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Zvedla se obrovská vlna
solidarity a chuť pomáhat
V časech, kdy je nám dobře, si stěžujeme,
jak jsme k sobě netolerantní, často se dokážeme rozhádat s přítelem kvůli maličkosti a zpřetrhat kamarádské vztahy jen
proto, že máme rozdílný názor. Teď jsme
naopak dokázali, že to s námi není tak
špatné. Najednou umíme být soudržní,
empatičtí a ochotní pomáhat víc, než je
obvyklé. V situaci, se kterou jsme se nikdy
nepotkali, se kterou nemáme sebemenší
zkušenost a na kterou neexistuje žádná
příručka, jsme si najednou byli blíž. Mož-
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ná jste také přemýšleli nad tím, že jste
dlouho nenavštívili rodiče, nestavili se za
babičkou na kafe nebo si neudělali čas na
nejlepší kamarádku z dětství. A najednou
máte možnost zpomalit (zastavit se) a vše
si trochu jinak naplánovat a svůj život přehodnotit. Pokud už tato šance přišla, i když
za velmi zvláštních okolností, zkusme ji nepromarnit. Je to na každém z nás...
Vyhlášení Nouzového stavu nás zastihlo zcela nečekaně, bez upozornění a bez
návodu, co udělat dřív či později. S nedo-

75 let od ukončení 2. světové
války
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statkem ochranných pomůcek se potýkala
celá republika, ale protože jsme národ šikovný, nenechali jsme se zahnat do kouta.
Největší dík u nás ve městě patří švadlenkám, které se okamžitě pustily do práce,
šil snad každý, kdo měl ruce a šicí stroj ve
skříni. Na začátku pandemie jsme se potýkali s nedostatkem veškerého materiálu –
chyběla látka na roušky, nitě, lahvičky na
dezinfekci, gumičky na roušky a sehnat
jednorázové ústenky bylo téměř nemožné.
Stříhala se stará prostěradla, dětské povlečení i zapomenuté látky ve skříni. Švadlenky byly tak šikovné, že během pár dní vymyslely několik typů, velikostí i roušek pro
děti s pohádkovým motivem.
Pokračování na str. 2.
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Pokračování ze str. 1.
Strážníci rozváželi příděl látek a druhý den se zastavovali pro ušité roušky. Ty se u nás
na úřadě moc neohřály, okamžitě jsme je nabalili, popsali a rozváželi do domácností.
Velkou zásluhu na tom, že všechno fungovalo, mají i dobrovolníci, kteří rozváželi balíčky
pro seniory 70+. Ochotně rozvezli přes 700 balíčků během dvou dnů. Někteří auty, jiní na
kole. Bez nich by to prostě nešlo. Moc vám všem děkuji.
Moc děkuji i zaměstnancům i strážníkům, kteří zajišťovali rozvozy po celém ORP a dopravovali starostům potřebné pomůcky a vybavení, které jsme získali přes MSK nebo dle
potřeby nakoupili. Díky za pomoc při balení a rozdělování zdravotnického materiálu.
Je to skvělý pocit, když víte, že všechno klape, daří se sehnat materiál, ochranné pomůcky, štíty. A hlavně když máte kolem sebe bezvadný tým lidí, na který je spolehnutí a víte,
že to všechno prostě společně zvládnete.
Ráda bych poděkovala za skvělou práci celému týmu Krizového štábu ORP Kravaře (Michalu Hlaváčovi, Regině Peterkové, Martinu Schwarzovi, Lukáši Volnému, Martinu Dehnerovi a dalším, kteří pomáhali a nenechali mě na holičkách). KŠ (krizový štáb) pracoval
24 hodin denně, 7 dní v týdnu, tak abychom mohli reagovat na aktuální vývoj celé situace. Nouzový stav 17.5.2020 skončil, ale činnost KŠ pokračuje a vše budeme dále pečlivě monitorovat. KŠ, kromě záležitostí našeho města, měl na starosti celou koordinaci
obcí, které pod ORP Kravaře spadají. Členové KŠ společně plánovali nákupy dezinfekce,
ochranných pomůcek, rozvozy roušek a balíčků pro seniory, navrhovali další postupy,
připravovali letáky pro občany, zajišťovali nákupy pro seniory, koordinovali činnost ve
městě a mnoho dalších potřebných věcí.
Děkuji i těm, kteří přispěli finanční částkou a mohli jsme tak zabezpečit větší množství
ochranných pomůcek (respirátory, rukavice, roušky) pro Domov pro seniory sv. Hedviky.
Děkuji skvělým lidem, kteří nám dodali štíty pro zaměstnance, knihovnice, průvodkyně,
školy, školky, CVČ, pro Domov pro seniory sv. Hedviky a další organizace.
V posledních dnech jsme si všichni uvědomili, že zdraví není samozřejmost a že je potřeba si ho chránit. Pokud by se nám povedlo přistupovat k životu ohleduplněji a s větší pokorou, bude to jedna z pozitivních věcí, kterou si z této mimořádné situace odneseme.
Velice si vážím práce lidí v první linii (prodavačky, lékaři, zdravotníci, pečovatelé, sestry,
řidiči, hasiči, policisté, pošťačky a mnoho dalších profesí, díky kterým jsme mohli bez
problémů fungovat) a děkuji jim za jejich obětavou práci. Buďte na sebe opatrní, respektujte i nadále veškerá opatření a nařízení. Chovejme se zodpovědně vůči druhým, ještě
totiž nemáme úplně vyhráno.
Díky, že společně držíme pohromadě a zvládáme to!
Monika Brzesková, starostka

V letošním roce se neuskuteční
zájezdy pro seniory
Situace, která nastala díky výskytu koronaviru v ČR, nás donutila zrušit plánované zájezdy kravařských seniorů. Protože
chceme chránit naši nejohroženější skupinu občanů, rozhodli jsme se červnové zájezdy s pracovním názvem „Okolo
Frýdku cestička“ zrušit. I přesto, že je
nám to hrozně líto, jsme přesvědčeni, že
je to to nejlepší rozhodnutí, které jsme
učinili. A protože nevíme, jak se bude situace dále vyvíjet, nebudeme plánovat
ani v náhradních termínech. Věříme, že
to všichni chápete a určitě se budeme
těšit na zájezdy v příštím roce.

Každopádně bychom vám, seniorům,
chtěli alespoň z malé části vynahradit
toto zrušení, na které se spousta z vás
určitě těšila, a to uspořádáním zábavného večera s programem ve stylu „čaje
o páté“. Samozřejmě, že vše bude záviset na dané situaci, uvolňování opatření apod. O případné akci vás budeme
včas informovat prostřednictvím našeho
zpravodaje.
Přejeme vám pevné zdraví a spoustu elánu a optimismu!
Silvie Hříbková
vedoucí oddělení kultury

Životní jubileum
v dubnu a květnu
slaví:
80 let
Gilbert Heider
Alenka Pavelcová
Helga Kerlinová
Rosemarie Jochimová
Helga Baránková
85 let
Irmgarda Staňurová
František Trulley
František Řehulka
Erna Janíková
91 let
Maria Peterková
92 let
Růžena Gletníková
95 let
Edeltraude Vitková
96 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.

Z městského úřadu 		

Kam s nefunkční
zářivkou?
Většina z nás musí občas řešit, co
s úspornou zářivkou, která po letech
přestala svítit. Vysloužilé lineární či
úsporné kompaktní zářivky a výbojky
totiž nepatří do popelnice na směsný
odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu se
přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické
wolframové žárovky přestaly v Evropské
unii prodávat, a tak v posledních letech
postupně přecházíme na ekonomicky
a ekologicky šetrnější světelné zdroje.
Podle místnosti a svých preferencí volíme
kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Vybíráme různou intenzitu a charakter
světla - výběr moderních světelných zdrojů
je opravdu pestrý. Má to ale jeden háček:
pokud taková úsporka či LED žárovka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří
ani do tříděného skla.
Důvodem jsou druhotné suroviny, které lze
díky recyklaci znovu využít a také jedovatá
rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní)
v malém množství obsahují. Při špatném či
neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví
a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít
starou zářivku či LEDku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkčním světelným zdrojem, je odevzdat
ho ve sběrném dvoře ul. Tyršova 5, Kravaře.
Obsluha sběrného dvora ho od Vás zdarma převezme a uloží do speciální sběrné
nádoby, aby nedošlo k jeho rozbití. Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naši obec Kravaře zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP, který nejen
přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady na
přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků,
které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí nižší
spotřeba elektrické energie a vědomí, že
společně přispíváme k ochraně životního
prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti
EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

strana 3

Vandalové na cyklostezce
Dne 28.4.2020 dostali strážníci MP oznámení o zničeném mysliveckém posedu
na cyklostezce. Na místě bylo zjištěno, že
jsou strženy dva myslivecké posedy, jedna
vytržená a zničená značka s označením cyklostezky a poničené vzpěry (podpěry) pro
nově zasazené stromky a i polámané samotné stromky. Celý tento incident se stal
zhruba v oblasti za posledním cykloposezením směrem na Zábřeh. Je velká škoda,
že stromy, které město zasadí, nemají šanci vyrůst. Jedná se o typický vandalismus,
kdy pachatel poškozuje a ničí veřejný i soukromý majetek. Pachateli nepřináší žádné
materiální obohacení a pachatel zpravidla
nemá ani žádný motiv – většinou tak koná
jen pro vlastní potěšení či pro potřebu se
odreagovat. Prosíme veřejnost, aby v pří-

padě, že uvidí ty, kteří neustále ničí majetek města nejen na cyklostezce, aby se obrátili na Městskou policii na čísle 605 221
044 nebo rovnou kontaktovali Policii ČR.
Za Městskou policii Martin Dehner

Sběr a třídění oděvů
Naše sběrné kontejnery nabízí možnost
odevzdat vaše nepotřebné oděvy, boty a
hračky k ekologickému využití, a tím předcházíme vzniku odpadů. Frekvence vyprazdňování kontejnerů vozovými automobily firmy TextilEco, a.s., která je provozuje,
má být přibližně jednou za týden. Oděvy,
obuv a hračky se mají vkládat do kontejnerů zabalené v menších sáčcích nebo taškách pro snadnější manipulaci.
Zjistili jsme a taky zdokumentovali, že občané neoprávněně zanechávají své svršky
rozházené kolem přeplněných kontejnerů a
zaměstnanci města je musejí za ně uklízet.
Žádáme proto občany, když zjistí, že
kontejner je přeplněný, aby své nepo-

třebné oděvy odnesli do sběrného dvora, kde jsou také umístěny kontejnery
na oděv, nebo je přinesli později a nenechávali je ležet na zemi.
Odbor MH a IV
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Nabídka občanům:
Obálka pro záchranu života
Vážení občané,
opětovně Vám nabízíme možnost vyzvednout si na Městském úřadě Kravaře, na Odboru sociálních věcí, Náměstí 43, Kravaře v kanceláři č. 125,
v úředních hodinách Obálku do lednice neboli IN.F.Obálku, zjednodušeně řečeno, plastovou obálku, která
Vám může pomoci v případě, ocitnete-li se ve Vaší domácnosti v nebezpečí či ohrožení života.
Obálka obsahuje informační leták
s pokyny k vyplnění, formulář k vyplnění, propisku, magnetu nebo samolepku s nápisem: Zde je IN.F.Obálka
a s telefonními čísly na složky záchranného systému. Obálka je určena zejména seniorům a osamělým
osobám.
Obálka do lednice může přispět
k efektivnímu zajištění pomoci v situaci tísně, ohrožení zdraví nebo života.
Stačí jen vyplnit formulář s požadovanými údaji a vložit jej zpět do plastové obálky a umístit ji do lednice,
nejlépe do vnitřní přihrádky dveří. Samolepkou nebo magnetkou označit
dveře lednice nebo vchodové dveře
z vnitřní strany bytu. Tím způsobem
budou informovány zasahující záchranné složky.
V případě Vašich dotazů nás můžete
kontaktovat na telefonních číslech
553 777 924 a 553 777 927.
Irena Uličková
vedoucí Odboru sociálních věcí
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Sociální služba OSOBNÍ ASISTENCE
přijímá nové klienty
V současné době se uvolnila kapacita sociální služby osobní asistence poskytované
Centrem pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., detašované pracoviště
Opava. Díky uvolnění kapacity tak může organizace přijmout nové klienty.
Osobní asistence je terénní služba, jež pomáhá osobám se zdravotním postižením
a seniorům překonávat jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou zdravotního stavu nebo vysokým věkem. Osobní asistent se tak stává „prodlouženou rukou“ klienta
a pomáhá všude tam, kde na to samotnému
člověku síly a schopnosti nestačí. Jedná se
například o pomoc při oblékání, osobní hygieně, přemisťování, zajištění nákupu, úklid domácnosti, vyplnění volného času, ….

