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Slovo úvodem

Vážení čtenáři,
rok se přehoupl přes prázdninové měsíce a vy
opět otevíráte Zpravodaj obce Markvartovice.
Zářijové číslo je nabité informacemi a pozvánkami a já pevně věřím, že pro vás bude čtením
opravdu zajímavým.
V příštím čísle se opět vrátíme k rubrice Úspěšní rodáci, budeme rádi, když nás upozorníte na

úspěšné rodáky z Markvartovic nebo o nich sami
napíšete. Do zpravodaje můžete také přispět
svým článkem na vámi zvolené téma, názorem,
připomínkou...
Těšíme se na vaše příspěvky .
Přeji vám krásné a pohodové dny.
Zuzana Pistovčáková,
místostarostka

Z obecního úřadu

Radosti a starosti našeho starosty
Vážení spoluobčané,
před pár dny jsem vám
přál radost z vysvědčení vašich ratolestí a ty
už zase chodí do školy,
z prožité dovolené zůstaly
jen vzpomínky a někteří
by už potřebovali znovu
dobít baterie. V naší obci
byl oproti minulým letům
o prázdninách relativně
klid, obec nic nestavěla,
ale o to větší byl stavební ruch u vás. Chci poděkovat všem občanům, kteří měli možnost se připojit ke splaškové kanalizaci, že tak učinili a my
jsme v závěrečné zprávě byli schopni Ministerstvu životního prostředí prokázat splnění i třetího
indikátoru akce - připojení 1853 ekvivalentních
obyvatel na zlepšené čištění odpadních vod. Pro
ty, co tuto povinnost z jakýchkoliv důvodů nestihli, neotálejte a nečekejte na možné sankce,
pokud pravidelně žumpu nevyvážíte. Jak jste si
někteří jistě všimli, jsou Na Panském vytyčovány sítě a v nebližších dnech by firma Jankostav,
která vyhrála výběrové řízení, měla začít stavět
slibovanou splaškovou kanalizaci ve zmiňované
oblasti a věřím, že do konce roku bude hotovo.
Když už se věnuji splaškovce, chci na všechny
platiče, současné i budoucí, apelovat, aby platili
částku uváděnou na faktuře v řádku nedoplatek
přesně a nezapomínali na variabilní symbol, což
je číslo faktury. Pokud tyto informace nejsou
úplné, je velice složité a časově náročné platby
přiřadit správnému plátci.
Jsem rád, že naše mládež a děti ve svém volném čase pouze nesedí u počítače, ale zapojují
se i do sportovních aktivit. Naposledy to byly
závody Wheel pupmtrack series na naši nové
dráze, kde se sešlo téměř 30 mladých soutěžících. V rámci příhraniční spolupráce s gminou
Bierawa se v červnu děti z Polska přijely podívat
na naší nově opravenou školu a přivezly ocenění
pro naše úspěšné žáky, kteří se zúčastnili soutěže
Květinová fantazie. Při té příležitosti jsme oficiálně otevřeli i workoutové hřiště s neskutečnými
výkony nadšenců a vyznavačů tohoto cvičení.
V rámci dobrých vztahů s našimi polskými přá-
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teli změřili u nás ti nejmenší fotbalisté do 10 let
své síly a posléze proběhlo i „mezinárodní“ utkání Markvartovice – Bierawa. Na oplátku se pak
naše malá delegace zúčastnila oslav 70 let fotbalového klubu Dziergowice a v září i tradičních
dožínek, které letos proběhly ve vsi Staré Kožle.
Během prázdnin se podařilo opravit sakrální
stavbu - kříž v zahradě manželů Hahnových a
zároveň jej umístit blíže k chodníku. Nyní připravujeme jeho lepší zpřístupnění pro vás. Dále
proběhlo výběrové řízení na stavbu semaforu
k přechodu pro chodce u školky a do prosince
by mělo být hotovo. Na stavbu atletické dráhy
bylo osloveno 9 firem, do výběrovky se přihlásily pouze dvě a bude se realizovat až začátkem
příštího roku. Tento posun začátku nám umožní
podat žádost o dotaci, která je nově vyhlášena
MŠMT. Dny se krátí a tak jistě někteří ocení rozšíření veřejného osvětlení. Nově se prodloužilo
veřejné osvětlení na ulici Sportovní a Nad Hřištěm, přidal se jeden světelný bod na začátku ulice
Dlouhé a dostali jsme oranžovou dotaci na osvětlení přechodu pro chodce u autobusové zastávky
Na Hřibovci. Vše je připraveno k realizaci, pouze čekáme na vyjádření dotčených institucí.
A co mně trápí? Nedodržování pravidel silničního provozu. Omezení rychlosti platí i na místních komunikacích, tak proč pořád někteří někam spěchají, proč nejsme k sobě ohleduplní při
parkování, vždyť i ostatní potřebují odstavit auto
a při tom neblokovat komunikaci pro průjezd záchranných složek nebo popelářů. Proč nám stále
po obci pobíhají psí tuláci, vždyť si stačí zkontrolovat oplocení svého pozemku. Věřím, že se situace zlepší i bez represí ze strany policie. Vždyť
takto ušetřené peníze mohou někomu blízkému
udělat radost.
A na co jsem hrdý? Že třeba předseda senátu
pan Milan Štěch pozval i zástupce našich hasičů do Prahy na přátelské slavnostní setkání, aby
takto poděkoval účastníkům za realizaci hudební
hasičské fontány u příležitosti oslav 100 let samostatného československého státu. Jan Kolaska
si to zasloužil a určitě si to i užil.
V září zazářil náš občan Jaromír Bohačík.
Ano, při zápase v košíkové označovaném jako
zápas 20 století se stal s 19 body nejúspěšnějším

 Zpravodaj obce Markvartovice číslo 3, září 2018

střelcem zápasu a naše reprezentace nad Ruskem
zvítězila a my jsme se přiblížili k historickému
úspěchu v samostatné historii Českého státu a to
k postupu na mistrovství světa v Číně. O tomto
úspěšném rodákovi z Markvartovic se dočtete
v příštím vydání zpravodaje.

A co mně mile překvapilo? Že i přes nepřízeň
počasí Vás přišlo tolik na už tradiční krmášové koláčobraní, že se aktivně zúčastňujete dění
v obci a za to Vám chci poděkovat.
Přeji Vám hezké podzimní dny a příjemné čtení.
Pavel Myslivec, starosta

UPOZORNĚNÍ!!!
Upozorňujeme občany, aby u platby za
fakturu stočného, zadávali vždy VARIABILNÍ
SYMBOL a částku uvedenou na faktuře
v řádku NEDOPLATEK.
Bez těchto údajů se nedá faktura
identifikovat!

Ze zasedání zastupitelstva obce
Výtah z Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Markvartovice, konaného dne 10. 9. 2018
v Kulturním domě v Markvartovicích
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- zprávu kontrolního výboru
- zprávu finančního výboru
- Rozpočtové opatření č. 3
- Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí
Sdružení obcí Hlučínska za rok 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
- poskytnutí finančního příspěvku ve výši
10.000 Kč do veřejné sbírky za účelem pomoci
obci Prameny
- dar obci Ludgeřovice ve výši 34.000 Kč na
opravu hřbitovní zdi
- rozpočtové opatření č. 4
- mimořádnou odměnu pro uvolněné zastupitele
- podání žádosti o dotaci pro projekt: ,,Atletická dráha – sportoviště Markvartovice“
- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a
souvisejících aktivit Hlučínska pro období 2018
- 2022

