašeho života a majetku
jednoduchá a rychlá instalace
nenápadný vzhled
dostupná pořizovací cena

Kam umístit hlásič požáru?

Co umí detektor plynů?
zjišťuje přítomnost plynu
signalizuje přítomnost plynu akusticky a vizuálně

na strop hlídané místnosti
Varianty rozmístění
minimální varianta – schodiště, předsíň
střední varianta – schodiště, předsíň, obývací pokoj, ložnice

Instalace detektorů je jednoduchá a jsou
běžně dostupné na českém trhu.
Česká asociace hasičských důstojníků radí:
Chcete chránit sebe?
www.cahd.cz
Instalujte si doma detektory plynů.

maximální varianta – do všech místností mimo koupelny a WC

www.cahd.cz

Česká asociace hasičských důstojníků
doporučuje alespoň střední variantu
zabezpečení autonomními
hlásiči požáru.

Zveme vás
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MĚSTO
KRAVAŘ E

Město Kravaře a CVČ Kravaře pořádá:

STRAŠIDELNÉ
PROHLÍDKY

KRAVAŘSKÉHO ZÁMKU

3

12. říjen 2018

oD 19:00 DO 22:00 HOD.

Partneři:

Vstupné 30 Kč

MS - Olšinka Kouty

AUTO BÁRTA s.r.o. OPAVA

Řeznictví MAX Bolatice

Inzerce 		
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Řádková inzerce
AGROPA GROUP s.r.o. přijme pracovníka úklidových
prací, vhodné jako brigáda nebo druhá práce. Úklid 2-3x
týdně (po, st, pá, pouze dopoledne cca 3 hod.). Uchazeči
volejte 553 673 303.
Pronajmu 2 byty v RD v Kravařích (2+kk, 3+1). RD po
celkové rekonstrukci, zateplený, rekuperace, podlahové
vytápění, nutno vidět. Možno pronajmout i garáž.
Tel. 607 812 444.

Pojišťovna
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VÁŠ KRAVAŘSKÝ
REALITNÍ MAKLÉŘ

PŘIJMEME
dělníky
PŘIJMEMEstrojírenské
strojírenské dělníky ( i nevyučené
)

POMŮŽU VÁM
PRODAT NEBO NAJÍT
VAŠÍ NEMOVITOST

( 3 směnný provoz)

do 3 směnného provozu

Obsluha kalícího lisu, pily, nůžek, frézy, plazmy, CNC, lakování, svařování, montáž.

Obsluha kalícího lisu, pily, nůžek, frézy, plazmy,
Nabízíme:
CNC, lakování,
svařování,
Přiměřené platové
podmínky +montáž.
bonusy ( nástupní plat od 13500,-)
 Stravenky

Nabízíme:
Nástup možný ihned .
• Přiměřené
platové podmínky + bonusy
Kontakt: tel.: +420 602 503 869, e-mail.: smolka@agropagroup.cz
AGROPAGROUP
s.r.o.,
Kostelní
3316/2d, 747 21 Kravaře, www.agropagroup.cz
(nástupní
plat
od
14 000,-)
• Stravenky
Nástup možný ihned

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 :

Kontakt:
Tel.: +420 602 503 869
e-mail.: smolka@agropagroup.cz
www.agropagroup.cz
AGROPAGROUP s.r.o., Kostelní 3316/2d, 747 21 Kravaře

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

Zveme Vás 		
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HUDEBNÍ PODZIM
NA ZÁMKU
21/10/2018

14:00 hod./zámek Kravaře

HUDBA
V MYŠLENKÁCH
MASARYKOVÝCH

Více než hudební zážitek
COLLEGIUM BONUM

VSTUPNÉ 100 Kč/koncert
Předprodej vstupenek na zámku
a v Městské knihovně v Kravařích

Jedinečné spojení dvou
netradičních nástrojů
Akordeon - Jitka Baštová
Loutna - Jindřich Macek

28/10/2018

16:00 hod./zámek Kravaře

FOLKLÓRNÍ INSPIRACE
K VÝROČÍ REPUBLIKY

Akci pořádá Město Kravaře,
oddělení kultury

www.kravare.cz
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