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Zámku se vrací původní
krása
V jednom království stál krásný zámek.
Těm, kteří jej postavili, záleželo moc na
tom, aby byl široko daleko nejkrásnější
ze všech a aby v tom království byli vždy
všichni šťastní a na svůj zámek hrdí. Dlouhá léta zámek dobře sloužil a všichni se
z něj radovali, bohužel mohutný požár
a následná válka zámek krutě poničily.
Řadu let trvalo, než-li se opravil, ale už nikdy nedosáhl své původní krásy. Až jednou
zasedla na trůn moudrá královna, široko
daleko ze všech nejkrásnější. Však si o tom
po celé Evropě povídali! Té královně moc

www.kravare.cz

záleželo na tom, aby se zámku vrátila jeho
původní krása...
Že tuhle pohádku neznáte? No ono to
vlastně ani pohádka není... Náš překrásný
zámek, který byl postaven téměř před třemi sty lety slavnými Eichendorffy, skutečně
po staletí vzkvétal, až do doby, než-li jej zasáhl požár, 2. světová válka a necitlivé zásahy do práce starých mistrů. Dnes se snažíme maximálně využít tuto dominantu
našeho města jak k reprezentativním, tak
ke kulturním účelům. A věřte, že se nám
to daří. Letos navštívilo muzejní expozici

našeho zámku rekordní počet návštěvníků. Podařilo se nám tuto expozici rozšířit
o novou část – Expozici pravěku, která se
setkala s velkým úspěchem. Začali jsme
více využívat prostory Rytířského sálu
a hlavně postupně krok za krokem zámek
opravovat. Za poslední dva roky jsme získali dotace v celkové výši téměř 3,5 miliónu korun. To by samozřejmě nestačilo, nebýt podpory zastupitelstva města a hlavně
naší paní starostky, která každý náš nápad,
každý náš projekt podpořila. Naše město
se tak velmi výrazně finančně podílelo na
všech nedávno uskutečněných opravách.
Máme opravenou kamenosochařskou výzdobu vstupního portálu, velkou část střechy a to i nad zámeckou kaplí, začali jsme
opravu stropní fresky zámecké kaple.
Pokračování na str. 6.

Ustavující zastupitelstvo

Vítání občánků

Karmašové posezení
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Slovo starostky

Vánoce, Vánoce přicházejí...
Slavnostní výzdoba, adventní věnec, ulice plné
světel, veselý shon na trzích, svařák, rozsvícení vánočního stromu, nostalgické rozjímání, to všechno k předvánoční atmosféře neodmyslitelně patří.
Hospodyňky už nervózně počítají dny, ať mohou
péct cukroví, perníčky a jiné dobroty, které se pak
objeví na štědrovečerním stole. Dodržují se vlastně v rodinách zvyky a tradice, které jsou součástí
Vánoc? Mám na mysli lití olova, jmelí, rybí šupiny
nebo „zlaté prasátko“. Pořád si však připomínejme, že tyto svátky oslavují zrození Ježíše Krista a již od počátku jsou považovány za jedny z
nejdůležitějších křesťanských svátků.
Možná chceme mít vše naprosto dokonalé. Ale je to to správné kouzlo Vánoc? Přeplněné obchody, fronty u pokladen, lednice k prasknutí... nyní by
měl být ten čas se zastavit, vypnout telefon, usadit se do svého oblíbeného
křesla, zavřít oči a hodnotit, co se nám povedlo za celý rok. Prohlédněte si
svůj život, jaký byl, jaký je teď a jaký byste ho chtěli do budoucna mít.
Začátkem roku nás pak pravidelně přepadá chuť po nových začátcích a kompletní proměně. Ve všech předsevzetích se skrývá touha po lepším životě,
udělat vše lépe. Tak ať Vám to vyjde a splní se nejtajnější přání pro rok 2019.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům našeho úřadu za
pracovní nasazení, přípravu materiálů a podkladů, za podněty a trpělivost.
Díky patří také ředitelům a zaměstnancům příspěvkových organizací, spolkům
a občanům za vzájemnou spolupráci na projektech a akcích města. Nadále se
budu těšit na další skvělé pracovní výzvy.
Vám všem přeji pohodové svátky plné radosti, pohody, lásky, štěstí, Božího požehnání a hlavně hodně ZDRAVÍ, ZDRAVÍ a ZDRAVÍ. Úspěšný rok 2019! :-)

Nové prvky na dětských hřištích
Zbývající herní prvky už jsou na svých místech
a dětská hřiště jsou tedy kompletní. Na jaře se
provedou terénní úpravy a hřiště na Dvořisku
slavnostně otevřeme. Všichni jste vítáni.
Monika Brzesková, starostka

Dětské hřiště na Dvořisku.

Monika Brzesková, starostka
„Nezlobiště“ - dětské hřiště na ul. Štěpánkovická.
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Ustavující zastupitelstvo města Kravaře
V úterý 30.10.2018 se v krásných prostorách Rytířského sálu našeho zámku uskutečnilo Ustavující zastupitelstvo města
pro volební období 2018 - 2022. Zahájení
celého slavnostního aktu se ujal Ing. Herbert Kahler (Jistota), zazněla česká hymna
a zastupitelé složili slib. Po nezbytných
oficialitách se program přesunul k hlavním bodům - volilo se budoucí vedení
města. V rámci povolebních vyjednávání
byla domluvena koalice z vítězné KDU-ČSL
Kravaře, Nové síly Kravař a ANO 2011. Zastupitelé města rozhodli, že v čele města
bude stát starostka Mgr. Monika Brzesková
(KDU-ČSL), která obhájila svůj post a ve
volbách získala největší počet hlasů, místostarostkou byla zvolena Mgr. Sandra
Hradilová (Nová síla Kravař) a funkce neuvolněného místostarosty se ujal Martin
Schwarz (ANO 2011). Oproti stávajícímu
stavu, kdy v minulém volebním období
byly obě funkce místostarostů uvolněné,
bude uvolněná funkce pouze jedna a tím
dojde k velké úspoře finančních prostředků. Zvoleni byli také zbývající členové Rady
města – Ing. Milan Rostek (Nová síla Kravař),
Petr Jochim (KDU-ČSL), Ing. Petr Muczka
(KDU-ČSL) a Ing. Martin Weczerek (KDU-ČSL). Rada města je sedmičlenná a automaticky je členkou starostka a místostarostové.
Zastupitelstvo města zřídilo tři výbory finanční a kontrolní výbor (zřizuje se ze
zákona) a také výbor pro dotace, kulturu
a sport. Finanční výbor bude devítičlenný
a jeho předsedou je Ing. Petr Muczka (KDU-ČSL). Kontrolní výbor bude mít 7 členů
a jeho předsedkyní je Bc. Irena Sentenská
(Jistota). Výbor pro dotace, kulturu a sport
povede Petr Vilášek (ANO 2011).
I v samotném zastupitelstvu došlo ke změnám, na svůj mandát rezignovala Mgr. Eva
Watzlawiková (Za Kravaře prosperující)
a jako náhradník nastoupil Heribert Sentenský. Další v pořadí rezignoval na post zastupitele Alois Hadamczik (Za Kravaře prosperující) a jako náhradník nastoupil MUDr.
Vítězslav Hahn. Vzhledem k proběhlým
změnám Vám přinášíme aktuální složení
zastupitelstva města.
Další jednání zastupitelů města proběhne
ve středu 12.12.2018, kromě dotací na výměnu kotlů bude jedním z hlavních témat
rozpočet města na příští rok. Přejeme novým zastupitelům hodně pracovních úspěchů, snahu najít kompromis a vždy správné rozhodování.

Členové zastupitelstva města Kravaře
pro volební období
2018-2022
• Mgr. Monika Brzesková, starostka
• Mgr. Sandra Hradilová, místostarostka
• Martin Schwarz, místostarosta
• Ing. Petr Muczka
• Ing. Andreas Hahn
• Petr Jochim

Finanční výbor
• Ing. Petr Muczka - předseda
• Ing. Daniel Přibyla, MBA
• Mgr. Monika Kotíková
• Miroslav Hájek
• Ing. Rostislav Stoček
• Bc. Veronika Heiderová
• Ing. et Ing. Šárka Nedělová
• Ing. Andreas Hahn
• Ilona Uhliarová

Kontrolní výbor

• Bc. Petra Guldová
• Ing. Martin Weczerek
• Josef Hahn
• Eva Jurášková
• David Bitomský
• MUDr. Sylva Náhlíková
• Ing. et Ing. Šárka Nedělová
• Ing. Herbert Kahler
• Bc. Irena Sentenská
• Ing. Milan Rostek
• Lukáš Glabasnia
• Petr Vilášek
• MUDr. Jana Wehowská
• Heribert Sentenský
• MUDr. Vítězslav Hahn

• Bc. Irena Sentenská - předsedkyně
• Bc. Petra Guldová
• Mgr. Monika Kotíková
• Mgr. Jana Kokešová
• David Thomas
• Eva Jurášková
• David Bitomský

Výbor pro dotace, kulturu
a sport
• Petr Vilášek - předseda
• Monika Ševčíková
• Roman Glinz
• Marek Dehner
• Eva Jurášková
• MUDr. Vítězslav Hahn
• Ing. Petr Kotzian, Ph.D.