Zastupitelstvo obce neschválilo:
- Převod (prodej) pozemku 588/1 a části pozemku 1837 ve vlastnictví obce na žadatele
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
- koupit nemovitost – rodinný dům č.p. 65 v
ulici Šilheřovické, p. č. 1406 s přilehlými pozemky uvedenými na LV 234 o celkové výměře
2017 m2 za cenu 3 400 000 Kč pro účely obce
Markvartovice
- nezahrnout do případné změny územního plánu požadavek žadatelů, ohledně parcel č. 618/1,
622/1 a 622/2
- o pořízení změny č. 2 Územního plánu
Markvartovice z vlastního podnětu žadatele
zkráceným postupem v rozsahu dle předloženého návrhu občana
Zastupitelstvo obce projednalo:
– návrh na pořízení změny územního plánu Markvartovice, který podala paní xxxx
xxxxxxxxx, a rozhodlo uvedený návrh zapracovat do případné další změny územního plánu
Markvartovice
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Markvartovický krmáš
Každou třetí zářijovou neděli se v naší obci
od nepaměti slaví krmáš. Jde o lidovou a náboženskou slavnost na památku posvěcení nového
kostela. Krmáš se slaví po sklizni, takže se vždy
chystaly hostiny, na které bylo zvykem péct koláče. A tak vzniklo naše krmášové koláčobraní,
které se u nás v pátek 14. září konalo už po osmé.
Prodávaly se koláče z okolních pekáren, letos
byly nejoblíbenější koláče od pekařek z Hošťálkovic. Každý návštěvník dostal pohoštění, venku hrála i přes značnou nepřízeň počasí kapela
Stenlyʼs Dixie Street Band a diváci také zhlédli
zdařilou westwrn shov s ukázkou žonglování
s kolty a umění práce s lasem a bičem. Během
celého odpoledne měli návštěvníci možnost rozhodnout svými hlasy o vítězi fotosoutěže, letos
na téma rozkvetlá obec. Vybrat tři nejkrásnější
fotografie byl velmi těžký úkol, protože všechny
fotky byly krásné a bylo na nich vidět, že naši
fotografové vidí krásu světa okolo sebe a umí
ji zachytit hledáčkem fotoaparátu nebo mobilu.
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Vaše hlasy rozhodly o vítězi. Stal se jim Jan Šimánek s fotografií ,,Letošní úroda dýní“. Druhé
místo obsadila Zuzana Kuřidémová s fotografií
,,Podvečerní pohled na duhu“ a třetí místo patří
Gabrieli Hofrichter se snímkem ,,A přeci rostou“.
V letošním roce byl vyhlášen také speciální vítěz
fotosoutěže a to 9letý Vítel Mikstein. Vám všem,
milí fotografové, patří velké poděkování, neboť
jste do soutěže zaslali celkem 123 fotografíí a
ocenění byste si jistě zasloužili všichni.
Poděkování patří také všem návštěvníkům, které neodradilo ani poměrně dost deštivé počasí. Je
to pro nás pořadatele odměna za práci a určitě
příští rok posuneme díky vašemu zájmu laťku krmáše zase o něco výše.
V neděli se u příležitosti krmáše konala v kapli
Nejsvětější Trojice slavnostní bohoslužba s poděkováním za úrodu.
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Zuzana Pistovčáková, místostarostka

Foto: J. Šimánek

Foto: G. Hofrichter

Foto: Z. Kuřidémová
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Ze života v obci

Foto: H. Brabencová
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Poděkování
Ráda bych využila této příležitosti a poděkovala všem členkám kulturní komise a dobrovolnicím, které se během posledních čtyř let podílely na zdařilém průběhu všech kulturních akcí
pořádaných obcí. Jmenovitě: Ing. Kateřina Tesařová, Daniela Kačmářová, Zuzana Pistovčáková ml., Andrea Vjačková, Barbora Tesařová
a Hana Brabencová. Velký dík patří také členům
spolků, jejich partnerům a kamarádům, a to:
SDH Markvartovice, HC Lipina, Pepikovi syncy, Chovatelé, Spolek Osada Menfen, Zahrádkáři, Rybáři a přátelé koridoru, Werichovci a SK
Markvartovice, kteří se podíleli na organizaci
sportovních a kulturních akcí společně s kulturní komisí obce nebo je pro vás organizovali
samostatně. Díky ochotě a nadšení těchto lidí
jsme měli možnost načerpat sváteční atmosféru
na adventních a velikonočních jarmarcích, oživit

tradice při oslavách odpustu a krmáše, zaposlouchat se do operních árií, rockových a popových
hitů nebo duchovní hudby. Na těchto akcích jsme
v naší obci měli možnost vidět známé a oblíbení populární umělce, např. Zdeňka Izera, Schovanky, Vladimíra Hrona, Kolárovce, Jaroslava
Uhlíře, Františka Nedvěda, Petra Martináka,
Duo Jamahu, Hradišťan a Jiřího Pavlicu, Voxela
a také mnohé další umělce, kteří nejsou známí z
televizních obrazovek, ale jejich nadání není o
nic horší než nadání jejich slavnějších kolegů,
připomeňme si Dolbend, ABBA revival, Team revival, Michl David revival, Pavel Helan a další...
Díky, byla to krásná a jak je vidět plodná spolupráce.
Zuzana Pistovčáková, místostarostka,
předseda kulturní komise

Kulturní komise obce Markvartovice
Vás srdeĀnď zve na

Adventní jarmark, rozsvícení
vánoĀního stromu,horký punĀ a
Mikulášskou nadílku
v pátek30. 11.2018
Tďšíme se na setkání s Vámi
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Památný kříž obce Markvartovice
Kříž na pozemku rodiny
Hahnových byl vystavěn
již před druhou světovou
válkou. Na pozemku, kde
stojí kříž, měl být vybudován kostel, či hřbitov, jedni
pamětníci uvádějí výstavbu
hřbitova a druzí výstavbu
nového kostela. Po druhé
světové válce a vítězném
únoru byla stavba sakrálního účelu zrušena.
Poté se pozemky rozprodaly na stavební místa a
rodina Hahnova postavila v
pozadí kříže rodinný dům,
jelikož tehdy byla otázka
víry důležitější, byla na
popud církve a bývalých
majitelů pozemků vybudovaná vrátka, aby byl kříž
zpřístupněn i veřejnosti.
Rodina se v rámci možností o kříž starala a udržovala
okolí v čistotě. Před několika lety se stav kříže ra-

pidně zhoršil. Jeho vnitřní
výztuha z ocelového drátu
podlehla korozi a kříž se
začal naklánět v poryvech
větru.
Jednoho dne kříž spadl. Představitelům obce a
samotným občanům nebyl osud kříže lhostejný,
a tak se začala plánovat
jeho obnova. Rodina Hahnova darovala kříž obci
Markvartovice, která se
postarala o jeho záchranu.
Dnes můžeme opět obdivovat krásu opraveného
kříže.
Tímto děkuje rodina Hahnova se všemi okolními
starousedlíky představitelům obce Markvartovice
za záchranu kulturního
dědictví.
Otto Hahn

Foto: O. Hahn
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Nové varhany pro markvartovickou kapli
Již delší dobu, při různých příležitostech, je
stále více slyšet přání těch, kteří pravidelně nebo
příležitostně navštíví kapli v Markvartovicích, že
by si zasloužila důstojnější hudební nástroj než
je stávající harmonium.

Vzhledem k finančním možnostem se nejprve
jevilo nejschůdnější poohlédnout se po novém
elektrofonickém nástroji. Zpočátku to byla jen
představa koupit kvalitnější keyboard s dodatečným ozvučením. Jednalo by se ale o provizorní
řešení na pár let a s hudební kvalitou bychom se
asi nemohli nikde moc chlubit.
Ke hledání, jaký konkrétní nástroj koupit, výrazně pomohla obec, když uvolnila z rozpočtu na
zakoupení varhan částku 100.000 Kč. Procházeli jsme spolu s několika varhaníky a odborníky
současné nabídky elektrofonických varhan, jejichž ceny se pohybují zhruba od osmdesáti do

čtyř set tisíc. Byli jsme se podívat na vystavené
modely v jedné
z prodejen v naší republice nedaleko od Chrudimi. Vybírali jsme mezi novými nástroji značek
Viscount, Gloria, Johannus, Eminent a dalších.
Byla nám nabídnuta také možnost zakoupit
starší repasovaný nástroj. Skoro se zdálo, že v
rámci možností, by bylo nejsnadnější a ještě finančně únosné zakoupit vystavené repasované
elektrofonické varhany značky Johannus, v ceně
160.000,- Kč.

