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Z obecního úřadu

Slovo starosty
A z čeho mám radost? Že máme konečně
po letech papírování položeny asfalty na
bývalé polní cestě, která bude sloužit jako
cyklotrasa a spojuje současnou cyklostezku
nad hřištěm s ulicí Písečnou směrem k Ludgeřovicím. Stavba bude s ohledem na počasí
kolaudována až na jaro, kdy budou dokončeny
terénní úpravy a opraven na třech místech
živičný povrch. Do té doby jde stále o staveniště
a vstup zde je na vlastní nebezpečí.

Vážení spoluobčané,
za pár dní tady budou
svátky klidu a míru –
Štědrý den a Vánoce,
a než se nadějeme, tak
přivítáme Nový rok 2020,
rok, kdy si většina obcí
Hlučínska připomene
100 let od připojení k Československu. Přeji vám, ať tyto dny prožijete
v poklidu, ve zdraví a v pohodě, se svými nejbližšími v kruhu rodiny.

S ohledem na nedostatek stavebních kapacit se nepodařilo na podzim opravit komunikaci Na Panském, ale se zhotovitelem, firmou
Jankostav máme dohodu, že bude opraveno
hned na jaře. Nebude se jednat jen o položení
živice, ale budou se měnit i stavbou poškozené
obrubníky.

Adventní čas jsme společně začali tradičním
horkým markvartovickým punčem a adventním jarmarkem. Děti v očekávání mikulášské
nadílky spolu s Mikulášem rozsvítily naše
vánoční stromy, které letos věnovala rodina
Tesařova a Ulbrichova, za což jim děkuji. Celou
akci vzorně připravila kulturní komise spolu
s našimi hasiči a pracovníky technických služeb, se svým programem vystoupili žáci naší
školky i školy. I jim tímto ještě jednou děkuji.
Na tuto naši tradiční akci dorazila i delegace
z naší družební gminy Bierawa včele s panem
wojtem Kryštofem Ficoňem a s chutí Mikulášovi zazpívali pár svých koled. Nesmím taky
zapomenout poděkovat skupině ČEZ za sponzorský dar ve výši 20.000 Kč na tuto naši akci.

Co se ale podařilo před zimou opravit, jsou
výtluky na místních komunikacích. Snad jsme
je opravili všechny.
A jako každý rok, znovu apeluji na všechny
řidiče, aby svá vozidla neparkovali na místních
komunikacích a bránili tak průjezdu vozidlům
záchranné služby, hasičů, popelářů i vozidlům
zajišťujícím zimní údržbu. Požádal jsem Městskou policii Hlučín, aby takovéto hříšníky po
zásluze ohodnotila.
Abychom na jaro měli naši obec ještě zelenější, tak se ještě teď na podzim doplnila zeleň
na pumptrackovém hřišti, upravily a dosadily
se zelení svahy u naší školy, byla založená tolik
chtěná květnatá louka za hřbitovem a Na Panském jsme zlikvidovali zbytečný asfaltový pás
a toto místo taky osadili kolem dvou nových
ploch z propustné zámkové dlažby zelení.

Jak jste si mnozí všimli, tak nám před školkou vyrůstá tolik očekávána třetí třída a pokud
počasí dovolí, tak ještě letos bude položen
strop, a pokud se i zaizoluje, tak nám už do
přístavby nebude pršet ani sněžit. I tady chci
poděkovat vám, rodičům těch našich nejmenších, za toleranci a schovívavost a pracovníkům
školky včele s paní ředitelkou za vstřícnost,
že se ty nejhlučnější a nutné bourací práce
podařily za provozu školky z větší části už
zrealizovat.

U pumpy byl letos na hřišti pro malý fotbálek vyměněn přírodní trávník za umělý, a protože chceme, aby se hřiště využívalo i po
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setmění, vyrostly za brankami dvě solární
světla s čidlem pohybu. Věřím, že to sportu
chtiví občané náležitě využijí.

startovací byty pro mladé, knihovnou, poštou, kavárnou, výstavba 2. stupně základní
školy?).

A jak vidím rok 2020? Co se financí týká, tak
předpokládám příjmy ve výši cca 45,3 mil. Kč
a výdaje těsně pod 100 mil. Kč (98.1mil.Kč).
Jelikož jsme v minulých letech dobře hospodařili, rozdíl ve výši 52,8 mil. Kč pokryjeme
z vlastních zdrojů. Nadále v rozpočtu nepočítáme s poplatky za psy a komunální odpad.
A za co budeme hlavně utrácet? Konečně
budeme realizovat slibovanou dostavbu splaškové kanalizace v obci – 3. etapu. Podařilo se
nám za 34,7 mil. Kč vysoutěžit zhotovitele
stavby, firmu Hydrospor s. r. o., která už má
se stavbou „kanálu“ v naší obci zkušenosti, což
je dobře. Stavba je naplánována na 12 měsíců
a tak bude záležet na připravenosti firmy a na
počasí, kdy se začne příští rok kopat. Vše je
v běhu. Příprava dalších výběrových řízení na
autorský a technický dozor, na dozor BOZP.
Bude třeba podepsat smlouvu se zhotovitelem
po nabytí právní moci výběrového řízení, získat stavební povolení a podat žádost o dotaci
na SFŽP do konce ledna 2020 a doufat, že
uspějeme, protože i do dalších let máme velké investiční plány (přestavba bývalé pekárny na komunitní centrum s byty pro seniory,

Další velkou akcí roku 2020 bude dokončení
rozšíření naší školky o jednu plnohodnotnou
třídu a věřím, že se pustíme i do přístavby
obecního úřadu, která zajistí bezbariérový
přístup na úřad i do sálu ve 2. patře.
Máme tady konec roku a rád bych ještě jednou poděkovat všem našim spolkům, kulturní
komisi, hasičům, sportovcům, zaměstnancům
technických služeb, chovatelům, rybářům,
kynologům, zahrádkářům, seniorům, …. prostě
všem, kteří ve svém volném čase dělají něco
pro Nás – občany, pro příjemný a plný život
v naší obci. Děkuji všem, co přispěli na rekonstrukci varhan pro naši kapli při benefičních
koncertech v závěru tohoto roku. Přeji všem
co nejpohodovější poslední dny roku 2019
a do toho nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a splnění i těch nejtajnějších
přání.
Těším se na společná setkání s Vámi při
akcích i v následujícím roce 2020.
Pavel Myslivec,
starosta obce
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Výtah z usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Markvartovice
konaného dne 21. 10.. 2019 v Kulturním domě v Markvartovicích
@@ Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
zprávu kontrolního výboru.

o výměře 928 m2 k. ú. Markvartovice, obec
Markvartovice ve vlastnictví Davida Kačmaře a Adriany Kačmařové a ukládá starostovi Obce Markvartovice zabezpečit
všechny úkony spojené s podáním návrhu
na zrušení předkupního práva obce Markvartovice k pozemku parc. č. 1257/28, orná
půda o výměře 928 m2 k. ú. Markvartovice,
obec Markvartovice, ve vlastnictví Davida
Kačmaře a Adriany Kačmařové Katastrálnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Opava.