Podrobněji byla služba osobní asistence popsána v Besedníku v lednu 2019, který najdete
na odkazu http://www.kravare.cz/aktualne/
besednik/.
Více informací o činnosti Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.,
detašované pracoviště Opava a o osobní asistenci naleznete na webových stránkách www.
czp-msk.cz.
KONTAKTNÍ ÚDAJE
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., detašované pracoviště
Opava
Liptovská 21, 747 06 Opava 6
Telefon: 553 734 109
E-mail: czp.opava@czp-msk.cz

OKÉNKO DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
17. část: Tísňová péče
Vážení čtenáři,
dnes Vám představím další z řady sociálních
služeb, a to „tísňovou péči“. Jedná se o sociální
službu, která je poskytovaná v přirozeném prostředí klienta prostřednictvím elektronické hlasové komunikace, pomocí snadno ovladatelného tísňového tlačítka, které má klient neustále
při sobě. Tlačítko je vždy součástí nějakého zařízení. Tímto zařízením mohou být náramkové
hodinky, mobilní telefon nebo různé přívěsky.
Každý poskytovatel této sociální služby využívá
svá zařízení, někteří nabízejí i více možností zařízení. Po zmáčknutí tísňového tlačítka umístěného na zařízení je klient ihned spojen s operátorem, který po zjištění situace okamžitě přivolá
pomoc, nacházející se v blízkosti bydliště klienta a také informuje o nastalé situaci rodinné příslušníky. Služba funguje non-stop a je dostupná
po celé České republice.
Účelem této sociální služby je poskytnutí pomoci osobám vystaveným stálému nadměrnému
riziku ohrožení zdraví nebo života způsobeného
zhoršením jejich zdravotního stavu nebo schopností. Tísňová péče umožňuje poskytnutí nebo
zprostředkování neodkladné pomoci například
při pádu, úrazu, nevolnosti, panické úzkosti
a dalších krizových situacích klienta. Tato služba jim dodává jistotu, že v případě úrazu si budou moci spolehlivě přivolat pomoc. Stačí jen,
aby klient stiskl tlačítko.
Tísňová péče je sociální službou poskytovanou
dle § 41 zákona o sociálních službách a klient
si tuto službu hradí sám. Maximální výše úhrady se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb. Výše úhrady odpovídá skutečným nákladům na provoz
technických komunikačních prostředků. Služba

může být hrazena z příspěvku na péči. V Moravskoslezském kraji nemá sídlo žádný registrovaný poskytovatel sociální služby tísňové péče.
To však neznamená, že je pro osoby žijící v našem kraji tato služba nedostupná, neboť tato je
i vzdálenými poskytovateli zajišťována a dostupná po celé České republice a funguje non-stop.
Službu si můžete zajistit u těchto poskytovatelů:
• Agentura domácí péče LADARA o.p.s,
Karlovy Vary
• Anděl Strážný, z.ú., Česká Lípa
• Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z.s.,
Hustopeče u Brna
• Chytrá Péče, s.r.o., Praha
• Ing. Adéla Kolouchová, Boskovice
• Institut zdravotně-sociálních služeb, z.ú., Praha
• Linnet eu s.r.o. – Anděl na drátě, Náchod
• Městská charita Plzeň
• Oblastní charita Červený Kostelec
• Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o.
• Sociální služby Města Sušice, p.o.
• Sociální služby SOVY o.p.s., Český Krumlov
• Středisko sociálních služeb, Praha
• Život Hradec Králové, o.p.s.
• Život Plus, z.ú., Kutná Hora
• ŽIVOT 90, z.ú., Praha
• ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.
Další bližší informace o této i o dalších sociálních
službách naleznete na odkaze: http://iregistr.
mpsv.cz/ a u jednotlivých poskytovatelů. Bližší
informace Vám můžeme osobně poskytnout
v úředních hodinách i na Městském úřadu Kravaře, Odboru sociálních věcí.
Irena Uličková, vedoucí Odboru sociálních věcí

Z městského úřadu, ze zámku
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V parku už máme vysazeno
V rámci revitalizace východní části zámeckého parku už proběhlo jak veškeré kácení, tak i drtivá většina pěstebních zásahů
– redukčních, zdravotních i opravných
řezů, a to jak z plošiny, tak i stromolezeckou technikou v místech, kde by plošina
mohla poškodit okolní stromy. K ošetření
zbylo deset stromů, které budou ořezány až na podzim, protože nyní na jaře by
tyto zásahy rušily hnízdění ptáků. Zato už
během května proběhla výsadba plánovaných stromů a keřů, které časem vytvoří

pohledovou clonu a ohraničení této části
parku vůči bývalému parkovišti před restaurací Damika. Nyní už zbývá jen doufat, že se stromy a keře ujmou navzdory
rekordnímu suchu, pro což budeme dělat
maximum pravidelnou zálivkou. Součástí
celého projektu je také následná rozvojová
péče o vysázené dřeviny, a to po dobu tří
vegetačních období po výsadbě.
Kateřina Štědroňová
referent oddělení kultury

Jak ovlivnil koronavirus kulturu
Mnozí z vás se ptáte, co dělá oddělení kultury a co se děje na kravařském zámku, když
se vlastně všechny akce zrušily a zámek je
uzavřený? Odpověď je jednoznačná – práce
je pořád a je jí stále hodně, ne-li více. I přesto, že jsme museli zrušit spoustu plánovaných akcí, neznamenalo to pro nás, že nebudeme mít co dělat. Právě naopak. Větší
časový prostor jsme využili ku prospěchu
věci a pustili se do prací, které bychom za
„normálního chodu“ zámku jen těžko dokázali zvládnout. Jednou z aktivit, do které
jsme se pustili, byla rekonstrukce místnosti v přízemí. Původně nevyužitý prostor se
podle návrhu architekta změní na prostornou místnost pro prodej vstupenek a upomínkových předmětů. Zároveň se sem přestěhuje také Turistické informační centrum.
Další z věcí, pro kterou jsme se rozhodli,
byla malá změna zámecké expozice. Hlavním tématem bylo stěhování rokokových
kachlových kamen. Ta stála původně v pří-

zemí zámku, mimo prohlídkový okruh, tudíž
skryta očím návštěvníků. Nyní už jsou součástí pokoje, který jsme doplnili novým nábytkem a dekoracemi včetně nových závěsů, a mohou tak nabídnout krásný pohled
na jednu z historických etap kravařského
zámku. Pozměněn byl také barokní pokoj
a ostatní místnosti stálé expozice.
A protože doufáme, že v letošním roce budou hrady a zámky hojně navštěvované,
celý prohlídkový okruh jsme doplnili doprovodnou výstavou s názvem „Hračky ze
zámku a podzámčí“. Věříme, že historické
hračky zapůjčené z Muzea hraček z Rychnova nad Kněžnou budou lákadlem nejen pro
rodiny s dětmi. Jako novinku připravujeme
speciální zábavně-poznávací prohlídky, které budeme pořádat s našimi průvodci a animátory každý prázdninový pátek.
Silvie Hříbková, vedoucí oddělení kultury

Vzpomínka na padlé
vojáky v 2. světové
válce
V pátek 8. května uplynulo 75 let od ukončení 2. světové války. Při této příležitosti
jsme položili kytice u pomníků padlých vojáků a věnovali jim tichou vzpomínku.

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
Instagram: knihovna_kravare

Výběr knižních
novinek
Beletrie pro dospělé

• Drago Jančar – Dnes v noci jsem ji viděl
• Hazel Prior – Ellie a její náhodné setkání
• Lesley Kara – Fáma
• Danielle Steel – Hrdinové
• Vít Klusák - Kdo chytá v síti
• Jan Bauer – Kdo po Žižkovi?
• Libuše Štědrá – Lidka z Malé Strany
• Magda Váňová – Mlsná huba
• Milan Růžička – Mrtvá na pranýři
• Nora Roberts – Na hraně zákona
• Bernard Minier – Na okraji propasti
• Jan Bauer – O trůn i o život
• Jan Horák - Od Flaminga k Plameňákům
• Stephen King – Outsider
• Sarah Kaminsky – Padělatel Adolfo Kaminsky
• Elizabeth Peters – Sběratel duší
• Helle Amin – Shledání v poušti
• Katie Marsh – Stejně je život krásný
• Hana Hindráková – Svítání nad Savanou
• Tereza Ramba-Voříšková – Tereza Ramba:
DobroDruhům
• Blaine Harden – Útěk ze Severní Koreje
• Kelly Durham – Volá Berlín
• Busny - Zpět. Vracíme se z Afriky
• Camila Läckberg – Ženy bez slitování

... a něco pro děti a mládež
• Katja Brandis – Woodwalker. Nebezpečné
přátelství
• Petra Martišková – Dorotka na táboře
• Ivona Březinová – Jmenuji se Ester. Jsem
gamblerka
• Zuzana Pospíšilová – Kouzelné sedlo
• Zuzana Pospíšilová – Psí hrdina

„Začít před spaním novou
knihu je hazard
nejvyššího kalibru!“

Knihovna v době koronavirové
Kdysi dávno, žila, byla víla Korona. Bloudila světem a dívala se na to, jak ho člověk
vědomě ničí, jak se člověk snaží ovládat přírodu, jak se lidské bohatství hodnotí podle značky auta. Jak jsou rodiče málo se svými dětmi, jak jsou rodiny málo spolu, jak
moc všichni za vším spěchají. A tak svět na chvíli zastavila... Možná bychom podobnou pohádku i v nějaké knize našli, protože pohádek bylo napsáno na tisíce. Tahle
pohádka se ale stala skutečností a my jsme začali žít v době koronavirové a všechno
bylo rázem úplně jinak. Děti přestaly chodit do školy, rodiče zůstali doma, zavřely se
obchody a restaurace, kostely i knihovny.
A co se děje v knihovně, když se v ní nic neděje? Je v ní smutno a ticho. Čtenáři naší
knihovny si rázem museli vystačit s tím, co si stihli půjčit anebo sáhnout do svých zásob, studenti začali stránky obracet pomocí myši u počítače. A my jsme získaly jeden
zásadní poznatek. Knihovna lidem začala chybět, protože kniha je obyčejná věc, a
i když současná doba nabízí díky různým médiím a sociálním sítím nejrůznější rozptýlení, přesto má člověk potřebu vrátit se k tomu nejobyčejnějšímu. Třeba ke knize.
Po tu dobu tiché knihovny jsme se snažily, aby poté, co se opět bude moci knihovna
svým čtenářům otevřít, bylo v ní zase veselo a živo. Knihovna se trochu provětrala,
provedly jsme aktualizaci našeho knihovního fondu a vyřadily knihy, které už odvedly
svou práci, abychom je mohly nahradit zcela novými přírůstky.
Trochu jsme knihovnu přestavěly, to abychom vám ještě více ulehčily výběr té správné literatury a taky všechny akce, které měly v knihovně probíhat, jsme již naplánovaly na podzimní dny. V knihovně už je zase veselo a živo. Protože pohádky mívají
dobrý konec.
Monika Ševčíková, knihovnice

Všechny původně plánované akce přesouváme
na podzim. Termíny upřesníme v příštích číslech.

PŮJČOVNÍ DOBA
Pondělí 		

8:30 - 12:00

13:00 - 17:30

Úterý 		

8:30 - 12:00

13:00 - 16:00

Čtvrtek		

8:30 - 12:00

13:00 - 17:30

Z našich mateřských škol
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Aktuality z MŠ Kravaře-Kouty
Na březen se obvykle všichni těšíme. Paní
zima opouští svou vládu a my se radujeme
z prvních teplých slunečních paprsků.
Letošní březen byl však jiný. V polovině
měsíce jsme museli MŠ uzavřít z důvodu
nouzového stavu. Pro učitelky však práce
neskončila. Dále připravují školku tak, aby
až se zase děti vrátí, se tam cítily stejně
dobře jako předtím.
Aby se děti doma nenudily, zasíláme jim
průběžně činnosti k tématům, o kterých
bychom si povídali v tomto čase v MŠ.
V dubnu jsme pro děti připravili velikonoční překvapení – slepičku, kterou děti našly
doma za plotem. Nebyla to jen obyčejná
slepice, byla kouzelná a donesla dětem
dáreček i básničku.
Mámo, táto, děti,
básnička k vám letí.
Školka je teď zavřená,
co to pro nás znamená?
Že musíme doma být,
koronavir tím porazit.
Z mateřské školy rovnou k Vám,
kamarádku za dveře Vám posílám.
Je to krásná slepička,
co kouzelná má vajíčka.
Doufáme, že v těchto dnech,
vykouzlí úsměv na dětských rtech.
Věříme, že již brzy nastane čas,
kdy s kamarády ze školky sejdeme se zas.
Spousty pozdravů a mnoho zdraví VŠEM, přeje
kolektiv MŠ, který je touto maličkostí zastoupen.
Důkazem, že dáreček udělal dětem radost,
jsou fotky, které nám rodiče zaslali spolu s veršovanými poděkováními. A že slova díků byla
opravdu krásná, můžete vidět v malé ukázce.
„...Děkujeme velice, je to krásná slepice. Vejce
už ve vodě plave, snad to mládě bude zdravé….“ rodiče Eliáška
„...Domeček si vyzdobíme, zbožná přání vyslovíme: Hlavně zdraví celé zemi, neprocházejme víc krizemi. Každý příběh má svůj konec, i koronaviru odzvoní brzy zvonec! Těšme
se dál z rodin svých, ať nás je co nejvíc zdravých. Ruce, roušky stále čisté, buďme hlavně
optimisté!...“ rodiče Ninušky
„...Určitě už to dlouho trvat nebude a pak
zase ve školce každý z nás si rád pobude.
Moc vás všechny zdravíme a krásné velikonoce přejeme...“ rodiče Honzíka
Renata Rozkošná, ředitelka MŠ Kravaře-Kouty

Mateřská škola Petra z Kravař
v době přerušení provozu
Provoz byl v době od 17.3.2020 v naší mateřské škole přerušen, ale život se v ní nezastavil.
Zaměstnanci šili roušky, proběhla důkladná dezinfekce hraček a všech prostor mateřské
školy. Malovalo se ve třídách Motýlek a Sluníčko. Paní učitelky připravovaly akce pro děti,
vyráběly nové pomůcky, doplňovaly dokumentaci a vzdělávaly se studiem odborné literatury či absolvováním webinářů.
Prostřednictvím webových stránek www.mskravare.cz jsme s dětmi a rodiči komunikovali alespoň na dálku. Postupně jsme na stránky vkládali důležité informace, náměty na
činnosti zejména pro předškoláky, ale třeba i nápady na to, jak si udělat veselejší den.
Zveřejňovali jsme pozdravy a fografie dětí.
25. 5. 2020 se znovu otevřou brány naší mateřské školy pro děti.
Kolektiv MŠ Kravaře, Petra z Kravař