Nakonec po dlouhých diskuzích s odborníky
převládl názor jít do klasických píšťalových varhan. Jedny takové totiž jsou k mání. Zadarmo.
Tedy samotné varhany. Jsou z šedesátých let 19.
století, postaveny pro kostel v Nových Těchanovicích, později přemístěny do Lhotky u Litultovic. Dle organologa je jejich zvuková i historická
hodnota vysoká, jedná se o unikátní hudební nástroj krnovského varhanáře Franze Riegra (18121885) s devíti rejstříky. Varhany byly demontovány a je potřeba je opravit a znovu postavit.
Cena generální opravy a stavby je 560.000 Kč.
Jsem si vědomý, že je to odvážné rozhodnutí, na druhou stranu, kaple má možnost získat
unikátní píšťalové varhany a věřím, že s pomocí
obce i štědrostí dárců se podaří je v Markvartovicích postavit, byť to může trvat dva nebo tři roky.

P. Václav Koloničný, farář
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Ze života v obci

Pumptrack láká

V pátek 7. září se v Markvartovicích oficiálně
otevřela nová pomtrecková dráha. Proběhl zde
volný závod na hliněném Pumptracku. Závodilo se na čas, kde rozhodovala profi časomíra
na setiny sekund. Účast 25 jezdců s věkovým
rozptylem 5-33 let slibovala parádní podívanou
a pro mnohé to byl vůbec první závod. V mezičase celou akci doprovodili streetoví jezdci
Martin a Makar. Nebyla nouze o pády a rivalita
se s postupem času dostala do červených otáček.

Celou akci podpořila obec Markvartovice a pod
dohledem pana starosty se za hlasitého potlesku
odjely veškeré jízdy. Výsledky závodu:
1. Matyáš Medňanský 8:48
2. Pavel Klimša
8:98
3. Rudolf Czichoň
9:47
Nejmladší účastník závodu: Jakub Guřan 5 let.
Elite: Daniel Havela 7:22
Děkujeme za účast a těšíme se na další akci!
David Chrapek

Foto: D. Chrapek
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MOBILNÍ SB RNA velkoobjemových a
nebezpeēných odpadƽ
sobota 27. Ǝíjna 2018
na obvyklých místech

Markvartovice – Bierawa úspěšně budují
přeshraniční spolupráci
ka, za které jsem měl tu čest si na posledních 10
minut zachytat. První půli úspěšně odchytal wojt
gminy Bierawa pan Krzysztof Ficoň (vlevo),
uprostřed Stanislaw Wrobel hrál za hvězdy. Při
oficiální části oslav jsem předal předsedovi klubu Joachimu Dubielovi pohár naší obce k výročí
klubu a fotbalový míč s podpisy našich fotbalistů, kteří se bohužel nemohli oslav zúčastnit.

Dne 28. 7. 2018 se v polských Dziergovicach
konala další akce v rámci projektu překračujeme
hranice – sportowe pogranicze. Celý den byl ve
znamení oslav 70. výročí klubu „Odrzanka“.
Dopoledne proběhnul turnaj dětí a mládeže a
odpoledne pak byl vrcholem zápas mezi hvězdami bývalé polské extraligy a Oldboy Odrzan-

Pavel Myslivec, starosta
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Dožínky gminy Bierawa
Dožínky jsou ve slovanské lidové kultuře svátkem sklizně. Slaví se na konci žní. Mezi dožínkové obyčeje patřily například zvyky spojené
s posledním uvázaným snopem obilí.

V neděli 9. září 2018 se konaly dožínky gminy Bierawa, se kterou spolupracuje v rámci přeshraničních aktivit obec Markvartovice. Dožínky
organizuje vždy jedna z obcí gminy, tentokrát to
byla vesnice Stare Kožle. Celá vesnice byla vyzdobena do slavnostního hávu, u mnoha domů stály slaměné postavy, ve spojitosti s názvem obce
rohaté balíky slámy, jinde bylo vystaveno ovoce
a zelenina. Obec byla vzorně uklizena.
Slavnostní průvod občanů všech obcí gminy za
doprovodu hudby došel k místnímu kostelu, kde
dvě z nejkrásnějších dožínkových korun ozdobily prostor oltáře, který již byl svátečně vyzdobený ovocem, plody a obilím. Následovala mše
spojená s poděkováním za úrodu. V kázání kněz
vyzvedl práci rolníků, sadařů a včelařů. Zdůraznil nutnost péče člověka o přírodu, hovořil o hospodaření se zemědělskou půdou a také o tom,
že příroda bez člověka být může, ale člověk bez
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přírody nikoliv. Zástupci rolníků předali představitelům gminy bochník chleba, symbol obživy
člověka.

Po přesunu účastníků dožínek na zahradu a
hřiště školy následovala prezentace jednotlivých
obcí, kde každá obec předvedla svou nádhernou
dožínkovou korunu, jež jsou polskou specialitou.
Bohatý kulturní program, spousta dobrého jídla,
především koláčů a dobrá nálada provázely dožínky po celé odpoledne.
Za obec Markvartovice pozdravil přítomné starosta obce pan Pavel Myslivec v polském jazyce,
za což sklidil veliké ovace. Přátelská atmosféra a
domácké prostředí provázely celou akci. Období
sklizně bylo tímto slavnostně ukončeno.
Text a foto: Evelína Mertová
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Změna dopravce na lince 68

Od neděle 9. prosince 2018 dojde na lince č.
68 Ostrava - Šilheřovice ke změně dopravce.
Po vzájemné dohodě Koordinátora ODIS s.r.o.,
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
Magistrátu města Ostravy a obcí Ludgeřovice,
Markvartovice a Šilheřovice bude provoz autobusové linky č. 68 nově zajišťovat dopravce Dopravní podnik Ostrava a.s.
Důvod převedení linky č. 68 do systému linek
MHD Ostrava je prostý - linka svou trasou, způsobem odbavení cestujících, včetně nástupu všemi dveřmi se více blíží linkám MHD, než běžné
příměstské dopravě.
Ani po změně dopravce se však pro cestující
nic zásadního nezmění. Jízdní řád bude mírně
upraven, ale bude vycházet z toho stávajícího.
Navíc budou doplněny některé chybějící spoje
v pracovní dny a posílen provoz i o víkendech.
V Ostravě bude linka č. 68 nově končit a začínat
přímo na tramvajovém nástupišti zastávky Křižíkova. Na lince již dnes platí plně tarif integrovaného dopravního systému ODIS. Cestující, kteří
mají dlouhodobé časové jízdenky, tak změnu
nepocítí vůbec. Cestující na jednotlivé jízdenky
si budou muset zvyknout, že jízdenku již nezakoupí u řidiče, ale musí si ji pořídit v předprodeji
a označit ve vozidle. Cestující však budou mít
možnost se u kterýchkoli dveří odbavit při nástu-

pu pomocí karty ODISka s nahranou elektronickou peněženkou nebo také běžnou bezkontaktní
bankovní kartou.
Platba jízdného bankovními kartami ve vozidlech MHD Ostrava je stále populárnější a zaznamenává trvalý nárůst zájmu cestujících. Použití bankovní karty i ODISky je přitom velmi
jednoduché: při každém nástupu stačí přiložit
kartu ke čtecímu zařízení. Tím je cestující ve vozidle zaevidován a za cenu 20 Kč může jet tímto
spojem až třeba na konečnou. Pokud navíc cestující přestoupí do 45 minut od prvního nástupu
na jiný spoj (zde opět při nástupu přikládá kartu), cestuje již v návazném spoji zdarma. Pokud
cestující hodlá jet pouze krátkou vzdálenost (do
10 minut) a nechce na žádný další spoj přestupovat, přiloží bankovní kartu k zařízení také před
výstupem. Tím si sníží cenu jízdenky na 14 Kč.
V případě bankovních karet systém na konci dopravního dne automaticky spočítá nejvýhodnější
cenu jízdného. Pokud cestující během dne cestuje více, nikdy za daný den nezaplatí více než 80
Kč, což je cena 24hodinové jízdenky.
Věříme, že si cestující na nového dopravce
brzy zvyknou a linka č. 68 bude i nadále patřit
k vytíženým linkám.
Ing. Martin Dutko, koordinátor ODIS s.r.o.
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Obecní úřad Markvartovice, Šilheřovická
491, 747 14 Markvartovice

