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Z obecního úřadu

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.

Co se podařilo, je vybudování atletické
tartanové rovinky, na které už proběhly první
závody ve středu 12.6. Toto velice horké odpoledne vidělo statečné souboje rodinných
družstev i jednotlivců. Akce proběhla ve
spolupráci naší základní školy a obce. Myslím, že se slavnostní otevření dráhy vyvedlo
a všichni účastníci si odnesli z těchto závodů
pamětní medaili, diplom a hlavně dobrý pocit
z příjemně strávených chvilek při sportování
celé rodiny. Toto byla první akce tohoto druhu a doufám, že ne poslední. Pevně věřím,
že dráha bude využívána. Už jsem tady viděl
i nejmladší hasiče z Dobroslavic, Bobrovníků
a Ludgeřovic, kteří si přišli dráhu vyzkoušet
a jejich vedoucí byli nadšení. Vždy mě potěší,
když vidím naši mládež při takovýchto aktivitách. Bohužel, ne všichni měří své síly pouze na
poli sportovním. Někteří si to v dubnu rozdali
s kamenným křížem u Davidky, a vyhráli. Kříž
skončil na zemi rozlomen na několik kusů.
Po dohodě s panem Ciganem z Hlučína naši
šikovní kluci z technických služeb kříž opravili.
Boží muka s Rybářovým křížem byla znovu vysvěcena 7. 6. otcem Petrem z Hlučína, i za účasti
našich občanů, kterým tímto děkuji.

Z tropických dnů ze
závěru jara jsme vstoupili do horkého léta.
Děti donesly domů za
svou práci ve škole vysvědčení a já se pokusím
bilancovat poslední měsíce v obci. V minulém
zpravodaji jsem Vás vyzýval k účasti na výměně nevyhovujících kotlů 1. a 2. třídy za využití
kotlíkových dotací. K této 3. výzvě byla 23. 4.
svolána schůzka s kotlíkovým specialistou,
kde se mohli občané dozvědět bližší informace i ke kotlíkovým půjčkám. V den D pak
v pondělí 13. 5. v 10 hodin začal elektronický
příjem žádostí a o „poslední “ výzvu byl v našem kraji velký zájem. Během pár minut bylo
podáno přes 9 tisíc žádostí. Poslední žádost
o příspěvek na nízko emisní kotel přijal krajský
úřad 22. 5. dopoledne. Za necelých 10 dnů
si tak občané našeho kraje řekli odhadem
o 1,234 miliardy korun. Co je potěšující, že
naši občané podali cca 50 žádosti na výměnu
kotle a z toho 14 domácností bude žádat po
obci na výměnu kotle bezúročnou půjčku.
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti
o financování kotlíkových půjček na Státní
fond životního prostředí a ta byla 12. 6. odeslána. Teď musíme pouze doufat, že budeme jako
obec úspěšní a finance na kotlíkové půjčky,
určené na předfinancování výměny kotlů pro
naše občany, dostaneme.

Co se ještě podařilo udělat? Začátkem dubna se zaasfaltovala část ulice Lipová po stavbě
splaškové kanalizace. Je vyměněn přírodní
trávník za umělý na hřišti pro malý fotbálek
u pumpy, konečně je nasvícen přechod pro
chodce na výjezdu z obce směr Šilheřovice
za přispění firmy ČEZ, která stavbu dotovala.
Mám velkou radost i z toho, že se nám do obce
vrátili čápi a z hnízda dnes vykukují dvě mladé
čapí hlavičky. Chci poděkovat našim aktivním
spolkům při zajištění akcí pro širokou veřejnost, jako byl velikonoční jarmark, řezbářská
show v areálu Menfenu, smažení vaječiny na
chovatelích a v neposlední řadě za perfektní
zajištění průběhu oslav markvartovického
odpustu. Dík patří našim hasičům, HC Lipině

Neúspěšní jsme byli při žádosti o dotaci na
rozšíření mateřské školy o jednu třídu. Přesto
zastupitelstvo 24. 6. rozhodlo, že tato stavba
je pro rozšiřující se obec potřebná a budeme
stavět za své. Věřím, že se podaří vysoutěžit
firmu, která bude schopna do příštího školního
roku vše zrealizovat, a naši nejmenší nebudou
muset s rodiči cestovat do okolních školiček.
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se zamyslí, zda jim těch pár ušetřených minut
stojí za to.

a jejich manželkám a partnerkám, chovatelům,
členům spolku Menfen, kulturní komisi a také
všem pracovníkům technických služeb.