Z našich základních škol, z centra volného času

Vyučování v době (po)koronavirové
Poslední dva měsíce ukázaly, že vyučování
dětí může mít tisíce různých podob. Jedno
je už ale teď jisté, koronavirus změní české
školství více, než jakákoli reforma za posledních třicet let. Řada škol, a to včetně
té naší, fungovala doposud v tzv. “kamenném módu”. Co to znamená? Bezpečně
jsme ovládali prostor před katedrou a mezi
lavicemi, znali jsme důvěrně tužku a papír
a pokrok pro řadu z nás znamenal projektor, práce s multimediální tabulí a administrace v systému online školy.
Již první den po uzavření školy však bylo
zřejmé, že je před námi množství nových
otázek a výzev. Jak? Co? Proč? To byl nejčastější začátek každé myšlenky. Velmi
záhy se ukázalo, že distanční vzdělávání
není prostým převedením prezenčních
aktivit do digitálního prostředí, ale že nám
otevírá nové možnosti, nové cíle, nové výzvy.
Tato nečekaná situace nás utvrzuje v tom,
že jednou z nejdůležitějších podmínek fungování je hladká komunikace mezi školou
a rodinou, na které opravdu záleží a pro
naši společnou práci je teď důležitější než
kdy jindy. Jako ředitel školy bych rád poděkoval všem učitelům, kteří se v těchto
bojových podmínkách složitě a narychlo
učí pracovat s nejrůznějšími online nástroji
a zároveň se snaží naplňovat výstupy školního vzdělávacího programu. Stejně velký
dík patří Vám, rodičům. Zcela znenadání
jste museli převzít naši roli a učinit řadu
závažných rozhodnutí. Museli jste zvážit,
kdo zůstane jako pečující doma a kdo také
- spolu s každodenní péčí - přijme i náhlou
a nedobrovolnou odpovědnost za vzdělávání dětí. Zhostili jste se toho skvěle a za

to Vám děkuji.
Říká se, že každá krize je šance. Vzdálená výuka je příležitost, jak změnit obecný
přístup ke vzdělávání, posunout se od poskytovatele vědomostí k mentorovi, jehož
hlavní náplní je provázet žáka na cestě za
sebepoznáním. Nastavit do budoucna
stabilní, plnohodnotný a životaschopný
systém, který budou moci využívat učitelé, žáci i rodiče, tak to je výzva, před kterou stojí nejen naše škola. Už nyní s vyučujícími probíráme řadu možností a ať se
rozhodneme jít jakoukoliv cestou, věřím,
že bude přínosem pro nás všechny. Zcela jistě se nebude jednat o jednoduchou
změnu. Přes své výhody s sebou distanční
vzdělávání nese řadu nástrah, které je třeba zohlednit a kterým je nutno čelit. Navzdory tomu cítím, že všichni, kteří se podílíme na chodu dnešní školy a vzdělávání
našich dětí, vyjdeme z této situace silnější,
než jsme byli před ní. Snad nás tato doba
naučila vzájemné spolupráci a respektu.
Pokud ano, a já věřím, že tomu tak je, budeme příštím výzvám čelit zkušenější a sebevědomější.
Lukáš Kramný, ředitel ZŠ Kravaře
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Nouzový stav omezil činnost CVČ
Neočekávaná koronavirová pandemie zasáhla i do činnosti Centra volného času Kravaře.
K 13. březnu se na základě usnesení vlády
uzavřela střediska volného času v celé naší
republice.
Také v Centru volného času Kravaře byl nastolen jiný režim, začali jsme šít roušky, ať se pokryje poptávka ze strany našich zaměstnanců,
známých, kamarádů a města Kravaře. Celkem
jsme ušili asi 150 kusů roušek. Šili jsme do vyčerpání našich materiálových zásob.
Pracovníci centra nezaháleli a připravili pro
všechny děti zábavné výzvy. Celkem bylo vyhlášeno 5 výzev, každá byla na jiné téma. První výzva byla kulinářská, druhá sportovní, třetí
kadeřnická, čtvrtá výtvarná a pátá, poslední,
o nejoriginálnější roušku.
Také stále intenzivně pracujeme na přípravách letních táborů. S realizací všech letních
táborů zatím počítáme v plném rozsahu. Čekáme na další vyjádření vlády, MŠMT a dalších
orgánů, která budou závislá na vývoji koronavirové epidemie. Jarmile bude vyhlášeno
rozhodnutí vlády o konání letních táborů,
zveřejníme rozpis letních táborů a další aktuální informace na našich webových stránkách
a facebooku CVČ Kravaře.
Od 11. května je obnoven provoz v našem
centru. Připravujeme otevření vytipovaných
zájmových kroužků od pondělí 18. května do
26.6.2020.
V měsíci červnu začneme v centru volného
času s přestavbou terasy, která se promění ve
skladovací prostor a najde své využití. Současně se začne se zateplením a fasádou jižní části
budovy.
Těšíme se na všechny účastníky zájmového vzdělávání a také na letní tábory. Věříme,
že všechno zvládneme a postaráme se, aby
všechny naše aktivity, které jsou naplánovány
do konce školního roku, kroužky i táborová
činnost, proběhly bez problémů. Doufáme,
že se situace s šířením onemocnění COVID-19
natolik stabilizuje, že se s ní naučíme fungovat, i když budou dál platit nějaká omezení,
která jsme si již zvykli. Tato omezení nebudou
mít zásadní vliv na přípravu nového školního
roku 2020/2021. S přípravou na nový školní
rok začneme již v červnu. Seznámíme Vás s
nabídkou zájmových kroužků, kurzů a dalšími
plány centra.
Hodně zdraví a optimismu do dalšího období
Vám přejí pracovníci CVČ Kravaře.
Eva Jurášková, CVČ Kravaře

Z domova pro seniory
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Život klientů domova pro seniory v době nouzového stavu
Pomalu a plíživě se dostala do České republiky nemoc, kterou jsme neznali, nemáme prozatím na ni lék, a která ochromila celý svět.
COVID-19 neboli koronavirus. Nemoc nejprve
vzbudila paniku, tíseň a strach, které se následně proměnily v obrovskou vlnu solidarity.
Lidé začali přemýšlet, jak pomoci druhým.
Důkazem toho bylo šití roušek na nos a ústa.
Také klientům a zaměstnancům našeho domova se dostalo pomoci. Mnoho dárců nám
ušilo a zaslalo textilní roušky různých typů a
vzorů, za což jim ještě jednou upřímně děkujeme. Část roušek byla přidělena klientům a
část zaměstnancům.
Naši klienti nejsou povinni nosit roušku ve
svém pokoji, ale pokud si vyjdou na chodbu,

do společenské místnosti nebo ven na zahradu, roušku nosí. Každému klientovi bylo přiděleno několik kusů roušek. A naši zaměstnanci využívají textilní roušky ke své ochraně
i mimo domov. Všichni dbají na to, aby se ve
svém okolí nenakazili a aby zůstalo prostředí
domova bez této nemoci.
Zaměstnanci v práci při své péči o klienty
především používají respirátory, které ochraňují jak samotného zaměstnance, tak klienty.
Významnou část respirátorů nám darovalo
Město Kravaře.
V této nelehké době se nejtěžším pro naše
klienty stalo odloučení od svých blízkých a
rodin, které nastalo v důsledku vládních nařízení. Pro klienty byl vyhlášen zákaz návštěv

a zákaz vycházení (opuštění) areálu domova.
Jediným spojením mezi klienty a rodinou
jsou telefony. Společnost Philip Morris ČR
iniciovala projekt darovaných tabletů „Tablet od srdce“. Jeden z nich jsme také získali.
Tablet umožňuje vzájemné propojení seniorů s rodinami a přáteli pomocí videohovorů.
Vizuální kontakt, tedy kontakt „z očí do očí“,
je podle mnoha studií velmi důležitý pro zvládání stresových stavů a lepší psychický stav.
Rodina může, po předešlé domluvě se sociální pracovnicí (telefon 558 842 004) nebo vedoucím směny (telefon 734 442 217), zavolat
a spojit se svým blízkým. Telefonní číslo pro
videohovory je 775 890 880.
Klientům se snažíme všemožně ulehčit tuto
těžkou dobu a ukrátit jim čas individuálním
přístupem – aktivizací – osobními pohovory,
čtením, drobnými ručními pracemi, zpěvem,
vycházkami na naši zahradu apod… Naše
okolí se rovněž snaží přispět a další dárci nabízejí různou pomoc. Například žáci jedné
Krnovské školy zaslali prostřednictvím mailu
dopisy pro naše babičky a dědečky, ve kterých píší o tom, jak oni prožívají omezení bez
školy a bez svých kamarádů a spolužáků. Vybrané dopisy byly vytištěny a předány našim
klientům. Dalším velkým dárcem je firma a
nakladatelství Albatros Media a.s., která darovala klientům celkově 90 titulů různých knih a
CD, za což taky děkujeme.
Víme, že tato doba je pro naše klienty opravdu těžká, ale všichni společně věříme, že brzy
odloučení pomine a budeme se moci všichni
vrátit k normálnímu životu.
Jana Polášková, sociální pracovnice

Z naší farnosti, spolky

Od Flaminga
k plameňákům
Příběh asi nejslavnější ostravské kapely se otevírá na stránkách stejnojmenné knihy doplněné stovkami fotografií.
Kniha je pohlazením na duši všem pamětníkům a zejména příznivcům této
ostravské kapely. Autor Jan Horák dal
dohromady velké množství dobových
materiálů, které nám přibližují jak dobu
šedesátých let, tak i pozdější roky slavné kapely, která utvářela hudební život
v Ostravě i okolí. Zakladatelem byl vynikající trumpetista a kapelník Richard
Kovalčík. V prvním období byl repertoár kapely směsi dobových hitů a oblíbených jazz-popových skladeb. Jedna
z nich se jmenovala Flamingo, dala
nové skupině název a stala se i její znělkou. Hudební skupina po krátké době již
pořádala taneční produkce v kulturním
domě Hlubina, pořádala i jazzové koncerty (úplně první byl v Opavě). V knize
před námi vyvstanou příběhy zpěváků
a hudebníků jakými byli Jiří Urbánek,
Richard Kovalčík, Vladimír Löffler, Petr
Němec, Marie Rottrová, Hana Zagorová, Jaroslav Wykrent a mnoho dalších.
Najdeme zde vzpomínky na kavárnu
mladých, jazzové koncerty, kluby mladých i Divadélko pod věží i slavné Čaje
o páté. Tuto slavnou ostravskou kapelu
jsme i my v Kravařích uvítali na koncertech i na plesech a tanečních zábavách.
Kniha Od Flaminga k Plameňákům je
k zapůjčení také v naší knihovně.
Eva Peterková
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Slovo pana faráře
Vážení čtenáři!
Doufám, že když budete číst tyto řádky, tak už bude situace blíže tomu, co jsme
prožívali před pandemií. Nikdo z nás netušil, že dějiny poznamená a svět v různých
odvětvích tak ochromí malý nepatrný virus. Nicméně stalo se a nás to mohlo vést k
velké pokoře. Přece jenom nejsme pány všeho. Najednou se zpomalil život na naší
planetě. Mnozí z nás jsme si mohli uvědomit o to víc, co je důležité, co méně, a bez
čeho se dá obejít. Kéž tato lekce, jakou jsme všichni dostali, nás vede ke skutečné
moudrosti. Věřím, že nic se neděje náhodně či zbytečně. Byla to škola pro nás pro
všechny. Chci jako duchovní správce poděkovat Vám všem, kteří - byť sami strádali, dokázali ještě vlít naději jiným. Ať už slovem anebo praktickou pomocí.
Mnozí jste si vyzkoušeli práci, kterou běžně tolik neděláte, a vím podle sebe, že
to vede pak k velké úctě k těm, kdo tuto práci dělají. Snad bych tady uvedl jeden
příklad za všechny. Jak víme, děti nemohly chodit do školy a byli jste to vy rodiče,
kdo s nimi trávil hodiny při vyučování. Mnozí z Vás jste mi říkali, že to vůbec nebylo
jednoduché. Nezapomeňme na to, když se školy otevřou a když tuto štafetu za Vás
opět převezmou pedagogové. Dala by se tak vyjmenovávat různá odvětví. Člověk
v nouzi je nucen dělat i ty věci, na které se nespecializuje, ale o to víc pak ocení
odborníky v dané oblasti. Ať nám nevymizí úcta k práci druhého.
Život v pandemii také ochromil náboženský život. Bohoslužby byly nahrazeny virtuální realitou. Mnozí jste čerpali sílu z modliteb, které přenášela média. Ta odvedla velmi pozitivní práci a patří jím za to díky. Nicméně bylo to dobré ve chvílích
nouze, kdy se nedalo jinak prožívat víru, ale normální to není. Virtuální svět může
být velkou pomocí, ale sám o sobě nikdy nenahradí skutečné vztahy. A pokud by
se tak stalo, jsme ve slepé uličce. Náš Bůh je jeden, ale ve třech osobách a ty osoby
mezi sebou mají konkrétní, nikoli virtuální vztahy. Pokud jsme stvoření k jeho obrazu, pak nám žádné médium nenahradí osobní setkání. Někteří z vás to vyjádřili
krásnou větou: „Kostel je kostel“. Proč? Protože zde se vytváří společenství s Bohem, ale také mezi sebou navzájem.
Mnohé věci budete chtít dohnat. Prosím Vás: nezapomínejte v tom shonu na kostel a na víru. Ukázalo se totiž, že to vůbec není až tak okrajová stránka člověka, byť
někteří s velkou ironií také poznamenali, že ve chvílích pandemie modlitby nepomohly. Je to hloupá věta a s hloupostí se nepolemizuje. Přeji Vám všem i sobě
pokojný návrat k časům, které budou plné naděje.
farář Jan Szkandera

Kruh přátel Německa organizuje
příměstský tábor
Vážení rodiče, v termínu 6.7.-10.7.2020 organizuje Kruh přátel Německa Kravaře, z.s.
příměstský tábor. Denní program bude přizpůsoben současným vládním opatřením.
Prozatím je program naplánován následovně: 1. den – procházka z Kravař do Velkých
Hoštic a zpět, venkovní aktivity. 2. den – ZOO
Ostrava. 3. den – Slezské zemské muzeum
Opava, radnice v Opavě. 4. den – zámek Hradec nad Moravicí. 5. den – venkovní aktivity
v parku, tvořivé činnosti. Sraz účastníků bude
vždy v 7 hod. před zámkem v Kravařích, každodenní ukončení bude mezi 15. a 16. hodinou. Program se může z důvodu počasí
změnit. Cena příměstského táboru je 500 Kč/

dítě/týden. Cena zahrnuje vstupy, dopravu,
oběd, materiály ke hrám, pedagogický dozor. Současná kapacita příměstského táboru
je 15-20 dětí. V případě jiných vládních nařízení budeme muset dát přednost dětem,
které se přihlásily mezi prvními. Pro více informací pište na e-mail: bgzkravare@gmail.
com nebo volejte na tel. číslo +420 739 982
879. Závaznou přihlášku s podrobnými informacemi Vám zašleme emailem. Pokud by se
příměstský tábor v tomto termínu konat nemohl, bude náhradní termín v srpnu. Pokud
se Vaše děti v náhradním termínu nebudou
moci zúčastnit, vrátíme Vám peníze.
Těší se na Vás členové BGZ Kravaře

Spolky, ostatní
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Činnost jednotky SDH Kravaře
za měsíc březen a duben
Během výše uvedených měsíců vyjela naše
jednotka k sedmi událostem.
V rámci řešení situace okolo koronaviru
byla jednotka vybavena respirátory, jednorázovými obleky a také filtry, které by byly
použity v případě zásahu s podezřením na
Covid-19. V této souvislosti již naše jednotka zasahovala, ovšem jednalo se o rozvoz
dezinfekce do obcí v ORP Kravaře.
V březnu jsme zasahovali u dvou požárů
sazí v komíně, v obou případech na území
naší obce, a také v Bolaticích u požáru stodoly.
13. března jsme spolu s profi jednotkami z Opavy a Ostravy zachraňovali dva
dospělé koně z řeky Opavy. Koně byli bez
zranění vytaženi na břeh a poté jsme je do-

provodili do stájí.
V dubnu jsme zasahovali u požáru
skládky bioodpadu na Svobodě a v jednom případě se jednalo o planý poplach.
Vzhledem k tomu, že duben nebyl srážkově výrazný, se naše jednotka podílela na
zalévání mladých stromků na cyklostezce.
Od Moravskoslezského kraje jsme obdrželi
do výbavy samonosnou požární nádrž o
objemu 3 500 litrů a speciální měřící přístroj k detekci 4 nebezpečných plynů a
také ke zjištění koncentrace kyslíku. Tento
přístroj zcela určitě eliminuje riziko nebezpečí zasahujících hasičů i civilních osob na
místě zásahu.
Lukáš Glabasnia

