Markvartovice
1377 640. 2017
let

ROČNÍK 2., ČÍSLO 1, BŘEZEN 2017
Informace ze
zasedání
zastupitelstva
a schůzí rady obce
 Příspěvkové
organizace obce
 Spolková činnost
 Ze života v obci



Karneval, str. 8

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
březnové číslo našeho zpravodaje vychází společně s jarním sluníčkem, které přináší lepší náladu a více pozitivní energie do našich životů.
Věřím, že příjemným pro vás bude také počtení
v našem zpravodaji.
V tomto čísle si mimo jiné připomeneme 640.
výročí obce Markvartovice a 365. výročí kaple
Nejsvětější Trojice. Dále se zde dozvíte, jaké projekty jsou připraveny k realizaci v tomto roce.
Na stránkách časopisu najdete také přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí na celý

rok 2017, na které jste všichni už předem srdečně
zváni. A pokud plánujete velký jarní úklid, přijdou vám možná vhod informace o termínech
svozu odpadů a přistavení velkoobjemových kontejnerů. Dočte se také o tom, jak se můžete zapojit do připravované fotografické soutěže a další
zajímavosti ze života v obci a v příspěvkových
organizacích.
Za celou redakční radu přeji všem radostné
prožití jarních dnů a velikonočních svátků.
Zuzana Pistovčáková,
místostarostka obce, šéfredaktorka zpravodaje

Z obecního úřadu

Radosti a starosti našeho starosty
Vážení spoluobčané,
po zimě, kdy jsme
se potýkali často s
celodenními mrazy, krátkými dny
často bez blahodárného slunečního
svitu, tu máme konečně tolik očekávané jaro. Sluníčko
pomáhá přírodě se
probudit, vše začíná pučet a šedá se mění na jarní zeleň.
Po dvou letech, kdy jsme v obci hlavně kopali,
se dostáváme do fáze, kdy chceme obec zase trochu povznést a mít ji zelenou, upravenou, čistou,
hezkou, přívětivou pro žití.
Pro letošní rok jsme proto naplánovali několik
projektů pro splnění těchto cílů.
Jistě všechny motoristy potěší, že je schválená
oprava povrchu silnice III/4697 Markvartovice
– průtah. Opravu se podařilo zařadit do priorit
kraje pro rok 2017 a projekt se začal zpracovávat
už koncem loňského roku. O zakázku se ve výběrovém řízení ucházelo 12 firem. Nejnižší cenou,
která byla jediným kritériem, vyhrála koncem
února firma EUROVIA CS, a.s. Na nákladech
opravy komunikace se bude obec podílet částkou
cca 4,2 mil. Kč a Správa silnic Moravskoslezského kraje částkou 4,9 mil. Kč. Před pokládáním
nové živičné vrstvy bude stávající svršek odfrézován, a protože chodník máme poměrně nový a
obruby na druhé straně komunikace už něco pamatují, budou v celém průtahu tyto staré obruby
vyměněny, včetně dodělání přídlažby, která tam
často chybí. Oprava je plánována na 2 měsíce.
Bude se realizovat nejdříve od poloviny června
a obec bude průjezdná po úsecích v jednom jízdním pruhu. Pokud vše dopadne, jak je plánováno,
tak bude silnice opravena až na rozcestí Štípky.
Po opravě komunikace se nebudou moci po
dobu minimálně 5 let realizovat podélné ani příčné výkopy v komunikaci a proto na vás apeluji,
ať své potřeby vstupu do komunikace řešíte co
nejdříve.
Druhou velkou akcí bude oprava naší základní
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školy. Loni škola oslavila 20 let a tak si zaslouží
opravit kabát a vyměnit okna. Měřením termo
kamerou byly zjištěny zbytečné úniky tepla a tak
cílem této akce je hlavně snížit energetickou náročnost stavby. Projekt řeší i rekuperaci vzduchu
v jednotlivých třídách, čímž se zlepší mikroklima a vyučujícím i žákům se bude lépe v takovém prostředí učit. Projekt řeší i připomínky vás
občanů, kteří využíváte tělocvičnu pro své volnočasové aktivity tím, že bude možno okny tělocvičnu konečně větrat a proti přílišnému prohřívání a sluníčku budou okna doplněna o venkovní
žaluzie. Věřím, že se podaří vše skloubit během
prázdnin tak, aby vyučování ve škole nebylo
narušeno. Je to náročný úkol, ale co je v dnešní
době jednoduchého. Projektovaná cena je 15,5
mil. Kč. Jsem přesvědčen, že cena vysoutěžená
bude nižší a navíc mám avízo, že v dubnu mají
být vyhlášeny dotační tituly podporující zateplení veřejných budov i škol. Dotačních peněz z EU
už není tolik, co bývalo a tak i dotace, pokud na
ní dosáhneme, se bude pohybovat jenom kolem
30 % z uznatelných nákladů. Ale každá koruna
bude dobrá pro budoucí rozvoj obce.
Další investici plánujeme do zeleně a úpravy
parčíku naproti zastávky Na Hřibovci. Pozvali
jsme několik zahradních architektů i zahradníků
a z jejich návrhu vybrali snad to, co se bude líbit
i vám.
Nedávno jsem měl telefonát a v něm se mě
hlas na druhé straně ptal, co děláme pro snížení
kriminality mládeže. A pak mi představil projekt
workoutových hřišť, kde si bude moci nejen mládež přebytek energie vybít. O něčem podobném
jsme už uvažovali loni, ale ne jako o zařízení pro
snížení kriminality. Při stavbě splaškovky jsme
umožnili zhotoviteli stavby při uzavření skládky
Ridera ukládat stavební materiál vedle víceúčelového hřiště nahoře v ul. Sportovní s tím, že po
ukončení celou plochu využijeme pro milovníky
kol a vybudujeme tam pupmtrackovou dráhu.
Tuto naši vizi nakonec rozšiřujeme a chceme zde
vybudovat víceúčelový areál, kde si budou moci
zacvičit jak mladí na workoutových prvcích
– hrazdě, žebřinách, lavicích, tak i starší generace na fitness strojích a nejmladší na kolech na
pumptrack dráze.
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Máme připraveny i další projekty pro letošní
rok, ale k těm se vrátím po schválení obecního
rozpočtu pro rok 2017 v dalším zpravodaji.
Dovolte mi proto závěrem popřát vám všem

hodně zdraví a elánu. Užívejte si krásných jarních dnů a probouzející se přírody.
Pohodové a veselé prožití velikonočních svátků!!!
Pavel Myslivec, starosta obce

