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Velikonoce na zámku
Mezi jedny z nejvyhledávanějších akcí
v Kravařích patří už řadu let výstavy Velikonoce a Vánoce na zámku. Poslední březnový víkend si cestu na kravařský zámek,
kde probíhaly Velikonoce na zámku, našla
celá řada lidí. Je to neuvěřitelné, ale jednalo se už o dvacátý devátý ročník! Někteří
si přišli dát něco dobrého na zub (však nabízený sortiment některých stánků voněl
už zdálky), někteří spojili návštěvu zámku
s procházkou, jiní dorazili ze setrvačnosti,

www.kravare.cz

ale většina návštěvníků přišla, aby nasála
krásnou jarní atmosféru, kterou podle jejich slov na zámku každoročně připravujeme a o kterou se nechtějí nechat ochudit.
Věříme, že všichni, kteří přišli, nelitovali
a akci si užili. Připraveno toho bylo opravdu spoustu. Nesměly chybět ukázky tradičních řemesel. Svou práci předvedli
např. dráteníci, řezbáři, paličkářky nebo
košíkáři. Mezi známé velikonoční symboly patří vajíčka a pomlázky. Proto na akci

nesměla chybět celá řada kraslic, zdobených těmi nejrůznějšími technikami. Vystavovatelé nabízeli od těch klasických,
přes kraslice zdobené např. slámou, až
po kraslice keramické. Řada přišla také na
pomlázky, děti si dokonce mohly vyzkoušet jejich výrobu. Zajímavý byl také staročeský perník nebo výrobky z Vizovického
pečiva. Snad každý se zastavil u místní
včelařky paní Pavlíkové, aby obdivoval píli
živých včel. Ano, živé včely byly opravdu
uvnitř zámku. Alergici však mohli zůstat
v klidu, včely byly umístěny ve skleněné
vitríně. Paní Pavlíková s nadšením odpovídala na všechny zvídavé otázky nejen dětí,
ale i mnohých dospělých.
Pokračování na str. 6.

Kontrola popelnic

Volby do Evropského parlamentu

Den učitelů

3

4

6

Z městského úřadu 		

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
všichni se už těšíme na příchod jara, které probouzípřírodu ze zimního spánku a zároveň přináší energii do každodenní činnosti. Baví nás aktivity venku, sázení květin
či práce na zahrádce. Spoustu plánů máme i v našem
městě. Nejočekávanější investiční akcí je určitě přístavba učebny tělesné výchovy u ZŠ v Koutech. Byla podána
žádost o dotaci, v této chvíli není známo, zda jsme byli
úspěšní či nikoliv. Určitě by bylo příjemné dotaci získat,
ale i v případě, že žádost o dotaci nebude podpořena,
jsme připraveni celou akci zafinancovat z vlastního rozpočtu města. Zahájení
stavby je plánováno na polovinu května, realizovat přístavbu bude firma RMK
spol. s.r.o., která vyhrála výběrové řízení a celkové náklady se vyšplhají na částku
5 662 937 Kč. Pokud půjde vše podle plánu, bude přát počasí a nenastanou problémy, tak by mělo být hotovo do konce listopadu 2019.
Další aktivitou, která bude pokračovat i v letošním roce, je forenzní značení kol.
Ochrana za pomoci syntetické DNA je metodou ochrany majetku, především
s preventivním účinkem. Každé označené jízdní kolo syntetickou DNA je vybaveno příslušnými samolepkami a upozorněními o tomto označení. V kombinaci
s dalšími způsoby ochrany, jako je evidence jízdního kola dle jeho typu, barvy, čísla rámu, vybavení, fotografie, pomohou výrobky s obsahem syntetické DNA odradit pachatele od úmyslu spáchat trestný čin, nebo jej usvědčit z jeho spáchání. Na
základě vyhodnocení projektu, který byl realizován už v roce 2017 a 2018, je patrný stále velký zájem občanů o tuto službu. V loňském roce bylo forenzní značení
rozšířeno i do obcí, které jsou součástí mikroregionu Hlučínsko-západ. Sledujte
webové stránky města, kde v nejbližší době zveřejníme termíny, ve kterých bude
Městská policie značit.
Velkou akcí pro celé Hlučínsko bude bezesporu Otevírání turistické sezóny na
našem zámku, které se uskuteční v neděli 28.4.2019. Akce je inspirovaná tím, že
v budově zámku byla před 100 lety Hospodářská a hospodyňská škola. Připravena
je celá řada aktivit nejen pro děti, vyzkoušejí si práci pekaře, zedníka, zahradníka,
kuchařky... prostě práci správného hospodáře či hospodyňky. Pozváni jsou také
prodejci regionální značky Opavské Slezsko, která je velmi oblíbená a populární.
V rámci celého projektu, který spolufinancuje MSK, je vyhlášená výtvarná soutěž
„U babičky v kuchyni“. Těšit se můžete na folklórní soubory, regionální kapely a na
vystoupení dětí ze základních škol. Přijďte se pobavit a ochutnat dobroty z našeho
regionu. Přeji Vám krásné svátky jara.
Monika Brzesková, starostka

Občané by měli odevzdat souhlas
společnosti SmVaK
Společnost SmVaK roznáší při odečtu vodoměrů „Souhlasy odběratelů s poskytováním údajů k fakturaci stočného“, které je možno odevzdat:
• na podatelně Městského úřadu v Kravařích
• poštou - SmVaK Ostrava, a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
• mailem na adresu monika.hornikova@smvak.cz
V případě, že souhlas nebude dodán, společnost SmVaK Ostrava a.s. Městu Kravaře
neposkytne údaje o množství odebrané vody a vlastníkům nemovitostí, kteří souhlas nedodali, bude spotřeba fakturována paušálem podle normové spotřeby.
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Životní jubileum
v dubnu slaví:
80 let
Josef Adamik
Hildegarda Kramná
85 let
Jan Ausficer
Irmgard Dresselová
Hildegarda Slaná
90 let
Maria Peterková
95 let
Adéla Kovalčíková

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

Omluva autorce
článku o kotlíkových
dotacích
V minulém Besedníku byla zveřejněna dvoustrana s názvem Výjimečně
štědrá výzva kotlíkových dotací je tady.
Bohužel při sazbě textu se někde vytratilo jméno autorky příspěvku. Článek
připravila Ing. et Ing. Šárka Nedělová, energetický specialista. Tímto se
omlouváme paní Nedělové za vzniklé
nedorozumění. A všem, kteří si všimnou
případných nesrovnalostí a upozorní
nás na ně, děkujeme.
red
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Kontrola popelnic: Téměř polovina nádob obsahovala
plasty a jiné věci, které do popelnic nepatří
V pátek 8. března 2019 proběhla kontrola obsahu nádob na komunální odpad dle
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem na území města Kravaře.
Referentka odboru místního hospodářství
a investiční výstavby ve spolupráci se členy
Městské policie a pracovníka veřejné zeleně
vizuálně kontrolovala obsah nádob na komunální odpad na ulici Náměstí a Vyhlídalova.
Další kontrola proběhla dne 15. března 2019
na ulici Olšinky a Kostelní.
Celkem bylo zkontrolováno 101 ks nádob
na komunální odpad. Při vizuální kontrole jsme zjistili, že skoro v polovině nádob je

odpad, který dle Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2018 do komunálního odpadu nepatří.
Jednalo se většinou o plast (lahvičky od šampónů, kelímky od jogurtů, PET lahve), nápojové kartony (od mléka, džusů), papír (noviny,
kartonové krabice), sklo (láhve od alkoholu),
kov (plechovky od piva), bioodpad, hlína a dokonce elekrospotřebič. Tyto kontroly proběhly zatím jako informativní. Nechceme občany
strašit pokutami, ale chtěli bychom, aby si
uvědomili, jakou maličkostí mohou přispět ke
zlepšení životního prostředí. Všichni občané
našeho města mají stejnou možnost odkládat
vytříděný odpad do plastových pytlů nebo
kontejnerů. Proto je zarážející bezohlednost
některých občanů, kteří veškerý odpad házejí
do popelnic na komunální odpad. Je to nefér

vůči těm, kteří se snaží třídit i papírky od čaje.
Kdyby tak poctivě třídili všichni občané, nemusely by se vydávat dodatkové popelnice,
protože by do nich neměli co dávat.
Upozorňujeme občany města, že kontroly obsahu nádob budou nadále pokračovat. Pokud
bude zjištěno, že nedošlo ke zlepšení třídění,
bude se v některých případech postupovat
v přestupkovém řízení.
Bližší informace ke třídění odpadu naleznete
ve svozovém kalendáři pro daný rok, v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2018, na webových
stránkách města Kravaře nebo také na odkaze: www.tridime.info.
Odbor místního hospodářství
a investiční výstavby

OKÉNKO DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
10. část: Sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních lůžkové péče
Vážení čtenáři,
tématem dubnového okénka do sociálních služeb je sociální služba uvedená dle
§ 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách pod názvem „Sociální služby
poskytované ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče“. Jedná se o pobytovou sociální službu, což vyplývá z jejího názvu.
Tato sociální služba je poskytována lidem,
jejichž zdravotní stav již nevyžaduje lůžkovou zdravotní péči, ale vzhledem k jejich
aktuálnímu zdravotnímu stavu a jejich
sociální situaci nejsou tito lidé schopni se
obejít bez cizí pomoci. Z tohoto důvodu
nemohou být propuštěni ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim
bude zabezpečena pomoc jinou osobou
nebo poskytovatelem sociálních služeb,

například domovem pro seniory či jinou
službou, která nemusí být ani pobytová.
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče nejsou
Léčebnou pro dlouhodobě nemocné,
známou pod zkratkou LDN, ale mohou následovat po ukončení hospitalizace v LDN
v případě, kdy člověk nemá nikoho, kdo by
se o něj mohl postarat. V některých případech bývají tyto služby poskytovány přímo
v prostorách LDN.
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče svým klientům poskytují ubytování, stravu, pomoc
při osobní hygieně nebo jim poskytují podmínky pro osobní hygienu, dále poskytují
pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o svou osobu, zprostředkovávají kontakty

se společenským prostředím a také poskytují sociálně terapeutické a aktivizační
činnosti. V neposlední řadě svým klientům zajišťují pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí.
Za sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče je klientovi stanovena úhrada za ubytování a stravu.
Výše úhrady je stanovena v takové výši, aby
mu po odečtení úhrady vždy zůstalo alespoň 15% jeho příjmu pro jeho další možné
výdaje. Výše úhrad stanovuje právní předpis. Za poskytování sociální péče je pak
klient navíc povinen zaplatit částku ve výši
přiznaného příspěvku na péči.
Irena Uličková
vedoucí Odboru sociálních věcí
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Volby do Evropského parlamentu 2019: Informace pro voliče
Volby do Evropského parlamentu se z rozhodnutí prezidenta republiky uskuteční
na území ČR ve dnech 24. a 25. května

2019.

První den voleb – v pátek 24.5.2019
proběhne hlasování od 14:00 do 22.00
hodin; druhý den voleb - v sobotu
25.5.2019 proběhne hlasování od 8:00
do 14:00 hodin.
Sčítání hlasů proběhne v sobotu
25.5.2019 po skončení hlasování ve
14.00 hod.
Každý volič může do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou.