@@ Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
zprávu finančního výboru.
@@ Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
Rozpočtové opatření č. 8.
@@ Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 9.

@@ Zastupitelstvo obce schválilo zrušení
předkupního práva obce Markvartovice
k pozemku parc. č. 1257/32, orná půda
o výměře 930 m2 k. ú. Markvartovice, obec
Markvartovice ve vlastnictví Davida Pastieroviče a ukládá starostovi Obce Markvartovice zabezpečit všechny úkony spojené
s podáním návrhu na zrušení předkupního práva Obce Markvartovice k pozemku parc. č. 1257/32, orná půda o výměře
930 m2, k. ú. Markvartovice, obec Markvartovice ve vlastnictví Davida Pastieroviče
Katastrálnímu úřadu pro Moravskoslezský
kraj, Katastrální pracoviště Opava.

@@ Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvy
o poskytnutí návratné finanční výpomoci
z Programu na poskytování návratných
finančních výpomocí na předfinancování
náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů
tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní
zdroj – kotlíkové půjčky.
@@ Zastupitelstvo obce revokovalo usnesení 7/8 ze dne 2. 9. 2019.
@@ Zastupitelstvo obce schválilo přístavbu
obecního úřadu včetně bezbariérového
přístupu na OÚ bez rozšíření sálu.

@@ Zastupitelstvo obce neschválilo žádost
manželů Guřanových o odkoupení části
obecních pozemků p.č. 1439/3 a p.č.
1439/2.

@@ Zastupitelstvo obce schválilo žádost
pana Voitleho o prodloužení termínu
k vyřízení stavebního povolení k zahájení
stavby na pozemku p. č. 1257/31 Na Panském a to nejpozději do 31. 10. 2020.

@@ Zastupitelstvo obce schválilo finanční
příspěvek obce na pořízení čistírny odpadních vod pro občany, kteří nemají možnost
připojení na veřejný řád splaškové kanalizace ve výší 10 000,- Kč od 22.10.2019 do
konce roku 2020.

@@ Zastupitelstvo obce schválilo zrušení
předkupního práva obce Markvartovice
k pozemku parc. č. 1257/28, orná půda

4

Zpravodaj obce Markvartovice • 4/2019

Začátky adventu v Markvartovicích
scházeli, povídali si, éterem zněly vánoční songy, popíjel se horký punč a konzumovaly se
dobroty, které připravili členové SDH a kulturní
komise. Nabídka občerstvení byla hojná a všichni si jistě vybrali něco dobrého na zub. Tak jsme
v Markvartovicích společně prožili zase jeden
pěkný sváteční den.

V pátek 29. listopadu jsme v Markvartovicích zahájili advent. Konaly se již tradiční akce
a to: adventní jarmark, rozsvícení vánočního
stromu, Mikulášská nadílka a horký markvartovický punč. Spojení těchto akcí se velice
osvědčilo. Větší kumulace návštěvníků, hlavně
díky doprovodu dětí na Mikulášskou nadílku si
pochvalují jak prodejci na jarmarku, tak
samotní rodiče, pro které je toto předvánoční
období časově náročné také z důvodu konání
různých besídek dětí ve školkách, školách
a kroužcích a vše časově skloubit, chodit do
zaměstnání a ještě připravit doma kouzelnou
adventní pohodu není nijak snadné. Pro ty
z vás, kteří jste se akce nezúčastnili, malá ochutnávka. Ve 14 hodin začal prodej na adventním
jarmarku, zakoupit bylo možné dekorace, živé
květy, keramiku, ručně zdobené baňky, domácí cukroví a koláče, domácí med, medovinu
a další výrobky z medu, ručně vyráběné šperky,
skleněné ozdoby, dekorace pletené z papíru,
kozí sýr, čerstvé brambůrky, hračky, jmelí a další
drobnosti a dárečky. Venku bylo možno ochutnat pečené kaštany nebo si odlít olovo, zakoupit uzeniny, zabíjačkové speciality nebo
výrobky do domácnosti vyřezávané ze dřeva.
Hlavně děti jistě potěšil zvěřinec a jízda na oslíkovi. Odpolední program zpestřily svým tanečním vystoupením děti ze základní školy, za což
jim a také jejich lektorce paní Skopalíkové patří
velký dík. Poté všechny přivítal a slavnostní
odpoledne zahájil starosta obce. Netrpělivé
čekání na Mikulášskou nadílku dětem zkrátil
Mickey Mouse a Minnie s diskotékovou show,
kterou přerušil až klapot koňských kopyt a zvuk
rolniček, který signalizoval, že Mikulášská družina už je na cestě. Mikuláš společně s dětmi rozsvítili slavnostně nazdobené vánoční stromy
v centru obce. Pak všechny hodné děti dostaly
bohatou nadílku. Mikuláš letos v Markvartovicích obdařil 299 dětí a to opravdu není málo.
Věřím, že děti měly z nadílky radost. Lidé se

Jelikož poděkování není nikdy dost, DĚKUJI
zaměstnancům technických služeb, členům
SDH, členkám kulturní komise a jejich pomocníkům, zaměstnancům školky a školy a dětem
za vystoupení. Děkuji také panu Kačmařovi
a jeho spolupracovníkům, moderátorce Lucii
Mali a našim zvukařům Marianovi Poledníkovi
a Tomášovi Návratovi. Velký dík patří také všem
prodejcům, kteří, ať už pravidelně nebo letos
poprvé přijali pozvání na náš jarmark.
Na viděnou na dalších akcích pořádaných
kulturní komisí.
Zuzana Pistovčáková, místostarostka
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Spekulace o zkouškách
žadatel nenapsal. A to vše, kvůli novému správnímu poplatku 100,- Kč? V tomto roce zaplatili žáci naší autoškoly navíc MÚ Hlučín na
správních poplatcích přibližně 4.000,- Kč. Vím,
že jsme malá autoškola, ale na podobných
finančních částkách nemůže přece úřad stavět
svůj rozpočet. A když už jsem nakousl ty testy,
tak dopíšu myšlenku. Na Magistrátu v Ostravě jsem byl běžně u toho, když se testy spouštěly. Opravdu komisař nemůže nic mixovat,
testy jsou centrálně řízeny z MD ČR. A ke všemu, 800 otázek je daných a není nic jednoduššího, než se je naučit. Při posledních testech
napsali všichni naši žadatelé testy na plný
počet.

