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Odpustové veselí je za
námi
Po kolikáté už? Těžko z hlavy říct. Jsou to
již desítky let, s největší pravděpodobností
i více než jedno století, kdy se ve stejnou
dobu, na stejné místo, tedy k nám do Kravař sjíždí provozovatelé kolotočů, nejrůznějších atrakcí a prodejci nejrůznějšího
pouťového zboží. A za nimi proudí davy
lidí. Místních, přespolních i těch z velké
dálky. Co je na našem odpustu tak lákavého? Proč se stal doslova fenoménem?
Svůj velký podíl má na tom sv. Bartoloměj,
patron našeho chrámu a také původní
myšlenka takto velkých poutí. S radostí

Stavební práce o prázdninách
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musím říct, že tato myšlenka nikdy nebyla
a věřím, že ani nikdy nebude zapomenuta.
Při slavnostní nedělní mši svaté bylo vidět,
že ne všichni návštěvníci jsou místní farníci a skutečně v rámci této poutě přicházejí
i cizí poutníci.
Neznám nikoho, kdo by se v dětství na tento pětidenní maratón netěšil. Těšili jsme
se až tak moc, že nám ani nevadil blížící
se konec prázdnin. Tehdy jsme dokázali
kolotoče nejen spočítat, ale i pojmenovat.
Housenková dráha byl adrenalinový vrchol
a vystát frontu na tu správnou gondolu

Přihláška na Karmašové
posezení pro seniory
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byla povinnost. Ten, kdo si už troufnul
do klece, byl opravdový frajer (pro mladší
ročníky - klec rovná se něco jako výtahová
šachta, přetáčející se působením vlastní
síly). Pak si ještě vzpomínám na houpačky-lodičky, Ruské kolo, bourací autíčka,
řetízkáč a labutě. Mimochodem na labutě mám jednu krutou vzpomínku, protože
nás s kamarádkou nevyvezly a pět minut
jsme kroužily při zemi. Trapas.
Dnes už kolotoče spočítáme stěží, jména
některých nedokážeme správně vyslovit
a při pohledu na děti visící hlavou dolů
nechápeme a vzpomínáme na náš housenkový adrenalin. Ovšem letošním hitem
bylo jednoznačně fascinující obří Ruské
kolo, měřící téměř pětatřicet metrů. Tak to
tu zaručeně ještě nebylo.
Pokračování na str. 9.
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
podzim už je cítit ve vzduchu, děti usedly zpět do školních
lavic a léto je definitivně pryč. První školní den celý propršel, vlastně lilo jako z konve. Ale prvňáčkům to radost
nepokazilo, s úsměvem na tváři pozorovali nové kamarády, pěkně vyzdobenou třídu a paní učitelku. Pro všechny
děti je to zásadní změna, jiný režim a spousta povinností.
Ráda bych jim popřála, ať se jim ve škole líbí. Rodičům
přeji spoustu trpělivosti a učitelům, ať jim vydrží dobrá
nálada až do konce školního roku.
Ráda bych poděkovala za ochotu a spolupráci Zámeckému klubu žen (paní Evě,
Dáši, Jarce) při přípravách na plánované natáčení rakouské televize ORF. Režiséra
pořadu zajímalo, jak se správně pečou typické prajzské koláče. Z natáčení pořadu
nakonec sešlo, ale to nevadí, určitě se naskytne něco dalšího... a už víme, jak na to.
A vlastně... jejich škoda, protože u nás jsou ty nejlepší koláče široko daleko. Členky
Zámeckého klubu jsou hodně aktivní a zapojily se i do dalšího projektu „Rok na
vsi“. Až to všechno vypukne, máte se na co těšit.
Aktuálním tématem, které se řeší po zářijovém zastupitelstvu města, je návrh na
odvolání mé osoby z funkce starostky, odvolán měl být i místostarosta Martin
Schwarz (ANO) a celá rada města ve složení Ing. Petr Muczka, Petr Jochim a Ing.
Martin Weczerek (KDU-ČSL). Tento návrh podala v zastoupení opozičních zastupitelů Ing. et Ing.Šárka Nedělová (Za Kravaře prosperující). Tento bod byl navržen
jako doplnění stanoveného a vyvěšeného programu jednání ZM. Přítomno bylo
všech 21 zastupitelů města. Neúspěšný pokus o odvolání vedení města skončil
v poměru hlasování 11:10. Takže opravdu velmi těsně. Ptáte se, co by nastalo po
odvolání vedení? V plánu měli volbu zastupitele, který by dostal pouze pověření
řídit město do doby, než by se zvolil starosta nový. Další variantou, která by mohla
v budoucnu nastat, je nucená správa řízená úředníkem z Ministerstva vnitra nebo
předčasné volby. Přijde mi velká škoda, že v době, kdy se město rozvíjí, daří se plnit
finanční rezervu, jsou v běhu projekty za několik desítek miliónů korun a máme
dobře našlápnuto získat další finanční prostředky na dotacích, se nedaří nalézt
cestu kompromisu. I nadále jsou v plánu jednání o doplnění rady města a utvoření
stabilní koalice.
Příjemné podzimní dny.

Monika Brzesková, starostka

Připravujeme Vítání občánků
Zájemci o slavnostní obřad pro nově narozené občánky „Vítání občánků“ mohou
své děti (s trvalým pobytem na území města Kravař) 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
Při přihlášení je nutné předložit rodný list
dítěte a platný občanský průkaz!
O termínu slavnostního obřadu budou
rodiče přihlášených dětí včas informováni.

Životní jubileum
v září slaví:
80 let
Karel Taschka
Karel Gratza
Max Weczerek
Marie Židková
Rosemarie Gewiesová
Herbert Willaschek
Adolf Slaný
Karel Uwira
Marianne Chlánová
Karl-Heinz Weczerek
Rosemarie Konečná
Dieter Thiemel
85 let
Liselota Hahnová
90 let
Marta Šimečková
Ehrenfried Harazim
Reinhard Večerek
91 let
Anna Komárková
92 let
Hilda Mičulková
93 let
Marie Kubínová
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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Senioři využívají službu Senior taxi
Před časem Město Kravaře zahájilo službu Senior taxi. Přípravy této služby a veřejnou zakázku na dodavatele měla na starosti Mgr. Sandra
Hradilová a po její rezignaci v červnu převzal celou agendu Odbor sociálních věcí, který zajišťuje vše potřebné a na který se v případě dotazů
můžete obrátit. Rádi Vám pomohou a vysvětlí
fungování a podmínky Senior taxi. Je neuvěřitelné, že tato služba funguje už více jak dva
měsíce. Podle uskutečněných jízd, které Senior
taxi vykázalo, je vidět, že z řad Vás občanů, kterým je tato služba určena, je o ni zájem. A pro ty,
kteří dosud ještě možnost využívat Senior taxi
nezaznamenali, či ještě neměli příležitost ji využít, sdělujeme, že služba Senior taxi je určena
občanům s trvalým pobytem na území města
Kravaře, kteří dovršili věk 70 let, případně pro
občany mladší, kteří jsou držiteli průkazu ZTP
nebo ZTP/P a je poskytována každý pracovní
den v čase od 6:00 do 15:00 hodin.
Senior taxi slouží k přepravě výše uvedených občanů z místa jejích bydliště nebo
pobytu na níže uvedená cílová místa
a zpět, případně mezi těmito cílovými místy.
Cílovými místy jsou:
• Městský úřad Kravaře, Náměstí 43

• Městský úřad Kravaře, Tyršova 5
• Městská knihovna Kravaře, Bezručova 10
• Zámek Kravaře, Alejní 24
• Zdravotnická zařízení na území města Kravaře
• Zdravotnická zařízení ve vzdálenosti 15 km od
území města Kravaře
• Chrám sv. Bartoloměje v Kravařích, včetně
hřbitova
• Kostel sv. Mikuláše v Koutech, včetně hřbitova
v Koutech
Občan zaplatí za službu Senior taxi 20 Kč za
jednu jízdu po území města Kravaře a 40 Kč
za jednu jízdu mimo území města Kravaře.
Jednou jízdou se rozumí cesta tam, cesta zpět
se počítá již za druhou jízdu. Občan může využít maximálně 8 jízd v průběhu kalendářního
měsíce. Občan může být přepraven společně
s maximálně jednou osobou, která mu zajišťuje
doprovod, doprovod platbu za převoz neplatí.
Příjem telefonických objednávek je možný
každý den, a to v čase od 15:00 do 20:00 hodin na telefonním čísle: 773 760 969.
Irena Uličková
vedoucí odboru sociálních věcí

Likvidace plevelů na veřejných prostranstvích ekologicky? Ano, za pomocí páry!
Ve středu 24. července 2019 proběhla v areálu Mezivodky v Kravařích (a také v některých
dalších ulicích města) praktická ukázka likvidace plevelů, a to ekologicky šetrným způsobem, bez použití chemických prostředků.
Své technické řešení založené na kombinaci
působení horké vody a páry nám představili
zástupci společnosti KECKEX, GmbH.
Běžně se na likvidaci plevelů v chodnících
a u obrubníků používají chemické prostředky. Na prezentaci jsme ovšem mohli vidět,
že likvidovat nejen drobný plevel můžeme i
jinak – jen za použití páry a horké vody. Jak
to funguje? Je potřeba zásobník s vodou
a řídící jednotka s generátorem pro výrobu
horké vody a páry. Generátory horké páry
existují v dieselové i elektrické verzi, zásobníky s vodou je možné mít o libovolné velikosti. Voda se v generátoru ohřeje až na 140
stupňů, následně je aplikována směs horké
páry a vody v poměru 50 na 50. Horká voda
působí na podzemní části rostlin (likviduje
kořeny), pára pak předehřívá povrch a ničí
nadzemní (zelené části) plevelů. Díky tomu
rostliny ztrácí schopnost přijímat vodu
a rychle usychají.
Doba práce je omezena velikostí nádrže
s vodou. My jsme v rámci ukázky měli k dis-

pozici nádrž o objemu 450 litrů. V závislosti
na velikosti aplikátoru, lze s takovým množstvím vody pracovat od 30 do 60 minut. Co
ovšem nesmíme zapomenout zmínit, je, že
jsme jako první otestovali tuto metodu také
na likvidaci křídlatky.
V rámci praktické ukázky jsme mohli vidět, že
existují také alternativy k chemickému způsobu ošetření. Nyní nezbývá než se přesvědčit na vlastní oči, jak účinný tento způsob je.
V rámci Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ nyní probíhají přípravy projektového záměru na sdílení komunální techniky
mezi obcemi mikroregionu (jeho realizace se
bude odvíjet od aktuálních dotačních titulů
a úspěšnosti případné žádosti o dotaci), hledáme proto takovou komunální techniku,
která je v obcích nejen potřeba, ale také se
zabýváme možnými alternativami. To, jestli
u nás budeme plevel likvidovat za pomocí
páry nebo ne, ukáže až čas. Určitě je však
namístě poděkovat za předvedenou ukázku
alternativního způsobu jeho likvidace.
David Adamec
manažer Centra společných služeb a tajemník
Svazku obcí mikroregionu Hlučínska - západ

Konzulární dny
Německé velvyslanectví v Praze oznamuje,
že se v Kravařích uskuteční konzulární dny.
Dva zkušení konzulární úředníci jsou Vám
k dispozici ve dnech
19. listopadu od 8:30 do 17:30 hodin
20. listopadu od 8:30 do 11:00 hodin
v Buly Aréně v Kravařích (Kostelní 360/28).
Termíny lze sjednávat v souvislosti se všemi konzulárními záležitostmi, zejména
poskytne velvyslanectví příležitost zažádat
o cestovní pasy, předběžné cestovní pasy,
dětské cestovní pasy a žádosti o vystavení
německého rodného listu. Veškeré dokumenty Vám budou po vystavení z Prahy
zaslány.
Poplatky za žádané dokumenty v konzulárních dnech jsou následující:
• cestovní pas pro žadatele do 24 let: 1.800 Kč
• cestovní pas pro žadatele od 24 let: 2.400 Kč
• dětský cestovní pas do 12 let: 900 Kč
• žádost o vystavení německého rodného listu: 700 Kč
(částky se mohou v závislosti kurzu české
koruny mírně lišit)
Prosím, navštivte webové stránky velvyslanectví – www.prag.diplo.de – pro informace, které doklady pro příslušné žádosti je
nutno přinést s sebou.
Ke sjednání termínu se, prosím, obraťte na
Josefa Meleckého, tel. 602 502 478.
Velvyslanectví Spolkové republiky
Německo v Praze

Novinka pro
pejskaře: Koše
v parku
Během prázdnin jsme v zámeckém parku instalovali celkem čtyři zelené koše se
sáčky na psí exkrementy, a to v místech,
kde bývá největší pohyb pejskařů se svými
miláčky. Konkrétně poblíž hlavní brány do
parku z ul. Alejní, dále u začátku staré dubové aleje, u spodního rybníka a u lavičky
vedle mlýnského kamene. Sáčky budou
průběžně doplňovány, zbývá už tedy jen
apelovat na vlastníky psů, aby dodržovali provozní řád parku – tedy nenechávali psy běhat volně bez vodítka
a uklízeli po nich.
Kateřina Štědroňová, oddělení kultury
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Stavební práce v prázdninovém čase
V místní části Kravaře–Kouty probíhá přístavba učebny tělesné
výchovy ZŠ na ulici Bolatická. Během prázdnin se prováděly různorodé stavební práce; zdění svislých nosných konstrukcí, montáž rozvodů elektro a topení, montáž dřevěného krovu a střešní
krytiny, osazení oken a dveří, vnitřní omítky a jiné. Ke konci srpna
má stavba již konečný architektonický prostorový tvar, který je navržen tak, aby svým vzhledem byl co nejvíce podoben stávajícímu
objektu ZŠ.