Ze zasedání zastupitelstva obce
Výtah z Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Markvartovice konaného dne 19. 12.
2016 v malém sále Obecního úřadu Markvartovice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- informace finančního výboru o provedených
kontrolách
- informace kontrolního výboru o provedených kontrolách
- rozpočtové opatření 6, 7
- informace o chystané opravě krajské komunikace III/4697
- zprávu nezávislého auditora o výsledcích veřejnoprávní kontroly příspěvkových organizací
mateřské a základní školy
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 8 v předloženém znění
- rozpočtové provizórium na rok 2017
- Jednací řád Zastupitelstva obce Markvartovice
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
- o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Markvartovice
na činnost charitní pečovatelské služby

- prodat nemovitost ve vlastnictví obce
Markvartovice, pozemek parc. č. 1257/28 o
výměře 928m2 se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti v k.ú. Markvartovice,
obec Markvartovice, do společného jmění manželů pana XXX nar. XXX, trvale bytem XXX
a paní XXX, nar. XXX, trvale bytem XXX, za
podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1. 176.778
Kč a DPH (21%), poplatku spojeného s podáním
návrhu na vklad vlastnického práva a věcného
předkupního práva do katastru nemovitostí, a to
ke dni nabytí vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí.
Výtah z Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Markvartovice konaného dne 11. 1.
2017 v malém sále Obecního úřadu Markvartovice.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- uzavření smlouvy se společností VALUE
ADDED, a.s., Opletalova 27, 110 00 Praha 1,
IČ: 26130521, na služby projektového manažera
investičního dozoru projektu ,,Splašková kanalizace obce Markvartovice – 3. etapa“.

16. zasedání Zastupitelstva
obce Markvartovice
se bude konat ve středu
29. března 2017 od 17.00 hod.
v Kulturním domě
Zpravodaj obce Markvartovice číslo 1, březen 2017 
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Z obecního úřadu

Informace ze schůzí rady obce
Rada obce se na své schůzi dne 2. 1. 2017
zabývala především:
- Dodatkem č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi
městem Hlučín a obcí Markvartovice
- smlouvou o dílo ,,Markvartovice, zajištění
nestability v úseku ul. Na Výsluní a Dlouhá“
- vyčištěním zatrubněné části Ludgeřovického
potoka
- záměrem vydat kalendář Obec Markvartovice 2018
Rada obce se na své schůzi dne 16. 1. 2017
zabývala především:
- rozpočtovým opatřením č. 9
- objednávkou reklamních předmětů k výročí
obce Markvartovice
- Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
- výběrem firmy pro zadání projektu na dokumentaci cyklostezky – stavební úpravy účelové
veřejně přístupné komunikace Písečná
- smlouvami o dílo na zajištění kulturního programu v prvním pololetí roku 2017

Rada obce se na své schůzi dne 1. 2. 2017
zabývala především:
- dotacemi pro spolky a zájmová sdružení z
rozpočtu obce v roce 2017 do 50 000 Kč
- Smlouvami o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Markvartovice do 50 000 Kč
- Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a Smlouvou o právu provést stavbu
- Čištěním komunikace Šilheřovická
- Výroční zprávou za rok 2016
- Smlouvou o dílo na komplexní výkon funkce projektového manažera a investičního dozoru
projektu ,,Splašková kanalizace obce Markvartovice – 3. etapa“
- podmínkami fotosoutěže
Rada obce se na své schůzi dne 13. 2. 2017
zabývala především:
- Smlouvou o vykonání přezkoumání hospodaření obce
- Bezúplatným pronájmem Kulturního domu
pro potřeby tanečního tábora
- Výsledkem fyzické a dokladové inventury
- Smlouvou o dílo - stavební úpravy účelové
veřejně přístupné komunikace Písečná

Sbor pro občanské záležitosti
Sbor pro občanské záležitosti (dále jen SPOZ)
je komisí Rady obce Markvartovice. V naší obci
má již dlouholetou tradici.
SPOZ se podílí na významných meznících lidského života. Jeho činnost začíná ve vašem životě
již při narození dítěte, přivítání malého školáka
v základní škole, rozloučení s povinnou školní
docházkou, sleduje a organizuje oslavy Vašich
70. a 75. narozenin, oslavu 80., 85., 90. a pak
každý další rok věku zajišťuje návštěvu jubilantů
v jejich domovech.
Vážení spoluobčané, podle zákona č.101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je nutný Váš písemný souhlas se
zpracováním osobních údajů při pořízení fotografií nebo zvukově-obrazového záznamu každého z vás nebo vašeho dítěte v průběhu akce
s následným bezplatným a časově neomezeným
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použitím podobizny či záznamu pro účely propagace naší obce, zejména do Zpravodaje obce, na
internetové stránky či do kroniky obce a kroniky
SPOZ.
Proto vás z těchto důvodů žádáme o spolupráci a to tak, že pokud budete po narození vašeho
dítěte souhlasit s pozváním na slavnostní vítání
občánků, k oslavě vašeho jubilea, či přivítáte-li
nás ve svých domovech, podepíšete nám souhlas
se zjišťováním a shromažďováním osobních údajů pro potřeby SPOZ.
Letošní první hromadnou akcí, na kterou bychom si Vás dovolili pozvat, je slavnostní uvítání
nových občánků do jejich života, které se bude
konat 22. dubna 2017 v sále Kulturního domu
Markvartovice.
Šárka Kubišová, předsedkyně SPOZ

 Zpravodaj obce Markvartovice číslo 1, březen 2017

Příspěvkové organizace obce

Žáci základní školy dováděli
ve sněhu i na parketu
ZIMA
Co je to zima? Je to jedno z ročních
období, ve kterém se na našem území
obvykle vyskytoval sníh pro radost
dětí a starost dospělých. Už dávno
ale není taková, co bývala. Tytam
jsou časy, kdy zimní radovánky
začínaly s příchodem sv. Martina
a končily prvním jarním dnem. „Ladovské zimy“ už nebývají.
Vánoce na sněhu si některé děti snad nemohou ani pamatovat a zimních radovánek jsme
si už dávno neužili tolik, jako v letošním roce.
Mrazivé počasí nám nabídlo možnost využít
zamrzlých rybníků a upravené tenisové plochy
na ledovou k oprášení bruslí. Předpověď počasí, slibující sníh, byla příznivá koncem ledna a
počátkem února a ani skutečnost nezaostávala,
a toto období bylo skutečně štědřejší na tolik

očekávaný sníh. Hned jsme se ho s dětmi i ve škole snažili využít k ne tak
častým zimním hrátkám. Vybaveni
zateplenými kalhotami, bundami,
čepicemi, pořádnými rukavicemi,
prostě vším, aby nám nebyla zima,
jsme se vrhli na sníh. Byli z nás
rázem stavitelé klasických zimních
staveb, sněhuláků, mistři ve tvorbě
koulí všech rozměrů a sportovci všech
možných zimních disciplín.
Jestli si myslíte, že stačí vzít sáňky nebo boby
a vydat se sjíždět nějaký kopec, tak se mýlíte.
V obci je dost „sešupů“, kde by to svištělo, ale
jsou to soukromé pozemky a jejich majitelé ne
vždy s radostí přijmou hordu nadšenců pro zimní
radovánky. Nakonec i my jsme našli svůj kopec
za fotbalovým hřištěm a na chvilku využili darů
„Paní Zimy“.