Pěkný a klidný adventní čas. Dnes chci
věnovat pár řádků stále se objevujícím spekulacím ohledně zkoušek pro získání řidičského
oprávnění.

Řidičák si lze koupit
Když jsem nastoupil na Magistrát města
Ostravy, bylo to v době, kdy vypukla kauza
podplácení komisařů. Kauza se vlekla asi 5 let,
padlo pár podmíněných trestů (jak směrem
ke komisařům, tak i k provozovatelům autoškol
a školicích středisek). Jelikož mezi důkazy při
soudním řízení byly i telefonní odposlechy,
namontované kamery na Magistrátu apod.
jsou již několik let v případech jakéhokoliv
náznaku o uplácení komisaři velmi nekompromisní a všechno hlásí svému nadřízenému,
nebo i policii.

U praktické části to není asi tak jednoznačné, jízdu nevyhodnocuje počítač (jak
v případě testů), ale člověk. Někdy se stane, že
s vyhodnocením výsledku nesouhlasím, ale
není to pravidlem a nebývá to často.

Nevím, jak to přesně vypadalo u zkoušek
před tou kauzou v Ostravě a ani nikde jinde, ale
já jsem se s touto formou uplácení nesetkal.
Ruku do ohně můžu dát jenom za sebe, ale
v dnešní době vyspělé a dostupné technologie
(kamery, odposlech) si myslím, že na to nepřistoupí žádný komisař.

A jestli je to domluvené? Pro mě je daleko
příjemnější a efektivnější se věnovat novým
žákům, než jim vysvětlovat, že v tomto týdnu
se neuvidíme, jelikož musím absolvovat doplňující výcvik s žadateli, kteří mají opakovanou
zkoušku, a myslím si, že to mají ostatní autoškoly podobně.

Opakovaná zkouška – přivýdělek jak
pro úřad, tak pro autoškolu

Nevím, jestli jsem Vám vyvrátil domněnky
ohledně cinknutých zkoušek, ale všem Vám
přeji pohodové, klidné a radostné svátky
vánoční a mnoho zdárných kilometrů na cestách v roce 2020.

Tato témata se objevují na sociálních sítích
a velmi vážně se o nich diskutuje. Já se těchto
diskuzí neúčastním, jen se o nich dozvídám
od svých žáků, nebo kamarádů. Nedávno mě
pobavila teorie, že testové otázky komisař
žadateli namíchal naschvál tak těžké, aby to

David Sotorník
Autoškola Sova
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Nicolas Hofrichter, žák 3.C
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Činnost SPOZ v roce 2019
Také jsme pro naše seniory připravili dva
zájezdy – na jaře jsme odjeli do kraje Vysočina,
kde jsme navštívili historickou Telč a Náměšť
nad Oslavou, na podzim jsme si zopakovali
výlet do Lednicko-Valtického areálu, tentokrát
k nám bylo počasí milosrdné.

Blíží se konec roku a s ním
i bilancování všeho, co se uskutečnilo a podařilo se nám v letošním
roce.
Na jaře a na podzim jsme přivítali v naší obci 32 nových občánků.

Také pro příští kalendářní rok pro Vás chystáme řadu akcí a věříme, že se na nich s Vámi
potkáme.

V červnu jsme finančně, jako každoročně,
podpořili 14 žáků devátých tříd a v září nastoupilo do první třídy 21 nových školáků. Také jejich
zákonní zástupci obdrželi od obce finanční dar
na zakoupení potřebných pomůcek.
V říjnu oslavilo v kulturním domě své sedmdesáté a pětasedmdesáté jubileum 35 našich
spoluobčanů.

Závěrem mi dovolte popřát Vám všem
klidné Vánoce a do nového roku hlavně hodně zdraví, optimismu
a osobní spokojenosti.

V domácnostech jsme navštívili 33 občanů
starších osmdesáti let a snad jsme je i potěšili
věcným a finančním darem.

Šárka Kubišová,
předsedkyně sboru
pro občanské záležitosti

foto: G. Hofrichter
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Markvartovičtí chovatelé – ohlédnutí za rokem 2019
úspěchy. Poslední akcí v roce je výstava „Moravia“, konaná v Brně, kde budeme zastupovat
náš okres v soutěži okresů.

Konec roku je vždy příležitostí k bilancování dosažených výsledků. Ne jinak je tomu
i u spolku chovatelů, který v roce 2019 připravil
pro občany několik akcí. V lednu jsme uspořádali jubilejní 20. turnaj v kulečníku o pohár
starosty obce, následoval tradiční chovatelský
ples s pochováním basy. Pro žáky základní školy jsme na jaře připravili soutěžní dopoledne
ke Dni země. V červnu jsme se sešli v našem
chovatelském areálu k posezení a ochutnávce
„svatodušní vaječiny“.

Tímto bych rád poděkoval všem členům
naší základní organizace za vykonanou práci
při přípravách a realizaci pořádaných akcí
a také za účast a dobrou reprezentaci na výstavách.
Závěrem bych chtěl jménem svým i jménem celé základní organizace chovatelů poděkovat za přízeň a podporu našim příznivcům
a popřát všem krásné a pohodové prožití
vánočních svátků a úspěšný vstup do nového
roku 2020.

