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Z obecního úřadu

Slovo starosty
položeny první metry potrubí. Nově bude položeno něco málo přes 3 km potrubí včetně přípojek.
Hotovo by mělo být za 12 měsíců. Ti, kteří už na
připojení netrpělivě čekají, se však budou moci
napojit až po kolaudaci celé ukončené stavby, což
předpokládám začátkem příštího roku. Stavbyvedoucím je pan Chum Marek, který si vzal za své,
že v oblasti, kde se bude kopat, dostanou všichni
občané informace o omezeních do svých poštovních schránek. Jinak informace o postupu prací
a harmonogramu celé stavby najdete na našich
nových webových stránkách v sekci úřad. Věřím,
že se vám stránky budou líbit a rychle se v nich
zorientujete a najdete tam vše, co potřebujete.
Nově máte také možnost si aktivovat aplikaci
mobilní rozhlas a dostávat tak aktuální informace
o dění v obci přímo do vašich mobilů v aplikaci
Mobilní rozhlas, e-mailem na vaši uvedenou
adresu nebo SMS zprávou v případě krizové
události. Věřím, že tuto možnost v hojné míře
využijete a k mobilnímu rozhlasu se přihlásíte.

Vážení spoluobčané,
končí nám zima nezima, bez sněhu a obvyklých
mrazů. Je mi líto zimu milujících dětí i dospělých,
že si jí v naší obci neužili.
Na druhou stranu si zimu
pochvalovali stavbaři. Na
přístavbě školky se pracovalo mimo vánoc a konce roku nepřetržitě a stavba běží dle plánu. Chci
poděkovat všem rodičům našich nejmenších
a samozřejmě i jim a pracovníkům mateřské
školky, že se nezbytné bourací a další hlučné
práce mohly dělat i mimo víkendy. Děkuji za
pochopení a vstřícnost, díky čemuž máme stavbu tak daleko. Je vyzděna přístavba, udělaly se
stropy a střecha, na které chybí umístit světlík,
položit vrchní izolaci, dosypat substrát a vysadit
suchomilné rostliny. Jsou osazena skoro všechna okna, za provozu se podařilo přestěhovat
kotelnu do nového prostoru a starou zasypat.
Hrubá stavba intenzivně pokračuje a v nejbližších
dnech se začnou realizovat obklady, podlahy
a dokončovat vnitřní omítky. Celá přístavba má
rozpočet skoro 12 mil. Kč a do února bylo prostavěno 2,2 mil. Kč. Zhotovitele tedy ještě čeká
hodně práce, ale zatím nenaznačuje nic tomu,
že by do začátku nového školního roku nemělo
být vše hotovo. Děti a jejich rodiče se můžou
těšit na tyto nové prostory naší mateřské školy,
které hlavně umožní uspokojit další naše občany
a jejich děti při řešení předškolního vzdělání. Aby
rodiče školáků v budoucnu nemuseli řešit, kde
umožnit svým dětem absolvování základního
vzdělání, rozhodlo zastupitelstvo obce dostavět
v naší obci i druhý stupeň základní školy.

Jako každým rokem proběhla i v naší obci
Tříkrálová sbírka a chtěl bych všem moc poděkovat, koledníkům za jejich čas a vám občanům
za finanční příspěvek. Zase se vykoledovalo více
než v předcházejícím roce a u nás v obci to bylo
nakonec 78.181 Kč (loni 72.193 Kč) a celkově
za Hlučínsko to byly 2.632.251 Kč. Z této částky
zůstává pro naši charitu 65%, a to je dobře. Chtěl
bych taky poděkovat všem, kteří přispěli na nové
varhany do naší kaple a hlavně otci Václavovi,
který se o celou tuto výměnu stará. Už se těším, až
se zaposloucháme do tónů jejich nových píšťal.
Naše obec se stále rozvíjí, za poslední rok
nám přibylo 40 obyvatel a tak jsme se dostali
pro rok 2020 na číslo 2093. Intenzivně se dostavují domy Na Panském, a proto bychom chtěli
koncem dubna ukončit úpravy komunikace
po stavbě nejen splaškové kanalizace, ale i po
činnosti stavebníků v této oblasti. Ve stejném

V minulém čísle jsem vás informoval, že u nás
bude 3. etapu splaškové kanalizace realizovat
firma Hydrospor. A i tady nám počasí pomohlo
k tomu, že jsme začali kopat už v únoru a máme
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rozhodlo opravit také náš kulturní dům. Loni jsme
na budově opravili střechu a letos dostane novou
fasádu. Rekonstrukce proběhne také uvnitř.
Vyměníme osvětlení za modernější a úspornější,
nový vzhled dostanou také toalety i zařízení baru
v sále. Vše by se mělo stihnout do konce května.

období bychom chtěli dokončit loni budovanou cyklotrasu, kde je potřeba opravit na třech
místech poškozené asfalty a taky konečně celou
stavbu zkolaudovat, aby mohla sloužit bez omezení veřejnosti.
Letos počátkem února jsme si připomenuli
významné výročí, které výrazně ovlivnilo celé
Hlučínsko i naši obec. Uplynulo 100 let od přičlenění Hlučínska i naší obce k Československu.
Tuto událost si u nás připomeneme koncem
července, kdy obec spolu s hasiči připravuje
velké oslavy.

S přicházejícím jarem se probouzí příroda
k novému životu a i my začínáme být aktivnější,
hlavně na svých zahrádkách a při zvelebování
svých domovů. K tomu vám přeji hodně síly
a hlavně zdraví. Chci věřit, že nás současná
epidemie koronaviru nepoznamená na zdraví,
že tuto mimořádnou situaci díky disciplíně a
zodpovědnosti zvládneme a brzy se vrátíme k
obvyklému způsobu života. Přeji Vám pohodové
a veselé prožití Velikonoc.

Jelikož je naší prvořadou snahou a povinností pečovat o obecní majetek, který postupně
opravujeme a modernizujeme, důkazem čehož
je například zateplení základní školy, rekonstrukce a přístavba mateřské školy, zastupitelstvo

Pavel Myslivec, starosta obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce Markvartovice
V letošním roce nás čeká nejen dostavba
splaškové kanalizace

za 35 mil. Kč bez DPH, bude v letošním roce
dokončena rekonstrukce a přístavba mateřské
školy, dále bude zokruhován vodovodní řád na
ulici Jabloňová a Písečná a již v únoru se podařilo vyměnit okapy na kapli Nejsvětější Trojice.
Čekají nás však i další velké investiční akce, na
které v současné době zpracováváme projekty
a po nezbytné legislativě a vydání stavebního
povolení budou tyto stavby realizovány. Jedná
se, např.: o přechod pro chodce a chodník na
ulici Šilheřovická (mezi čapím hnízdem a autobusovou zastávkou U Wybrantze), dostavbu
chodníku na ulici Šilheřovická (na konci obce
směrem na Šilheřovice), opravu hasičské nádrže
na ulici U Dubu, fotovoltaiku na budovy základní
a mateřské školy, opravu fasády na kulturním
domě včetně rekonstrukce interiéru, projekt
pro rekonstrukci Staré pekárny pro účely obce,
přístavbu obecního úřadu včetně výtahu
a garáže pro SDH. Dále počítáme s projektem
pro výstavbu 2. stupně základní školy. Finance
budou samozřejmě investovány i do dalších
neinvestičních projektů.