Kouzlo starých
plováren
K létu neodmyslitelně patří sluníčko, opalování, koupání a vůbec všelijaké vodní dovádění.
Bylo tomu tak odnepaměti. Fenomén plováren se ovšem zrodil až v 19. století nejprve na
březích řek, později v podobě záměrně budovaných vodních ploch. Protože to byla doba
velmi upjatá a sešněrovaná, nebylo myslitelné,
aby se směly koupat i ženy. Když se atmosféra
poněkud uvolnila a na trhu se objevily první
plavky, připomínaly spíše skafandr. Neuběhlo
ani sto let a módu plavek ovládly bikiny. Pokud
se chcete dozvědět víc, neměli byste si nechat
ujít letní výstavu v Muzeu Hlučínska. Vydáte se
do časů, kdy na zdech visely portréty fousatých císařů a opustíte ji v době, kdy se chodilo
do prvomájových průvodů a plán se plnil na
120 procent. Na hlučínském zámku zkrátka
zažijete kouzlo starých plováren. Inspiraci, jak
se stát královnou či králem plovárny můžete
v Muzeu Hlučínska načerpávat do 15. září 2020.
Muzeum Hlučínska

Akce svazu SPCCH
Poslední příjemnou akcí našeho spolku
před nařízeným nouzovým stavem v důsledku celosvětové pandemie bylo 5. března retro setkání u příležitosti MDŽ v naší
oblíbené restauraci Golf clubu. Tentokrát
se neslo ve stylu květinovém a konstatuji,
že všichni zúčastnění a bylo nás přes 80,
stanovenou podmínku dodrželo. Dámy
byly oblečené do oděvů s motivy různorodých květů a některé to dotáhly k dokonalosti i doplňky v podobě věnečků do vlasů
či květinovými šperky a pozadu nezůstali
ani naši džentlmeni. Jako již tradičně nás
přivítali předseda p. Karel Kostka a místopředseda p. Antonín West, popřáli nám
hodně zdraví a neutuchajícího elánu do
dalších let a obdržely jsme jarní kytičku.
Po přípitku se podávala káva a koláč a protože se žádná oslava neobejde bez tance,
zpříjemňoval nám odpoledne k tanci a poslechu náš oblíbený hudebník p. Gavruca.
Jako překvapení a kulturní dárek jsme
obdržely taneční vystoupení juniorské-

ho páru z tanečního a sportovního clubu
Opava v podání Jakuba Poláška a slečny
Barbory Gebauerové. Tento úspěšný pár
nám předvedl ukázky standardních tanců
waltz, tango, valčík a quick step a z latinských tanců to byla samba, cha-cha, rumba a jive. Tanečníci byli po každém tanci
odměněni hlasitým potleskem a na závěr
jsme si vytleskali přídavek. V příjemné atmosféře jsme strávili celé toto naše setkání
a zakončili ho vynikající večeří z kuchyně
golfového clubu. Protože jsme již všichni
nějak vnitřně tušili, že nadcházející situace
nebude příznivá setkáváním, užívali jsme
si oslavu do večerních hodin. V důsledku
později vyhlášeného nouzového stavu
a zákazu konání jakýchkoli akcí, neuskutečnilo se ani naplánované hledání zajíčků
či pálení čarodějnic, které měl výbor spolku připravené. Tak snad již brzy se zase
všichni ve zdraví sejdeme.
Za SPCCH A. Lusarová

Napsali jste nám...
Vážení spoluobčané, současná pandemie je
nový moment v našem životě. Nechci tady
kritizovat, nebo radit občanům a organizacím, které působí na katastru města, jak se
mají s touto situací vypořádat. Chtěl bych
spíše poděkovat a pochválit všechny, kteří
se o nás starají při zajišťování běžných potřeb. Nemají to jednoduché, neboť i oni stojí
v první linii. Přeji všem, aby ve zdraví ustáli
tuto situaci.
Grygarčík

Zajímavosti
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V květnu 1945 skončila II. světová válka
V březnu a dubnu letošního roku jsme
prožívali situaci, jakou jsme od skončení
druhé světové války nikdy nezažili. Liduprázdné Kravaře, jen obchody s potravinami byly otevřené. Utichl ruch na silnicích,
lidé nevycházeli ze svých domovů, děti nechodily do škol, utichly i kravařské kostely.
Bylo to nezvyklé a až děsivé. A to dokázal
nějaký neviditelný virus…
A právě v tomto období před sedmdesáti
pěti lety bylo naše město také liduprázdné, ještě daleko více. Ale nebylo tiché, již
od ledna 1945 bylo zřetelně slyšet dělostřeleckou palbu, jako mohutné vzdálené
hřmění. Fronta se nezadržitelně blížila.
Připravovala se evakuace obyvatelstva.
Z nařízení Landrata byla denně vyhlašována evakuace obyvatelstva. Občanům byly
vystavovány evakuační doklady. Lidé postupně odjížděli vlakem, i nákladními auty
s kufříkem nejnutnějších potřeb. 1. února
1945 byly Kravaře poprvé bombardovány
sovětskými letadly. Bomby dopadly na
Alejní ulici a zničily domek. Fronta se blížila k Ratiboři. Všichni muži od 16 let museli
narukovat k Wolksturmu, bez rozdílu věku.
Dostali pušky, střelivo, pancéřové pěstě,
granáty i kulomety a museli se podrobit
výcviku. Vesnice byla vzrušena nařízením
o bezpodmínečné všeobecné evakuaci. Ze
dne na den se vylidňovala. Na tomto smutném útěku se dostali z domova hodně
daleko, někteří do Čech, do Bavorska, do
Rakouska i hluboko do Německa. Někteří
však evakuační výzvy neuposlechli hned
a zůstali až do poslední chvíle doma. Potom před frontou utíkali s vozíky a kufříky nebo na selských vozech do vesnic
v podhůří Jeseníků. Ti, kteří neuposlechli
evakuační výzvy, zůstali doma. Ve sklepích
si upravovali své kryty nebo si je kopali na
zahradách, aby se kryli proti lehkým bombám a střepinám dělostřeleckých nábojů.
Bombardování obce bylo velmi časté. Obcí
projížděly neustále kolony utečenců na vozech, vojenské autokáry, tanky, všude bylo
vidět zmatek, nejistotu, strach…
3.4.1945 byl zahájen boj o překročení řeky
Opavy u Velkých Petrovic. 15.4. vojska 4.
ukrajinského frontu započala útok v prostoru Chuchelné. Byly to těžké boje na území Hlučínska, byl to boj o průmyslovou Ostravu. Svazy 8. letecké armády pomáhaly

postupu pozemních vojsk. Vzlétly 960 krát
proti nepříteli. Pomáhali jim příslušníci
1. čs. letecké divize v Sovětském svazu. V
Kravařích, Koutech a Zábřehu se začaly
opevňovat zbytky německých vojsk. Sovětské i české tanky útočí na hořící městečko Kravaře. Nepřítel se zoufale brání,
ale nakonec je donucen k ústupu. Kravaře
jsou vydrancovány, vypálené domy, vytrhané koleje, telegrafní i telefonní vedení,
zpřetrhané dráty elektrického vedení. Most
přes řeku Opavu je vyhozen do vzduchu,
prostor u brodu u mostu je zaminován. Večer 16. dubna v půl deváté stáli již rudoarmějci 322 střelecké divize na Náměstí. Tankový prapor kpt. Buršíka dobývá pak 2 km
předmostí přes řeku Opavu na Podolském
brodu mezi Kravařemi a Kouty.
Za bojů o Kravaře přišlo o život 31 občanů,
nejmladší se narodil 11.3.1945. Následkem
výbuchu ručních granátů přišly 7. května
o život dvě děti – sourozenci Kerlínovi Josef (12 let) a Marie (5 let). Nikdo nevěděl,
jak se to stalo. Bylo to na zahradě a byla to
velká tragédie. Děti po výbuchu ještě žily,
ale v Kravařích nebyl ani lékař, ani sanitka
a tak rodina vezla raněné děti do nemocnice do Opavy na vozíku, přes který byly
položeny desky. Cestou obě zemřely.
Na frontách v celé Evropě i Africe padlo
několik stovek občanů z Kravař, Koutů
i Dvořiska, několik desítek jich bylo tzv.
ztracených, někteří se po válce vrátili z ruských, francouzských či amerických zajetí,
o některých rodiny dodnes neví, kde skon-

čili svůj život. Několik našich občanů bojovalo také v čs. jednotce gen. Svobody a
také u letectva v Anglii.
Jak asi bylo matkám, manželkám, dětem,
to si dnes neumíme ani představit.
Muži z našich obcí museli po záboru Hlučínska Německem narukovat do německé
armády.

Válečné škody

Ve Slezsku se odehrávaly poslední těžké
boje 2. světové války na území našeho státu. Započaly v březnu a skončily počátkem
května 1945. Tvrdě se bojovalo o každou
vesnici a v ní i o jednotlivé domy. Spousta
vesnic a měst se ocitla v rozvalinách. Kromě početných ztrát na životech došlo také
k obrovským materiálním škodám. Nejvíce
byly postiženy okresy Opava, Bílovec, Hlučín a Krnov, kde došlo v jednotlivých obcích ke zničení nebo těžkému poškození
od 15 do 80 % domů. V okrese Opava bylo
z 16 024 domů zničeno nebo poškozeno 10
310 domů (64 %). V okrese Hlučín z 9 020
domů bylo zničeno nebo poškozeno 6 073
domů (67 %). V Kravařích bylo vypáleno
80 domů, několik desítek bylo poničeno
bombami, téměř všechny byly nějak poškozené. Značně byly poškozeny i budovy
škol, poničen byl i kostel sv. Bartoloměje.
Kouty patřily také mezi nejvíce postižené
obce na Hlučínsku. Zničeny nebo těžce
poškozeny byly desítky obytných domů a
vážně byla poškozena i škola. Ve Dvořisku
bylo 16 vyhořelých nebo

Zajímavosti
zbořených domů, 5 bylo těžce poničeno a
ostatní byly poškozeny lehce. Zničena byla
i škola.

Život po válce

Obec byla po osvobození téměř liduprázdná, protože téměř všechno obyvatelstvo
bylo evakuováno a jen málo jich zůstalo
v obci, zejména staří lidé. Ale i ti nakonec
utíkali těsně před frontou do blízkých vesnic
a lesů ze strachu před válečnými hrůzami.
Boje pokračovaly přes Štítinu směrem na
Hrabyni a Ostravu. Jakmile Rudá armáda vytlačila německá vojska ze Štítiny, přeběhlo
mnoho tamějších občanů do Kravař. Mladí
se pak hlásili dobrovolně do československé
jednotky, která měla velitelství ve Štěpánkovicích. Štítina byla jednou z nejpostiženějších obcí válečnými událostmi, proto část
občanů odešla z vyhořelých a zbouraných
trosek a usadila se v opuštěných domech
v Kravařích.
26. dubna 1945 byla v Kravařích založena
Národní rada československá a skládala se
z 11 členů, 7 z nich bylo ze Štítiny, 2 z Kravař,
1 z Koutů a 1 ze Dvořiska. Rada si vytvořila
pro začátek 7 hlavních bodů jako např. pořídit seznam obyvatel, kteří se k 25.4. zdržovali v obci, postarat se o přístřeší všem přítomným českým lidem nebo přistěhovalým
nebo také utvořit českou milici. V obci se
rozmohlo rozkrádání opuštěného majetku a drancování. Proto byla zřízena milice,
která se ujala prvních odklizovacích prací,
odstraňovala munici, sbírala zbraně, odklizovala mrtvoly zvířat a německých vojáků
a ve spolupráci s příslušníky Rudé armády
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a ostatního obyvatelstva se starala o obnovu
života v obci. 8. května definitivně skončila
válka. Evakuované obyvatelstvo se pomalu
vracelo do svých domovů.
Doma je však čekalo velké zklamání, rozbité, poškozené, zničené nebo vydrancované
příbytky. V mnoha domech, které nebyly
hodně poničené, se usadili různí přistěhovalci z okolních vesnic, a majitele se neměli
kam vrátit.
Po 9. květnu se také vraceli do obce muži
z války, kteří byli na území Československé
republiky zachycení nebo zajatí a posláni
domů. Někteří byli v zajetí Rudé armády,
jiní v zajateckých táborech anglických,
francouzských a amerických, odkud byli,
pokud se hlásili jako Češi, repatriačními
úřady reklamováni. Byli pak soustředění
v táborech v Praze – Motole, v Plzni, v Kuřimi, v Krnově, Třinci, Karviné a jinde, odkud pak byli po vyšetřování propuštění do
domovské obce. Paradoxem bylo, že bývalí
vojáci německé armády byli během prvních dvou let po válce povoláni na manévry k Československé armádě.

Z naší kroniky:

Návštěva prezidenta
29. dubna 1970 byl krásný jarní den.
Teplota se šplhala až k 25 stupňům.
V Kravařích byli od brzkého rána čilý ruch.
Dokončovala se výzdoba města - na domech i na chodnících vlály československé a sovětské vlajky, mezi nimi barevné
třepetalky a tři slavobrány s uvítacími
hesly prezidenta Československé republiky generála Ludvíka Svobody. Odpoledne proudily davy lidí nejen z města, ale
i z celého okolí ke kravařskému zámku.
Před zámkem hrála dechová kapela a delegace poslanců města, okresu i kraje čekaly na příjezd významných hostů.