Po skončení Kravařského odpustu proběhla oprava pravé části
vozovky na ulici I. Kubince, a to od hasičské zbrojnice v délce cca
390 m. Jedná se o výměnu svrchní obrusné vrstvy v tloušťce 5 cm
včetně oprav stávajících vpustí a poklopů.

Na ulici Opavská před družinou ZŠ Kravaře se buduje první
přechod v Kravařích se světelnou signalizací pro chodce včetně
nasvětlení. V rámci stavebních prací probíhají úpravy stávajícího
veřejného prostranství, aby byly v souladu s bezbariérovými úpravami pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace dle
vyhlášky č. 398/2009 Sb. včetně svislého a vodorovného dopravního značení.
Na komunikacích v prostoru města došlo k výměně vadných
poklopů a vpustí dešťové a splaškové kanalizace a k lokálním
opravám poškozeného asfaltového povrchu komunikací, aby nedocházelo k riziku poškození vozidel.
Na ulici Čeňka Trunčíka došlo k obnově zeleně za zdravotním
střediskem včetně doplnění veřejného osvětlení. Je to v současnosti poslední z naplánovaných revitalizací zeleně a parčíků v prostoru
města (obnova alejí na ulicích Bőhmova, Mírová, Novodvorská, parčíky na ulici Mlýnské, Opavské, Petra z Kravař, Bolatické, Hlučínské).

Nutnou investiční akcí pro zlepšení technického stavu kravařského zámku je probíhající další etapa oprav jeho střechy. Stavební práce jsou situovány u dvou věží v jižní části areálu a dále
u mansardové střechy ukončené věží nad hlavním vstupem od
ulice Alejní. Jedná se o kompletní výměnu střešní krytiny, břidlice
a falcovaného měděného plechu, včetně zednických a fasádních
prací. U věží v jižní části areálu zámku i o celkovou výměnu nosné
dřevěné konstrukce.
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Nová cyklostezka na Dolní Benešov byla doplněna odpočívadlem, na které Sdružení obcí Hlučínska získalo dotaci z Moravskoslezského kraje a bylo dofinancováno z prostředků města.

Dětské hřiště Olšinky

Ve velké tělocvičně u základní školy na Nádražní ulici byla provedena oprava příček a obložení tělocvičny.
Byla provedena údržba dětských hřišť na území města.
Dětské hřiště Mírová

Odbor MH a IV

Opravená věžička se vrátila zpátky na své místo
Tak a je na světě! Váží 300 kg a měří 420 cm. Řeč není o ničem jiném,
než o nové věži nad vstupním portálem zámku. Ta byla demontována
12.července, a to i za účasti ředitele Zemského archivu v Opavě PhDr.
Karla Müllera, který si tento historický okamžik také nechtěl nechat
ujít. Oprava trvala necelé dva měsíce. Nová věžička je oplechována
mědí, což jí dodává náležitou honosnost a má dřevěnou nosnou konstrukci. Do speciálně vyrobeného tubusu byl vložen vzkaz pro generace příští. A až třeba za 50 let budou děti našich dětí opravovat zámeckou střechu, zjistí, že v srpnu roku 2019 byla, krom velkého horka,
už pátým rokem starostkou města Mgr. Monika Brzesková, která se ve
svých 18 letech stala nejkrásnější dívkou České republiky a následně
i Evropy a že se momentálně stará o 6 780 obyvatel. Taky se dozví, že
se zrovna snažíme opravit střechu našeho krásného zámku a břidlice
na ni byla dovezena až z daleké Galicie v severozápadním Španělsku
a mimochodem se také dozví, kolik nás stojí chleba, litr mléka anebo
čepované pivo, za kolik se dá pořídit nové auto anebo jaká je minimální mzda. K tomu všemu bylo přiloženo poslední číslo Besedníku a
platné mince v hodnotě 88 Kč. Pomalu se tak další fáze oprav střechy
zámku chýlí ke konci. Všechny tyto odborné práce na této fázi oprav
provádí firma KaP s.r.o. z Opavy, která se specializuje na opravy střech
historických a sakrálních staveb pod dohledem pracovníka Národního památkového ústavu Mgr. Václava Hájka. Prosíme proto návštěvníky parku i zámku o shovívavost, ale také o zvýšenou opatrnost. Vracíme zámku původní krásu a ještě nějaký čas to potrvá...
Monika Ševčíková, oddělení kultury

Z městského úřadu

Město může získat
odměnu za třídění
Firma Elektrowin a.s. je největším kolektivním
systémem, zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Společnost zajišťuje sběr, zpracování,
využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na chladící zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Jejich Motivační program je
určen pro obce, zapojené do systému zpětného odběru elektrozařízení, provozovaného
společností Elektrowin.
Abychom dosáhli na odměnu z motivačního
programu, která činí až 50.000 Kč, musí obec
splnit určité podmínky. Výše odměny se odvíjí
od výtěžnosti za čtvrtletí na občana. V letošním roce jsme během 2. čtvrtletí splnili limit
pro přiznání odměny ve výši 30.000 Kč. Předmětem odměny je vybudování nepropustné
plochy pro skladování elektrozařízení, rozšíření zpevněných ploch v našem sběrném dvoře
na ulici Tyršova 5. Občané mohou své vysloužilé elektrospotřebiče odkládat ve sběrném
dvoře již od 1.10.2019.
Další místo zpětného odběru je sběrna na ulici Luční. Elektrozařízení z tohoto místa je však
převáženo na hlavní provozovnu fy Ritschny
do Opavy, tím se limit výtěžnosti za občana
Kravař nezvyšuje.
Drobné elektrozařízení je možno odložit také
do červených kontejnerů, rozmístěných v obci
Kravaře na šesti stanovištích.
Sběrné místo pro vysloužilé spotřebiče v areálu Unipra, s.r.o. na ulici Opavská 5a se ruší, ale
zpětný odběr posledního prodejce zůstává,
tzn., že při koupi nového spotřebiče zde můžete svůj starý elektrospotřebič odložit.
Za loňský rok 2018 bylo do systému odevzdáno 19,5 tun elektrozařízení. V 1. pololetí roku
2019 to bylo 15 tun, což je dobrým předpokladem pro celoroční stabilní sběr. Z toho vyplývá, že tento systém zpětného odběru je pro
obec a taky pro občany přínosem.
Odbor MH a IV

Hledáme strážce
přechodu
Městská policie Kravaře shání strážce
přechodu na ulici Opavskou.
Případní zájemci získají více informací
na tel. číslech: 605 221 044, 605 221 049,
nebo na sebe mohou zanechat kontakt
na záznamníku 553 777 900.
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Den pěstounství může navštívit
široká veřejnost
Dne 12. 10. 2019 v čase od 10:00 do 18:00
hodin se uskuteční v Dolní oblasti Vítkovice, z.s. „Den pěstounství“, který již potřetí
připravil Moravskoslezský kraj ve spolupráci s organizacemi, které působí v oblasti náhradní rodinné péče. Tento den je
vnímán Moravskoslezským krajem nejen
jako vhodná forma propagace, ale především jako symbol poděkování a ocenění
všem pečujícím náhradním rodičům, kterým nejsou lhostejné osudy opuštěných či
ohrožených dětí. „Den pěstounství“ se tak
stává již tradičním místem vzájemného setkávání pěstounských rodin a dalších osob
angažovaných v procesu náhradní rodinné
péče. Během této společenské akce bude
umožněn pěstounským rodinám bezplatný vstup do interaktivních expozic Velkého
a Malého světa techniky či vstup na Bolt
Tower. Pro všechny účastníky bude navíc
zajištěn po celý den bezplatný zábavný

program sportovního a zážitkového charakteru. Vystoupí zde mimo jiné známý
muzikálový zpěvák Tomáš Savka a jeho
kolegyně Martina Šnytová, děti a mládež
zajisté přivítají hudební a taneční číslo Patrika Ulmana nebo vystoupení parkouristů.
Připravena je i celá řada dalších lákadel.
Moravskoslezský kraj ani v letošním roce
nezapomněl obdarovat i návštěvníky z řad
široké veřejnosti a pro ty, kteří v den konání
akce dorazí, zajistí 20% slevu na vstupném
do Malého a Velkého světa techniky. Tito
návštěvníci mohou stejně jako pěstounské
rodiny využít zdarma celodenního zábavného programu pro děti i dospělé.
Na tuto akci jste všichni srdečně zváni.
Irena Uličková
vedoucí odboru sociálních věcí

OKÉNKO DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

13. část: Podpora samostatného bydlení

Sociální služba „Podpora samostatného
bydlení“ (dále také „PSB“) je službou, která
patří mezi lidmi k méně známým.
Podpora samostatného bydlení je terénní
službou, jejímž posláním je pomoci osobám, které chtějí žít samy ve svém vlastním
nebo pronajatém bytě, ale mají sníženou
soběstačnost z důvodu svého zdravotního
postižení nebo chronického onemocnění a to i duševního. Z tohoto důvodu tyto
osoby ještě nejsou úplně samostatné v
úkonech péče o vlastní osobu, domácnost
a osobní záležitosti. Tyto osoby vyžadují
pomoc, i když přitom nejsou zcela odkázány na pomoc druhé osoby a jsou schopny
třeba i s podporou vyjádřit svůj postoj, přání a potřeby.
Uživatelé služby PSB se učí za podpory
pracovníků této sociální služby, kteří k nim
docházejí do domácnosti, zvládat či zdokonalovat se ve veškerých dovednostech
potřebných k zajištění soběstačnosti při
vedení domácnosti. Prakticky se učí nácviku domácích prací, péče o vlastní domácnost a svou osobu. Učí se využívat běžně
dostupná místa a služby, jsou podporováni při kontaktu s přirozeným prostředím,

jedná se například o podporu při nakupování, cestování běžnými dopravními prostředky, využívání služeb knihovny a další.
Učí se aktivně trávit volný čas, například
návštěvou kina, divadla atd. Také se učí
vyšší samostatnosti v rozhodování a jsou
podporováni při zvyšování svého sebevědomí a hospodaření s penězi.
PSB je sociální službou, kterou si klienti
sami platí.
Podporu samostatného bydlení poskytují
v okrese Opava podle § 43 zákona o sociálních službách tito poskytovatelé:
• Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Partyzánská 229, 747 87 Budišov nad
Budišovkou,
• Fokus - Opava, z. s., Hradecká 650/16,
746 01 Opava,
• Sírius, příspěvková organizace, Lepařova
1417/12, 746 01 Opava.
Více informací o věku a cílové skupině naleznete u jednotlivých poskytovatelů na
odkaze: http://iregistr.mpsv.cz/.
Irena Uličková
vedoucí odboru sociálních věcí

Z městského úřadu
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KARMAŠOVÉ POSEZENÍ
PRO SENIORY STARŠÍ 80 LET

13/11/2019 OD 13:00 HOD.
VE FARNÍ STODOLE V KRAVAŘÍCH
Vyplněné přihlášky
odevzdávejte od 7. října
do 6. listopadu na zámku
v Kravařích, v Městské knihovně
nebo na podatelně Městského úřadu.
K přihlášce je třeba předložit občanský
průkaz seniora.