Máme před sebou dva měsíce prázdnin
a tak mi dovolte, popřát vám všem jejich
klidné a smysluplné prožití. Užívejte si léta,
dovolených, prázdnin, koupání, lenošení, práce
při zvelebení vašich domů a zahrad, grilování
v kruhu přátel i rodiny, načerpejte co nejvíce
energie do dalších měsíců roku.
Pavel Myslivec
starosta obce

Využiji tuto příležitost a znovu upozorňuji
naše občany, kteří se nepřipojili na splaškovou
kanalizaci a mají pro to vytvořeny podmínky
v podobě vybudovaného místa pro připojení,
ať tak co nejdříve učiní, ti, co rádi nedodržují
dopravní předpisy a parkují tam, kde by neměli,
ať jejich vozidlo není příčinou škodní události
a ti, co rádi jezdí nejen přes naši obec rychle, ať

Výtah z usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Markvartovice
konaného dne 27. 3. 2019 v malém sále Obecního úřadu v Markvartovicích
Zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
o členství Obce Markvartovice v Honebním
společenství Ludgeřovice.

Zastupitelstvo obce schválilo přičlenění
pozemků, které jsou majetkem Obce Markvartovice, do honitby Honebního společenství
Ludgeřovice v rozsahu seznamu, předloženého
k projednání.

Výtah z usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Markvartovice
konaného dne 27. 5. 2019 v Kulturním domě v Markvartovicích
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti
o bezúročnou kotlíkovou půjčku na Státní fond
životního prostředí pro 14 zaregistrovaných
domácností ve 3. kole kotlíkových dotací.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Svazek obcí mikroregionu Hlučínska, IČ: 70951047 za rok 2018
a Zprávu o výsledku kontroly hospodaření
Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok
2018.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí schválený závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu
Hlučínska za rok 2018.
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Vítání jara aneb Velikonoční jarmark 2019
12. dubna jsme v Markvartovicích i přes
nepřízeň počasí úspěšně přivítali jaro a na velikonočním jarmarku si užili bohatý program,
atrakce i výborné občerstvení. K zakoupení
byly výrobky k velikonočnímu dekorování bytů,

záhonků, truhlíků a mnoho dalších krásných
věcí a domácích dobrot.
Zuzana Pistovčáková
místostarostka
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Kříž
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Odpust Markvartovice 2019
pod korunou starého dubu. Odpoledne patřilo
hlavně dětem. Rytmické vystoupení si pro děti
a rodiče připravil klaun Hopsalín, přibyly atrakce
simulace páky a simulace kopu do míče. Centrum obce zaplnili prodejci pouťového zboží.
Vystoupil Pavel Novák s písněmi svého otce
Pavla Nováka st. a Fleret se Zuzanou Šulákovou. Celou dvoudenní akci moderovala naše
občanka Lucie Maali, za což jí patří velký dík.
Velký dík za spolupráci patří Vám všem, kdo
jste přiložili ruku k dílu.
Zuzana Pistovčáková
místostarostka

Svátek Nejsvětější Trojice letos připadl na
16. června a proto se u nás o tomto víkendu
konaly oslavy Odpustu, které byly zahájeny
vysvěcením zrenovovaného kříže v zahradě
manželů Hahnových. Poté odstartoval kulturní
program, na kterém vystoupily skupiny Tři
vykřičníky, Ajdontker, Sebastian, Legendy se
vrací a Rádio Čas s oldies párty. Nechyběl ani
doprovodný program jako fotokoutek, projížďka obcí v kočáře taženém koňmi, metalické
tetování a dětské atrakce. Nedělní slavnost
započala průvodem ke kapli Nejsvětější Trojice,
kde se již tradičně konala slavnostní bohoslužba

Odpust - poděkování

Pochvala
Všechny, kteří se na přípravě
a organizaci Odpustu podíleli,
jistě potěší pochvala za dobře
odvedenou práci. Jedna taková
pochvala byla zaslána na můj
e-mail. Je od přespolních návštěvníků, ale zajisté nepotěší
o nic méně.
Pavel Myslivec
starosta