Vyvrcholením naší celoroční chovatelské
práce je uspořádání místní výstavy drobného
zvířectva, která proběhla jako vždy v měsíci
srpnu, bylo zde ke zhlédnutí na 227 králíků,
136 holubů a 238 vodní a hrabavé drůbeže
různých plemen a barevných rázů. Členové
spolku vystavovali svá zvířata celkem na
17 výstavách drobného zvířectva, a to nejen
v okrese Opava, ale i v sousedních okresech
a také v Polsku, kde máme navázané dobré družební aktivity s organizací v Radlině.

Na úplný závěr Vás chci pozvat na tradiční
novoroční turnaj v kulečníku, chovatelský ples
a další chovatelské akce, ale o tom zas příště.
Za ZO ČSCH Markvartovice
Hubert Návrat

Zúčastnili jsme se
také okresní výstavy
v Píšti, kde jsme se
umístili v odbornostech králíků a drůbeže
na 1. místě, pouze v odbornosti holubů nám
utekly stupně vítězů,
tam jsme obsadili
8. místo. V celkovém
pořadí nám příslušela
bramborová medaile
v okresní soutěži družstev. Dále následovala
Slezská výstava v Hati,
celostátní výstava „Chovatel“ v Lysé nad Labem
a v ýstava v Rakousku. I zde jsme sklízeli
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Kynologové předvedli svou práci se psy dětem z MŠ
Vrcholem akce byla ukázka zadržení pachatele Městskou policií Hlučín. Hlídka, která přijela se služebním vozidlem a se psem (belgický
ovčák Malinois) zadržela pachatele v ringo
obleku (Radek Koza).

Za krásného slunečného počasí v dopoledních hodinách přišly děti Mateřské školy
Markvartovice, pod vedením paní ředitelky
Dagmar Balgarové do areálu kynologické organizace v Markvartovicích. Dětem jsme předvedli poslušnost a obranu psů.

Přítomní členové ZKO: Kozelský, Tomečková, Rajt, Plačková, Stanke, Stanková, Tomášek,
Tomášková, Skotnica, Koza.

Zážitkem pro děti bylo vystoupení Lucinky,
vnučky manželů Tomáškových a figuranta Radka
Kozy. Lucinka předvedla vynikající práci a nácvik
s hračkou – plastovým psem jménem Kruťák.

Děti po vystoupení dostali nafukovací
balónky, ze kterých měly radost.

Dětem se také velmi líbilo vystoupení Adélky Stankové, která předvedla obranu na ringo
oblek. Figuroval Stanke.

Dušan Stanke
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Kynologové v podzimní sezóně uspořádali několik závodů
ZÁVODY 2019 – 37. ROČNÍK

ZVV2
1. Jiří Basista, německý ovčák, ZKO Šenov

Dne 19. 10. 2019 se konal 37. ročník závodu
o putovní pohár OÚ Markvartovice. Závod byl
zahájen předsedou organizace panem Jaroslavem Skotnicou a starostou obce Markvartovice
ing. Pavlem Myslivcem. Starosta obce přivítal
hosty, sponzory a soutěžící, kterým popřál
hodně úspěchů v závodě. Rozhodčí pan Jan
Strach seznámil závodníky s pravidly a hodnocením závodu. Soutěžilo se ve třech kategoriích:
ZVV1 speciál (bez obrany a střelby), ZVV1
a ZVV2, dle NZŘ. Kynologové – závodníci, kteří
se zúčastnili 37. ročníku závodu, byli z různých
organizací Moravskoslezského kraje. Obrany
figuroval pan Radek Koza. Vyhlášení výsledku
závodu a ocenění vítězů se ujal starosta obce
Ing. Pavel Myslivec a rozhodčím závodu pan
Jan Strach.

2. Lumír Prejda, belgický ovčák malinois,
ZKO Dolní Benešov
3. Dušan Stanke, belgický ovčák malinois,
ZKO Markvartovice
Nejmladší závodník: Adéla Stanková, ZKO
Markvartovice
Nejstarší závodník: Jiří Basista, ZKO Šenov
Nejlepší poslušnost: Adéla Stanková, ZKO
Markvartovice
Nejlepší obrana: Dušan Stanke, ZKO Markvartovice
Děkujeme předsedovi Jaroslavu Skotnicovi
za organizaci závodu, rozhodčímu panu Janu

Vítězové kategorií:
ZVV1 speciál
(bez obran a střelby)
1. Adéla Stanková, chodský pes,
ZKO Markvartovice
2. Hana Kuncová, dlouhosrstá
kolie, ZKO Dolní Benešov
3. Luděk Baleja, střední knírač,
ZKO Markvartovice
ZVV1
1. Pavel Klapec, německý ovčák,
ZKO Ludgeřovice
2. Bernard Rajt, dlouhosrstý německý ovčák, ZKO Markvartovice
3. Marcela Tomášková, německý
ovčák, ZKO Markvartovice

22

Zpravodaj obce Markvartovice • 4/2019

sponzorům závodu: OÚ MARKVARTOVICE,
CANIS PROSPER Bohuslavice, Fa DORI Šilheřovice a panu LECHNEROVI.

Strachovi za práci a velmi profesionální přístup,
figurantovi panu Radku Kozovi za perfektní
figurování obran, pořadatelům paní Janě Novákové, Janě Tomečkové, Andrei Lampartové za organizaci a přípravu. Dále děkujeme

Dušan Stanke, místopředseda ZKO
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Klubový závod 9. 11. 2019
29. 6.
		
		
15. 6.
		
9. 6.
		
18. 5.
27. 4.
23. 2.
		

Závodu se zúčastnilo 18 psovodů s 18 psy.
V kategorii štěňat vyhrál nejmladší psovod
Jan Novotný s 5měsíčním ohařem. Na druhém
místě se umístila Marie Pavlánová s křížencem
a na třetím místě Štěpán Drobík s belgickým
ovčákem malinois. S ohledem na věk psa předvedli: přivolání, aport, kladinu a cvik „sedni“.
V kategorii dospělých psů vyhrála Marcela
Tomášková. Vzhledem k obtížnosti cviků a výborné připravenosti psů se na druhém místě
umístilo 6 psovodů, a to Adéla Stanková, Tereza
Lechnerová, Vanda Vysocká, Andrea Kovářová,
Alois Hajný a Jaroslav Skotnica. Na třetím místě
se umístil Daniel Kubina. Rozdíly mezi stupni
vítězů byly jen o jeden bod! Každý si vylosoval
dva cviky poslušnosti dle ZVV1 (mimo odložení) a třetí cvik si určil psovod sám.