Zpravodaj obce Markvartovice číslo 1, březen 2017 
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Příspěvkové organizace obce
Jak rychle se sníh objevil, rychle i zmizel. Snažili jsme se ho však využít, jak se dalo.

i jsme se ho však využít, jak se dalo.

to: Jana Bošňáková a Bohdana Vjačková
učitelky ZŠ Markvartovice

Text a foto: Jana Bošňáková

Jak rychle se sníh objevil, rychle i zmizel. Snažili
jsme se Vjačková,
ho však využít,
dalo.
a Bohdana
učitelkyjak
ZŠse
Markvartovice

text a foto:všem
Jana Bošňáková
a Bohdana
Vjačková
Děkujeme
maminkám
a tatínkům,
kteří pomá
Babičko, poslala
jsem
Ti
„selfíčko“
učitelky ZŠ Markvartovice

tomboly a s úklidem.
Babičko, příště musíš přijít na maškarní ples
se mnou. Všichni se těšili na bohatou tombolu.

Některé dětipřijedeš
vyhrály i několik
cen. Hlavní cena –
Klaune Lojzíku,
i příště?

Babičko, poslala jsem Ti „selfíčko“.

koloběžka – čekala na prvňáčka Tobiáše. Všechny děti odcházely z maškarního plesu s plnými
bříšky a dobrou náladou.

Babičko, poslala jsem Ti „selfíčko“
z maškarního plesu.

átka

aní
ečné.

V neděli 12. února se kluci a holky z naší
školy proměnili v princezny, víly, sportovce, zvířátka
a strašidla. Maškarní ples zahájily naše půvabné
Děkujeme
všem maminkám
kteří pomáhali s přípravou občerstvení,
Babičko,zposlala
Ti Carmen
„selfíčko“
z maškartanečnice
tanečníjsem
školy
pod
vedeníma tatínkům,
paní
ního plesu. tomboly a s úklidem.
Skopalíkové.
Jejichsetaneční
V neděli 12. února
kluci avystoupení
holky z naší bylo
školyjedinečné.

proměnili
v princezny,
víly, sportovce,
zvířátkai apříště?
Lojzíku,
přijedeš
chlapíky
– klauny.
SKlaune
klauny
Vemenem
Pak
se všechny
upřely
dva veselé chlapíky – klauny. S klauny Vemenem
strašidla.
Maškarní
ples zraky
zahájily
našena
půvabné
ce. Obrovské
tanec
s balónky,
tanec
Děkujeme
všem
maminkám
tanečnice abubliny,
zVoháňkou
taneční školy
Carmen
pod
Aloisem
Bedřichem
bylavedením
velká
legrace.
Obrovské
bubliny,
tanecastatínkům,
balónky, kteří
tanec

ost

pomáhali s přípravou
občerstvení, tomboly a
Foto: T.
jedinečné.
s úklidem.
Pak
se
všechny
zraky
upřely
na
dva
veselé
Během
vystoupení
klaunů
měli
rodiče
i
děti
možnost
bohatě
se
občerstvit
a
sdělit
si
své
bohatě
se –občerstvit
a sdělit
si své
Klaune Lojzíku, přichlapíky
klauny. S klauny
Vemenem
Aloisem a
postřehy
zážitky vebyla
školní
jídelně.
VoháňkouaBedřichem
velká
legrace. Obrov- jedeš i příště?
ské bubliny, tanec s balonky, tanec s podlézáním
Foto: T. Bína
provazu – to vše bylo zábavné.
Jarmila Bialasová,
Během vystoupení klaunů měli rodiče i děti
učitelka
příště musíš
přijítZŠ
na maškarní ples se
možnost bohatě se občerstvit a sdělit si svéBabičko,
postřehy a zážitky ve školní jídelně. mnou. Všichni se těšiliMarkvartovice
na bohatou tombolu. Některé děti
Skopalíkové.
Jejich–taneční
bylo
spaní
podlézáním
provazu
to vševystoupení
bylo zábavné.

příště musíš přijít na maškarní ples se
vyhrály i několik cen.Foto:
Hlavní cena – koloběžka – čekala na
e těšili6nabohatou
tombolu.
Některé
děti
Zpravodaj
obce Markvartovice
číslo 1, březen 2017 T. Bína
prvňáčka Tobiáše. Všechny děti odcházely z maškarního

Bína

Zápis budoucích prvňáčků do 1. třídy Základní školy
Markvartovice, okr. Opava, příspěvková organizace
(dále jen ZŠ)

se koná v tomto školním roce
11. dubna 2017 od 8.00 do 17.00 hodin
v prostorách 1. třídy ZŠ.
Pro koho? Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2017/2018 věku šesti let.
Tedy děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.
•
Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Pokud dítě dovrší
ve školním roce 2017/2018 8 let, nemůže žádat o odklad.
•
Děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2017, mohou absolvovat zápis také. Musí však mít
doporučení z pedagogické poradny (narození do 31. 12. 2011) nebo doporučení z pedagogické
poradny a vyjádření pediatra (narození po 31. 12. 2011).
Rodiče si přinesou s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz, vyplněnou žádost o přijetí ke
vzdělávání a v případě, že budou žádat o odklad školní docházky o jeden školní rok, tak také
vyplněnou žádost o odklad spolu s potvrzením dětského lékaře a pedagogicko-psychologické
poradny nebo klinického psychologa.
V Mateřské škole Markvartovice bude vyvěšen časový harmonogram, kde se můžete napsat,
abyste nemuseli dlouho čekat (platí i pro rodiče, kteří děti v mateřské škole nemají).
U zápisu budou přítomni:
ředitelka školy, která bude provádět administrativní úkony, a paní učitelka, která s vašimi dětmi
povede motivační pohovor.
Celý zápis bude veden tak, aby se děti cítily v bezpečí a na školu se těšily.
Informace k zápisu i potřebné tiskopisy naleznete na webových stránkách školy:
www.zs-markvartovice.eu.
Šárka Kubišová, ředitelka ZŠ Markvartovice
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Příspěvkové organizace obce