Nové vedení města pro volební období 2018 - 2022.
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OKÉNKO DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
7. část: Pečovatelská služba
Vážení čtenáři,
dnes se budu zabývat sociální službou,
kterou není třeba zvlášť představovat, jelikož je lidmi poměrně často využívána.
Jde o pečovatelskou službu. Tato služba
pomáhá lidem zvládnout každodenní
činnosti související s péčí o sebe nebo
o svou domácnost, může pomoci např.
s koupáním, se zajištěním jídla, zajištěním domácnosti aj. Cílem této služby je
pomoci lidem v tom, co sami nezvládnou tak, aby mohli zůstat doma a žít tak,
jako dosud. Některé pečovatelské služby
nabízejí k zapůjčení také kompenzační pomůcky, jako mohou být například
polohovatelná lůžka, invalidní vozíky,
WC křesla, jídelní stolky, sedačky do
vany, stoličky do sprchy, antidekubitní
podložky, odsávačky či jiné. Pečovatelská služba je zde pro seniory, pro rodiny
s dětmi, dále také pro osoby se zdravotním postižením i tělesným, tak i s duševním či mentálním postižením. Lze říci, že
pečovatelská služba je tady pro všechny,
kteří ji potřebují. Pečovatelská služba je
poskytována za úhradu a nejčastěji je
poskytována ve vymezeném čase přímo
v domácnostech klientů. Může být však
také poskytována ambulantně. Legislativně je pečovatelská služba zakotvena
v § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Registrované pečovatelské služby najdete v okrese Opava pouze
u těchto poskytovatelů:
• DomA - domácí asistence, Hlučínská 739,
747 27 Kobeřice
• Charita Hlučín, U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín,
• Charita Odry
středisko Vítkov, Lidická 608, 749 01 Vítkov 1,
středisko Budišov nad Budišovkou, Pivovarská 317, 747 87 Budišov nad Budišovkou

• Charita Opava - Charitní pečovatelská
služba, Kylešovská 777/4, 746 01 Opava
• Charita Ostrava - Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Hrabyně
Hrabyně 201, 747 67 Hrabyně
• OASA nezisková o.p.s., Hradecká 668/1,
746 01 Opava 1
• Obec Dolní Životice - Pečovatelská služba
Dolní Životice, Štáblovská 35, 747 56 Dolní
Životice
• Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková
organizace, Hrabyně 201, 747 67 Hrabyně
• Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace, Rolnická 1591/29, 747 05 Opava.
Nejaktuálnější přehled všech sociálních
služeb najdete v registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV: http://iregistr.mpsv.
cz/, v němž naleznete všechny registrované sociální služby.
Nedoporučuje se využívat služeb, které
nejsou registrované, jelikož rizik spojených
s využíváním neregistrovaných služeb je
několik. Jde hlavně o skutečnost, že neregistrovaná služba nemusí splňovat žádné
zákonné požadavky na personál, materiální a technické zajištění a na odbornost
péče. Využíváním neregistrovaných služeb
může klientům hrozit újma na zdraví, ale
také na životě nebo důstojnosti. Zejména
u služeb, kde jsou lidé ubytováni v zařízeních poskytujících služby, jsou nemalá i rizika finanční. Tato zařízení neberou ohled
na finanční možnosti klienta. Platby nejsou nijak limitovány a klientům často nezůstává žádný zůstatek z příjmu pro osobní
potřebu, jak je tomu u registrovaných pobytových sociálních služeb.
Irena Uličková
vedoucí odboru sociálních věcí

Uzavření Městského úřadu
v době vánočních svátků
Oznamujeme občanům, že MěÚ Kravaře
bude v době od 24. prosince 2018 do 1. ledna 2019
uzavřen.

Životní jubileum
v listopadu
a prosinci slaví:
80 let
Josef Knappe
Bohumír Steffek
Edith Heidrová
Josef Vilášek
Josef Robenek
Alfréd Gratza
Manfred Baranek
Anamarie Řeháčková
Emma Kročková
Karel Vilášek
Valter Meletzký

85 let
Elfrída Heinová
Marie Stoklasová
Max Vilášek

90 let
Arnošt Mück
Agata Šrubařová
Františka Szabadová

91 let
Stanislav Matela

93 let
Helmtrauth Bůžková
Jana Harazimová

96 let
Anna Koblihová

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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V Rytířském sále kravařského zámku
jsme přivítali nové občánky
Narození děťátka je vždy mimořádnou
událostí v rodině, která přináší velkou
radost, ale i zodpovědnost a povinnost.
V sobotu 17.11.2018 jsem měla další
milou příležitost přivítat nově narozené
děti našeho města na slavnostním Vítání
občánků, které se uskutečnilo v prostorách Rytířského sálu na zámku. Dorazilo
celkem 23 dětí, z toho bylo 10 holčiček
a 13 chlapečků, kteří se narodili v průběhu posledního roku.
Jsou to:
Matouš Dudašík, Julie Dudová, Laura
Peterková, Kateřina Jurčková, Matias Jankovič, Vojtěch Knybel, Max
Balarin, Vojtěch Taška, Linda Vehovská, Oliver Vilášek, Adam Bartošek,
Vojtěch Takacs, Matěj Návrat, Valentýna Řehulková, Melanie Rostková,
Tadeáš Kurinec, Karoline Hahn, Thomas Kern, Annemarie Szuscik, Antonín Černý, Linda Lysková, Štěpán
Adamík, Adéla Řehulková
Všem bych popřála do života hodně
zdraví, moře lásky, pohody, radosti
a ať vyrůstají ve šťastné rodině. U této
výjimečné příležitosti se scházejí celé
rodiny a prožívají tuto chvíli společně.
Vždyť děti nám přinášejí na svět hodnotu, na niž často zapomínáme, a to,

že každý z nás ve svých dětech žije dál
a jejich životy jsou pokračováním životů našich předků. Po krátkém zahájení
a proslovu se rodiče podepsali do pamětní knihy, od Města Kravaře převzali
finanční hotovost, knihu Říkadla pro
nejmenší a kytičku. O kulturní vystoupení se postarala Viktorie Jařabová
a Eva Westová, písničkou z pohádky
Popelka už všechny přítomné naladily
na přicházející vánoční čas. Celý slavnostní ceremoniál hudebně doprovodily Gabriela Westová a Marcela Kuvíková. Pro všechny zúčastněné bylo
nachystáno malé pohoštění. Ráda
bych poděkovala za skvělou přípravu
všem, kteří tuto akci organizují. Už teď
se těším na další Vítání občánků, které
se plánuje na jaře 2019.
Monika Brzesková
starostka

Kravaře mají nové
workoutové hřiště
V úterý 16. října 2018 byl slavnostně otevřen nový workout park v prostorách sportovního areálu Olšinky v Koutech.
Dovolte mi poděkovat všem, kteří participovali na přípravě, koordinaci a realizaci
workout parku. Ing. Jaroslavu Kaniovi
(ANO 2011), náměstku MS Kraje, za poskytnutou finanční dotaci 190.000 Kč.
Mgr. Monice Brezskové, starostce Kravař,
za součinnost při realizaci projektu. Panu
Leo Peterkovi za administrování dotační
žádosti. Stavební firmě Boháč a Petru Viláškovi za vybudování sportoviště. Za dodání sestavy firmě Workout club park s.r.o.
Jsem přesvědčen, že se sportoviště stane oblíbenou součástí Vašich procházek,
kde utužíte tělesnou kondici, uděláte pár
cviků na čerstvém vzduchu a domů se
vrátíte plni pozitivní energie. Těším se, že
se sportoviště stane oblíbenou zastávkou
nejen mládeže, ale i široké veřejnosti. Jste
srdečně zváni!
Martin Schwarz
místostarosta
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Pokračování ze str. 1
To vše jsou finančně velmi náročné projekty a samozřejmě v následujícím roce hodláme s radostí a vervou dále pokračovat.
Pak jsou ale také „drobnosti“, které finančně až tak náročné nejsou, a přesto dokáží
výrazně zhodnotit naši kulturní památku
a hlavně ji zkrášlit. V loňském roce se na původní místo nad vstup na nádvoří, vrátily sluneční hodiny. Koncem října tohoto roku pak
firma Zvonotec pana Jana Tralicha z Karviné
instalovala hodiny s ciferníkem v průčelí našeho zámku. Hodiny přesně takové, jaké tam
byly ještě v den požáru zámku před 81 lety.
Už na první pohled náš zámek doslova rozzářily. Jejich průměr je 173 cm a váží 35 kg.
Mají pozlacené římské číslice a ukazují vždy
přesný čas, protože jsou řízené signálem
DCF 77,5 kHz z německého Mainflingenu.
Ciferník je vyroben z materiálu Reynobond,

odolnému vůči povětrnostním podmínkám
i UV záření. Od pondělka 19.11. dozdobil lucernu na zámecké kapli kovaný kříž. Původní
kříž, který na kapli odnepaměti byl, a který
přečkal i požár zámku v roce 1937, se zřejmě
v padesátých letech „politicky“ nehodil, a tak
skončil možná ve sběrných surovinách, možná jen tak pohozen na smetišti dějin. Umělecký kovář pan Zbyněk Pechál dokázal dle
starých fotografií vytvořit dokonalou repliku
tohoto kříže s tzv. jetelovým zakončením
ramen. Kříž je vysoký 152 cm, váží 90 kg a je
pozlacen 24 karátovým exteriérovým plátkovým zlatem. „To proto, aby se tento hrdý kříž
mohl problýsknout ve slunci“... řekl kovářský
mistr Pechál, kterému stejně jako panu Tralichovi moc děkuji za to, že svými díly přispěli
k navrácení původní krásy zámku.
Monika Ševčíková, vedoucí oddělení kultury

Instalace hodin.
Otec Daniel Vícha žehná kříž před jeho instalací.

Pan Tralich (vlevo) se svými kolegy.

Instalace kříže.

Věžička kaple s usazeným křížem.

Letošní turistická
sezóna byla
mimořádně
úspěšná
Letošní průvodcovská sezóna kravařského
zámku – tedy doba, kdy je otevřena stálá
zámecká expozice pro veřejnost – byla o
dva měsíce delší, než v předchozích letech. Začínali jsme už v dubnu a končili o
posledním říjnovém víkendu. Do prohlídkové trasy přibyla nová místnost, nazvaná
příznačně „Za dveřmi je pravěk“, kde jsou
kromě jiného k vidění archeologické nálezy z hrobů, objevených na místě dnešního
aquaparku v Koutech. Investovali jsme do
reklamy v rádiu i na billboardu, a výsledkem byla doposud rekordní návštěvnost
– za sezónu vidělo naši expozici 4 386 platících návštěvníků. Určitě k tomuto číslu
dopomohlo pořádání zvláštních akcí, jako
bylo Otevírání turistické sezóny s názvem
Cesta do pravěku nebo zámecké dopoledne pro školky z okolí. Na závěr prázdnin
jsme připravili poprvé prohlídky, při kterých průvodcovaly děti samotné, a před
ukončením sezóny, kdy se už dny krátí,
prohlídky strašidelné, které měly ohlas nad
rámec našeho očekávání.
Sečteno, podtrženo – letošní sezóna se po
všech stránkách vydařila, a přestože si stále i dost lidí z Kravař myslí, že je na zámku
dosud expozice Ostravské operace, budou
mít zase od dubna 2019 možnost přesvědčit se o tom, že tomu tak není.
Kateřina Štědroňová, oddělení kultury

Odpoledne s olympskými bohy
Před požárem zámku zdobily stropy prvního patra štukové reliéfy s motivy antických výjevů. Po této krásné výzdobě zbylo
bohužel pouze pár fotografií, nafocených
ve 30. letech 20. stol. Tyto staré fotky se
staly podkladem pro Mgr. Radku Nokkala
Miltovou, Ph.D., přednášející dějiny umění
na Masarykově univerzitě v Brně, které se
po téměř detektivním pátrání podařilo rozluštit témata těchto výjevů. Výsledky svého bádání nám zprostředkovala na velmi
zajímavé přednášce v pátek 16. listopadu
přímo v prostorách, kde se štuky nacházely – v Rytířském sále zámku v Kravařích.

