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Slovo úvodem
že i letos se podařilo mnoho dobrého. A tak zde

Milí čtenáři,
jsme v očekávání těch nejkrásnějších svátků
v roce – Vánoc. Vánoce jsou čas, kdy si celý
křesťanský svět připomíná narození Ježíše Krista. Ale vánoce jsou něčím magické a tajemné pro
každého člověka bez ohledu na víru. Je to čas,
kdy se naše srdce otevírají a jsme si blíž. Je to
čas štěstí, pokoje a obdarovávání se. Je to také
čas bilancování a hodnocení právě končícího
roku. Přeji Vám, aby v tom Vašem ohlédnutí se
za rokem 2018 převládaly ty příjemné události a
vzpomínky nad těmi méně příjemnými, které ovšem k našemu životu také patří.
Když je řeč o bilancování, ráda bych se také
ohlédla za končícím rokem a musím zkonstatovat,

využiji příležitost a děkuji za spolupráci všem,
kteří se aktivně podíleli na životě v naší obci,
všem, kterým není lhostejné, jak se nám v obci
žije a jak naše obec vypadá. Za práci pro obec
děkuji aktivním zastupitelům, radním, členům
komisí a spolků, pracovníkům obecního úřadu a
technických služeb, ředitelkám, učitelkám a pracovnicím v základní a v mateřské škole. Děkuji
Vám za práci na vašich pracovištích, jakož i za
práci pro obec.
Vážení spoluobčané, milí čtenáři, myslete na
své přátelé, rodinu a blízké a prožijte s nimi ty
nejkrásnější svátky v roce.
Zuzana Pistovčáková, místostarostka

Z obecního úřadu

Radosti a starosti našeho starosty
Vážení spoluobčané,
máme před sebou zlatou
neděli, Štědrý den a Vánoce a než se nadějeme,
půlnoc nám ukončí i rok
2018. Přeji vám, ať tyto
dny prožijete v poklidu,
ve zdraví a v pohodě, se
svými nejbližšími v kruhu
rodiny.
Letošní rok byl ve znamení komunálních voleb
a oslav 100 let od vzniku Československa. Děkuji všem občanům, kteří vyjádřili svůj názor na
to, co se u nás v obci udělalo, a přišli k volbám.
A chci poděkovat taky našim žákům 5. třídy a vychovatelce Šárce Holušové za vysazení pamětní
lípy u naší kaple Nejsvětější Trojice a i těm, kteří
celou výsadbu podporovali a taky nezištně přispěli k úspěchu této akce.
Chci poděkovat i vám, občané, za to, že jste
přišli v hojném počtu na tradiční adventní jarmark s rozsvícením vánočního stromku a horkým markvartovickým punčem a letos vše ještě rozšířeno o mikulášskou nadílku. Celou akci
vzorně připravila kulturní komise a spolupracující spolky: SDH, chovatelé a rybáři - přátelé koridoru. Vánoční stromy letos věnovali pan Mirek
Šimíček s rodinou a paní Hofmanová z Hati. I
jim tímto ještě jednou děkuji.
Zimní čas přináší i delší noci a tak jste si jistě
všimnuli, že se nám letos podařilo rozšířit slavnostní nasvícení přes celou naší vesnici. Rozsvítilo se i nové osvětlení v ul. Sportovní a Nad
Hřištěm. Konečně se podařil dát do provozu i semafor u přechodu pro chodce v centru obce a věřím, že si řidiči na tento nový bezpečnostní prvek
zvyknou a budou dodržovat i předepsané omezení rychlosti. Spěch se může opravdu prodražit.
Přestože to tak nevypadá, je zima a můžeme
očekávat, že taky napadne i v naší obci sníh.
Znovu apeluji na všechny řidiče, aby svá vozidla
neparkovali na místních komunikacích a bránili
tak průjezdu vozidlům záchranné služby, hasičům, popelářům i vozidlům naší zimní údržby.
.Jak víte, centrum naší obce je monitorováno kamerami a několikrát už záznamy využila policie ČR
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při prokazování trestné činnosti a tak jsme v listopadu systém doplnili o další 2 kamery v ul. Sportovní, kde máme novou pyramidu pro naše děti,
venkovní sportoviště a areál technických služeb.
Letos snad největší naší stavební akcí je rozšíření splaškové kanalizace pro parcely Na
Panském za cca 5 mil. Kč. Stavba by měla být
hotova do konce roku a na jaře příštího roku, až
si zemina ve výkopu sedne, pak opravena komunikace v celé šířce.
Hodně se koncem roku taky hovoří o výběrovém řízení na zajištění autobusové dopravy na
Opavsku, kde vítěz proti předpokladu bude schopen službu zajišťovat až v létě 2019. U nás je jasno! Od neděle 9. 12. až do 31. 12. 2024 bude linku 68 zajišťovat smluvně Dopravní podnik města
Ostravy za finančního přispění naší obce. Linku
293 bude přes ODIS financovat přímo kraj. Věřím, že tato dlouho očekávaná změna dopravce
bude k prospěchu cestujících a třeba přispěje i
k většímu využívání hromadné dopravy.
A protože je třeba se připravit i na příští rok,
schvalovalo zastupitelstvo 10. 12. rozpočet obce
na rok 2019. Obec v minulých letech i přes velké
investice do splaškové kanalizace, silnic a základní školy dobře hospodařila. Proto můžeme
k plánovaným příjmům roku 2019 cca 41 mil.
Kč naplánovat výdaje ve výši 68 mil. Kč. Rozdíl
ve výši 27 mil. Kč pokryjeme z vlastních zdrojů
s tím, že dostavbu splaškové kanalizace, plánovanou v roce 2020, bychom měli být schopni i
v případě, že nebudou žádné dotace, financovat
taky ze svého. Největší plánovanou akcí příštího roku je přístavba mateřské školy a rozšíření
o jednu plnohodnotnou třídu. Pak bychom rádi
vybudovali bezbariérový přístup i do vyšších pater OÚ a přistavili při tom věž pro sušení hadic a
ještě jednu garáž pro naše hasiče. Pro sportovní
vyžití všech bude vybudována slíbená tartanová
dráho a věřím, že se postaví i slibovaná cyklostezka – prodloužená Písečná s napojením na
současnou cyklotrasu. Nadále v rozpočtu nepočítáme s poplatky za psy a komunální odpad.
Pro podporu ještě lepšího třídění dostane každá
domácnost tašku na sklo, abyste ho pohodlně
mohli donést k sběrným zvonům. Jsou přidány
termíny pro odvoz plastů a taky velkoobjemový
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odpad bude odvážen 3krát ročně. Vše budete mít
v našem obecním stolním kalendáři označeno.
Věřím, že i naše druhé vydání se vám bude líbit
a přinese vám potřebné informace o dění v naší
obci.
Dovolte mi proto závěrem ještě jednou poděkovat všem našim spolkům, kulturní komisi, hasičům, sportovcům, zaměstnancům technických

služeb, chovatelům, rybářům, kynologům, zahrádkářům, seniorům, prostě všem, kteří ve svém
volném čase dělají něco pro Vás – občany, pro
příjemný a plný život v naší obci a popřát všem
co nejpohodovější poslední dny tohoto roku a do
toho nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a splnění i těch nejtajnějších přání.
Pavel Myslivec, starosta

Ze zasedání zastupitelstva obce
Výtah z usnesení z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Markvartovice, konaného dne
31. 10. 2018 v 17.00 hod. v Kulturním domě v Markvartovicích.
Zastupitelstvo obce schválilo zvolení jednoho
místostarosty.
Zastupitelstvo obce určilo v souladu s § 84
odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro
výkon funkce starosty a místostarosty budou
členové zastupitelstva obce dlouhodobě
uvolněni.
Zastupitelstvo obce schválilo veřejný způsob
volby starosty a místostarosty.
Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce starosty
obce Ing. Pavla Myslivce.
Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce místostarosty obce Zuzanu Pistovčákovou, MBA.
Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce 1. radního Petra Martinka, do funkce 2. radního Ing.
Pavla Mertu do funkce 3. radního Ing. Drahomíru Robenkovou.
Zastupitelstvo obce zřídilo finanční výbor a
kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Zastupitelstvo obce zvolilo předsedou finančního výboru Ing. Jana Stuchlíka.
Zastupitelstvo obce zvolilo předsedou kontrolního výboru Bc. Mariána Poledníka.
Zastupitelstvo obce zvolilo členy finančního
výboru Martina Kučeru a Martina Ohrzala.
Zastupitelstvo obce zvolilo členy kontrolního
výboru Janu Bínovou a Huberta Návrata.
Zastupitelstvo obce schválilo v souladu s § 72
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva pro volební období

2018-2022 dle návrhu starosty.
Zastupitelstvo obce stanovilo v souladu s
§ 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích, že při
souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne
pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí
zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Zastupitelstvo obce stanovilo v souladu s §
72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích,
že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat od 1. 11.
2018. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení
jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení
do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do
této funkce.
Zastupitelstvo obce rozhodlo dle § 6 odst. 5
písm. f) ve vazbě na § 47 odst. 1) a 4 ), § 51
odst. 1) a § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) ve znění pozdějších předpisů, že zastupitelem, který v rámci projednávání územního
plánu obce Markvartovice bude spolupracovat
s pořizovatelem, tj. Městským úřadem Hlučín,
odborem výstavby, je nově určen Ing. Pavel Myslivec, starosta obce.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 5.