O životě našich předků v poválečném období si řekneme v příštím čísle našeho Besedníku.
Prameny a literatura:
Malohlava, R.: Kronika Kravař 1945
Navrátil, J. a kolektiv: Na ostravském směru, 1974
Bajgar, Z.: Zázraky lidské solidarity – Budujeme Slezsko, 2015
Připravila Eva Peterková

Kravařský zámek, perla barokního stavitelského umění, se po dlouhých letech
oprav po zhoubném požáru znovu otevírá. U příležitosti 25. výročí osvobození
bylo zde otevřeno muzeum Ostravské
operace. Slavnostního otevření se zúčastnili 29. dubna 1970 prezident Československé republiky, armádní generál Ludvík
Svoboda a bývalý velitel IV. ukrajinského
frontu, maršál Sovětského svazu Andrej
Ivanovič Jeremenko. Před zámkem je
uvítal tehdejší předseda města Karel Vavrla, ženy v kravařských krojích a velké
množství občanů a mládeže. Vzácní hosté
otevřeli výstavní expozici, která ukazovala
průběh vlastních bojů v Ostravské operaci
Rudé armády a podávala i přehledný popis celé bojové činnosti 1. československého armádního sboru v SSSR, 1. československé samostatné tankové brigády
a 1. československé smíšené letecké divize. Expozice Ostravské operace byla v kravařském zámku až do září 1989. Později
byla instalována v Památníku Hrabyně.
Eva Peterková

Zajímavosti

strana 14

Rozhovor na dálku
Nemohu jinak, než se vrátit do dětství
a mládí. Do školy nás dětí chodilo hodně,
byli jsme silný poválečný ročník a také
všichni moc dobří kamarádi. Když jsme
se v roce 1963 rozcházeli do života, tak
jsme netušili, co všechno nás potká a kde
skončíme. Většina z nás zůstala v Kravařích, především děvčata. Chlapci po maturitě nebo po vyučení odešli buď na vojnu nebo na vysoké školy. A tak zbyly jen
vzpomínky na dobu strávenou společně v
naší krásné kravařské škole.
Vzpomínám často na spolužáka, který
než učitel napsal na tabuli příklad, jej
měl již vypočtený. To bylo i ve fyzice nebo
chemii. Byl to Bernard Večerek, kterého
osud odvál až za „velkou louži“ – ano, do
Ameriky. Díky internetu jsme velmi často
ve spojení a tak mne napadlo jej trochu
vyzpovídat. A taky proto, že jakmile nás
potkala současná koronavirová situace,
byl první, kdo se zeptal nejen mne, ale
i dalšího spolužáka, Josefa Večerka, jestli
jsme v pořádku a jak se nám daří.
Bernarde, žiješ v Americe skoro celý život. Odešel jsi jako student…
Začnu tak trochu všeobecně. V první řadě
jsem hrdý na to, že jsem „z Kravařa“. Hodně
a rád na své dětství vzpomínám. My jsme nic
moc neměli, ale měli jsme jeden druhého.
Vždy jsem měl s kým si hrát, bavit se, učit a
sportovat. Evo, jak víš, pocházím z velkých
rodin Večerků, Rybků, Starečků a vždy jsem
měl hodně dobrých spolužáků. Nikdy jsem
nebyl osamocen.
V Československu jsem dostal betonové
základy do života. Dobře se učit, sportovat
a vážit si jeden druhého. Hodně mi ty dobré základy pomohly v Americe. Můj hrdina
v Česku byl Emil Zátopek. Ještě stále si
vzpomínám na jeho návštěvu v kravařské
škole. Od té doby jsem začal denně běhat.
Později na průmyslovce ve Frenštátě jsem
držel rekord v běhu na 800 metrů.
Hodně si vážím našich učitelů, od paní Benové po pana Žáka. Stále na ně vzpomínám.
To je moc hezké. Na školní léta všichni
rádi vzpomínáme. Ale tvůj osud tě od
tvých blízkých odvedl hodně daleko…
Já bych to řekl asi tak, že jsem Československo nechtěl opustit, ale že jsem musel.
Jsem si jistý, že kdybych tam zůstal, tak
bych byl politickým vězněm. Jak víš, tak po
střední škole jsem odešel studovat na vysokou školu do Brna, a to změnilo celý můj
život. První dny sovětské okupace jsem byl
v Praze svědkem toho, co se tam dělo. Na

Staroměstském náměstí mi dal ruský voják
samopal na hruď a natáhl spoušť. Bohudík
ho jeho důstojník zastavil. Moc špatné to
bylo na první výročí okupace, když jsme v
Brně demonstrovali. To byli Češi (ne Rusi)
proti Čechům. Tehdy ve mně uzrála myšlenka, že musím ven z Československa. Řekl
jsem to jen svému tátovi a ten si se mnou
sedl a řekl: „To, co chceš podniknout, bude
velice obtížné (třeba už nás dlouho nebo
nikdy neuvidíš). Pakliže si myslíš, že to
zvládneš, tak já tě v tom podpořím, dobře
vím, co je demokracie a svoboda.“ Pomohl
mi finančně a já z jeho finanční podpory
podplatil v Opavě úředníka a dostal jsem
pas a vízum do Jugoslávie a Itálie. 5. října
1969 (už je to více jak 50 let) jsem letěl se
studentským zájezdem z Brna do Zagrebu.
Později pak autobusem do Itálie. V Trieste
jsem požádal o politický azyl. Po sedmi měsících, které jsem strávil v lágrech, jsem byl
na cestě do Ameriky.
Už jen to bylo určitě velmi náročné, člověk se najednou ocitl v cizích zemích,
neznal jazyk a neměl žádnou jistotu.
Bylo to velmi odvážné.
Máš pravdu. Uměl jsem jen pár anglických
slov, ale čtvrtý den v Chicagu jsem už pracoval. V půli roku 1971 jsem byl naverbován
do americké armády (povinná vojenská
služba), i když jsem nebyl americký občan.
Podle zákona permanent residents (stálí
obyvatelé) měli tu stejnou povinnost jako
občané. Legrační je to, že za šest týdnů, co
jsem tam nastoupil, byla povinná služba
zrušena a začala služba dobrovolná.
Tak to asi nebylo opět jednoduché. Jak
se říká „jiný kraj, jiný mrav“. Najednou
jsi byl mezi spoustou lidí jiných národností. Jak jsi to zvládal?
Na vojně jsem byl dva roky. Mimo základního výcviku jsem byl v amerických kasárnách
v Německu. Vojenská služba byla pro mne
docela dobrá. Naučil jsem se rychle anglicky,
hodně jsem cestoval, hrál jsem šachy za US
Army a v roce 1973 jsem reprezentoval US
Army ve volejbalu. Po šesti měsících vojenské
služby jsem měl nárok na americké občanství (normálně se čekalo 5 – 7 let). Vzhledem
k tomu, že jsem byl dobrý sportovec, byly
všechny ty vojenské disciplíny (běhání, skákání, plazení, překážky, střílení atd.) pro mne
lehké. Dostal jsem několik vyznamenání jako
nejlepší voják na základně. Jednou, když mi
generál předával vyznamenání, požádal mne
o adresu mého táty. Napsal mu dopis. Táta
byl z toho šokovaný a strašně na mne hrdý.

Bernarde, vím o tobě, že ovládáš několik jazyků, a dokážeš se domluvit skoro v celém světě. Říká se, že kolik řečí
umíš, tolikrát jsi člověkem…
Když jsem byl v Německu, naučil jsem se
dobře německy, v Itálii jsem byl v lágru
s Poláky a tak jsem se naučil polsky. V Itálii
nebylo co dělat a tak jsem chodil s malými
dětmi do školy a naučil jsem se italsky. Nakonec jsem se oženil s Roksolanou, její rodiče pocházeli z Ukrajiny a tak jsem se naučil
ukrajinsky.
Přes to všechno, nestýskalo se ti po domově, po rodině, známých?
To víš, že ano. Když jsem se nevrátil z Itálie,
byl jsem v Československu odsouzen na 18
měsíců za to, že jsem se nevrátil do termínu
platného víza. Můj otec byl u soudu.
Po své vojenské službě jsem již jako americký občan žádal každý rok přes Československé velvyslanectví ve Washingtonu o vízum
do ČR, teprve až v roce 1978 jsem ho dostal. Můj první styk s rodinou byla návštěva
mého táty na mou promoci v roce 1977.
Takže svého otce jsi viděl po mnoha letech. Za tu dobu jsi zvládl vystudovat
vysokou školu?
Jedna z největších výhod po službě v armádě byl „Gl Bill“. Organizace, která platila
300 dolarů měsíčně na studia. Po návratu
z armády jsem rok pracoval, šetřil a hledal
dobrou školu. V září 1974 jsem začal studovat na Illinois Institute of Technology
v Chicagu. Je to privátní technická škola
a jedna z nejlepších v US. Studoval jsem
elektrotechniku. Začátky byly obtížné. Do té
doby jsem neměl žádnou školu v angličtině
a spoustu technických výrazů jsem neznal.
Slíbil jsem si, že se budu snažit co nejvíce,
abych dokázal, že i s tímto handicapem to
zvládnu. Tak se i stalo. Z mého ročníku jsem
skončil BS titul (Bachelor of Science degree)
za tři roky. Po BS degrese mi škola nabídla
„Fellowship“ pokračovat na MS (Master of
Science) a PhD (Profesor Doktor) – znamená
to, že škola za mne platila celé stipendium
i kapesné. Po roce studia mne škola požádala, abych přednášel jako lektor. Učil jsem
dva předměty pro elektrotechnické studenty a elektrické obvody pro všechny inženýry.
Během působení na univerzitě jsi také
potkal svou budoucí manželku…
V létě 1978 jsem potkal Roksolanu Terleckyj.
Potkali jsme se v tělocvičně na naší škole.
Sestavoval jsem volejbalové družstvo na
turnaj a ona přišla na zkoušky. Později v
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tomto roce jsme spolu začali chodit. Roksolana studovala Graphic design, zatímco
já jsem již dokončoval doktorské studium.
V roce 1980 mne navštívili i moji dva bratři se svými manželkami. Projeli jsme spolu
velký kus Ameriky. Po jejich návštěvě začala Roksolana pracovat již na plný úvazek
v centru Chicaga, zatímco já jsem dál působil na univerzitě. V červnu 1982 jsme se vzali.
Svatbu jsme měli v Kalifornii, kde žili její rodiče. V roce 1983 jsem absolvoval doktorát
z elektrotechniky. Chtěl jsem zůstat učit na
vysoké škole, ale jako mladý profesor bych
toho moc nevydělával. A tak jsem začal hledat, jak řekla moje krásná žena, „skutečnou
práci“.
Bernarde, jak vím, tak se ti to podařilo,
ale bylo potřeba se přestěhovat a zase
začínat znovu…
Dostal jsem mnoho pěkných nabídek po
celé zemi. Mezi nimi i nabídku od společnosti Hughes Aircraft Copany, která sídlila
v jižní Kalifornii, kde žili rodiče mé manželky.
Jak jsem již byl „pod pantoflem“, tak jsem tu
práci přijal. Kalifornie se liší od států střední
Ameriky, jako je Illinois. Chvíli to trvalo, než
jsem se přizpůsobil. Ale zvládl jsem to. Začal jsem více sportovat, jezdit na kole, hrát
tenis, venkovní volejbal, lyžovat, běhat maratóny atd.
Také jsem velmi dobře poznal rodiče Roksolany (Slavko a Ara). Trávili jsme s nimi téměř
každý víkend, buď v jejich domě, nebo někde spolu na výletě. Do tří měsíců od pobytu v Kalifornii jsme koupili byt v El Segundo,
jen kilometr od mé kanceláře.
Když jsi byl naposledy v Kravařích před
sedmi lety, tak jsi přijel také pro svou
dceru, která byla v Praze na studijním
pobytu. Takže máš dceru, která je také
doktorkou?
Naše dcera Natalia se narodila 6. března
1992, po dlouhých Roksolaniných komplikacích. A byl to pro mne nejšťastnější
okamžik mého života. Natalia byla nejlepší
miminko, batole, malá holčička, dospívající a mladá dáma. Vzala si od nás obou to
nejlepší. Byla vynikající studentkou i sportovkyní. Na střední škole měla 6 plaveckých
rekordů. Když studovala semestr v zahraničí
– v České republice na Karlově univerzitě,
cvičila plavání s českým národním týmem
na Strahově.
Jelikož jsme oba pracovali, pomáhala
nám s její výchovou babička Ukrajinka, a
tak první jazyk, kterým Natalia mluvila, byl
ukrajinský. Já jsem pracoval blízko domova
a tak jsem se Natálii snažil naučit česky. Její
oblíbená kniha byla „Krtek a potopa“. Četl
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jsem jí to v češtině a ona všechno opakovala. Když studovala v Praze, její američtí spolužáci žili na ul. Křižíkova 44. Z 20 studentů
pouze ona to uměla vyslovit.
Mimochodem, moje malá holčička je dnes
lékařkou na frontových liniích bojujících
proti koronaviru.
Je to úžasné a hodně obtížné a nebezpečné. Všichni věříme, že se tato pandemie z našeho života ztratí. Náš rozhovor
se blíží ke konci, o tvém soukromém
životě jsme toho napsali poměrně dost,
ale co tvůj profesní život. Můžeš mi ho
nějak přiblížit?
Tak teď již stručné shrnutí mé profesní kariéry. Poté, co jsem získal doktorát, jsem začal
v roce 1983 pracovat v Hughes Aircraft Co.
V Hughes jsem pracoval až do roku 1997.
Kvůli několika fúzím a akvizicím společností jsem nakonec pracoval pro pět různých
společností. Ve všech se moje specializace
moc nezměnila. Moje práce byla vždy zaměřena na gyosynchronní komunikační satelity. V Hughes Galaxy a později (po sloučení)
jsem byl viceprezidentem pro systémové inženýrství odpovědným za všechny záležitosti týkající se užitečného zatížení satelitů pro
celou flotilu domácích i zahraničních satelitů (v jednom okamžiku celkem 17 satelitů).
Dohromady jsem pracoval v tomto typu
průmyslu 34 let. Do důchodu jsem odešel
v roce 2017. Ve svém posledním zaměstnání
(11 let) jsem pracoval pro Aerospace Corporation na smlouvě pro NASA. Dohlížel jsem
na návrh, stavbu, testování a vypouštění satelitů TDRS, které stavěla společnost Boeing
Company.