Kontakt:
Ing. Silvie Hříbková
vedoucí oddělení kultury
Tel. 553 777 970

PŘIHLÁŠKA NA KARMAŠOVÉ POSEZENÍ - 13.11.2019
Jméno a příjmení: ...................................................................................................
Adresa: .....................................................................................................................
Datum narození: .......................................................................................................
Telefonní kontakt: .....................................................................................................
Posezení se zúčastním na invalidním vozíku:
* vámi vybranou variantu zakroužkujte

ANO*

NE*

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

Jméno, příjmení, telefonní kontakt
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.....................................................
podpis seniora

Kultura

Letní kino v zámeckém parku
Čertí brko, Chata na prodej, Trabantem
tam a zase zpátky, Po čem muži touží. Tohle byla filmová nabídka Kinematografu
bratří Čadíků pro letošní rok. Milovníci
českých filmů a příznivci promítání pod
širým nebem si mohli užívat jedinečnou
atmosféru letního kina v zámeckém parku od úterý 13. srpna. Na pondělní pohádku bohužel kvůli nepříznivému počasí nedošlo, ale o to větší byla návštěvnost
další večery. Nejúspěšnější byl závěrečný
čtvrteční večer. Každý z přítomných chtěl
přijít na to, po čem muži touží... Kinematograf bratří Čadíků jezdí do Kravař už od
roku 2006. Přidanou hodnotou celé akce
je fakt, že výtěžek z dobrovolného vstupného putuje na charitativní účely, konktrétně na Konto bariéry. Letos se díky
vám podařilo vybrat krásných 20 289 Kč.
Děkujeme! :-)
red

Slavnostní mše
při příležitosti
Kutského odpustu
Odpust v Koutech byl letos oslaven slavnostní mší svatou v neděli 18. srpna. Pro
mnohé farníky to bylo také první seznámení s naším novým panem farářem otcem Janem Szkanderou. Krásná výzdoba zcela zaplněného kostela, dojemný
průvod kravařských Karmašnic, ale také
skvělý výkon místního chrámového sboru jen umocnily sváteční atmosféru. Po
mši svaté pak před kostelem proběhlo
velmi milé a přátelské posezení všech
farníků u kávy, odpustových koláčů
a dobrého vína.
Monika Ševčíková
oddělení kultury
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Návštěvníci obdivovali krásu
historických vozidel
Letos za nádherného počasí druhou srpnovou sobotu se přes 2 000 návštěvníků přišlo
podívat v zámeckém parku v Kravařích na akci
pořádanou místním spolkem Auto Moto Club
Kravaře. Lákadlem byla totiž každoroční soutěž historických vozidel OLDTIMER PARADE.
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 cca 250 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 vodou chlazená Tatra 17/31, oko
příznivce ladných křivek pak mohlo spočinout

třeba na karoseriích Jaguarů E-Type ve verzích coupé i cabrio, Jaguaru SS 100, roadsteru
MG TD, či Jawě Minor sport a několika Škodovkách Felicia. Obdivovatelé meziválečných
vozů jistě rovněž potěšily Tatrovky 12, 54, 57
a 57A, Pragovky Baby, Škoda Popular a další.
Mezi vystavenými motocykly vynikaly motocykly Vincent Rapide „C“, Harley Davidson typ
„D“ a BMW R51/3. Nedaly se přehlédnout i další motocykly BMW R75 Sahara a několik BMW
R35. Trochu schovaná mimo hlavní dění pak
byla k zhlédnutí vedle amerických křižníků silnic vcelku raritní Škoda 1000 MBX, JAWY 500
OHC a závodní speciál Sarolea, jehož nádherný zvuk motoru si mohli návštěvníci naplno
vychutnat během soutěže o nejkrásnější zvuk
závodních vozidel. Doprovodný program pro
diváky byl letos zpestřen prezentaci otočného
simulátoru nárazu pojišťovny GENERALI.
Tomáš Barták

Kultura
Pokračování ze strany 1.
K tomu všemu doprovodný program,
v dobré vůli poskládaný tak, aby byl pro
všechny. Ať si každý přijde na své, ať už
to byla cimbálová muzika, praví rockeři
z Turba, první superstar Aneta Langerová či
poctivá dechovka.
Máme to za sebou. Vše se podařilo. A za
všechny organizátory děkuji paní starostce, protože se skutečně postarala
o dokonalou synchronizaci všech složek.
A během těch několika dnů intenzivních
příprav jsem nesčetněkrát slyšela její slova
„Hlavně, ať se nikomu nic nestane“, protože být starostkou je holt starost. A tu naše
paní starostka o nás má.
Monika Ševčíková, oddělení kultury
Foto: Armin Mruzek

strana 9

Z naší knihovny
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Městská
knihovna
Kravaře

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

Výběr knižních
novinek

Městská knihovna zahájila podzimní
sérii akcí a přednášek
Po loňské přednášce Martina Dudy o studijním pobytu v Kolumbii k nám v pátek 13. září
zavítala jeho sestra Michaela. Ve svém poutavém vyprávění nám přiblížila svůj roční pobyt v
Mexiku, který strávila na střední škole v Mazatlánu. Během večera jsme se seznámili s životem v místních rodinách, národními pokrmy, zdravotní péčí a s místy, které osobně navštívila
v rámci poznávání této země. Děkujeme Míše za návštěvu a přejeme hodně štěstí na dalších
cestách!
Eva Hanzlíková, knihovnice

Beletrie pro dospělé

• Patricia Gibney – Andělé smrti
• David Jackson – Ani muk
• Roman Voosen – Archanděl
• Barbora Tlustá - Bez obalu. Jak žít zero waste
• Diana Cooper – Cesta prosvětlení
• Radka Denemarková – Hodiny z olova
• Dana Stabenow – Chladný den pro vraždu
• Heidi Perks – Jak jsi mohla
• Tatiana de Rosnay – Klíč k minulosti
• Miky Škoda - Můžeš (po)dělat cokoliv
• Danielle Steel – Nebezpečné hry
• Jana Poncarová – Podbrdské ženy
• Anders de la Motte – Podzimní případ
• Sally Hepworth - Rodina odvedle
• Vi Keeland – Rebelské srdce
• Charlotte Link – Rozhodnutí
• C. L. Taylor – Spánek
• Barbara Erskine – Strom duchů
• Andrew Mayne – Šelma
• Lucie Jandová – Temné matky a jejich dcery
• Dominik Dán – Venuše ze zátoky
• Angela Marsons – Zlámané kosti
• Cara Delevingne – Zrcadlo, zrcadlo

... a něco pro děti a mládež
• Stephanie Burgis – Drak s čokoládovým srdcem
• Prasátko Peppa Příběhy o prasátku Peppě 2
• Zuzana Pospíšilová – Příhody veselých prvňáčků
• Lauren Oliver - Replika
• C.G. Drews – Tisíc dokonalých tónů

„Knihy jsou jediná věc, za kterou
utratíte peníze, ale přitom se stanete
bohatšími.“

PŮJČOVNÍ DOBA
Pondělí 		

8:30 - 12:00

13:00 - 17:30

Úterý 		

8:30 - 12:00

13:00 - 16:00

Čtvrtek		

8:30 - 12:00

13:00 - 17:30

Z našich mateřských škol, ostatní
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Z MŠ Kravaře-Kouty
Milí rodiče, vážení spoluobčané,
ráda bych Vás seznámila se stavebními úpravami, které proběhly
v MŠ Kravaře-Kouty během letních prázdnin. Ve dvou třídách byla
vyměněna podlahová krytina a tyto třídy byly také nově vymalovány.
Ve třídě Berušky došlo k úpravě nábytku a celá třída byla renovována. Na zahradě MŠ byly opraveny herní prvky a sedací soupravy. Vše
jsme směřovali k tomu, aby se děti po prázdninách vrátily zase do
krásného prostředí, kde se budou cítit dobře a po všech stránkách se
během celého školního roku vzdělávat. Tímto bych ráda poděkovala
zřizovateli Městu Kravaře za možnost uskutečnění těchto úprav.
Claudie Cygalová
ředitelka MŠ Kravaře-Kouty

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?
Instalujte si doma detektory plynů.
www.cahd.cz

maximální varianta – do všech místností mimo koupelny a WC

www.cahd.cz

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

Z našich základních škol
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Zahájení školního roku
U příležitosti zahájení školního roku 2019/2020
zdravím všechny, kteří jste nějakým způsobem
spojeni s naší školou a zajímáte se o dění ve
škole. V úvodním slově spojím obsahem i formou nespojitelné, od povzbuzení vás dětí, které
jdete poprvé do školy, přes výzvy k žákům, aby
se rádi učili a dobře chovali, až po sliby učitelům, že si vás všichni budeme zase více vážit.
Takové pozdravy, výzvy a sliby podepisuji, ale
dnes je zde nebudu opakovat. O školách a tedy
i o naší škole mluvíme stále, jen musíme mít
na paměti, aby se nám v příliš mnoha slovech
neztratilo to podstatné. Možná o to více je potřeba připomínat některé základní věci, které
jsou pro nás všechny důležité. Třeba to, proč
vlastně chodíme do školy a jaký smysl má vzdělání, které tady získáváme. Školu nemáme proto, abychom měli kam chodit, aby rodiče měli
kam dávat děti, aby měli učitelé kde pracovat.
Nemáme školu ani proto, aby se v ní střetávali
učitelé se žáky a jejich rodiči a všichni se navzájem trápili. Dokonce ji nemáme ani jen proto,
abychom někoho vychovávali, i když výchovné
funkce škola nepochybně také má. Škola je ale
především místem, kde získáváme a předáváme vzdělání, kde žáci přijímají od svých učitelů
nové znalosti, dovednosti, kompetence. Tento cíl nepotřebuje žádnou obhajobu, protože
vzdělávání je v rozumné společnosti chápáno jako hodnota sama o sobě. Jako něco, co
člověka obohacuje, přetváří a současně mu
umožňuje lépe rozumět světu a tím se v něm
také snadněji pohybovat. Škola tu není v prvé
řadě pro stát, kraj, nebo pro město Kravaře,
ale je vytvořena proto, aby nás pozvedala, aby
podporovala naši cestu za poznáním, aby na ni
přiváděla i ty, kteří by si jinak nevěřili nebo by
nevěděli, jak jsou jejich znalosti a dovednosti
důležité. Vzdělání nám umožňuje stát se, čím
chceme, být lékaři, ekonomy, techniky, historiky či právníky, a tento význam pro nás neztrácí
ani v průběhu života. Vzdělání má mnoho cílů,
které jsou důležité pro jednotlivce, ale i pro celou společnost. Ale má také jeden cíl, který se
nedá žádnými parametry vyjádřit. Má hodnotu
pro nás samé. Umožňuje nám lépe rozumět
světu, v němž se pohybujeme, lépe si poradit
s věcmi, jež nás obklopují, lépe pochopit lidi,
kteří jsou kolem nás. Vzdělávání ovšem není
snadné, je spojené s překonáváním a námahou. Proto je a musí být škola spojena s řádem,
jenž přináší jistotu, ale také autoritu a vede ke
spravedlnosti, a který nám pomáhá najít cestu
k poznání. Vzdělávání je ale také radostné, patří
k němu ty šťastné chvíle, kdy začínám něčemu
rozumět, kdy se dovídám, objevuji, přicházím
věcem na kloub. Proto i škola, jako místo poznávání, má přinášet radost a není nesmyslným
požadavkem, že bychom se do ní měli těšit.
I když vím, že k takové situaci je ještě leckdy
daleko. Proces vzdělávání je ale především založen na důvěře, nikdo nepoznává zcela sám,

ale aby byl proces vzdělávání úspěšný, musí žák
uvěřit svému učiteli, že mu předává to nejlepší,
co ví, že ho vede po cestě, na jejímž konci by
žák mohl, jak se také pěkně říká, přerůst svého
učitele. Škola má být tedy prostorem spravedlivého řádu, radosti a důvěry. Moderní škola je
ovšem propojena tisíci viditelnými i neviditelnými vazbami se svým okolím. Stát musí dbát
na její celkovou úroveň a vytvářet metodické a
finanční podmínky pro rozvoj školy. Zřizovatel
musí poskytovat vhodné prostory a starat se o
to, aby na škole působili dobří ředitelé a učitelé. Nesmíme zapomínat ani na všechny další
pracovníky, kteří zajišťují každodenní chod naší
školy. Klíčovou roli ovšem mají a musí sehrávat
rodiče. Bez Vaší pomoci a trvalého zájmu, kritické i sebekritické pozornosti věnované výchově
a vzdělávání nebudeme mít dobrou školu, ale
nedosáhneme ani toho, aby se vzdělávání stalo
už od mládí přirozenou a radostnou součástí
našeho života. To všechno vytváří okolí školy,
prostředí, v němž se škola rozvíjí, vnější prostor,
na kterém sice záleží, ale který není rozhodující.
Přes všechna opatření, reformy a řeči politiků či
novinářů nakonec spolu ve třídě zůstanou sami
učitelé a jejich žáci. Vytvářejí v tu chvíli zvláštní
společenství těch, kteří vědí, s těmi, kteří se mají
dovídat. Z hlediska úspěchu vzdělávání je toto
nejdůležitější okamžik. Je-li učitel kvalitní a
má-li rád své žáky, a pokud žáci respektují jeho

vědomosti a těší se na to, co se budou dovídat,
pak to musí dobře dopadnout, i kdyby vnější
podmínky školy nebyly právě nejlepší. Mějme
tedy při všech opatřeních, vizích, nových technologiích a experimentech na paměti to, co
je na škole nejpodstatnější, totiž konkrétního
učitele a konkrétní žáky, protože ti jsou jediným skutečným klíčem k úspěchu vzdělávání.
Jen oni mohou nakonec vytvořit spravedlivou,
příjemnou a obohacující školu. Přál bych nám
všem, abychom právě takovou školu měli.
V době, kdy zahajujeme další školní rok, měli
bychom všichni místo velkých slov o tom či
onom problému alespoň na chvíli pomyslet na
ty, kteří se dnes zase po čase setkali tváří v tvář.
Na učitele a jejich žáky. Tedy všichni, kteří jste
zahájili nový školní rok v naší škole - a tím vlastně tvoříte školu, protože škola není budova, ale
lidé, žáci, žákyně a jejich vyučující - buďte ujištěni, že na vás myslím, že se snažím v roli ředitele
školy udělat všechno proto, abyste mohli učit
a mohli jste se učit v dobrých podmínkách, že
do vás vkládám svoje očekávání a svoje naděje
a že věřím, že vzdělávání pro vás bude radostí
a výzvou. Přeji všem dobrý začátek nového
školního roku.
„Takový je příští věk, jak jsou vychovávaní příští
jeho občané.“ J. A. Komenský
Tomáš Dorazil, ředitel ZŠ Kravaře