KDO MŮŽE VOLIT
Právo volit na území České republiky do
Evropského parlamentu má každý občan
ČR, který alespoň druhý den voleb, tj.
25. 5. 2019, dosáhl věku nejméně 18 let
a občan jiného státu EU, který alespoň
druhý den voleb, tj. 25.5.2019, dosáhl
věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů
před druhým dnem voleb (tj. nejméně
od 10.4.2019) přihlášen k trvalému nebo
přechodnému pobytu na území ČR.
Překážkami ve výkonu volebního
práva pro volby do Evropského parlamentu je zákonem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu ochrany zdraví
lidu (karanténa) a omezení svéprávnosti
k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu).
Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb
(14.4.2019) zanese obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu údaje ze stálého seznamu
voličů. Tímto způsobem je každý občan
ČR zapsán automaticky do seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu. Postup pro voliče, kteří změní
místo trvalého pobytu po zápisu do seznamu voličů (14.4.2019) naleznete na
stránkách Ministerstva vnitra ČR.
Občan jiného státu EU, který má právo
hlasovat, není ještě veden v dodatku stálého seznamu voličů a má zájem volit,
musí podat žádost o zápis do seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu (případně žádost o přenesení
údajů pro volby do Evropského parlamentu) u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do
14.4.2019 do 16.00 hodin. Informace pro
občany jiných členských států EU nalez-

nete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.
Každý volič si může v úředních hodinách
na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán
v seznamu; může požadovat doplnění
údajů nebo provedení oprav. Obecní
úřad je povinen do 48 hodin žadateli
vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět
nelze. Dva dny přede dnem voleb,
tj. 22.5.2019, obecní úřad seznam
v 16:00 hodin uzavře.
VOLEBNÍ OKRSEK PRO VOLIČE S ÚŘEDNÍ ADRESOU
Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (Náměstí 43/405, Kravaře), je zapsán
ve stálém seznamu voličů a tudíž může
své volební právo uplatnit ve volebním
okrsku č. 2.
VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Ode dne vyhlášení voleb, tj. od 17.1.2019
může volič, který nebude moci volit ve
svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vydávat vyhotovené voličské
průkazy bude možné nejdříve od čtvrtku
9.5.2019.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu, a to:
• osobně u obecního úřadu, který vede
seznam voličů pro volby do Evropského
parlamentu, podle místa trvalého pobytu, nejpozději do 16:00 hodin středy
22.5.2019;
• podáním doručeným nejpozději 7 dnů
přede dnem voleb obecnímu úřadu, který
vede seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu, podle místa trvalého
pobytu (tj. do 16:00 hod. pátku 17.5.2019);
toto podání musí být v listinné podobě
ŽÁDOST O VOLIČSKÝ PRŮKAZ opatřený
úředně ověřeným podpisem voliče nebo
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová
schránka fyzické osoby – voliče).

Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu,
anebo jej voliči zašle na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta – nutno mít označenou
schránku). Právo hlasovat na voličský
průkaz může při volbách do Evropského
parlamentu ve dnech voleb volič uplatnit v kterémkoliv volebním okrsku na
území České republiky.
VOLBY V ZAHRANIČÍ
Při volbách do Evropského parlamentu
NENÍ MOŽNÉ HLASOVAT NA ZASTUPITELSKÝCH ÚŘADECH V ZAHRANIČÍ.
Pokud je volič veden na zvláštním seznamu voličů vedeným zastupitelským
úřadem v zahraničí a chtěl by hlasovat
při volbách do Evropského parlamentu,
musí předložit potvrzení o vyškrtnutí ze
zvláštního seznamu vedeným zastupitelským úřadem, kde byl doposud zapsán.
VOLBY V NEMOCNICI NEBO OBDOBNÉM ZAŘÍZENÍ
Pokud se volič ve dnech voleb bude nacházet v nemocnici, nebo podobném
zdravotnickém či sociálním zařízení, má
možnost nechat se zapsat do seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeného příslušným úřadem.
Správa příslušného zařízení musí údaje
voličů předat úřadu nejpozději do 20
dnů před volbami, tj. do 9. května 2019
do 16:00 hod. a zároveň zaslat potvrzení
o zápisu voliče do tohoto seznamu obecnímu úřadu, kde je volič zapsán k trvalému pobytu (zamezení dvojí volby).
V případě krátkodobé hospitalizace
nebo v případě, že volič neví, kde se
přesně ve dnech voleb bude nacházet
(např. předpokládaná hospitalizace), se
jeví jako nejvhodnější řešení – vyřízení
voličského průkazu, na který volič může
volit v jakékoliv volební místnosti na území České republiky. V případě, že si volič
vyřídil voličský průkaz a ve dnech voleb
nakonec bude v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, může
na tento voličský průkaz hlasovat.
VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ
SCHRÁNKY
Volič může požádat ze závažných, ze-

Z městského úřadu		
jména zdravotních důvodů obecní úřad
a v den voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Požadavky a dotazy můžete podávat na
Odboru vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad Městského úřadu v Kravařích
osobně nebo telefonicky u p. Pavly Maléřové, Ing. Hany Kapinosové, Mgr. Silvie
Stanjurové, Bc. Karla Rašky na tel. č. 553
777 931, 553 777 933, 553 777 935, 553
777 930 popř. zaslat na e-mailovou ad-
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resu: pavla.malerova@kravare.cz, hana.
kapinosova@kravare.cz, silvie.stanjurova@
kravare.cz, karel.raska@kravare.cz.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Po obdržení hlasovacího lístku a úřední
obálky vstoupí volič do prostoru určeného k
úpravě hlasovacích lístků. Volič může vložit
maximálně JEDEN hlasovací lístek, na kterém může přitom ZAKROUŽKOVÁNÍM pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů vyznačit
přednostní hlasy. Jiné úpravy nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Hlasovací lístky budou doručeny voličům na

PARKUJTE OHLEDUPLNĚ

adresu místa trvalého pobytu nejpozději do
úterý 21.5.2019, případně budou k dispozici
ve všech volebních místnostech. Informace
k volbám do Evropského parlamentu naleznete i na stránkách Ministerstva vnitra ČR http://www.mvcr.cz/volby.aspx.
Karel Raška
vedoucí Odboru vnitřních věcí
a Obecního živnostenského úřadu

Zámek hledá
brigádníka na přípravu venkovních
obřadů

PARKUJTE OHL

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích je zastavení
a stání povoleno pouze vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní
komunikace, kde při stání musí zůstat volný jízdní pruh široký nejméně
3 metry a to pro každý směr jízdy.

Na kravařský zámek hledáme brigádníka - muže z důvodu chystání slavobrány
a dalšího
inventáře
pro venkovMnoží
se stížnosti
na parkování
automobilů na u
ní svatební
vždy okteří
sobotách
A to jak zeobřady
strany chodců,
při obcházení vo
nuceni vstupovat
do vozovky,
i ze strany řidič
v období
od května
do září tak
tohoto
roku. Brigáda je vhodná pro důchodce
Podle zákona o provozu na pozemníc
v dobrém zdravotním stavu nebo pro
a stání povoleno pouze vpravo ve směru jíz
studenty.
komunikace, kde při stání musí zůstat vol
Bližší
informace na tel. 553 777 971,
3 metry
a to pro každý směr jízdy.
e-mail:
katerina.stedronova@kravare.cz.

Řidič také nesmí zastavit a stát na přechodu pro chodce, nebo na
přejezdu pro cyklisty, a to ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi, na
křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m
za ní.

Oddělení
kultury
Řidič také nesmí
zastavit
a stát na př
přejezdu pro cyklisty, a to ve vzdálenosti
křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m
za ní.

Překážku v silničním provozu může vytvořit také vozidlo stojící na
chodníku, pokud chodec musí vstupovat do vozovky.

Překážku v silničním provozu může vy
chodníku, pokud chodec musí vstupovat d

Chceme proto touto formou apelovat na řidiče, aby výše uvedená ustanovení
dodržovali, neboť hrozí nejen finanční postih, ale v krajním případě i odtah
takovéhoto vozidla, protože může vytvořit překážku v silničním provozu. Nebuďte
lhostejní k chodcům, maminkám s kočárky nebo k handicapovaným spoluobčanům,
kteří opravdu potřebují využívat celou šíři chodníku. Neměla by se opakovat ani
situace z letošního února, kdy vozidla hasičů a zdravotnické záchranné služby
nemohla z důvodu bezohledného parkování projet ulicí na místo zásahu.
Již nyní se můžete setkat se strážníky Městské policie Kravaře, jak v ulicích monitorují
dodržování dopravních předpisů a dohlížejí nad parkováním v našem městě
a případné porušení řeší ihned na místě samém. S ohledem na rostoucí stížnosti
občanů a opakující se přestupky řidičů je do budoucna potřeba počítat také
s tím, že jejich činnost ještě zintenzivní.

Chceme proto touto formou apelovat na řidi
dodržovali, neboť hrozí nejen finanční postih
takovéhoto vozidla, protože může vytvořit přek
lhostejní k chodcům, maminkám s kočárky nebo k
kteří opravdu potřebují využívat celou šíři chod
situace z letošního února, kdy vozidla hasičů
nemohla z důvodu bezohledného parkování proj
Již nyní se můžete setkat se strážníky Městské poli
dodržování dopravních předpisů a dohlížejí n
a případné porušení řeší ihned na místě samém
občanů a opakující se přestupky řidičů je do bud
V době od 1. dubna do 31. října
s tím, že jejich činnost ještě zintenzivní.

Množí se stížnosti na parkování automobilů na ulicích a chodnících našeho města.
A to jak ze strany chodců, kteří při obcházení vozidel parkujících na chodníku jsou
nuceni vstupovat do vozovky, tak i ze strany řidičů, kteří mnohdy ani neprojedou.

Městská policie Kravaře

Provozní doba
sběrného dvora

bude opět prodloužena odpolední
doba otevření sběrného dvora. Sběrný dvůj je otevřen v těchto dnech:
Úterý

8:00 - 12:00 hod.
14:00 - 18:00 hod.

Čtvrtek		

12:00 - 18:00 hod.

Sobota		

8:00 - 12:00 hod.