Výtah z usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Markvartovice, konaného dne 10. 12. 2018
v 16.30 hod. v malém sále Obecního úřadu v Markvartovicích.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Rozpočet obce Markvartovice pro rok 2019:
- rozpočtové opatření č. 7
Příjmy ve výši: 41. 328.000,00 Kč, z toho da- Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 ňové příjmy 38 574 000,00 Kč, nedaňové příjmy
– 2021
2 303 300,00 Kč, přijaté transfery 450 700,00 Kč
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Z obecního úřadu
Výdaje celkem 68 373 118,00 Kč
Financování 27 045 118,00 Kč
- dotaci pro ZO ČSCH v roce 2019 ve výši
62 600,- Kč.
- dotaci pro SK Markvartovice v roce 2019 ve
výši 112 000,- Kč.
- dotaci pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska, SDH Markvartovice v roce 2019 ve výši
180 000,- Kč
- poskytnout dar ve výši 250 000,- Kč Římskokatolické farnosti Ludgeřovice
- poskytnout dar ve výši 70 000,- Kč Charitě
Hlučín.
- závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2019 –
výdaje
- uzavření Smluv o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Markvartovice nad
50 000 Kč pro rok 2019 pro ZO ČSCH Markvartovice, SK Markvartovice a SDH Markvartovice
- uzavření Darovacích smluv pro Římskokatolickou farnost Ludgeřovice a Charitu Hlučín
- Smlouvu o poskytnutí účelově určené dotace (kotlíkové) z rozpočtu obce Markvartovice
uzavřenou mezi: Obec Markvartovice a Moravskoslezský kraj
- zrušení předkupního práva obce Markvartovice k pozemku parc. č. 1241/2 a ukládá starostovi Obce Markvartovice zabezpečit všechny úko-
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ny spojené s podáním návrhu na zrušení předkupního práva obce Markvartovice k pozemku
parc. č. 1241/2, orná půda o výměře 964 m2 k.
ú. Markvartovice, obec Markvartovice ve vlastnictví XXXXXXXXXXX Katastrálnímu úřadu
pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště
Opava.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- zprávu finančního výboru
- rozpočtové opatření č. 6.
- Zprávy nezávislého auditora o výsledcích
veřejnoprávní kontroly v příspěvkových organizacích obce Markvartovice
- rozhodnutí RO o přidělení dotací z rozpočtu
obce spolkům a organizacím poskytujícím sociální služby do 50 000 Kč
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
- zapracovat z vlastního podnětu zkráceným
postupem do připravované změny č. 2 Územního
plánu Markvartovice požadavek paní XXXXX v
rozsahu dle předloženého návrhu
- nezapracovat do připravované změny č. 2
Územního plánu obce Markvartovice požadavek
pana XXXXX
- nezapracovat do připravované změny č. 2
Územního plánu obce Markvartovice požadavek
pana XXXX a pana XXXX
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UPOZORNĚNÍ!
FAKTURACE STOČNÉHO
Fakturace stočného bude vystavená obci, a to následující měsíc po vystavené
fakturaci vody od SMVaK Ostrava.
Při zadání platby stočného musí být uveden správný variabilní symbol,
bez toho nebude platba přiřazená a bude se jevit jako nezaplacená.
Doporučujeme uvést do poznámky jméno plátce faktury.
Variabilní symbol = FAKTURA-daňový doklad (číslo faktury)
VZOR faktury

PODRUŽNÉ VODOMĚRY
Zápočet podružného vodoměru bude proveden na základě zaslaného fota pořízeného
majitelem vodoměru se stavem a číslem podružného vodoměru na e-mail: rajmanova@
markvartovice.cz. v době odečtu (zápisu) vodoměru zástupcem SMVaK Ostrava.
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Ze života v obci

Adventní jarmark, rozsvícení vánočního
stromu, horký punč a Mikulášská nadílka
Tyto akce proběhly v pátek 30. listopadu
v centru obce. Návštěvníky potěšil zajímavý doprovodný program, nabídka drobných dárečků,
lahodných pochutin a horkého punče. Děti si užily jarmareční pohádku, odlévání olova, pečené
kaštany, zvěřinec a třeba jízdu v kočáře taženém

koňmi, který přivezl také celou Mikulášskou družinu i s nadílkou pro hodné děti.
Děkuji moc všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a následného úklidu této náročné
akce.
Zuzana Pistovčáková, místostarostka

Foto: H. Brabencová
Této akce se zúčastnili také naši přátelé z polské družební gminy Bierava.
Všechny fotografie z akce brzy najdete na internetových stránkách obce:
http://www.markvartovice.cz/0Galerie/index.a
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Putování po kapličkách
V neděli 30. září proběhlo již 12. putování po
kapličkách. Sraz markvartovických, ale také
ludgeřovických občanů byl v 15.00 hod před
obecním úřadem. Poté jsme společně v průvodu
v čele s našim panem farářem šli k první zastávce, a to byl v letošním roce opravený Hahnův
kříž. Kříž nebyl tentokrát posvěcen, protože
naše obec plánuje ještě finální okolní úpravy, a
to hlavně dobudování schodů, abychom se ke
kříži mohli pohodlně dostat. Zde jsme se všichni
zastavili se společnou modlitbou a pan farář s našim starostou pověděli pár slov o historii tohoto
kříže.
Dále jsme pokračovali ke kapličce manželů Tvrdých. Kapličku nechala rodina Tvrdých
zrekonstruovat a je nyní opravdu velmi pěkná.
Kapličce pán farář požehnal a všechny čekalo
občerstvení, a to chutné koláčky, a pro ty, co

drželi dietu, čekalo něco ostřejšího… Ta chvíle
strávená v lesíku u kapličky byla velmi příjemná
a místo přímo nabádá k rozjímání... Pan Tvrdý
starší s dojetím poděkoval svým dětem za tento
krásný dárek v podobě opravené kapličky.
Pak jsme se vydali směrem ke kapličce rodiny
Vjačkových, kde nás rodina Vjačkových rovněž
uvítala. Celé putování bylo ukončeno v církevní
mateřské školce. Pro děti byl připraven skákací
hrad a k dispozici školková zahrada s houpačkami a prolézačkami. Místní křesťané připravili občerstvení ve formě opékaných špekáčků a
různých zákusků a buchet. Toto odpoledne bylo
zpříjemněno hudbou. Také teplé a pěkné nedělní
počasí přispělo k tomu příjemnému a vydařenému odpoledni a věřím, že další ročník putování
bude stejně krásný jako ten letošní.
P. Janošová
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Ze života v obci

Úspěšní rodáci
V dnešním okénku ,,Úspěšní rodáci“ vás
stručně seznámíme s bratry Bohačíkovými.
Starším z dvojice bratrů je
Petr Bohačík. Je
odchovancem
basketbalového
týmu TJ Gymnázium
Hladnov.
Národní
basketbalovou
ligu hrál poprvé
za NH Ostrava,
kde nastupoval
převážně na pozici pivota. Stále
hraje pod číslem
17, které ho doprovází po celou
sportovní kariéru
z Ostravy do Pardubic a zpět do NH Ostrava.
Mezi jeho úspěchy patří účast na Czech All Star
Game v Děčíně a Pardubicích, dvě bronzové
medaile v NBL za Pardubice a reprezentace ČR
v basketbalové lize. Nyní je kapitánem NH Ostrava a trenérem mládeže.
Jeho největším basketbalovým rivalem je jeho
bratr Jaromír Bohačík. Zápasy mezi NH Ostrava
a BK Nymburk jsou plné vášní, napětí a bratrského soupeření.

Jaromír začínal
v 6 letech na trávníku s kopačkami
na nohou. Až v 10
letech se po vzoru staršího bratra
začal zajímat o
basket a přes TJ
Gymnázium Hladnov přestoupil do
Prostějova,
dále
si zkusil zahraniční klub v Belgii.
Poté ho angažoval
klub USK Praha, kde získal prozatím největší
úspěchy, mezi které patří jmenování nejužitečnějším hráčem české ligy r. 2016/2017 a účast
na Czech All Star Game v Pardubicích. V anketě
Basketbalista roku 2016/2017 skončil na 3. místě
po zvučných jménech Jan Veselý a Tomáš Satoranský. Poté nastoupil v nejlepším týmu ČR BK
Nymburk, kde basketbalově vyrostl ještě více
díky účasti v Evropské lize. Tyhle zkušenosti mu
pomohly k dobrým výkonům v reprezentaci ČR,
kde patří mezi lídry týmu, a tím pomohl k postupu na MS 2019 v Číně. Jeho číslo dresu je také
17. Je to číslo, které bratry spojuje i na dálku.
J. Bohačík, st.

Staré sklo do nových tašek
Naše obec se zapojila do projektu Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., jehož
cílem je zlepšení třídění skla v domácnostech.
Díky tomu obdržíte zdarma do vašich domovů
novou zelenou tašku pro třídění skleněných odpadů.
Samotný projekt je jednorázový a je určen pro
oblasti, kde je zaveden tzv. individuální sběr papíru a plastů. Jde o způsob třídění zmíněných
dvou komodit do třídicích nádob umístěných přímo u domů nebo do barevných pytlů.
Cílem tohoto ověřovacího projektu je zvýšení
množství vytříděného skla v kontejnerech, které
jsou umístěny na veřejných prostranstvích v oko-
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lí vašeho bydliště. Ve své domácnosti tak budete
moct sbírat sklo do zdarma dodané tašky. Takto
sbírané sklo pak vhazujte do zelených a bílých
kontejnerů instalovaných v naší obci. Spolu s
taškami obdržíte také informační leták s informacemi o správném třídění skla v domácnostech.
V průběhu roku 2019 pak budou navíc vybrané
domácnosti dotazovány formou krátkého dotazníku, a to za účelem ověření míry jejich zapojení
do třídění skleněných odpadů.
Jak získáte novou tašku?
Tašky na sklo si vyzvednete po novém roce na
obecním úřadě společně s pytli na papír, plast a
známkou na popelnice.

 Zpravodaj obce Markvartovice číslo 4, prosinec 2018

Proč má smysl třídit sklo?
Sklo, jako obalový materiál, patří k těm nejlépe recyklovatelným a lze jej recyklovat prakticky donekonečna. Starým sklem se dá nahradit až
65 % sklářských písků, přičemž hlavní výhodou
výroby nového skla ze starého je velká úspora
energie, která může činit až 90 % oproti výrobě z
vytěžených sklářských písků.
Nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábí lahve
na minerálky, pivo apod. Z tabulového skla se
pak opět vyrábí nové tabulové sklo. A z odpadního skla se ve specializovaných továrnách vyrábí
tepelné izolace – skelná vata a tzv. pěnové sklo,
což je materiál, který je vhodný jako izolační
zásyp okolo domů, nebo jako izolace základové
desky místo kamenného štěrku. Nadrcené sklo se
může použít i bez nutnosti tavení jako přísada do
speciálních druhů betonů a brusných hmot.
Do kontejneru na sklo patří
barevné a čiré sklo
lahve od vína, jiných alkoholických i nealkoholických nápojů
tabulové sklo z oken nebo dveří
zavařovací sklenice, skleněné nádoby apod.