Bernarde, úplně na závěr se vrátím zpět
do dětství. Bylo to v době, kdy přes Kravaře jezdilo jen několik nákladních aut.
Právě jedno z nich zasáhlo velmi krutě
do tvého osudu. Bylo to 16. ledna 1957…
Byla to velká tragédie. Byl jsem malý, měl
jsem 8 roků a moc jsem to nechápal. Maminka tehdy pracovala jako listonoška na
poště. Právě, když vyjížděla z naší ulice,
předjelo ji nákladní auto, ze kterého se
uvolnily naložené kmeny stromů z lesa. Maminka byla těžce zraněná a 18. ledna 1957
zemřela. Po smrti mámy se o nás starala
babička Večerková, ta to však měla s námi
třemi kluky moc těžké. Tak všichni příbuzní
a známí nám hledali druhou mámu. My kluci jsme ji přijali velmi dobře. Já jsem s ní dělal dokonce různé ruční práce – jako pletení,
háčkování i vyšívání. Také jsem s ní pracoval
na poli. Obě maminky jsem měl moc rád.
Bernarde, děkuji za to, že sis našel čas
na náš rozhovor. Je toho ještě hodně,
co bychom si chtěli říci a s čím bychom
chtěli seznámit naše čtenáře. Vždyť, tak
jak jsi v úvodu řekl, že jsi hrdý na to,
že jsi z „Kravařa“, tak „Kravař“ je také
hrdý na své rodáky, kteří se v dalekém
světě dokázali prosadit a zanechali odkaz budoucím kravařským generacím.
Přeji ti za celou redakční radu kravařského Besedníku hodně zdraví a dobré
pohody do dalších let.
Děkuji za rozhovor.
Eva Peterková

Ostatní
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Projekt MAP II dává dětem možnost nahlédnout
pod pokličku řady činností i profesí
Vyzkoušet si, jaké je to být (malým) badatelem, profesionálním řemeslníkem,
bezpečnostním inženýrem, zdravotníkem
nebo třeba výrobcem jogurtu? Muzeum ve
školách a školkách, exkurze po zajímavých
lokalitách na Hlučínsku či do firem v celém
kraji? To všechno a mnohem více si děti
a/nebo žáci ze základních a mateřských
škol na Hlučínsku mají možnost vyzkoušet
a zažít díky projektům Místní akční plán
vzdělávání pro Hlučínsko východ II a Místní
akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ
II(zkráceně MAP II).
V rámci MAP II se realizuje několik desítek
aktivit (projektů) převážně pro děti a žáky
či učitele, ale také pro rodiče. Nejzajímavější z nich bychom Vám tímto rádi přiblížili.
V těchto dnech se více než kdy jindy ukazuje, jak je důležité dbát na zdraví a zdravý
životní styl. Toho jsme si v MAP II vědomi,
a proto jsme na podzim minulého roku postupně spustili několik spřízněných aktivit
pro mateřské školy. Ve spolupráci s Českým
červeným křížem Opava pořádáme vzdělávací program Méďa zdravotník na hřišti, kde
si děti interaktivní a hravou formou osvojí
zásady první pomoci a nacvičí si způsoby
ošetření, a to i včetně masáže srdce na figuríně. Během podzimních a zimních měsíců
navštívila s programem Pes přítel člověka
každou školku paní Šárka Blokeschová
spolu se svými fenkami, které mají složeny
canisterapeutické zkoušky.
A postupně také do každé mateřinky zavítají zoubkové víly – dentální hygienistky
z kliniky TREEDK v Opavě, které budou děti
ve skupinkách a individuálně instruovat,
jak si správně očistit zoubky. Každé dítě si
z edukačního programu Povídání se zoubkovými vílami aneb Čistý zoubek, zdravý
zoubek odnese kartáček, malý balíček
dentálních pomůcek a leták pro rodiče. Na
zdravý životní styl dětí se pak zaměří lektoři
a studenti ze Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice (pro
Hlučínsko-východ) a z Gastrocentra při
Slezské univerzitě v Opavě (pro Hlučínskozápad). Děti dostanou - jako v potravinářské výrobě - ochranné čepice a vyzkouší si
přímo samy kompletní proces výroby jogurtu, včetně měření jeho teploty. Další den
jim paní učitelky do jogurtu přidají marmeládu, kterou od lektorek obdrží, a zdravý,
vlastnoručně vyrobený jogurt mohou sníst.
Děti si rovněž mohly a mohou vyzkoušet

řadu pokusů díky aktivitě zaměřené na rozvoj kompetencí v polytechnickém vzdělávání s názvem Malý badatel. Jednu z dílčích
aktivit - Malý badatel aneb Začínající chemici - pořádáme ve spolupráci se zástupci
a studenty z Katedry chemie Ostravské univerzity. Všem malým účastníkům je zapůjčeno bílé triko s potiskem Malý badatel, každé dítě navíc obdrží ilustrovanou brožurku
s dalšími jednoduchými pokusy na doma.
V rámci Malého badatele mohly děti absolvovat také zábavně-vzdělávací program
Prima pokusy, kde si zkusily vyrobit například i barevnou chrlící sopku. Od nového
školního roku chystáme v každé mateřince
polytechnické odpoledne rovněž pro rodiče s dětmi. Děti ve školkách a žáci prvních
stupňů ZŠ dále zažily interaktivní a vizuálně atraktivní Science show aneb zábavné
divadlo fyziky a chemie, díky němuž mohli
mladí diváci snadněji pochopit podstatu a
příčiny řady překvapivých fyzikálních jevů.
A s polytechnickými činnostmi nekončíme. Ve spolupráci s lektory z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
chystáme pro žáky základních škol v dalším
školním roce praktické ukázky vybraných
experimentů, měřicích úloh a přístrojů
používaných v bezpečnostním inženýrství.
Prostřednictvím jednoduchých pokusů
budou lektoři zábavnou formou demonstrovat fyzikálně-chemické principy jevů jako
hoření, hašení, výbuch či chování (ne)hořlavých plynů, interakce světelného záření
s látkou a další. Také žáci základních škol
si budou moci díky pestré nabídce Prima
pokusů rozšířit své obzory na poli chemie,
fyziky, matematiky či přírodopisu. Kromě
jiného se mohou dozvědět i to, jak vyrobit
fakírské lůžko či nenewtonovskou kapalinu
nebo si dokonce zahrát na detektivy!
Velký úspěch mezi žáky (ale i pedagogy)
sklidily Řemeslné dílny pořádané v kulturních a obecních domech či školních
tělocvičnách. Žáci nižšího stupně si na
několika stanovištích vyzkoušeli řemeslné
činnosti zaměřené na bezpečnost práce a
požární ochranu, pokrývačství (pokládka
krytiny a zkouška vodou), kominictví (čištění komínu a seznámení se s měřicí a inspekční technikou), životní prostředí a spalování paliv a také práci s rozličným ručním
nářadím (AKU nářadí, řezivo, plátky, vrtáky)
i šroubování metrických matic. Lektorování
se ujali přímo místní řemeslníci. Autorem

nápadu je pan Jiří Bolacký ze Služovic, profesí kominík.
Také díky zapojení místní komunity, především díky stolaři panu Brunovi Fabiánovi z Oldřišova, obdržely na přelomu roku
všechny mateřské školy zapojené v projektu MAP II dětský pracovní ponk včetně
svěráků a boxu s nářadím. Ponky do školek
jsou prvním krokem a dílčí aktivitou (mikro)
projektu s názvem Malí bajslíři zaměřeného
na rozvoj technického myšlení, kreativity a
fantazie. Do každé školky budou průběžně
dojíždět lektoři, kteří s dětmi v rámci dílniček – a s využitím ponků – budou vyrábět
několik vlastnoručních výrobků. Součástí
aktivity jsou taktéž řemeslné workshopy
pro paní učitelky.
A protože jsme na „Prajzské“, nezapomínáme ani na téma regionální identity. Koncem loňského léta byl vyhotoven Vlastivědný kufřík, který obdržela každá základní
škola na Hlučínsku a jehož ústředním motivem jsou prameny. Účelem je představit
žákům spektrum různorodých pramenů,
resp. autentických substitutů z Hlučínska a
jejich prostřednictvím zpřítomnit minulost
interaktivní formou. Pramenů, a souvisejících tematických okruhů, je přesně 20.
Učitelé a žáci v kufříku naleznou třeba 3D
model Landecké venuše, historické délkové míry, soubor odlitků pečetí, středověký
pergamen, úryvky ze starých slabikářů,
výtisky starých místních novin, jízdní řády,
karikatury, propagandistické tiskoviny k
volbám, soubory historických fotografií,
fragmenty potravinových lístků, dopisy či
úmrtní oznámení padlích ve válce, agitační
plakáty z 50. let a další. Součástí je také metodika a pracovní listy. Kufřík je primárně
určený pro výuku na vyšším stupni, v rámci
některých témat jej ale využijí i na stupni
nižším.
Druhý typ kufříku - tentokrát putovní (zápůjční) s názvem Malý mulař – je určen
pro předškolní děti a žáky nižšího stupně.
Prostřednictvím rozmanitých aktivit a s pomocí zajímavých předmětů (cihla, náčiní
zedníka, skládací model kaple, skleněná
vitráž), fotografií a pracovních listů se děti
– za účasti lektorky z Muzea Hlučínska –
seznámí s postupem výroby pálené cihly,
s povoláním zedníka (mulaře), s různými
typy staveb a jejich funkcí. Sestaví si dřevěný model strahovické kaple a poznají tak
tuto stavbu podrobněji.

Ostatní
Až do konce realizace MAP II, tj. do června
2021, bude autorský tým pod vedením Radima Lokoče a Jiřího Nemináře pracovat
na největším projektu – Vlastivědě Hlučínska. Ten zahrnuje tvorbu učebnic a pracovních listů pro nižší i vyšší stupeň ZŠ, exkurze
žáků do vybraných lokalit Hlučínska a vznik
webového portálu. Web bude nasycen řadou didaktických pomůcek a historických
pramenů, jako jsou mapy, fotografie, audio- a audiovizuální záznamy, kvízy, hry,
animace (např. postup válečné fronty, rozrůstání železnic či stavba vesnic), metodiky
a další. V rámci tohoto rozsáhlého projektu
o Hlučínsku bude zveřejněno i množství
doposud neznámých a nepublikovaných
dokumentů. Průvodkyní na webu, ale také
přímo v některých animacích či kvízech
bude typická „prajzska četka“ Truda.
Na podzim letošního roku pak budou mít
místní učitelé možnost prohloubit své jazykové dovednosti v kurzech prajštiny, které
povede známá regionální spisovatelka,
paní Eva Tvrdá.
Projekty MAP II navazují na předchozí
dvouleté MAP I – tyto projekty realizuje v našem regionu Místní akční skupina
Hlučínsko a jsou financované z prostřed-
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ků Evropské unie. Informace o projektu a
kompletní přehled (katalog) všech aktivit
naleznete na www.mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/ či
na Facebookovém profilu Místní akční skupina Hlučínsko z.s. - Map II. Jste-li pravidelným divákem TV Hlučínsko, pak Vám jistě
neunikly reportáže z našich akcí. Přestože
nám současná doba nepřeje, těšíme se,
až budeme moci od nového školního roku
opět spustit všechny naplánované akce a
aktivity!
Za tým MAP II
Hana Paverová

Markétina
dopravní výchova
online
Představujeme vám webovou aplikaci, ve které si děti se svými rodiči mohou
z pohodlí domova procvičovat bezpečný
pohyb v dopravě a osvojovat si správné
návyky jednotlivých účastníků silničního
provozu.
Aplikace vznikla v rámci populárního projektu Markétina dopravní výchova Týmu
silniční bezpečnosti, se kterým Policie
České republiky v dopravní výchově dlouhodobě spolupracuje. Děti mají v aplikaci
na výběr z osmi okruhů, které dohromady
zahrnují více než 900 testových otázek zaměřených na bezpečný pohyb v silničním
provozu.
Přestože v České republice v souvislosti
s opatřeními COVID-19 došlo v měsíci
březnu k výraznému oslabení pracovních
a společenských aktivit, statistiky dopravní nehodovosti a dění na našich silnicích
příliš klidový stav nepotvrzují. Za březen
2020 došlo celkem k 6 316 dopravním nehodám, což je sice o 1 762 nehod méně
než za stejné období v roce předchozím,
ovšem počet usmrcených osob výraznější pokles nezaznamenal. Usmrceno při
dopravních nehodách v březnu 2020 bylo
33 osob, což je pouze o 3 osoby méně než
v březnu 2019. „Apelujeme proto na všechny účastníky silničního provozu, aby se
chovali při svých cestách bezpečně, dodržovali pravidla a rychlostní limity, byli
ohleduplní k současné situaci a umožnili
tak dopravní policii podílet se i na dalších
potřebných úkolech, které vyplývají z aktuální situace při zajišťování chodu státu“,
dodává plk. Jiří Zlý, ředitel služby dopravní
policie. Markétina dopravní výchova je pravidelně připomínána veřejnosti prostřednictvím webových stránek www.policie.cz.
Práce s projektem i nově představovaná
aplikace je elektronicky poskytována také
všem školám a školským zařízením, které
v souvislosti s nouzovým stavem zajišťují
péči dětem příslušníků a zaměstnanců integrovaného záchranného systému.
Aplikace je dostupná na:

https://testy.dopravnivychova.cz/

plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová
vedoucí oddělení prevence

Ostatní
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Okénko pro zdraví
Dobrý den, přátelé,
jsme v krásném ročním období začátku léta, všechno v přírodě
kvete, voní a na zahradách je spousta práce,která přináší radost
a užitek.
Teď je čas sběru květů, listů rostlin a dřevin. Pro dobré zdraví je
vhodný odvar z listů břízy, kopřiv a pampelišky. Čaj čistí ledviny,
močové cesty a taky játra. Pro dobré trávení jsou vhodné listy
brutnáku, jablečníku, jitrocele, yzopu, máty, meduňky a dalších.
Sbíráme za suchého počasí, byliny sušíme ve stínu na sítech nebo
papírech. Jednotlivé byliny uložíme do papírových sáčků, popíšeme názvy a uložíme do tmy a chladna. V případě potřeby si vybereme recept a byliny namícháme, chybějící dokoupíme. To platí
taky o bylinách do kuchyně a kořenící směsi mícháme na podzim,
kdy máme nasbírané a usušené bylinky. Doplňující koření, jako
pepř, kmín, nové koření a další dokoupíme.
V měsíci červnu zrají červené plody jahod, třešní, malin, rybízu, ostružin.