Děti se na maškarním bále rozloučily
se zimou a už se těší na jarní sluníčko
Začal rok 2017 a děti se po vánočních prázdninách opět sešly se svými kamarády v MŠ. V naší školce se
snažíme děti otužovat větráním, pohybem a pobytem venku. Bohužel,
špatná kvalita ovzduší nám nedovolila chodit s dětmi na školní zahradu
a vycházky do okolí MŠ.
I tak musíme čelit dotazům rodičů
typu „Dneska je tak fajně a vy ste
nebyli venku?“
Byli jsme rádi, že se nám chřipková epidemie
vyhla velkým obloukem, jen tu a tam se někdo
popral s bacilem.
Koncem února nastal čas karnevalu, na který
jsme se všichni těšili a připravovali. Stejně jako
vloni, i letos se měl dětem o zábavu postarat oblíbený klaun Hopsalín. Bohužel, jemu se chřipka
nevyhnula a musely ho nahradit klaunice Apo-

lenka a Boženka se svým pestrým
a zábavným programem. Na své si
přišli jak děti, tak rodiče a v sále
vládla veselá a živá nálada. Vrcholem maškarního bálu byla bohatá
tombola, o kterou se postarali štědří
rodiče a sponzoři.
S příchodem jara k nám přijelo
divadlo s pohádkou „Veverka Terka,
myška Klárka a ztracená kuřátka“,
při níž se děti učily, jak se správně a bezpečně
chovat na silnici.
Společně se už těšíme na jarní sluníčko, abychom mohli trávit co nejvíce času na naší krásné
školní zahradě.
Za celý učitelský tým
Dagmar Balgarová,
ředitelka MŠ Markvartovice

Foto: D. Balgarová
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Fotosoutěž
Vážení občané,
v příštím roce plánujeme vydat kalendář Obce
Markvartovice s fotografiemi z naší obce. Chceme vás touto cestou požádat o spolupráci a vyhlašujeme FOTOSOUTĚŽ 2017. Níže uvádíme
podmínky soutěže. Zasílat můžete fotografie, na
kterých je zachycen život v naší obci (kulturní
akce, příroda, obrázky obce, zdařilé momentky,
apod. dle vaší fantazie).
Podmínky soutěže:
zahájení soutěže: březen 2017
soutěže se mohou zúčastnit pouze obyvatelé obce Markvartovice
✓ fotografie budou přijímány pouze v elektronické podobě (formát JPG) prostřednictvím
elektronické pošty. Adresa pro zasílání fotografií
je pistovcakova@seznam.cz, Předmět –FOTOSOUTĚŽ.
✓ každý účastník soutěže může zaslat max. 10
fotografií, které zachycují život v obci Markvartovice.

✓ fotografie nesmí být starší dvou let, tj. maximálně rok 2015.
✓ ze soutěže budou vyřazeny prokazatelně a radikálně upravené fotografie (fotomontáže, apod.)
ke každé fotografii doplňte krátký popis, lokalitu, datum pořízení, autora fotografie a kontakt na
autora (jméno, e-mail, tel., adresu).
✓ výhercem soutěže se stává fotografie, která
ve veřejném hlasování dne 15. 9. 2017 na akci
Krmášové koláčobraní obdrží nejvíce hlasů.
✓ pro autory prvních tří nejlepších fotografií
jsou připraveny věcné ceny.
✓ fotografie jiného nebo nevhodného námětu
NEBUDOU ZAŘAZENY DO SOUTĚŽE.
Zasláním fotografie do soutěže souhlasí soutěžící s použitím fotografie pro potřeby
obecního úřadu Markvartovice – kalendář obce
Markvartovice pro rok 2018, prezentace, reklama, výzdoba obecního úřadu atd.
Fotografie zasílejte do 31. 7. 2017.
Zuzana Pistovčáková, místostarostka

Zveme všechny zájemce na přednášku o první pomoci,
která se bude konat 20. 3. 2017 od 17.00 hod. v Kulturním domě
v Markvartovicích.
Osnova přednášky:
Bezpečnost zachránce
Zhodnocení vitálních funkcí
Přivolání odborné pomoci
Zástava masivního krvácení
Bezvědomí
Základní neodkladná resuscitace
Akutní interní stavy u dospělých
(infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, křeče)
Dotazy
JSDH Markvartovice ve spolupráci s kulturní komisí

Zpravodaj obce Markvartovice číslo 1, březen 2017 
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Kalendář plánovaných akcí v obci
Markvartovice na rok 2017
TERMÍN
18. 3.

NÁZEV AKCE
MOBILNÍ SBĚRNA velkoobjemových
a nebezpečných odpadů

POŘADATEL
Marius Pedersen

18. 3.

Hokejové utkání Sever X Jih

25. 3.
DUBEN
6. 4.
7. 4.
13. 4.
15. 4.
20. 4.
22. 4.
27. 4.
29. 4.
29. 4.
KVĚTEN
3. 5.

Dětský bazar

SK Markvartovice +
HC Lipina
Kulturní komise + maminky

SVOZ PAPÍRU
VELIKONOČNÍ JARMARK
BIO ODPAD
Tradiční velikonoční turnaj v nohejbale
SVOZ PLASTŮ
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
BIO ODPAD
Hasičská pouť na svatý Hostýn
Stavění máje

Marius Pedersen
Kulturní komise
Marius Pedersen
Pepikovi syncy
Marius Pedersen
Obec + SPOZ
Marius Pedersen
SDH
SDH

Zápis dětí do MŠ Markvartovice
Mše sv. u příležitosti svátku sv. Floriána
v Ludgeřovicích
BIO ODPAD
Den matek
SVOZ PLASTŮ
BIO ODPAD
Kácení máje

MŠ Markvartovice

7. 5.
11. 5.
11. 5.
18. 5.
25. 5.
31. 5.
ČERVEN
3. 6.
8. 6.
8. 6.
10. – 11.6.
15. 6.
16. 6.
16. 6.
17.6.
17. – 18.6.
19. 6.
22. 6.
27. 6.
ČERVENEC
6. 7.
20. 7.