Do kontejneru na sklo nepatří
keramika a porcelán, sklokeramika
zrcadla, autosklo, drátované sklo atd.
varné a laboratorní sklo
zlacené či pokovené sklo
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Ze života v obci

KALENDÁě PLÁNOVANÝCH AKCÍ V OBCI MARKVARTOVICE NA ROK 2019
TERMÍN
LEDEN
2.1
12.1.
18.1.
19.1.
26.1.

NÁZEV AKCE

POěADATEL

Novoroþní koncert v kapli NejsvČtČjší Trojice
Spoleþenský veþírek
Kuleþníkový turnaj
Kuleþníkový turnaj
Maškarní bál
Hasiþský bál

KK
KK + ZŠ
ZO ýSCH
ZO ýSCH
ŽŠ
SDH

Novoroþní turnaj ve stolním tenise
Maškarní bál

Pepikovi syncy
MŠ

Ples ,,Pochování basy“
Hudební vystoupení
Otevírání studánek – vítání jara
Vítání obþánkĤ

ZO ýSCH
KK
ZŠ
SPOZ

Velikonoþní jarmark
Velikonoþní turnaj v nohejbale
Den zemČ
StavČní májky

KK
Pepikovi syncy
ZO ýSCH
SDH

Zápis do MŠ Markvartovice
Den matek
Zájezd seniorĤ (Telþ, NámČšĢ)

MŠ
MŠ
SPOZ

14.6.
15.6.

Smažení vajeþiny
Turnaj v nohejbale ,,O pohár starosty obce“
Smažení vajeþiny
Zahradní slavnost
Odpust

16.6.

Odpust

21. 6.
25.6.
SRPEN
3.8.
17.8.
18.8.
ZÁěÍ
13.9
17.9.
21.9.
ěÍJEN
4.10.
5.10.
12.10.
19.10.
LISTOPAD
2.11.
29.11.

Tábor k ukonþení školního roku
Louþení s 9. tĜídou

ZŠ
Pepikovi syncy
KK + ZO ýSCH
MŠ
KK + HC Lipina +
SDH
KK + HC Lipina +
SDH
ZŠ
SPOZ

Turnaj v minikopané mužĤ a žen ,,Günter Cup 2019“
Výstava drobného zvíĜectva
Výstava drobného zvíĜectva

Pepikovi syncy
ZO ýSCH
ZO ýSCH

Krmášové koláþobraní
Zájezd seniorĤ (Lednicko-Yaltický areál, zámek v Lednici)
Vítání obþánkĤ

KK + HC Lipina
SPOZ
SPOZ

Uspávání brouþkĤ
Vítání obþánkĤ
Vernisáž, S lampióny za strašidly
Setkání jubilantĤ (70 a 75 let)

MŠ
SPOZ
Werichovci
SPOZ

Turnaj v nohejbale ,,Hallowen´s Cup“
Adventní jarmark, Mikulášská nadílka, rozsvícení vánoþního stromu a
horký punþ

Pepikovi syncy
KK

Zpívání u vánoþního stromu
Silvestrovský turnaj v nohejbale

KK
Pepikovi syncy

ÚNOR
2.2.
16.2.
BěEZEN
1.3.
9.3.
21.3.
30.3.
DUBEN
12.4.
20.4.
26.4.
30.4.
KVċTEN
2.5.
14.5.
21.5.
ýERVEN
7.6.
8.6.

PROSINEC
15.12.
27.12.
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Rok 2018 bilancuje také markvartovický
sbor pro občanské záležitosti
V letošním roce jsme dvakrát vítali na svět
nové občánky, poprvé v dubnu jsme jich přivítali
9, 4 děvčátka a 5 chlapců, podruhé v září 10 dětí,
tentokrát 6 děvčat a 4 chlapce.

S koncem školního roku se loučíme i s našimi
žáky 9. tříd, kteří absolvovali ZŠ Markvartovice.
Do malého sálu obecního úřadu přišlo 12 slavnostně oblečených mladých mužů a vládla jim
1 nastrojená slečna. Obec Markvartovice je každoročně podpoří finanční částkou na pomůcky na
jejich další vzdělání.
V září jsme uvítali a finančně podpořili 20 prvňáčků, kteří se zvědavým pohledem očekávali, co
nového je ve škole čeká.
Následující měsíc jsme pozvali všechny občany, kteří v roce 2018 slavili 70. a 75. narozeniny.
V domácnostech jsme navštívili a snad i potěšili
33 jubilantů.
V květnu jsme pro seniory uspořádali zájezd do
Frýdku-Místku, kde jsme absolvovali exkurzi do
výrobny Marlenky, jedinečné medové dorty dle
staroarménské rodinné receptury a výjimečné
kávy arabica připravované tradičním arménským způsobem v Jazzve. Poté jsme navštívili
Frýdecký zámek a valašské městečko v Rožnově.
Také pro příští rok se připravujeme na další
akce. Ptáte se, jestli pro vás chystáme něco nového? Určitě, v následujícím roce pořádáme pro
seniory dva zájezdy – první v květnu do Telče a
okolí a v září si chceme s vámi zopakovat jeden
nepovedený zájezd do Lednicko – valtického areálu. Snad nám tentokrát bude přát počasí a stihneme vše, co si naplánujeme. Už dnes se těšíme
na všechny účastníky.

Nakonec bych vám všem chtěla popřát krásnou
a klidnou adventní dobu.
Mějme se rádi, buďme na sebe hodní, a to nejen o Vánocích. Zbytečně se nestresujme jejich
příchodem. Zkusme si užít adventní dobu, udělat
si čas na procházku s rodinou, zajít na vánoční
koncert, či zazpívat vánoční koledy, dát si na náměstí bramborák a svařené víno a vychutnat si
vánoční atmosféru rozsvícených vánočních stromů a betlémů v ulicích.
Šárka Kubišová, předsedkyně SPOZ

Foto Šárka: Kubišová
Zlatá svatba manželů Šipulových
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Ze života v obci
V prosinci 2018 oslaví krásné jubileum v kruhu
svých nejbližších manželé Leo a Lýdie Šipulovi.
Také oni se poznali na čaji U Volného v roce
1966 a v roce 1968 se prý „kvůli bravkovi“ vzali.
Vychovali dvě děti, syna a dceru, s nimiž se
dodnes těší radostem života. A jejich recept na
šťastné manželství? Tolerance a humor.
My všichni jim přejeme ještě hodně šťastných
společných let a ať jim ten humor nikdy nedojde.
Šárka Kubišová, předsedkyně SPOZ
Foto: Šárka Kubišová
Diamantové jubileum manželů Mušálkových
Píše se rok 1956 a v Restauraci U Volného
v Ludgeřovicích pořádají Velikonoční zábavu.
Schází se tady spousta mladých lidí, mezi nimi
také mladičká Dolfi a tehdy vojín Karel.
Po pár schůzkách ji doprovází domů, kde je
sledován zpoza záclony přísným zrakem její maminky. Jeho čeká vojenská služba a ona nevěří,
že jejich láska vydrží.
Když přichází poprvé k ní domů a ptá se maminky, zda může s její dcerou chodit, ta nemá nic
proti. Vždyť Karel je pořádný synek z dědiny, má
v Markvartovicích stavební parcelu.
Po dvouleté známosti se chystá svatba, po ní
začínají stavět. Bydlí u Karla doma.
Dva roky po svatbě, to už bydlí v novém domě
s vlastnoručně vyrobeným nábytkem (manžel je totiž srdcem i duší milovníkem dřeva), se jim narodil
první syn Jan a šest let po něm spatřil světlo světa
jejich druhý syn Václav. Přestože si Dolfi velmi
přála dceru, synové jí její přání mnohokrát vynahradili. Dodnes se často vracejí domů, popovídají
si, dají si skleničku dobrého vínka, zazpívají si.
Svůj život prožívají se vším, co k němu patří –
radosti, starosti, naděje, zklamání, bolest, naděje, hádky a zase udobřování. Celý život si jeden
druhého váží a jsou dobrým příkladem nejen pro
své syny, ale pro nás všechny, kteří mají problémy s komunikací.
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Po letech poctivé práce se oba dožívají zaslouženého odpočinku.
V letošním roce se manželé Karel a Dolfi
Mušálkovi ve zdraví dožívají šedesáti let společného života, tedy diamantové svatby. Na mou
otázku, zda by ve svém životě něco změnili, mi
oba jednohlasně odpovídají, že vůbec nic.
Co k tomu dodat? Nic víc, nic míň než jim popřát do dalších let hlavně hodně zdraví a ještě
spoustu šťastných let v kruhu svých nejbližších –
dětí, vnoučat.
Šárka Kubišová, předsedkyně SPOZ
Foto: Šárka Kubišová, Jan Mušálek
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Příspěvkové organizace obce