Zastupitelé na svém 9. zasedání dne 16. prosince 2019 mimo jiné schválili Rozpočet obce
Markvartovice pro rok 2020.
Předpokládané příjmy ve výši:
45.245.000,00 Kč
Z toho:
Daňové příjmy:

42 256 840,00 Kč

Nedaňové příjmy:

2 481 660,00 Kč

Přijaté transfery:

506 500,00 Kč

Výdaje celkem:

98 107 000,00 Kč

Financování:

52 862 000,00 Kč

Rozpočet byl schválen jako schodkový a financování z vlastních zdrojů.
Mimo již zmíněnou dostavbu splaškové kanalizace, která byla vysoutěžena firmou Hydrospor
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Z obecního úřadu / Ze života v obci
Na lednovém zasedání zastupitelé schválili spolufinancování pronájmu kontejnerové školy pro
ZŠ Ludgeřovice ve výši 50% skutečných nákladů
na pronájem. Provoz a vybavení tříd budou
financovat Ludgeřovice. Obě obce se v posledních letech rozrůstají a škola v Ludgeřovicích už
kapacitně nestačí, a proto připravují nástavbu
školy – přístavbu dalšího patra.

Celý schválený rozpočet je zveřejněn na úřední
desce s dálkovým přístupem: www.markvartovice.cz/urad/uredni-deska-1/
Na tomto zasedání zastupitelstva složil slib
zastupitele Petr Tesař, který nastoupil ex lege, tj.
ze zákona za odstoupivšího člena zastupitelstva
Dušana Drozda po jeho rezignaci na mandát
zastupitele. Uprázdní-li se mandát v zastupitelstvu obce, nastupuje za odstoupivšího člena
zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny
téže volební strany v pořadí dle výsledku voleb.

Do té doby, optimisticky do poloviny roku 2021
chce obec Ludgeřovice situaci řešit dvěma třídami kontejnerové školy.

Obecní bezúročné půjčky v rámci kotlíkových dotací
půjčku zažádali. K dnešnímu dni
můžeme konstatovat, že půjčka
byla poskytnuta zatím čtyřem
zájemcům a tyto výměny kotlů
byly zrealizovány. Jeden z žadatelů po obdržení kotlíkové
dotace v letošním roce již splatil
celou zapůjčenou částku.
Zuzana Pistovčáková

Na podzim loňského roku zastupitelé schválili poskytování tak
zvaných kotlíkových půjček
pro občany obce na předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva
za nízkoemisní zdroje. Tuto
nabídku využilo 15 našich spoluobčanů, kteří o kotlíkovou

Jarda Bohačík z Markvartovic
a nepodařilo se setkání uskutečnit při některé z obecních akcí.
Nakonec se přeci jen dobrá věc
podařila. Pan starosta navštívil
pana Bohačíka při jeho návštěvě
rodičů o vánočních svátcích.
Pan starosta poděkoval jménem
všech občanů naší obce ,,Jardovi“ za skvělou reprezentaci
obce Markvartovice a popřál
mu pevné zdraví a mnoho dalších úspěchů nejen v basketbale, ale také v osobním životě.

Zhruba před rokem,
v březnu 2019 většina občanů
Markvartovic našla společnou
řeč. Téma pro rozhovor bylo
jasné ,,Jarda Bohačík z Markvartovic si zahraje proti Spojeným
státům americkým na MS v basketbale“. Úspěch našich basketbalistů byl překvapivý a pocit,
že jeden z těch úspěšných hráčů
je ,,náš Jarda“ byl velmi hřejivý.
Zastupitelé obce navrhovali
ocenit našeho tak úspěšného
spoluobčana. Padlo několik
návrhů, jak to učinit. Bohužel pan Bohačík trvale
v naší obci nežije, jeho diář je velmi zaplněný

Zuzana Pistovčáková
místostarostka
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Ze života v obci

Novoroční koncert
Nový rok jsme v Markvartovicích opět zahájili
oblíbeným Novoročním koncertem, který se
konal 8. ledna v kapli Nejsvětější Trojice. Během
večera zazněl výběr z nejznámějších písní našich
a světových skladatelů. Účinkovali: Zdenka
Mervová, nositelka ceny Opavské Thálie (2006)
a Jana Kurečková, členka Národního divadla
moravskoslezského v Ostravě. Velmi poutavě
slovem a vlastními básněmi provázel básník,
písničkář a výtvarník Oldřich Kolovrat. Dobrovolné vstupné ve výši 7 615 Kč bylo předáno
na následné páteční ranní bohoslužbě faráři
Václavovi Koloničnému. Finance budou využity
na opravu varhan pro naši kapličku.
Novoroční koncert tak odstartoval sérii letošních
kulturních pořadů a nebude jich zrovna málo.
Zuzana Pistovčáková
místostarostka

Ocenění dárců krve
Pan Stanislav Janoš a pan Miroslav Martinek byli ČČK oceněni již po několikáté. Nyní
za 160 bezpříspěvkových odběrů a to Zlatým
křížem 1. třídy. K tomuto ocenění se přidali
také zástupci naší obce, kteří tyto dva dárce
přivítali na obecním úřadě, aby jim vyjádřili
velký dík nejen za sebe, ale také za všechny
občany. Dárce odměnili finančním příspěvkem a drobným dárkem.

V naší obci již léta oceňujeme bezpříspěvkové dárce krve. Darování krve je sice
dobrovolné, ale tito lidé svým přístupem
zachraňují životy. A zítra to může být kdokoliv
z nás, kdo bude tuto pomoc potřebovat. Krev
totiž nejde uměle vyrobit, je potřebná při
těžkých úrazech a operacích. Krev je potřebná
také při léčbě nádorových onemocnění, je
potřebná pro lidi s nemocemi krve a také pro
výrobu léků.

Zuzana Pistovčáková
místostarostka
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SPOZ
– Diamantová svatba
manželů Krzikalových
Dne 2. ledna 2020 jsme se stali
svědky oslavy 60 - ti let společného života manželů Arnošta
a Renáty Krzikalových.
Přejeme hlavně hodně zdraví
do dalších společných let.
Šárka Kubišová
předsedkyně SPOZ
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Ze života v obci

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA NA HLUČÍNSKU REKORDNÍ
Hlučín, 23.1.2020 – Obyvatelé Hlučíns nízkými příjmy. Část výtěžku podpoří ošetřovaska přispěli do Tříkrálové sbírky částkou
telskou službu, která zajišťuje péči o nemocné
2 632 251 Kč*, což je o přibližně 300 tis. Kč
a umírající v jejich domovech.
více než v loňském roce. Do terénu vyrazilo
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí
324 skupinek, což představuje více než
u nás. V letošním roce se uskutečnil její 20. ročník.
1000 koledníků. Prostředky ze sbírky využije Charita Hlučín mimo
jiné na nákup polohovacích postelí, opravy či
podporu ošetřovatelské
služby, která se stará
o nemocné a umírající.
Výsledky koledování v roce 2020*
„Z celého srdce děkuji
všem dobrovolníkům, bez
kterých by sbírka nemohla
proběhnout. Je úžasné,
že v našem malém regionu se najde každoročně
přes tisíc lidí, kteří obětují
svůj čas a energii pro dobrou věc. Nesmírně si toho
vážím. Děkuji také všem
dárcům, kteří přijali koledníky a přispěli k rozvoji
charitního díla,“ řekl ředitel
Charity Hlučín Pavel Sobol
a dodal, že Charita poděkuje všem koledníkům
v únoru, kdy je tradičně
pozve na filmové představení do kina v Bolaticích.
Z celkového výtěžku
sbírky zůstane dle stanoveného klíče na Hlučínsku
65 % vykoledované částky,
což je 1 710 963 Kč. Ty
plánuje Charita Hlučín
použít například na nákup
nových elektricky polohovatelných postelí, které
půjčuje za dotované ceny,
aby si je mohli dovolit i lidé