Místopředseda ZKO Dušan Stanke

Po soutěžích se konaly obrany. Figurant si
oblékl ringo a psi byli prověřováni, jak budou
reagovat, když figurant fyzicky napadne psovoda. Všichni psi, kteří se této prověrky zúčastnili, se svého úkolu zhostili se ctí.
Účastníci: Jan Novotný, Mirek Novotný,
Marie Pavlánová, Drobík, Nováková, Stanke,
Plačková, Kozelský, Kryštof, Rajt, Kubina, Vysocká, Kovářová, Stanková, Lechnerová, Hajný,
Skotnica, Tomášková.
Fotky z klubového závodu najdete zde:
https://zko-markvartovice.rajce.idnes.cz/
klubove_zavody_litopad_2019/
Další akce naší ZKO v roce 2019
26. 10.
19. 10.
12. 10.
5. 10.
22.–27. 7.
		

vystoupení na Pony ranči Vrablovec
(Koza, Kozelský, Tomečková, Stanke,
Stanková, Skotnica, Lucinka)
vystoupení pro Hasičský sbor Dolní
Benešov (Skotnica, Koza, Stanke)
kousací den pro členy ZKO Markvartovice
zkoušky psů
brigáda
školení zkušebního řádu IGP (Kozelský, Tomečková, Vávrová, Baleja)

obranářský den
závody 37. ročník
zkoušky psů
brigáda
dovolená se psy ve Vrbně pod Pradědem
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Pepikovi syncy – podzim 2019
Do závěru, jako vždy úspěšného roku, nám
tak schází již jen poslední turnaj v nohejbale
– Silvestrovský, který se uskuteční 27. 12. 2019.
O jeho průběhu a vítězích vás budeme informovat v příštím čísle zpravodaje.

Po úspěšné letní sezóně, kterou letos obohatil „nultý“ ročník turnaje rodinných týmů
v pétanque, jsme se přesunuli do vyhřáté
tělocvičny místní základní školy.
Prvním halovým turnajem byl dne 2. 11. 2019,
již 7. ročník Hallowen’s Cupu (tzv. Dušičkový
turnaj), kterého se zúčastnilo celkem 15 hráčů.
Jako na každém správném Hallowenském
turnaji nesměli ani letos chybět jisté „morbidní“ pochoutky. Na letošním ročníku vystřídaly
klasické plněné rakvičky skvělé nasekané
pařáty baby jagy, které pro nás připravila Lenka Konečná. Všem hrajícím i nehrajícím pak
naplnily bříška výborné šťavnaté karbanátky.

Závěrem bych chtěl jménem svým a jménem spolku Pepikovi syncy, popřát všem
šťastné a klidné prožití Vánočních svátků a do
nového roku 2020 hlavně pevné zdraví, protože
bez toho je vše ostatní zbytečné.
Současně s přáním hlavně zdraví do nového roku, bych chtěl pozvat širokou sportovní
veřejnost na již 8. ročník turnaje ve stolním
tenise, který se uskuteční 1. 2. 2020 v kulturním
domě na hřišti.
Fotogalerie z GC 2019, turnaje v pétanque
a všech ostatních akcí Pepikovych synků si
můžete prohlédnout na http://pepikovisyncy.
rajce.idnes.cz/

Po odehrání základní skupiny a vyřazovacích utkáních play-off, se na stupních vítězů
umístily tyto týmy: třetí místo – Tomáš Fichna,
Patrik Hofrichter a Mireček, druhé místo – Ivo
Poledník, Rudolf Tesař, Zdeněk „Kony“ Konečný
a vítězný tým – Martin Porman, Mates Kalvar
a Tomáš Kalvar.

Za spolek Pepikovi syncy Stoklassa Milan
fotky: Brabencová Hanka
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Naši senioři ani v letošním roce nezaháleli
o páté s vinobraním“, ke zpestření si zahráli
kolo štěstí. Naši velmi oblíbenou činností jsou
zájezdy. V měsíci květnu jsme se vydali do Kroměříže – arcibiskupského zámku a jeho unikátní zahrady – Podzámecká a Květná, které
jsou zapsány na Seznamu UNESCO. V zámku
je unikátní knihovna, rokokový Sněmovní sál
a světoznámá obrazárna. Květná zahrada patří
mezi nejvýznamnější díla zahradní architektury v celosvětovém měřítku, která byla založena v 17. století. Je dělena do 21 úseků a to
čestný dvůr, skleník, kuželna, rybníky, bludiště,
rotunda, kolonáda dlouhá 244 metrů a různé
zahrady.

Činnost senior klubu spolku Markvartovice
v letošním roce byla zaměřena na zábavu i na
poznávání zajímavých a krásných oblastí. První
akce počátkem roku byl plesový večírek, kde
jsme se všichni vesele pobavili a měli krásnou
bohatou tombolu, na kterou přispěli členové
klubu a naši dlouhodobí sponzoři. Další akci
bylo Vítání jara spolu s členskou schůzí. V dubnu byla velmi zajímavá beseda se spisovatelkou Janou Schossarkovou, která píše své knihy
převážně v hlučínském nářečí. Seznámila nás
se svou tvorbou a přečetla výňatky z různých
knih.
V květnu byla oslava Dne matek, děti
mateřské školky nám přišli poblahopřát s velmi
pěkným programem. V září jsme konali „Čaj

Další zájezd byl v září do Frenštátu pod
Radhoštěm, Zašové a na Pustevny. Navštívili
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Byli jsme seznámeni s prací havířů, sjeli jsme
22 m do podzemí. Prošli jsme různé chodbičky,
viděli původní nářadí potřebné k těžbě i moderní kombajn. Celková trasa činila 460 m. Na
povrchu jsme byli seznámeni se zařízením
důlní záchranné služby.

jsme pohankový mlýn Šmajstrla ve Frenštátě,
kde jsme byli seznámeni s pěstováním a se
zpracováním pohanky. Ochutnali jsme pohankové křupky různých příchutí. V podnikové
prodejně jsme si nakoupili různé výrobky
z pohanky. V Zašové jsme navštívili poutní
místo P. Marie a přírodní poutní areál s pramenem vody vyvěrajícím ze skály lesnatého úbočí
zvaného Stračka. Podle pověsti se o něm hovoří
již od roku 1241. Poslední zastávkou zájezdu
byly Pustevny. Cílem bylo vystoupat na novou, od ledna tohoto roku otevřenou, Stezku
Valašku, která je umístěna v korunách stromů.
Je dlouhá 660 m. Celkem jsme po stezce prošli tam a zpět 1320 m a to do nejvyššího patra
22 m, do celkové výše 1099 m nad mořem.
Odvážně jsme prošli i po 150 m dlouhém Himálajském zavěšeném chodníku. Je to nejvýše
položený lanový chodník v Česku. Byl to mimořádný zážitek, na nějž se nedá zapomenout.