Žáci základní školy trpí předvánoční
horečkou
Už jenom pár
okamžiků, než se
splní do puntíku,
kostrbatým písmem
psaná, tajná přání
nevídaná. . .
Naše
základní
škola prožívá poslední dny před
zimními a vánočními prázdninami, adventní dobu. Školáci počítají
na prstech dny, které ještě stráví ve škole. Čas
si krátíme nejen učením, ale i psaním dopisů Ježíškovi, přípravou vánočních dárků na adventní
trhy. Vyučování zahajujeme zpíváním vánočních
koled. Každá třída si připravuje výrobky na prodej, ať už věnce, svícny, keramické sněhuláky, an-

dělíčky, ozdoby na stromeček či perníčky, které
už svou vůní připomínají Vánoce. Chystáme se
na adventní posezení s rodiči, vymýšlíme, čím je
překvapíme.
Sváteční atmosféru si vyplníme návštěvou
Loutkového divadla v Ostravě, kde zhlédneme
představení Štědrý den malého Jakuba, inscenací pro čas adventní a vánoční podle Malé vánoční povídky vynikajícího českého spisovatele
Ludvíka Aškenazyho.
Poslední školní den strávíme povídáním o Vánocích, podíváme se na vánočně laděnou pohádku a poté už se rozloučíme s přáním krásných
vánočních svátků v přítomnosti blízkých, splnění
tajných přání.
Totéž bychom chtěli popřát i vám všem.
Šárka Kubišová, ředitelka ZŠ
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Nesem Vám noviny, poslouchejte…
Největší novinou na naší škole je, že se všichni
žáci stali členy Werichovců. Bylo to velice příjemné setkání spojené s vyprávěním a písničkami
Jana Wericha. Zazpívali jsme si za doprovodu
houslí a kytary a pak děti dostaly členský průkaz
a Pamatováček. Každý den – sedm „EN‘‘.
Nás Nemůže Nuda Nikdy Ničím Nijak Naštvat!… a půjde to!
Krásné listopadové dny lákaly k pobytu venku.
Večerní vycházka s lampiony má své kouzlo. A co
teprve, když přijede i kouzelník? Skutečně přijel
a v tělocvičně předvedl úžasná kouzla. Malé občerstvení a pak hurá s maminkami a tatínky ven.
Lampiony zářily ve tmě a vycházka spojená s povídáním a štěbetáním dětí jim dala mnohem víc
než obvyklé koukání na televizi nebo do počítače.
Kluci a holky 3. třídy navštívili pana starostu.
Moc se těšili, protože jsme si v prvouce povídali
o obci, o památkách, o pověstech obce, o kronice. Pan starosta nás velice hezky přivítal a věnoval se nám.
Jarmila Bialasová, učitelka

Ze zápisů dětí: Barbora Kučerová
Byli jsme u pana starosty a u místostarostky a tam jsme byli v různých místnostech, třeba
v kanceláři paní místostarostky a taky v kanceláři
pana starosty. Dokonce jsme byli v sále, kde byly
karnevaly, ale teď jsou tam jen plesy pro dospělé.
Pan starosta byl tak hodný a dal nám ke konci
dva malé dárečky – přívěsek na triko a reflexního
medvídka. Pan starosta má skoro všude kamery
a my jsme se mohli do těch kamer podívat. Na

přechodu bude semafor. Povídal nám o naší obci
Markvartovice a taky jsme mu dávali různé otázky, na které nám odpověděl. Něco sice nevěděl,
ale jinak věděl úplně všechno. Já jsem měla otázku, čím chtěl být, když byl malý a komu fandí ve
fotbale. Na všechno mi odpověděl správně. Moc
se mi to líbilo, bylo to super.
Barbora Kučerová

Setkání s panem starostou
Pan starosta nám půjčil knihu o historii
Markvartovic. Hodně mi to pomohlo do života
v Markvartovicích. Ukázal nám mapu Markvartovic a také nám řekl, jak stará je obec. Musím
říct, že obecní úřad je palác. Pan starosta nám
řekl o stránce, kde můžeme zjistit mnoho dalšího.
Bylo to zajímavé. Dal nám dva dárečky a omalovánky. Viděli jsme komnatu, kde měl kamerový
systém. Řekl nám překvapení, že u přechodu bude
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semafor. Řekl nám dost ze života starosty, ukázal
nám i kancelář místostarostky. Moc se mi to líbilo.
Sandra Kačmařová
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Žáci základní školy vysadili památeční lípu

Již několik let se žáci naší školy zúčastňují pod
vedením svých učitelek a paní vychovatelky dobrovolnické akce s názvem „72 hodin“. Jedná se o různé aktivity, které pomohou druhým lidem, přírodě,
či okolí. To všechno nezištně, jen pro dobrý pocit z
radosti někoho druhého, dobře odvedené práce pro
naše okolí, nebo pro přírodu.
Letošní rok je výjimečný díky 100. výročí vzniku
České republiky a proto i letošní dobrovolnická
akce našich žáků měla neobyčejný charakter. Žáci
5. třídy pod vedením paní vychovatelky se rozhodli
zapojit do projektu „Stromy svobody“. Jedná se o
celorepublikový projekt při letošním 100. výročí, kdy
cílem bylo vysadit v republice 2 000 líp srdčitých,
coby národního stromu. Lípy byly v historii vysazovány nejen při vzniku republiky v roce 1918, ale i
v pozdějších významných letech.
Vlastní lípu darovala nadace „Partnerství“, o
zbytek se postaraly děti s paní vychovatelkou a některými rodiči. V rámci pracovní výchovy vykopaly
děti vlastnoručně jámu na výsadbu. Někteří z ochotných tatínků předpřipravili jednoduchou dřevěnou
lavičku, kterou následně děti vlastnoručně smontovaly a ozdobily svými jmény se symbolem Stromu
svobody. Na závěr přišlo lakování a pak již děti
netrpělivě čekaly na pátek 26. 10. 2018, kdy mělo
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dojít k výsadbě. Počasí se po předchozích deštivých dnech umoudřilo a tak již nic nemohlo pokazit
to radostné dětské očekávání. S vlastní výsadbou
přišli dětem pomoci nejen někteří rodiče, ale i pan
starosta s paní místostarostkou. Na správný postup
výsadby pak dohlížela naše bývalá žačka a dnešní
profesionální zahradnice Katka.
Když bylo hotovo, děti zazpívaly všem přítomným
známou píseň Jaroslava Hutky, která končí slovy
„Co je však největší, co je však největší, ta lidská
svoboda…“
Páťáci však nebyli jedinými žáky, kteří se výsadby
zúčastnili. Podívat se přišli i žáci 2. třídy, kteří převezmou příštím rokem od páťáků štafetu a budou se
o lípu starat, až jejich starší kamarádi ze školy odejdou. Ani ti se nedali zahanbit a zazpívali na závěr
Masarykovu milovanou píseň „Ach synku, synku“.
Byl to příjemně strávený kus dopoledne pro všechny, ať už v roli diváků, či aktérů. Dětem zajisté tyto
chvíle zůstanou v paměti a jednou budou možná
s pýchou ukazovat vnukům krásnou vzrostlou lípu,
kterou tehdy, při 100. výročí republiky zasadily.
A kde že to bude růst a košatět ten památný strom?
U kaple Nejsvětější Trojice vedle hřbitova. Až budete mít cestu, pohleďte tam a za pár let třeba i usedněte na lavičku do jejího stínu.
Šárka Holušová, vychovatelka ZŠ
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Děti v mateřské škole
si užily pestrý podzim
Letos jsme se s podzimem
pořádně rozloučili – už v říjnu jsme uspávali broučky a
b
berušky
na naší zahradě
v MŠ a také jsme společně
s dětmi uspali zahradu i les.
„Celý les utichl, půjdeme
spát, v zimě má pelíšek každý moc rád….“ Následně ukončil naši slavnost „Uspávání broučků“
lampionový průvod a malý ohňostroj. Dušičkové
období jsme letos pojali jako „Dušičkové strašidýlkování“. Školka se proměnila v temnou chýši
plnou čarodějnic, pavouků, kostlivců, duchů a
všelijakých tajemných bytostí. Děti měly „dušičky ve formě balonků, s kterými soutěžily a nakonec si upekly „dušičkové cukroví“. V listopadu
jsme se vydali na „Výlet do lesa za skřítky a lesními zvířátky“. Cesta byla spojena s dobrodružstvím – museli jsme hledat fábory a plnit při tom
obtížné vědomostní úkoly, abychom se do lesa
dostali. Děti přinesly mrkvičky, kukuřici, jablíčka
a jiné dobroty. Těšili jsme se, že všechno necháme v lese pro zvířátka, aby prožili zimu v hojnosti. Během procházky jsme pozorovali podzimní
přírodu – děti byly okouzleny barevnou paletou
podzimu, stavěli jsme domečky pro skřítky a také
jsme si „ochočili“ několik berušek – slunéček
sedmitečných, které nám přátelsky lezly po ruce.
V prosinci se pomalu vkradla do naší školky „paní Zima“ a s ní se ohlásil také „Mikuláš
s čertem a andělem“. Ti k nám zavítali v pohádce „Mikulášské smutnění“… letos totiž Mikuláš
vůbec neměl přijít! A to proto, že jsou děti k sobě
lhostejné a vůbec si nechtějí pomáhat! Našim
dětem se podařilo Mikuláše přesvědčit, že jsou
hodné a tak všem nadílku nakonec přinesl. Dobu
adventu jsme chtěli prožít také s rodiči a tak jsme
uspořádali „Vánoční tvořivé odpoledne pro rodiče a děti“. Za zvuku koled jsme vyráběli krásné
vánoční dekorace. Kouzlo Vánoc v podobě výrobků si pak děti s rodiči odnesli do svých domovů. A kouzelné Vánoce Vám chceme popřát také:
„Užijte si svátky, krásné jak z pohádky.
Stromeček už září, ať se Vám vše daří.
Veselé Vánoce a hodně draví v novém roce
Vám přejí děti a kolektiv zaměstnanců MŠ
Markvartovice“
Zpravodaj obce Markvartovice číslo 4, prosinec 201817
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Aladinův tábor
V roce 2018 proběhl tábor opět na Chatě Mečová v krásném prostředí Horní Bečvy. Děti si letos
užily celotáborou hru na téma O poklad kapitána
Snakea, ve které postupně během 14 táborových
dnů propluly ostrovy plné soutěží, např. Ostrov
přátelství a lásky, Ostrov báječného lenošení,
Ostrov Pultanela, Stromovousův ostrov, Ostrov
radovánek a další. Táborový program zpestřil i
výchovně-vzdělávací program zástupců firmy
Colgate Rozesmějme Česko – děti si hravou for-