Zahájení školního roku
Prázdniny opět velmi rychle utekly – a tak se
v pondělí 2. září uskutečnilo slavnostní zahájení školního roku 2019/2020.
Nejprve proběhla Dětská mše svatá v kostele sv. Mikuláše a Nanebevzetí Panny Marie,
kterou vedl otec Jan Zelenka. Pro nepříznivé
počasí se uskutečnila setkání v jednotlivých
třídách. Naši noví žáci, prvňáčci, byli přivítáni ředitelkou školy Mgr. Evou Watzlawikovou
spolu se starostkou města Mgr. Monikou Br-

zeskovou, Mgr. P. Janem Zelenkou a třídní
učitelkou Mgr. Markétou Ramachovou. Čekaly je první úkoly – představení se, nalezení své sovičky, vyplnění pracovního listu. Za
odměnu obdrželi balíček s dárky a upomínkový list. Ostatní žáky uvítaly po prázdninách
třídní učitelky a vychovatelky.
Všem žákům přejeme úspěšný a radostný
školní rok!
Eva Watzlawiková, ředitelka ZŠ Kravaře-Kouty
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Ohlédnutí za prázdninami s CVČ Kravaře
Prázdniny jsou nenávratně za námi a v centru volného času se již
pilně připravujeme na nový školní rok.
Ale určitě ještě u nás všech doznívají zážitky z letošních prázdnin. Centrum volného času připravilo o prázdninách pro všechny
dětské zájemce školního věku celkem 10 táborů různého druhu
a s různým zaměřením. Velmi oblíbené jsou příměstské tábory.
Zorganizovali jsme dva, jeden v CVČ Kravaře a druhý v klubovně
TJ v Malých Hošticích. Pro účastníky byl připraven každý den zajímavý program od 8:00 do 16:00 s výlety, návštěvou koupaliště
nebo aquaparku v Kravařích, opékáním a letos si děti příměstského tábora v Kravařích vyzkoušely i přespání v CVČ s noční hrou.
Pro děti, které mají rády pobyt v přírodě, jsme připravili 4 táborové turnusy na naší stanové základně na Hadince u Vítkova. Každý turnus byl motivován jinou táborovou hrou, ale na žádném
nechybělo plnění bobříků, táborové ohně se zpěvem za doprovodu kytary a s opékáním špekáčků, diskotéky, vaření v přírodě
a návštěva koupaliště. Tradičně organizujeme dva turnusy táborů v turistické základně Vesmír v Bolaticích. I na těchto táborech
podnikají účastníci dobrodružné cesty spojené s motivací táborů
a navštěvují zajímavá místa v okolí. Tábor v dřevěných chatkách
v penzionu Setina si oblíbila řada dětí. Velký areál nabízí dostatek
prostoru ke hrám, táborákům, sportovním i zábavným aktivitám,
které připravují pro účastníky táboroví vedoucí.
Letní tábor Hadinka II. turnus

Skvělá kuchyň, kterou nabízí penzion, byla doplněna různými
dobrotami. Děti si pochutnaly na pizze, croissantech a opékaly
párky u táboráku. Florbalový tábor má již také svou dlouholetou tradici a vedoucí se snaží každý rok vymyslet program, který
uspokojí všechny kluky. Hrály se tradiční turnaje, kluci navštívili
trampolínové centrum v Ostravě a zažili další nová dobrodružství.
Chtěla bych poděkovat všem interním pracovníkům centra za kvalitní přípravu letní táborové činnosti. Velké poděkování patří také
všem externím vedoucím za jejich profesionální přístup k náročné
táborové práci, za jejich kreativitu, obětavost a nadšení při práci s
dětmi.
O tom, že naše práce je na skvělé úrovni, svědčí účast na táborové
činnosti. V letošním roce se celkem na všech táborech zrekreovalo 450 dětí. Zorganizovali jsme 10 táborů o hlavních prázdninách
a 1 příměstský tábor o jarních prázdninách.
Děkujeme všem našim sponzorům, kteří přispěli jakýmkoli způsobem k zpestření stravy nebo programu na táborech. Jmenovitý
seznam zveřejníme na našich webových stránkách.
Loučíme se s létem, ale čeká nás jistě krásný a zajímavý nový školní rok, který opět ukončíme táborovou sezónou.
Eva Jurášková
Ředitelka CVČ Kravaře
Letní tábor Bolatice II.

Letní tábor Setina
Příměstský tábor Kravaře

Letní tábor Bolatice I
Letní tábor Hadinka IV. turnus

Letní tábor Hadinka IV. turnus

Příměstský tábor Malé Hoštice

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

CVČ Kravaře opět otevírá zájmový kroužek pro děti od 3. do 9. třídy
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HRAJEME SI S KAMEROU
Chceš dělat rozhovory s lidmi? Zajímá tě práce s kamerou?
Nevíš, jak sestříhat video? Chceš si natočit své vlastní video?
- děti si vyzkouší role reportéra, fotografa, novináře i kameramana
- práce s multimediální technikou (diktafon, fotoaparát, práce s PC a kamerou)
- prezentování sebe sama, svého okolí, kamarádů
- vyjadřování se, sdělování zážitků a vědomostí pomocí kamery
PRVNÍ SCHŮZKA v úterý 1. 10. 2019 v 16:00 hodin v CVČ Kravaře

s

CENA: 800,- Kč (říjen – květen)






.

Přihlášky a platby online na webových stránkách CVČ nebo osobně v CVČ Kravaře. Více informací na výše uvedených telefonních číslech.

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

oblečení
obuvi
hraček
hudebnin
sportovních potřeb

PŘÍJEM ZBOŽÍ
čtvrtek 17. 10. 2019
PRODEJ ZBOŽÍ
pátek 18. 10. 2019

8:00 – 12:00 hodin
13:00 – 18:00 hodin
8:00 – 12:00 hodin
13:00 – 18:00 hodin

sobota 19. 10. 2019

8:00 – 11:00 hodin

VYÚČTOVÁNÍ
pondělí
ondělí 21. 10. 2019

13:00 – 19:30
0 hodin
hodi

POPLATKY
Příjem věcí: 2,- Kč / za 1 kus
Prodej věcí: 2,- / za 1 kus z celkové prodané částky do 500,- Kč nebo 15% z celkové prodané
částky nad 500,- Kč
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NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ CENTRA VOLNÉHO ČASU KRAVAŘE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020
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 ZŠ Kravaře
Angličtina dospělí a mládež od 15 let - začát., pokročilí

Bojová umění Kravaře
Flétnička MŠ
Flétnička ZŠ
Florbal - benjamínci - pro kluky i děvčata
Florbal - benjamínci - výběr
Florbal – mladší, starší
Florbal – výběr
Gymnastika
Hokejový kroužek
Horolezecký kroužek – Bolatice
Hra na keyboard – začátečníci
Hra na keyboard – pokročilí
Hra na kytaru – začátečníci I., II.
Hra na kytaru – pokročilí I., II.
Jak točit jako YouTuber
Keramický kroužek I.
Keramický kroužek II.
Keramický kroužek pro dospělé
Letecký modelář Kravaře
Mažoretky Kravaře
Povídání, to je hraní!
Rybáři – pokročilí
Rybáři – začátečníci
Sportovky
Stolní tenis
Škola bruslení - podzimní kurz I. - VI.
Škola bruslení - jarní kurz I. - VI.
Školička pro předškoláky
Taneční přípravka Street dance
Taneční kroužek Street Dance
Výtvarný kroužek – Šikulové

2 000,-

od 18 let

Čtvrtek 3.10.2019 ve 12:20 hodin, MŠ Kravaře.
Úterý 1.10.2019 ve 13:30 hodin, CVČ Kravaře.
Termín první schůzky bude upřesněn.

800,-

od 1. třídy

Úterý 1.10.2019 v 17:30 hodin, malá tělocvična ZŠ Kravaře.

750,-

děti MŠ

750,-

1. - 3. třída

Středa 2.10.2019 ve 14:45 hodin, CVČ Kravaře.
Středa 2.10.2019 ve 14:00 hodin, CVČ Kravaře.

800,-

děti od 5 let do 2. třídy

Pondělí 7.10.2019 v 16:00 hodin, velká tělocvična ZŠ Kravaře.

650,-

děti MŠ

750,-

1. - 2. třída

1 000,850,1 800,800,1 500,-

výběr

Pondělí 9.9.2019 v 16:00 hodin, velká tělocvična ZŠ Kravaře.

3. - 9. třída

Sobota 5.10.2019 v 18:00 hodin, velká tělocvična ZŠ Kravaře.

výběr

Středa 4.9.2019 v 17:00 hodin, velká tělocvična ZŠ Kravaře.

1. - 5. třída

Středa 2.10.2019 v 15:15 hodin, malá tělocvična ZŠ Kravaře.

od 1. tř., pokročilí bruslaři

Úterý 22.10.2019 v 15:45, CVČ Kravaře - informační schůzka.

950,-

1. - 6. třída

Pondělí 7.10.2019 v 16:30 hodin, sportovní hala ZŠ Bolatice.

750,-

od 2. třídy

750,-

od 2. třídy

Středa 2.10.2019 v 15:45 hodin, CVČ Kravaře.
Středa 2.10.2019 v 16:30 hodin, CVČ Kravaře.

750,-

od 4. třídy

Pondělí 7.10.2019, čtvrtek 3.10.2019 v 15:30 hodin, CVČ Kravaře.

750,-

od 4. třídy

Pondělí 7.10.2019, čtvrtek 3.10.2019 v 16:30 hodin, CVČ Kravaře.

800,-

3. - 9. třída

850,-

1. - 9. třída

850,-

1. - 9. třída
dospělí

Úterý 1.10.2019 v 16:00 hodin, CVČ Kravaře.
Úterý 1.10.2019 ve 14:30 hodin, CVČ Kravaře.
Úterý 1.10.2019 v 15:30 hodin, CVČ Kravaře.
Čtvrtek 3.10.2019 v 18:00 hodin, CVČ Kravaře.

750,-

od 3. třídy

Pátek 4.10.2019 ve 14:00 hodin, klubovna vel. tělocvičny ZŠ Kravaře.

800,-

pro děti od 4 let

Pondělí 30.9.2019 v 16:00 hodin, malá tělocvična ZŠ Kravaře.

pro děti MŠ a 1. třídy ZŠ

1 800,-

100,-

od 2. třídy

200,-

od 1. třídy

Pondělí 7.10.2019 ve 14:30 hodin, CVČ Kravaře.
Sobota 21.9.2019 v 9:00 hodin, CVČ Kravaře.
Sobota 21.9.2019 v 9:00 hodin, CVČ Kravaře.

700,-

1. - 5. třída

Středa 2.10.2019 ve 14:00 hodin, malá tělocvična ZŠ Kravaře.

800,-

od 2. třídy

Čtvrtek 3.10.2019 v 16:30 hodin, malá tělocvična ZŠ Kravaře.

900,-

5 - 12 let

900,-

5 - 12 let

850,-

předškolní

750,-

5 let - 2. třída

750,-

3. - 5. třída

750,-

1. - 4.třída

Neděle 3.11.2019, 10:00 hodin, Buly Aréna Kravaře.
Neděle 19.1.2020, 10:00 hodin, Buly Aréna Kravaře.
Úterý 1.10.2019 ve 12:30 hodin, CVČ Kravaře.
Termín první schůzky bude upřesněn.
Termín první schůzky bude upřesněn.
Čtvrtek 3.10.2019 ve 14:00 hodin, CVČ Kravaře.

650,-

děti MŠ

1 000,-

ZÁJMOVÉ KROUŽKY V ZŠ A MŠ KRAVAŘE - KOUTY

Angličtina hrou pro děti – předškolní děti MŠ Kouty

Flétnička pro děti MŠ Kouty
Kurz keramiky Kouty I.
Kurz keramiky Kouty II.
Myslivecko – turistický kroužek
Taneční přípravka Let´s Dance Kouty
Výtvarný kroužek Kouty

Termíny prvních schůzek

650,děti MŠ
700,-/10 lekcí 1. - 9. třída
700,-/10 lekcí 1. - 9. třída

Termín první schůzky bude upřesněn.
Termín první schůzky bude upřesněn.
Pondělí 7.10.2019 ve 14:00 hodin, ZŠ Kravaře - Kouty.
Pondělí 10.2.2020 ve 14:00 hodin, ZŠ Kravaře - Kouty.
Úterý 1.10.2019 v 15:00 hodin, ZŠ Kravaře - Kouty.
Středa 2.10.2019 ve 14:30 hodin, MŠ Kravaře - Kouty.
Termín první schůzky bude upřesněn.