Velmi zajímavá a důležitá byla přednáška
Charity Hlučín na téma „Charita a domácí
péče.“ Dověděli jsme se, jak působí charita na
Hlučínsku, jaké služby v domácnosti poskytují,
na co má nemocný nárok, kolik poskytované
služby stojí a mnoho dalších zajímavých informací. Naší celoroční činnost ukončíme Mikulášským večírkem a tradiční finanční sbírkou
na adventní koncert. Před vánočními svátky
navštívíme naše dlouhodobě nemocné členy,
kteří se již nemohou zúčastňovat našich setkání
a zájezdů. Předáme jim dárky a popřejeme vše
nejlepší do nového roku.

V listopadu jsme ještě navštívili Hornické
muzeum Landek park v Ostravě-Petřkovicích.

Aloisie Foltýnková
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Turnaj O pohár starosty Markvartovic
má stejný počet bodů (27) jako my. Po nepřesvědčivém začátku sezóny, kdy náš obměněný
tým prohrál tři ze čtyř zápasů, nevypadala naše
pozice moc dobře. Pravidelné tréninky 2x týdně,
kterých se oproti minulosti zúčastňuje většina
hráčů, ale přinesly ovoce. Mužstvo si sedlo a následovala šnůra vítězství, která tým vystřelila
tabulkou nahoru. Jediné zaváhání byl po delší
době zápas v Hrušově na škváře v závěru podzimní části přeboru, kde jsme nešťastně padli
2:1. Jinak samá vítězství, která jsou příslibem
pro jaro. Držme palce!

Dne 6. 10. 2019 se uskutečnil první ročník
fotbalového turnaje mládeže O pohár starosty
Markvartovic. Navzdory chladnému počasí se
zúčastnilo celkem 6 mužstev z Petřkovic, Dolního Benešova, Třebovic, Polanky, Ostravy-Jih
a Markvartovic. Hráči kategorie U11 hráli systémem každý s každým, 2 x 10 minut. Vítězem
turnaje se nakonec stali hráči Třebovic, domácí
Markvartovice skončily na 3. místě. Velmi povedená sportovní akce byla korunována účastí
Patrizia Stronatiho, hráče Baníku Ostrava, který
se velmi ochotně všem zájemcům podepsal
na hráčské kartičky a na závěr turnaje předal
medaile. Věříme, že příští ročník tohoto nového
turnaje bude stejně úspěšný.

První část sezóny mají za sebou i naši benjamínci U11, kteří jsou v tabulce na 6. místě,
následováni Koblovem a Ostravou Lhotkou.
Tréninky našich nejmladších probíhají pod
vedením trenérů Libora Ličky a Zssolta Kaplara.

Podzimní část fotbalové sezóny je za námi.
Pouze o skóre skončil na 4. místě podzimní
části tabulky náš fotbalový tým SK Markvartovice. Rival z Dolní Lhoty, který je na 3. místě,

Tomáš Bína
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V roce 2019 jsme se v areálu Koridy rozhodně nenudili
odčerpat a dostavět hráz do požadovaných
rozměrů a upravit její povrch.
V průběhu prací jsme vysadili smuteční
vrby na ostrově a na březích rybníku. Posbírali
jsme veškerý kovový odpad a připravili jej na
odvoz do sběrných surovin.
Po vyschnutí se začaly vykládat kamenem
spodní rohy rybníka. Byla dostavěna opěrná
zeď stavidla do finální výšky. Upravil se povrch
vrchní části rybníka po rozježdění větším
bagrem.

Na začátku roku pokračovaly práce okolo
rybníku. Dno horní části rybníku se vyčistilo od
travního porostu a upravilo do finální podoby,
přebytky zeminy se nachystaly pro odbagrování a odvoz. Krajinu občas zasypal příval sněhu,
což jen pomohlo sbírat další a další vodu v rybníce. Byl přizván větší bagr, aby odbagroval přichystané přebytky ze dna horní části rybníka.
Když vodní plocha zamrzla tak, že se na ní
nedalo pracovat, pokáceli jsme suché břízy
v blízkosti nové hráze. Dřevo se ihned zpracovalo, aby nedošlo k jeho znehodnocení.
Na jaře bylo nezbytné začít s pracemi na
rybníce, neboť hladina vody neustále stoupala
a později by muselo dojít k jejímu zbytečnému odpuštění. Přehradili jsme nedokončený
roh rybníka v jeho spodní části. Bylo nutné ho

V následujícím období začala výstavba přístřešku pro gril, hned vedle chatky. Ze
starých železných profilů byl vyroben pracovní stůl, který jsme umístili za chatku. Připravili jsme a natřeli nové desky pro opravu
laviček a pokračovalo se s přístřeškem pro gril.
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Vysypala se pěší cesta a kolem ní se zbudovalo
zábradlí.

nářadí. Nyní připravujeme ve spodní části
areálu prostor pro malou boudu, která bude
využívána při budoucích akcích v areálu, např.
jako Občerstvení.

Vysadili jsme další modříny, uložili zbytek
kamene na hrázi rybníka. Zabetonovalo se
zbytek bednění před stavidlem a poslední díl
odvodního potrubí za hrází.

I nadále udržujeme čistotu v celém areálu
a to např. sečením trávy či hrabáním listí.
Teď v zimě nabíráme síly a tvoříme plány
na nadcházející rok.