mou zopakovaly, jak je důležitá péče o zoubky.
A o kulturní vložku se na táboře postarala kapela
René Matláška. Tábor se vydařil i díky pěknému letnímu počasí a společně jsme si ho opět
všichni úžasně užili i díky finanční podpoře obce
Markvartovice, která svým darem přispěla na
sladké odměny i drobné dárky pro děti za jejich
celotáborové snažení, na táborové masky a také
dopravu dětí z Ostravy na Mečovou a zpět.
Aladin - Aleš Zdražil
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Členové Senior klubu Markvartovice na
svých zájezdech poznávají a ochutnávají
tvarování a chlazení při 540 0C. Prohlédli jsme
si i muzeum jejich výrobků a mohli nakoupit
v podnikové prodejně. Jako poslední byla prohlídka krásného zámku ve Vizovicích s jeho
překrásnou restaurovanou kaplí. Vedle zámku je
čokoládovna – prodejna i kavárna, kde jsme měli
možnost nakoupit nádherné, zajímavé čokoládové výrobky pro potěšení i jako dárky.
Velmi zajímavá byla návštěva Muzea Hlučínska, kde je stálá expozice „ Kdo jsou lidé na
Hlučínsku“ a probíhala výstava k 700. výročí
Přemyslovců na Opavsku a Ratibořsku. Podrobně a zajímavě nás těmito expozicemi prováděli J.
Neminář a ředitel muzea M. Chrástecký.
Poslední akcí letošního roku byl Mikulášský
večírek. Překvapivě nás navštívil Mikuláš, který
nás za naší činnost moc pochválil. Předal nám
dárky a popřál do nového roku hodně zdraví a
zajímavých akcí k naší spokojenosti. Jako každoročně proběhla sbírka „ Na adventní koncert“,
která letos činila 4.200 Kč. V závěru jsme si zazpívali vánoční koledy a popřáli vše nejlepší do
nového roku.
Děkujeme tímto zastupitelstvu naší obce za finanční příspěvek na tuto činnost.
Aloisie Foltýnková

Senior klub Markvartovice jako každoročně, tak i letos připravil pro své členy zajímavé
akce, hlavně zájezdy. První zájezd byl do Muzea řeznictví – Valašské Meziříčí, kde jsme byli
seznámeni s jeho historií, tradicí a současností
řemesla. Výborné bylo pohoštění s ochutnávkou
výrobků i řeznického piva a možností nákupu
výrobků v podnikové prodejně.
Rovněž jsme ve Valašském Meziříčí navštívili
zámek Kinských, kde nás průvodkyně podrobným a poutavým výkladem seznamovaly ve
všech expozicích, a to pokojů, skla i gobelínu, a
velmi ochotně odpovídaly na naše různé dotazy.
V zámecké kavárně jsme ukončili náš zájezd při
dobrém občerstvení.
Další zájezd byl do Vizovic, a to do tří podniků. První byl Rudolf Jelínek – výroba pálenice, kde jsme ve společenské místnosti filmem i
výkladem byli seznámeni s postupnou výrobou.
Následovala prohlídka výrobních objektů, skladů i expedice a ochutnali jsme tři druhy výrobků.
Měli jsme možnost nákupu širokého sortimentu
výrobků v podnikové prodejně. Dále jsme navštívili sklárny Glas ateliér Morava – kde jsme
přímo ve výrobní dílně viděli celý postup výroby
od nabírání hmoty přes 1200 0C , pak foukání,
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Shrnutí sportovní činnosti
SK Markvartovice
v podzimní části fotbalové sezony
Úspěšná minulá sezona skončila pro naše borce z Ajaxu postupem z 2. místa. Podzim byl tedy,
až na výjímku v podobě dobře známého týmu z
Ostravy Lhotky, ve znamení souboru utkání s
novými soupeři. Fotbalový městský přebor má
v rámci Ostravy 14 účastníků, přičemž mezi
nejatraktivnější zápasy se řadí derby s nedalekým Koblovem či již zmíněnou Lhotkou.
Začátek sezony byl z naší strany takřka suverénní a po prvních 4 kolech jsme měli na účtu
úctyhodných 10 bodů za 4 vítězství, z toho 2 získaná po penaltovém rozstřelu. Celkově to znamenalo 2. místo za vedoucím Rychvaldem a dá
se říci, že navzdory začátku soutěže převládal v
klubu optimismus. Ten bohužel nevydržel příliš
dlouho a hned v dalším kole, po smolném prohraném utkání v předposledním Koblově, nastalo vystřízlivění.
Následovala šňůra dalších pěti proher a rázem
začalo jít do tuhého. Tým opustil po dohodě
trenér pan Rudolf Tesař, který v loňské sezoně
vybojoval s týmem postup, a kterému za to jed-

noznačně patří velké poděkovaní, a na jeho místo
přišel zkušený hráč Zbyněk Nagel. V následujících závěrečných 3 zápasech Ajax 2x vyhrál a 1x
prohrál.
Podzimní část soutěže jsme tak zakončili na 9.
místě s celkovým ziskem 16 bodů. Částečně se
tak může opakovat právě loňská sezona, kde jaro
co do úspěšnosti předčilo podzimní část soutěže.
Velmi pozitivní zprávou je zahájení fotbalové
výuky nejmladších sportovců našeho klubu SK
Markvartovice. Pod vedením zkušeného trenéra
Libora Ličky se 1x týdně na našem hřišti schází
17 mladých chlapců ve věku od sedmi do devíti let. Většina je z Markvartovic, doplněná o
hráče z nejbližšího okolí. Tento fotbalový potěr
již absolvoval svá první utkání, mimo jiné proti
týmům U9 z Poruby, Svinova nebo Klimkovic
a jejich fotbalové nadšení můžete na vlastní oči
spatřit opět na jaře každou středu od 17.00 hod.
Sportu zdar, fotbalu zvlášť
Tomáš Bína
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Hasičské okénko
Okresní kolo dorostenců a dorostenek, podzimní část - Kyjovice 2018
V neděli 14. 10.
2018 se konalo okresní kolo dorostenců
a dorostenek v Kyjovicích. Náš sbor
reprezentovala snad
nejpočetnější výprava
v dějinách SDH :-D.
Jednalo se o družstvo
dorostenců, dorostenek a v kategorii jednotlivkyň startovala Karolína Horčičková. Na podzim
se soutěž skládá ze dvou disciplín - závodu požární všestrannosti a testu požární ochrany. A jak
si naši mladí sportovci během slunečného dopoledne vedli?
Družstvo dorostenců se na start postavilo v pořadí jako třetí. Většina z nich už tuto soutěž absolvovala v loňském roce, tak byli v očekávání,
jak dopadnou letos. A vyšlo to výborně. Se svým
časem obsazují v této disciplíně 1. místo. V testech to taktéž bylo bez chyby, takže obsazují 1.
místo. V celkovém hodnocení po podzimu jsou
na příčce nejvyšší.
Naše dorostenky šly na start jako 12. v pořadí.
Pro většinu holek to byla vůbec první zkušenost
s tímto závodem v kategorii dorostenek. Navíc
naše družstvo tvořila převážně děvčata ze starších žáků a na této soutěži si troufnu říct, že měla
snad nejmladší věkový průměr družstva v konkurenci s jinými dorosteneckými družstvy, kde měli
mnohdy zkušenější závodnice. A nevedla si vů-

bec špatně. Bojovala a nakonec výsledek stačil na
6. místo. V testech však holky neudělaly žádnou
chybu, a obsadily 1. místo. V celkovém hodnocení po podzimní části obsazují pěkné 3. místo.
V kategorii jednotlivkyň - střední dorostenky
nás reprezentovala Karolína Horčičková. S nástrahami tratě se taktéž poprala skvěle a obsazuje
2. místo. V testech to bylo bez chyby a bylo z
toho 1. místo. V celkovém hodnocení po podzimní častí zaujímá 2. místo.
Tímto bych chtěl našim mladým hasičům poděkovat za reprezentaci sboru na podzimní části
okresního kola.
Na jaře pokračuje okresní kolo dalšími čtyřmi
disciplínami. Obě družstva a taktéž Karolína můžou nadále bojovat o postup do krajského kola.
Kde postupují vítězové v jednotlivých kategoriích. Přejeme tedy hodně štěstí a pevné nervy
do jarních bojů. Tímto bych chtěl našim mladým hasičům poděkovat za reprezentaci sboru v
okresním kole.
Náš sbor reprezentovali tito mladí hasiči:
Dorostenci: Matěj Smolka, Ondřej Fichna, Vít
Kolaska, Tomáš Lorenc, Dominik Vrbata, Patrik
Vrbata.
Dorostenky: Agáta Novotná, Anička Přečková,
Lucie Tesařová, Sabina Polášková, Natálie Dudková, Tereza Kučerova.
Jednotlivkyně - střední dorostenky: Karolína
Horčičková.
Člen SDH Adam Hofrichter

Foto: Jan Kolaska

Foto: Polášková Sabina
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Tabulka po podzimní části hlučínské ligy
mládeže žáků
Starší žáci:
Kolo:
PoĜ. Družstvo

1
2
3
4
5
Celkem DČhylov Závada Dobroslavice Markvartovice Darkovice
body 9.9.2018 23.9.2018 28.9.2018
30.9.2018 09.12.2018
1. Bohuslavice
54
11
10
11
11
11
2. VĜesina
43
5
9
10
9
10
3. Markvartovice
38
10
4
8
7
9
4. Bobrovníky
37
7
11
7
5
7
5. Dobroslavice
31
9
5
9
3
5
6. Strahovice
31
8
3
4
8
8
7. Závada
29
3
8
5
10
3
8. DČhylov
23
6
6
1
6
4
9. BČlá
12
2
1
3
4
2
10. Kozmice
11
1
7
2
1
0
11. Darkovice
11
1
2
1
1
6
12. PíšĢ
10
1
1
6
1
1
13. Jilešovice
6
4
1
0
1
0
14. Hluþín
6
1
1
1
2
1
15. HaĢ
0
0
0
0
0
0
16. ŠilheĜovice
0
0
0
0
0
0