10

Marius Pedersen
MŠ Markvartovice
Marius Pedersen
Marius Pedersen
SDH

SMAŽENÍ SVATODUŠNÍ VAJEČINY
SVOZ PAPÍRU
BIO ODPAD
ODPUST 2017
SVOZ PLASTŮ
Noční soutěž o pohár starosty SDH
Zahradní slavnost
VI. ročník turnaje v nohejbale
,,O pohár starosty obce Markvartovice“
Hravé odpoledne + Pohádková cesta
SBĚR TEXTILU
BIO ODPAD
OCENĚNÍ ŽÁKŮ 9. tříd

Chovatelé – kulturní komise
Marius Pedersen
Marius Pedersen
Kulturní komise
Marius Pedersen
SDH
MŠ Markvartovice

BIO ODPAD
BIO ODPAD

Marius Pedersen
Marius Pedersen
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Pepikovi syncy
Werichovci
Technické služby
Marius Pedersen
Obec + SPOZ

27. 7.
SRPEN
3. 8.
10. 8.
12. 8.
17. 8.
19. – 20. 8.
24. 8.
31. 8.
ZÁŘÍ
2. 9.
8. 9.
14. 9.
15. 9.
18. 9.
21. 9.
23. 9.
28. 9.
ŘÍJEN
5. 10.
2. – 13.10.
6. 10.
7. 10.
12. 10.
14. 10.
19. 10.

SVOZ PLASTŮ

Marius Pedersen

BIO ODPAD
SVOZ PAPÍRU
XI. ročník turnaje v minikopané mužů a žen
,,Günter Cup 2017“
BIO ODPAD
Chovatelská výstava
SVOZ PLASTŮ
BIO ODPAD

Marius Pedersen
Marius Pedersen

Oslava 40 let Kynologického klubu
Markvartovice
VI. ročník nočního turnaje v nohejbale
BIO ODPAD
KRMÁŠOVÉ KOLÁČOBRANÍ
SBĚR TEXTILU
SVOZ PLASTŮ
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
BIO ODPAD
SVOZ PAPÍRU
Výstava
Uspávání broučků
S lampiony za strašidly
BIO ODPAD
SETKÁNÍ JUBILANTŮ (70, 75 let)
SVOZ PLASTŮ

21. 10.

RETRO VEČÍREK

26. 10.

BIO ODPAD
MOBILNÍ SBĚRNA velkoobjemových
a nebezpečných odpadů

28. 10.

Pepikovi syncy
Marius Pedersen
Chovatelé
Marius Pedersen
Marius Pedersen
Kynologové
Pepikovi syncy
Marius Pedersen
HC Lipina – kulturní komise
Technické služby
Marius Pedersen
Obec + SPOZ
Marius Pedersen
Marius Pedersen
Werichovci
MŠ Markvartovice
Werichovci
Marius Pedersen
Obec + SPOZ
Marius Pedersen
Kulturní komiseZŠ Markvartovice
Marius Pedersen
Marius Pedersen

LISTOPAD
4. 11.
9. 11.
23. 11.
23. 11.
PROSINEC
1. 12.
8. 12.
11. 12
14. 12.
17. 12.
21. 12.
27. 12.

Jubilejní V. ročník turnaje v nohejbale
,,Halloween´s Cup“
BIO ODPAD
SVOZ PLASTŮ
BIO ODPAD
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
A ADVENTNÍ TRHY
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
SBĚR TEXTILU
SVOZ PAPÍRU
ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU
SVOZ PLASTŮ
Tradiční silvestrovský turnaj v nohejbale

Marius Pedersen
Marius Pedersen
Marius Pedersen
Kulturní komise
Kulturní komise
Technické služby
Marius Pedersen
Kulturní komise
Marius Pedersen
Pepikovi syncy

Informace o akcích na rok 2017 nebo doplnění vaší akce do kalendáře na tel.: 606 433 667.
Základní škola Markvartovice – sběr papíru každý první týden v měsíci!
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Kulturní komise obce Markvartovice
ve spolupráci s ČSCH Markvartovice
Vás srdečně zvou do prostor chovatelského
areálu, v pátek 7. dubna 2017
od 14.00 – 18.00 hod. na

VELIKONOČNÍ JARMARK
aneb

Vítání jara v Markvartovicích,
který se koná na adrese

Chovatelská 500, Markvartovice

Jarní pohodu na duši i na těle vykouzlí cimbálová muzika
Háj a nespočet řemeslníků a lidových tvůrců, jejichž
výrobky si můžete zakoupit.
Přijďte si odpočinout, zazpívat, občerstvit.
Těšíme se být pospolu.
P.S. K zakoupení budou mimo jiné výrobky z pravé domácí
zabijačky včetně ,,ovarové polévky“ ☺

12
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Uplynulo 640 let od první písemné
zmínky o vzniku obce Markvartovice
Z historie naší obce
Markvartovice (německy
Markersdorf
(1869-1900
Marquartowitz[1]), polsky Markwartowice) je obec ležící
v okrese Opava. Má 1812
obyvatel a katastrální
území obce má rozlohu
679 ha.
Ve vzdálenosti 4 km
jihozápadně leží město
Hlučín, 8 km jihovýchodně město Bohumín, 11 km jižně statutární město Ostrava a 11 km jihovýchodně město
Rychvald.
Obec spadá do oblasti Hlučínska. Jedná se o
krajinu mezi řekou Opavou a dnešní státní hranicí s Polskem na úseku mezi Opavou a Ostravou.
První písemná zpráva o obci z roku 1377 sděluje, že Markvartovice držel jistý Rosat, lesník
opavských knížat Hanuš a Mikuláše.
V následujícím století zde sídlil slavný rytířský rod Bzenců, který se podle vsi tituloval „z
Markvartovic“. K Markvartovicím získali i
sousední Darkovičky. Po smrti otce Fabiána a
následně bratří Jana a Jiřího zdědil statek Kryštof Bzenec, ale již r. 1551 prodal Markvartovice Jakubovi Volskému z Vole a sám přesídlil do
Darkoviček, kde zbudoval sídelní tvrz. Jakub Volský ale po třech
letech zemřel a vdova po něm,
Kateřina z Kadaně, se sirotky
prodala Markvartovice Beneši
Sponarovi z Blinsdorfu.
Nový majitel osvobodil r. 1554
sedláky od robotních povinností,
což potvrdil i následující majitel vsi Bartoloměj z Vrbna na
Markvartovicích privilegiem z
15. 5. 1567, kterým vedle zproštění robot osvobodil své poddané
i od povinnosti hlásek. Bartoloměj z Vrbna postavil v Markvartovicích tvrz i pivovar. Po jeho
smrti v r. 1583 byly Markvartovice připojeny k panství šilhe-