Kultura
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Pokračování ze str. 1.
Na své si přišli také milovníci umění.
V přízemí byla připravena unikátní expozice, ve které si návštěvníci mohli prohlédnout vzácné obrazy, poslechnout např.
polyphon nebo krásné obrazové hodiny,
které hrají snad nejznámější melodii z Fidlovačky, dnes pro všechny známou jako
českou státní hymnu. Zámecké nádvoří
se proměnilo v lidový jarmark. Své umění
předváděl kovář, děti mohly nazdobit obří
vejce, obdivovat živá zvířátka nebo zkusit
vylézt po provazovém žebříku (vylézt až
nahoru a zazvonit na zvonek se za celý
víkend podařilo jen našemu kolegovi Danielovi, který je snad napůl Tarzan). :-) Po
celý víkend probíhal doprovodný program
a vystoupila celá řada souborů. Vydařilo
se i aranžmá zámku, letos od květinářství
Avalanche z Kravař, kterému moc děkujeme za krásnou výzdobu. Když už jsme
u děkování, je potřeba poděkovat všem,
kteří se podíleli na přípravách a následně
bezproblémovém průběhu akce - všem
kolegům, brigádníkům, všem vystavovatelům, vystupujícím a taky vám všem, kteří
jste přišli! Věříme, že s námi přijdete příští
rok oslavit kulatou třicítku! :-)
Lenka Kerlinová, kulturní referent
Foto: Armin Mruzek

Den učitelů
U příležitosti oslav dne učitelů proběhlo slavnostní setkání pedagogů, tentokrát na Městském úřadu v Hlučíně. Den učitelů je tradiční
příležitost k poděkování za práci pedagogickým pracovníkům. Sdružení obcí Hlučínska
ocenilo 22 učitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi právě v rámci Sdružení obcí
Hlučínska. Učitelé byli oceněni ve dvou kategoriích, a to „Významná pedagogická osob-

Oceněný učitel Mgr. Lukáš Kramný
s místostarostkou Mgr. Sandrou Hradilovou.

nost roku“ a „Ocenění za dlouholetou tvůrčí
pedagogickou činnost“. V první uváděné kategorii měly zastoupení také Kravaře, oceněn
byl pan učitel Mgr. Lukáš Kramný. Své ocenění
si zasloužil především za svou aktivní školní pedagogickou práci, mimoškolní činnost
a prezentaci školy při projektovém dni. Dále
proto, že pan učitel svým chováním vytváří
prostředí, které probouzí respekt a toleranci

k názorům ostatních. Povzbuzuje, podporuje
a uznává úspěchy a podíl všech žáků na společné práci, zohledňuje při tom jejich individuální zvláštnosti. Pan učitel aktivně spolupracuje s ostatními kolegy a podporuje další
rozvoj školy. Panu učiteli blahopřeji k ocenění
a přeji mu mnoho dalších úspěchů nejen při
práci ve škole.
Sandra Hradilová, místostarostka

Ocenění pedagogové z Hlučínska.

Kultura
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Město Kravaře, oddělení kultury pořádá

ZÁJEZDY PRO KRAVAŘSKÉ SENIORY

HANUŠOVICE - OSTRUŽNÁ LICHNOV
• úterý 4. 6. 2019 • čtvrtek 6. 6. 2019 •
• úterý 11. 6. 2019 • čtvrtek 13. 6. 2019 •
• Prohlídka pivovaru s degustací
• Návštěva muzea hudebních nástrojů
• Zábava v netradičním muzeu vidlí

300 Kč/os.

Hlásit
se můžete
nakultury
oddělenínakultury
zámku v Kravařích
Přihlášky
přijímáosobně
oddělení
zámku na
v Kravařích
ve dnech
května
2019,
odod
8:00
dodo
14:00
hod.
10.oda9.11.
května
2018,
8:00
14:00
hod.
K přihlášce je nutné přiložit občanský průkaz.
K přihlášce je nutné přiložit občanský průkaz.

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

Beletrie pro dospělé

• Eva Tvrdá – Dlužná částka
• Elena Ferrante – Geniální přítelkyně
• Hana Marie Körnerová – Hlas kukačky
• Diana Gabaldon – Hořící kříž
• Meik Wiking–Hygge
• Eva Woods – Jak být šťastný
• Sharon J. Bolton – Malé temné lži
• Alena Jakoubková – Manžel do domu…
hůl do ruky
• Katarína Gillerová – Miluj mě navždy
• Brad Meltzer – Mistr úniků
• Kerry Fisher - Mlčenlivé ženy
• Monika Benešová – Moje Pacifická hřebenovka
• Marie Svatošová - Neboj se vrátit domů
• Kristina Ohlsson – Oběti ráje
• Táňa Kubátová – Osud tančil Charleston
• Bernard Minier – Sestry
• Christna Lauren – Spolubydlící
• Robin Cook – Šarlatáni
• Joy Fielding - Špatná dcera
• Emily Elgar – Teď mlč
• Ester Geislerová – Terapie sdílením vol. 2
• Elizabeth Haran – Údolí naděje
• Alex Marwood – Ztracené holky

... a něco pro děti a mládež
• Michael Dahl – Děsivé historky
• Kasie West – Láska a jiné úkoly
• Jessica Townsend - Nikdyuš
• Mary H.K.Choi – Nouzový kontakt
• Chris Colfer – Těžko uvěřitelný příběh
„Televize je pro mne velmi vzdělávací. Pokaždé, když ji někdo zapne, odejdu si do jiné
místnosti číst knihu.“
Groucho Marx

Přednáška o Tchajwanu
Až na daleký Tchaj-wan jsme se přesunuli díky povídání Markéty Dembek Nardelliové.
Markétka k nám zavítala, aby nás seznámila se svým 6 týdenním pobytem na tomto
ostrově. V rámci organizace AIESEC zde pracovala jako dobrovolník na nižší střední škole, kde vyučovala angličtinu. Přiblížila nám nejen zdejší školský systém, život
v místních rodinách, ale i různá turistická místa, včetně hlavního města Tchaj-pej. Děkujeme za milou prezentaci, ukázku dovezených suvenýrů a přejeme spoustu dalších
cestovatelských zážitků.
Eva Hanzlíková, knihovnice

Z naší knihovny, z našich mateřských škol
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V knihovně proběhl další ročník Noci s Andersenem
I letos se naše knihovna zapojila do mezinárodní akce Noc s Andersenem. U nás

proběhla v pátek 5. dubna a zúčastnilo se
jí 13 dětí. Po loňské spolupráci s Danuškou
Šimkovou, kdy jsme společně strávili noc
jako pasažéři na Titaniku, jsme se domluvili
i na té letošní. A rozhodně jsme neudělali
chybu. :-) Celý večer se nesl v duchu Velké
vlakové loupeže. Jako cestující vlaku jsme
se přesunuli do roku 1897, nastoupili do
slavného Orient-Expresu a čekala nás cesta z Paříže do Istanbulu. Během večera děti
plnily vědomostní i zábavné úkoly, které
jim pomohly odhalit nejen zloděje vlakové
loupeže, ale také zjistily, na co bylo ukradené zlato použito. Zhlédli jsme také ukázky

přeplněných vlaků, které jezdí v Indii nebo
dokument o cestování Orient–Expresem
v dnešní době. Před usnutím nechybělo vykládání strašidelných historek, vtipů a promítání filmu. :-) Velké poděkování si zaslouží
opět skvěle připravená Danuška Šimková.
Její výklad a poznatky jistě dětem rozšířily
obzory. Dále děkuji mé kamarádce Lence,
která pomohla s organizací a maminkám,
které nám opět výborně napekly!
Eva Hanzlíková, knihovnice

Akce MŠ Kravaře-Kouty ve fotografiích

CVČ Kravaře si pro děti z MŠ Kravaře-Kouty připravilo sportovní dopoledne plné her
a soutěží s pejskem a kočičkou v Buly Aréně.

Začátek postní doby v MŠ Kravaře Kouty - náboženství u příležitosti Popeleční středy.

Masopustní průvod dětí z MŠ Kravaře-Kouty zakončený
„pochováním basy“ na zahradě MŠ.

Příprava předškoláků z MŠ Kravaře-Kouty k zápisu do školy.

Z našich mateřských škol

Děti z MŠ Petra z Kravař
se můžou už v září
těšit na novou přírodní zahradu!
Příroda blíže dětem. To je název projektu, na který Mateřská škola Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace, získala loni v červenci dotaci ze
Státního fondu životního prostředí ČR. S prvními
pracemi, umístěním rámů informačních tabulí
a dendrofonu, se začalo již ve druhé polovině
března. Následovat budou záhy terénní práce
a likvidace náletových dřevin. Záměrem projektu
je přeměnit školní zahradu na místo, kde se děti
mohou učit vnímat svět všemi smysly, poznávat
živou a neživou přírodu, uvědomovat si zákonitosti přírodních procesů a učit se lepšímu soužití s přírodou a jejímu respektování. Děti se tak
mohou v letošním roce těšit na spoustu nových,
zajímavých a naučných prvků. Dominantou východní části zahrady bude nová expozice Les
a byliny se zhruba dvaceti dřevinami a dvaceti
rostlinami typickými pro krajinu Hlučínska. Součástí expozice bude i broukoviště, hmyzí domek a
lesní dendrofon, prostřednictvím kterého se děti
naučí rozpoznávat různé druhy dřeva. Ve stejné
části zahrady bude přírodní charakter dotvářet
a harmonické propojení prvků zajišťovat další
expozice, a to expozice asi dvacítky jedlých a nejedlých keřů. Zahradu obohatí i další vzdělávací
modul v podobě šesti vyvýšených záhonů, kde
budou děti pěstovat sezónní druhy zeleniny a bylinky. Plody své práce navíc budou moci následně ochutnat a připravit si z nich i zdravé pochutiny. V přední části zahrady, u hlavního vchodu,
dále vznikne pocitový chodníček tvořený z různých materiálů, které působí na bosé nohy jako
podněty a zároveň stimulují plosky chodidel. Labyrint z živého plotu o průměru osmi metrů pak
bude sloužit nejen jako estetický prvek, či místo
pro schovávanou a další hry a pohybové aktivity dětí, ale rovněž jako lákadlo pro hmyz. Děti
v něm navíc budou mít možnost pozorovat hmyz
zblízka. Poslední studijní plocha v přední části,
geologická expozice, bude děti od útlého věku
seznamovat s různými druhy neživé přírody
a sloužit jako další ukázka k pochopení naší fyzické závislosti na přírodě. Zprostředkuje dětem prvotní ucelenější kontakt a povědomí o nerostech
a horninách z okolí.
Slavnostní otevření přírodní zahrady je naplánováno na září letošního roku. Do zvelebení a renovace zahrady se také mohou zapojit děti a jejich
rodiče v rámci dobrovolných brigád – termíny brigád budou vypsány a uveřejněny na nástěnkách
v mateřské škole.
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Březen MŠ Petra z Kravař ve fotografiích

Beseda s hasiči a policisty ve třídě Sluníčko.

Pohádkový svět ve třídě Květinka.

Hana Paverová

Děti z třídy Beruška vítají jaro malováním na zem.

Z našich základních škol

Návštěva muzea
V prvním březnovém dni navštívili naši druháci Muzeum Hlučínska. Zde byl pro ně připraven interaktivní program o době za vlády
Lucemburků.
Děti si prohlédly výstavu, měly také možnost
si vyzkoušet být králem a královnou. Dozvěděly se, co se v této době jedlo, ochutnaly
pohankové křupky, vybarvovaly a lepily královskou korunu, poslouchaly středověkou
hudbu, zhlédly film o stavbě Karlova mostu
a nakonec si vyzkoušely postavit z dřevěných kostek středověkou stavbu.
A protože se nám všem program velice líbil,
těšíme se na další návštěvu tohoto muzea.
Eva Watzlawiková
ředitelka ZŠ Kravaře-Kouty
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Soutěž v deskových hrách
Ve středu 20. března se vybraní žáci naší
školy zúčastnili soutěže v deskových hrách
v Bolaticích, které byly pořádány v rámci
projektu MAP II.
Na připravených stanovištích si vyzkoušeli

spoustu zajímavých her a v závěru si zasoutěžili v turnaji, ze kterého si odvezli deskovou hru.
Eva Watzlawiková
ředitelka ZŠ Kravaře-Kouty

Dolní oblast Vítkovice - Svět techniky
Polytechnika ve
Služovicích
Ve středu 6. března se žáci třetího až pátého ročníku vydali do Služovic, kde na ně
v rámci projektu MAP II čekal program zaměřený na polytechnickou výchovu.
Na připravených stanovištích si vyzkoušeli
spoustu zajímavého z oblastí bezpečnosti práce a požární ochrany, pokrývačství,
šroubování metrických matic, ručního nářadí, kominictví a čištění komínu, měření
a inspekční techniky komínu, životního
prostředí a spalování paliv.
Akce se všem velmi líbila.
Eva Watzlawiková
ředitelka ZŠ Kravaře-Kouty

Žáci 4. a 5. ročníku navštívili dne 25. 3. 2019
Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě. Nejdůležitější částí programu byly
vzdělávací programy: Proč? Svět v otázkách a odpovědích, Žijí tady s námi, Teorie modré krve aneb běh na dlouhou trať.
Programy žákům nabídly možnost natočit
reportáž v terénu, práci s mikroskopem
v laboratoři a mnoho dalších poznatků.