Dozvěděli jsme se některé pikantnosti ze života římských bohů, které byly na reliéfech
zobrazeny a také fakt, že námět „Tireisiova
soudu“, který byl prokazatelně zobrazen
právě v Rytířském sále, se nevyskytoval na
žádném jiném zámku v Česku ani ve Střední Evropě. Tím spíš můžeme litovat této nenahraditelné ztráty, ale útěchou nám může
být skutečnost, že během příštího roku plánujeme vydat knížku o historii kravařského
zámku, kde se tato krásná štuková výzdoba
také objeví.
Kateřina Štědroňová, oddělení kultury

Kultura
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Karmašové posezení
Senioři starší 80 let se sešli ve středu 14.
listopadu ve Farní stodole, kde se konalo
Karmašové posezení. Letos byla tato akce
nově v režii Města Kravaře, oddělení kultury.
Mnozí starší lidé se hned tak někam nedostanou, proto se tohoto setkání zúčastňují s
radostí. Vždyť se tady mohou potkat se svými dávnými přáteli či známými, popovídat
si, zavzpomínat, či si jen tak užít radost z
přítomnosti známých tváří. Pro nás mladší
ročníky bylo zase inspirující vyslechnout si
životní, mnohdy nelehké, příběhy přítomných. Někteří toho měli na svých bedrech
naloženo víc, než by se zdálo, že mohou
unést, ale přesto jim to nevzalo elán a chuť
do života. Starší lidé si bezesporu zaslouží

víc respektu a porozumění. I oni byli mladí,
dělali střeštěné věci, bavili se… Tělo s přibývajícím věkem chřadne, ale jak se říká,
není důležité, kolik je nám let, ale na kolik
se cítíme. Spoustu přítomných bylo důkazem toho, že duchem jsou stále mladí. Celý
den se nesl ve znamení radosti, ať už to
byla radost z výborného obědu, krásného
dárku, který jsme pro přítomné připravili,
z hudby či radost ze společně stráveného
příjemného odpoledne. Seniorům přejeme
pevné zdraví do dalších let a věříme, že se v
příštím roce zase všichni sejdeme.
Lenka Kerlinová, oddělení kultury

Collegium Bonum
završilo Podzimní
hudební festival
Do posledního místa vyprodaný Rytířský sál, stuhy v barvách trikolóry, a hned
úvodem znějící státní hymna, dojatí návštěvníci. Tak to vypadalo ve sváteční
neděli 28. října na zámku v Kravařích,
kde proběhl koncert smíšeného pěveckého sboru Collegium Bonum. Koncert
s názvem Folklórní inspirace k výročí
republiky byl oslavou svátku, který jsme
si ten den připomínali, a to 100 let od
vzniku Československa. Přestože bylo
Hlučínsko připojeno k Československu
až v roce 1920, nemění to nic na faktu, že
žijeme v naší krásné zemi. Díky známým
melodiím jsme se prošli napříč naší vlastí. Závěr patřil známé písni Proč bychom
se netěšili ze Smetanovy Prodané nevěsty. Slova této písně bychom si mohli vzít
k srdci – vždyť proč bychom se netěšili,
když nám Pánbůh zdraví dá?! Zkusme být
vděční za to, co máme a zkusme se těšit
z každého dne. Děkujeme CollegiumBonum za krásný kulturní zážitek. Tento
koncert byl třešničkou na dortu Podzimního hudebního festivalu. Myslíme, že to
byla třešnička obzvlášť povedená!
Lenka Kerlinová, oddělení kultury
Foto: Armin Mruzek

Uzavření knihovny během vánočních
svátků
Oznamujeme všem čtenářům, že Městská knihovna v Kravařích bude
od 24.12.2018 do 2.1.2019 uzavřena.
V novém roce se dveře knihovny otevřou čtenářům ve čtvrtek 3. ledna 2019.

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

Přednáška Bible a jak jí rozumět
se setkala s velkým zájmem
„Bible a jak jí rozumět“, tak zněl název přednášky, se kterou k nám 19. října zavítal otec
Daniel. Přestože se jednalo převážně o náboženskou tématiku, došlo také na řadu historických, zeměpisných i psychologických aspektů. Návštěvníci se dozvěděli, jak porozumět Bibli, z kolika částí se skládá a jaký je její hlavní význam. Mnozí teprve po vyslechnutí
tohoto výkladu pochopili, jakým způsobem a kterou částí mají začít Bibli číst nebo kdo
všechno se podílel na jejím vzniku, protože sepisování textů trvalo neuvěřitelných 1500
let. Na závěr si většina odnášela domů nejen nová poznání, ale také malou kapesní Bibli,
kterou navrhnul současný papež František.
Eva Hanzlíková, knihovnice

Pro dospělé

• Zuzana Součková - Běh života s úsměvem
• Corina Bomann- Čas vlčích máků
• Stefan Ahnhem - Devátý hrob
• Hana Marie Körnerová - Dům U Tří borovic
• Charles Martin - Hora mezi námi
• Nora Roberts - Hrdina ze sousedství
• Monika Wurm - Hvězda nad arabským
peklem
• Anna Malchárková - Chudobky
• Blanka Hošková – Láskobraní
• Břicháč Tom a Lucie - Máme to rádi
zdravě
• Rosie Walsch - Muž, který už nezavolal
• Patrik Hartl – Nejlepší víkend
• Taylor Adams - Není úniku
• Jojo Moyes – Sama sebou
• J.D.Robb - Schůzka s ďáblem
• Táňa Keleová – Vasilková – Sítě z pavučin
• Leo Kessler - T-Force 4. Poslední mise
• Radka Třeštíková – Veselí
• Marta Davouze - Víkend s Miriam
• Jaroslava Černá – Vladislav II.
• Radkin Honzák - Všichni žijem v blázinci
• Dominik Dán - Žiješ jenom dvakrát

... a něco pro děti a mládež
• Jared Reck - Já a holka odvedle
• Daniel Pennac - Kamo a ja
• Robin Constantin - Podzim, na který
nezapomenu
• Zuzana Pospíšilová - Školnice Valérie
se ujímá vedení
• Andy Griffiths - Ztřeštěný dům na stromě 39 pater
„Kniha je předmět, který ožívá
v rukou čtenáře.“
Zdeněk Hanka

Zachraňme psy!
Až do konce roku můžete v knihovně zhlédnout putovní kolektivní výstavu malířů z ATELIÉRU VIRIDIAN, která je zaměřena na pomoc psům týraným v takzvaných množírnách
a psům v útulcích. Návštěvníci knihovny mohou přinést dary pro opuštěné psy v útulku
(krmivo, obojky, staré deky, náhubky atd). Aktuální informace o místě konání této výstavy
najdete na: www.viridian.cz/zachranmepsy.htm
Eva Hanzlíková, knihovnice

Z našich mateřských škol
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Novinky z MŠ Petra z Kravař

Děti ze třídy Sluníčko hrály divadlo - pohádka Budka v poli.

Podzimní radovánky na Hrušce.

Připomněli jsme si 100 let vzniku Československa.

Návštěva Městského
úřadu v Kravařích
V rámci tématu Kde bydlím já a moji kamarádi jsme se s třídou Motýlci seznamovali
s naším městem a tak jsme si domluvili návštěvu Městského úřadu v Kravařích. Celým
úřadem nás provedli Ing. Petr Muczka a Ing.
Andreas Hahn. Prohlídka úřadu byla pro děti
zajímavá a naučná. V zasedací místnosti zastupitelstva jsme zhlédli krátký dokument
o Kravařích s hodně starými fotkami našeho
města a snažili jsme se poznat, o která místa
se jedná. Nejvíc nás zaujaly fotky školy, kterou už moc dobře známe. Nahlédli jsme také
do krásné kanceláře paní starostky a pak
jsme se mohli pokochat parádní vyhlídkou
z balkónu Městského úřadu. Dozvěděli jsme
se spoustu informací a zajímavostí. Za prohlídku a věnovaný čas srdečně děkujeme.
Děti a paní učitelky ze třídy Motýlci

Děti ze třídy Motýlek jely na výlet vlakem do
Kravař-Koutů.

Pohoda u kuchtění ve třídě Hruška - tentokrát jsme smažili placky.

Děti ze třídy Motýlci na dětském hřišti u Buly Arény.

Děti ze třídy Květinka na návštěvě u pana Uwiry
Jako každý rok tak i letos jsme s velkou
radostí přijali pozvání na zahradu k panu

Uwirovi. Byla pro nás připravena ukázka
ovocných stromů, krásných včelích úlů se
zajímavým výkladem. Od včelích úlů jsme
se přemístili do místnosti, kde nás pan
Uwira zasvětil do výroby medu. Na rozloučenou jsme si odnesli sklenici medu, jablíčka a pár oříšků na cestu.
Touto cestou bychom chtěli panu Karlu
Uwirovi ještě jednou poděkovat za krásný
dopolední program a těšíme se na další
společné shledání.
Charlotte Řeháčková a Iveta Děkanová
MŠ Petra z Kravař

Z našich mateřských škol
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Podzim v MŠ Kravaře-Kouty

Bramboriáda s opékáním brambor pro děti v MŠ Kravaře-Kouty.

Děti poznávaly ovoce a zeleninu a přitom si zahrály pohádku O veliké řepě.

Pohádka pro děti z MŠ Kravaře-Kouty.

Děti z MŠ Kravaře-Kouty byly uctít památku zesnulých zapálením svíčky na hřbitově.

Dílničky pro rodiče v MŠ Kravaře-Kouty spojené s vystoupením dětí.

V rámci téma Od zrníčka k chlebu s i děti ze třídy Motýlků upekly chleba.

Z našich základních škol
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Aktuality ze ZŠ Kravaře-Kouty
Během měsíce října se na naší škole s využitím Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání v rámci „Šablon pro MŠ a ZŠ I”
uskutečnila další beseda s odborníkem na
téma Kyberšikana. V měsíci listopadu pořádáme akci zaměřenou na Logopedické obtíže.
Žáci naší školy podpořili Plaveckou soutěž
měst 2018. Celkem plavalo 42 žáků včetně
těch nejmladších – prvňáčků.
Děti druhé třídy navštívily Slezské zemské
muzeum v Opavě. Pro žáky čtvrté a páté
třídy byla připravena exkurze v prodejně
MOJEKOLO. Firmě děkujeme za milé přijetí
a umožnění návštěvy.
Hned začátkem listopadu se uskutečnila
dětmi oblíbená akce Halloween – tématem
byla animovaná pohádka Coco. Nechyběl
průvod masek ke škole, strašidelný hřbitov
a stezka odvahy ve školním sklepení, na
kterou bylo potřeba projít časovým portálem. Veliké poděkování patří Sdružení
rodičů - především panu Tamfalovi a jeho

rodině za obrovskou práci vykonanou při
přípravě této akce.
V průběhu listopadu a prosince na všechny
čeká ještě řada akcí – žáci starších ročníků
navštíví Planetárium Ostrava a Mendelovo
gymnázium, pro všechny bude připraveno
vánoční zpívání u stromečku a mikulášská
nadílka, nebude chybět také promítání pohádky v CineStar Opava.
Eva Watzlawiková
ředitelka ZŠ Kravaře-Kouty

Cesta za pohádkou
Cílem projektu bylo seznámit děti s písmenkem P pomocí pohádky. Na známých
postavičkách z pohádkových večerníčků
jsme si vysvětlili, co je to pohádkový hrdina, kdy dobro vítězí nad zlem, chytrák nad
hlupákem. Celý týden jsme nejprve četli
z pohádkových knížek, prohlíželi si knížky
a o pohádkách si vyprávěli. V pátek naše úsilí vyvrcholilo společným projektem. V úterý
13.11. se objevily oživlé pohádkové postavičky. Piráti, princezny, kouzelníci, čarodějové, víla Amálka nebo Drákula. Jaké byly
úkoly? Najít pohádkové dvojice. Vytvořit
skupinku podle charakteristiky určité pohádky. Vyplnit pohádkový test. Poznat pohádkovou postavu a zařadit ji ke správné
pohádce. Vypočítat pohádkovou matematiku. Nakreslit pohádkovou postavičku. Zkoušeli jsme pracovat i ve skupince. Projekt se
nám podařil. Všem postavičkám to moc slušelo a dopoledne jsme si společně užili.
Lucie Rybková, ZŠ Kravaře

Pozvánka na Den
otevřených dveří
ve Školní jídelně
v Kravařích
Dne 6. prosince 2018 (od 16:00
do 18:30) proběhne ve Školní
jídelně v Kravařích v pořadí již
4. Den otevřených dveří.