Vykoledovaná
částka
15 590 Kč

OBEC
Antošovice

123 637 Kč

Kravaře, včetně
Koutů a
Dvořiska
Ludgeřovice

171 621 Kč

Markvartovice

26 123 Kč

Bělá
Bohuslavice
Bolatice
Borová
Darkovice
Dolní Benešov
Zábřeh
Hať
Hlučín Bobrovníky
Hlučín –
Darkovičky
Hlučín - město
Chuchelná
Kobeřice
Kozmice

OBEC

79 501 Kč

Vykoledovaná
částka

Píšť

166 439 Kč

Rohov

130 542 Kč

292 226 Kč
184 320 Kč
78 181 Kč
103 349 Kč
37 075 Kč

Strahovice

53 512 Kč

59 140 Kč

Sudice

33 353 Kč

88 661 Kč

Šilheřovice

310 894 Kč
72 726 Kč
163 049 Kč
92 220 Kč

Štěpánkovice
Třebom
Vřesina
Závada

81 816 Kč
153 771 Kč
6 328 Kč
75 989 Kč
32 188 Kč

Celkem vykoledováno: 2 632 251 Kč

Část pro Hlučínsko dle určeného klíče (65 %): 1 710 963 Kč
Děkujeme za Vaše dary a podporu charitního díla. Všem koledníkům, koordinátorům,
zástupcům farností a obcí a měst Hlučínska děkujeme za skvělou spolupráci. Bez Vaší oběti
a nadšení by nebylo možné sbírku uspořádat.
Vaše Charita Hlučín.

*Jedná se o předběžné výsledky. Kompletní výsledky budou k dispozici po ověření bankou a zveřejněny na
www.charitahlucin.cz a ve Výroční zprávě Charity Hlučín za rok 2020.
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Vážení občané,
obec Markvartovice v rámci
zlepšení a modernizace komunikace s občany v nedávné době
zmodernizovala webové stránky
obce, kde si můžete také stáhnout mobilní aplikaci V Obraze, vím co se děje,
zřídila Facebook obce a v těchto dnech jsme
spustili komunikační platformu Mobilní Rozhlas.
I přes zavedení těchto moderních technologií
i nadále vydáváme Markvartovický zpravodaj,
který si také našel své čtenáře. Dále jsme Vám
k dispozici osobně celý pracovní týden na obecním úřadě. Věříme, že každý z Vás, kdo máte
zájem o informace z dění v obci, si tak najde
pro sebe vhodný způsob, jak být informován.

podpoře spolků, sociálních služeb, občanů,
o dalších dlouhodobých plánech obce, o životním prostředí, atd., veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo naší obce tvoří 15
zastupitelů (bez politické příslušnosti), občanů
obce Markvartovice, kteří dostali mandát od
Vás, občanů obce Markvartovice. Svou práci
vykonáváme podle svého nejlepšího vědomí
a svědomí, ale to neznamená, že přesto, že
je nás 15, vše víme a známe nejlépe, že jsme
neomylní. Pokud máte konkrétní nápady, podněty, připomínky, názory či pochvaly má smysl
je řešit právě zde. Přijďte na veřejné zasedání
zastupitelstva a podělte se s námi o ně. Rádi
si Vás vyslechneme a třeba přispějete svým
podnětem ke zlepšení života v naší obci. A o to
nám všem přece jde.

Vaše věcné připomínky na FB (např. chybí
název ulice v Mobilním Rozhlasu, nefunguje
odkaz pro přihlášení, apod.) se budeme snažit
řešit co nejdříve. Na Vaše osobní názory na FB
příspěvky nebudeme odpovídat.
Ráda bych Vás upozornila, že i přes tyto
moderní vymoženosti zůstává hlavním zdrojem
informací o hospodaření obce, o plánovaných
i právě probíhajících investičních záměrech,
o připravovaných kulturních a sportovních
akcích, o rozpočtových změnách, o finanční

Zuzana Pistovčáková, místostarostka

FOTOSOUTĚŽ 2020
ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE: BŘEZEN 2020

• každý účastník soutěže může zaslat max.
10 fotografií na téma „Náš oblíbený rodinný
recept“

Podmínky soutěže:
• soutěže se mohou zúčastnit pouze obyvatelé
obce Markvartovice

• uvařte, upečte nebo ugrilujte jídlo, které
Vaše rodina miluje, pokrm vyfotografujte
a fotografii s přiloženým receptem zašlete do
fotosoutěže

• fotografie budou přijímány pouze v elektronické podobě (formát JPG) prostřednictvím
elektronické pošty. Adresa pro zasílání fotografií je pistovcakova@markvartovice.cz
Předmět – FOTOSOUTĚŽ

• ze soutěže budou vyřazeny prokazatelně a radikálně upravené fotografie (fotomontáže...)

9

ICE
KVARTOV
R
A
M

Ze života v obci

• ke každé fotografii doplňte krátký popis,
datum pořízení, autora fotografie a kontakt
na autora (jméno, e-mail, tel., adresu)

• vyhodnocení soutěže a ocenění prvních tří
výherců bude 18. září 2020 na akci Krmášové
koláčobraní

• výhercem se stává fotografie s receptem, která
obdrží nejvíce hlasů ve veřejném hlasování

• zasláním fotografie do soutěže souhlasí
soutěžící s použitím fotografií pro propagaci
a prezentaci Obce Markvartovice a pro kalendář obce Markvartovice pro rok 2021.

• všechny fotografie včetně receptů budou
zveřejněny na webových stránkách obce

Karanténa a jak se v ní chovat
Karanténou ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 7 písm. a),
se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která
byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním COVID 19 nebo pobývala
v ohnisku nákazy onemocnění COVID 19 od
ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování
takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu
infekčního onemocnění v období, kdy by se toto
onemocnění mohlo šířit.

- při kašlání a kýchání si zakrývat ústa jednorázovým kapesníkem nikoliv rukou! (kapénky se
pak mohou přenést dál), kapesník pak ihned
vyhoďte
- hygienu rukou provádějte často, zejména
po kontaktu se sekrety dýchacích cest, před
jídlem a po použití toalety
- aby se zabránilo šíření infekce, nakládejte
bezpečně s odpady (odpadkový pytel vždy
svázat, nenechávat volně)

Pro onemocnění COVID 19 byla stanovena
14 denní karanténa, která zohledňuje dosavadní
poznatky o inkubační době onemocnění.

dále:
- často větrat

Po tuto 14 denní karanténu, je osoba povinna
omezit styk s ostatními osobami a sledovat svůj
zdravotní stav tak, že pokud se ve výše uvedeném období projeví klinické příznaky (teplota,
kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest svalů,
kloubů), je povinna kontaktovat svého praktického lékaře telefonicky nebo mimo ordinační
dobu linku 112 a řídit se pokyny zdravotnických
pracovníků.

- izolovat se v rámci domácnosti co nejvíce od
ostatních členů rodiny, nejlépe využít jednolůžkový pokoj se samostatným WC a koupelnou – pokud to není možné a jednolůžková
izolace není k dispozici, lůžka by měla být
umístěna nejméně 1 m od sebe a pokoj by měl
být dostatečně odvětráván. Po použití společných toalet pokaždé WC řádně dezinfikovat.