Pepikovi syncy - podzim 2018
Po tradičním
loučení z letní
sezonou - nočním turnaji v
nohejbale, se
další turnaje
přesunuly do
vyhřáté tělocvičny místní
základní školy.
Tím prvním
halovým turnajem byl dne
3.11.2018,
již 6. ročník
Hallowen´s
Cupu (tzv. Dušičkový turnaj), kterého se zúčastnilo bohužel jen 9 hráčů. Konečným vítězem

turnaje se stal tým ve složení: Milan Stoklassa,
Kalvar Tomáš a Rosťa Hahn.
Do závěru, jako vždy úspěšného roku, nám tak
schází již jen poslední turnaj v nohejbale – Silvestrovský - který se uskuteční 27. 12. 2018, o
jehož vítězích vás budeme informovat v příštím
čísle zpravodaje.
Závěrem bych chtěl jménem svým a jménem
spolku Pepikovi syncy popřát všem šťastné a
klidné prožití vánočních svátků a do nového
roku 2019, hlavně pevné zdraví, protože bez
toho je vše ostatní zbytečné.
Současně s přáním do nového roku bych chtěl
pozvat širokou sportovní veřejnost na již 7. ročník turnaje ve stolním tenise, který se uskuteční
16. 2. 2019 v kulturním domě na hřišti.
Za spolek Pepikovi syncy
Milan Stoklassa
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Foto: H. Brabencová
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Dne: 4.-6. ledna 2019
probČhne ve Vaší obci devatenáctý roþník

TěÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Koledníci pĜijdou do Vašich domovĤ pĜedat Vám
radostnou zvČst. DČkujeme, že je pĜijmete a
zároveĖ svým darem pomĤžete potĜebným.
Umírající, vážnČ nemocní, handicapovaní a
opuštČní lidé potĜebují naši spoleþnou pomoc a
podporu.
DČkujeme Vám za ni.

Charita Hluþín
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Železniční přejezdy
Vážení,
v dnešním dopravním okénku se chci zaměřit na
„železniční přejezdy“ a na „přechody pro chodce“.
V roce 2017 šetřila policie ČR celkem 103.821
dopravních nehod, při nichž bylo 502 osob usmrceno. Z tohoto celkového počtu dopravních nehod jich bylo celkem na železničních přejezdech
171 (34 osob usmrceno). Což není nijak vysoké
číslo, dokonce nehody na železničních přejezdech klesají. Alarmující ale je počet usmrcených.
Na každou pátou nehodu na železničním přejezdu je jedna osoba usmrcena, oproti tomu jedna
usmrcena osoba na každou 207 nehodu v rámci
šetřených dopravních nehod na celém území ČR.
Člověk, i když je ve vozidle, nemá proti srážce s
vlakem moc velkou šanci přežít. K sepsání tohoto tématu jsem se rozhodl z důvodu objevujících
se článků o nebezpečných přejezdech, například
budování podjezdu ve Studénce, kde je zcela přehledný železniční přejezd s přejezdovým zabezpečovacím zařízením a se závorami.
Takže řidiči a ostatní účastníci silničního provozu, z paragrafového znění zákona o silničním
provozu vyplývá (§ 28, odst. 1), že před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční
přejezd bezpečně přejet. To znamená, že i když
je železniční přejezd zabezpečen přejezdovým
zabezpečovacím zařízením se závorami, vždy by
měl řidič vizuálně zkontrolovat, zda k přejezdu
nepřijíždí vlak. Vím, že se na našem území vyskytují opravdu nepříjemné železniční přejezdy,
kdy řidiči nezbývá nic jiného, než před přejezdem vysloveně zastavit vozidlo, ale tím dodržíte
zákon a zachráníte si zdraví, nebo i život. Vizuální kontrolu železničního přejezdu vyžaduje i
komisař na zkouškách, když přejíždíme přejezd
u Děhylova.
A ještě jedno upozornění na častý přestupek
řidičů, hlavně motorových vozidel. Osvětlení
vozidla při zastavení vozidla před železničním
přejezdem. Zde je paragrafové znění (§ 32, odst.
2): Při zastavení vozidla před železničním přejezdem nesmí řidič užít ani potkávací světla,
pokud by jimi mohl oslnit řidiče vozidla v protisměru.
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A můj vlastní postřeh. I řidiči, který stojí před
vámi, není příjemné vaše ostré osvětlení v zrcátkách a řidiči za vámi, když máte sešlápnutý brzdový pedál. Takové ostré červené světlo, které
vám svítí třeba i několik minut do očí, není příjemné a po následném vyjetí nevidíte moc dobře.
V autoškole, a nejen tam, používáme ruční brzdu
a parkovací světla, která samozřejmě nesmíme
zapomenout opět přepnout na potkávací, když se
rozjedeme.
Pozn.: V případě jakéhokoliv problému na
železničním přejezdu (např. nepojízdné vozidlo
v kolejišti) je třeba volat tísňovou linku a nejjednodušší pro orientaci operátora na tísňové lince
je nahlásit evidenční číslo přejezdu (viz. obrázek)

Přechod pro chodce

Tomuto tématu se v autoškole věnuji obzvlášť
důkladně (z osobních důvodů). Srážka motorového vozidla s chodcem bývá často pro chodce
fatální. Dle zákona na „přechodu pro chodce“
platí:
Řidič je povinen (§ 5, odst. 1, písmeno h, zákona č. 361/2000 Sb.)
- snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo
před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro
chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem,
Řidič nesmí (§ 5, odst. 2, písmeno f, zákona č.
361/2000 Sb.):
- ohrozit nebo omezit chodce, který přechá-
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zí pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní
komunikaci po přechodu pro chodce, v případě
potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před
přechodem pro chodce
Myslím si, že pojem „ohrozit“ je pro většinu
lidí pochopitelný. Chodci, kteří jsou již na přechodu, by neměli před přijíždějícím vozidlem
utíkat, či jinak se mu vyhýbat. Ale to je již situace, které bychom měli, jako řidiči, předcházet.
Tomu předchází pojem „omezit“. Proto se snažím žáky autoškoly učit jezdit tzv. „defenzivně“.
Jedno z pravidel defenzivní jízdy je, že řidič
předvídá (sleduje nejen ostatní řidiče motorových vozidel, ale i ostatní účastníky provozu na
pozemních komunikacích, to znamená cyklisty,
chodce atd.). Apeluji tedy na vás, řidiče, značka
„přechod pro chodce“ je většinou viditelná několik desítek metrů dopředu. Již v této chvíli si
hlídejte, zda k „přechodu“ nepřichází lidé a rychlost jízdy tomu přizpůsobte. Určitě není vhodné,
když zahlédneme chodce u „přechodu“ na poslední chvíli, začít intenzivně brzdit, aby chodec
mohl přejít komunikaci. Tímto způsobem může

vzniknout kolizní situace. Řidič za námi nedodrží bezpečnou vzdálenost, reaguje později, nabourá naše vozidlo a ještě nás tím nárazem vymrští
na chodce, který stojí na chodníku (letošní letní
případ z Hlučína).
Proto se snažíme v autoškole vidět provoz nejen deset metrů před vozidlem, ale daleko dál,
sledujeme provoz i za sebou, sledujeme provoz i
na chodnících (malé děti, běžící školáky, nevyzpytatelné cyklisty atd.).
A samozřejmě apeluji i na vás, chodce. A to
hlavně v tomto zimním a kluzkém období. I když
přecházíme silnici po přechodu a máme zákonné
právo „vstoupit“ do vozovky, sledujte přijíždějící
vozidla. Velké a těžké vozidlo má daleko delší
brzdnou dráhu než menší. A snažte se navázat
tzv. „oční kontakt“ s řidičem. Řidiči vám často
i pokynem dají najevo, že o vás vědí a že vás
„pouští“.
S přáním pohodových svátků vánočních a
mnoha kilometrů bez nehod a slušných řidičů
kolem vás
David Sotorník,
david.sotornik@seznam.cz

Změny na lince 68 JŘ
Jak jsme již dříve informovali, od neděle
9. prosince 2018 dojde na lince č. 68 Ostrava Šilheřovice ke změně dopravce, kdy provoz na
této lince bude zajišťovat dopravce Dopravní
podnik Ostrava a.s.
Pro cestující k výrazným změnám nedochází,
přesto si dovolíme upozornit na některé:
– odbavování cestujících, kteří mají dlouhodobé časové jízdenky, zůstává stejné. U krátkodobých jízdenek již nebude možné si zakoupit
jízdenku u řidiče, cestující mohou použít kartu
ODISka s nahranou elektronickou peněženkou
nebo také běžnou bezkontaktní bankovní kartu. Cestující si také mohou zakoupit jízdenky v
předprodeji;
- linka bude v Ostravě nově zajíždět až na zastávku Křižíkova, což pro mnohé usnadní přestup na/z tramvaje a zastávka Sad B. Němcové
(směr Šilheřovice) bude nově umístěna na sdružené zastávce pro tramvaje a autobusy umístěné
v parku, což usnadní přestup z trolejbusu;
- jízdní řád byl po dohodě mezi zástupci do-