Navázali jsme spolupráci s Mendelovým
gymnáziem Opava
Spolupráce základní školy s Mendelovým gymnáziem Opava je založena na
podpoře přírodovědné oblasti vzdělávání. Koncept vzájemné spolupráce je
platný minimálně do roku 2026. Mendelovo gymnázium Opava bude v rámci
vzájemné spolupráce v průběhu školního roku připravovat pro žáky 5. třídy ZŠ
přírodovědné aktivity, na kterých se jako
organizátoři budou podílet studenti a
vyučující MGO. Akce budou probíhat v

odborných učebnách gymnázia nebo s
využitím techniky a pomůcek mimo budovu školy. Tyto aktivity mají za cíl přiblížit přírodovědnou a environmentální
oblast žákům ZŠ a motivovat je k budoucímu studiu přírodovědných oborů. Zároveň mají zvyšovat zájem žáků o přírodu
a život jako takový a vést je k environmentálně uvědomělému chování.
Eva Watzlawiková, ředitelka ZŠ Kravaře-Kouty

Těšit se můžete na ochutnávky
teplých pokrmů, tradiční vánoční
cukroví, pestrý výběr zeleninových
salátů, teplé i studené nápoje a dobrou předvánoční atmosféru. Zveme
všechny rodiče, prarodiče a ostatní
hosty, aby přišli ochutnat z pestré
nabídky dobrot, které opět připravily naše kuchařky pod vedením paní
Blanky Benadové. Přijďte strávit
příjemné odpoledne, které přispěje
k Vaší dobré náladě v kouzelném adventním období.
Sponzory akce jsou naši obchodní
partneři.
Soňa Calábková

Z našich základních škol

Beseda s rybářem
Začátkem listopadu již bývá podzim v plném
proudu, listí je nádherně zbarveno a vítr jej
unáší všemi směry. Jsou ho plné zahrady a
parky. Mnohé z nich také dopadá na hladiny
rybníků. A právě k nim se druhý listopadový
den vypravily děti z 2. B třídy. Byly pozvány na
besedu s panem rybářem, která začala v prostorách rybářské chaty kravařského parku.
Pan Roman Křesťan nás přivítal poutavým
vyprávěním ze života rybářů. Ukázal dětem
několik nejznámějších ryb, které mohou rybáři chytit. Všechny plavaly v malé kádi a děti
si je mohly pohladit po šupinách či zkusit
ostří jejich zubů. Nechyběla ani procházka
k rybníku, kde nám náš průvodce předvedl,
co je náplní práce porybného. Společně jsme
vypustili ryby z kádě do rybníku. Pan porybný
všechny děti odměnil za jejich aktivitu. V průběhu besedy totiž pokládal spoustu otázek.
Téměř vždy se našel mezi dětmi někdo, kdo
odpověď znal. Celý zážitek doplnilo nádherné podzimní počasí. Tento den se opravdu
vydařil! Děkujeme panu porybnému Romanu Křesťanovi za čas, který nám celé dopoledne věnoval.
Gabriela Jařabová, ZŠ Kravaře

Den laskavosti
V úterý 13. listopadu se v České republice
vykonalo spoustu dobrých skutků a radost
či laskavost pocítilo veliké množství lidí…
Konal se totiž již 2. ročník tzv. Dne laskavosti. Naše škola se do tohoto projektu Nadace Karla Janečka zapojila sbírkou dětského
zimního oblečení a obuvi, určenou pro děti
z azylového domu při Armádě Spásy v Opavě. Již od rána přinášeli žáci i se svými rodiči své starší zimní oblečení či obuv, a tak
pracovní tým z 6.C na konci vyučování spočítal 22 plných pytlů!! Vše jsme pak ve čtvrtek v Opavě předali a věříme, že vaše dary
poslouží mnoha potřebným v nadcházející
zimě. Ještě jednou děkujeme všem, kteří se
do naší sbírky zapojili!
ZŠ Kravaře
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Domečky pro skřítky
Podzimní pestrobarevnou přírodu si letos
užívali druháci v kravařském parku. Hledali
a poznávali listnaté i jehličnaté stromy. Dalším úkolem bylo najít vhodná místa, kde
bude dostatek přírodnin, z nichž by poté
postavili domečky pro „skřítky“ a drobné
živočichy žijící v místním parku. K této tvořivé činnosti nám svítilo sluníčko, což všem
tento dopolední zážitek velmi zpříjemnilo. Vznikly tak dokonalé stavby, které jistě
přilákaly nové obyvatele. Po dokončení
stavby jednotliví stavitelé představili ostatním své dílo, popsali místnosti, ve kterých
bude skřítek trávit volné chvíle, kde bude
spát a hospodařit. Některé děti se na tato
místa vypravily ještě týž den odpoledne.

Není divu, chtěly se přesvědčit, zda zrovna
jejich domeček stále drží svůj tvar a není-li
již obydlen.
ZŠ Kravaře

Halloween ve čtvrtých třídách
Halloween je anglosaský svátek, který připadá na 31. 10., v předvečer svátku Všech
svatých. Děti i dospělí v anglicky mluvících
zemích se oblékají do různých kostýmů a
masek, pořádají párty, vyřezávají dýně, tzv.
Jack – o´- lanterns. Děti se nejvíce těší na
„trick or treating“ – koledování, kdy chodí
od domu k domu a dostávají sladkosti.
To vše také zažily děti čtvrtých tříd. Už od
samého rána se po škole proháněli čarodějnice a čarodějové, mumie, kostlivci a
duchové. S učitelkami anglického jazyka
navštívili postupně všechny třídy prvního
stupně. Třemi strašidelnými anglickými
říkankami si „vykoledovali“ sladkou odměnu. Halloween pokračoval i v dalších
hodinách s třídními učitelkami. Z baňatých
oranžových dýní se během dvou vyučova-

cích hodin staly krásné strašidelné lucerny, které si děti odnesly, aby jimi navodily
halloweenskou atmosféru také doma.
Byl to pěkný, strašidelný a zábavný den!
Děkujeme rodičům za přípravu masek a zakoupení dýní!
ZŠ Kravaře

Předali jsme plyšáky dětskému oddělení Slezské nemocnice v Opavě
Ve čtvrtek 18. 10. 2018 jsme společně
s paní učitelkou Hanou Noskovou naložili
do aut 15 velkých plastových pytlů a tři velké prádelní koše plné plyšáků, ale i společenských her a dalších hraček, které jste vy,
žáci naší školy věnovali těm dětem, které
musí kvůli své nemoci pobývat v nemocnici. Když jsme vynesli všechny vaše dárky
na dětské oddělení Slezské nemocnice v
Opavě, neskrývala paní primářka MUDr.
Dagmar Prejdová údiv nad vaší štědrostí.
Dárky nemocným dětem zabraly velkou

část místnosti pro lékaře a zdravotní sestry.
Předání hraček byl přítomný také předseda
Školské rady naší školy, zástupce primáře MUDr. David Šupík a vrchní sestra paní
Bc. Anna Fialová. Věříme, že vámi darovaní
plyšáci přinesou radost dětem, které ji potřebují v nemocnici více než kdy jindy. Děkujeme všem štědrým dárcům!
Tomáš Dorazil, ředitel ZŠ Kravaře

Z centra volného času
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Florbalové soustředění
Ve dnech 19-21.10 proběhlo florbalové soustředění žáků. Soustředění probíhalo netradičně v budově ZŠ Kravaře. Ke spaní jsme
využili jednu ze tříd, snídaně a večeře probíhaly v prostorách školní kuchyně. Jelikož
kluků nebylo tolik, rozdělili jsme účastníky
pouze do dvou týmů, které proti sobě hrály
spoustu zápasů a každy z nás trenérů koučoval jeden z nich. Tento netradiční způsob
turnaje se klukům líbil a hra je velice bavila.
Všichni hráči byli pořád plni energie, takže se
hrálo až do večerních hodin. Další den byl
opět plný florbalu, týmy mezi sebou ode-

hrály zase spoustu zápasů a došlo také na
oblíbenou soutěž v nájezdech. Na sobotní
večer jsme nachystali pro kluky překvapení
v podobě výjezdu do Opavy podpořit florbalový tým mužů v zápase Národní ligy proti
Svitavám. Kluci nejprve doprovodili hráče
při nástupu na hřiště a poté se přesunuli do
opavského kotle, kde společně s věrnými
fanoušky hlasitě fandili. Během přestávek
mezi třetinami si pak proti sobě zahráli exibiční zápas. I když Opava nakonec prohrála,
kluci skvěle zafandili a zápas si užili. Po návratu do Kravař následovala druhá večeře
a závěrečný film na dobrou noc. V neděli
ráno po snídani se kluci spokojeni a plni nových zážitků vrátili domů.
Za CVČ Kravaře
Ondřej Frank a David Thomas

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

Od ledna 2019 otevíráme nový kroužek pro dospělé!

• První hodina bude probíhat v úterý 15. 1. 2019, schůzky budou poté
probíhat pravidelně vždy v úterý do konce května!
• ZAČÁTEČNÍCI: 18:00 – 18:45
• POKROČILÍ: 18:45 – 19:30
• CENA: 1200,- Kč (leden – květen)

V případě zájmu je nutno se předem přihlásit na našich stránkách
http://www.cvckravare.cz/online-prihlasovani/ nebo osobně u nás v CVČ!
Jakékoli dotazy rádi zodpovíme na výše uvedených číslech.