Navazující aktivitou bylo promítání v 3D
kině Modrá planeta. Zajímavostí byla nově
otevřená Unikátní autorská expozice Tělo
a technika, která všem přiblížila, jak moderní technologie usnadňují život lidem
s handicapem. Všem se tento den a způsob výuky líbil.
Eva Watzlawiková
ředitelka ZŠ Kravaře-Kouty

Z centra volného času
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Hry bez hranic
Jubilejní 25. ročník soutěže HRY BEZ HRANIC
pro školní družiny našeho okrsku připravilo
centrum volného času na pondělí 1. dubna.
Ve velké tělocvičně se shromáždilo na 100
dětí z Kravař, Kravař – Koutů, Štěpánkovic,

Sudic, Bolatic, Velkých Hoštic, Chuchelné,
Bělé a Mokrých Lazců, aby změřily své dovednosti v 8 soutěžních disciplínách.
Nejvíce se dařilo družstvu školní družiny
Sudice, na druhém místě se umístila školní

družina Mokré Lazce a třetí místo vybojovalo
družstvo školní družiny z Velkých Hoštic.
Eva Jurášková,
ředitelka CVČ Kravaře

Příměstský tábor o jarních prázdninách s CVČ Kravaře
O jarních prázdninách zorganizovalo CVČ pro
děti příměstský tábor. Pro celkem 40 účastníků byl připraven bohatý program plný zábavy a dobrodružství. V pondělí jsme proměnili
tělocvičnu ZŠ Kravaře v Mobilní planetárium
a děti se dověděly mnoho zajímavých informací o vesmíru a životě stromů. V úterý jsme
se vydali do trampolínového centra v Ostravě, které nahradilo původní plán zimních
radovánek v Hei parku, kde roztál mezitím

sníh. Na trampolínkách se nám věnoval tým
zkušených instruktorů, který nás naučil pár
základních triků. Ve středu jsme pokračovali
opět zábavou v Ostravě, tentokrát ve Funparku Žirafa, kde se děti dosyta vyřádily na všech
atrakcích tohoto centra. Ve čtvrtek jsme jeli
vlakem do Krnova, kde si pro nás místní
Středisko volného času připravilo zábavně
vzdělávací program o Světě vynálezů a v pátek jsme již tradičně navštívili kino v Opavě

a s popcornem v ruce si užili film Jak vycvičit draka 3. Letošní prázdniny byly opravdu
jarní, počasí nám přálo a všichni jsme si program moc užili. Příští rok se snad dočkáme
nějaké té sněhové nadílky a pořádně to rozjedeme na sněhu.
Za CVČ Kravaře
Jana Ševčíková a Eva Jurášková

Centrum volného času Kravaře,

příspěvková
organizace
Z centra volného
času

strana 13

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

Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Kravaře ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Kravaře a Centrem volného času Kravaře Vás zve na

sraz na náměstí

Průvodem půjdeme k hasičskému areálu,
rozloučíme se zimou u velkého ohně.
areálu, kde se společně rozloučíme

před CVČ Kravaře v 17:30 hodin

dětítí zájmových kroužků CVČ Kravaře a vystoupení pěveckého sboru Fialenka.
Dále
Dále na vás
vás bude čekat čarodějnické vystoupení dě

Po vystoupeních si společně zatančíme čarodějnický tanec a čarodějnická porota vybere nejlepší čarodějky a čaroděje, kteří ob
obddrží krásnou cenu.
Nakonec se můžete těšit na tematické hry a soutěže pro děti a pasování čarodějnic a čarodějů.
čarodějů.













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
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



ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE MAŽORETKOVÉHO SPORTU
NA 4.. ROČNÍK NEPOSTUPOVÉ SOUTĚŽE AMATÉRSKÝCH MAŽORETKOVÝCH SKUPIN







1. - 10. 7. 2019

Letní stanový tábor Hadinka I

10. - 19. 7. 2019

19. - 27.
27. 7. 2019

27. 7. - 10. 8. 2019
15. - 19. 7. 2019
4. – 9. 8. 2019
28.7. - 4. 8. 2019

29. 7. - 2. 8. 2019
5. - 9. 8. 2019

12. - 16. 8. 2019
2019

„KRAVAŘSKÁ HŮLKA 2019
2019“
Soutěž se uskuteční v sobotu 18. 5. 2019
ve velké tělocvičně ZŠ Kravaře.

Letní stanový tábor Hadinka II

Začátek soutěže bude v 9:00 hodin.

Letní stanový tábor Hadinka III

Vstupné: 40,
40,- Kč

Letní stanový tábor Hadinka IV

Můžete se těšit na vystoupení mažoretek v sólu, duu a triu,
v mini formacích a velkých formacích.

Letní tábor v budově TZ Vesmír Bolatice I
Florbalové prázdniny – florbalový tábor
s přespáním

Letní tábor v chatách Setina

Příměstský tábor Malé Hoštice

Prodej občerstvení zajištěn.
Centrum volného asu Kravae, píspvková 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




Zveme všechny maminky, babičky, tatínky, sourozence, kamarády a ostatní na akci




Letní tábor v budově TZ Vesmír Bolatice II
Příměstský tábor Kravaře

Kdy:v sobotu 4. 5. 2019 v 15:00 hodin
Kde:v malé tělocvičně ZŠ Kravaře
PROGRAM:





vystoupení dětí zájmových kroužků
výstava výrobků dětí zájmových kroužků
slosovatelné vstupné o krásné ceny
prodej kávy a koláčů






Srdečně Vás zveme k příjemnému prožití sobotního odpoledne.

Z domova pro seniory
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Jaro v Domově pro seniory sv. Hedviky – Kravaře
Začátkem března jsme vstoupili do postní
doby a mohli se tak začít připravovat na největší křesťanské svátky - Velikonoce. Na Popeleční středu 6. března otec Jan odsloužil mši
svatou, při které klienti i zaměstnanci přijali
popelec na znamení vlastní nedokonalosti.
Ty seniory, kteří se nemohli ze zdravotních
důvodů mše svaté zúčastnit a přáli si to, navštívil otec Jan na pokojích. Dále měl během
mší svatých v tomto období pro všechny připravená postní kázání a klienti se také každý
pátek scházeli při modlitbách Křížové cesty.
Duchovní příprava na Velikonoce však nebyla
jedinou. Klienti spolu se zaměstnanci chystali
velikonoční výzdobu, připravovali výrobky na
velikonoční výstavku, která bude v kulturní
místnosti domova instalována v období velikonočních svátků, a také se radovali z prvních
jarních květinových dekorací. Počasí během
měsíce března bylo ještě poměrně chladné
a nestálé – v duchu pranostiky „březen - za
kamna vlezem“ – proto se zatím příliš neuskutečňovaly vycházky do zámeckého parku,
na které se klienti již tolik těší. Ze „zubatého“

sluníčka jsme se radovali povětšinou pouze za
okny domova. Z akcí, které se během měsíce
března uskutečnily, můžeme zmínit např. další přednášku z cyklu Malá univerzita III. věku.
Tentokrát nás navštívili milí přátelé a příznivci
paní Marie Dominiková, paní Zuzana Halšková
a Mgr. Jaroslav Dominik, aby nám povyprávěli
o vzniku národopisného souboru Bejatka ze
Štítiny, jehož jsou vedoucími či členy. Popisovali nám, za jakých okolností soubor okolo
roku 1971 vznikal, ze kterých děl autorů sestavují svůj repertoár, např. z díla Ludmily Hořké,
doktora Josefa Satkeho, Jany Schlossarkové, Lýdie Rumanové, Franze Směji a dalších.
Zmínili se také, že momentálně má soubor
přibližně 20 členů a doprovázejí je 3 muzikanti (basa, harmonika, housle). Popovídali nám
o jednotlivých částech kroje, jak ženského,
tak mužského a také o tom, že svůj čas věnují i dětem, které se pod vedením pana Oty
Poláška scházejí a účinkují v souboru Malá
Bejatka. Zmínili se, kde všude, ve kterých městech či zemích, se svými pásmy již vystupovali
a co všechno se souborem prožili. Celý výklad

a povídání, včetně zpěvu písní a ukázek tanců, byl velice srdečný, veselý a působivý a my
děkujeme přednášejícím za čas, který našim
klientům věnovali.
V samotném závěru měsíce března jsme s klienty, kteří měli zájem, navštívili Velikonoční
trhy u zámku, kde si někteří nakoupili drobnosti nebo pochutiny či si jen tak pro radost
prohlíželi nabídku jednotlivých stánků. Počasí
nám tentokrát přálo, proto byly procházky pro
všechny zúčastněné velkým přínosem. Těšíme
se na další akce, které pro klienty připravujeme a přejeme všem čtenářům KRÁSNÉ JARO!
Petra Jochimová
aktivizační pracovnice domova

Velikonoční trhy.

Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře
spolu se svými příznivci a farností
všechny srdečně zve na

Velikonoční zábavu
čtvrtek 25. dubna 2019

od 14,00 hodin ve farním sále v Kravařích

Program, živá hudba a občerstvení zajištěno.
Přijďte, těšíme se na setkání s Vámi!

Folklorní soubor Bejatky v rámci Univerzity III. věku.