650,-

1. - 9. třída

650,-

pro děti od 5 let

750,-

1. - 5. třída

Bojová umění Štěpánkovice
Fit 4 fun Štěpánkovice
Gymnasticko - taneční kroužek Štěpánkovice
Letecký modelář – volně létající modely
Mažoretky Štěpánkovice
Street dance Štěpánkovice
Výtvarné tvoření Štěpánkovice

700,-

od 1. třídy

750,-

6. - 9. třída

700,-

1. - 5. třída

750,-

od 3. třídy

750,-

od 1. třídy

750,-

3. - 9. třída

750,-

od 1. třídy

Středa 2.10.2019 v 17:30 hodin, ZŠ Štěpánkovice.
Termín první schůzky bude upřesněn.
Čtvrtek 3.10.2019 ve 13:30 hodin, ZŠ Štěpánkovice.
Pátek 4.10.2019 v 16:00 hodin, ZŠ Štěpánkovice.
Pondělí 7.10.2019 v 15:30 hodin, ZŠ Štěpánkovice.
Středa 2.10.2019 v 16:00 hodin, sál ZŠ Štěpánkovice.
Pondělí 7.10.2019 ve 13:00 hodin, ZŠ Štěpánkovice.

Gymnasticko - taneční kroužek Kobeřice I.
Gymnasticko - taneční kroužek Kobeřice II.

700,-

1. - 5. třída

Pondělí 7.10.2019 v 14:30 hodin, tělocvična ZŠ Kobeřice.

700,-

1. - 5. třída

Čtvrtek 3.10.2019 v 15:15 hodin, tělocvična ZŠ Kobeřice.

Angličtina předškolní děti MŠ Velké Hoštice
Mažoretky Velké Hoštice

650,-

děti MŠ

800,-

pro děti od 4 let

Čtvrtek 3.10.2019 ve 14:30 hodin, MŠ Velké Hoštice.
Pondělí 30.9.2019 ve 14:30 hodin, ZŠ Velké Hoštice.

Mažoretky Štítina

800,-

1. - 9. třída

Pondělí 7.10.2019 v 16:00 hodin, sál ZŠ Štítina.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY V ZŠ ŠTĚPÁNKOVICE

ZÁJMOVÉ KROUŽKY V ZŠ KOBEŘICE

ZÁJMOVÉ KROUŽKY V ZŠ A MŠ VELKÉ HOŠTICE
ZÁJMOVÉ KROUŽKY V ZŠ ŠTÍTINA

ZÁJMOVÉ KROUŽKY V ZŠ BOHUSLAVICE

Kresba, malba socha Bohuslavice
Taneční kroužek Let´s dance Bohuslavice

1 400,-/20 lekcí 4. - 9. třída

750,-

1. - 9. třída

Termín první schůzky bude upřesněn.
Úterý 1. 10. 2019 v 16:00 hodin, tělocvična ZŠ Bohuslavice.

Z domova pro seniory
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Léto v Domově pro seniory
sv. Hedviky – Kravaře
Teplé a slunečné dny letošního léta přiměly
naše klienty k častým odpoledním pobytům
ve stínu venkovních prostor domova - na zahradě, pod pergolou nebo na houpačce. Zde
si klienti povídali, nebo jen pozorovali okolí
a rozkvetlou zahrádku. Často v doprovodu
personálu, rodiny či dobrovolníků navštěvovali nedalekou restauraci, kde se mohli
osvěžit.
Z letních akcí, které zaměstnanci domova
pro své seniory připravili, můžeme zmínit
např. červencové sportovní hry, kdy si klienti
na pěti stanovištích mohli vyzkoušet své dovednosti a svůj um. Po soutěžním zápolení
byli všichni odměněni zmrzlinovým pohárem a ti nejlepší soutěžící sladkými cenami.
Další prázdninovou akcí bylo srpnové opékání párků na grilu. Posezení nám během celého odpoledne zpříjemňovala hudba a také
stany, které vytvořily tolik žádaný stín.

Závěr léta je neodmyslitelně spjat s „Kravařským odpustem“, který si připomínáme
i v domově. V odpustové pondělí dopoledne
se vydalo za pomoci dobrovolníků a zaměstnanců 22 klientů do areálu Mezivodek, kde
si prohlédli nevšední atrakce a zavzpomínali na osobní zážitky a zkušenosti související
s odpustem. Po procházce mezi kolotoče
všichni společně poseděli v areálu hasičů.
Samotné odpustové posezení v domově
spojené s pečením placků máme ještě před
sebou. Máme se tedy na co těšit a věřit, že
i tentokrát nám počasí bude přát.
Děkujeme všem, kteří nám s realizací akcí
pomáhají a těšíme se na další setkání. Přejeme všem školákům pohodový start do nového školního roku a všem ostatním příjemné
podzimní dny.
Petra Jochimová
aktivizační pracovnice domova

Vzdělávání v každém věku

Oznamujeme témata Malé univerzity III. věku - XXIX. semestru
pro rok 2019/2020
• září 2019		

Základní škola dnes		

Mgr. Eva Watzlawiková

• říjen 2019		

Umělecká řezba a sochařství

Horst Benek

• listopad 2019 		

Život ve městě 		

Mgr. Monika Brzesková

• prosinec 2019		

Advent – doba očekávání

otec Jan Szkandera

• leden 2020		

Poslání a práce hasičů		

Lukáš Glabasnia

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

Domov pro seniory
získal dotaci
z Moravskoslezského kraje
Teplé a slunečné dny léta nám všem dělají
radost, ale pokud přijdou úmorná vedra,
radost se změní v utrpení a hledání chladu
pro odpočinek a spánek. Všichni to dobře
známe, jak hledáme ochlazení v přízemí
našich domů či osvěžení na zahradě v bazénu. Tuto možnost však naši senioři v domově nemají. V letním období zde dochází
k přehřívání pokojů, zvláště pak v horních
patrech, kdy teplota v loňském roku v místnostech přesáhla i 30°C. Naopak v zimě
jsou tyto pokoje spíše studené. Daný stav,
při současném systému vytápění a termoregulaci budovy, nelze změnit. Proto jsme
hledali technické řešení a po odborném
posouzení situace nám vyšlo, že zlepšení
podmínek klientů dosáhneme instalací klimatizace s proměnným průtokem chladiva, která umožní v letním období na pokojích klientů a dalších prostorech domova
teplotu snížit a v studeném období teplotu
zvýšit. Následně jsme si nechali zpracovat
projektovou dokumentaci a hledali finanční zdroje pro realizaci tohoto projektu.
Celková hodnota klimatizace pro celou
budovu dle projektové dokumentace vyšla
na cca 5 mil. Kč. Vzhledem k této částce
a možnosti financování jsme se rozhodli
realizovat projekt po etapách. Letos budeme realizovat klimatizaci ve 3. a 4. patře,
kde je situace nejhorší. Cena této etapy,
včetně všech dalších nákladů (projektová
dokumentace, elektrická přípojka), je cca
2,5 mil. Kč a finančně je kryta přidělenou
dotací z Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu zvýšení kvality
sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ ve výši
1 mil. Kč, investiční dotací našeho zřizovatele města Kravař ve výši 900 tis. Kč a vlastními zdroji domova ve výši 600 tis. Kč.
Věříme, že vše dobře dopadne, že poslední „horké“ léto máme za sebou a to i díky
podpoře Moravskoslezského kraje a města
Kravař. Děkujeme.
Petr Adamec
ředitel domova

Z naší farnosti
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Slovo pana faráře
Vážení občané města Kravaře,
využívám místního periodika, abych Vás, coby nový místní farář tohoto města,
všechny co nejsrdečněji pozdravil a také se na úvod trochu představil. Před 31 lety
jsem opustil svou rodnou obec Bukovec u Jablunkova, abych nastoupil na bohosloveckou fakultu do Litoměřic v severních Čechách, kterou jsem po tzv. Sametové
revoluci dokončil v Olomouci. V roce 1993 jsem byl vysvěcen na jáhna a o rok později na kněze. První moje působiště bylo na církevním Arcibiskupském gymnáziu v
Kroměříži. Po šesti letech jsem byl uvolněn na studia do Lublina v Polsku. V celém
bývalém sovětském bloku se tam nacházela jediná katolická univerzita. Poté jsem
nastoupil jako farář v nedalekých Sudicích, kde jsem měl možnost čtyři roky působit. Pak jsem byl poslán do Olomouce, konkrétně do kněžského semináře, abych se
podílel na výchově budoucích kněží. Mohu říct, že každému místu a každé místní
církevní obci jsem velkým dlužníkem, protože mě osobně víc obohatily než já je.
Nyní doslova před několika dny jsem byl poslán mezi Vás. Častou otázkou, kterou
mi mnozí z Vás pokládají je, zda se mi tady líbí. Mohu upřímně říct, že líbí, ale také
dodávám, že to nejpodstatnější, co si přeji je, aby se můj život líbil Bohu, ve kterého
věřím a kterého také chci v tomto městě hlásat. Věřím totiž a jinak bych se ani na
tuto cestu nevydal, že v Něm je moc a život, ať už si to uvědomujeme či nikoli. On je
mým hlavním motorem, proč něco dělám či nedělám. Možná to zní tak nějak příliš
církevně či zbožně, ale je to moje hluboké přesvědčení a jinak ho vyjádřit neumím.
Využívám také této možnosti, abych Vás pozval na odpust ke cti sv. Michaela v kapli
na Dvořisku, kde bude sloužena mše svatá v neděli 29. září v 10.30 hodin. Je to obrovská příležitost navázat kontakt s realitou, která přesahuje náš viditelný svět a je to
také příležitost poděkovat za opravu kaple, kterou provedlo město. Děkuji za možnost se k Vám obrátit a přeji Vám všem vše dobré.
Váš farář Jan Szkandera

Pokaždé je to jiné, ale vždy DOMA
„Naše péče zde netrvala ani měsíce ani týdny
ani dny. Naše návštěva by se dala počítat na
minuty, a přesto věřím, že splnila to, co v tu
chvíli splnit měla. Umíral otec rodiny, a to právě v okamžiku, kdy jsme s lékařkou přijely…
Vše, co se odehrálo do té chvíle, zvládla rodina svými silami. Bylo to pro ně velmi náročné,
neboť stav nemocného se zhoršoval doslova
ze dne na den. Nyní byla situace docela jiná,
pacient byl úplně klidný a pomalu končící svůj
život. Nebyla potřeba žádných léků… Naše
pozornost byla tedy plně věnována pečující,
milující a velmi vnímavé rodině. Lékařka trpělivě odpovídala na všechny jejich otázky. To
hlavní, co pro ně bylo v tu chvíli důležité, bylo
ujištění, že udělali pro svého blízkého vše, co
mohli, že to udělali správně a v dostatečné
míře. Já pevně věřím, že se jim tohoto ujištění
z úst paní doktorky dostalo. Nemocný zemřel
ještě během naší návštěvy, v blízkosti rodiny.“
Po pár dnech přišel krásný e-mail, poděkování
za klid, který jsme do rodiny vnesly, i za to ujištění, že vše dokázali zvládnout až do konce.
Děkujeme.
Jsme Mobilní hospic Ondrášek a doprovázíme nevyléčitelně nemocné dospělé i děti

v poslední fázi jejich nemoci. Bezplatně pečujeme o pacienty i jejich rodiny tak, aby umírající mohl zůstat doma mezi svými blízkými až do
konce. Každý den vyjíždí naši lékaři a zdravotní
sestry k pacientům domů. Pomocnou ruku podávají také sociální pracovnice, psychologové
i duchovní. Pro naše pacienty jsme k dispozici
24 hodin denně. Působíme v Ostravě a okolí
do 30 km pro dospělé a v celém Moravskoslezském kraji pro děti. Provozujeme ambulanci
paliativní medicíny, dětský denní hospicový
stacionář a odbornou knihovnu.
Nebojte se nás v případě potřeby kontaktovat:
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova
459/11, 700 30 Ostrava-Zábřeh. Tel.: 727 805 329,
603 566 336. Více informací naleznete také na
www.mhondrasek.cz.
Od 7. do 13. října proběhne 3. ročník kampaně „DOMA. Týden pro mobilní hospice“, do
kterého se letos zapojí 21 mobilních hospiců
po celé ČR. Začíná opět Papučovým dnem.
Přidejte se k nám. Více informací se dozvíte
na www.darujpapuce.cz, www.umiratdoma.cz
a www.papucovyden.cz.
Ivana Bereková, vrchní sestra MHO
Jana Pastrňáková, fundraiser MHO