Podzimní prázdniny v CVČ Kravaře
Podzimní prázdniny byly letos pojaty
netradičně s přespáním v CVČ. S dětmi jsme se vydali na podzimní výlet na
zámek do Hradce nad Moravicí, kde se
děti při prohlídce dozvěděly spoustu
zajímavostí. Byli jsme také rádi, že nám
přálo počasí a měli jsme tak venkovní
putování obohaceno o barevné krásy
podzimu.
Večer si děti užily strašidelné halloweenské dobrodružství a hry. Druhý den byla
připravena výtvarná dílna, kde si děti
vyrobily lucerničky, které si odpoledne
odnesly domů.
Pavla Fiedlerová
CVČ Kravaře

Z centra volného času
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Z domova pro seniory, spolky
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Prožívání říjnových dnů v Domově
pro seniory sv. Hedviky
Měsíc říjen nám přinesl další slunečné dny,
které jsme mohli trávit posezením v naší
zahradě. I přesto se příroda začala pomalu
připravovat na zimní spánek. To však neplatí pro klienty našeho domova, kteří jsou
stále aktivní a rádi se připravovaných akcí
účastní.
Mezi první říjnové akce, konající se v domově, patřila oslava Dne seniorů, která
proběhla v úterý 2. 10. 2018. V dopoledních
hodinách navštívily naše babičky a dědečky děti z Mateřské školy Kravaře, které si se
svými učitelkami připravily veselé pásmo
říkanek, písniček a povídání. Nakonec děti
rozdaly všem našim seniorům dáreček,
kterým byl přívěsek na klíče. V odpoledních hodinách program pokračoval dále.
Pro klienty bylo připraveno příjemné posezení. Po sladkém občerstvení a kávičce si klienti spolu zazpívali a vedli debaty
o radostech a strastech života.
Naši klienti se rádi setkávají s jinými seniory, a proto se často účastní akcí mimo
domov. Ty se většinou konají ve Farní stodole v Kravařích. Klienti našeho domova
se v hojném počtu zúčastnili v měsíci říjnu
Vinobraní, které připravili pro kravařské
občany obětaví dobrovolníci farnosti. Na
stolech bylo připraveno hroznové víno,
podávalo se sladké občerstvení a káva.
Přítomné v úvodu akce pozdravili otec
Daniel a ředitel domova pan Petr Adamec.
K poslechu byla připravena reprodukovaná hudba. Celé odpoledne bylo protkáno
příjemnou a přátelskou atmosférou.
Mezi pravidelné vzdělávací akce v našem
domově patří Malá univerzita III. věku.
Tentokrát byla přednáška určena význam-

nému tématu, a to stoletému založení
Československé republiky. Přednášejícím
byl PhDr. Jiří Neminář, který pracuje jako
historik v Muzeu Hlučínska v Hlučíně. Pan
Neminář vyprávěl o událostech vzniku
Československé republiky a své vyprávění
doplňoval obrázky s dobovým uspořádáním jednotlivých zemí před rozpadem monarchie. Přednáška se setkala se zájmem
účastníků, protože někteří z našich klientů
se v době První republiky narodili.
Říjnové akce byly dalším důkazem pestrého a aktivního života v našem domově, přinášející našim klientům radost a pohodu.
Jana Polášková
sociální pracovnice domova

Kavárnička ke Dni seniorů.

Vystoupení MŠ ke Dni seniorů.

Vinobraní.

Říjen v SPCCH
Ve čtvrtek 11. října se uskutečnilo v restauraci Na golfu již tradiční „Rozloučení
s létem“. Této akce se zúčastnilo 84 členů
našeho spolku. V 15 hodin předseda Karel Kostka slavnostním přípitkem přivítal
všechny hosty a seznámil je s programem
tohoto setkání. Je třeba poděkovat za
opravdu nádherné, horké letošní léto a připravit se na již přicházející podzim a zimu.
Taky tato roční období skrývají v sobě krásy a kouzla přírody, na které se můžeme
těšit. V 16 hodin jsme si pochutnali na kávě
a zákusku. Pak se dostavili žáci ze ZUŠ Ivo
Žídka z Dvořiska, aby nás potěšili svým hudebním uměním. Zaposlouchali jsme se
do krásných tonů pěti skladeb od J. S. Bacha až po současnost. Za toto vystoupení
byli žáci odměněni bouřlivým potleskem
a sladkým pohoštěním. V 18 hodin se podávala večeře - vepřový závitek s brambory
a zeleninovou oblohou. Po večeři nastoupil hudebník pan Pavel Gavruca, který hrál
k tanci a poslechu do pozdních večerních
hodin. V 22 hodin jsme toto setkání ukončili a spokojení se rozcházeli do svých domovů.
V úterý 23. října v 16 hodin se 30 našich
členů dostavilo do Timi baru, kde proběhla beseda se spisovatelkou Janou Schlossarkovou. Toto setkání bylo velice veselé
a také poučné. Dověděli jsme se, jak vznikaly její knížky, odkud získávala náměty na
různé příběhy a básně, které jsou většinou
psané v slezském nářečí. Paní Schlossarková nám z těchto knížek přečetla spoustu
veselých příběhů, které se opravdu staly
a všechny přítomné tím hodně pobavila.
Autorka nám představila také své dvě knihy receptů a seznámila nás s knihou básní,
ve které krásně popisuje svůj rodný kraj Hlučínsko. Tato beseda měla veliký úspěch
a všem se hodně líbila. Domů jsme odcházeli plní veselých zážitků.
Za SPCCH
Marie Raunigová

Z naší farnosti
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Pojďme spolu do Betléma
S blížícími se vánočními svátky přichází do našich nálad nejen radost, ale někdy
také strach a obavy z pocitů lítosti, které se nás mohou ve svátečních chvílích zmocnit. Všude můžeme slyšet o tom, že o Vánocích by nikdo neměl být sám, že se má
sejít rodina, že si navzájem máme odpustit. Právě tato dobře míněná slova mohou
někdy ublížit a přinést prázdnotu do lidského srdce. Zvláště pro ty, kteří skutečně nikoho nemají, nebo pro ty, kteří cítí, že se jim život nepovedl a proto jsou osamoceni,
mohou svátky představovat nepříjemné období. Vánoce jsou těžké také pro ty, kteří
v uplynulém roce někoho milovaného ztratili či pro ty, kterým někdo těžce ublížil.
Kolik smutku se skrývá za vánoční výzdobou oken rodičů, které nenavštíví jejich děti
a vnoučata? S jakým smutkem prožívají Vánoce ti, kteří trpí nemocí, s níž jim už nikdo nemůže pomoci? Právě o Vánocích je nám více než kdy jindy líto rozbitých či
narušených vztahů a toužíme po odpuštění a novém přijetí.
Stejně jako vloni bych vás všechny rád pozval před náš krásný zámek v neděli 23.
prosince 2018 v 16:00. Každý z kolemjdoucích bude moci přijít a zastavit se. My
kněží budeme rozdávat lístky, na něž budou moci všichni napsat anonymně své
problémy, které v rodině prožívají, nebo své životní těžkosti a vložit je do jeslí, které přineseme. Každý z přítomných si zároveň bude moci zapálit Betlémské světlo
a přinést je domů. Za všechny úmysly a starosti, které budou vloženy do jeslí, bude
následně sloužena letošní půlnoční mše svatá v obou kostelích.
Otec Daniel

Farní putování po Svaté zemi
Od 4. do 12. listopadu tohoto roku se vypravilo z naší farnosti celkem 52 poutníků na
cestu do Izraele. Cesta byla dlouho připravovaná a snad i proto se mnozí již několik
měsíců předem těšili. Pro mnohé se zážitky
z putování umocnily také tím, že poprvé
v životě seděli v letadle. Na programu byl
klasický okruh po nejznámějších biblických
místech, jako jsou Betlém, Nazaret, Jeruzalém, Kána Galilejská, Genezaretské jezero,
Jericho, hora Tábor a mnoho dalších. Zvláště

v Káně Galilejské jsme cítili vzájemnost s naším městem, protože jeho patron svatý Bartoloměj z Kány pocházel. Celé putování bylo
protkáno veselou atmosférou a radostným
duchem. Díky facebookovému profilu jsme
mohli každý den zveřejňovat nejnovější fotografie z navštívených míst, a tak být v kontaktu se všemi doma. Chtěl bych poděkovat
všem, kteří na nás mysleli a až zase příště pojedeme, tak neváhejte putovat s námi.
Otec Daniel

Svatohubertská mše
V sobotu 20. října si v Kravařích dali dostaveníčko myslivci, a to nejen místní, ale
i z širokého okolí. V místním chrámu se
sloužila již potřetí Svatohubertská mše.
Průvod myslivců s dary a s trofejí hlavy
daňka vyrazil z farního areálu směrem ke
kostelu sv. Bartoloměje. U kostela již byli
připraveni trubači z Rabštejna, kteří podpořili průvod hudebním doprovodem.
Pak jsme pomalu zaplnili chrámový prostor. Slavnostní mši svatou mohl zahájit
místní farář otec Daniel Vícha. Ten nejprve
všechny přivítal, slovo si pak vzal hlavní
organizátor pan Walter Kotula. Připomněl
osobnost svatého Huberta a jeho úlohu
jako patrona myslivců a lovců. Během mše
bylo vyjádřeno poděkování za třetí svatohubertskou mši v Kravařích a zároveň
vysloveno přání, aby se z této povzbudivé
akce stala v našem městě nová tradice.
V homilii zazněly úvahy o přírodě, o vztahu
člověka ke stvořenému světu. Prosby pak
přednesl rytíř Řádu sv. Huberta Bc. Daniel
Fichna. Myslivci pak postupně přinesli na
oltář dary a mše svatá mohla vrcholit tím
nejdůležitějším: Kristovou obětí. Na závěr
pak zazněla poděkování jak ze strany pana
Waltra Kotuly tak i o. Daniela. Novinkou
v tomto roce bylo udílení medailí za zásluhy pro vyznamenané myslivce. Tou poslední tečkou v chrámu pak bylo Halali trubačů
z Rabštejna. A tak jsme odcházeli naplnění
nevšedním zážitkem z této výjimečné mše
svaté. Děkujeme všem, kteří se o tuto akci
zasloužili, včetně sponzorů.
Petr Muczka