Osoba v karanténně je dále povinna dodržovat
pravidla osobní hygieny

- čistěte a dezinfikujte často povrchy, jako jsou
noční stolky, postelové rámy a další ložnicový
nábytek (dezinfekčními prostředky působící
na viry-poraďte se s prodávajícím)

- důkladné a časté mytí rukou teplou vodou
mýdlem, případně dezinfekci rukou alkoholovým dezinfekčním prostředkem s min. 70 %
podílem alkoholu

- měňte častěji oblečení, ložní prádlo, ručníky
apod., které pak důkladně vyperte s běžným
pracím prostředkem na 60 – 90°C, poté
důkladně usušte

Co má dělat osoba v karanténě?
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Zajištění nákupů, léků, venčení domácích
mazlíčků, doporučená pošta

Poděkování za služby
občanům

- nákupy, donášku léků apod. si zajistit telefonicky a položit po domluvě nejlépe za zavřené
dveře

Naše kadeřnice Katka, jak jí všichni
říkáme, dělá mimo svou práci něco
navíc. A to konkrétně pro seniory. Je vždy
ochotná dojít až domů, ostříhat a zase
trochu zkrášlit i ty z nás, kteří už mají
problém se někam dostat bez pomoci
dětí nebo vnoučat. Je to senzační služba,
za což jí moc děkujeme.

- přebíraní poštovních doporučených zásilek
jedině s rouškou a kontakt omezit na minimum (po nezbytně nutnou dobu)
- pobyt na vlastní zahradě bez přítomnosti
dalších lidí je možný
- venčení domácích mazlíčků zajistit jinou
osobou

Pan Stoklassa zase dělá objednávky
na brambory. A to už dlouhá léta. Každý
rok v září nechá informaci vyhlásit rozhlasem, pak už stačí jen zavolat a objednat si požadované množství brambor
k uskladnění, které vám dovezou až
domů, a pokud máte sklep, vydrží až do
března. Také skvělá služba, bez starostí,
bez obtěžování mladších rodinných příslušníků. Moc děkujeme!!!

- v případě nutnosti ošetření u lékaře, volat 155,
upozornit na vydání karanténních opatření,
vyčkat pokynů.
Co mám dělat, když nemám možnost zajistit
si nákup, či venčení domácích mazlíčků
jinou osobou a bydlím v panelovém domě:
- cestou praktického lékaře si zajistit respirátor
bez výdechového ventilu třídy FFP2, případně
2 chirurgické roušky, v krajním případě lze
použít šátek, šálu apod., kterou si zakryjete
ústa a nos – toto se týká osob, které nemají
příznaky onemocnění

Za všechny spokojené občany
D. Zdražilová

- nepoužívat výtah

ZMĚNA
V KALENDÁŘI OBCE
MARKVARTOVICE 2020

- nakoupit v době, kdy je nejmenší pohyb osob
– brzy ráno po otevření obchodu, případně
v noci
- dodržovat odstup min. 1 m od ostatních osob

Vážení občané, upozorňujeme vás, že
plánovaný Velikonoční jarmark, který je
uveden v kalendáři Obce Markvartovice
s datem 3. dubna 2020 se nebude konat
z důvodu nízké návštěvnosti této akce
v minulých letech.
Zuzana Pistovčáková
místostarostka

- důsledně dbát na hygienu rukou, nesahat si
na nos, ústa apod.
Pokud je to možné, získávat si neustále aktuální
informace z internetu, zpráv apod. z ověřených
odkazů - např. www.who.int/publications
Tato karanténní opatření a doporučení jsou
v souladu s opatřením MZČR č. j.: MZDR
10386/2020-1/MIN/KAN.
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WERICHOVCI ZVOU RODIČE A DĚTI VŠEHO VĚKU NA

čeká vás cesta pohádkami s plněním veselých úkolů
Start: v Markvartovicích u W klubu Hej rup
vedle dětského hřiště.
Kdy: v sobotu 23. 5. od 15,00 hod.
Pohádky jsou určené rodinám s dětmi, ke splnění úkolů je třeba
spolupráce celé rodiny. Za deště se akce koná v KD a tělocvičně ZŠ

K účasti zvou hrdinové známých pohádek

Chovatelé opět po roce pořádali turnaj v kulečníku
Svaz chovatelů pořádal ve dnech 17. a 18. 1.
2020 tradiční turnaj v kulečníku o pohár starosty obce Markvartovic. Oproti loňsku, kdy
jsme uctili památku 2 našich bývalých hráčů,
letošní turnaj proběhl v mnohem lepší náladě
z důvodu oslavy 60. narozenin hráče p. Klučky.

S občerstvením se o nás postarali naše chovatelské kuchařky a výčepní. Turnaje se zúčastnilo
celkem 10 hráčů z obce a okolí a znovu se bylo
nač dívat. Poháry tentokrát nebyly předány
osobně z rukou starosty obce, který měl povinnosti na obecním plese, ale z rukou starostou
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Umístění: 1.
2.
3.

pověřeného předsedy ČSCH p. Huberta Návrata. Celá akce proběhla na velmi dobré úrovni,
rádi budeme v tradici pokračovat.

Pavel Lesňák
Milan Smaženka
Michael Folta
Za ZO ČSCH Pavel Lesňák

V únoru chovatelé pochovali basu
Již neodmyslitelnou dvoranou pro konání
této akce je „Hospůdka u chovatelů“, jejíž provozní – manželé Vídenští, se postarali o výborné
občerstvení a obsluhu a společně s pořadateli
se přičinili o příjemnou a slavnostní atmosféru
plesové zábavy. Hosté měli možnost zatančit
si v rytmech skoro vskutku nevídaných. Hrály
se tradiční valčíky i netradiční moderní kusy.
Veselé šedesátky roztančily celý sál. S postupujícím večerem se v sále zvyšovalo netrpělivé
napětí – všichni přítomní se již nemohli dočkat.
Ono netrpělivě vyhlížené půlnoční překvapení
se blížilo! Nebojte se, pořadatelé nezklamali,

Letošní únor, přestože měl 29 dní, byl pro
ČSCH Markvartovice ještě kratším měsícem
než obvykle, konal se tradiční ples u příležitosti
ukončení plesové sezóny, takzvané pochování basy a věřte, že jeho příprava nebyla ani
letos o nic méně náročná než předcházející
roky. Přesto si ples pořadatelé náležitě užili
a všem návštěvníkům moc děkují za krásný
večer! Specifikem tohoto plesového počinu je
půlnoční překvapení v podobě onoho, jak již
z názvu pramení, pochování basy. Tímto aktem
začíná doba postní, kdy takovéto veselice na
čas odložíme.
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umožnili všem, aby se od srdce zasmáli i zaplakali nad pochovanou basou, basičkou. Leč letos
nebohého basmana vystřídal neméně zábavný
exemplář – bezďak ostravski. Následovala jen
o chlup méně vytoužená tombola. Stejně jako
každý rok, tak i letos byla bohatá a vyvolala
bouřlivou směs emocí.
Letošní ročník tradičního plesu se vydařil.
Nutno poděkovat všem sponzorům, kteří svou
spoluprací a účastí ubírají dosti starostí našim
chovatelům. Nyní si mohou pořadatelé na chvíli
oddychnout, ale již mají nejvyšší čas začít se
poctivě připravovat na rok následující, aby své
věrné, ale i nové hosty nezklamali.