Noční křížová
cesta
Ačkoliv délka lidského života se neustále pomalu prodlužuje, přesto je život
člověka v dnešní době stále více ohrožován. Zejména ten nejvíce bezbranný,
ještě v lůně matky. Proto existují různé
organizace, které se ho snaží chránit.
Ať už modlitební, jako např. Modlitby
za nejmenší, nebo ty, které pomáhají
maminkám prakticky, různé linky důvěry, konají se bohoslužby za ochranu
lidského života od početí do přirozené
smrti. Jednou z dalších podobných aktivit jsou také Noční křížové cesty ve Zlatých Horách, konané každý první pátek
v měsíci.
A právě v pátek 2.8.2019 vyrazil také autobus s farníky z Kravař a Velkých Hoštic
na tuto pouť na Maria Hilf. Začátek křížové cesty je u křižovatky nedaleko areálu Bohema. Ve 21:00 hod. nás u 1. zastavení přivítal místní duchovní správce,
který krátce všechny poutníky seznámil
s průběhem cesty a úmysly, za které se
budeme cestou u jednotlivých zastavení
modlit. Jako první se vpředu nesl osvětlený kříž, který takto nejen osvětloval
cestu, ale také nám symbolizoval Krista,
kterého máme následovat, neboť on je
naše pravé světlo, za kterým máme jít.
Šlo se v tichu, kdy každý mohl v duchu
sám rozjímat nad jednotlivými zastaveními, modlit se nebo námahu výstupu
obětovat na dané úmysly. Při nesení
kříže i četbě zastavení jsme se střídali.
Po necelých dvou hodinách jsme vyšlapali k poutnímu chrámu, kde už čekali
ti, kteří si na cestu lesem již netroufali
a křížovou cestu se modlili v ambitech.
Na závěr se konala krátká adorace před
vystavenou Nejsvětější Svátostí s požehnáním na cestu domů.
Na tuto noční křížovou cestu k Panně
Marii Pomocné se vždy těším, protože atmosféra nočního výstupu v tichu
lesa je velmi oslovující a nabízí prostor
k usebrání a zároveň každému z nás by
měl ležet na srdci osud naší země, jejíž
budoucnost je právě v těch dosud nenarozených dětech, za které se tam modlíme.
Hubert Weczerek

Ostatní

Z naší kroniky:
Augustin Kaluža
V rodině obchodníka s dobytkem v Koutech se dne 28.8.1776 narodil chlapec,
kterému dali jméno Augustin. Jak sám
později vzpomínal, do svých devíti let mluvil jen moravsky. Teprve na základní škole
v Hrabyni se naučil německy a pak se
zdokonaloval na gymnáziu v Hlubčicích.
V letech 1792–1798 studoval ve Vratislavi
teologii a po jejím vystudování vyučoval
a vychovával mnoho let děti v rodině hraběte Sedlického. V roce 1811 byl jmenován
profesorem přírodopisu na katolickém
gymnáziu ve Vratislavi, kde působil až do
roku 1818. Pak se vrátil do církevních služeb
a zemřel jako farář v Násile 3.4.1836 (dnes
Polsko). Byl velkým milovníkem přírody a
také jejím velkým znalcem. Napsal několik
stěžejních prací o slezské fauně a mineralogii a patří k jednomu ze zakladatelů moderních evropských přírodních věd. Zvláště
velkou pozornost věnoval slezským ptákům, minerálům, rybám a plžům. Za svého působení na vratislavském gymnáziu
rozšířil tamní herbářské sbírky i sbírku zoologickou a mineralogickou. Také prováděl
bariometrická měření. Svým koutským rodákům pomohl získat peníze, a tak přispěl
k jejich vykoupení z poddanství. Zpracoval
a tiskem vydal pět významných přírodopisných děl. V Kravařích – Koutech najdeme
ulici, která nese jméno tohoto slavného
koutského rodáka.
Eva Peterková
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Ze zámeckého klubu žen
Když se řekne Osoblaha, tak si většina z nás
představuje obec tam někde nahoře na severu u polských hranic, kde dávají lišky dobrou
noc. A ono je to městečko se svojí historií již
od 16. století se svými zbytky hradeb a historickým jádrem města, s kašnou na náměstí
židovským hřbitovem ze 17. století. Na konci
2. světové války byla obec z 90% zničena, následoval odsun německých obyvatel, trosky
domů zbořeny. Současná zástavba je většinou novodobá.
Naše cesta začala vlakem z Kravař přes Opavu, Krnov, Město Albrechtice do Třemešné ve
Slezsku. Tam jsme přestoupily na úzkokolejnou železniční trať až do Osoblahy. Původně
sloužila majiteli Osoblažského cukrovaru pro
dopravu řepy. Vede mnoha zákruty mezi poli
a loukami s několika zastávkami mezi malými obcemi. V Osoblaze jsme cestou z nádraží prošly parkem kolem kempu, koupaliště,
tenisových kurtů a městských hradeb až na

náměstí. Prohlédly jsme si židovský hřbitov a
občerstvily se kávou a zákuskem v hospůdce
na náměstí. Místní muzeum nám svými sbírkami nabídlo vrátit se v čase do reality Československé republiky.
Po obědě, výborném guláši v místní restauraci, jsme opustily městečko a jely autobusem
do Slezských Rudoltic navštívit barokní zámek z 16. století s přilehlým parkem, nazývaný někdy Slezské Versailles. V osmdesátých
letech zde byl sklad zdravotnického materiálu a od roku 2008 jej opravuje a spravuje
obec. Je možné si prohlédnout opravenou
kapli a několik místností.
A potom už jsme se vydaly na cestu zpět přes
Krnov, Opavu až do Kravař. Počasí nám přálo a výlet se nám moc líbil. Děkujeme hlavně
naší kolegyni Evě Peterkové, která celý program cesty připravila.
Miloslava Šnýdrová

Nový dvůr (Neuhof) v Kravařích
V minulém vydání jste se mohli dočíst
o hospodářském dvoře Hanůvka - Annahof.
Další z hospodářských dvorů na území Kravař Nový dvůr (Neuhof) leží severně od
historického jádra města a v kronice Kravař
se o něm dočteme, že byl postaven vrchností na zabrané poddanské půdě, opuštěné sedláky po sedmileté válce (1756 - 63). V
roce 1874 byl, stejně jako Annahof, pronajat,
nicméně už v roce 1902 zde vrchnost opět
hospodařila ve vlastní režii.
Roku 1906 prodal majitel panství Kravaře Nový dvůr Karlu Krollovi. Ale už
24.2.1910 K. Kroll opět prodal dvůr obchodnímu radovi Maxi Pinkusovi, majiteli
velkostatku v Oldřišově, Hněvošicích a Služovicích, který patřil v té době k největším

agrárním magnátům na Hlučínsku. V roce
1912 byl již v majetku Družstva pro výkrm a zpeněžování dobytka v Třebovicích. Velká část areálu hospodářského

Nového dvora dnes stojí a podle zběžné
prohlídky obsahuje hlavně budovy z 19.
století.
Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D.

Zajímavosti
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Vzpomínky naší babičky:
Škola volá
Léto jde do svého závěru a děti 1. září do
školy. Nebylo tomu jinak ani před šedesáti i více lety. My děti jsme měly konec
prázdnin velmi krásný – vždyť byl Kravařský odpust, kde jsme se dostatečně vyřádily. Rodiče tehdy neměli moc peněz,
a tak se na odpust v rodinách šetřilo
skoro celý rok. Nebyl to jenom odpust,
ale první den školy byl velmi slavnostní.
Především pro prvňáčky. Děvčátka měla
nové šaty, hezký účes – rolku a v ní byla
veliká mašle. A všechny děti, které šly
do první třídy, dostaly „čubu“ – kornout
plný dobrot. Také chlapci měli kalhoty
a sáčko. Všichni byli velmi slavnostní.
Uvítání všech dětí se konalo na školním
hřišti, které bylo tam, kde dnes stojí již
padesát let paneláky. Dětem se ve škole
moc líbilo, byly ale i takové, které se nechtěly pustit maminky a plakaly. Tehdy
po válce a v padesátých letech ještě nebyly mateřské školy jako tomu je dnes.
Děti tak nebyly připraveny na kolektiv.
Měli jsme krásný slabikář a v něm mnoho
básniček, které se vztahovaly k jednotlivým písmenkům. Tak třeba k A – Alenko
stůj, auto houká, na něm bílá mouka.
Mouku auto rozváží z velikého nádraží.
Nebo E – Eva hledá míček, spadl jí do kytiček, pomoz hledat Emilku, najdeme ho
za chvilku… Nebyla televize, byl jen roz-

hlas, a tak pravidelně každou neděli po
obědě poslouchaly celé rodiny v rádiu
pohádku, kterou četli naši přední umělci. Odpoledne v neděli hrávalo kino. To
bylo radosti, když se šlo na pohádku do
kina. Neděle byla slavnostní den. Ráno
do kostela a pak již za zábavou. Až do
roku 1969 se pracovalo 6 dnů v týdnu,
čili i v sobotu a také děti chodily v sobotu do školy. V úterý a ve čtvrtek bylo
také ještě odpolední vyučování. Ve škole
bylo mnoho kroužků – vzpomeňme jen
na velké sbory, které vedl učitel Kšica
a pak učitel Žák. K pěveckému sboru
patřil také celý orchestr složený z žáků,
kteří hráli na hudební nástroje. Největší
radost dětem vždy dělal tělocvik. Dívky
v bílých tričkách a modrých trenýrkách
a chlapci v bílých tričkách a červených
trenýrkách cvičili v tělocvičně, běhali na
hřišti nebo v parku. Také jsme nacvičovali na celostátní spartakiády.
Když vzpomínáme na školu, tak nemůžeme nevzpomenout na Družinu mládeže. Sem chodily po vyučování děti
zaměstnaných matek. Všem se nám ve
vzpomínkách promítá ta půvabná budova na rohu ulice Nádražní a Komenského (dnes tzv. bílý dům). V přízemí byl velký sál, kde byla jídelna a také odpoledne
pak herna. Hrálo se zde i divadlo, bylo
tam i malé jeviště. Vedle byla kuchyně
a výdejna jídla. Obědy byly výborné –
buchtičky s krémem mají rády i dnešní
děti. Odpoledne pak byla ještě svačina.
Nahoře byly herny a učebny. U budovy byla velká zahrada (dnes přístavba)
a věřte - nevěřte i domeček s kadibudkami. Z jedné strany byl záchod pro dívky
a z druhé strany pro chlapce. Často bylo
hodně legrace. Vzpomínáme na hry, které jsme hráli – třeba na němého, slepou
bábu či na šipky se schováním v parku
apod. V družině se také učily ruční práce
– dívky pletly, háčkovaly, vyšívaly, chlapci pak modelovali ze dřeva, plastelíny,
sádry apod.
Dnes nám již zůstaly jen ty vzpomínky.
Do stejně krásné školy dnes chodí již
naše vnoučata i pravnoučata a i ony budou za padesát, šedesát let vzpomínat…
Z vyprávění babiček připravila
Eva Peterková

Přísloví a pořekadla z Prajzské
Stará přísloví a pořekadla vyprávěla četka Loizka z Kravařa, která měla devět dětí
a dvaasedmdesát let a svou pamětní knihu
nosila ve své hlavě. Vyprávěla je spisovatelce Ludmile Hořké a ta je zaznamenala do
písemné podoby. Postupně budeme některá z nich uvádět i v našem Besedníku, vždyť
jsou hodně stará, ale mnoha platná i dnes.
A díky nim si i osvěžíme krásné slezské nářečí, kterým se po staletí mluvilo u nás.
Přísloví o Bohu
Proti Bohu – nic nezmohu.
Volaj Boha, a chytaj se břeha.
Proroci prorokuju – a Pan Buh časy dava.
Bez vule Boži ani vlas z hlavy něspadně.
Kdo se Boha něspušti, teho un něopušti.
Přísloví o luďoch
Su lude – ludiska.
Každej rany škoda, kera pizně vedle.
Nejpěknějše jabko spadně do guvna.
Synek ma na vybranu, děvucha na čekanu.
Zhnily, dyby němušel, ani hubum neklapne.
Oči by jedly – hubě se něchce.
Krčmy něnatancuješ, kostela něnařikaš,
lasky se něnajiš.
Čim hrněc navře, tym už něvyvře.
Kaj su ludě, tam je řeč.
Dyby děči měly, co by chčely, to by nikda
něbečely.
Jak cigan cigana ocigani, to se i sam Pan
Buh rozsměje.
Pycha – peklem dycha.
Přísloví o počasí
Bartoš svaty – dňa ukrati.
Panny Marie narozeni – vlaštoviček rozlučeni.
Po svatym Matuši daj čapku na uši.
Svaty Michal – s pole spichal.
Na svateho Havla trhaju se jabka.

Vyšlo nové číslo
časopisu Hlučínsko
Po delší odmlce je již v prodeji jak na zámku,
tak v městské knihovně letošní číslo časopisu Hlučínsko, jehož tématem je tentokrát
žena, a to v různých souvislostech. Toto číslo nabízí opravdu zajímavé čtení, od Petřkovické venuše, přes baronku von Rothschild
ze Šilheřovic, osudy kravařských žen za
války až po rozhovor se starostkou našeho
města Monikou Brzeskovou.
Kateřina Štědroňová, oddělení kultury
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V říjnu proběhne Veletrh povolání
Přehlídky středních škol a oborů vzdělávání se staly v Opavě tradicí od poloviny
devadesátých let a pomáhají při rozhodování mládeže v oblasti volby dalšího
studia a povolání. Jsou určeny žákům
posledních ročníků základních škol,
jejich rodičům, výchovným poradcům
a učitelům.
Budoucí studenti by měli myslet na to,
zda se po ukončení studia dobře uplatní
na trhu práce a zda vůbec mají pro dané
studium ty správné předpoklady. Cílem
akce je proto pomoci žákům vycházejících ročníků základních škol a jejich rodičům správně zvolit nejvhodnější studijní
obor.
Doposud byly přehlídky středních škol
v Opavě zabezpečovány ve spolupráci
se Střední školou technickou v Opavě,
známé pod názvem Informa. Od letošního podzimu bude zahájena nová éra
těchto přehlídek pod názvem VELETRH
POVOLÁNÍ OPAVA, kterého se nově zúčastní více jak 60 zaměstnavatelů okresu
Opava, kteří prakticky předvedou práci
daného oboru v následném zaměstnání.
Nově proběhne veletrh ve Víceúčelové
hale Opava, Žižkova 8. Představí se zde

střední školy okresu Opava a další školy
s jedinečnými obory z celé ČR, kterých
bude téměř 50.
Akci připravuje Úřad práce ČR, Kontaktní
pracoviště Opava ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Opava, statutárním městem Opava, sdružením MAS
Opavsko, vše pod záštitou Moravskoslezského kraje.
Společné vystavování středních škol
s potencionálními zaměstnavateli ukáže,
jak lze získané školní dovednosti uplatnit v praxi.