Spolky
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V zámeckém klubu žen jsme vzpomínaly na oslavy karmášů
ČÍ JE KARMÁŠ? NÁŠ !
Znělo to v kravařském zámku v úterý 13.
listopadu, kdy se členky zámeckého klubu sešly, aby si společně zavzpomínaly
na slavné doby kravařských, kutských i
dvořiskových karmášů. Karmáš se slaví
na den posvěcení kostela. Město Kravaře
vzniklo sloučením tří samostatných obcí v
roce 1960 a proto se zde slaví karmáše 3x
v roce, protože máme kostel v Kravařích,
Koutech a kapli na Dvořisku. Z původních
pouze církevních slavností se později stala
také lidová zábava.
V našich obcích bývalo na karmáš hodně
veselo, mladá děvčata si oblékala slavnostní kroje, které v dřívějších dobách
oblékaly selky na slavné mše svaté v kos-

tele. Naše vzpomínky jsou z padesátých
a šedesátých let minulého století, kdy
mnoho z členek zámeckého klubu bylo
právě za „karmašnice“ a postaraly se o veselý karmáš. Již od léta se dívky pomalu
scházely (karmáš v Koutech a na Dvořisku
byl v září, v Kravařích v listopadu) a učily se
tanečky „slezské besedy“. Slezská beseda
je sbírkou národních tanců, které se na
venkově s oblibou tančily v devatenáctém
a počátkem dvacátého století. Ale nebyl by
to tanec, aby se u něj i nezpívalo. Dívky se
učily nejen tance, ale také slezské národní
písničky. Také místní kapely se připravovaly, aby mohly karmašnice doprovázet
a večer pak hrát pro všechny, kteří přišli do
sálu. Karmašnice v neděli odpoledne po

požehnání (bylo ve dvě hodiny) se vydaly
za zvuků hudby na procházku i vyjížďku po
celém dnešním městě, aby pozvaly všechny obyvatele na večerní zábavu. Kolem
páté hodiny odpoledne šly karmašnice na
sál, a tu už stálo velké množství lidí, jednak
se přišli podívat a jednak šli také na večerní zábavu. Zábava začala na sále polonézou karmašnic, které pak tančily slezskou
besedu. Další hlavní atrakcí byl „taléř“. To
pořadatelé přinesli do středu sálu velký
stůl s velkým talířem, kde číšnice nalévaly kořalku a víno a začala ta pravá zábava. Sólo měly karmašnice a měly právo si
jít pro tanečníka, kterého chtěly, taky ho
v tanci pozvaly na něco „ostřejšího“. Hudba začala hrát polky a valčíky a to vkuse bez
přestávky hodinu a půl. A tak se to točilo
a popíjelo se. V sále u Slaniny v Kravařích
a v Kulturním domě v Koutech, kde se zábavy konaly, byl také balkón, kde bylo plno
diváků. Především matky dívek i chlapců
se na svoje potomky přišly podívat. Tančilo se a pilo se až do půlnoci. V pondělí pak
měly karmašnice „svůj den“, kdy se večer
sešly na „popravky“. Škoda, že se tak krásný zvyk neudržel až do dnešní doby.
Fotografie pocházejí ze soukromých sbírek: Kristy Viláškové, Moniky Urbišové, Heleny Bestové.
Ze vzpomínek Kristy Viláškové, Moniky Urbišové, Heleny Bestové, Dagmar Pechaté,
Kristy Englišové a dalších připravila
Eva Peterková.

Kutské karmašnice přijely na voze pozvat Kravařské na Kutský karmáš.

Kutské karmašnice zvou obyvatele na večerní muziku.

Karmášová zábava 50. léta 20. století.

Kravařské karmašnice před vystoupením.

Zajímavosti
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Zapomenutá historie zámecké
knihovny v Kravařích

Matice Slezská vydává velký slovník nářečí z oblasti Opavského Slezska, který
volně navazuje na dříve vydanou knihu
Opavština pro samouky. Nynější publikace podrobně zpracovává slovní zásobu
z širokého okolí Opavy, včetně Hlučínska,
předměstí Ostravy a Poodří, a to formou
diferenčního slovníku. Kniha je bohatě ilustrovaná více než 250 drobnými kresbami
a opatřená přehlednými mapami. Na díle
spolupracovali místní spisovatelé a sběratelé lidové slovesnosti z celého okresu
Opava a přilehlého okolí. S jejich pomocí
se podařilo shromáždit více než 4 000 nářečních výrazů, které se ještě dnes užívají
v běžné mluvě nebo které jsou v povědomí současníků.
Autor Vít Skalička věří, že kniha bude užitečnou příručkou pro zájemce o slezský
dialekt a že potěší pamětníky i mladší generace.
Publikace je k dostání na zámku v Kravařích.

vení, odpovídající nárokům doby. Poté, co
zámek připadl státu, byly knihy převedeny,
a v letech 1923 – 1925 zapracovány do
fondu Moravské zemské knihovny v Brně;
spolu s knihovním fondem byly převezeny
i knihovní regály, jimiž byla zčásti vybavena Universitní knihovna v Brně. Jednalo se
o dar Ministerstva zemědělství, které bylo
zřizovatelem tehdy již na zámku fungující
Státní hospodářské a hospodyňské školy, pro kterou zámecká knihovna neměla
opodstatnění. Kravařský fond obsahoval
2 900 knižních titulů, z toho 310 starých
tisků převážně z 18. století. Většina starých
tisků (209 titulů) je dohledatelná zadáním
„Provenience: [razítko] Kravaře“ do katalogu vufind.mzk.cz.
PhDr. Dana Kouřilová

SLOVNÍK NÁŘEČÍ
OPAVSKÉHO SLEZSKA
OKOLÍ OPAVY
HLUČÍNSKO
PŘEDMĚSTÍ OSTRAVY-PORUBY
NÍZKÝ JESENÍK A POODŘÍ
POLSKÉ PŘÍHRANIČÍ

A VČIL
EŠČE JAKY
SŁOVNIK...

Vít Skalička

SLOVNÍK OPAVSKÝCH NÁŘEČÍ

V době baroka patřila knihovna k nezbytnému vybavení zámeckých rezidencí. Pro
knihovny byly při barokních přestavbách
sídel zřizovány samostatné místnosti, vybavené řezbářsky provedenými regály,
knihy byly vázány do jednotných pergamenových či kožených vazeb, mimořádná váha byla kladena na estetický vzhled
celku. Knihovní sály a knihy v nich uložené
reprezentovaly společenské postavení,
bohatství a význam majitelů. Není příliš
v povědomí širší veřejnosti, že také na zámku v Kravařích byla do roku 1921 bohatě
vybavená knihovna. Její interiér dokládá
dobová fotografie ve Slezském zemském
muzeu, na které registrujeme nezbytné
knihovní regály, intarzované tabulové parkety, krbová kamna s mříží a bohatě vyřezávaný barokní stůl v popředí, prostě vyba-

Slovník nářečí
Opavského Slezska

VÍT SKALIČKA

Z naší kroniky: Kravařští v první světové válce
V listopadu uplynulo 100 let od ukončení
první světové války. Záminkou k rozpoutání
války bylo zavraždění následníka rakousko-uherského trůnu a jeho manželky 28.
června 1914. Rakousko vyhlásilo 26. července 1914 válku Srbsku. Tak začala první
světová válka. Opavská posádka byla přes
noc připravena. Rakousko-Uhersko již mobilizovalo. V té době žily Kravaře, které patřily k Německu, ještě v míru. Již 3. července
vyhlašuje Německo válečnou pohotovost
v celém státě. Na poště byla zavedena

noční služba, kde musel být přítomen také
1 člen obecního zastupitelstva. S velkým
napětím bylo očekáváno vyhlášení mobilizace v Německu. Telegrafická zpráva přišla
31.7. v 18 hodin večer a znělo v ní: „mobilizační den 1. srpen“. 1. srpna vypovědělo
Německo válku Rusku, hned poté vyhlásilo
válku také Francii. Již 31.7. byly mobilizační povolávací rozkazy ihned doručeny. Od
vyhlášení mobilizace začaly jezdit vlaky
podle válečného jízdního řádu. První vojenský transport odjížděl z Kravař 1. srpna

ve 4 hodiny ráno. Ředitel školy ve školní
kronice přiznává, „že odchod byl zvláště
pro slzy a pohnutí jejich milých velmi těžký...“ V prvních dnech války nebylo zpráv
z bojiště. Teprve 11.11.1914 poznali kravařští občané první válečné hrůzy, když procházel obcí transport asi 100 rakouských koní
na pochodu z Krakova do Opavy. Ubohá,
zraněná, hladem a zimou zmožená zvířata
byla hnána obcí. Druhý podobný transport
asi 200 koní přišel 20.12.1914 ze Štítiny a byl
ubytován v Kravařích.

Ostatní
Byla to těžká doba, nebylo dostatek potravin, zásoby se stále tenčily. Muži byli na
vojně a ženy byly nuceny se postarat o zabezpečení rodin. Bylo však stále hůř a hůř.
Existoval plán na vyhladovění Německa
tzv. „plán Albionu“. Ustanovením zákona
z 15.3.1915 o šetření potravin se toto nařízení se rozdělovalo od 3.11.1915 na jednotlivé
dny v týdnu.
15.4.1916 byl zaveden v celém Německu
nový letní čas. V noci ve 24 hod. byly posunuty hodiny o 1 hodinu dopředu. Konec
letního času byl 15. září 1916. Válka stále
nekončila. Neúprosně si vyžadovala další
a další oběti na životech, zmrzačení a zranění lidí, vysokých pracovních výkonů dělníků
i žen, na polích i v továrnách. Projevoval se
stále citelnější nedostatek potravin, bída
a hlad. Do konce roku 1916 byly zavedeny potravinové lístky na všechny druhy zboží – na
maso, tuky, chléb a mouku, pečivo, na šaty,
známky na lihoviny, na máslo, mýdlo apod.
V létě 1917 vypukla v naší obci infekce úplavice, jíž byla ohrožena značná část obyvatelstva. Byla k nám patrně zavlečena vojáky.
Lidé jí říkali červenka (Rote Ruhr). Nedostatek, vyčerpanost, hlad a bída se projevovaly
již na všech stranách. 5. září 1918 zabloudil
do Kravař lazaretní vlak asi se 200 raněnými. Z nich asi 40 bylo odesláno do rezervního lazaretu v Hlučíně. Zbytek transportu se
zdržel na zdejším nádraží. K vlaku spěchali
četní obyvatelé naší obce, neboť se domnívali, že tam najdou své příbuzné nebo známé. Byli to ranění ze západní fronty. Vojáci
byli vyčerpáni, zásob jídla měli málo. Lidé
přinášeli raněným vše, co měli: chléb, housky, vejce, mléko, kávu, ovoce, víno, cigarety. Nemocní i ošetřovatelky prohlašovali,
že takovou štědrost nenalezli v celém Německu. Lid z celého Hlučínska přinesl této
válce nesmírné oběti na lidských životech.
Důkazem toho jsou také pomníky padlých
v hlučínských obcích s dlouhými řadami
jmen nevinných obětí této války. Z Kravař
padlo nebo zemřelo na následky zranění
a nemocí celkem 204 mužů, nejvíce na celém Hlučínsku a v Koutech 92.
Pro věčnou památku těchto nevinných
obětí války uvádí kronikář jejich seznam
s místy kde padli. Bylo to na bojištích Francie, Makedonie, Ruska, Německa, Belgie,
Itálie, Rumunska, Anglie.
Nezapomeňme a když půjdeme okolo pomníku v Kravařích nebo Koutech, zastavme
se na malou chvíli a přečtěme si jména obyvatel, která jsou zde vytesaná do kamene,
neboť svůj poslední odpočinek našli v dalekých zemích.
Eva Peterková
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Senior v bezpečí
Senior v bezpečí je název kulatého stolu,
který se uskutečnil 20. listopadu na zámku
v Kravařích pro Zámecký klub žen. Kulatý
stůl organizoval projekt Ministerstva práce
a sociálních věcí „Implementace politiky
stárnutí na krajskou úroveň“, který je hrazen z Evropského sociálního fondu.
V programu byla představena Klíčenka pro
záchranu života, která slouží pro ochranu
občanů, když jsou venku a postihne je neočekávaná zdravotní indispozice nebo dopravní nehoda. Přivolaní záchranáři mohou prostřednictvím čtečky zjistit důležité
údaje o zdravotním stavu občana, které
mu mohou zachránit život.
Hlavní slovo měla organizace Centrum pro
seniory Trojlístek, z.s., která besedovala