Poté proběhla zkouška těsnosti. Dále jsme
vyrobili zábradlí k rozvaděči a odvezli přebytky
hlíny. Připravili jsme místo pro unimobuňku,
která bude sloužit k uskladnění potřebného

Libuše Tesařová
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Mateřská škola Markvartovice
Do naší školky zavítal podzim a ani
jsme se nenadáli a je tu Advent

Zajímavá a určitě přínosná byla akce
„Ochutnáváme zeleninu poslepu“, která se
konala tentokrát ve spolupráci se školní jídelnou Ludgeřovice. Nabízeli jsme dětem formou
hry nakrájenou zeleninu. Některým dětem moc
nechutnala, ale když jsme zkusili udělat obložený zeleninový chlebíček s více druhy zeleniny, přišly tomu děti na chuť.

„Broučku můj jediný, ukázaly mi podzimní
hodiny, že je čas jít spát a krásné sny ti do jara
přát…“ Barevný podzim začal opadáváním listů
z našich vzrostlých stromů a rovněž také odstartováním rekonstrukce a přístavby 3. třídy
naší mateřské školy. Ale ani to nezabránilo,
abychom si jako každoročně užili naši oblíbenou akci „Uspávání broučků“. Také pohádka
„Dědeček Hříbeček aneb zvířátka se chystají
na zimu“ byla podzimně naladěná, vtáhla nás
do lesa a my jsme se také do lesa vypravili!
Podívali jsme se za zvířátky a přinesli jim něco
dobrého na zub – jablíčka, mrkvičky, kukuřice
aj. Dobrotky určené pro zvířátka však leckdy
zachutnaly i našim dětem.

V listopadu se v naší školce sešli čarodějové,
duchové, kostlivci a různá strašidla a čekalo nás
„čarodějnické kouzlení s Alešem Krejčím“.
Mnohá strašidla se dokonce něčemu přiučila,
létání kouzelného stolečku nadchlo i ty největší „kouzelnické profesionály“.
Také za námi do školky přišli pejskové
a nebyli to jen tak ledajací pejskové, byli to
canisterapeutiční psi a ti nám ukázali, jak to
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přišla Andělka a pořádně si s dětmi zatancovala. Pak se objevil Mikuláš s čertem, přinesli
nám adventní kalendáře a chaloupky plné
zdravých dobrotek. Čeká nás ještě „Vánoční
tvoření pro rodiče s dětmi“, kde si společně
vyrobíme krásné vánoční dekorace, a Vánoce
mohou začít…

vypadá, když pejsek umí poslouchat. Děti se
naučily základním dovednostem při soužití se
psem a co je třeba dělat, když potkají úplně
cizího psa.
Pohádkový muzikál „O ježečkovi a myšce“
k nám do školky přinesl kouzelnou vánoční
atmosféru – upekli jsme si cukroví, připravili
kapra a salát, ozdobili stromeček a zazpívali si
krásnou vánoční koledu: „Zas jsou tady po roce
vypečené Vánoce. I když venku nesněží, mráz
pod kabát běží.“ A tak se už všechny děti těší
na Vánoce a píšou dopis Ježíškovi... A že jsou
ty Vánoce už blízko, tak za námi tento týden

Přejeme Vám vypečené Vánoce a sladký
nový rok 2020
Za kolektiv zaměstnanců MŠ Markvartovice
Dagmar Balgarová, ředitelka
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Základní škola Markvartovice v roce 2019
rodiče nám je rozsvítili a všichni společně jsme
se s nimi vydali, v čele s bílými koňmi pana
Kačmaře, do průvodu. V kapli nám potom páter
Lukáš osvětlil původ sv. Martina, jeho činy.

Učitelé naší základní školy na konci kalendářního roku nebilancují, pro nás je obdobím
ohlížení se zpět až konec roku školního.
Přesto stojí za povšimnutí, co vše jsme
v tomto roce stihli. O prázdninách jsme měnili
kotle v kotelně, čímž jsme dokončili přestavbu
školy, na kterou jsme dostali dotaci.

Sv. Martin nám sice sníh opět nepřinesl, ale
my jsme si to stejně užili.
V posledním měsíci roku již všichni stříhají
metr, počítají dny do Vánoc. Ještě nás čekají
Staročeské Vánoce, při nichž si žáci budou moci
porovnat Vánoce našich předků se současnými
Vánocemi. Myslím si, že někdejší Vánoce měly
své kouzlo. Všichni si užívali společně strávené
chvíle u stromečku, i když neměli televize,
počítače, takovou spoustu dárků. Lidé si byli
blíž a uměli si užívat, vyprávěli si. A to je to, co
nám dnes všem chybí – umět se radovat
z maličkostí, umět vzájemně komunikovat.

Začátkem školního roku navštívili naši
páťáci krajské město Ostravu, aby tak „na vlastní
kůži“ viděli vše, o čem se budou učit ve vlastivědě. Jak jinak lépe se učit, než z vlastní
zkušenosti.
V říjnu se potom čtvrtá a pátá třída vydala
vlakem do Prahy. Tento výlet jsme financovali
z Projektu EU – Šablony II. Žáci zde navštívili
historické památky našeho hlavního města –
Malostranské náměstí, Pražský hrad s Chrámem svatého Víta, Václava a Vojtěcha, Staroměstskou radnici s orlojem, Václavské náměstí.
Projeli se metrem, prohlédli si Prahu z rozhledny na Žižkově. Snad největším zážitkem
byla pro většinu z nich cesta vlakem ve společnosti spolužáků.

Závěrem bych vám všem chtěla popřát
šťastné a spokojené Vánoce, strávené v kruhu
svých blízkých, užijte si volné chvilky, provoněné cukrovím, vanilkou. Radujte se z rozzářených očiček svých dětí. Děkuji Vám za spolupráci v uplynulém roce a do nového roku přeji
všechno dobré, pevné zdraví, mnoho osobních
i pracovních úspěchů!

V listopadu jsme zahájili tradici svatomartinských lampiónových průvodů od školy
ke Kapli Nejsvětější Trojice. Žáci si společně se
svými učiteli vyrobili lampióny v podobě koně,

Šárka Kubišová, ředitelka školy

Pěvecká soutěž Hlučínský slavíček

úspěšní. I když zpíváme ve školní družině téměř
denně, není mnoho dětí, které mají odvahu
vystoupit na jevišti před ostatními diváky a odbornou porotou. Nicolas Krömer a Filip Čichoň
nejen že mají odvahu, ale navíc zpívají krásně
a s chutí.