Oznámení
o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Markvartovice
Starosta obce Markvartovice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů,

oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva obce Markvartovice se uskuteční:
v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově
Obecního úřadu Markvartovice, Šilheřovická č. 491.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané
jsou oprávněni volit na území České republiky.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů,
Obecní úřad v Markvartovicích a ve dnech voleb do zastupitelstva obce okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

V Markvartovicích dne 17. 9. 2018
Ing. Pavel Myslivec, starosta obce
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Příspěvkové organizace obce

Ukončení povinné školní docházky
26. června 2018 jsme pozvali do sálu Obecního
úřadu v Markvartovicích 13 žáků, kteří ukončili
povinnou školní docházku a absolvovali Základní školu v Markvartovicích.
Žáci se dostavili nastrojeni, z chlapců obleky
udělaly mladé muže, z dívky krásné šaty zase
mladou slečnu. Pro nás, kteří jsme u toho, když
se z malého dítěte vyklube člověk, který je zodpovědný a samostatný, aplikuje své znalosti,
samostatně komunikuje a spolupracuje, umí formulovat své myšlenky, akceptuje názor druhého,
vystupuje kultivovaně – to je hotový zázrak.
Tito mladí lidé nás každoročně mile překvapí.
A protože v letošním roce jsme poprvé nepo-

zvali zástupce z řad pedagogických pracovníků
ZŠ Ludgeřovice, měli jsme je pouze pro sebe.
Dozvěděli jsme se zajímavosti z jejich let v naší
škole, školní zážitky z Ludgeřovic, jejich představy o další budoucnosti. Každý z nich si vybral
školu, která podle jejich názoru odstartuje jejich
další životní etapu, pomůže jim zařadit se do společnosti a být pro rodinu i náš stát přínosem.
Držíme palce, aby se jim jejich sny vyplnily!
Šárka Kubišová,
předsedkyně SPOZ

Foto: H. Heilerová
Člověk musí v životě odejít daleko, aby našel sám sebe.
Musí hodně ztratit, aby se dokázal těšit z toho, co mu zůstane.
Musí vyslechnout spoustu lží, aby věděl, kdo říká pravdu.
Musí hodně vytrpět, aby zjistil, co je skutečné štěstí.
A musí se někdy nesprávně zamilovat, aby našel skutečnou lásku.
Citát - internet
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Do školy se těšili hlavně prvňáčci
Prázdniny jsou fuč, teď se Kubo uč.
Čeká na nás abeceda, ta nám jen tak pokoj nedá. Hodně toho z loňska
víme, něco se teď naučíme.
Hej hou, hej hou,
nač chodit do školy,
je lepší doma sedět a
nepsat úkoly.
Takovou
písničkou začali svůj
krátký
kulturní
program žáci 3.
třídy paní učitelky
Jarmily Bialasové.
Ta je hned „naoko“ okřikla a tak vítali všechny
přítomné krátkými, vtipnými básničkami a písničkami.
Žáky, jejich rodiče i všechny zaměstnance
školy přišel pozdravit také pan starosta, Ing. Pavel Myslivec. Věnoval prvňáčkům jejich první
opravdovou knihu pohádek, kterou si snad už
o Vánocích budou moct sami přečíst. Nakonec
předal všem zákonným zástupcům našich nejmladších žáčků finanční injekci – dar obce na
vybavení malého školáka.
Počasí nám o letošních prázdninách, hlavně v jejich druhé polovině, přálo, někteří z nás
měli sluníčka, jak se říká „plné zuby“. Na počátku září se prudce ochladilo, spadla i nějaká ta
kapka, tak dětem ani nemuselo být líto, že začíná
škola.

Na začátek školního roku se asi nejvíce těšili
naši nejmladší školáci – prvňáčci. Letos jsme jich
v sále kulturního domu přivítali 20, 10 chlapců a
10 dívek. Někteří z nich se těšili tak moc, že si
hned první den přinesli aktovky.
Všichni však byli zvědavi na to, která paní učitelka je letos bude učit – do školy totiž nastoupili
4 noví pedagogičtí zaměstnanci.
Taky jste na ně zvědaví? Přijďte navštívit některou z našich školních akcí a určitě se s nimi
všemi brzy seznámíte.
Šárka Kubišová, ředitelka

Foto: A. Kačmářová
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Mateřská škola Markvartovice
Letní sluníčko se už k nám obrací zády a my můžeme už jen vzpomínat na krásné slunečné dny... V
červnu jsme s dětmi absolvovali
výlet do Dinoparku. Čekali tam na
nás dinosauři, zajímavá projekce 3D
filmu a v neposlední řadě spousta
zábavy pro děti – houpačky, skluzavky, prolézačky a také paleontologické pískoviště, kde děti mohly objevovat
pozůstatky pravěkých zvířat. Nejvíce jsme se
ale těšili na vláček Dinoexpres, který nás dovezl tam, kam bychom se pěšky nedostali – mohli
jsme zhlédnout obrovské robotické modely dinosaurů, projížděli jsme kolem sopky, ale také jsme
obdivovali model ztroskotaného letadla. Do MŠ
jsme se vraceli příjemně unavení a plni nových
nezapomenutelných zážitků. Konec školního

právěním, které nadchlo nejen „pány
kluky“. Toto setkání bylo velmi vydařené a chtěli bychom touto cestou
poděkovat za příjemně strávené dopoledne
Tomáši Návratovi, Honzovi
p
Kolaskovi a Honzovi Kalvarovi.
O prázdninách bylo v naší školce
rušno, nejednalo se však o dětské
švitoření, ale o hluk ze stavebního
provozu – probíhala plánovaná rekonstrukce

j

roku jsme tradičně ukončili zahradní slavností
spojenou s pasováním školáků. Na děti zde čekala spousta atrakcí – kolotoč, elektrická autíčka,
skákací hrad, možnost projížďky kočárem taženém koňmi p. Kačmaře aj. Nechybělo ani taneční vystoupení dětí a oblíbený zábavný program s
„Hopsalínem“. Na akci došlo k rozdání tomboly
z neuskutečněného maškarního plesu a tak se každé dítě vracelo domů obdařené hračkou.
Na konci června byla pro nás skvělým zážitkem návštěva našich místních mladých hasičů.
Přijeli na školní zahradu hasičským autem, ukázali dětem hasičskou techniku – mohli jsme si
vyzkoušet stříkání hadicí, obléci si hasičskou výstroj, navštívit kabinu, zkrátka ohmatat si vše „na
vlastní ruce“. Vše bylo doplněno poutavým vy-

dolní třídy, při které došlo k odstranění drolící
se betonové podlahy a následné vybetonování,
položení vinylové podlahy, instalaci nových měděných elektrických rozvodů, snížení a pokládce
nových sádrokartonových stropů. Také se třída
znovu vymalovala a vybavila částečně novým
nábytkem a nástěnnými dekoracemi. V září tak
děti přivítala krásná třída s usměvavými krtečky,
„kteří se na děti už moc těšili“.
Balgarová Dagmar,
ředitelka MŠ Markvartovice
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Foto: D. Balgerová
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Spolková činnost

Místní výstava drobného zvířectva
Prázdninový víkend v termínu od pátku 17.
8. do neděle 19. 8. byl věnován místní výstavě drobného zvířectva, která nabízela možnost
v areálu ČSCH Markvartovice zhlédnout pozoruhodnou výstavu. Do Markvartovic se sjely desítky chovatelů z celého Opavska a zároveň zde
byli přivítáni i vystavovatelé z nedalekého Polska. Takto zde byla představena řada zástupců
králíků, drůbeže a holubů.