o tom, jak čelit nástrahám dnešní doby.
Témata, která byla diskutována: zabezpečení seniorů v silničním provozu, nekalé
obchodní praktiky prodejců, úschova peněz a dokladů tak, aby je nikdo nezcizil, jak
reagovat při přepadení, skryté nebezpečí
v oblasti chování na internetu aj.
Kulatého stolu se zúčastnilo 31 posluchaček, které živě diskutovaly o tématech
a nebyla nouze o legraci. Věřím, že posluchačky si odnesly ponaučení do praktického života, jak se chovat, aby byly v bezpečí.
Pavla Kasášová
koordinátor projektu

V lednu proběhne 19. ročník
Tříkrálové sbírky
Dne 4. - 6. ledna 2019 proběhne v Kravařích devatenáctý ročník
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY.
Koledníci přijdou do Vašich domovů předat Vám radostnou zvěst. Děkujeme, že je přijmete a zároveň svým darem pomůžete potřebným. Umírající, vážně nemocní, handicapovaní a opuštění lidé potřebují naši společnou pomoc a podporu. Děkujeme Vám za ni.
Charita Hlučín

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ
FOTKU Z TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Vyhlašujeme soutěž o nejkrásnější fotografii z Tříkrálové sbírky, která proběhne ve
dnech 4. - 6. ledna 2019.
Je třeba, aby soutěžní fotka byla pořízena v Kravařích.

Fotografie posílejte nejpozději do 10. ledna 2019
na e-mail besednik@kravare.cz.
Nezapomeňte prosím uvést jméno autora fotky, jeho věk, případně tel. kontakt.

Výherce održí dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč a jeho fotografie
bude zveřejněna na titulní straně lednového Besedníku.

Ostatní

Okénko pro zdraví
Dobrý den, přátelé, začátkem listopadu jsme uctili a vzpomněli na své blízké, kteří už nejsou
mezi námi a vnímáme podzim se vším, co nám přináší.
V domácnostech začínají úklidové práce, připravují se vánoční výzdoby, nakupují dárky a
tak dále... K tomu je třeba být zdravý a v pohodě. Nabízím několik rad na zimní očistu a předvánoční půst z ruského léčitelství: Očista jater a žlučovodů - zařadit do stravy červenou řepu.
Nařezat řepu, dát do sklenice, zalít teplou převařenou vodou, přidat med a citrónovou šťávu
dle chuti. Dvě hodiny nechat stát, pít po půl sklenici. Řepa čistí játra a žlučovody. Obsahuje
železo, ovlivňuje pozitivně krevní obraz. Z vařené řepy je výborný salát – řepu nastrouhat,
ochutit solí, třtinovým cukrem, jablečným octem, olivovým olejem a bylinkami.

Domácí výroba olejů a octů, třeba jako vánoční dárky
Udělejte si domácí oleje a octy ke svému kuchaření a vaření. Oleje si vyberte dle svých
potřeb - olivový, slunečnicový, řepkový a jiné.

Tymiánový olej

Sbírejte dekorativní láhve a potěšte své milované vlastnoručně vyrobeným olejem .
50g čerstvého tymiánu, 10 g čerstvých lístků šalvěje, 3 hvězdičky badyánu, ½ l slunečnicového oleje. Lístky bylinek
osušte a dejte do láhve, přidejte badyán a zalijte olejem.
Tymiánový olej můžete přidávat do salátů a k vaření, ale
taky do koupele v období nachlazení.

Olej na rajčata a sýry

3 snítky bazalky, 2 stroužky česneku, 6 sušených bobkových listů, ½ l olivového oleje.
Bobkové listy je třeba jemně natrhnout, lépe předají oleji své aroma, spolu s bazalkou
dáme do láhve. Stroužky česneku osmahneme na pánvi bez tuku, vychladlé dáme do
láhve, zalijeme olejem. Delikátní bylinkový olej necháme 14 dní zrát.

Skořicový olej

4 celé skořice, 20 g tobolek kardamonu, 20 g hřebíčku, 1 litr slunečnicového oleje.
Vše dáme do láhve a zalijeme olejem, dáme zrát několik dní. Tento chutný pečící olej
se přidává do vaflí, palačinek a dalších těst. Skořicový olej je naprosto mimořádným
dárkem.

Kořeněný zimní ocet s chutí Orientu

1 ks čerstvého zázvoru, 3 snítky šalvěje, 3 sušené bobkové listy, 1 tyčinka skořice, 1
lžč hřebíčku, 10 gr hořčičného semínka, 3 badyány, 3 šalotky, 10 gr drceného pepře, 1
lžíce kandované pomerančové kúry, ½ l vinného nebo jablečného octa. Všechny bylinky a koření vložte do láhve a zalijte octem. Tento ocet jako z pohádek 1001 noci je
skutečně mimořádný. Nic podobného v obchodě nekoupíte. Kořením, které v láhvi
zbude, můžete nakonec vylepšit omáčku či marinádu na maso.
Další vánoční podomácku vyrobené dárky jsou třeba sušené bylinky s mořskou
solí, směs dáme do sklenice s patentním uzávěrem a dárek vypadá moc hezky. Nebo
upéct a vyrobit vánoční pečený čaj – na plech nakrájíme různé ovoce, přidáme koření
hřebíček, skořici, badyán, zázvor, cukr v poměru 1 : 2 s ovocem. Pečeme v troubě asi 30
minut, každých 10 min. promícháme, horké plníme do skleniček.
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Půst
Vynechat maso, ryby, jíst především ovoce,
zeleninu čerstvou a kvašenou. Maso nahradíme luštěninami, jíme saláty s olejem
a jablečným octem. Dát si ovocný nebo zeleninový den nebo rýžový. V tyto dny jíme
jen vařenou rýži bez soli, pijeme bylinkové
čaje a vodu. Nebo jíme pouze ovoce (jablka, banány a jiné) a další den jíme pouze
zeleninu vařenou nebo syrovou (červenou
řepu, mrkev, česnek, pórek, cibuli) a na
zlepšení chuti kvašenou zeleninu.
Recepty proti únavě a stárnutí
Heřmánek, třezalka, březové pupeny, listí
jahodníku a suchokvětu , vše smíchat stejným dílem. Jednu pol. lžíci zalijeme ½ litrem vařící vody a necháme přes noc odstát.
Pijeme 2x denně po půl sklenici s láskou
a úctou.
Recept ruských prababiček s názvem „žij
sto let“ – kořen lopuchu, pampelišky
a lékořice. Jedna a půl sklenice vody, jedna lžíce směsi se vaří 5 minut. Přidat med,
pomalu pít, zlepšuje funkci trávicího traktu.
Výše uvedené recepty budu sama užívat
v předvánoční době, přeji vytrvalost a lásku
ke svému zdraví.
Vyzkoušejte koření a bylinky, které se dají
využít k dekoracím a provonění domácnosti.
Domácí purpura – „tiše a ochotně purpura na plotně voní…“
1 skořice, badyán, hřebíček, jalovec,
muškát. oříšek, meduňka, máta, šalvěj, levandule, lístky růže. V hmoždíři rozdrtíme
nejdřív koření, pak bylinky, nakonec lístky
růže, smícháme a dáme do uzavíratelné
nádobky, možno přikápnout éterický olej
a nechte 14 dní uležet.

Přeji klidné dny, beze shonu, s uvědoměním si, co je v životě důležité... láska, protože „Není jiného léku na lásku než více
lásky.“
Příjemné vánoční svátky
přeje Dagmar Pechatá

Sport
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FLORBAL - Mladší žáci ovládli turnaj v Ostravě
V neděli 18. listopadu odehráli mladší žáci
již 4. turnaj Moravskoslezské ligy v sezóně.
Turnaj se konal v Ostravě a dle nalosovaných soupeřů bylo jasné, že se bude jednat o velmi těžký a vyrovnaný turnaj. Hned
v prvním zápase nás čekal největší favorit,
tým FBC Ostrava. Od začátku měl soupeř
převahu, kterou využil a v poločase nad
námi vedl o dvě branky. V druhé půli se hra
vyrovnala, kluci poctivě bránili, napadali
a soupeře trestali z rychlých brejků. Zápas
se nám podařilo otočit a vyhrát výsledkem
5:4. Ve druhém zápase nás čekal dosud
neznámý soupeř, tým Karviné. Soupeři se
podařilo vstřelit první gól. Nás to ale nesrazilo, naopak se kluci ještě více snažili
a skóre rychle otočili. V dalším průběhu
pak náskok ještě navýšili na konečných 5:2.
V dalším utkání jsme se střetli s týmem FBC
Letka. V zápase jsme byli lepší, ale dlouho
se nám nedařilo vstřelit gól. Když už se
zdálo, že zápas skončí remízou, dostal se
náš hráč k odraženému míčku a technickou střelou vstřelil branku, která zápas rozhodla. V posledním zápase jsme narazili na
domácí tým MVIL Ostrava. Za nepříznivého
stavu 0:1 soupeř udělal několik faulů, a tři
z nich byli oceněny trestnými nájezdy. Na
každý nájezd jsme vybrali jiného hráče.
Všem třem klukům se nájezdy povedly proměnit a otočit tak výsledek na naši stranu.
Poté jsme přidali ještě gól ze hry. Soupeři
se podařilo pouze snížit na konečných 4:3
pro náš tým. Turnaj jsme tak zvládli skvěle
a letos poprvé vystoupili na nejvyšší stupínek. Všichni kluci podali výborný týmový
výkon. Z kluků je cítit velká vnitřní síla, odhodlanost, a to že se dokážou semknout
i za nepříznivého stavu. Hoši, děkujem!!!
Za FBC KRAVAŘE
Ondřej Frank a David Thomas
Přehled zápasů turnaje:
S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ 4:3 FBC ČPP
BYSTROŇ GROUP OSTRAVA
Góly: 3 J. Ryba, P. Ferenz
S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ 5:2 1.FBK KARVINÁ
Góly: 2 T. Harazim, 2 J. Bulička, J. Ryba,
S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ 1:0 FBC LETKA
Góly: P. Ferenz
S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ 4:3 1. MVIL OSTRAVA
Góly: J. Ryba (N), P. Ferenz(N), T. Pchálek (N), J.
Bulička

Konečná tabulka turnaje
POŘ.