Spolky, zajímavosti
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Březen v organizaci SPCCH
V měsíci březnu se v organizaci SPCCH
uskutečnily hned tři akce. Jako již tradičně, letos ve čtvrtek 14. března, proběhlo
v restauraci Golf Clubu setkání u příležitosti retro oslavy MDŽ. Tentokrát se neslo ve stylu „ černá – bílá“ a s potěšením
konstatuji, že až na pár výjimek všichni zúčastnění tento požadavek splnili. Některé
páry to dotáhly k naprosté dokonalosti,
když přišly dokonale sladěny. Přítomné
dámy obdržely jarní kytičku a za všechny muže nám vtipným přípitkem popřál
předseda pan Karel Kostka. Podávala se
káva se zákusky a později jsme si pochutnali na výborné večeři. Celé odpoledne až
do večerních hodin nám hudbou zpříjemnil pan Pavel Gavruca. Oslava se vydařila
a rozcházeli jsme se v dobré náladě.
Další akcí byla návštěva Slezského muzea
ve čtvrtek 28. března. Do Opavy se vlakem
z Koutů a Kravař vydalo 36 členů s cílem
prohlédnout si novou expozici muzea,
jakož i zrekonstruovanou budovu samotnou. Výkladem o vystavovaných exponátech, o historii budovy a nedávné rekonstrukci je poutavě informoval fundovaný

průvodce muzea. Strávili tam zajímavé
tři hodiny a vraceli se s novými poznatky
a vědomostmi.
Poslední akcí v měsíci, a to v sobotu
30. března, byla návštěva Slezského divadla v Opavě, na slavné opeře Bedřicha
Smetany – Prodaná nevěsta. Tento umělecký zážitek si nenechalo ujít 45 našich
členů. Před budovou divadla všechny vítaly členky souboru v nádherných krojích
a nabízely koláčky a perníková srdíčka,
čepovalo se pivo. Ve vestibulu návštěvníky vítali zpěvem úryvků z opery. Samotná
opera byla pastvou pro oči i uši a mnozí
hudby znalí si pro sebe pobrukovali známé árie. Výkony pěvců byly vždy náležitě
oceněny bouřlivým potleskem. Jako nečekané překvapení přišlo pozvání na forbínu k přípitku. Troufám si napsat, že pro
všechny to byly nezapomenutelné okamžiky a domů každý odcházel se silným
kulturním prožitkem.
Za SPCCH
Anna Lusarová

Chraňte svůj zrak
Dobrý den, milí přátelé,
Do léta zbývá ještě kupa času, ale i jaro
nám přináší mnoho slunečných dní. Sluníčko nám zlepší náladu, dodá po dlouhé
zimě tolik potřebný vitamín D, ale jeho silné paprsky jsou schopné způsobit lidem
řadu problémů.
Věděli jste, že stejně jako pokožku si můžete spálit i oči? Oči spálené od sluníčka jsou
červené, slzí a svědí. Nejedná se zrovna
o příjemný stav, nicméně jeho vyléčení
trvá jen pár dní. Pokud ovšem vystavujete
oči přímému slunci bez ochrany pravidelně, mohou se k němu připojit i další komplikace ohrožující jejich zdraví.
Oku člověka vládne zornice, která rozhoduje, kolik světla se dostane k sítnici, nacházející se v zadní části oka. Oční sítnice
je velmi citlivá na světlo, a když je oko vystaveno velmi ostrému slunečnímu záření,
zornice se stáhne, aby se před ním ochránila. Někdy jej však zornice není schopna
dostatečně omezit, což vede k mžourání
očí, jejich přetěžování a k bolestem hlavy.

Neriskujte zdraví vašich očí! UV záření je
s námi v každém okamžiku, každý den, po
celý rok v zimě i v létě, za slunečných dní,
ale i když je zataženo. Přestože UV paprsky
jsou neviditelné, mohou při dlouhodobém
působení poškodit nejen váš zrak.
Pokožka a oblast kolem očí jsou na UV záření velmi citlivé: Většina z nás ví, že způsobuje vrásky, stárnutí kůže v některých případech i rakovinu. Dlouhodobé vystavení
UV záření také může způsobit různá oční
onemocnění, jako je šedý zákal, makulární
degenerace nebo i zhoubné onemocnění
oka. Chraňte své oči po celý rok slunečními brýlemi s kvalitními UV filtry chraňte
dětské oči i oči seniorů, važte si možnosti
a daru dobře vidět.
Užijte si hodně krásných slunečných dní
s kvalitními brýlemi.
Margita Filipová
Oční centrum FILIP

Ze zámeckého
klubu žen
Letošní březen byl poměrně ještě chladný
a tak se při dobré kávě a čaji vzpomínalo...
Naše členky jsou výbornými kuchařkami,
a tak jsme si na každém našem setkání pochutnávaly na dobrotách, které upekly a
připravily. Paní Daňková upekla výbornou
roládu, paní Rybková chutné rohlíčky a paní
Hermanová mini šátečky. Mezinárodní den
žen jsme oslavily retro vzpomínkami a písničkami z našich dětských a mladých let.
Povídaly jsme si také o květinách a různých
rostlinách, např. jaký význam má květina,
kterou dostaneme. Na dalším setkání jsme
vzpomínaly na školní léta. Jak také ne, když
byl Den učitelů a my v našem středu máme
tři paní učitelky – paní Rohovská a Šnýdrová
mnohé z našich členek také učily. A tak se
vzpomínalo, zpívalo, vyprávěly zábavné zážitky ze školy.
Co nás čeká na příštích setkáních? Bude to
vycházka zámeckým parkem s hledáním
hnízdeček zajíčků, promítání zajímavých
krátkých filmů.
A co nás čeká hlavně – to bude účast na
soutěži „O zlatý koláč“, která se tentokrát
bude konat u nás v Kravařích u příležitosti
Otevírání turistické sezóny Hlučínska 2019,
28. dubna na zámku v Kravařích. Přijďte nás
podpořit!
Eva Peterková

Faschingfest
v Kravařích
Dne 22. 2. 2019 se sešli členové a jejich
přátelé z Kruhu přátel Německa v Kravařích k oslavě již tradičního Faschingfestu.
Akce se zúčastnilo 63 hostů. Pozvání přijali
také přátelé německé menšiny ze Štěpánkovic a z Ratiboře. Pro hosty byl připraven
různorodý program a bohaté občerstvení.
Hosté se dověděli zajímavosti o oslavách
Faschingu v Německu a Rakousku, pobavili se německými vtipy a jazykolamy a byla
připravena také soutěž pro skupiny. Hrou
na akordeon celý sál pobavil pan Jiří Mikolajek. Hosté si zazpívali nejen německé
písně, ale také si zatančili. Ve večerních
hodinách byla pro hosty připravena bohatá tombola, a tak téměř každý odcházel
domů s nějakým dárkem. Jsme rádi, že
jsme měli možnost se opět sejít s našimi
přáteli a že se všichni dobře bavili.
Za DFK Kravaře Pavla Knyblová

Zajímavosti
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Vzpomínky našich babiček:
Jarní svátky
Je jaro, příroda se rychle vzpamatovává
ze zimního spánku. Na svět přicházejí také
malá housátka, kuřátka, káčátka, kůzlátka
či jehňátka. K naší škodě si již dnes neuvědomujeme, že tomu tak bylo od nepaměti i u nás v Kravařích. My babičky si ještě
pamatujeme, kdy na každém dvorku byla
různá drůbež i další domácí zvířata jako
koza, ovce, prase…
Měsíc duben byl v minulosti velmi pestrý.
Nejen zvířátka, ale také na zahrádkách již
kvetly macešky, fialky, sněženky, sasanky, krokusy, zlatý déšť, narcisy i tulipány.
I když počasí ještě nebylo stálé a často nebylo teplo, přesto se všichni radovali na
nejkrásnější svátky jara – Velikonoce. Jsou
nejvýznamnějším křesťanským svátkem,
oslavou Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Velikonoční svátky jsou pohyblivým svátkem.
V křesťanské tradici připadají na první neděli po prvním jarním úplňku, tedy na měsíc březen či duben.
Čtrnáct dnů před Velikonoci vyšla hezky
oblečená děvčátka s majíčkem v ruce na
„Mařenu“, nejdříve ke svým babičkám
a pak k dalším příbuzným. Za zpěvu „Svaty Juři buři, zem se otvira: aby trava rostla,
pěkně zelena, všelijake kviti, bila leluja.
A z teto leluje ptaček vyhlida. A neni to ptaček, je to syn Boži, co cely svět stvořil, a nas
vykupil…“, nebo také „Krasna, krasna, kaj
si huši pasla? Na zelenej luce, v červenym
klobuce“.
Majíček si vyráběly dívenky společně se
svými maminkami z vršku smrčku, který se
ozdobil barevným papírem, růžemi a někdy i obrázky. Děvčata dostávala sladkou
výslužku.
Květná neděle – světily se „kocanky“ tj.
ratolesti z jívy. Ke starým zvykům patřilo
také roznášení kocankových křížků dívkami a hospodyněmi na velikonoční pondělí
do pole. Křížky měly ochránit úrodu.
Na Zelený čtvrtek se rodiny modlily ráno
i večer v zahradě na památku, že Kristus
Pán se modlil v Getsemanské zahradě.
K obědu hospodyně chystala vždy něco se
zeleným – např. vejce s kopřivami nebo se
šnitlochem (pažitkou), kopřivovou nebo

špenátovou polévku, jedl se také med,
aby po celý rok nebyl hlad. Utichly zvony,
které „odletěly do Říma“. Od té doby až do
vzkříšení nastoupili chlapci s řehtačkami
a oznamovali v dědině ráno, poledne a večer.

tzv. hnízdečka zajíčků. Ta byla plná dobrot
a krásně nazdobená. Tento zvyk si přinesli
naši obyvatele z Německa, kde se dodržuje
dodnes.
Eva Peterková

Na Velký pátek si chodili lidé brzo ráno
umývat tvář, ruce i nohy k malé vodě (dnes
je zkanalizovaná – původně mlýnský náhon), modlili se Otčenáš a Zdrávas, aby
byli po celý rok ochráněni od nemocí. (Můj
otec vzpomínal, že někdy byly ve vodě
ještě kusy ledu.) Na Velký pátek byl přísný
půst. Jen dětem se uvařila krupice nebo
štírka. V pátek odpoledne chodili všichni
do kostela k Velkopátečním obřadům.
Bílá sobota – odpoledne se setkali obyvatelé obce v kostele u Božího hrobu a odtud se pak vydalo procesí v čele s křížem,
pak následovaly krásně oblečené děti
s korouhví Anděla strážného, za nimi nesl
pan Thiemel korouhev Božského srdce
a následovaly členky Mariánské družiny,
které nesly korouhev P. Marie. Šlo se kolem
kostela za zvuků zvonů a hudby a zpívalo
se Aleluja. Odpolední slavnosti vzkříšení
se zúčastnilo velké množství občanů, nechyběly ani maminky s kočárky. Na tuto
slavnost muselo být vždy něco nového na
oblečení – nové kostýmy, jarní pláště, někdy alespoň nové boty.
Na hod Boží velikonoční se konaly dvě
mše svaté, odpoledne pak slavné nešpory.
Večer se ve všech místních sálech konaly
velikonoční zábavy, které končívaly většinou až k ránu. Pokud děvčata ze zábavy
včas neutekla, čekala je pěkná sprcha,
často i pod studnou. Ráno pak po dědině
putovaly skupiny chlapců na „šmigrust
a polévat“. Ti starší se pak ještě odpoledne
potáceli v bujarém rozmaru po ulicích.
Na velikonočním stole nesměl chybět
plecovník a beránek. K nedělnímu obědu
bývalo kůzlátko nebo jehňátko se smetanovou omáčkou a knedlíkem. Za „poletí“
děvčata odměňovala chlapce barevnými
natvrdo uvařenými vajíčky, později i čokoládovými zajíčky.
Pro malé děti chystaly maminky v zahradě

Víte, že...
• Na Květnou neděli se nepeklo, aby se
stromům nezapekly květy.
• Na Zelený čtvrtek nosili někde hospodáři ke stromům pomlázku a třásli s
nimi. Někdy se pod ně zakopávaly skořápky velikonočních vajec, aby stromy
hojně plodily. Na Velký pátek před východem slunce se hospodáři modlili za
dobrou úrodu ovoce: „Modlím se k tobě
strome zelený, ať tebe Pán Bůh dobrým
odmění.“ Nebo: „Stromečku vstávej,
ovoce dávej! Umyj se, učeš se, je velký
den!“
• Na Moravě se taky kropívaly švestky,
aby jich bylo dost na slivovici a povidla.
• Na Jesenicku se po vzkříšení (Velikonoční neděle) třáslo silně ovocnými
stromy, aby měly bohatou úrodu.
• Na sv. Marka, 24. dubna, se provádělo
žehnání polí, zahrad, sadů a vinic, kdy
kněz s průvodem věřících žehnal úrodě. V některých oblastech tento zvyk
ještě doprovázelo stavění malých dřevěných křížků do polí (nebo okolo polí),
přitom hospodář, který je roznášel, nesměl s nikým promluvit. Tento zvyk se
dodnes v různých formách v některých
vesnicích ještě dodržuje.