Místní chovatelé jsou na každoročně pořádanou výstavu hrdí a věnují její přípravě řadu dní
předtím, než se brány areálu otevřou laické i odborné veřejnosti. Před samotným započetím výstavy porota hodnotila a oceňovala.
Nelehký úkol posuzovatelů byl splněn a zajistil
tak možnost předat ceny výborným zvířatům a
jejich chovatelům, což je každoročním hřebem
výstavního klání. Tradičního předávání cen se
ujali starosta obce Markvartovice inženýr Pavel
Myslivec a předseda spolku ČSCH Markvartovice pan Hubert Návrat.
V kategorii drůbeže obsadil první místo pan
Josef Plaček s kolekcí Vlašek koroptvích, následná druhá pozice patřila panu Jiřímu Blokešovi s kolekcí Ko-šamo a bronz si odnesl Jaromír
Návrat a jeho Australky černé zdrobnělé. Velmi
složité to měla porota při hodnocení králíků, kteří zde byli zastoupeni v opravdu hojném počtu
a výborné kondici. První cenou byla odměněna
kolekce Činčil malých pana Jaromíra Návrata,
druhé místo obsadili Holandští černí pana Rudolfa Plačka a krásný bronz získali Malí berani
divoce zbarvení ve vlastnictví pana Jiřího Matýska. Ani při hodnocení třetí zdejší kategorie – holubů, nebylo rozhodování snadné. Konečné body
určily jako vítěznou kolekci pana Bohumíra Os-

mančíka, která se skládala z Kingů modrých pruhovaných. Stříbro si odnesla kolekce Slezských
voláčů červených pana Emila Bašisty a na krásné
třetí příčce se umístil pan Josef Homola s Moravskými pštrosy červenými.
Své dobré pověsti markvartovičtí chovatelé dostáli i v oblasti organizace. Zvířatům bylo
zajištěno maximální pohodlí a ochrana před nepříznivými vlivy. Pro vítané návštěvníky výstavy
zajistili bohaté občerstvení i dostatek příjemného místa k sezení. Děti i dospělí měli možnost
účastnit se tradiční tomboly, nebo si zakoupit
lístečky v kole štěstí.

Foto: L. Návrat
Nejen letošnímu velmi krásnému letnímu počastí, ale také sponzorům, se kterými ČSCH
Markvartovice spolupracuje, patřil velký dík za
to, že se i tento ročník výstavy drobného zvířectva velice vydařil. Místní chovatelé věří, že připravili příjemné chvíle nejen pro sebe, ale i pro
všechny návštěvníky a ostatní vystavovatele. Zároveň by takto chtěli vzkázat všem místním, že
pokud je chovatelství a vše s ním spojené zajímá,
rádi by mezi sebou přivítali nové členy, kteří by
se s nimi na organizaci výstavy, ale i řady dalších
akcí mohli podílet.
Ladislav Kalvar
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Pepikovi syncy - jaro a léto 2018
Jako každý rok
je náš kalendář
pro rok 2018
plný sportovních
akcí a turnajů.
Tím prvním byl
v únoru již šestý
ročník turnaje ve
stolním
tenise
„O putovní pohár
přeborníka obce
Markvartovice“.
Díky velké účasti
se turnaj mohl
opět rozdělit do
dvou kategorií.
V hlavní kategorii a ve speciální kategorii žen,
mládeže a invalidních důchodců se turnaje
zúčastnilo celkem 25 hráčů.
Vítězem 6. ročníku se stal opět po roce Jindra
Folta (celkově již počtvrté), na druhém místě se
umístil Luboš Kuřidém a třetí místo obsadil Endy
Ernecker. V kategorii žen, mládeže a invalidních
důchodců obhájil loňské vítězství Ondra Fichna,
na druhém místě se umístila Hanka Brabencová
a třetí místo obsadil Pavlik.

června již 7. ročník turnaje „O pohár starosty
obce“ v nohejbale mužů, kterého se účastní
pouze družstva současných obyvatel obce nebo
„domorodců“. Počasí nám jako každoročně
přálo a tak nám v tom vedru ani nedošlo, že těch
fanoušků rok co rok ubývá… 
Po celodenním boji nakonec z rukou starosty
obce p. Myslivce převzali putovní pohár a sošky
pro vítěze již podruhé - Tesař Petr, Drozd Dušan
a Tesař Radim. Druhé místo – Kalvar Matěj,
Kalvar Tomáš a Robenek Roman a třetí místo –
Zdražila Lukáš, Pistovčák Vladimír a Kuřidém
Luboš.
V měsíci srpnu se jako každoročně druhou srpnovou sobotu uskutečnil již 12.
ročník populárního turnaje mužů, žen a mládeže: „Günter Cup 2018“. Hrací plocha a
okolí areálu bylo jako vždy připraveno na
jedničku, za což patří dík „Rychlé rotě“ obecního
úřadu.
Za naprosto ideálního fotbalového počasí se
do boje o titul 12. vítěze putovní trofeje, zapojilo
celkem 10. týmů, včetně dvou týmů žen. Po
urputném boji v základních skupinách a utkáních
play-off, se vítězi 12. ročníku stali: Patrik
Hofrichter, Dan Tluček a Marek Lazar.

Další plánovanou akcí byl tradiční Velikonoční
turnaj v nohejbale, který se uskutečnil koncem
března v tělocvičně základní školy – vítězové
turnaje: Poledník Ivo, Růžička, Rudolf Tesař,
druhé místo: Lazar Jiří, Vilášek Jiří, Mireček a
třetí místo: Stoklassa Milan, Robenek Roman a
Zdražila Lukáš.
Poté následoval přesun do venkovních prostor
a prvním turnajem pod širým nebem byl 9.

Foto: H. Brabencová
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Na druhém místě se umístili: Kalvar Tomáš,
Kolaska Ríša, Růžička a bronzové medaile
vybojovali: Ivo Poledník, Rosťa Hahn st.,
Vladimír Pistovčák. V kategorii žen si sladkou
odměnu a putovní pohár vybojovaly již potřetí
„Bambeliny“.
Jsme rádi, že celý turnaj proběhl bez vážnějšího
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úrazu a že jsme se opět „minifotbálkem“ skvěle
pobavili.
Loučení s letní sezónou proběhlo 14. 9.
2018 jako tradičně již 7. ročníkem nočního
turnaje v nohejbale, který se bohužel díky
nepřízni počasí musel přesunout do tělocvičny
ZŠ. Turnaje se zúčastnilo celkem 18. hráčů a
v pozdních večerních hodinách to do vítězného
konce dotáhli: Tesař Petr, Fichna Tomáš a Fekete
David.
Další turnaje se uskuteční již ve vyhřáté

tělocvičně místní základní školy. Tím prvním
halovým turnajem bude dne 3. 11. 2018 - 6.
ročník Hallowen´s Cupu (tzv. Dušičkový turnaj)
a v závěru roku 2018 – tradiční Silvestrovský
turnaj, který se uskuteční 27. 12. 2018.
Fotogalerie z Günter Cupu 2018 a všech
ostatních akcí Pepikovych synků si můžete
prohlédnout:
http://pepikovisyncy.rajce.idnes.cz/
Milan Stoklassa

Werichovci z.s.