V naší školní družině je již tradicí účast
našich malých zpěváčků na pěvecké soutěži
v hlučínském Domu dětí a mládeže. Děti soutěží
ve třech kategoriích – předškoláci, děti prvních
a děti druhých tříd. Zpívají lidové či umělé písně
bez hudebního doprovodu. Oceněny bývají
dva nejlepší výkony v každé kategorii.

Jejich vzorná reprezentace naší školy přinesla opět své ovoce v podobě prvního místa
a velkého potlesku a ocenění všemi přítomnými.

Stejně jako v loňském školním roce, kdy
jsme si přivezli dvě první místa i letos jsme byli

Šárka Holušová
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Na svatého Martina, prvňák číst už
začíná.

básničky, pracovali na interaktivní tabuli, počítali do pěti a dokonce lovili rybičky.
Nicolas Kromer doprovázel děti na bubínky
a Jan Nevrlý, kdyby vylovil zlatou rybičku, přál
by si zdraví pro celou rodinu.

Tato věta je skutečně pravdivá. Už 5. listopadu to dokázali naši prvňáčci při Slavnosti
Slabikáře. V tento den odpoledne se ve škole
sešli s maminkami, tatínky, babičkami a předvedli všechno, co se zatím s paní učitelkou
naučili. Kluci i holky zpívali písničky, přednášeli

Na závěr předala paní ředitelka s paní učitelkou pamětní list a samozřejmě Slabikář.
Jarmila Bialasová, učitelka

Na svatého Martina, prý už zima
začíná…

Cílem bylo seznámit žáky se způsobem
života v minulosti, připomenout některé zvyklosti pomocí pranostik, ozřejmit dřívější užší
spjatost člověka s přírodou a připomenout
významnou osobnost muže, který kdysi svým
šlechetným činem vstoupil do historie. Dnem
tak prolínala spousta zajímavých vyučovacích
hodin, kdy děti získávaly různé informace, řešily
tajenky, četly básničky, texty o Martinovi, lepily, malovaly atd. Nechyběla ani koulovačka,

Svátek svatého Martina býval kdysi jedním
z nejoblíbenějších svátků roku. Děti i hospodáři
čekali na první sníh, hospodyně pekly posvícenskou martinskou husu a martinské rohlíky.
Proto jsme se rozhodli tyto skoro zapomenuté
svátky dětem přiblížit a na den 11. 11. 2019 připravili projektový den s názvem Svatý Martin.
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ale jelikož sv. Martin svého bílého koně opět
neosedlal, proběhla v tělocvičně.

příslušníci. V čele jel symbolicky sv. Martin na
koni. Průvod byl zakončen krásnými slovy
a zpěvem v kapli Nejsvětější Trojice.

V podvečer proběhl svatomartinský lampionový průvod s vlastnoručně vyrobenými lampiony, kterého se zúčastnili i rodiče a rodinní

Jiří Březina, učitel

Šťastné Vánoce a úspěšný nový rok
Vám přejí zaměstnanci ZŠ Markvartovice
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RŮZNÉ
Den za obnovu lesa

prohlédnout lesní frézu – drtič klestu za traktorem. Děti zaujal i kůň, který je i dnes v lese
využíván k přibližování dříví.

Den za obnovu lesa se konal v sobotu 19. října 2019 v době od 10 do 16 hodin v Černém
lese v Šilheřovicích. Akce se zúčastnilo několik
tisíc lidí. K obnově lesa se přidali nejen obyvatelé Ostravy, ale i dalších měst a obcí, včetně
Markvartovic.

Zájem dospělých i dětí byl i o naučné programy, které se konaly přímo v porostech.
Jednalo se například o zjišťování hmoty dřeva
stojících nebo pokácených stromů měřením
výšky (délky) a průměru. Pro děti byla připravena
„lesní pedagogika“, např. ukázky stop zvěře
a především poučení, jak se lidé mají v lese
chovat a jak mu pomáhat.

Akci přišla podpořit i olympijská medailistka gymnastka Adolfína Táčová, která se aktivně
zapojila do sázení.
Sázely se tyto stromy – dub, buk, javor klen,
lípa, habr a olše. Sazenice byly vysázeny na
ploše kolem 2 hektarů na Dubové aleji.

Akci provázelo nádherné podzimní slunečné počasí. Den za obnovu lesa se uskutečnil na
čtrnácti místech v celé ČR. Akce v Šilheřovicích
byla velmi pečlivě připravená po stránce organizační. Hojná účast na akci svědčí o tom, že
lidem není lhostejný osud naší přírody. Pěkné
a záslužné je i to, že přišlo mnoho rodičů se svými dětmi.
Jindra Mertová
foto: P. Merta

Kromě výsadby stromů si účastníci akce
mohli prohlédnout techniku, která je využívána
při těžbě dřeva. Zaujala lesní lanovka, která
slouží k přibližování dřeva v horách. Vystaven
byl také těžební stroj Harvestor s vyvážecí
soupravou, která slouží k přibližování dříví
po těžebním stroji. Účastníci akce si mohli také
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INZERCE

(ulice Ostravská 92/53, nad Canisem)

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ B
SLEVA PRO VÁS JE STÁLE AKTUÁLNÍ
Standardní cena 8.500,- Kč,
Cena pro obyvatele z Markvartovic – 7.990,- Kč
Cena pro studenty z Markvartovic – 7.790,- Kč

KONTAKT
Bc. David Sotorník, tel.: 737 029 159
www.autoskolasova.cz

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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Hudební odpoledne 21. března 2020 od 16:00 hod. v sále Wybranetz

Umělecká agentura Aleny Bastlové uvádí
komponovaný pořad

V rodině velí a vládne muž !
(pokračování příběhu „Když dva se rádi mají“ )
účinkují přední sólisté
Národního divadla moravskoslezského v Ostravě

Peter Svetlík

Eva Zbrožková

…i takhle to může dopadnout v manželství po 20 letech…

slovem provází
Alena Bastlová, Petr Miller
klavírní doprovod Nenko Slavov, Petr Miller
kontakt :
tel. :

Alena Bastlová, umělecká agentura, Kasárenská 3, 746 01 Opava
777 12 96 95, email : alena.bastlova.umel.agentura@seznam.cz
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