kat celý rok, všichni budou jistě srdečně vítáni
na dalších letošních akcích, jako je smažení
svatodušní vaječiny nebo výstava drobného
zvířectva a další.
Ladislav Kalvar

Pro toho, kdo chce naše pilné chovatele
vidět dříve, máme dobrou zprávu! Nemusí če-
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Základní kynologická
organizace Markvartovice informuje
Na našich webových stránkách https://
zko-markvartovice.webnode.cz můžete zjistit
informace o naši organizaci a taky jakých akcí
jsme se zúčastnili a které připravujeme.
Nejbližší akce jsou:
Dne 2. května proběhnou zkoušky.
Své psy cvičíme na zkoušky dle národního
zkušebního řádu (NZŘ) a mezinárodního
zkušebního řádu (IGP).
Dne 23. května se těšíme na kousací
den, ve kterém nám pomůžou s nácvikem
obran figuranti MSKS p. Polzer a p. Řehoř.
Dušan Stanke,
Místopředseda ZKO Markvartovice
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PEPIKOVI SYNCY – 2019/2020
Náš kalendář sportovních akcí a turnajů
v roce 2019 zakončil jako tradičně Silvestrovský
turnaj v nohejbale, který se uskutečnil 27. 12.
2019 v tělocvičně základní školy. Turnaje se zúčastnilo celkem 6 družstev. Vítězi turnaje se stali - Petr Tesař, Lukáš Zdražila a Luboš Robenek.
Na druhém místě skončili – Karel Kubiš, Martin
Porman a Jirka Vilášek a třetí místo obsadili
– Rudolf Tesař, Růžička a Tomáš Kalvar. Tímto
turnajem pro nás skončil sportovní rok 2019.

je historicky nejmenší účast mužů na turnaji.
Vše nám ale vynahradily naše ping-pongové
naděje – mládež a děti. Jsme rádi, že alespoň
v této kategorii nám rostou nástupci. V nejmladší kategorii se utkal stejný počet hráčů jako
v hlavní kategorii - 12 mladých hráčů. A musím
uznat, že se do turnaje pustili stejně hladově
jako do řízků s bramborovým salátem. Snad
i díky velikosti porcí, většina z nich odcházela
domů i s balíčkem k večeři.

Nový rok 2020 jsme zahájili jako každoročně
turnajem ve stolním tenise. Již osmý ročník
turnaje „O putovní pohár přeborníka obce
Markvartovice“ se uskutečnil 1. 2. 2020 v kulturním domě na hřišti. I přes avizovanou neúčast
hlavního favorita turnaje – 5. násobného přeborníka Markvartovic - Jindry Folty, se turnaje
v hlavní kategorii utkalo pouze 12 hráčů. Což

Vítězem 8. ročníku turnaje v kategorii dospělých se po dlouhých 4 letech stal - Luboš
Kuřidém, na druhém místě se umístil Jaromír
Smital, třetí místo obsadil David Grochovec
a „bramborovou“ medaili získal Endy Ernecker.
V kategorii žen, mládeže a invalidních důchodců, přesvědčivě zvítězil Matěj Pěntka, na druhém
místě se umístil Ondra Važík, třetí místo obsadila
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Maruška Smitalová a „bramborovou“ medaili
bral Vojta Bína. Všem vítězům, ještě jednou
veřejně gratulujeme a speciálně nejmladšímu
účastníkovi turnaje Maxíkovi Mertovi.
Další plánovanou akcí bude 11. 4. 20210
tradiční Velikonoční turnaj v nohejbale, který
se uskuteční v tělocvičně základní školy nebo
za příznivého počasí na venkovním víceúčelovém hřišti. Druhým nohejbalovým turnajem
roku 2020 bude 13. 6. 2020 již 9. ročník turnaje
„O pohár starosty obce“, kterého se účastní
týmy tvořené pouze současnými obyvateli obce
nebo „rodáky“ z Markvartovic.
Fotogalerie z akcí Pepikovych synků si můžete
prohlédnout: pepikovisyncy.rajce.idnes.cz
Autor všech fotografií: Hanka Brabencová
Za „Pepikove synky“ - Stoklassa Milan
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Hasiči zakoupili defibrilátor
do hasičské zbrojnice jSDH Markvartovice
elektrického výboje, kterým je schopen napravit tzv. srdeční arytmii.

V březnu letošního roku se výbava v naší
hasičské zbrojnici rozrostla o tzv. AED ,,Automatický Externí Defibrilátor“. Tento přístroj slouží
jako pomocník při resuscitaci a v případě, že je
to nutné, je schopen poskytnout také elektrický
výboj pro obnovení činnosti srdce.

K pořízení tohoto přístroje nás vedla také
snaha o zvýšení bezpečnosti na akcích pořádaných v obci. AED nebude sloužit jen hasičům,
ale je k dispozici také veřejnosti. I když pevně
doufáme, že AED nebude nikdo z nás potřebovat, je lepší být připraven a v případě nutnosti
zachránit život dostupnými prostředky. Nic
cennějšího než život už přece nemáme.

AED je koncipováno tak, že ho může obsluhovat i úplný laik. Po zapnutí začne poskytovatele první pomoci hlasově a v češtině navádět
krok po kroku. Sám provede diagnostikaci
pacienta a navrhne další postup. V některých
případech je schopen zachránit život pomocí

AED bude umístěn v hasičské zbrojnici,
konkrétně v hasičském automobilu značky Mercedes-Atego. Hasičská zbrojnice a automobil
budou označeny značkou viz. obr. 2. V případě
potřeby vyhledejte člena JSDH. Všichni členové jednotky sboru dobrovolných hasičů jsou
školeni v podání první pomoci a ví, co dělat
v krizových situacích.
Na závěr bych moc rád poděkoval obci
Markvartovice, která nám poskytla dotaci a pomohla s pořízením tohoto přístroje.
Vojtěch Kroulik, strojník jSDH
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Jednotka SDH Markvartovice
pomáhá také Zdravotnické záchranné službě
Další změnou prošla výměna elektrocentrály. Do
hasičské cisterny byla pořízená nová elektrocentrála
značky Honda. Hlavní důvod
pořízení této centrály byl
velmi praktický. Původní
elektrocentrála byla pouze
jedno-fázová nová elektrocentrála je již 3-fázová. V případě výpadku elektrické
energie můžeme obsluhovat
u mimořádných událostí
veškerá zařízení, jako jsou
například vrata, výtah, čerpadla, vysoušeče a mnoho
dalších zařízení.
Jan Kolaska,
velitel družstva jSDH

Za poslední dva měsíce
jednotka zasahovala u dvou
událostí. K první události
byla jednotka povolána na
pomoc Zdravotnické záchranné službě k transportu
pacienta. U druhé události
šlo o požár v Ludgeřovicích
Na Vrablovci v kulturním
domě. Jednotka se mimo
jiné také stará o údržbu
veškerých agregátů, techniky, nářadí a mnoho dalšího
vybavení hasičské zbrojnice.
Hlavním úkolem z počátku
roku byla výměna pneumatik. Vše se podařilo a naše
cisterna má po dlouhých
letech nové botičky.

Družstvo mladých hasičů zahájilo sezónu
S příchodem nového roku se opět začali
scházet v tělocvičně základní školy naši mladí
hasiči. Tímto započali přípravu na jarní část
závodní sezóny. Zabývali jsme se zejména posilovacími cviky, štafetovým během, základními
cviky gymnastiky, ale také míčovými hrami.