Zvou veƎejnost na výstavu fotografií

Radima Štefana
s názvem

SV T KOLEM NÁS II

Vernisáž – sobota 6. Ǝíjna 2018 v 16 hodin͕ KD Markvartovice
Výstava potrvá do 18. 10. 2018 a
kromĢ víkendƽ je dennĢ otevƎena od 15 ĚŽ 17 hodin.
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Foto: M. Böhmová

22

 Zpravodaj obce Markvartovice číslo 3, září 2018

Hasičské okénko
Milí čtenáři,
rád bych vás informoval o činnosti našeho
sboru v obci. V neděli 9.9.2018 proběhly
v naší obci již tradiční
denní hasičské závody. Naše sportovní
družstva mužů a žen
nasadily vysokou laťku pro přihlášené týmy. Ve
velké konkurenci zúčastněných družstev obsadili
pěkná umístění, a to zejména družstvo žen, které
po celou dobu soutěže drželo první příčku. Poslední jedoucí družstvo žen z SDH Tísek, které
muselo svůj start 3krát opakovat díky problémům na trati, je však překonalo. Nakonec z toho
bylo krásné 2. místo. Děkujeme všem členům za
přípravy, za odvedenou práci a samozřejmě i za
podporu našich občanů.
Okresní kolo dorostenců a dorostenek
Hněvošice 2018
V neděli 20. května se konala jarní část okresního kola v požárním sportu v Hněvošicích. Náš
sbor zde reprezentovalo družstvo dorostenců, a
v kategorii dorostenek - mladších jednotlivkyň
Karolína Horčičková. Dorostenecké družstvo
soutěžilo v disciplínách 100 m překážek, štafetě 4x100 m s překážkami a v požárním útoku.
V první disciplíně 100 m překážek obsadili 1.
místo, ve štafetě 2. místo, ale bohužel v královské disciplíně požárního útoku vlivem několika
chyb nebylo družstvo hodnoceno. V celkovém
hodnocení obsadili 2. místo. V kategorii jednotlivkyň náš sbor reprezentovala Karolína Horčičková a vedla si skvěle. Jak v disciplíně 100 m
překážek, tak i v další disciplíně dvojboj obsadila 1. místo, a v celkovém hodnocení, kde se
započítávaly také výsledky podzimního kola,
obsadila suverénně 1. místo. Tímto úspěchem si
vybojovala právo startovat v krajském kole v požárním sportu v Českém Těšíně.
Skvělý úspěch na krajském kole v Českém
Těšíně!!!
V neděli 10. června se konalo krajské kolo dorostu v Českém Těšíně. Zde nás po úspěšném
tažení na okresním kole reprezentovala Karolína
Horčičková. Nejprve se šli psát testy z požární
ochrany, které se do celkového hodnocení také

započítávají. Zde neudělala Kája žádnou chybu,
takže jsme se mohli v klidu přemístit na závodní tartanovou dráhu. Jako první disciplínou bylo
100 m překážek. V osobním rekordu a časem
20,02 sec. obsadila v této disciplíně 1. místo ve
své kategorii mladších dorostenek. V úmorném
vedru pak následovala poslední disciplína dne –
dvojboj. V této disciplíně s časem 19,80 sec. obsadila 2. místo. V celkovém hodnocení obsadila
Karolína 1. místo a tímto si vybojovala právo
startovat na Mistrovství České republiky v požárním sportu 2018, které se konalo začátkem
července v Plzni.
Tímto bychom chtěli poděkovat za reprezentaci SDH Markvartovice na krajské soutěži, a přejeme hodně úspěchů a sportovního štěstíčka na
Mistrovství České republiky v požárním sporu
v daleké Plzni. 
Mistrovství České republiky v požárním
sportu – Plzeň 2018
Počátkem letních prázdnin se konalo MČR dorostenců a dorostenek v požárním sportu. Díky
předchozím skvělým výsledkům v okresním a
krajském kole si na této vrcholné akci zajistila
právo startovat naše dorostenka Karolína Horčičková v kategorii jednotlivkyň-mladší dorostenky.
Jelikož se letos tato akce konala až v západních
Čechách, rozhodli jsme se vyrazit s jednodenním
předstihem. Cesta byla opravdu dlouhá, jelikož
stav naší dálnice není opravdu v dobré kondici a
jízda v koloně ubíhala opravdu pomalu. Naštěstí jsme v pořádku dojeli, v klidu se ubytovali, a
mohli se těšit na následující den, kdy už začínaly
první disciplíny samotného mistrovství.
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Následující den, ihned po oficiálním zahájení
celého mistrovství, následovala první disciplína
a tím byl běh na 100 m překážek. Prvním pokusem docílila Kája času 19,65 s. V druhém pokusu
byl čas o něco málo horší, tudíž si Kája do celkového výsledku zapisuje čas z prvního pokusu a to
je tedy již zmíněných 19,65 s, který stačí na průběžné 6. místo. Nutno podotknout, že to byl pro
naší sportovkyni osobní rekord v této disciplíně
. Po ukončení disciplíny čekal Karolínu test
z požární ochrany, který byl napsán bez chyby, a
tak jsme se v klidu mohli těšit na následující den.

po opětovném postavení si připisujeme čas 23,08
s. Do celkového umístění si tedy zapisujeme čas
z pokusu prvního. V této disciplíně rozhodují
opravdu jen setinky, a rozestupy mezi holkami
z jednotlivých krajů jsou opravdu minimální.
Svým časem obsazuje Kája 11. místo. Po sečtení
výsledků ze všech disciplín obsazuje v celkovém
hodnocení Karolína krásné 8. místo v rámci celé
České republiky v kategorii dorostenek-mladší
jednotlivkyně. Touto cestou bychom chtěli pogratulovat Karolíně k dosaženému úspěchu na
mistrovství ČR a poděkovat nejen za reprezentaci Moravskoslezského kraje, ale také sboru dobrovolných hasičů a obce Markvartovice.
M. Poledník, A. Hofrichter,
členové SDH
Soustředění mladých hasičů
Letošní prázdninovou pohodu jsme našim mladým hasičům zpestřili ke konci měsíce července

Druhý den mistrovství čekala Kaju disciplína
dvojboj. Prvním pokusem zabíhá čas 19,74 s.
V druhém pokusu bohužel padá hasicí přístroj a

Foto: K. Tessarzová
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soustředěním na Bílé v Beskydech, které pořádal
náš sbor. Jakožto každý rok jsme vyrazili na celý
týden, což naším vedoucím dalo mnoho starostí
s přípravami programu. Ubytování bylo v chatě s
přilehlým hřištěm, bazénem a nedalekým lesem.
Děti se zúčastnily několika výletů do přírody,
navštívily Staré Hamry, odkud došly až na přehradu Šance. V místním lese stavěly opevnění,
které vedoucí posléze hodnotili. Poté také opékali špekáčky, kterými ukončili příjemný den. V
dalších dnech díky možnosti využití hřiště jsme
si zahráli mnoho hasičských a pohybových her.
Soustředění nám bohužel rychle uběhlo a přišel
čas návratu domů. Děti si ze soustředění přivezly
mnoho krásných zážitků. Doufáme, že příští rok
se můžeme těšit na stejně úspěšné soustředění
našich mladých hasičů, jako tomu bylo v letošním roce.

Tímto bych chtěl poděkovat všem zúčastněným, především SDH Markvartovice a Obecnímu úřadu Markvartovice za jejich podporu,
ale také našim vedoucím Kristýně Tessarzové,
Michalu Tessarzovi a Adamovi Hofrichterovi za
jejich ochotu a nasazení.
Sezona mladých 2018/2019
Sezonu 2018/2019 jsme zahájili druhý týden
v září na soutěži v Děhylově. Soutěž nebyla na
obvyklém místě, byla pro nás připravená nová
přechodná trať, která byla hezky nachystána.
Obě dvě soutěžní družstva, mladší i starší žáci, se
zúčastnily disciplín požární útok a štafeta dvojic.
Mladší žáci se po celkovém součtu bodů umístili na osmém místě, starší žáci vybojovali krásné
druhé místo. Za tento úspěch jim gratulujeme.
Tomáš Návrat
Foto: K. Tessarzová
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Markvartovice
Naše jednotka za poslední měsíce měla velmi
na pilno. Zasahovala u osmnácti technických
událostí likvidování obtížného hmyzu, dvou

technických událostí snesení pacienta na žádost
ZZS, při požáru hospodářské budovy v Markvartovicích, při požáru transformátoru v Markvartovicích a při požáru pole v Hati. Dále probíhala
odborná příprava členů JSDH a údržba techniky.