Léčivé účinky jednotlivých druhů ovoce
Třešně jsou ideální k redukci váhy a na zdravou kůž, pomáhají
při paradentóze, dně, revmatickém onemocnění kloubů. Ovoce
se hodí na kompoty, džemy, mošty, sirupy.
Maliny pomáhají při zrakové únavě, očním onemocněním, ovlivňují pružnost kůže, mírní obtíže ledvin a močového měchýře.
Maliny chutnají jako ostatní letní ovoce nejlépe čerstvé, můžeme
vyrobit zmrzlinu, poháry s jogurtem, smetanou a jiné. Taky se hodí
na výrobu džemů, sirupů, kompotů nebo pálenky.
Ostružiny pomáhají při hemeroidech a křečových žilách, posilují
imunitu, zpevňují vaziva, brzdí rozvoj zánětu sliznic. Její listy obsahují éterické oleje, třísloviny a organické kyseliny. Čaj z listů působí proti zánětům sliznice. Hodí se stejně jako maliny na kompoty,
sirupy, džemy.
Jahody zbavují střeva jedovatých látek, posilují imunitu a látkovou přeměnu. Působí krvetvorně, odvodňují a snižují krevní tlak,
posilují kosti, vlasy a kůži. Z jahod vyrábíme džemy, sirupy, mošty,
likéry.
Borůvky pomáhají při průjmech, při odvodňování,
snižují hladinu cholesterolu
a tuku v krvi, posilují imunitu, prospívají tvorbě sliznic. Z borůvek jsou výborné
kompoty, džemy, sirupy,
sušené borůvky využijeme
po celou zimu na odvary
proti průjmům. Borůvky jsou
rychlým lékem proti stresu,
vysoce účinné biolátky borůvek uklidňují nervy. Čaj
z listí borůvek mírně snižuje
hladinu cukru v krvi.

Začala sezona opékání masa, ryb, zeleniny a dalších pochutin na našich zahradách, nabízím několik receptů na studené
omáčky a zálivky.
Základní omáčka – ušleháme vejce, přidáváme po kapkách olej,
až hmota zhoustne, pak přimícháme jogurt, dochutíme solí, pepřem, vorčestrem, citronem. Různými přísadami vyrobíme různé
druhy omáček – česneková, olivová, kečupová, bylinková a jiné.
Omáčky doplníme bylinkami, které máme rádi.
Do zeleninových salátů si můžeme připravit zálivku z 3 dílů jablečného octa a 1 dílu oleje, sůl a pepř dle chuti, vše promícháme
uložíme do sklenice a do chladu.
Pasty (pesta)
K výrobě používám olivový olej a
listy jednotlivých bylinek, bazalky,
lichořeřišnice, mladé listy z červené řepy nebo mrkve, můžeme
přidat pažitku nebo jiné bylinky.
Rozmixuji, trochu osolím, přidám česnek, dám do skleniček,
zakápnu olejem, uzavřu, dám do
chladničky. Při použití přidám rozmixované semena, trochu lahůdkového droždí, ořechy. Pasta je výborná v jogurtu, na dochucení
omáček, k pečenému masu, prostě fantazii se meze nekladou…
Výše uvedené pasty můžete použít k vařeným těstovinám, posypat nastrouhaným sýrem. Pastu předem prohřeju na oleji
a trošce smetany, jídlo ještě ozdobím lístky některé bylinky.

Kuřecí prsa s omáčkou - kuřecí prsa nakrájíme na plátky oso-

líme, opepříme a opečeme na másle nebo oleji a dáme stranou,
do výpeku dáme smetanu a pastu, kterou máme připravenou,
promíme, zahustíme lžíci pomazánkového másla nebo škrobem,
přidáme maso a necháme 5 minut probublat. Podáváme s těstovinami, brambory nebo noky.

Pórkové placky se sýrem - 2 pórky, 8 plátků šunky, 8 vajec,

200 g nastrouhaného sýra, 100 g strouhanky, 4 lžíce olivového oleje, sůl, pepř. Pórek očistíme, nakrájíme na kousky, šunku nakrájíme. V mixéru rozmixujeme dvě třetiny pórku dohladka a smícháme s vejci, sýrem, šunkou a zbylým pórkem. Zlehka osolíme
a opepříme. Na pánvi rozehřejeme olej, smažíme placičky, posypeme nakrájenými bylinkami a podáváme s některou studenou
omáčkou a pečivem.
K tomu podáváme chlazený čaj z letních bylin nebo ovoce, dospělí s dobrým bílým vínem, dobrou chuť….
Citát od Marca Aurelia:
„S událostmi, s nimiž Tě osud spojil, se hleď vyrovnat, a lidi,
s nimiž Tě osud sloučil, miluj, ale opravdově!“
Přeji pěkné dny.

Dagmar Pechatá

Sport
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Zprávy z městského fotbalového klubu
Vážení příznivci kravařského fotbalu,
přečkali jsme dlouhou
zimní přestávku, abychom
se mohli netrpělivě těšit
na další průběh sezóny
našeho nejpopulárnějšího kolektivního sportu,
který v Kravařích máme, a sice fotbalu. Ale jak je
nám všem moc dobře známo, z tohoto plánu rychle sešlo. Letošní mimořádná situace, kterou vyvolala pandemie nového viru COVID-19, nám připravila nemilé překvapení. Vláda ČR byla donucena
dne 12.3.2020 vyvolat nouzový stav, který zastavil
veškerý kulturní a tudíž i sportovní život v Česku.
Áčko stihlo zimní přípravu
Naše A-mužstvo se na nadcházející část jarní sezóny poctivě připravovalo v rámci zimní přípravy.
Kromě notné dávky herních tréninků a kondičních
cvičení bylo domluveno celkem sedm přípravných
zápasů. Odehrát se stihlo celkem šest, a to převážně na umělé trávě za BULY Arénou a dokonce
jeden i na hřišti soupeře. Na hlavním hřišti městského stadiónu se pak měla uskutečnit generálka
před startem jarní části, ovšem k té už nakonec
z důvodu vyvolané pandemie nedošlo. Na úvod
k nám zavítal účastník okresního přeboru z Březové, kterého jsme porazili 2:0. V tomto zápase dostali šanci převážně mladší kluci. V následujících
týdnech jsme už měřili síly s týmy z vyšších soutěží,
převážně krajského přeboru. To se již do sestavy
vrátily naše stabilní opory a na předvedené hře
to bylo znát. Nejprve se našim klukům podařilo
přesvědčivě porazit Pustou Polom 3:1 a posléze
i Břidličnou 2:1. Mezitím jsme si ještě s chutí zastříleli proti rakouskému Albrechtsbergu 8:2. Ostrou
zkoušku pak kravařský výběr zakusil v zápase proti
diviznímu Frenštátu. Utkání jsme sice prohráli 2:0,
ale zápas byl dobrým testem pro naše kluky, aby
se poměřili i s těžšími soupeři. Chtěli-li pomýšlet
na nejvyšší příčky i v průběhu jarní části, byla taková konfrontace víc než užitečná. Porážkou pak
skončilo i venkovní střetnutí na hřišti v Háji ve
Slezsku, na který jsme nestačili v poměru 3:2, ale
i tak jsme odvedli poměrně slušný výkon. No a jak
už bylo řečeno, na domácí derniéru proti Klimkovicím už nedošlo. V následujících dnech jsme všichni úpěnlivě čekali, jak se bude průběh pandemie
vyvíjet. Ovšem neustále stoupající počty nakažených a zpřísňování vládních opatření byly jasným
signálem, že se k fotbalu asi jen tak nevrátíme a že
sezóna se nejspíše nedohraje. Naděje však umírala
poslední.
Jarní část amatérských soutěží zrušena
Černý scénář o předčasném ukončení soutěží se
bohužel nakonec naplnil. Dne 7. dubna 2020 vydal
Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR prohlášení,
na jehož základě se všechny fotbalové soutěže od
3. ligy níže včetně soutěží mládežnických kategorií ruší. Otevřené dveře zůstaly pouze 1. a 2. lize a

pohárovému MOL-Cupu. Dobře rozjetá fotbalová
sezóna tak našim celkům definitivně skončila.
Z výsledného prohlášení VV FAČR vyplývá pro naše
celky MFK Kravaře následující:
1) Veškeré mistrovské a pohárové soutěže se plošně na celém území ČR k datu 8.4.2020 ukončují.
2) Konečné pořadí v tabulkách soutěží zůstává
platné k datu 8.4.2020.
3) Kluby z jednotlivých soutěží nepostupují ani
nesestupují vyjma případů stanovených Rozhodnutím. Pravidla pro doplňování soutěží se použijí
v souladu se Soutěžním řádem.
4) Jarní přestupní okno pro amatéry se prodlužuje
k datu 31. 5. 2020.
5) Pořádání nemistrovských soutěží a přátelských
utkání je možné pouze v souladu s rozhodnutím
orgánů státní správy.
Otázka dohrání amatérských soutěží byla na
okresních a krajských výborech hojně diskutována.
Avšak při samotném vývoji pandemie, která spíše
nabírala na obrátkách, než aby se rozvolňovala,
bylo víc než pravděpodobné, že se minimálně pro
nadcházející jaro musíme s fotbalem rozloučit.
Jistá šance tady sice byla, ale to by se musely soutěže rozeběhnout nejpozději do půlky dubna, aby
se současná sezóna 2019/20 stihla vůbec dohrát
v řádném termínu ke konci června. Navíc by se
muselo přistoupit k alternativě mnoha vložených
kol, což by pro kluky znamenalo přizpůsobit se
pravidelnému hernímu režimu středa-neděle. Tento krok je na úrovni amatérských soutěží prakticky
nereálný. Bylo jasné, že v případě jistých uvolnění
vládních opatření by většina hráčů řešila i jiné záležitosti, než jen samotný fotbal. I proto se sáhlo k
jedinému možnému řešení, a to k ukončení stávající sezóny 2019/20.
Úspěch mladších žáků na finálovém turnaji
Ale aspoň jednu pozitivní zprávu zde zmínit můžeme, ba dokonce musíme. Týká se naší mladší
žákovské kategorie, která se druhým rokem po
sobě zapojila do krajské zimní ligy, což je série dílčích turnajů, kterých se účastní přibližně 30 oddílů
z celého Moravskoslezského kraje. Od listopadu
do března se ve sportovních halách v Brušperku
a Raškovicích konaly čtyři kola základních skupin,
přičemž ze všech odehraných zápasů se postupně
sčítaly body do turnajové tabulky. Šest nejlepších
celků ze všech skupin si pak zajistilo účast na finálovém turnaji, který se konal v sobotu 7.3.2020
v Brušperku. Je skvělou zprávou, že ani tentokrát
na tomto závěrečném turnaji nechyběl náš celek MFK Kravaře. Naši kluci obhajovali prvenství
z loňského roku a za tímto cílem si šli i tentokrát.
Na úvod turnaje jsme porazili celek z Třebovic 2:1,
poté jsme však nestačili na Starou Bělou a prohráli 0:2. Ve zbylých třech zápasech jsme už ale opět
vítězili. Kluci nejprve přestříleli Krnov 3:0, poté přehráli Vřesinu 2:1 a nakonec si poradili i se Starým
Městem 3:1. Turnaj byl nesmírně vyrovnaný a na

jméno vítěze se čekalo až do posledních okamžiků.
Nakonec se z celkového prvenství radovala Stará
Bělá, kravařská družina obsadila krásné 2. místo.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem malým aktérům, kteří úspěšně reprezentovali naše
klubové barvy a město. Jmenovitě se jedná o tyto
kluky: Jakub Ďuriška, Sebastian Hájek, Josef Halfar, Tobias Hladký, Aleš Mikulenka, Tadeáš Pchálek,
Kryštof Sentenský, Daniel Slunský, Mikuláš Šťastný,
Jakub Urbanec, Ondřej Veleba, Adrián Vilášek a
Simon Vilášek. Velké Poděkování patří také trenérovi celku, p. Romanu Krzischovi, který se po celou
dobu ligy pečlivě staral nejen o rady na střídačce,
ale i o dozor nad kluky. V neposlední řadě děkujeme také všem rodičům, kteří nás osobně doprovázeli a podporovali svou účastí na turnajích.
Nová klubová šála pro fanoušky
Během zimní přestávky jsme neotáleli ani na poli
fanouškovském. Dosavadní fotbalovou horečku,
o kterou se postaralo především naše A-mužstvo,
jsme z trávníků chtěli přenést i mezi vás, fotbalové
fanoušky. A tak jsme se rozhodli, že necháme ušít
nové klubové šály, které už delší dobu v našem sortimentu scházely. Nechali jsme vypracovat celkem
tři návrhy a ty posléze představili na facebooku
našeho oddílu. Tam proběhla formou hlasování i samotná anketa. Vítěznou verzi jsme nechali
zhotovit u polského dodavatele, který nám šály
úspěšně vyexpedoval. My pak byli připraveni, že
vám na úvodním jarním domácím zápase nabídneme šály k prodeji. Leč jak víme, koronavirus nám
v tom zabránil. Šály máme pochopitelně i nadále
k dispozici. Kdo má zájem, může se nám ozvat na
klubový facebook a domluvit si osobní schůzku
ke koupi. Cena šály je 250 Kč. Kromě šálů chceme
časem zhotovit i vlajku, která nás bude doprovázet
na všechny zápasy našeho mužstva. Ale to snad až
někdy příště.
Slovo na závěr
Je to velmi trpký konec za uplynulou, navíc tak mimořádně úspěšnou sezónou. Obzvláště, když nás
zachvátila ta pravá fotbalová horečka. Ale nedá se
nic dělat. Pokud má platit zásada, že je zdraví člověka na prvním místě, musí se holt přistoupit i na
takováto řešení. Pořád si musíme uvědomit, že je
fotbal především zábava, i kdybychom byli fotbalovými profesionály a živili se touto hrou. Musíme
se současné pandemii postavit jasně čelem a společnými silami ji porazit. A to zvládneme jedině tak,
že budeme respektovat vládní nařízení a všichni
táhnout za jeden provaz. Koneckonců to tak platí i
ve fotbale. I tam je síla kolektivu mnohem účinnější
cestou za vytouženými výhrami, než lhostejnost jedince pídícím se po vlastním egoismu. Věřím, že to
společnými silami zvládneme. Odměnou nám pak
bude opětovná radost z té nejkrásnější kolektivní
hry pod sluncem. SPORTU ZDAR A KRAVAŘSKÉMU
FOTBALU ZVLÁŠŤ!!!
Jiří Lusar
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Běh zámeckým parkem se uskuteční
v jiném termínu
Vážení sportovní přátelé, v neděli
14.6.2020 by se měl uskutečnit 38. ročník
populárního běhu Zámeckým parkem.
Z důvodu protiepidemiologických opatření, kdy v době psaní tohoto článku je
možno pořádat sportovní akce s účastí
do 100 lidí, je nemyslitelné, abychom tento závod uspořádali, neboť tohoto běhu
se každý rok účastní více jak 300 závodníků všech kategorií a k tomu další spousta fanoušků a příznivců tohoto závodu.
Nicméně, situace se neustále vyvíjí a my
ji bedlivě sledujeme a jsme připraveni
v případě uvolnění nynějších omezení
závod uspořádat. Jsme také připraveni
závod přesunout na jiný termín. Pokud
se tak stane, budeme vás včas informovat
a věříme, že si přijdete zaběhat, či podpořit v běžeckém soupeření vaše ratolesti či
ostatní běžce.
Tato nenadálá koronavirová situace ohromila od začátku března všechny sportovní akce, včetně námi připravované Jarní
„10“, která měla proběhnout v neděli
15. března na Olšinkách. Od té doby bylo,
a ještě bude asi zrušeno hodně běžeckých
závodů. Ale moderní technologie jsou
dnes nedílnou součástí i běžeckého sportu, takže i přes jistá omezení se pár závodů podařilo uspořádat. Stačilo k tomu
vytyčit trať na mapách.cz, určit délku
trvání a pak si už každý mohl danou trať
proběhnout. Na místě startu bylo potřeba
zapnout mobilní aplikaci, co nejrychleji se
dostat po zadané trase do cíle, v cíli aplikaci stopnout a pak už jen údaje odeslat pořadatelům k vyhodnocení a zkontrolování,
zdali účastník proběhl správně celou zadanou trasu. Nic na tom nevadí, že vyhlášení
vítězů neproběhne, důležitý je aspoň ten
pocit závodění, i když jen o samotě.
Za Prajzský BK Kravaře
Jan Ferenz