Zajímavosti

Okénko pro zdraví
Dobrý den, přátelé,
dnes budu psát o slíbeném tématu, o vodě...
Přiznám se, že jsem si neuvědomila omezený prostor na tak zajímavé téma. Jak začít... třeba
tím, že život na Zemi vznikl v moři, kdysi dávno…, že bereme existenci vody, pitné vody jako
samozřejmost přitom voda je pro nás moc důležitá. Již v dávné minulosti věděli lidé o léčivých vlastnostech vody a využívali ji ke koupelím, pití ve formě bylinných odvarů, zábalům
atd. Podle odborných pramenů vědců zabývajících se složením vody, vlastnostmi a využitím
vody používají léčitelé 88 druhů vody. Je dokázáno, že voda má paměť, můžeme ji aktivovat myšlenkou, přírodními drahokamy, upravit biopolem, teplotou, Pí-technologií a dalšími
možnostmi. Poslední Pí-technologií se vyrábí Pí-voda, prodává se v barelech a jsou s ní velmi dobré zkušenosti. Pí-voda má nižší PH než voda z kohoutku, dále pročisťuje organismus,
zlepšuje záněty v těle, zlepšuje kvalitu pokožky u akné a ekzémů, má velmi dobrý vliv na růst
rostlin. Osobně ji používám k pití, vaření a taky k léčení různých neduhů. Podrobnosti o Pítechnologii vody se dočtete na internetu. Zájemci o koupi Pí-vody si mohou domluvit dovoz
barelu až do domu např. s paní Evou Kotulovou, tel. 603 588 349.
Jistě většině lidí jsou známy jména farář Kneipp a Vincenc Priessnitz, oba tito muži
velkou měrou přispěli k léčbě vodou, farář Kneipp v Německu a V. Priessnitz v městě Jeseníku, jeho zkušenosti a recepty léčení nabízejí dodnes v Priessnitzových lázních
v Jeseníku. V historii léčitelství bylo mnoho lidí, kteří používali vodu k léčení.
V návaznosti o prospěšnosti vody napíši pár slov o šungitu. Šungit je 2 miliardy let stará
polyminerální uhlíková hornina, jejíž jediné naleziště se nachází v Karélii v severozápadním
Rusku. Na tomto kameni je neobyčejné všechno – složení, struktura, vlastnosti, doba vzniku,
záhadný původ, široké spektrum využití.

Šungit

• dezinfikuje a čistí vodu, absorbuje a odstraňuje z vody těžké kovy, železité přísady,
organické sloučeniny, mikroby
• obohacuje vodu stopovými prvky, mění její energeticko-informační strukturu, nabíjí
a aktivuje
• pohlcuje elektromagnetické záření, neutralizuje patogenní vlivy
• má hojivé a léčivé účinky
Z výzkumů v Rusku vyplynulo, že šungit má schopnost čistit vodu od všech organických látek (fenolů, pesticidů, kovů, nekovů a mikroorganismů). Zvláštní struktury
šungitu, především přítomnost fullerenů, dodávají šungitu řadu specifických vlastností. Šungit čistí vodu úplně od zárodků plísní, odstraňuje z ní kal, příchutě i zápach.
Kromě toho lze šungit regenerovat (obnovit původní vlastnosti). Stačí ošetřit šungit
roztokem kuchyňské soli nebo sody nebo octovým roztokem. Používáním šungitové
vody lze předcházet různým onemocněním trávicích orgánů, kosterní a svalové soustavy, krevního oběhu. Lidé, kteří mají již zdravotní problémy a chtějí začít pít šungitovou vodu, by to měli konzultovat s lékařem, který je obeznámen s působením tohoto
nerostu. Každodenní mytí šungitovou vodou zlepšuje pleť a kožní záněty. Na omlazování tváře lze použít ledové kostky ze šungitové vody. Ze šungitové vody děláme
obklady na odřeniny, artrózu a křečové žíly. Na kloktání stačí použít ohřátou vodu,
v níž byl tři dny ponořen šungit.
Jak si připravit šungitovou vodu? Na dno 3 litrové láhve nebo džbánu dáme asi 300 g
šungitových kamínků nebo pyramidku o rozměru 40x40mm, nechat asi hodinu a můžeme vodu pít. Celkové množství je nutné spotřebovat do tří dnů.
Doporučuji knihu Šungit – napsala Irina Vobliková, nakladatelství Poznání Olomouc.
V tomto nakladatelství vyšla kniha Pí-voda a jiné léčivé vody - autoři Ing. Žert a Ing.
Hansman.
Na závěr se chci s Vámi podělit o krásná slova písně Voda od Jiřího Havlici souboru
Hradišťanu - Ubývá míst, kam chodila pro vodu má milá, voda si na to vzpomíná, voda
má rozpuštěné vlasy, voda má... Chraňte tu vodu...
Přeji spokojené dny.
Dagmar Pechatá
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Velikonoční
recepty
Velikonoční kůzle

Ze staženého kůzlete oddělíme od předku
kýtky a hřbet a to tak, že necháme při hřbetu 4 nebo 5 žebírek od předního masa. Střívko v zadku ústící vyřízneme, kůzle opereme,
osolíme a delším nožem ve hřbetě po obou
stranách nařízneme, abychom měli kapsu
na nádivku. Taktéž kolínka nařízneme, aby
se nám nožičky při pečení nezkroutily.
Šest žemlí nakrájíme na drobné kostičky
a pokropíme trochou mléka, aby se namočily. V míse utřeme 6 dkg másla se dvěma
žloutky, do toho přidáme sůl, na špičku
nože tlučeného muškátového květu, připravenou namočenou housku a vše důkladně promícháme. Touto nádivkou vyplníme oba otvory ve hřbetě, zašijeme je nití
a dáme nejdříve hřbetem otočeným dolů na
máslo do trouby péci. Když se již kůzle dvacet minut peklo, tu je obrátíme a častěji poléváme při pečení šťávou, aby nabylo pěkně
růžové barvy. Když je kůzlátko hotovo, tak je
vyjmeme z pekáče, šťávu vysmahneme, zaprášíme moukou, zalijeme polévkou nebo
vodou, dobře povaříme a procedíme.
Před podáváním kůzle rozsekáme na menší
kousky, sestavíme podle možností na mísu
tak, aby se zadeček jevil jako by byl celý,
šťávou přelijeme a podáváme s brambory
a zeleninou.

Jehněčí žebírka na smetaně

5 kusů žebírek osolíme, opečeme na másle, přidáme k nim 5 dkg žampiónů nakrájených na proužky, zalijeme ¼ l smetany,
přidáme lžíci koňaku a rychle povaříme.
Omáčka se nezahušťuje, přidá se 5 dkg
másla. Jako přílohu podáváme brambory.
Recepty z Hospodyňské školy v Kravařích
z let 1922 - 1938.
Eva Peterková

Zajímavosti
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Putování po Izraeli: 4. část
V pátek 9. 11. jsme měli v plánu další pro židy
posvátnou část města: horu Sión. Prošli jsme
Siónskou branou a dostali jsme se až k Večeřadlu, tedy k autentickému místu, kde se
odehrála poslední večeře. Je to místo hodně
silné, třebaže přímo „horní místnost“, kde se
sešel Ježíš se svými dvanácti apoštoly, se pro
návštěvníky otevírá málokdy. V přízemí se
nachází hrob krále Davida, což je opět místo
symbolické. V komplexu celého areálu se nachází i chrám Zesnutí Panny Marie, patřící katolíkům, byť Matka Boží podle tradice zemřela
v Efezu. Mši svatou jsme mohli slavit v kostele
Kohoutího zakokrhání (S. Petrus in Gallicantu). Novodobý kostel z dílny Antonia Barluzziho stojí nad místem původního Kaifášova
paláce, resp. míst, kde byl po svém zatčení
Ježíš uvězněn. A jde o místa autentická. Vězni
sem byli vházeni několik metrů hlubokými šachtami, aby zde přečkali čas do soudu, mnozí
se ani nedočkali. V jedné z těchto podzemních
kobek byl uvězněn i Ježíš. Realita byla taková,
že Ježíš byl uvězněn už v úterý (ne ve čtvrtek,
jak si v církvi připomínáme). Židé usilovali
o jeho ukřižování, protože oni sami takový
trest vynést nemohli. Usilovali o něj právě proto, aby byl podle jejich výkladu kvůli způsobu
umučení od Boha zapuzen a proklet. Trest
ukřižování mohl vynést pouze Pilát jako římský místodržící, který do Jeruzaléma přijel až
v pátek. Lze si jen domýšlet, v jakém stavu Ježíš byl, a co musel zakoušet, když tady své nekonečné hodiny samoty a utrpení trávil, než
ho před Piláta přivedli.
Vedle kostela se nachází působivé sousoší
s kohoutem, neboť právě tady se Petr domáhal vstupu, aby věděl co a jak. A právě tady
kohout zakokrhal, aby Petra upozornil na jeho
selhání. Z přilehlého nádvoříčka vedou schody dolů, po kterých Ježíš s určitostí kráčel.
K naší návštěvě se váže jedna úsměvná historka. Když jsme vyšli na terasu a dali si po
všech dojmech z drsného vězení kávičku,
spatřila jsem jednu milou osůbku z našeho
autobusu s cigaretou v ruce. Dáma jistě promine, že ji v naprosté anonymitě zmíním.
V jejím případě mě to víc jak překvapilo. „Vy
kouříte?!“ Nemohla jsem se nezeptat. „Víte, já
kouřím tak párkrát do roka. Když je mi... teskno... A teď, když jsem viděla, co všechno pro
nás musel ten Ježíš vytrpět...“ Nedořekla. Ale
bylo to jasné. V překladu: „Když jsem viděla,
co všechno Ježíš musel pro nás vytrpět, MUSELA JSEM SI ZAPÁLIT!“
Od kostela Kohoutího zakokrhání jsme se
vydali na pomyslnou Ježíšovu křížovou cestu (neví se, kudy kdysi vedla ta skutečná). Od
návštěvy v Izraeli si pořád kladu otázku, jak