DRUŽSTVO

V

R

3

S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ

4

0

2

FBC ČPP BYSTROŇ GROUP OSTRAVA

3

0

3

1.FBK KARVINÁ

1

1

4

1.MVIL OSTRAVA

1

5

FBC LETKA

0

P

SKÓRE

B

14:8

12

1

26:15

9

2

13:16

4

0

3

14:16

3

1

3

4:16

1

0

Vítězný tým mladších žáků S.K. P.E.M.A. KRAVAŘE ŽLUTÍ.

Vánoční otevírací doba aquaparku
Bazén
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
1.1.
2.1.

Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa

od 8:00
do 21:00
od 8:00
do 21:00
zavřeno
od 14:00 do 21:00
od 8:00
do 21:00
od 8:00
do 21:00
od 8:00
do 21:00
od 8:00
do 21:00
od 8:00
do 21:00
od 8:00
do 13:00
od 14:00 do 21:00
od 7:00
do 21:00

Sauna a solárium
od 8:00
do 21:00
od 8:00
do 21:00
zavřeno
od 14:00 do 21:00
od 8:00
do 21:00
od 8:00
do 21:00
od 8:00
do 21:00
od 8:00
do 21:00
od 8:00
do 21:00
od 8:00
do 13:00
od 14:00 do 21:00
od 9:00
do 21:00

společná
společná
společná
společná
společná
společná
společná
společná
společná
společná
ženy

V úterý 25.prosince 2018 a 1. ledna 2019 aquaerobik odpadá.
Následující hodina se uskuteční 8.1.2019 od 19:00 do 20:00 hod.

Sport

Zprávy z fotbalového klubu
Fotbalový podzim sezóny 2018/2019 je za
námi. Tradiční výsledky i tradiční umístění. Mládež nadále velice kvalitní a muži na
podzim mírně za očekáváním. Horší už je
stálý fakt, tykající se nedostatků finančních
prostředků. I v letošním hospodářském roce
bude bilance ve stejném mínusu jako loni, či
stejná jako v minulých obdobích od založení
MFK. Proto bylo nutné aktivovat naše tradiční sponzory a docílit vyrovnaného rozpočtu.
To se povedlo. Snaha získat sponzora, který
by vložil ročně potřebných 100 000 a vnesl
více klidu, nevyšla.
Za takovýchto okolností jsem oznámil výkonnému výboru své definitivní ukončení
v činnosti předsedy, jak jsem už v minulosti
avizoval. Jsem však jednatelem spolku, proto budu za spolek takto vystupovat. V nedělním buletinu 4.11.2018 jsem podal zprávu
o důvodech mého rozhodnutí. Věřím stále
v úspěšná jednání s městem. Velké důležitosti však přikládám jednání o majetkovém
řešení se Sportovním klubem Kravaře. V polovině listopadu na společné schůzce jmenoval výkonný výbor do funkce předsedy Jiřího Bennu. Celé vedení fotbalu má enormní
zájem na bezvadném provozování. Děkujeme sponzorům a Vám všem za Váš zájem.
Za MFK Kravaře z.s.
Karel Peterek
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Ukončení vrhačské sezóny
Dne 13. října se v Kynologickém areálu v Kravařích konala klubová soutěž
v hodu nožem a sekerou. Účastnili se
členové klubu KNS a trampové z okolních měst, kteří se přijeli pobavit i zasoutěžit si. Celkem soutěžilo 14 mužů
a 3 ženy. Vydařené počasí přálo soutěžícím a po vyhlášení výsledků pokračovala zábava za zvuku kytar a zpěvu do
pozdních hodin. Tímto byla pro letošní
rok ukončena vrhačská sezóna.
Za klub KNS
Rostislav Antoníček

Výsledky klubové soutěže
NŮŽ
1. R. Antoníček
2 L. Vilášek
3. R. Václavík
4. S. Těžký
5. J. Coufalík
6. J. Kurka
7. E. Balarin

SEKERA
1. R. Antoníček
2. E. Balarin
3. J. Coufalík
4. S. Těžký
5. P. Peterek
6. Šumák
7. J. Vybranec

ŽENY
1. J. Antoníčková
2. P. Mičková
3. Kecalka

HITA CUP 2018
Dne 22. 9. 2018 se uskutečnil na tenisových
kurtech v Kravařích již desátý ročník tenisového turnaje pro amatérské tenisty. Turnaje

se zúčastnilo rekordních 20 hráčů z okresu
Opava. Převážnou část hráčů tvořili hráči
okresní amatérské ligy AMTEL, a to skupi-

ny A. Hráči byli rozděleni do pěti skupin po
čtyřech a vzhledem k tomuto počtu se letos
poprvé hrálo nejen v Kravařích, ale dvě základní skupiny se odehrály i na kurtech ve
Velkých Hošticích. Po základních skupinách
bylo 16 hráčů podle pořadí ve skupině přiřazeno do následného pavouka.
Zbývající čtyři hráli skupinu divize, tuto extra
soutěž vyhrál Jakub Holuša. O velké překvapení se postaral nejmladší účastník turnaje
Štěpán Fiala, který postoupil až do semifinále, kde byl vyřazen pozdějším vítězem
Ivo Olejákem. Získal tedy dělené třetí místo společně s Romanem Pudichem. Finále
bylo opravdu vrcholem turnaje, postoupili
zde Daniel Kusyn (loňský vítěz) a Ivo Oleják.
I přes nastupující šero a předchozích 6 odehraných setů hráli vynikající tenis. Ivo prohrával již 0:3, ale povedlo se mu dotáhnout
set do tiebreaku, kde zvítězil.
Za SK Kravaře, z.s. – oddíl tenisu
Lubomír Harazim

Zveme Vás
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í
n
á
p
u
Ko svíčkách
při

7. 12. 2018
19:00 - 21:00 h.

www.aquapark-kravare.cz

TK
RLO
V
KONC
ERT
sobota 5. ledna 2019
od 16:00 hod.
v chrámu sv. Bartoloměje v Kravařích

CIRKUS NEBUDE!

KONCERT BUDE !!!

28.12.

Msto Kravae ve spoluprci s ímskokatolickou farností Kravae
pod a zve Vs na:

Účinkuje:

18:00

Dechový orchestr
z Hradce nad Moravicí

ZÁMEK KRAVAŘE

VEČER ŠANSONŮ
... a vy! Těšíme se!
Dobrá zpráva - vstupné dobrovolné

Řádková inzerce

Pronajmu v Kravařích neprůchozí pokoje - převážně pro pány.
Pokoj má rozměr 20 m2. K pokoji patří kuchyňka a sociální zařízení. Měsíční nájem činí 4500 Kč.
Informace na tel. čísle: 722 695 317.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zveme Vás
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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: 553 777 587
mobil: 776 691 811, 775 657 051
e-mail: 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,
cvc@cvckravare.cz www.cvckravare.cz
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Sbor dobrovolných hasičů Kravaře
Vás co nejsrdečněji zve na své

TRADIČNÍ HASIČSKÉ BÁLY

Všechny tyto bály se uskuteční v restauraci „Slanina“ v Kravařích se začátkem v 20.00 hodin.

18. 1. 2019 - Hasičský bál - hraje kapela GOLDEN HITS
15. 2. 2019 - Hasičský bál - hraje kapela JEN TAK

15. 3. 2019 - RETRO BÁL - hraje DJ MICHAL SEIDL
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BEN CRISTOVAO

Inzerce

KD DOLNÍ BENEŠOV
15/3/2019 20:00

PŘEDRPODEJ VSTUPENEK: Ticket Kravaře, Nádražní 13, tel: 606 066 840, KD Dolní Benešov, Sluna Opava. Vstupné stání 490 Kč

Inzerce
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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

Jaromír Honzák

Quintet

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

EARLY MUSIC

08/12/2018 / 18.00
Dům umění
Klub ART

VSTUPNÉ 150,-KČ

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

senioři, studenti, ZTP 100,-Kč
ZTP/P 50,-Kč / děti do 15 let zdarma

on-line na www.shf.cz
nebo v místě konání koncertu 30 min. před zahájením

REALIZUJE

ZA FINANČNÍ PODPORY

OPAVA

2 - 3,9% (RPSN 3,95%)

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

více informací

www.shf.cz
VE SPOLUPRÁCI

Ondrášek

Eva Dřízgová SOPRÁN

Kostel
sv. Jana
Křtitele

GALLUS / BACH / MICHNA

14/12/2018 / 18.00
SUDICE
VSTUPNÉ 150,-KČ

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

senioři, studenti, ZTP 100,-Kč
ZTP/P 50,-Kč / děti do 15 let zdarma

on-line na www.shf.cz
nebo v místě konání koncertu 30 min. před zahájením

více informací

www.shf.cz

ZA FINANČNÍ
PODPORY

REALIZUJE

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Novojičínský sbor ZUŠ

MEDOMAT

SUDICE

VÁŠ KRAVAŘSKÝ
REALITNÍ MAKLÉŘ

MEDOMAT

POMŮŽU VÁM
PRODAT NEBO NAJÍT
VAŠÍ NEMOVITOST
Nábřežní 112
Kravaře

STAVEBNÍ POZEMEK,
KRAVAŘE, 1.449m2.

PRODEJ RD KRAVAŘE, KOMERČNÍ POZEMEK,
POZEMEK 1.650m2. KRAVAŘE, 3.430m2.

PROSÍM, NABÍDNĚTE PRO NAŠE KLIENTY :

BYTY / DOMY / POZEMKY v KRAVAŘÍCH a okolí

Zbyněk K u n z

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

Tel.-mobil :

Web

:

www.heartreality.cz

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

Inzerce 		
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NECHTE SVÉ STAVEBKO ZDRAVĚ RŮST
Nyní s Prémií 2 000 Kč a zhodnocením 3,76 % ročně
Detailní podmínky a platnost akce Prémie 2 000 Kč naleznete na www.modrapyramida.cz.
Modrá pyramida si vyhrazuje právo akci kdykoliv ukončit.

Jana Hluchníková
tel.: 776 793 687, email: jana.hluchnikova@mpss.cz
ADRESA NOVÉ POBOČKY: Opavská 133/129, Kravaře, 747 21

NS Stavebko A4 Hluchnikova 00.indd 1

modrapyramida.cz

9.11.2018 14:05:05

Zveme Vás 		
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