pravce, obcí Šilheřovice, Markvartovice, Ludgeřovice, magistrátu města Ostravy a Koordinátora
ODIS upraven. Došlo k mírným posunům některých spojů, k posílení dopravy několika spoji, ale i ke zrušení jednoho nevytíženého spoje
ze Šilheřovic. Žádáme tímto občany využívající
tuto linku o důkladné prostudování nového jízdního řádu tak, aby nedošlo k nepříjemnému zjištění v momentě odjezdu;
- dopravce přislíbil na většině spojů nasazení
jedněch z nejmodernějších ekologických vozidel
v současnosti provozovaných v MHD – nízkopodlažní, plně klimatizované, provoz na CNG;
- novým dopravcem a jeho dispečerským řízením je zajištěna, v případě poruchy nebo nehody
vozidla, co nejrychlejší náhrada spoje.
Věříme, že i s novým dopravcem bude linka č.
68 nadále patřit k velmi vytíženým linkám.
Ing. Martin Fojtík,
odbor dopravy Magistrátu města Ostravy
Ing. Martin Dutko, koordinátor ODIS
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Rok 2018 ve Sdružení obcí Hlučínska
Rok 2018 byl ve
Sdružení obcí Hlučínska opět plný kulturních a společenských
akcí, projektů a dalších
aktivit
směřujících
k rozvoji a propagaci.
Se začátkem roku je tradičně spjata plesová
sezona, a proto ani letos nemohl chybět Bál Hlučínska. Jeho organizace se tentokrát ujala obec
Bolatice. Na zámku v Kravařích přijalo v březnu
v rámci Dne učitelů ocenění 35 pedagogů z Hlučínska. Druhá červencová neděle patřila opět
Festivalu kultury a hlučínských řemesel, v rámci
kterého se na Mírovém náměstí v Hlučíně již podesáté představily folklorní a taneční soubory a
kapely z celého Hlučínska. Na podzim se již tradičně sešly scholy a chrámové sbory z regionu,
aby si pro diváky připravily zážitek v podobě duchovní hudby. Organizace Setkání schol regionu
Hlučínska se letos ujala obec Chuchelná. Setkání
chrámových sborů regionu Hlučínska proběhlo
ve Štěpánkovicích.
V dubnu a říjnu proběhlo již tradičně „Darování krve se starosty Hlučínska“, kterého se zúčastnilo několik desítek občanů nejen z Hlučínska.
Rok 2018 byl pro
Sdružení obcí Hlučínska
opět úspěšným v oblasti
zisku dotací. Z Moravskoslezského kraje obdrželo letos finanční podporu na realizaci projektů „Manažer regionu
Hlučínska II“ (doplatek dotace ve výši 20 000
Kč), „Festival kultury a hlučínských řemesel
2018“ (dotace ve výši 93 419,25 Kč) a „Manažer regionu Hlučínska III“ (zálohová dotace ve
výši 100 000 Kč).

V prosinci 2018 byl ukončen projekt „Jak na
výuku EVVO na Hlučínsku?“, a to vydáním
metodických materiálů a pracovních listů o
přírodě a krajině Hlučínska. Vzdělávací materiály obdržely pro účely výuky přírodovědných
předmětů všechny základní školy v regionu.
Projekt je spolufinancován Státním fondem
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životního prostředí České republiky. Rozpočet
projektu činí 1 053 775,00 Kč (z toho dotace
843 020 Kč).
V roce 2018 pokračovala realizace také česko-polských projektů. Ve spolupráci s polskými
gminami Kietrz, Krzyżanowice a Pietrowice
Wielkie byl zahájen projekt „Jak na invazivní
druhy rostlin na Hlučínsku a v polských gminách“. V rámci projektu postupně dochází k
mapování výskytu těchto rostlin v celém příhraničním regionu, které pak bude podkladem pro
jejich likvidaci. Dále proběhly ukázky likvidace
těchto rostlin nebo exkurze za příklady dobré
praxe do Morávky v Beskydech. Sdružení může
na projekt získat dotaci až ve výši 18 520,72 eur.
K dalším česko-polským projektům patří projekt
„Hledání ztraceného času“, v rámci kterého
probíhal sběr historických fotografií, fotografické workshopy a výstavy fotografií. Projekt končí
v prosinci 2018 a schválená výše dotace činí 13
815,77 eur.
V listopadu 2018 byl zahájen projekt „Hlučínsko a polské gminy se představují“, v rámci kterého vzniknou nové propagační materiály o Hlučínsku a proběhne letní soutěž pro návštěvníky
regionu. Sdružení obcí Hlučínska byla na tento
projekt schválena dotace ve výši 28 471,60 eur.

Česko-polské projektu jsou spolufinancovány z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia
v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko.
Z operačního programu Zaměstnanost
se podařilo Sdružení
obcí Hlučínska získat dotaci na projekt s názvem „Rozvoj obcí a MA21 v SOH“, prostřednictvím kterého jsou zpracovávány strategické
plány vybraných obcí, zavádění MA21 v obcích
nebo vzdělávací aktivity. Projekt bude pokračovat až do ledna 2020. Schválená dotace činí
2 243 306,25 Kč.
Více informací o regionu Hlučínska, aktivitách
Sdružení obcí Hlučínska i jednotlivých obcí a
měst, spolků a občanů naleznete na www.hlu-
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cinsko.com nebo na internetové televizi www.
hlucinsko.tv.
Sdružení obcí Hlučínska přeje všem úspěšný
vstup do roku 2019 a děkuje všem starostům a
starostkám z Hlučínska a spolupracujících pol-

ských gmin, vedoucím souborů, občanům, spolkům, organizacím, podnikatelské veřejnosti a
všem, kteří se nějakým způsobem podílejí a spolupracují na rozvoji a propagaci regionu.
Mgr. Lenka Osmančíková
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Pestrý start nového školního roku
Měsíce září a říjen na SŠ v Šilheřovicích
proběhly ve znamení akcí nejrůznějšího charakteru - sportovních, společenských i odborných. A dočkali jsme se i letos prestižních
ocenění.
A začali jsme již tradiční akcí sportovně- společenskou. Počasí letos přálo již 9. ročníku golfového turnaje SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD, s.r.o. v Šilheřovicích, a to na hřišti
Park Golf Club Ostrava.
Sportovního ducha a odhodlání prokázali
všichni zúčastnění hráči, profesionalitu pak organizátoři, kterými společně s vedením šilheřovické SŠ byli také studenti uvedené školy, a to
oboru Cestovní ruch se zaměřením na golf a golfové služby a studenti oboru Hotelnictví.
Všichni zúčastnění se společně setkali závěrečného slavnostního předávání cen a rautu,
který připravili právě studenti oboru Hotelnictví.
A kdo letos patřil k nejúspěšnějším? Na prvních
třech místech se umístili tito hráči: Pavel Jaroš,
Petr Lošák a Jana Kafuňková.
„Poděkování náleží všem hráčům a sponzorům, stejně jako žákům a kolegům naší školy.
Doufáme, že se v příštím roce opět setkáme ve
stejně pohodové a přátelské náladě“, uvedla Ing.
D. Volejníčková, ředitelka SŠ v Šilheřovicích.
Škola i letos získala
ocenění Mladý řemeslník
roku 2018.
Prestižní ocenění Mladý řemeslník roku, které
každoročně uděluje předseda Senátu ČR nadaným
středoškolákům, kteří se
výjimečně zajímají o studovaný obor, jsou talentovaní a mají příkladné
studijní výsledky.
9. října 2018 se staly
držiteli tohoto ocenění
Alžběta Maloňová, absolventka oboru Kadeřník, ukončeného výučním listem, dále Tereza
Kremserová, absolventka
téhož oboru, a Michal
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Mikš, absolvent oboru Kuchař-číšník se zaměřením na pohostinství, ukončeného výučním listem. Všichni tři splnili nominační kritéria a ve
Velkém sále Valdštejnského paláce převzali toto
ocenění z rukou předsedy Senátu ČR Milana
Štěcha.
Michal Mikš navíc získal Ocenění nejlepší absolvent, které každoročně uděluje Hospodářská komora
ČR. Letošní slavnostní předávání proběhlo 27. října
2018 v hotelu Aquapalace v Čestlicích u Prahy.
Rovněž úspěšní byli naši studenti při svém působení na zahraničních odborných pracovních
stážích. Zvlášť příznivě bylo hodnoceno sedm
studentů, kteří absolvovali tříměsíční a čtyřměsíční stáže ve španělské destinaci Costa Brava. Naše
studentka Lenka Koprovská, studentka 4. ročníku
oboru Cestovní ruch, se účastnila praxe ve Španělsku v hotelu GHT Xaloc *** v letovisku Platja
D’aro na pobřeží Costa Brava. Za vynikající práci
a přístup získala nejen písemnou pochvalu manažerů společnosti iPractice Costa Brava a vedení
hotelu, ale také velmi pozitivní doporučující reference pro případnou další spolupráci.
Ing. Diana Volejníčková,
ředitelka školy
Střední škola hotelnictví, gastronomie
a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r. o.
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Zákon č. 201/2012 Sb. platného znění,
o ochraně ovzduší
§ 17
Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje
(1) Provozovatel stacionárního zdroje je povinen
a) uvádět do provozu a provozovat stacionární
zdroj a činnosti nebo technologie související s
provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění,
v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými tímto zákonem,
jeho prováděcími právními předpisy, výrobcem
a dodavatelem,
b) dodržovat emisní limity, emisní stropy, technické podmínky provozu a přípustnou tmavost
kouře podle § 4,
c) spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva,
která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem a jsou určená
výrobcem stacionárního zdroje nebo paliva uvedená v povolení provozu,
d) předkládat příslušnému orgánu ochrany
ovzduší na vyžádání informace o provozu stacionárního zdroje a jeho emisích,
e) umožnit osobám pověřeným ministerstvem,
obecním úřadem obce s rozšířenou působností a
inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji a jeho
příslušenství, používaným palivům a surovinám
a technologiím souvisejícím s provozem nebo
zajištěním provozu stacionárního zdroje, za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto
zákona,
f) provést kompenzační opatření uložená krajským úřadem podle § 11 odst. 5,
g) provozovat spalovací stacionární zdroj na
pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do
300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění a který
není navržen rovněž pro přímé vytápění místa
instalace, v souladu s minimálními požadavky
uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu,
h) provádět pravidelně nejméně jednou za tři
roky prostřednictvím fyzické osoby, která byla
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proškolena výrobcem spalovacího stacionárního
zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná
paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu
od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností doklad o provedení
této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny
výrobce a tímto zákonem; pokud byla provedena
pravidelná kontrola provozovaného kotle podle zákona o hospodaření energií33), považuje se
tím kontrola technického stavu a provozu podle
tohoto zákona za splněnou v témže kalendářním
roce; v takovém případě má provozovatel povinnost předložit na vyžádání obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností zprávu o této pravidelné
kontrole. V případě, že výrobce spalovacího stacionárního zdroje není znám, zanikl, nebo není
schopen zajistit odborně způsobilou osobu, která
by mohla provést kontrolu technického stavu a
provozu v rámci referenčního finančního limitu
stanoveného prováděcím právním předpisem,
může být kontrola provedena odborně způsobilou osobou oprávněnou jiným výrobcem k provádění kontroly technického stavu a provozu
stejného typu spalovacího stacionárního zdroje.
Vyjádření k dostupnosti odborně způsobilé osoby
podle předchozí věty vystaví výrobce provozovateli do 30 dnů od jeho vyžádání a provozovatel
jej připojí k dokladu o provedení kontroly předkládanému na vyžádání obecního úřadu obce s
rozšířenou působností. Nevystaví-li výrobce své
vyjádření ve stanovené lhůtě, má se za to, že není
odborně způsobilou osobu v rámci stanoveného
referenčního finančního limitu schopen zajistit.
V takovém případě je provozovatel povinen na
vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností věrohodně prokázat, že výrobce o vyjádření požádal.
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Inzerce

(ulice Ostravská 92/53, nad Canisem).