Začátkem března jsme si uspořádali malý
výlet a vyrazili na zimní stadion do Kravař, kde
jsme místo sportovní obuvi obuli brusle a vyrazili na led. Bylo vidět, že se i na ostrých nožích
naši hasiči neztratí.
Následující tréninky a příprava na soutěže budou nadále probíhat v tělocvičně ZŠ
a s příchodem teplejšího počasí se plynule
přesuneme ven nejen na travnatou plochu za
hřištěm, ale také na nově vybudovanou atletickou běžeckou dráhu vedle fotbalového hřiště.

V měsíci únoru nám také přibyla příprava
teorie na zkoušky odbornosti mladých hasičů.
Žáci se učili jednotlivým odbornostem, jako
jsou preventista, kronikář nebo strojník. K závěrečným zkouškám jsme zavítali do Závady.
Zkoušek se zúčastnilo z našeho sboru celkem
11 mládežníků. Úspěšnost našeho sboru byla
100%, což nesmírně potěšilo také vedoucí, kteří
je na tyto zkoušky pečlivě připravovali. Tímto
našim žákům gratulujeme k dosažení odznaků
odbornosti.

Závěrečné info: Nábor do kroužku mladých hasičů (5-18 let) probíhá celoročně. Bližší
informace Vám budou poskytnuty v hasičské
zbrojnici, nebo každý pátek od 16:00 na tréninku mladých hasičů.
Adam Hofrichter
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Mladí hasiči SDH Markvartovice
Předběžný kalendář soutěží mladých hasičů pro jako 2020
Datum

Den

Místo

Disciplíny

26.04.2020

NE

Dobroslavice

hlučínska liga mládeže

08.05.2020

PÁ

Šilheřovice

celostatní hra Plamen

10.05.2020

NE

Bobrovníky

hlučínska liga mládeže

17.05.2020

NE

Ludgeřovice

hlučínska liga mládeže

14.06.2020

NE

Píšť

hlučínska liga mládeže

21.06.2020

NE

Bohuslavice

hlučínska liga mládeže

Sportovci si zvolili nového předsedu
Začátek roku 2020 byl pro SK Markvartovice ve znamení výroční Valné hromady,
která byla po čase opět volební. Výbor SK
zůstal v téměř totožném složení, změna ovšem nastala na pozici předsedy. Končícího
Dušana Drozda střídá Lukáš Václavčík. Novému
předsedovi přejeme mnoho úspěchů a hlavně
pevné nervy!

Realizační tým Ajaxu, v čele s trenérem,
o zimní pauze nelenil a postaral se o kvalitní
přípravu našich borců, okořeněnou několika
přípravnými zápasy se zajímavými soupeři.
Před začátkem jarní části Městského přeboru mužů nám patří 4. místo a boj o postup
do 1.B bude ještě zajímavý. Věříme, že bude
také úspěšný. První příležitostí získat cenné
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body, budou mít naši borci již v sobotu 21. 3.
ve Václavovicích. První jarní zápas na domácí
půdě odehraje Ajax v neděli 29. 3. od 15.30
hod. proti ambicióznímu týmu Polanka „B“.
Také naše mladé naděje se poctivě připravují
na jarní část sezóny. Zájem o žákovský fotbal
v Markvartovicích stále vnímáme, což je velmi
potěšující zpráva. Všichni zájemci o fotbal ve
věku od 6 do 12 let jsou stále vítáni!

Výsledky zimní přípravy:
Ajax - Závada

6:1

Ajax - Darkovičky „B“

8:1

Ajax - Šilheřovice

3:5

Ajax - Hať

4:0

Ajax - Píšť

1:3

Fanoušci fotbalu nejen z Markvartovic jistě
uvítají fakt, že většinu svých domácích utkání
odehraje na našem hřišti FC Baník Ostrava „B“
i v jarní sezóně.
Martin Kučera
Tabulka podzim 2019
1.

Třebovice

13

12

0

1

54:18

34

2.

Polanka "B"

13

10

0

3

38:16

32

3.

Dolní Lhota

13

9

0

4

55:27

27

4.

Markvartovice

13

9

0

4

42:18

27

5.

Velká Polom

13

9

0

4

33:25

27

6.

Václavovice

13

8

0

5

40:20

24

7.

Koblov

13

7

0

6

30:36

21

8.

Hrušov

13

6

0

7

30:34

19

9.

Hlubina "B"

13

5

0

8

43:46

15

10.

Vratimov "B"

13

5

0

8

31:43

15

11.

Michálkovice

13

5

0

8

19:39

13

12.

Ostrava Lhotka

13

2

0

11

19:43

9

13.

Vřesina "B"

13

2

0

11

22:56

5

14.

Slovan Ostrava "B"

13

2

0

11

20:55

5
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Baví tě tanec? Líbí se ti hudba 20 – 50 let?
Už jsi slyšel/a co je to swing?
Pokud ano, tak neváhej a navštiv Swingovou tančírnu
v neděli 19. dubna od 17 hodin v KD Markvartovice.
Program:
• Dozvíte se něco o historii swingu.
• Zhlédnete předtančení v podání mladých instruktorů – manželů Lindovských, kteří také
povedou workshop swingu, do kterého se můžete zapojit i vy.
• Je možno přijít i bez partnera, nebo si zatančit s partnerem.
• Také je možné být jen divákem a bavit se. Loňská Swingová tančírna byla velmi úspěšná,
proto ji opakujeme i letos.
• K poslechu i k tanci bude hrát živě vynikající kapela Swingpáni.
• Malé občerstvení bude zajištěno.
• Werichovci se těší nejen na starší a střední generaci, ale i na mladší účastníky.
• Je vítáno dobové oblečení a taneční střevíce, ale vůbec to není podmínkou. Jen dobrá
nálada s sebou. Jste všichni srdečně zváni.
Libuše Čížková – Werichovci
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MŠ Markvartovice
Hola, hola, školka na nové děti volá!
Ani jsme si pořádně neužili sněhu a jaro nám
už klepe na dveře... Jen děti z našeho letošního
lyžařského kurzu v areálu Skalka Family Park
si nemohly na nedostatek sněhu stěžovat. Při
výuce lyžování, byť se jednalo o umělý sníh, si ho
užili dosyta.. Na konci kurzu nám naši malí lyžaři

předvedli exhibici – začátečníci zvládli skvěle
přenášení váhy, zatáčení a sjíždění „na pizzu“ a ti
zkušenější lyžaři jezdili na velkém kopci, kde za
velkého aplausu rodičů závodili ve slalomu. Na
závěr kurzu se všechny děti radovaly ze sladké
odměny, diplomu a medaile.
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Přínosné a velmi naučné bylo povídání
s Českým červeným křížem Opava „Méďa
zdravotník na hřišti“. Děti se naučily výstižnou
říkanku: „155 doktor je tu hned“, hravou formou
si tak zopakovaly telefonní čísla tísňových linek.
Proběhla ukázka resuscitace a poskytnutí první
pomoci na figuríně, děti si zkusily za pomoci
fonendoskopu poslech srdíčka a kromě jiného
také práci s obvazem.