Ve dnech 17. - 19. srpna se naše jednotka zúčastnila největšího srazu hasičských automobilů
na letišti v Přibyslavi, který slavil již 5. ročník tohoto setkání. Byl ustanoven nový národní rekord,
a to že na letiště dorazilo 352 hasičských vozů
z celé republiky u příležitosti oslav 100 let od
založení ČSR. K vidění bylo mnoho kusů nové
techniky, kterou reprezentovali výrobci nástaveb
pro hasičské cisterny, výrobci požárních armatur
a mnoho dalších. Po celou dobu byl nabitý program různými soutěžemi, prezentací a ukázkami
hasičů. Ve večerních hodinách nás doprovázeli
různé kapely. Na tuto akci se přišlo podívat několik tisíc diváků z celé republiky.

Jak již víte, v červnu se naše jednotka zúčastnila Hasičských Fontán v Praze. Obdrželi jsme
pozvání předsedy senátu pana Milana Štěcha k
přátelskému setkání do prostor Senátu Parlamentu České republiky, kde všem poděkoval za dobře odvedenou práci na Hasičských Fontánách.
Tohoto setkání se zúčastnil velitel družstva z Hasičských Fontán Jan Kolaska. Více se dozvíte již
v dalším čísle.
Jan Kolaska
Foto: J. Kolaska
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Na letišti v Hati to už není jenom o
soutěžích pro modely, Model klub Hať
přivítal ultralehká letadla z celé ČR!
Na začátku srpna zaplnila nebe nad Slezskem
ultralehká letadla. V Hati na Hlučínsku se totiž
konalo 8. kolo Navigačního poháru Petra Tučka.
K vidění byla desítka nádherných letadel.

Sobotní den, s jasnou oblohou a teplotami nad
30 oC, patřil všem příznivcům letectví. Do Hati
u Hlučína, která se nachází nedaleko Ostravy, na
východním pohraničí České republiky, se slétlo
dvanáct posádek ultralehkých letadel. Z nichž
někteří museli letět takřka přes celou republiku.
Soutěže se zúčastnili například piloti ze Šumavy,
Českých Budějovic, Krkonoš, Prahy a dalších
míst naší republiky. Osmé kolo Navigačního
poháru Petra Tučka bylo jedinou soutěží tohoto
druhu v Moravskoslezském kraji. Pořadatelem
byla nezisková organizace Model klub Hať ve
spolupráci s Leteckou amatérskou asociací.

Letci se museli spolehnout pouze na své navigační dovednosti.
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Cílem soutěže všech zúčastněných posádek
bylo proletět stanovenou trať. Přitom se museli
spolehnout jen na své aviatické navigační dovednosti. Používání GPS je totiž během soutěžního
letu zakázáno. Příprava soutěžní letecké trati
proběhla ve spolupráci s ředitelem soutěže z Model klubu Hať a Leteckou amatérskou asociací.
Vytyčená trať vedla přes Hlučínsko, Opavsko až
k vodní nádrži Slezská Harta. Na zpáteční cestě
si piloti z výšky prohlédli okolí zámku Hradce
nad Moravicí či koncový bod trati Manor House
v Šilheřovicích, kde se natáčel legendární letecký film Tmavomodrý svět. Zajímavých míst na
trati však bylo daleko více.

Během soutěžního letu posádky plnily doprovodné úkoly. Tím bylo vyhledání míst podle dodaných leteckých fotografií a znaků umístěných
na trati. Pro získání bodů musely místa z fotografií a umístěných znaků zakreslit do mapy s přesností do dvou milimetrů. Na závěr na piloty čekala hodnocená přesnost přistání. Po soutěžním
letu se kontrola trati vyhodnotila za pomoci GPS
zapisovačů, které zaznamenávaly let každé posádky. Posádka, která v dané kategorii získala
nejvíce bodů, pak získala 1 000 bodů. Ostatní
posádky v kategorii obdržely přepočítaný počet
bodů, viz následující výsledky:
Na soutěžní trať se vydali také členové Model
klubu Hať.
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Na prvním místě v rekreační kategorii jednočlenných posádek se umístil Petr Tichý. Rekreační kategorii dvoučlenných posádek ovládl
Josef Vataha a ve sportovní kategorii zvítězila
posádka ve složení Lukáš Běhounek a Kryštof
Bobek.
V kategorii rekreační jednomístné soutěžily
tyto posádky v následujícím výsledném pořadí:
Petr Tichý - 1 000 bodů
Jiří Plaček - 685 bodů
Günther Gajda - 450 bodů
V kategorii rekreační dvoumístné soutěžily
tyto posádky v následujícím výsledném pořadí:
Josef Vataha - 1 000 bodů
Karel Kopáč - Vojtěch Pivoňka - 889 bodů
Martina Voráčová – Aleš Voráč - 638 bodů
Karel Kocina - Robert Jech - 502 bodů
Jaromír Kulička - Michal Krupa - 437 bodů

V kategorii sportovní dvoumístné soutěžily
tyto posádky v následujícím výsledném pořadí:
Lukáš Běhounek - Kryštof Bobe - 1 000 bodů
Pavel Zeman – Jan Prokop - 809 bodů
Jiří Nečas nebodován
V kategorii veterán soutěžila jediná posádka
Antonín Brůna – Iveta Schwarzová. Trať obletěli
na výbornou a našli všechny fotky i znaky.
Členové Model klubu Hať Jiří Plaček a
Günther Gajda se této soutěže zúčastnili poprvé.
A připsali si body do letošního žebříčku v kategorii jednomístných rekreačních posádek. Předseda Model klubu Hať Günther Gajda se umístil
na třetím místě. Jiří Plaček obsadil ve stejné kategorii druhé místo. Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme Martinu Kusynovi za kvalitní
fotodokumentaci celé akce.

Letu zdar!
Model klub Hať
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Střípky z historie