řovickému, ale jeho držitel Jan mladší z Vrbna
na Šilheřovicích rovněž privilegia poddaným z
Markvartovic 29. 9. 1607 potvrdil. Tehdy ve vsi
žilo 19 sedláků, 6 zahradníků a 1 svobodný fojt.
Opavští jezuité, kteří se stali majiteli Markvartovic se šilheřovickým panstvím přes odpor
zemských stavů v r. 1673, neuznali poddaným
privilegia a mnoho let se s nimi soudili. Teprve
když švédský král Karel XII. v r. 1707 vymohl
pro Slezsko náboženskou svobodu a od Těšína
po Žitavu vznikaly reformační kostely, kam směřovali tajní evangelíci z našich zemí, byli jezuité
donuceni privilegia potvrdit. Při sepisování katastru v r. 1721 za jezuitů žilo v Markvartovicích
20 sedláků a 15 zahradníků.
Jezuité měli v obci panský dvůr a rybníček
Hraniček. Památkou na jejich rekatolizační úsilí
je raně barokní kaple z 2. pol. 17. století, která po
požáru v r. 1945 byla obnovena. Potvrzená privilegia však jezuité nedodrželi a poddané nutili
k neúměrným povinnostem, a tak již v r. 1734
se proti nim vzbouřili poddaní z Markvartovic
i z celého panství. Pruský zábor přinesl změnu
majitelů.
Vznik školy a školní budovy se datuje k roku
1844. Po připojení k ČSR v r. 1920 měla obec rozlohu 679 ha, 1204 obyvatel, 189 domů a myslivnu
Davidku. 19. 6. 1921 byl ustaven Hospodářský
spolek a v r. 1924 Sportovní a vzdělávací spolek.
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365. výročí kaple Nejsvětější Trojice
Kaple v roce 1945 úplně vyhořela a byla velKapli Nejsvětější Trojice dal se vší pravděpodobností ve vsi postavit rod Bruntálských z kým nákladem obnovena v původní podobě….
Pověst z Hlučínska
Vrbna. Při opravě kaple roku 1886 byl nalezen
V Markvartovicích stále žije pověst o zalokámen s vytesaným letopočtem 1652. Po odstranění omítky před opravou kaple byl patrný pů- žení ptačího trhu, na kterém se prodávali ptáci
vodní tvar kaple, vybudované z kamene. Kolem - dudci. Na zemanské tvrzi, která stála v dávných
původních, později zazděných oken byly obje- časech na místě takzvaného zbytkového statku,
veny ornamenty, vyryté do kamene. Nyní jsou žila hraběnka. Jednou si vyšla do lesa, který se
rozkládal v místě dnešní kaple Nejsvětější Tropřikryté omítkou.
Markvartovicích
stále žijevěž
pověst
založení
na kterém
prodávali
ptáci - lovil chlapec
jice atrhu,
hřbitova.
V selese
v tu chvíli
Původně Vměla
kaple dřevěnou
a voní
byl ptačího
dudky.
Když
uviděl
hraběnku,
skryl se do koruzavěšen zvon
o
průměru
asi
35
cm
a
váze
asi
dudci. Na zemanské tvrzi, která stála v dávných časech na místě takzvaného zbytkového
30 kg. Na zvonu byly dva obrazy svatých s nápi- ny starého dubu. Hraběnku napadl loupežník a
hraběnka. Jednou si vyšla do lesa, který se rozkládal v místě dnešní kaple
sem: Hans statku,
Knauffžila
Trppau
goss mich 1653. Zvon chlapec ji svým křikem o pomoc zachránil. HraNejsvětější
Trojice ajehož
hřbitova.
V lese
tu chvíli lovil
chlapec
Když
uviděl
hraběnku, Trojice na
běnka
dala dudky.
vystavět
kapli
Nejsvětější
byl ulit Hansem
Knauffem,
otce,
po vněmž
poděkování
Bohu jizasvým
svékřikem
zachránění
a zavedla
nesl zvonařskryl
plné
jméno,
osud.napadl
se do
koruny stihl
staréhonelítostný
dubu. Hraběnku
loupežník a chlapec
o
Po zavraždění maršála Valdštejna v roce 1643 a každoroční trh s ptáky, který se pak změnil na
pomoc zachránil. Hraběnka dala vystavět kapli Nejsvětější Trojice na poděkování Bohu za
obsazení Opavy vojsky generála Götze byl Hans odpust - posvícení. Dodnes ještě starší generace
své zachránění
a zavedla každoroční
trh s ptáky, říká,
který se
na odpustkdyž
- posvícení.
žepak
jdezměnil
na dudky,
se v MarkvartoviKnauff senior
spolu s Valdštejnovým
přívržencích
slaví
na svátek
cem, opavským
vojenským
komisařem
a se
Dodnes
ještě starší generace
říká, že
jdestona dudky,
když
se v odpust
Markvartovicích
slavíNejsvětější
odpust na Trojice.
lařem Gürtlerem
28. 3. 1634 sťat. Zvon kaple byl Zdroj: http://hlucinsko.pise.cz/49-povesti-a-posvátek Nejsvětější Trojice.
hadky-z-hlucinska.html
prasklý a byl za II. světové války rekvírován.
Zdroj:gotickém
http://hlucinsko.pise.cz/49-povesti-a-pohadky-z-hlucinska.html
Z knihy Viléma a Magdy Plačkových
Na dřevěném
oltáři kaple, který zcela
shořel při přechodu fronty za II. světové války, Markvartovice 1377 – 2007
Z knihy Viléma
a Magdy
Plačkových
Markvartovice
2007
(knihu
je možno
zakoupit za1377
250–Kč
na Obecním
byl erb Bruntálských z Vrbna a dřevěná
soška sv.
Václava. V ludgeřovické farní kronice se píše, že úřadě)
to byla soška ,,stylu velmi starého“. Druhá (knihu
oltář- je možno zakoupit za 250 Kč na Obecním úřadě)
ní soška představovala sv. Urbana.