to všechno mohl Ježíš vydržet. Pád do šachty
v Kaifášově vězení, tam tři dny v naprosté izolaci a kdo ví, v jakých podmínkách. Pak bičování, při kterém lidé běžně umírali, poté cesta
s těžkým ráhnem za krkem. S vidinou strašlivé
smrti. Současná křížová cesta vede arabskou
tržnicí. Byl pátek, takže někteří křesťané se
rozhodli, že právě tady absolvují pobožnost
křížové cesty se vším všudy. No... nebylo to
šťastné rozhodnutí. Ulička tržnice není zase až
tak široká, takže jsme se na nekonečných pár
desítek minut dostali do naprostého lidského
lisu. Nebylo to příjemné ani pro nás, kteří netrpíme klaustrofobií. Situaci umocňovaly ještě
přilehlé stánky s masem, kde se na nás přímo
u jejich vchodů smála čerstvě zabitá a oškubaná kuřata, v celé kráse vyvedené jehněčí, mísy
plné vnitřností a jiné „dobroty“ lahodící oku.
Když se Bůh smiloval, pres povolil a my jsme
mohli volně pokračovat v chůzi, bylo to, jako
kdybychom vyhráli první cenu ve Sportce.
Za odměnu nás objal opět chrám Božího
hrobu v celé svojí kráse a laskavosti. Na jeho
horních terasách bydlí arabští křesťané, kteří
se o chrám starají – a žijí zde v hodně chudých
podmínkách, jak jsme mohli vidět. Chrám
Božího hrobu mohl, kdo chtěl, navštívit ještě
v sobotu ráno. Konečně jsem si užila ticho!
V chrámu bylo jen pár desítek návštěvníků,
když opomenu ty, kteří měli to štěstí a mohli
zde slavit mši svatou. Ono sobotní ráno jsme
po dvou nocích v nezapomenutelném arabském hotelu opustili Judsko a zamířili na sever do Galileje. Území Izraele je, co se délky
týče, stejné jako naše Morava, čím severněji

jsme postupovali, tím získávala krajina jiný
ráz. Galilejská zeleň a vůbec malebnost tohoto koutku země nás ohromila. Naší první zastávkou v Galileji byl Nazaret, kde jsme prošli
kostelem sv. Josefa, tedy místem, kde Svatá
rodina žila. Pod kostelem se nachází vykopávky přímo z Ježíšovy doby. Překrásná bazilika
Zvěstování nás přivítala otevřenou mateřskou
náručí. Bylo přímo poledne, takže bratři františkáni se zde modlili polední chvály.
Z Nazaretu naše cesta vedla do Kány Galilejské. V novodobém kostele z konce 19. století
najdeme připomínku Ježíšova prvního zázraku. V Káně se narodil i světec, který má co
do činění s Kravařemi, tedy sv. Bartoloměj.
Jemu je zasvěcený katolický kostel, který se
v tomto městě nachází. Zelení zaplavenou krajinou jsme se vydali na Horu blahoslavenství.
V pozdním odpoledni jsme zde na jedné z četných teras mohli slavit mši svatou. Celý areál
připomíná rajskou zahradu, ze které hledíte
na hladinu Galilejského (Genezaretského, Tiberiatského) moře. My jsme kromě mše svaté dostali jako milý dárek přepůvabný západ
slunce.
Pak už nás čekalo město Tiberias. Po zkušenostech z jeruzalémského hotelu jsme byli
napnuti, kde budeme ubytováni tentokrát. Židovský hotel Dona Gracia nás ohromil. Tedy:
ohromil by nás tak jako tak, ale po hotelu New
Metropol to bylo jako když z očistce vejdete
do ráje.

Plavba po Galilejském jezeře.

Božena Muczková

Spolky, zajímavosti
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Plánované akce hasičů Kravaře
Tak jako každý rok, i ten letošní pořádáme na našem hasičském areálu na Mezivodkách řadu akcí a soutěží, na které bychom rádi pozvali nejen ty, kteří mají rádi hasičský sport, ale i ty, kteří se s ním dosud nesetkali a jsou zvědaví, co vše ta hasičina
obnáší – a vězte, že je na co se dívat.
A kdy tedy můžete strávit, doufáme že příjemné, chvilky s hasiči:

• 12. května - 100 metrů překážek dorostu, 9:00 hodin
• 31. května - 36. ročník - Žákovská noční soutěž v požárním
útoku, 19:00 hodin
• 29. června - Opavská liga žáků v běhu na 60 metrů, 15:00 hodin
• 4. července - Karneval, 21:00 hodin

Hasičský bál
Pátek 15.3.2019 patřil v Kravařích opět těm,
co jsi chtěli „zapařit“ s kravařskými hasiči,
v sále restaurace Slanina jsme uspořádali
druhý letošní Hasičský bál. Sál jsme tentokrát
vyprodali do posledního místečka a všichni
se těšili nejen na písně 70. - 90. let, které nám
zahrál DJ Michal Seidl, ale i na bohatou tombolu, ze které si mohli ti nejšťastnější odnést
nějakou pěknou cenu na památku či k užitku.
Naprostá většina návštěvníků se na tento
ples připravila do dobového oblečku a věřte,
že se bylo na co dívat. O půlnoci porota ocenila tři nestylovější „masky“ a jejich nositelé
dostali malé překvapení. Hudba hrála až do
brzkých ranních hodin a kdo na bál nedorazil, může jen litovat.
Hasiči Kravaře

• 7. července - 44. ročník Slezský pohár - Opavská liga
v požárním útoku mužů a žen, 14:00 hodin
• 3. srpna - 19. ročník Veterán Cupu – soutěže se starou
koňskou stříkačkou, 14:00 hodin
• 22.-26. srpna - Odpust s hasiči
• 21. září - Okresní liga mládeže, 9:00 hodin
Na setkání s Vámi se těší HASIČI Kravaře.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KOUTY VÁS SDREČNĚ ZVE NA

HASIČSKÝ DEN
11. května 2019 od 14:00 hodin
před hasičskou zbrojnicí v Koutech
• bohaté občerstvení
• zábava i pro nejmenší
• součástí bude i ukázka historické i nejmodernější techniky,
kterou v současnosti používají naši hasiči a možnost si vše
prohlédnout pěkně zblízka
Na Vaši účast se těší hasiči z Koutů

Úspěch kravařské
reprezentantky
V sobotu 6. dubna se v Jablonci nad Nisou
uskutečnila soutěž v běhu na 100 m s překážkami dorostu „Jablonecká hala“.
Náš sbor reprezentovali 4 závodníci. Byla
to jejich první soutěž v této kategorii, která
byla hlavně o sbírání zkušeností. I přes tento fakt obsadila v kategorii mladší dorostenky Michaela Adamcová krásné 4. místo.
Gratulujeme a děkujeme všem účastníkům za krásnou reprezentaci sboru.
Hasiči Kravaře

Sport
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Z fotbalového klubu
Dobrý den Vám všem, kteří sledujete sportovní zprávy. Tak nám začalo fotbalové jaro.
V měsíci březnu se obvykle hrají utkání na
špatných terénech. Letos tomu tak nebylo.
Všechny zápasy se odehrály na velice kvalitním travnatém povrchu. Pro „A“ mužstvo
nám posloužilo hlavní hřiště.
Mládež odehrála utkání na kvalitní dvojce.
Vstup do sezony se nám povedl. Všech pět
mužstev slavilo březnová vítězství bez rozdílů věkových kategorií. Nutno zdůraznit, že
o body jsme nepřišli ani z venkovních klání.
Ukazuje se, a to nechci zakřiknout, dobrá
zimní příprava. Na tomto místě je potřeba
zmínit kvalitní práci trenérů, ale i přístup samotných hráčů. Je před uzávěrkou dubnového besedníku, v době, kdy se k Vám dosta-

ne tento článek, budou známy už i výsledky
za tento měsíc, a to už i s těmi nejmladšími.
Budeme věřit, že se nám vítěznou formu
podaří udržet. V začátku kalendářního roku
je obvyklé také tradiční období nedostatků
finančních prostředků. Nyní nedokážeme
pokrýt běžné náklady. Podpora z města je
odvislá od schválení žádosti městským zastupitelstvem. Věříme v jeho kladné rozhodnutí, tak abychom mohli již začátkem května
hradit běžné výdaje. Je důležité poděkovat
rodičům. Ti nyní zabezpečují dopravu na
zápasy vlastními auty, stejně tak zajišťují
náklady na úhradu povinného pitného režimu. Jsou i takoví, kteří uhradili náklady za
tělocvičnu. S povděkem a úctou se musím
zmínit o našich stálých sponzorech. Filozo-

fie našeho vedení je získat širokou podporu
tak, aby darovaná částka nebyla pro dárce
problémem a zároveň nám v souhrnu byla
přínosem. Znovu velký dík. Všechny takové
osoby mají textovou zmínku ve fotbalovém
buletinu, nebo prezentaci podél hřiště.
Hlavní podporou, a stěžejní pro zachování
nynější úrovně, je a bude město. Členové
vládnoucí koalice se před volbami ve svých
programech zmínily o spolkové podpoře,
proto rádi kvitujeme, že tomu tak je. Dovolte
mi pozvat Vás k nám na ulici Alejní. Přijďte
podpořit sport a zároveň si užít pěkné odpoledne. To Vám přeje kolektiv trenérů, VV
a předseda J. Benna.
Karel Peterek

Český halový pohár
v běhu na 60 metrů s překážkami
Po předchozích letech, kdy jsme se pravidelně účastnili „pouze“ Slezského poháru
v běhu na 60 metrů s překážkami, jsme se
rozhodli rozšířit si obzory a změřit síly v této
disciplíně na republikové úrovni v Českém
halovém poháru. Tento pohár má čtyři zastávky. V jarní polovině je to Ostrava a Jablonec nad Nisou a podzimní část se koná
v Praze a pro změnu zase v Ostravě.
První závod se konal 9.3. ve Vítkovické atletické hale. Celkem se jej účastnilo 532 běžců ve čtyřech kategoriích. Mladších dívek se
účastnilo 107, mladších chlapců bylo 108.
Starších dívek nastoupilo 160 a chlapců
157. Do závodu jsme nasadili 12 závodníků.
V mladších dívkách to byly čtyři závodnice,
z nichž se nejlépe umístila Sára Večerková,
která s časem 19:32s obsadila 47. příčku a
dosáhla tak na 4 body v celkovém hodnocení. Vítězný čas v této kategorii byl 14:09s.
Pro upřesnění body získává prvních padesát závodníků v každé kategorii. U mladších
chlapců jsme měli také čtyři želízka v ohni.
Nejlépe dopadl Simon Vilášek, jeho čas
18:04s stačil na 53. místo, vítězný čas byl
14,06s. Barvy Kravař hájily dvě starší dívky,
z nichž lépe se umístila Michaela Adamcová. S časem 12,62s obsadila krásné 6. místo.
Vítězný čas kategorie byl 11,81s. Dva starší
chlapci se pokoušeli urvat body, bohužel
se to nepovedlo. V tak nabité konkurenci se
není čemu divit. Lépe se závod povedl Jakubovi Rybkovi s časem 15,02s, tento čas bral
59. příčku.