VELETRH POVOLÁNÍ OPAVA 2019
24. 10. 2019
25. 10. 2019

9:00 - 17:00
8:00 - 15:00

V letošním roce pořídlo Sdružení obcí
Hlučínska ve spolupráci s obcemi 44 ks
posezení a 29 informačních cedulí s mapou cyklostezek Hlučínska. Mobiliář byl
umístěn do okolí cyklotras a cyklostezek
na Hlučínsku tak, abyste jej mohli v hojné míře využívat k zastavení a odpočinku při svých cestách po regionu. Na zakoupení mobiliáře získalo Sdružení obcí
Hlučínska dotaci ve výši 250 833,35 Kč
z dotačního programu „Podpora rozvoje
cykloturistiky v Moravskoslezském kraji
pro rok 2018“.
Lenka Osmančíková, SOH

Víceúčelová hala Opava, Žižkova 8
Bližší informace na www.veletrhpovolani.cz
Akce je pro všechny návštěvníky zdarma.

Kruh přátel Německa v Kravařích zve
na kurzy německého jazyka
Baví Vás jazyky? Využíváte německý jazyk
v zaměstnání? Máte v Německu přátele
nebo rodinu a chcete si s nimi bez rozpaků popovídat? Nebo jen hledáte nový
smysluplný koníček a chcete trávit čas
s fajn skupinou lidí?
Pak jsou pro Vás
naše kurzy německého jazyka správná volba. Přihlásit
se můžete do kurzu
pro úplné začátečníky, mírně pokročilé nebo pokročilé. V
rámci výuky se snažíme hlavně o to, aby
studenti byli schopni
jazyk využít
v běžné komunikaci. Kurzy německého
jazyka vedou zkušení lektoři s učitelskou
praxí. Kurzy probíhají v klubové místnosti
Kruhu přátel Německa na zámku v Krava-

Nová posezení
a informační cedule
s mapou cyklostezek
na Hlučínsku

řích a jsou spolufinancovány Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo v Praze. Cena kurzu je 800 - 1100 Kč za 20 lekcí
(5 měsíců), odvíjí se od počtu studentů ve
skupině. V případě zájmu nás neváhejte
kontaktovat na tel. čísle 739
982 879 nebo na e-mailu
bgzkravare@gmail.com.
Ve spolupráci se společností Bohemia Troppau
a ZŠ Kravaře nově otevíráme také kurzy německého
jazyka pro žáky ZŠ. Tyto
kurzy jsou zcela dotovány
Velvyslanectvím Spolkové
republiky Německo. Informace k těmto kurzům Vám rádi poskytneme rovněž na výše uvedených kontaktech. Těšíme se na Vás!
Kruh přátel Německa v Kravařích

Občané si budou
moci nechat změřit
zdarma zrak
POZOR!!! Měření zraku pomocí přístroje Zeiss i. Profiler!!!!
Nechte si zdarma zkontrolovat Váš
zrak.
Oční centrum Filip Kravaře ve spolupráci s firmou Carl Zeiss s.ro zajišťuje
zdarma screening - kontrolu vašeho
zraku.
Kdy
Čas
Kde

25. - 26. 9. 2019
od 10:00 do 17:00 hod.
Kravaře, Náměstí

Zároveň po měření obdržíte kupon na
5o% SLEVU na vybrané brýlové obruby v Optice FILIP.
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Okénko pro zdraví
Dobrý den, přátelé,
když řeknu měsíc září, vybaví se mi příroda, zeleň, která pozvolna mění barvu do žluta,
všech odstínů podzimu. Měsíc září září nebo-li hýří barvami. Léto jsme měli bohaté na
slunce a v posledních dnech i na vydatné deště. U všech zahrádkářů probíhají žně všeho, co dozrává, sklízejí, zavařují, suší a dělají zásoby do příštího léta. Pro sběratele bylin
připomínám, že v tomto období do konce listopadu sbíráme kořeny námi vybraných
bylin na výrobu tinktur nebo mazání.

Recepty z králičího masa
Dnes nabízím recepty z králičího masa, protože je období,
kdy je králičí maso k dostání. Při přípravě receptů jsem si
uvědomila, že v mnohých kuchařkách zcela schází recepty
na tato jídla. Hledala jsem a našla, v kuchařce z r. 1941 Marie Sandnerové a v knize Vaříme s Helenou Růžičkovou z r.
2000. K tomu jsem přidala mé recepty z doby, kdy jsme byli
chovatelé králíků.
Na začátek chci říct, že králičí maso je velmi chutné, zdravé
a dietní. Bílé maso se podává nemocným a dětem, dopřát si ho však můžeme i my zdraví.
Polévka z červené řepy s králičím masem – 500 g červené řepy, 300 g králičího masa
(předek, hrudí), 1 cibule, hl. mouka, máslo, majoránka, cukr, ocet, pepř, sůl, 1 okurka, 4 zrnka
nového koření, 2 lžíce kysané smetany. Očištěnou řepu upečeme, oloupeme a nakrájíme na
nudličky. Králičí maso s cibulí, novým kořením uvaříme doměkka, polévku okořeníme majoránkou, osolíme, opepříme. Měkké maso vyjmeme, polévku zahustíme jíškou z másla a mouky, přisladíme a přikyselíme. Pak do ní dáme nudličky řepy a zjemníme smetanou, nakonec
přidáme na kostičky nakrájené uvařené maso a okurky.
Králík pečený - 1 králík, špek, cibule, kuličky pepře, nového koření, 2 bobkové listy, sůl,
ocet, máslo, polohrubá mouka.
Naporcujeme králíka, osolíme, prošpikujeme a potřeme osmahnutou cibulí na másle. Opečeme maso, po obou stranách podlijeme zeleninovým vývarem, přidáme ocet a koření, pečeme nejdřív hřbetem dolů a potom obrátíme. Během pečení podléváme teplou vodou a
maso vlastní šťávou. Upečeného králíka přendáme mimo pekáč, šťávu přecedíme, zahustíme
rozkvedlanou moukou ve vodě. Povařenou šťávu přidáme k masu a podáváme s houskovým
knedlíkem nebo noky a kompotem.
Králík pečený na zázvoru – 1 králík, 150 g špeku, 1 cibule, 125 g másla, 150 g kořenové zeleniny, 1/8 l smetany, 1 lžč sladké papriky, ½ lžč sušeného zázvoru, sůl, citrónová šťáva, trochu
poloh. mouky.
Na másle osmahneme kořenovou zeleninu, cibuli, přidáme sladkou papriku. Králíka naporcujeme, odblaníme, prošpikujeme slaninou a osolíme, dáme na zeleninu a půl hodiny dusíme
a podléváme vodou. Přidáme zázvor a dusíme doměkka. Měkké maso vyjmeme, šťávu přikyselíme a propasírujeme. Můžeme zjemnit smetanou, v níž rozkvedláme mouku, necháme pár
minut probublat. Podáváme s knedlíkem.
Králík pečený s vepřovým bůčkem – Porce králíka, vepřový bůček, 150 g špeku, cibule,
česnek, kmín.
Porce králíka prošpikujeme, osolíme a dáme do pekáče. Vepřový bůček osolíme, kůži nařežeme na kostičky a položíme kůží dolů do pekáče. Podlijeme vodou, přidáme nakrájenou cibuli
a česnek, maso posypeme kmínem a za občasného podlévání pečeme do poloměkka pak
maso obrátíme a dopečeme. Během pečení králíka poléváme vypečenou šťávou. Podáváme s
knedlíky nebo s brambory a špenátem.
Králík po staročesku - Osoleného králíka vložíme na zeleninový základ, tj., tuk, cibule,
kořenová zelenina na hrubo nastrouhaná, přidáme trochu česneku a dusíme nebo pečeme do
měkka. Podléváme teplou vodou nebo vývarem. Ze zeleniny, cibule, tymiánu, trochy sušených
borůvek nebo švestek uvaříme zvlášť odvar, který zahustíme perníkem a přidáme na karamel

upražený cukr. Omáčku okyselíme citrónem
nebo octem, povaříme do zhoustnutí a přecedíme. K tomu přidáme upečené porce králíka a šťávu, ve které se maso dusilo. Přílohy
dle vlastního výběru.
Králík dobré chuti – 1 králík, 100 g špeku,
100 másla, 2 dl bílého vína, ¼ l kysané smetany,
1 lžíce poloh. mouky, ½ lžč hořčice, sůl, pepř.
Porce králíka osolíme, opepříme a na jednotlivé porce připevníme z obou stran plátky
špeku. Porce naskládáme do pekáče s rozpuštěným máslem, podlijeme vínem, později smetanou a za častého podlévání pečeme. Omáčku zahustíme moukou, podáváme
s rýží a kompotem.
Marinovaný králík - porce králíka, 2 citróny, 1 cibule, 1 bobkový list, hrubě mletý pepř,
sůl, hladká mouka, strouhanka, olej.
Připravíme si marinádu ze šťávy citrónů, pokrájené cibule, koření a soli. Do ní vložíme
porce králíka, přikryjeme a necháme min. 5
hodin marinovat. Pak maso vyndáme, otřeme, obalíme v mouce a strouhance a na oleji
osmažíme do zlatova. Podáváme s vařenými
brambory a zeleninovým salátem.
Smažený králík - porce králíka vykostíme,
potřeme česnekem se solí a porce obalíme
v trojobalu. Pomalu smažíme na oleji v troubě do zlatova. Podáváme s bramborovou
kaší a kompotem.
Králík na ostro - porce z mladého králíka
vykostíme, olej, směs ze 2 vajec, soli a pepře, 1 lžč vegety, hořčice, kečupu, solamylu,
5 stroužků prolisovaného česneku, trochu
vorčestru. Plátky masa naložíme na 2 až 3
dny do směsi, pak na pánvi s olejem smažíme řízečky. Podáváme s hranolky a zelným
salátem.
Až budeme připravovat některou z králičích
dobrot, na chvíli zadržme denní stereotyp,
řekněme si u stolu, že jsme spolu rádi a poděkujme Stvořiteli za zdraví, práci a za to, že
vůbec jsme.
Doufám, že si vyberete některý z receptů
a věřte, že když vařím, když připravuji jídlo pro
sebe nebo své blízké, tak ho vždy připravuji
s láskou a vděkem, že mi je dána tahle možnost. Přeji zdraví, pohodu a dobrou chuť...
Citát: „Každý den ráno děkuji za možnost si
prožít den, jak chci a ten se skládá z maličkostí a tichých radostí.“
Dagmar Pechatá
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Otevírací doba
aquaparku
Bazén
Pondělí

13:00 - 21:00

Úterý

13:00 - 21:00

Středa

7:00 - 21:00

Čtvrtek

13:00 - 21:00

Pátek

12:00 - 21:00

Sobota

8:00 - 21:00

Neděle

8:00 - 21:00

Sauna a solárium
Pondělí

14:00 - 21:00

společná

Úterý

14:00 - 21:00

společná

Středa

9:00 - 21:00

ženy

Čtvrtek

14:00 - 21:00

muži

Pátek

14:00 - 21:00

společná

Sobota

8:00 - 21:00

společná

Neděle

8:00 - 21:00

společná

Úspěchy Hřebčína HF Kravaře
ve vozatajství na světové úrovni!
Reprezentant České republiky startující za
Hřebčín HF Kravaře Aleš Fiala se svou přísedící
Monikou Jaškovou se dokázali prosadit na nejvyšší mezinárodní úrovni v soutěži spřežení.
Nejprve od 26.7. do 28.7. 2019 se v polských
Ptakowicích zúčastnili mezinárodních závodů
za účasti 10 národů, kde obsadili ve své kategorii 2. místo, ale bohužel kvůli kvalifikačním podmínkám jim účast na MS v maďarském Kisbéru
utekla o 2,67 bodů.
Následoval Alkapet vozatajský pohár svazu
chovatelů českého sportovního pony, kdy jeho
4. kolo se uskutečnilo 10.8.2019 ve Velkých Hošticích, kde Aleš Fiala ovládl kategorii jednospřeží a také se mu podařilo získat i Memoriál Lojzy
Fialy, který se soutěží v kategorii dvojspřeží, kdy
v memoriálu svého otce zvítězil po desetiletém
čekání, a upevnil si tak v obou těchto celorepublikových soutěžích prvenství po 4. kolech.
A zatím největšího životního úspěchu se podařilo Aleši Fialovi s koňmi Danken HF Alkapet
a Damien HF Alkapet a přísedící Monikou Jaškovou dosáhnout na premiérových mezinárodních závodech Rhea holding Cup v Písečné
nad Dyjí, konané od 29.8. do 1.9.2019, kterých
se zúčastnilo 12 národů, včetně zámořských reprezentantů Kanady.