Foto M. Vjačka (rok 2016)
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Spolková činnost

SK Markvartovice bilancuje
Rok 2016 byl z pohledu místního fotbalového klubu přelomový. Po
úspěšném působení Ajaxu v několika předchozích ročnících krajského
přeboru došlo k zásadním
změnám. Fotbalová asociace ČR umožnila změnou přestupových pravidel svévolný odchod několika klíčových hráčů
Ajaxu Markvartovice do jiných klubů. Tím došlo
de facto k rozpadu hráčského kádru a znemožnění účasti klubu v dalším ročníku krajského přeboru mužů. Nastala kritická situace, kterou bylo
nutné řešit. Byla svolána mimořádná schůze a za
účasti vedení obce byl zvolen nový výkonný vý-

bor. V období dalších pěti let bude kladen důraz
na práci s mládeží, za A mužstvo budou většinově nastupovat hráči žijící v Markvartovicích.
Snahou je předejít opakování situace s odchodem hráčů, kteří neměli k naší obci vztah. Současně na schůzi byla odsouhlasena změna názvu
klubu. Z původního jména klubu Ajax Markvartovice se klub přejmenuje na SK Markvartovice.
Po uvedených změnách tak A mužstvo zahájilo nový fotbalový ročník 2016/2017 v nejnižší
městské soutěži. Po podzimní části se tak s věkovým průměrem 31 let skrývá na dně tabulky. Pro
další roky tak před nově jmenovaným výborem
zůstává mnoho práce.
Martin Kučera

SK Markvartovice a HC Lipina Markvartovice pořádají
hokejový zápas
SEVER vs. JIH
Zimní stadion Sareza Ostrava-Poruba
18. 3. 2017
15.45 – 17.00

Utkání se mohou zúčastnit rodáci Markvartovic nebo ti, kteří se do Markvartovic
přiženili, přistěhovali a mají zde trvalé bydliště.
Podmínka přihlášení – věk minimálně 18 let a vlastní hokejová výstroj.
Zájemci se mohou hlásit v Hospůdce Na Návsi nebo na tel. 733 181 445
Zpravodaj obce Markvartovice číslo 1, březen 2017 
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Hasičské okénko

Hasičům se podařilo obnovit tradici
požárnických plesů
Ke konci roku
měl náš sbor celkem
88 členů, z toho
do 18 let 26 žáků
a dorostenců. Do
výjezdové jednotky
bylo zařazeno 14
členů, z toho 1 žena.
Výjezdová jednotka
se podílela na všech
mimořádných událostech doma i v okolních
obcích. Žáci a dorost se zúčastňovali soutěží v
okolí, kde byli velmi úspěšní. Sportovní družstvo
mužů a žen se v průběhu roku zúčastnilo mnoha
závodů v rámci okresu i MSK. Náš sbor se podílel
na akcích pořádaných kulturní komisi OÚ, dále
uspořádal tradiční Noční a denní soutěž. V měsíci
červnu jsme spolu s našimi spoluobčany oslavili
slavnost odpustu, která začala dopoledním
průvodem do kaple, kde byla sloužena mše.
Poté jsme se postarali o občerstvení a dobrou
náladu. Dále jsme byli nápomocni s přípravami
na rozsvícení vánočního stromu a zpívání koled.
Přesto, že jsme v začátku 3. měsíce nového
roku, rád bych připomněl poslední hasičskou
akci, která proběhla 27. ledna 2017 v sále OÚ
pod názvem „Požárnický ples“. Tento nápad
vznikl na podzim minulého roku, ale čím víc se
blížil termín, tím víc v nás vznikala nervozita,
jak vše dopadne, jestli jsme moc neriskovali

a zda po dvou neúspěšných letech naplníme
aspoň větší část kapacity sálu. Nakonec
skutečnost předčila očekávání, poněvadž
zájemců bylo hodně a ples byl v rekordním čase
vyprodán. O kulturní vložku se postarali sami
členové našeho sboru, kde předvedli výborné
představení pod názvem Aquabely. Konečné
hodnocení akce si udělali všichni přítomní sami,
a myslím, že nebylo nespokojeného návštěvníka.
V neposlední řadě bychom chtěli také poděkovat
všem podnikatelům, kteří přispěli jak finančním,
tak hmotným darem do tomboly. Doufáme, že
se nám podařilo znovu obnovit prastarou tradici
plesu v naší obci, protože pořádat smysluplnou
akci je prostě paráda.
Také v letošním roce se sešli členové našeho
SDH na své výroční valné hromadě. K řešení
bylo několik bodů k jednání. Nejprve bylo nutno
dořešit administrativní věci, jako je doplnění
a dokončení hlášení o činnosti za minulý rok
a hlášení o výroční valné hromadě. Dalším
tématem byl dopracování plánu práce na rok
2017, který byl předložen a následně schválen.
Celkově lze konstatovat, že plán práce je v
letošním roce opět o něco bohatší a nezbývá
než si přát, abychom všechny akce dotáhli
do zdárného konce a přispěli tak k obohacení
kulturního, společenského a spolkového života
našich občanů v obci.

JSDH Markvartovice
Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás tímto přivítat v roce 2017 a seznámit vás stručně z událostmi za poslední dva měsíce. Na začátku tohoto roku 4. 1. 2017 byl vyhlášen poplach hned dvakrát. Poprvé k technické
události pádu stromu na nové cestě směrem na
Hlučín a technické pomoci záchranné službě
manipulací s pacientem. Jednotka bohužel k první události nevyjela kvůli technickému problému
na CAS 15 Mercedes-Benz Atego. Ovšem během
dne se tento problém podařilo odstranit. Dále

probíhalo hned několik cvičných školení. Hlavní
směr výcviku probíhal v rámci záchrany osob na
zamrzlé vodní hladině v Dolním Benešově. Členové jednotky si tak mohli vyzkoušet v reálných
podmínkách tuto složitou záchranu jak fyzicky,
tak psychicky. K tomuto výcviku se také přidali
naši kolegové z Šilheřovic. Další výcvik probíhal
na požární nádrži v Markvartovicích, kde probíhal výcvik čerpání vody pod zamrzlou vodní
hladinou s požární přenosnou stříkačkou PS12.
Tímto bych shrnul aktivitu JSDH Markvartovice
v prvních měsících tohoto roku.
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Foto a text: členové SDH Marián Poledník
a Jan Kolaska
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Spolková činnost

Ženy v Markvartovicích zvou
další zájemce ke společnému cvičení
pro dobrou kondici
Po celý rok s výjimkou prázdninových měsíců
probíhá v tělocvičně místní školy cvičení žen.
Každé pondělí v 18 hodin se scházíme ke cvičení
pod vedením naší milé a obětavé lektorky
paní Aleny Ostárkové. Cvičíme protahovací
a zpevňovací cviky, kalanetiku.
Děkujeme Obecnímu úřadu Markvartovice, že
nám dotuje pronájem tělocvičny, čímž je cena za
hodinu cvičení 20 Kč.
Cvičení se může zúčastnit každá žena a nejen
ženy, ale i muži, kteří se nestydí a mají odvahu
cvičit v ženském kolektivu, se mohou připojit.