Jak jste již jistě zaznamenali, právě probíhá
přístavba naší MŠ a tak jsme mohli s dětmi pozorovat rostoucí stavbu. Nejprve to byly stroje na
zahradě, nyní je již hrubá stavba budovy dokončena a tak jsme mohli s dětmi sledovat zedníky
na vlastní oči z oken v prvním patře. K tomu nás
také přiměla poutavá výuková lekce Místní akční
skupiny Hlučínsko (MAS) „Malý mulař“. Lektorka
dětem vysvětlila, jak takový „mulař“ (dnes zedník) pracoval a také jaké k tomu používal nářadí
- pojmy jako kelňa (zednická lžíce), wasserváha
(vodní váha), nebo fangla (zednická naběračka)
jsou již dnes dětem neznámé. Děti se hravou
formou seznámily s postupem výroby pálené
cihly a stali se z nich „malí mulaři“. Nakonec si
sestavily model kaple ve Strahovicích. O to
s větším zájmem pak děti pozorovaly „ty naše
mulaře“, jak nám stavějí naši školku...

Letošní maškarní ples s kouzelnicí Radanou
nás přesul „do Ledového království“ plného kouzel a her. A opravdu! Venku nebylo po sněhu ani
památky a tady bylo možné spatřit „princeznu
Elzu a Annu na každém kroku..“ Proběhla promenáda masek, děti si zasoutěžily, zatančily a každý
odcházel spokojený s nadílkou z tomboly.
Také se musíme něčím pochlubit, ve třídě
Motýlků mají děti novinku - pořídili jsme pro
ně interaktivní dotykovou tabuli – MultiBoard
„Lipáček“ s velkým displejem, uhlopříčka 165 cm.
Zde můžeme dětem pouštět výukové programy,
dotykem lze ovládat různé hry, zpívat písničky,
dokonce i procvičovat logopedické říkanky.
Máme již s interaktivní tabulí dobrou zkušenost
ve třídě Včeliček a tak jsme chtěli dovybavit také
další třídu, což se nám letos podařilo.

Velký úspěch měly u dětí polytechnické
dílničky nazvané „Malý badatel aneb prima
pokusy“. Ukázali jsme si, „jak se vyrábí sopka“,
následně si každý mohl vyrobit svou barevnou sopku za pomocí octu, prášku do pečiva
a potravinářských barev. Dalším pokusem
bylo nafukování rukavice oxidem uhličitým
a jaká byla radost našich dětí, když jim začaly
„rukavice létat“...

A co napsat na závěr? Přístavba naší MŠ
probíhá v plném proudu, třetí třída se bude již
v září otevírat. Tímto chci pozvat rodiče s dětmi
k zápisu do MŠ Markvartovice pro školní rok
2020/21, který se bude konat v úterý 5. května.
Těšíme se na nové kamarády!
Balgarová Dagmar,
ředitelka MŠ Markvartovice
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V úterý 5. 5. 2020 od 10:00 hod do 16:00 hod se uskuteční

Zápis dětí do MŠ Markvartovice pro školní rok 2020/21
K zápisu si s sebou vezměte:





vyplněnou Žádost o přijetí na školní rok 2020/2021
vyplněný Evidenční list (vytiskněte jej oboustranně)
potvrzení od lékařky (některé lékařky potvrzují na evidenční list, některé
mají samostatný formulář)
rodný list dítěte

Dokumenty jsou ke stažení na www.ms-markvartovice.eu nebo je lze vyzvednout
v MŠ.
Pro dítě, které dovrší 5 let do 31. 8. 2020 se stává předškolní vzdělávání povinným.

Těšíme se na nové děti !
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Kvalitní škola se brání experimentům
na dětech a učitelích
Víme, o čem mluvíme ...
Výuka matematiky
dle Hejného metody

Aby mohli se svými dětmi spolupracovat
také jejich rodiče, musí se tu metodu vlastně
naučit také. Bez toho prakticky nemají šanci
matematické úlohy pochopit. Prozíravější
rodiče brzy vidí, že jejich děti se neučí počítat,
sami si kupují jiné řady učebnic a doma své děti
učí počty či platí svým dětem doučování.

Hejného metoda je především skvělý byznys (semináře, učebnice a pomůcky za tisíce).
Za to jsou žákům dopřány hluboké nedostatky v základních počtech, nezvládají vypočítat součet dvojciferných čísel z hlavy, neumí
malou násobilku, tudíž nezvládnou ani dělení,
mají problém s písemným počítáním. Jednoduchou aritmetiku potřebuje člověk skoro
každý den. Představa, že když u sebe nebudu
mít kalkulačku, musím hledat schodiště, abych
si to odkrokoval, je úsměvná. Žáci mají také
značné problémy s rýsováním, neboť na prvním
stupni rýsují jen málo, a když tak převážně do
čtvercové mříže.

Nespojité písmo Comenia Script
Škola by měla naučit žáky 1. stupně psát
a umět číst vázané psací písmo. V životě ho používat nemusí, ale měli by ho umět. Tak snadno
nastane situace, kdy žák potřebuje překladatele
na přečtení si psaní od babičky. Argument, že
dnes už se dopisy nepíší, tak proč by se žáci
učili psacímu písmu, je další krok k degradaci
našeho školství.
Učitelé ZŠ Markvartovice naštěstí nejsou
nuceni podvolovat se těmto ani jiným výstřelkům a extrémům ( mentoring, koučink,
supervize) a mohou se plně věnovat poctivému
vzdělávání žáků. Pro nás je důležité žáka nejen
učit, ale hlavně - naučit!
Jiří Březina,
učitel

Chybí-li žák ve škole, tak to vlastně vůbec
nevadí. Žák nemusí ani chybět, stačí, když látku
nepochopí. Učitelé, dle instrukcí ze školení,
nemají prozrazovat řešení, jelikož na to musí žák
přijít sám. Je bohužel běžné, že na to nepřijde
a získává tak k matematice odpor již na 1. stupni
ZŠ. Slabší žáci se na hodinách často nudí, neboť
jen čekají na výsledek těch více nadaných.

Žáci základní školy se dobře bavili na představení
„Babička drsňačka“ ve Slezském divadle v Opavě
…drsný kraj…drsní lidé…a ke všemu
ještě i drsná babička v podání členů činohry
Slezského divadla v Opavě. Tak nějak vypadal pro žáky naší 4. a 5. třídy 19. únor 2020
mimo školní lavice. Právě v krásném prostředí
opavského divadla měli možnost naši žáci spa-

třit divadelní adaptaci kultovní knížky pro děti
a mládež Babička drsňačka z pera proslulého
britského autora Davida Walliamse. Jde o skutečně bláznivou komedii, kterou režisér spolu
se scénografem posunul do podoby jevištního
komiksu. Celá inscenace již pojetím samotné
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scény a tváří jednotlivých postav vychází vstříc
vkusu dnešní mládeže. Představení tak bylo
protknuto mnoha obraty patřícími především
dnešní mládeži.
Velmi jednoduchý příběh o jedenáctiletém
chlapci Benovi, který žije s rodiči posedlými
společenským tancem a sledováním televizního
pořadu Stardance. Ben nesnáší svoji babičku
a pravidelné páteční návštěvy u ní. Děj hry
se začne dramaticky rozvíjet v okamžiku, kdy
Benova babička zaslechne telefonát Bena
rodičům, ve kterém její vnuk propadá v zoufalství z toho, aby už k babičce nikdy ani na
chvíli nemusel, že je to strašná nuda a navíc
musí jíst jídlo, ze kterého se mu zvedá žaludek.
Kapusta na všechny možné i nemožné způsoby není strava blízká stravovacím návykům
pubertálního vnuka. Vše se tímto okamžikem
proměnilo. Babička se rozhodne rozhodně jednat. Výsledkem je napínavý děj protkaný řadou
komických situací – nechybí dojemné okamžiky
upozorňující na osamění starších lidí, když na ně
jejich děti a vnuci nemyslí. V ději je i vedlejší linie
nepochopení zájmu dítěte ze strany jeho rodičů.

existence našich školních cest za divadlem byla
žákům nabídnuta.
Adriana Kačmařová, učitelka

Věřím, že nejen pro mě byla tato hra jedním z nejhezčích představení, která za dobu
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Třeťáci si vyzkoušeli své dovednosti v interaktivním
centru pohybu RIKITAN
tak mezi sebou porovnat. Na začátku jim pan
lektor vysvětlil, jak na jednotlivých stanovištích
pracovat a kterou dovednost tak vlastně testují.
Následně už se mohli ve skupinkách nebo samostatné pohybovat po centru a vše si vyzkoušet,
i opakovaně. Největšímu zájmu se těšil boxerský
úder, kde se tvořily doslova fronty.