Druhé klání hostila Jablonecká sportovní
hala na Střelnici. Do tohoto závodu se prezentovalo 742 závodníků. Závod se rozdělil
na dva soutěžní dny. V sobotu 23.3. závodily starší dívky. Do závodu se přihlásilo 213
dívek a 214 starších chlapců. V neděli 24.3.
obě mladší kategorie závodily v počtu 154
dívek a 161 chlapců. Co se týká mladších
kategorií, tak největší radost nám udělali
nejmladší závodníci. Tereza Rybková (6 let)
a Maxim Peterek (5 let), kteří oproti závodu
v Ostravě dokázali vylepšit svůj čas o více
než tři vteřiny. Nejlépe z mladších dopadli
Sára Večerková 53. časem 18,13s a Matouš
Ignác 65. časem 18:69s. U starších jsme měli
ještě větší důvod k radosti. Nejenže došlo
k výraznému zlepšení osobních rekordů
u Šarloty Křížové na 15:82s a u Daniela Kušnierika na 15:67s, ale Michaeli Adamcové se
podařilo vybojovat bednu pro Kravaře s časem 12,32s a dokázala tak obsadit 3. místo.
V celkovém hodnocení poháru je na tom
nejlépe z našich Michaela Adamcová na
4. místě, což je úspěch, o kterém se nám ani
nezdálo. V ostatních kategoriích to na první
pohled není tak úspěšné, ale musíme vzít
v úvahu, že většina závodníků ve svých kategoriích bude i další dva roky a pokud je
srovnáme se stejně starými závodníky, pak
jsou naše vyhlídky mnohem optimističtější
a věřte, že ostudu Kravařím neděláme. Co
nás těší z obou závodů nejvíce, je to, že všichni zúčastnění závodníci za Kravaře si dokázali významně posunout svá osobní maxi-

ma. Pokud máte zájem všechny výsledky
i celkové hodnocení naleznete na stránkách
www.dh.cz v sekci mládež.
Jan Peterek a Lukáš Rybka

Michaela Adamcová - 3. místo.

Na výletě po Jablonci.
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FLORBAL: Mladší žáci odehráli svůj poslední turnaj sezóny
Dne 31.3. odehráli mladší žáci svůj desátý
a již poslední turnaj sezóny 2018/2019 v Ostravě. V prvním zápase nás čekal tým Tigers
Poruba Černí. Již od začátku utkání jsme
začali soupeře tlačit a vypracovali si několik
šancí. Proměnili jsme pouze dvě. Soupeři
se do poločasu podařilo srovnat po našich
zbytečných chybách. Ve druhé půlce jsme
svou hru zlepšili a hráli bez chyb, což vedlo
k našemu vítězství 4:2. V druhém zápase
jsme se střetli s týmem Krnova. Zápas provázelo spoustu osobních soubojů a hra byla
velice tvrdá. V zápase jsme měli převahu
a soupeř si tak musel pomáhat i nedovolenými zákroky. Fauly soupeře vedly hned
k několika trestným nájezdům. Naši hráči
prokázali svou šikovnost a nájezdy proměnili. Zápas jsme tak zvládli a vyhráli 6:2. V třetím utkání nás čekal nejtěžší možný soupeř
- tým FBC Ostrava. Po přečkání úvodního
tlaku se nám podařilo vstřelit první gól. Soupeř ale záhy odpověděl a vyrovnal. Zápas
byl chvíli vyrovnaný, a dokonce jsme měli
i tlak. Žádnou šanci jsme ale nevyužili. Naopak soupeř dokázal své šance proměnit.
Zápas jsme nakonec prohráli 1:4, ale kluci
se za svůj výkon rozhodně nemuseli stydět.

Čtvrté a zároveň poslední utkání turnaje a
celé sezóny bylo proti druhému týmu Tigers
Poruba Oranžoví. Naši hráči v tomto zápase ukázali pohodu z celé sezóny. Předvedli
skvělý výkon a hru si užívali. Soupeři nedali
šanci a zápas s přehledem vyhráli 5:0. Klu-

ci si poslední turnaj náležitě užili a velmi
úspěšnou sezónu zakončili krásným 2.místem.
Za FBC Kravaře
Ondřej Frank a David Thomas

Tým mladších žáků po turnaji v Ostravě.

Jarní 10
V neděli 17. 3. 2019 se za krásného jarního počasí uskutečnil 10. ročník běžeckého závodu Jarní
10. Jde o druhý závod ze tří, které každoročně
v našem městě pořádáme. Tyto první dva mají
své zázemí ve sportovním areálu Olšinky. Letos
se na start postavilo 111 závodníků, kteří se vydali na profilem nenáročnou 10 km trať. Trasa
se oproti minulým ročníkům díky nově vybudované cyklostezce - doufám že v dobrém - trochu
pozměnila, délka ovšem zůstala stejná. Součástí Jarní 10 jsou i dětské závody, a tak jsme v 9.30
odstartovali závodem nejmenších dětí do 6 ti
let na 60 m. Po doběhu nejmenších plynule navázali během na 600 m děti 6-10 let a ihned po
jejich doběhu odstartovala nejstarší dětská kategorie 11-15 let závodem na 1200 m. Celkem se
závodů zúčastnilo 27 dětí. Vše proběhlo hladce
a po dětech se již pomalu začali chystat na start
dospělí v čele s favoritem závodu M. Ocáskem.
Po odstartování hlavního závodu jsme vyhlásili
výsledky dětských kategorií a poté se přesunuli
do prostoru cíle, kde jsme čekali, zda se naplní
papírové předpoklady a v cíli se jako první objeví již zmíněný adept na vítězství. Za pár minutek
se tak i stalo a prvenství s náskokem získal M.
Ocásek z Krnova před Janem Sýkorou z Dukly
Praha a třetím Martinem Prokšou ze Sokola

Opava. Za nimi pak postupně dobíhali všichni
ostatní, a po hodině a čtvrt proťal cíl i poslední běžec startovní listiny. Mezi ženami zvítězila
Petra Pastorová před Hanou Bednarčíkovou
a třetí Ivanou Zbořilovou. V cíli na závodníky
čekalo občerstvení v podobě teplého čaje,
chleba se škvarkovou a vajíčkovou pomazánkou, jablka a banány. Krátce po doběhnutí
posledního účastníka byly známy celkové
výsledky a vítězové všech vypsaných kategorií. Proběhlo vyhlášení, předání cen a tím
jsme mohli závod ukončit. Celkové výsledky
si můžete prohlédnout na našich stránkách

https://prajzskybk.webnode.cz/ v odkaze
výsledky.
Již v červnu pořádáme třetí a hlavní závod
v Kravařích, a to je běh zámeckým parkem,
kde vás rádi přivítáme ať už jako závodníky,
či doprovod vašich běžících ratolestí, nebo
jako povzbuzující diváky. Poděkování patří
všem pořadatelům a pomocníkům, za pomoc
s hladkým průběhem závodů a Zdeňkovi Černému za krásné fotky, které můžete zhlédnout na
https://www.zonerama.com/Album/5166454
Za Prajzský BK Kravaře Jan Ferenz

Zveme Vás
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Český svaz chovatelů Kravaře Vás zve na tradiční

STAVĚNÍ MÁJE
A UPÁLENÍ POSLEDNÍ ČARODĚJNICE Z KRAVAŘ

30. dubna 2019 od 15:00 hod.
areál Chovatelů Kravaře
• Vystoupení mažoretek
• Ukázka sportovní
kynologie – Hana Kuncová

• vyjížďky koňským spřežením • kolo štěstí •
• skákací hrad • bohaté občerstvení •
• vstup zdarma •

ZŠ Kravaře a Město Kravaře
Vás zvou na:

DEN ZEMĚ

3.5.2019

UKLIĎME SPOLEČNĚ KRAVAŘE! ZAPOJTE SE I VY!
SRAZ ÚČASTNÍKŮ V 10:00 HOD. PŘED ZÁMKEM
PRACOVNÍ ODĚV A RUKAVICE S SEBOU :-)

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

Navrhneme Vám vhodná opatření k vytápění a ohřevu TUV ZDARMA

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

• Tepelná čerpadla • Plynové kotle • Automatické kotle • Podlahové vytápění

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

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

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

Inzerce
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Chcete nové dveře do Vašeho interiéru?
Zastavte se u nás!

VÁŠ KRAVAŘSKÝ
REALITNÍ MAKLÉŘ

Vrchní 30
Opava
Kateřinky

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

rám z masivního dřeva +odlehčená dřevotříska
prosklené stěny posuvné bezpolodrážkové
hliníkové hrany klima skryté zárubně dýhované
posuvné na stěnu laminátové posuvné do pouzdra
vzorková prodejna: po - čt: 8:00 – 17:00 pátek: 8:00 – 15:00

www.sapdoor.cz

POMŮŽU VÁM
PRODAT NEBO NAJÍT
VAŠÍ NEMOVITOST

PRONÁJEM NEBYT. PRONÁJEM KANCELÁŘE, PRODEJ LESNÍ POZ.
PROSTOR, KRAVAŘE.
70m2, KRAVAŘE.
5.050m2 KRAVAŘE.
PROSÍM, NABÍDNĚTE PRO NAŠE KLIENTY :

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

BYT do 1,5mil

Zbyněk K u n z

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

Tel.-mobil :

Web

:

www.heartreality.cz

Inzerce
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NOVÝ PEUGEOT RIFTER
PŘIPRAVEN NA VŠECHNA
VAŠE DOBRODRUŽSTVÍ

PEUGEOT i-Cockpit®
ZAVAZADLOVÝ PROSTOR AŽ 4000 l
AŽ 7 MÍST

Splňte si své sny. Je tu nový Peugeot Rifter se všestranným využitím jak pro rodinné, tak ﬁremní účely. Velmi praktické široké boční posuvné dveře jsou vstupní bránou
do moderního interiéru prosvětleného designovou multifunkční střechou Zénith®. Jakmile se ocitnete ve světě Peugeotu Rifter a usednete za volant, naplno pocítíte moderní
koncept místa řidiče PEUGEOT i-Cockpit® s vyvýšenou přístrojovou deskou a dotykovým 8" displejem. Peugeot Rifter nabízí 2 délky karoserie a až 7místnou variantu
s objemem zavazadlového prostoru až 4 000 litrů (při sklopení sedadel). Nový Peugeot Rifter je připraven na všechna vaše dobrodružství.
Spotřeba a emise CO2 modelu Rifter v kombinovaném provozu: 4,1–5,7 l/100 km, 109–131 g/km. ∗ Pětiletá značková
záruka se skládá z běžné dvouleté záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km. Foto je pouze ilustrativní.

AUTO HRUŠKA s.r.o., KONCESIONÁŘ PEUGEOT
Krnovská 639/163, 747 07 Opava-Jaktař ,tel.: +420 777 684 055 – www.autohruska.cz

Inzerce 		
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Již víc jak 25 let poskytujeme
komplexní služby v oblasti
pohřebnictví.
s.r.o.

Vyřídíte u nás vše na jednom místě,
včetně výkopu hrobu.

Již 1.4.2019 otevíráme pro Vás
novou pobočku v Nových Sedlicích
Pobočka NOVÉ SEDLICE
Telefon: 605 239 910

Pohotovostní převozy NONSTOP
Telefon: 602 786 770

Hlavní 151, Nové Sedlice

Na telefonech jsme k dispozici 24 hodin denně.

Po-Pa 8:00 - 14:00
U křižovatky ulic Opavská a Hlavní (bývalé květinářství)

info@psmarie.cz
www.psmarie.cz

OTEVÍRÁNÍ TURISTICKÉ
SEZÓNY HLUČÍNSKA 2019
OTEVÍRÁNÍ
Aneb
takoví jsme byli TURISTICKÉ
SEZÓNY HLUČÍNSKA 2019

Zveme Vás 		

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

28/4/2019
10 – 17 hod.
Zámek
Kravaře
28/4/2019
10 – 17 hod.
Zámek Kravaře
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