Podmínkou je vhodná obuv s podrážkou, která
nešpiní parkety a cvičební podložka. Ke cvičení
používáme velké míče, které jsou k dispozici
v tělocvičně. Není třeba žádné přihlášení, stačí
přijít v pondělí v 18 hodin do tělocvičny a cvičit.
Tímto zveme ženy i muže ke cvičení, neboť
už necvičíme pro štíhlé tělo, ale pro svůj dobrý
pocit, že vše zvládáme bez pomoci, že se
nezadýcháme do kopce a boty si zavážeme, aniž
bychom si musely sednout.
Dagmar Bílková

Olympijský vítěz v Bolaticích!
Sportovní club Bolatice pořádá pro sportovní
jezdce i širokou veřejnost v sobotu 8. dubna
2017 již tradiční závod horských kol „Bolatická třicítka 2017“. Start hlavního závodu je ve
12.00 hodin u fotbalového hřiště. Na trati, která
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vede zejména po lesních a polních cestách, můžete sledovat jak rekreační jezdce, tak i držitele
závodních licencí. Účast v letošním ročníku přislíbil dokonce i olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý. Podrobnosti na www.bolatickatricitka.cz.
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ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774
Nabídka pozemků k pronájmu
KPÚ pro Moravskoslezský kraj
Libušina 502/5, Ostrava, 70200
Parcela

Výměra [m2] Parcelní skupina

Kultura

Pouze
část

Bez
přístupu

Markvartovice
1099 / 0 / 0

1647 Katastr nemovitostí - pozemkové

trvalý travní porost

Ne

1100 / 1 / 0

1874 Katastr nemovitostí - pozemkové

trvalý travní porost

Ne

1105 / 1 / 0

674 Katastr nemovitostí - pozemkové

trvalý travní porost

Ne

1105 / 2 / 0

623 Katastr nemovitostí - pozemkové

trvalý travní porost

Ne

Ano

Zpravodaj obce Markvartovice číslo 1, březen 2017 
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výuku přírodovědy a přírodopisu pro 1. i 2. stupeň základních škol zaměřené na
celky: geologie, říční, lesní, sídelní a zemědělská krajina. Všechny materiály budou
činnost
základní charakteristiky těchto ekosystémů se specifickýmSpolková
zaměřením
na oblast
(na konkrétní lokality a místa), tedy připraveny na míru pro výuku EVVO na
školách v našem regionu.

Připravuje se učebnice
Před samotným tiskem materiálů proběhnou workshopy k jednotlivým tematickým
přírodovědy Hlučínska
evaluace zvolených metod a postupů odzkoušením ve výuce na školách. V rámci
konference
pedagogové
z Hlučínska
(koordinátoři
EVVO)
i veřejnost
těchto ekosystémů
se specifickým
zaměřením
na
V loňském pak
roce budou
se Sdružení
obcí Hlučínska
podařilo získat dotaci ze Státního fondu životní- oblast Hlučínska (na konkrétní lokality a místa),
s finálními
materiály, příklady využití ve výuce apod.
ho prostředí na tvorbu metodických materiálů a tedy připraveny na míru pro výuku EVVO na zápracovních listů pro výuku přírodovědy a příro-

kladních školách v našem regionu.

2018 a jeho součástí budou aktivity, jako podrobná analýza environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) na Hlučínsku s workshopem a sběr dat a průzkum lokalit pro regionální
výuku EVVO. Postupně budou ve spolupráci s
pedagogy a s dalšími odborníky na EVVO připravovány stěžejní výstupy projektu - metodické
materiály a pracovní listy pro výuku přírodovědy
a přírodopisu pro 1. i 2. stupeň základních škol
zaměřené na tematické celky: geologie, říční,
lesní, sídelní a zemědělská krajina. Všechny materiály budou obsahovat základní charakteristiky

šením ve výuce na školách. V rámci závěrečné
konference pak budou pedagogové zMgr.
Hlučínska
Lenka Os
(koordinátoři EVVO) i veřejnost seznámeni s
finálními materiály, příklady využití ve výuce
referentka Sdružení obcí
apod.
Věříme, že realizací projektu vytvoříme jakýsi
celkový základ a metodiku pro výuku EVVO na
Hlučínsku i vhodný základ pro budoucí aktivity
v této oblasti.
Mgr. Lenka Osmančíková,
referentka Sdružení obcí Hlučínska

Před samotným
materiálů
proběhnou
dopisu naže
Hlučínsku.
Věříme,
realizací projektu vytvoříme jakýsi
celkovýtiskem
základ
a metodiku
pro výu
Realizace projektu „Jak na výuku EVVO na workshopy k jednotlivým tematickým celkům
naHlučínsku?“
Hlučínskubude
i vhodný
pro budoucí
aktivity
v této oblasti.
zvolených
metod a postupů odzkouprobíhatzáklad
až do konce
roku a evaluace

Inzerce
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Ze života v obci

Pověst o erbu Bzenců z Markvartovic

Prastarý slezský rod Bzenců pocházel z
Markvartovic u Hlučína. Ve druhé polovině
16. století se přestěhovali na Ostravsko, kde
vlastnili mimo jiné zámky v Klimkovicích a Porubě. Ondřej Bzenec z Markvartovic, zavražděný
roku 1595, byl mecenášem spisovatele a genealoga Bartoloměje Paprockého, který zaznamenal
i pověst o vzniku rodového erbu Bzenců.
V pradávných dobách byly v Lombardii jezera, v nichž žili kapři, kteří se dle starých pověstí

živili zlatým pískem z jezerního dna. Tyto ryby
nebyly jen tak lecjaké. Měly tak veliké ploutve,
že by si je neznalý člověm spletl s ptačími křídly, jen s tím rozdílem, že nebyly porostlé peřím.
Pokud se takovému kapru zachtělo, mohl vyletět
do povětří.
I stalo se, že jednoho dne do kraje přitáhl jakýsi
kníže. Jakmile uslyšel o létajících rybách, dostal
nezvladatelnu chuť takovou rybu okusit. Jeden z
jeho panošů se okamžitě svému pánu nabídl, že
rybu chytí, přinese a nechá připravit k zítřejší snídani. Kníže požádal své hostitele, aby jeho služebníkovi ukázali místo, kde se dají létající ryby
snadno chytit, a panoš se vypravil na lov. Když
přišel na břeh jezera, připravil rybí návnadu a do
vody hodil vrš.
Lov byl úspěšný a panoš dokázal splnit svůj
poněkud vychloubačný slib, který dal knížeti.
Na památku dostal od svého pána právo nostit na
svém modrém štítě stříbrnou okřídlenou rybu on
i jeho potomci.
Převzato se svolením http://www.heraldika-erby.com/.
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