Řádková inzerce
Mám zájem o nemovitost ve
Vaší obci.
Tel. 603 539 999

Stolní tenis: Nedokončená, ale úspěšná,
sezona
Pro stolní tenisty SK Kravaře, z.s. byla
sezona 2019/2020 velmi úspěšná, přestože se zcela nedohrála kvůli koronavirové pandemii. „A“ družstvo mužů ji však
stihlo dohrát a skončilo na vynikajícím,
a nutno dodat zcela nečekaném, 2. místě, což znamená postup do OP 1. třídy.
Co se týče venkovních zápasů, tak v nich
byli naši hráči dokonce nejlepší. Celková
bilance je tedy následující : 18 13 2 3
183:141 41b. Pozitivní na celé sezoně
byl také fakt, že mužstvo ji odehrálo ve
stabilní sestavě, prakticky ve 4 lidech.
Mezi jednotlivci byl v úspěšnosti nejlepší ten nejmladší člen týmu - Tadeáš
Slivka (70%), který zaznamenal v uplynulé sezoně výrazný výkonnostní skok
a v mnohých zápasech dělal ten rozhodující 10. bod. Mnoho za ním nezaostal
Dušan Sněhota (63,2%), který byl týmovou jedničkou. Dalšími členy úspěšného
družstva byli Hubert Weczerek (50,7%)
a Rudolf Břemek (37,5%). Ve dvou zápasech ještě nastoupil Karel Žídek
a v jednom Josef Juchelka. Na výborných výsledcích mají zásluhu i dobře
složené a sehrané čtyřhry (Břemek, Slivka a Sněhota, Weczerek), které zahajují zápasy a často jsme po nich vedli 2:0
a hned se hrálo lépe. Zkrátka, měli jsme
stabilní a vyrovnaný tým, který táhl za
jeden provaz, vyhýbala se mu zranění a
v některých zápasech měl i to pověstné
štěstíčko, ale to přeje připraveným.
„B“ družstvo mužů hrálo OP 3. třídy a
to právě svou soutěž dohrát nestihlo,
protože v této třídě startovalo 13 týmů
(v OP 2. třídy jich hrálo 10). Poslední dva
venkovní zápasy se tak už neuskutečnily. Také „béčko“ mělo velmi povedenou sezonu, kterou korunovalo rovněž
postupem do vyšší soutěže (OP 2.třídy)
z 2. místa. Jejich bilance zní : 22 16 1
5
252:144 49b. Mezi nejlepší hráče
celé soutěže patřili Karel Žídek (82,3%) a
Josef Juchelka (79,5%). Výborně je doplňovali Ladislav Maňas (68,9%) a Maxmilián Szewieczek (58,3%). V 6 zápasech dostal šanci zahrát si i náš nejlepší mladší
žák Jiří Nevřela ml. a v prvních zápasech
mezi muži si nevedl vůbec špatně (30%).
Do sedmi utkání zasáhli ještě Martin
Mrkwa (38,5%) a Jiří Nevřela st. (35%).
V jednom utkání nastoupili Marek Weczerek a další žák Jan Peterek. Také tento

tým těžil ze své vyrovnanosti a solidních
náhradníků, kteří úspěšně zaskakovali
v případě potřeby.
V mládežnických kategoriích jsme měli
rovněž dvě družstva, když „áčko“ hrálo OP 1. třídy dorostu (v podstatě žáci +
ročník 2004). Bez Tadeáše Slivky, který
nastoupil jen ve dvou zápasech, to letos
bylo slabší a nakonec z toho vzešlo 5.
místo s touto bilancí : 10 2 3 5 49:51
9b. Tým tvořili tito hráči : Jiří Nevřela ml.
(62,96%), Jan Peterek (57,14%) a Michael Weczerek (33,33%). V jednom zápase
ještě nastoupila Věra Samolejová, která
byla dopsána na soupisku dodatečně,
když na základě dobrých výkonů v tréninku a OBTM v Darkovicích byla po podzimní části soutěže zaregistrována. „Béčko“ hrálo OP 2. třídy, sk. B a nastupovali
za něj hlavně úplně noví hráči, kteří se
jevili dobře v kroužku stolního tenisu při
CVČ v Kravařích a tak byli zaregistrováni,
aby mohli hrát pravidelně mistrovské zápasy v dlouhodobé soutěži. Bylo to pro
ně mnohdy složité, ale jak se říká, každý
začátek je těžký a tak sbírali především
nové zkušenosti a poznali, že musí ještě
hodně trénovat. Přesto alespoň jedno
vítězství nakonec vybojovali, když venku
porazili TTC Bolatice. Nejlepší úspěšnost
měli Jan Nevřela (11,11%) a Adam Kašný (8%). Dále tým tvořili Martin Štědroň,
Dominik Kašný, Karel Kotzian, Antonín Štědroň a Michael Weczerek, který
nastoupil jako posila do dvou zápasů.
Žáci, resp. dorostenci, své soutěže stihli
dohrát, ale už nestihli okresní přebory
jednotlivců a závěrečný OBTM v Darkovicích.
Na závěr chci ještě poděkovat všem hráčům za vzornou reprezentaci oddílu a
města Kravaře ve svých soutěžích, obětavým rodičům, kteří naše mladé hráče
vozili na zápasy a turnaje bez nároku na
odměnu a všem dalším, kteří v průběhu
sezony pomáhali při organizaci turnajů a
zajišťování dotací, z kterých jsme si pořídili dva nové stoly a ten třetí zakoupilo CVČ Kravaře, s kterým oddíl stolního
tenisu SK Kravaře úzce spolupracuje ke
spokojenosti obou stran.
Hubert Weczerek
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ZHODNOCENÍ FLORBALOVÉ SEZÓNY 2019-2020
Přinášíme vám zhodnocení a ohlédnutí za florbalovou sezónou 20192020, která byla z důvodu nařízení vlády vlivem celosvětové pandemie předčasně ukončena. Všechny naše týmy hrály oficiální soutěže
pod hlavičkou sportovního klubu P.E.M.A. Všechny kategorie měly
pravidelné tréninky dvakrát týdně. Turnaje a zápasy probíhaly po celé
severní Moravě, domácí turnaje pak odehrály naše týmy ve sportovní
hale Mářadkova v Opavě a ve sportovní hale ZŠ v Hradci n/Moravicí.

ZHODNOCENÍ
PŘÍPRAVKA

V této sezóně hrál poprvé oficiální soutěž také tým přípravky. Jedná se
o kategorii, kde jsou zařazeni nejmladší hráči (6-7 let). Moravskoslezská liga přípravek se hrála formou samostatných turnajů a na každém
se střetlo 5 týmů. Kluci prošli základním florbalovým tréninkem, tak
aby postupně zdokonalovali své florbalové dovednosti a zvládli odehrát soutěžní zápasy. V této věkové kategorii nejde na turnajích až tak
o výsledky, ale o to, aby se děti florbalem bavily. Nicméně naší bilanci
zmínit musíme, jelikož byla až neuvěřitelná. Z osmi odehraných turnajů
skončilo naše mužstvo vždy na bedně a tři turnaje jsme celkově vyhráli.
V mužstvu bylo hned několik šikovných hráčů. Nejvýrazněji se prosadili
a našimi oporami byli Max Abrahamczik a Jan Nevřela. Všichni kluci si
svou první soutěžní sezónu náležitě užili a dobře si zahráli, škoda jen že
dva poslední turnaje se již nestihly odehrát. Tým hrál skvěle a má velmi
dobře našlápnuto, aby byl úspěšný i v dalších kategoriích.

posledním turnaji. Jinak tým obsadil pětkrát 2. místo a dva turnaje se
nám podařilo celkově vyhrát. Především vítězství na domácím turnaji
si kluci náležitě užili. Našimi nejlepšími hráči byli Jakub Bulička a Leandro Alesio Kaluscha, kteří během celé sezóny předváděli fenomenální výkony.

STARŠÍ ŽÁCI

Tým starších žáků hrál oficiální soutěž Moravskoslezský přebor SŽ
klasickou formou tabulky. Oproti minulé sezóně byl tým početnější a především kvalitnější. V některých zápasech nás doplňovali jeden až dva hráči z Hradce n/M. Již od začátku sezóny se nám dařilo,
tým předváděl rychlou kombinační hru se spoustou šancí a dobrou
obranou. Z kluků vyzařovala velká energie a všichni soupeři z nás
měli obrovský respekt. V sezóně se stihlo odehrát 18 zápasů, s bilancí 13 výher, 2 remíz a 3 proher. V neukončené tabulce nám patřilo
3. místo s minimální ztrátou na čelo. Je tedy škoda, že se soutěž
kompletně nedohrála. Mezi naše nejlepší hráče patřil Vojtěch Přibyla a Jakub Peterek.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem našim partnerům a sponzorům, kteří nás podporovali během sezóny. Jsou to především Město Kravaře, CVČ Kravaře, S.K.
P.E.M.A. Opava, JPO služby, Hostinec Peron, Schwarz OOPP, Globus
Ostrava, MUDr. Olšr, pan Harazim. Velké poděkování patří také rodičům, kteří s námi jezdili na zápasy a podporovali nás i jako fanoušci.
Největší poděkovaní patří především hráčům, kteří odehráli sice zkrácenou, ale velmi náročnou sezónu. Děkujeme všem.
Za FBC Kravaře trenéři
Ondřej Frank, David Thomas

ELÉVOVÉ

Tým elévů hrál oficiální soutěž Moravskoslezská liga elévů hranou
formou samostatných turnajů zvláštním formátem, kdy se zápasy
odehrávají na dvou hřištích současně a celkový výsledek se sčítá.
Tým tvořilo stejně jako loni polovina hráčů z Kravař a polovina hráčů z Hradce n/M. Naši půlku vždy doplňovali nejšikovnější kluci z přípravky. Spolupráce s Hradcem fungovala velmi dobře. Výsledky v této
kategorii byly rozhodně lepší než v minulé sezóně. Elévové odehráli
sedm turnajů. Podařilo se nám několikrát umístění v první trojce. Jeden turnaj se nám podařilo celkově vyhrát, což všichni řádně oslavili.

MLADŠÍ ŽÁCI

Mladší žáci si zahráli oficiální soutěž Moravskoslezská liga MŽ, která
se hraje formou samostatných turnajů vždy s 5 týmy. Mužstvo bylo
velmi dobře složeno. Náš tým zdobila rychlá útočná hra první lajny,
ale především bojovnost každého hráče. Síla týmu se projevila také
na výsledcích. Naším nejhorším výsledkem v sezóně bylo 3. místo na
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VÁŠ KRAVAŘSKÝ
REALITNÍ MAKLÉŘ
POMŮŽU VÁM
PRODAT VAŠI
NEMOVITOST, DÍKY
TĚMTO NOVINKÁM :

- 3D VIZUALIZACE
- VIDEOPROHLÍDKY +
DRON
- PROFESIONÁLNÍ FOTKY
Zbyněk K u n z

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

Tel.-mobil :

Web

:

www.heartreality.cz

Výstavbu realizují:
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4 BALÍČKY
AUTOPOJIŠTĚNÍ
NABITÉ
VÝHODAMI.

Jezdím málo,
platím málo.

Žijte si.

Vybrat si vhodné autopojištění je ještě
snadnější nejen díky výhodám, kterými
jsou naše balíčky nabité. Co třeba levnější
pojištění pro toho, kdo málo jezdí?
Využijte možnost sjednat si autopojištění se
slevou až 31 %.
Nabídka platí do června 2020.

Slevy lze uplatnit výhradně u:
pobočka Allianz, a. s., Opavská 120/117, Kravaře

20

5–20

182

MĚSÍČNÍ

195

let

PROMO

AKCE

www.napojove-centrum.cz

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

✆ 728 644 712
gastro zboží

·

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

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

Sudové limonády z produkce
Zlatovar
Zlatocola, s colovou příchutí

459,-/30L
659,-/50L

(1L=15,30)
(1L=13,18)

Malina, Citron, Pomeranč
Jahoda, Kiwi, Hrozno

449,-/30L
599,-/50L
Bezinka

529,-/30L
699,-/50L

(1L=14,96)
(1L=11,98)

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

(1L=17,63)
(1L=13,98)

NEJVĚTŠÍ výběr značek sudového piva v Opavě !

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

Půjčovné chlazení po celý rok při zakoupení sudového piva Zlatovar

www.napojove-centrum.cz

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

✆ 728 644 712
www.zlatovar.cz

ZAL.

P

1298

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

www.pijsrozumem.cz

Nyní je náš sklad dostupný i z obchvatu – Exit Pekařská

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

Aktuálně		
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SPECIÁLNÍ
PROHLÍDKY
ZÁMECKÉ KAPLE

15. června 2020
v časech 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 hod.

(max. 25 osob ve skupině)

Přednášející
PhDr. Jiří Jung, Ph.D. – historik, specialista

				

na barokní stavby

ak. mal. Romana Balcarová - restaurátorka
Nutná rezervace vstupenek!
Vstupenky je možno zakoupit na Zámku v Kravařích
a v Městské knihovně Kravaře, případně zamluvit
na tel. č.: 553 777 971

VSTUPNÉ 50 Kč

V ceně vstupného je také prohlídka zámecké
expozice.

ZÁMECKÁ EXPOZICE
Nahlédněte společně s námi do života zámeckých pánů, ale i obyčejných lidí...
ČERVEN - SRPEN (úterý - neděle) 10:00 - 17:00 hod.
www.kravare.cz

Otevíráme v sobotu 30. května!
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