Síla, rychlost, obratnost a vytrvalost to
jsou dovednosti, které si žáci třetího ročníku
testovali v centru pohybu v Příboru 19. února
2020. V interaktivním centru si hravým způsobem vyzkoušeli, jak své pohybové schopnosti
ovládají a především se všichni příjemně bavili
pohybem.

Bonusem byla část o zdravém životním stylu,
kde se dověděli, co nám škodí a co naopak prospívá. Zjistili, kolik energie nám dává konkrétní
jídlo, kde se bere optimismus a dobrá nálada.
Pomocí speciálních brýlí si zkusili pohyb pod
vlivem alkoholu i při dlouhodobém nedostatku
spánku. Na ruletě štěstí si vytočili, jaké následky
by mohlo mít jejich případné kouření tabákových
výrobků. Pokud už byl někdo trochu vysílený,
mohl si projít patnáct tematických otázek na
tabulkách a zkusit si sám odpovědět. Správnou
odpověď našel ihned na druhé straně tabulky.

Na stanovištích testovali reakci na zrakový
podnět, rychlost pohybu horních končetin, skok
z místa do dálky a skok na přesnost, pevnost
a sílu svého stisku, sprint na kole, ručkování na
tyči, rovnovážné držení, boxerský úder, přetahování lanem nebo výdrž ve shybu. Své výsledky
zapisovali do záznamového archu a mohli se

Každý našel stanoviště, které ho bavilo, kde
strávil nejvíce času, ať už to byla taneční podložka, přetahování lanem nebo třeba boxerský
úder. Pro žáky byla exkurze zdarma, protože
škola je zapojená do projektu Řešení neúspěchu
hrou II, ze kterého akci hradila. Pěkně strávené
dopoledne plné nových zkušeností a poznatků
o svém těle a zdraví, děkujeme.
Miroslava Pavelková, uč. 3. tř.
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30. ledena ve školní družině žáci
soutěžili o pexesového krále a královnu
Dětem ve školní družině byl v den pololetního vysvědčení odpolední program zpestřen
turnajem v pexesu. Žáci soutěžili navzájem mezi
sebou o pexesového krále a královnu. Po rozlosování všech zúčastněných dětí, nastal napínavý
souboj všech dvojic u stolečků s nachystaným
pexesem. Výherci z každé dvojice se poctivě
zapisovali do herního pavouku a postupovali
do dalšího kola. V dalších herních kolech bylo

nachystáno paní vychovatelkou vždy jiné
pexeso, takže každé postupující dítě vystřídalo
celkem 12 sad různých pexes. Po velice napínavém souboji se do úplného finále dostali Viktor
a Julie Ciganovi, kteří se stali pexesovým králem
a královnou pro školní rok 2019/2020.Výhercům
patřil zasloužený potlesk a sladká odměna.
Stoklassová Monika, vychovatelka
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Abeceda peněz
americký dolar (jestlipak jste věděli, že všechny
dolary – i ty dříve vytištěné – jsou dodnes
platné?), viděli jsme nám dobře známá eura.
Osahali jsme si i české koruny a dozvěděli jsme
se, že jsou tištěny na plátno. Žáci „kulili oči na
počítačku bankovek, trezor, ze kterého počítačka bankovky vybírá a zase je zpět ukládá při
vkladech peněz. Byli jsme se podívat dokonce
do trezoru s bezpečnostními schránkami.

V pátek 28. února 2020 navštívila čtvrtá
a pátá třída naší základní školy pobočku nově
přestavěné České spořitelny v Hlučíně, aby si tak
na vlastní kůži otestovali finanční gramotnost
v praxi.
Díky zážitkovým aktivitám si žáci vyzkoušeli,
že peníze sice nekoušou, ale člověk s nimi musí
umět zacházet. Aby je mohl rozhazovat, musí si
je nejprve vydělat.

Na vlastní kůži si vyzkoušeli výběr a vklad
z a do bankomatu, osahali si kartu. Paní nám
vysvětlila, k čemu slouží každý ze tří bankomatů
v nově zřízené pobočce.

Ve spořitelně jsme si nejprve povídali, kde
a jak se berou peníze, kolik stojí barva potisku
na penězích. Že si nemůžete vytisknout tolik
peněz, kolik potřebujete. Kolik mají bankovky
ochranných prvků, aby byly chráněny před
falzifikátory. Vyprávěli jsme si o půjčce, nač
si půjčku vzít a nač ji určitě nepotřebujeme.
A neuvěříte, ale všichni žáci pochopili, že třeba
na nový mobilní telefon, počítač, na dovolenou,
na vánoční dárky je půjčka zbytečná, ale že ji
naproti tomu mohou potřebovat, budou-li si
chtít v budoucnu vzít hypotéku na dům nebo
bydlení. Že by každý člověk měl mít nějakou
finanční rezervu, pokazí-li se mu nečekaně
pračka, lednička, …

Na závěr si žáci se vstupním kapitálem České
spořitelny budují od píky vlastní firmu, volí
si ředitele a ekonoma, vymýšlejí si logo firmy,
a sortiment, který budou vyrábět a posléze sami
prodávat na jarmarku v Hlučíně. Sami budou
počítat náklady na výrobu, určovat si ceny svých
výrobků, vymýšlet strategii prodeje. Po celou
dobu budou mít nablízku pomoc a podporu třídního učitele, asistenta a pracovníka spořitelny.
Tento den byl a bude velkým přínosem
pro žáky, ale i pro nás učitele a doufáme, že až
budeme pořádat náš prodejní jarmark v Hlučíně
na náměstí, popř. v prostorách spořitelny při
špatném počasí, přijdete nás podpořit. Už si
pro vás chystáme pěkné výrobky a pochutiny.

Paní pokladní nám na přepážce ukázala,
jakou malinkou hromádku uděláte z 1 milionu
korun, dala nám „osahat“ krásné nové anglické
libry vyrobené z plastu, sáhli jsme si také na

Šárka Kubišová, ředitelka
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Inzerce

Inzerce
Ze žumpy jímka
na užitkovou vodu?
Došlo ve vaší ulici k zavedení
splaškové kanalizace a nyní
máte u svého domu na
svém pozemku nevyužitou
odpadní jímku?
Využijte ji na dešťovou vodu!
Čistíme kvalitně a pečlivě!
Objednejte si nezávaznou
návštěvu a konzultaci

Pavel Pokorný
tel.: 774 489 955
www.laskakteravzdyvitezi.cz
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