Úryvek z Kroniky obce Markvartovice
Normalizace poměrů po Pražském
jaru 1968

O ohlasech Pražského jara 1968 se nám písemné zprávy nedochovaly. Nic blíže nevíme o okupaci Markvartovic armádou Varšavské smlouvy,
víme však, že obcí projížděly od nedaleké státní
hranice v noci z 20. na 21. srpna 1968 sovětské
tanky, které výrazně poničily hlavní komunikaci
v obci. MNV Markvartovice se tímto problémem
zevrubně zabýval a nakonec se odhodlal zaslat
z rozhodnutí rady MNV dne 15. 11. 1968 žádost
na ONV Opava o ,,zjištění stávajícího stavu na
okresní silnici, která vede přes naši obec“ a opatrně požádal o ,,sjednání nápravy na této silnici,
která je po srpnových událostech v dezolátním
stavu.“
V radě MNV byl dne 12. 2. 1969 projednávám
zápis v kronice obce za rok 1968, který zřejmě
o srpnových událostech a jejich ohlasu v obci
vypovídal, ale přijatý závěr rady MNV byl velmi
výmluvný. Rada MNV Markvartovice s textem
zápisu, který nám mohl o těchto dramatických
dnech mnoho přiblížit, nesouhlasila a distancovala se od něj. Nakonec bylo nepravdivě uvedeno, že koncept zápisu do kroniky nebyl ani radě
MNV ani školské a kulturní komisi vůbec předložen a předseda této komise Karel Fiala, zástupce
ředitele Základní školy v Ludgeřovicích, byl pověřen, aby ,,.. na ONV v Opavě projednal zápis
v kronice na rok 1968 a tento dal do patřičného
pořádku“. Při shromažďování kronik z jednotlivých obcí okresu Opava ve Státním okresním
archivu v Opavě bylo konstatováno, že zápisy o
událostech v obcích v roce 1968 buď nebyly na
stránky kronik napsány, nebo k nim bylo podáno „vysvětlení“, či uveden byl jiný zápis za tento
rok. Nebo byly stránky s tímto zápisem vystřihnuty, což se stalo i v případě markvartovické
kroniky. V dochovaném výstřižku se uvádí, že cizí
vojska za ohromného hukotu naštěstí jen projela
a ubytována byla v lese Obora a ve Štipkách u
křižovatky na Hlučín. Zdržela se zde do 26. 10.
1968 a poté se část přesídlila do hlučínských kasáren a část odtáhla do Polska.
Nastaly „čistky od nespolehlivých“ osob. Na
zasedání pléna MNV obce 29. 8. 1969 bylo odvo-
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láno 5 poslanců, a to údajně „na vlastní žádost“.
Na veřejném zasedání pléna MNV Markvartovice 30. 1. 1970 byli odvoláni i tzv. pasivní poslanci, kteří se již od roku 1968 nezúčastňovali schůzí
MNV, rady ani komisí. Znamenalo to, že z 31 zvolených poslanců jich bylo odvoláno téměř 38 %.
Mezitím byly dány „do pořádku“ zápisy v kronice obce, pokračující v duchu nové normalizační doby od počátku 70. let. Dovídáme se zde, že
rada MNV Markvartovice musela řešit některé
problémy a úkoly, spadající do pravomoci pléna
MNV, a to hlavně v době, kdy se „plénum pro nezájem poslanců nebylo schopno usnášet“. Je třeba dodat, že na místa odvolaných poslanců se nepořádaly doplňovací volby, ale jen tzv. kooptace.
I toto umožňovala legislativa nové normalizační
éry, která nastala po dubnovém zasedání Ústředního výboru KSČ v čele s Gustávem Husákem.
Z rezignací a odolávání poslanců MNV
Markvartovice lze přinejmenším vyvozovat, že
někteří z nich našli odvahu distancovat se od nastávající normalizace. O samotné situaci v obci
v době tzv. Pražského jara svědčí i anonymní
stížnost předsedovi ONV Opava Kuboňovi ze dne
21. 7. 1968, v níž se požaduje, aby byla na nejbližším zasedání MNV Markvartovice přečtena
rezoluce z níž uvádíme: „Při dnešním obrodném
procesu máme my, občané Markvartovic také co
říci k funkcionářům v naší obci, kteří dle našeho
názoru již dávno sami měli požádat o uvolnění
z funkce a již vzhledem k tomu, že jsou si vědomi
svých špinavostí, mnoha podlostí, podvodů, lhářství atd“. Tato rezoluce však nebyla na zasedání
pléna MNV Markvartovice dne 26. 7. 1968 přednesena, naopak bylo přijato usnesení, že na žádné anonymy nebude brán zřetel, takže je nebude
MNV projednávat.
Z knihy Markvartovice 1377 – 2007
Viléma a Magdy Plačkových

Z vytrhnutého zápisu z kroniky
obce za rok 1968

nebyli schopni práce, dostávají velmi nízké důchody, což absolutně neodpovídalo jejich životní
úrovni. U průmyslových dělníků byla situace o
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mnoho příznivější, třebaže měli výkonové normy
dosti tvrdé a neměli práva stávkovat.
Kádrové posudky byly často nespravedlivé a
škodily, ať to bylo při nastoupení místa v leckterém oboru nebo při určení výší důchodů.
O ostatních nespravedlnostech je zbytečné se
šířit, ty zachytí celostátní dějiny. Přáním všech
občanů bylo, aby se politické dění, které se tak
slibně vyvíjelo nevrátilo do starých kolejí, aby
převládala humanita a spravedlnost pro všechny
vrstvy československých občanů.
Jaké však přineslo překvapení! Z 20. na 21.
srpna, 30 minut po půl noci byli občané náhle
vyrušeni z klidného spánku. V dáli bylo slyšet
rachot motorů podobající se hluku mnoha nadzvukových letadel. Za krátkou dobu přejelo obcí
směrem od Polska k Ostravě větší množství tan-

y

ků, obrněných vozů a aut s poznávací značkou
sovětské armády. Zprvu se zdálo, že jde o cvičení, ale ráno československý rozhlas oznámil,
že naše republika je obsazena vojsky pěti států
Varšavské smlouvy a to Německé demokratické
republiky, Polska, Sovětského svazu, Maďarska a
Bulharska. Rumunsko se obsazení nezúčastnilo,
hrozilo mu totéž nebezpečí jako Československé
republice.
Dvacátý první srpen 1968 byl pro naši republiku po hitlerovské okupaci druhým černým dnem,
když spřátelené armády, zejména Sovětského
svazu, se kterým bylo uzavřeno přátelství na věčné časy, vstoupilo na naše

p

Foto: Z. Pietrová
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Výuka všech úrovní angliþtiny a italštiny pro dospČlé bude zahájena 1. Ĝíjna.
Kurzy probíhají jednou týdnČ v prostorách ZŠ Markvartovice.
Délka jedné výukové hodiny je 90 minut a cena 150 Kþ.
Zájemci aĢ, prosím, píšou na vendy.kwiek@gmail.com nebo volají na tel. þíslo
605 866628
Lektor: Vendy Kwiek (Srniþková)

U pĜíležitosti znovuotevĜení sálu Wybranetz
Vás zveme dne 29.9.2018 na

Veēírek ve stylu První republiky.
Slavnostní zahájení ve 20:00 (otevƎeno od 19:00)
vstupné = spoleēenský odĢv
omezený poēet míst, nutná rezervace na tel. ē. 724234789

Foto: P. Plaēková
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Foto: J. Mertová
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Doma až do konce
ZĤstat doma až do konce není pro
nevyléþitelnČ nemocné samozĜejmost.
Existují však organizace, které Vám v tom
pomohou.
Ne vždy je možné, aby umírající
þlovČk v posledním stádiu nemoci zĤstal
doma a nemusel strávit toto období
v nemocnici nebo jiných zaĜízeních.
MĤžete se ale obrátit na mobilní hospice,
které Vám pomohou. Mobilní hospic
Ondrášek peþuje bezplatnČ o nevyléþitelnČ
nemocné dČti a dospČlé v jejich domovech,
aby mohli závČr svého života strávit mezi
svými
blízkými.
„Specializovanou
paliativní péþí ulevujeme pacientĤm od
fyzických i psychických obtíží, které
nemoc pĜináší. SouþasnČ podporujeme
rodiny, které peþují o svého blízkého,“
vysvČtluje Bc. Bronislava Husovská, DiS,
Ĝeditelka
Ondrášku.
Pracujeme
v multidisciplinárním týmu, který tvoĜí
lékaĜi, zdravotní sestry, fyzioterapeutka,
sociální pracovnice, psychologové a
duchovní. Všichni naši pacienti mají
k dispozici pohotovostní þíslo, na které
mohou volat 24 hodin dennČ 7 dní v týdnu.

„Naši lékaĜi i sestry vyjíždí každý den za
pacienty domĤ. Našim cílem je udržet
vysokou kvalitu života až do úplného
konce. Není to lehká práce, ale vždy nás
povzbudí, že ji dČláme dobĜe. DĤkazem
toho jsou dopisy, které dostáváme,“
upĜesĖuje Bronislava Husovská. Jedním
z takovýchto dopisĤ je i vzkaz od paní
peþující o svého muže: „Manžel se dennČ
tČšil na pĜíchod sestĜiþek. Byly milé, veselé
a
komunikativní.
Byla
to
jedna
z nejhezþích chvilek našeho utrápeného
dne. Bez jejich pomoci (morální i odborné)
nevím, jak bychom celou situaci zvládli.
Nikdy nepĜestanu být vdČþná lékaĜi, který
mČ na tuto možnost upozornil. Kéž by tuto
možnost mČli všichni umírající.“ Ondrášek
pĤsobí i na území vaší obce. Nebojte se nás
kontaktovat.
Od 8. do 14. Ĝíjna probČhne 2.
roþník kampanČ DOMA., do kterého se
zapojilo dalších 11 hospicĤ po celé ýR.
Více
informací
se
dozvíte
na
www.darujpapuce.cz
nebo
www.umiratdoma.cz.

Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., GurĢjevova 459/11, Ostrava-ZábĜeh, tel.:
727 805 329, 603 566 336. Více informací naleznete také na www.mhondrasek.cz.
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