Na těchto závodech se jim podařilo zvítězit
v drezúrní soutěži, v marátónu obsadili těsné
druhé místo a po vítězství v nedělním parkuru
si zajistili celkové prvenství v kompletní soutěži
spřežení úrovně CAI 2*!
Doufejme, že naši reprezentanti udrží svou formu na MČR spřežení, kterého se zúčastní 19.22.9. 2019 v Těšánkách u Kroměříže a sezónu
zakončí ve finále Alkapet VP SCHČSP v Kravařích - Olšinkách, které bude součástí Kravařských jezdeckých dnů 5.- 6.10. 2019, s co nejlepším umístěním!
Michaela Marková

Florbalové prázdniny 2019
Ve dnech 4.-9. srpna proběhly v rámci příměstských táborů CVČ Kravaře Florbalové prázdniny. O akci byl veliký zájem a zúčastnilo se jí 32
dětí, které z převážné většiny navštěvují kroužek
Florbal. Letos se celý tábor odehrával netradičně
v budově a prostorách ZŠ Kravaře. Děti tak měly
pořád k dispozici obě tělocvičny. Pro děti byla
nachystána spousta her, soutěží, výletů a hlavně sportu. Hlavní náplní byl florbalový turnaj,
který probíhal po celých 5 dní. Aby byly zápasy
co nejvyrovnanější, rozdělili jsme kluky podle
věkových kategorií na 3 týmy starších hráčů a
2 týmy mladších hráčů. Týmy mezi sebou odehrály spoustu zápasů. Po celý týden probíhala
celotáborová hra s názvem ,,Po stopách florbalových legend“. Hra se skládala z několika etap
a byla zakončena hledáním pokladu. Jedním
z hlavních bodů programu byl celodenní výlet
do Ostravy, kde jsme navštívili tzv. ,,HopJump
arénu“, což je čtyřpatrová budova plná trampolín a skluzavek. Zde si děti skvěle zaskákaly
a pořádně vyřádily. Po skocích jsme se přesunuli do obchodního centra Nová Karolína. Zde se
děti posilnily ve svých oblíbených restauracích,
aby načerpaly síly na cestu zpět do Kravař. Další z prázdninových dnů patřil výletu do Hradce
nad Moravicí, kde jsme se potkali s našimi ka-

marády, kteří s námi hrají florbalové soutěže
a sehráli jsme s nimi několik přátelských utkání.
Po dobrém obědě jsme navštívili místní koupaliště, kde si to kluci parádně užili. Celý den byl
zakončen stezkou odvahy, která probíhala ve
sklepních prostorách školy. Poslední den patřil závěrečným bojům ve florbalovém turnaji
a v podvečer proběhlo finále celotáborové hry.
Následovalo rozdělání táboráku a opékání špekáčků, kdy nás navštívili a poseděli s námi i někteří rodiče. Večer došlo na vyhlášení všech sou-

těží florbalového turnaje a nejlepších hráčů. Celý
týden plný sportu a zábavy se vydařil náramně.
Všichni účastníci florbalových prázdnin byli nadšeni, spokojeni a plni krásných nových zážitků.
V pátek se kluci příjemně unaveni vrátili domů.
Závěrem bychom rádi poděkovali paní Janě Ševčíkové a Lence Nevřelové za pomoc při organizaci a přípravě Florbalových prázdnin a všem rodičům, kteří přispěli různými sponzorskými dary.
Za CVČ Kravaře
Ondřej Frank a David Thomas
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Malí fotbalisté se utkali na 7. ročníku mezinárodního turnaje
7. ročník mezinárodního turnaje Moravskoslezský CUP 2018, pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et. Mgr. Lukáše Curyla a Mgr. Moniky
Brzeskové, proběhl v kravařské Buly Aréně
ve dnech 24.-25.8.2019.
Zahájení proběhlo za účasti Československé fotbalové legendy Antonína Panenky,
radního SM Opavy Jana Štěrby a zastupitele SM Opavy Bc. René Černohorského. Na
malé fotbalisty čekal maratón 140 utkání.
První den proběhly boje ve skupinách. Každé družstvo odehrálo 9 utkání po 15 minutách. Druhý den se skupiny rozdělily na
prvních pět z každé a opačně, kde potom
každý hrál 5 utkání po 20 minutách.
Ambasadoři turnaje byli Antonín Panenka,
Alois Hadamczik, Zdeněk Pospěch, Libor
Kozák a Jan Nezmar.
Nejlepší brankář turnaje – brankář Dominik Doktor – AS Trenčín – cena Zdeňka Pospěcha
Nejlepší hráč turnaje – Tomáš Hašler – AC
Sparta Praha – cena Antonína Panenky
Nejlepší střelec turnaje – hráč Saymon
Tranyskaskavski – Zaglebie Lubin - cena
Libora Kozáka a cenu Aloise Hadamczika
– nakonec získala dívka – Alena Gemelová
z Vítkovic.
Všechny ceny předávali náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr.
Lukáš Curylo s radním SM Opavy Janem
Šterbou.
Jsem velice rád, že se tato akce obešla bez
vážnějšího zranění, děti se s celým turna-

jovým průběhem vypořádaly na jedničku.
Jako host dorazil také český reprezentant
Zdeněk Pospěch, který objevoval budoucí
talenty. V průběhu celého turnaje bylo nachystáno ovoce, pitný režim a jídlo.
Jako tradičně byly prodávány sportovní knihy od PhDr. Petra Čermáka, který je
osobně podepisoval. Výtěžek z tohoto prodeje putuje do Slezské nemocnice v Opavě
na dětské oddělení, částka se vyšplhala
k 10 000 Kč.
Celkově bych tento ročník zhodnotil jako
jeden z nejlepších. Rekordní počet diváků
bych odhadoval každý den kolem 800. Vše
klapalo jak mělo, děti se výborně vypořádaly s velkým vedrem. Zázemí Buly Arény
je pro všechny aktéry velice nadstandardní.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci, rozhodčím, zapisovatelům, personálu Buly Arény, trenérům,
rodičům, ambasadorům, hostům a hlavně
všem sponzorům - partnerům, kteří se na
této akci podíleli a doufáme, že nám zachovají přízeň i v dalších ročnících.
Celkem dětí: 220
Celkem trenérů: 40
Fanoušků, hostů, rodičů: cca odhadem každý den 800
8. ročník se uskuteční 22.-23.8.2020, bude
to nejspíše pro kategorii 2011.
Umístění:
1 - AS Trenčín -Slovensko
2 - Zaglebie Lubin - Polsko
3 - AC Sparta Praha

4 - FC Baník Ostrava
5 - Sleza Wroclaw- Polsko
6 - Sigma Olomouc
7 - Luvcheta Sofia - Bulharsko
8 - ČSFA Malacky - Slovensko
9 - Sigma Olomouc
10 - MŠK Lipstovský Mikuláš
11 - MFK Kravaře
12 -APMT Polska - Polsko
13 - ŠK Slovan Bratislava - Slovensko
14 - FC Dolní Benešov
15 - Fastav Zlín
16 - MFK Skalica - Slovensko
17 - MFK Vítkovice
18 - KS Unia Raciborz - Polsko
19 - FC Hlučín
20 - FK Slávia Opava
http://sksipasportopava.cz/.

Tenisový turnaj
žáků
Dne 22.8.2019 se uskutečnil na tenisových
kurtech v Kravařích na ul. Nábřežní již tradiční amatérský tenisový turnaj žáků a žákyň, který se konal pod hlavičkou SK Kravaře, z.s. - oddíl tenisu. Turnaj proběhl za
krásného letního počasí s celodenním bohatým občerstvením. Tento den byl krásným zpestřením konce prázdnin. Všichni
účastníci turnaje obdrželi dárkové předměty a hráči na prvním až třetím místě si
vybojovali upomínkové poháry.
3. místo v soutěži získala Wawrzinková Nikol, 2. místo obsadil Petrick Tomáš a vítězem se stal Peterek Jan.
Děkujeme všem sponzorům za věcné ceny
a také správci areálu Jiřímu Vavrečkovi za
organizaci a zajištění občerstvení.
Lubomír Harazim, předseda oddílu tenisu

Zveme Vás
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KARMÁŠ NA DVOŘISKU
Oslavy 249 let od jeho založení

PROGRAM:

SOBOTA 28. 9. 2019
15:00
15:30
16:00
16:30
17:30

Zahájení
Taneční skupina TAURUS
Projížďky na koňském povozu
Taneční soubor SLUNEČNICE
Hudební skupina IMPULS
(vítěz soutěže o nejpopulárnější kapelu regionu)

20:00
20:30

Skákací hrad pro děti
Kolo štěstí po celou dobu oslav
Ohňostroj
Večerní retro párty
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

NEDĚLE 29. 9. 2019
10:30

mše svatá v kapličce
sv. Michaela
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

MĚSTO KRAVAŘE

SDH DVOŘISKO

Starostové obcí a měst Hlučínska
vyzývají všechny spoluobčany
k darování krve v rámci akce

Hematologicko-transfuzním oddělení
Slezské nemocnice v Opavě, Olomoucká 86, 746 01 Opava

Inzerce
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PŘIJMEME
strojírenské dělníky
PŘIJMEME strojírenské dělníky ( i nevyučené )
do 3 směnného
( 3 směnnýprovozu
provoz)

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

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

Nabízíme:
Nástup možnýplatové
ihned . podmínky + bonusy
• Přiměřené
(nástupní
plat
Kontakt: tel.:
+420od
60214
503000,-)
869, e-mail.: smolka@agropagroup.cz
AGROPAGROUP
s.r.o.,
Kostelní
3316/2d, 747 21 Kravaře, www.agropagroup.cz
• Stravenky
Nástup možný ihned
Kontakt:
Tel.: +420 602 503 869
e-mail.: smolka@agropagroup.cz
www.agropagroup.cz
AGROPAGROUP s.r.o., Kostelní 3316/2d, 747 21 Kravaře

Řádková inzerce
Koupím staré FILMOVÉ PLAKÁTY (ale i další:
hudební, divadelní, reklamní...).
Tel.: 704 404 825, E-mail: strapec1@email.cz
Pronajmu byt 4+1 v centru Kravař, Bezručova ul.
Nutná kauce a platba jednoho nájmu dopředu.
Bližší informace na prodejně Barvy, laky nebo na
tel. 603 358 368.

Inzerce
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Již víc jak 25 let poskytujeme
komplexní služby v oblasti
pohřebnictví.
Vyřídíte u nás vše na jednom místě,
včetně výkopu hrobu.

s.r.o.

Již jsme Vám k dispozici také na
pobočce v Nových Sedlicích
(bývalé květinářství)

Pobočka NOVÉ SEDLICE
Telefon: 605 239 910

Pohotovostní převozy NONSTOP
Telefon: 602 786 770

Hlavní 151, Nové Sedlice
Po-Pa 8:00 - 14:00

Na telefonech jsme k dispozici 24 hodin denně.

info@psmarie.cz
www.psmarie.cz

U křižovatky ulic Opavská a Hlavní (bývalé květinářství)
19

5–20

182

MĚSÍČNÍ

194

let

PROMO

AKCE

www.napojove-centrum.cz

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

✆ 728 644 712
gastro zboží

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

·

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

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

Přemek

Polotmavá jedenáctka

929,-/30L
Černá Opava

(1L=30,96)

989,-/30L

(1L=32,96 )

Tmavý ležák

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

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

V prodeji
Dárkové poukázky

NEJVĚTŠÍ výběr značek sudového piva v Opavě !

200,- , 300,- a 50

0,-

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

www.napojove-centrum.cz

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

✆ 728 644 712
www.zlatovar.cz

P

1298

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

www.pijsrozumem.cz

Zveme Vás 		
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Město Kravaře a CVČ Kravaře pořádají:

STRAŠIDELNÉ
PROHLÍDKY

KRAVAŘSKÉHO ZÁMKU
25. říjen 2019

oD 17:00 DO 22:00 HOD.
Vstup 50 Kč

Nutné rezervace předem!
Rezervace od 7. října na tel. čísle 553 777 971,
nebo e-mailem: muzeum@kravare.cz
Kravařské noviny - Besedník – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Kravaře, Náměstí 43, 747 21 Kravaře, IČ 00300292. Řídí redakční rada (Mgr. Monika Brzesková, Mgr. Sandra Hradilová, Martin Schwarz, Eva Peterková, Monika
Ševčíková, Lenka Kerlinová - redaktor), registrováno u Ministerstva kultury ČR pod číslem E 12508. Vychází 10x ročně.
Redakce - Zámek Kravaře, Alejní 24, 747 21 Kravaře, tel.: 553 777 973, e-mail: besednik@kravare.cz, tiskárna - H + B tisk Opava.
Náklad 2 500 ks. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla: 30. 9. 2019.