ěIDIýSKÉ OPRÁVNċNÍ B

Standardní cena 7.500,- Kþ,
Akce prosinec a leden pro obyvatele Markvartovic - sleva 500,- Kþ

KONTAKT
Bc. David Sotorník, tel.: 737 029 159
www.autoskolasova.cz
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Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A
kam s ním?
Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Občané je mohou nalévat do použitých plastových
obalů (PET lahve atd.) a ukládat do určených
separačních nádob. Tyto označené nádoby (240l
zelené plastové popelnice) najdete na místech
určených ke sběru tříděného odpadu. (V naší
obci budou separační nádoby přistaveny k sběrným nádobám na sklo v průběhu příštího roku).
Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné,
že nastane dříve či později havarijní stav na domovní kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná.
Tuky a oleje do kanalizace nepatří!! Po ochlazení
odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech.
Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích
jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení
tuků k ucpání čerpadel a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky. Tuky se v kanalizaci také
částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny
a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí.
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Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu
(zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu
(prací prostředky) a splaškové vody vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený problém. Pokud jde o separaci potravinářských olejů a tuků,
pak je to první krok k prodloužení životnosti a
akceschopnosti odpadních potrubních systémů
v domácnostech. V následujících obdobích bude
docházet k další regulované separaci odpadů. Důkazem toho je snaha, jak řešit problematiku sběru
biologicky rozložitelných odpadů, kam kde krom
zahradních výpěstků a trávy, patří např. i zbytky
jídel a potravin. Pokud máte rádi své domy, pak
je chraňte. Chraňte je aktivní prevencí, vždyť i
nádherný dům ztrácí na kráse bez správné funkce
odpadních systémů.
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zóna
název zastávky

Šilheĝovice Paseky 25-77-78
Šilheĝovice Ricka
25-78
ŠilheĜovice SOU
25-78
ŠilheĜovice ob.úĜad
25-78
Šilheĝovice Fulneÿek 25-78
Markvartovice Štípky (B) 25-78
Markv. HĜíbovec
25-78
Markvartovice ob.úĝad 25-78
25-78
Markv. Wybranetz
13-25-78
LudgeĜovice OÚ
Kostel
13-20-25-78
HĜištČ
13-78
Motel Taxi
13-78
M Petĝkovice námčstí 13-77-78
PetĜkovice nemoc. (B) 77-78
Hornické muzeum 13-77-78
Hluþínská (B)
77-78
Dĥl Odra
77-78
77-78
M Sad B.NČmcové
77-78
M Sad B.Nčmcové
77-78
;M Kĝižíkova

min

4-5
1-2
1
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1
2
1
1-2
1
1
2
1-2
1
1-2
2
4

Pracovní den
ŠilheĜovice Paseky
ŠilheĜovice Ricka
ŠilheĜovice Fulneþek
Markvartovice ob.úĜad
Kostel
PetĜkovice námČstí
Hornické muzeum
DĤl Odra
Sad B.NČmcové
KĜižíkova

24
29
33
38
43
45
48
51
53

d
39
43
49
54
59
01
05
08
10

59
03
09
14
19
21
25
28
30

5
18
23
29
34
39
41
45
48
50

6
d
58
03
09
14
19
21
25
28
30

38
43
49
54
59
01
05
08
10

7
d
58
03
09
14
19
21
25
28
30

13
18
24
29
34
36
40
43
45

8 10 11 12
13
F F Fd F F Fd
38
43
48
54
59
04
06
10
13
15

23
28
34
39
44
46
50
53
55

53
58
04
09
14
16
20
23
25

58
03
09
14
19
21
25
28
30

18
23
29
34
39
41
45
48
50

58
03
09
14
19
21
25
28
30

48
53
59
04
09
11
15
18
20

48
53
58
04
09
14
16
20
23
25

14
F
08
13
18
24
29
34
36
40
43
45

15

17 18 19 20 22

16

Fd F F F F F F F F F

33
38
44
49
54
56
00
03
05

13
18
24
29
34
36
40
43
45

33
38
44
49
54
56
00
03
05

13
18
24
29
34
36
40
43
45

43
48
53
59
04
09
11
15
18
20

53
58
04
09
14
16
20
23
25

43
48
54
59
04
06
09
12
14

26
30
36
41
46
48
51
54
56

26
30
36
41
46
48
51
54
56

06
10
16
21
26
28
31
33
35

4 6 7 9 10 12 14 15 16 17 19 20 22
F F F F
F F F F
F F F

Sobota+Nedčle
ŠilheĜovice Paseky
ŠilheĜovice Ricka
ŠilheĜovice Fulneþek
Markvartovice ob.úĜad
Kostel
PetĜkovice námČstí
Hornické muzeum
DĤl Odra
Sad B.NČmcové
KĜižíkova

27
30
35
40
45
47
50
53
55

06
10
16
21
26
28
31
34
36

26
30
36
41
46
48
51
54
56

36
40
46
51
56
58
01
04
06

26
30
36
41
46
48
51
54
56

06
10
16
21
26
28
31
34
36

26
30
36
41
46
48
51
54
56

46
50
56
01
06
08
11
14
16

26
30
36
41
46
48
51
54
56

26
30
36
41
46
48
51
54
56

06
10
16
21
26
28
31
33
35

zóna
název zastávky
min

Pracovní den
KĜižíkova
Sad B.NČmcové
Hornické muzeum
PetĜkovice námČstí
Kostel
Markvartovice ob.úĜad
ŠilheĜovice Fulneþek
ŠilheĜovice Ricka
ŠilheĜovice Paseky
Sobota+Nedčle
KĜižíkova
Sad B.NČmcové
Hornické muzeum
PetĜkovice námČstí
Kostel
Markvartovice ob.úĜad
ŠilheĜovice Fulneþek
ŠilheĜovice Ricka
ŠilheĜovice Paseky

;M Kĝižíkova
77-78
1 M Muglinovská
77-78
1-2 ;M Sad B.Nčmcové
77-78
1-2
DĤl Odra
77-78
1-2
Hluþínská (B)
77-78
2
Hornické muzeum 13-77-78
1
PetĜkovice nemoc. (B) 77-78
1 M Petĝkovice námčstí 13-77-78
1
13-78
Motel Taxi
2
13-78
HĜištČ
1-2
Kostel
13-20-25-78
2
Markv. Wybranetz
25-78
1-2
Markvartovice ob.úĝad 25-78
1-2
25-78
Markv. HĜíbovec
1-2
Markvartovice Štípky (B) 25-78
2
Šilheĝovice Fulneÿek 25-78
1-2
ŠilheĜovice ob.úĜad
25-78
2
Šilheĝovice Ricka
25-78
4-5
Šilheĝovice Paseky 25-77-78

Poznámky
M - prodejní jízdenkový automat
; - bezbariérový pĜístup na zastávku
B - zastávka na znamení
d - nejede o vánoþních a letních školních prázdninách
F - bezbariérový spoj

4
R
41
44
49
51
56
00
06
10

5
R
16
19
25
27
32
36
42
46

Rd
36
39
45
47
52
56
02
06

6
R
16
19
25
27
32
36
42
46

Rd
36
39
45
47
52
56
02
06

7 8 9 10 11 12
FR

46
49
55
57
02
06
12
16

56
59
05
07
12
16
22
26
31

FR

FR FR

FRd

FR

31
34
40
42
47
51
57
01

36
39
45
47
52
56
02
06

16
19
25
27
32
36
42
46

16
19
25
27
32
36
42
46

41
44
50
52
57
01
07
11

13
FRd

46
49
55
57
02
06
12
16
21

06
09
15
17
22
26
32
36

14
F
26
29
35
37
42
46
52
56
01

15

FRd

FR FR

56
59
05
07
12
16
22
26

16
19
25
27
32
36
42
46

36
39
45
47
52
56
02
06

FR

46
49
55
57
02
06
12
16
21

11
14
20
22
27
31
37
41

19 20 21 22

16 17 18
F
56
59
05
07
12
16
22
26
31

FR FR FR FR

06
09
15
17
22
26
32
36

01
04
10
12
17
21
27
31

51
54
00
02
07
11
17
21

53
56
01
03
08
12
18
22

FR FR

31
34
39
41
46
50
56
00

51
53
57
59
03
06
10
13

5 6 7 8 9 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23
FR FR

FR

FR FR FR

FR FR FR

FR FR

31
34
39
41
46
50
56
00

51
54
59
01
06
10
16
20

01
04
09
11
16
20
26
30

11
14
19
21
26
30
36
40

31
34
39
41
46
50
56
00

51
54
59
01
06
10
16
20

31
34
39
41
46
50
56
00

51
54
59
01
06
10
16
20

51
54
59
01
06
10
16
20

53
56
01
03
08
12
18
22

51
53
57
59
03
06
10
13

Poznámky
; - bezbariérový pĜístup na zastávku
M - prodejní jízdenkový automat
B - zastávka na znamení
d - nejede o vánoþních a letních školních prázdninách
R - ŠilheĜovice Ricka
F - bezbariérový spoj
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