Vážený pane starosto, je to pár okamžiků co jsme docestovali domů do Ostravy - Radvanice se všemi našimi dětmi. Chci Vám a vedení celé obce Markvartovice poděkovat
za nádherně připravenou dvoudenní akci Markvartovický
odpust. Výběr skupin, celkové zázemí bylo na vysoké úrovni a věřím, že to ocení všichni Vaší občané. Vím, že za celou
akcí bylo mnoho hodin práce a Vám všem patří velký dík.
Přijeli jsme si to k Vám užít a ulevit smutku, který máme za
naší dcerou, která odešla nahoru před třemi týdny a u Vás
se nám ulevilo. Děkuji za skvělou akci.
S úctou Marcela Špaková a všechny děti
z pěstounské rodiny z Ostravy
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Setkání žáků 9. tříd
A zase jsme o rok starší . . .
Uběhl další rok a my se opět v úterý
25. června 2019 sešli s žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku. Za přítomnosti pana
starosty, paní místostarostky a komise SPOZ
jsme přivítali 14 žáků, kteří dokončili 9. třídu
a udělali přijímací zkoušky na střední školu, aby
pokračovali ve své další cestě za vzděláním, poznali nové spolužáky, nové učitele, aby si našli
své místo v životě.
Je zajímavé pozorovat bývalé žáky, kteří se
pomalu mění z dětí na mladé slečny a mládence. Sledovat, jak se mění jejich názory na život,
na dění kolem.
Pro žáky bylo připraveno malé pohoštění
a Obec Markvartovice darovala každému z nich
finanční dar, který by jim měl pomoci odstartovat jejich studijní dráhu.
Šárka Kubišová, předsedkyně SPOZ

Zájezd seniorů - Telč
Ve středu 21. května jsme vyjeli autobusem
společnosti ARRIVA s velmi příjemným panem
řidičem v 6 hodin ráno od obecního úřadu do
kraje Jihlava, do malebného městečka Telč,
tentokrát s průvodkyní, rodačkou z Telče, paní
Janou Bínovou.

o několik století nazpátek – do dob, kdy se
po renesančním náměstí skutečně kočáry se
šlechtou projížděly.
Telč není jenom zámek a krásné náměstí.
Jsou to také příjemné vycházky kolem tří rybníků, jež město obklopují, či posvátné ticho ve
starých kostelech a kostelících.

Když poprvé navštívíte Telč, budete mít
pocit, že jste se ocitli v pohádce. Že na náměstí místo kočárů stojí zaparkovaná auta a po
chodnících se neprochází dvořané v krásných
šatech? Nevadí, atmosféře historického centra,
které se nachází kolem náměstí Zachariáše
z Hradce, to na kráse neubírá. Po celá staletí se
toho na tváři města změnilo jen málo, a tak dnes
můžeme obdivovat historické domy s barevnými štíty tak, jak je známe ze starých pohlednic.
Návštěva telčského zámku vás přenese v čase

Kdo jednou Telč navštíví, jistě bude souhlasit s tím, že je právem zapsána na Seznam
světového dědictví UNESCO. Krásné fasády
domů, dlouhá podloubí poskytující v letních
dnech chladivý stín a především ta zmiňovaná
atmosféra.
Na procházce náměstím jsme navštívili
Telčský dům, gotické sklepení s románskými
základy starého měšťanského domu, který
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ožívá prastarými příběhy a legendami. Ať jste
malí, velcí, mladí nebo staří ocitnete se, jako
mávnutím kouzelného proutku, v pohádkovém
světě. Skřítci, draci, princezny, ale i banda čertů
Vás očekávají u křišťálově čisté studánky, která
má kouzelnou moc.

vedly naše kroky do historického objektu bývalé
parní pily nedaleko centrálního parkoviště do
Muzea techniky, které bylo otevřeno 11. srpna
2012 a kde jsme obdivovali historické automobily, motocykly, bicykly, rádia, telefony, kamna,
elektropřístroje, nábytek, hasičskou techniku.

Protože se nám pohádku nechtělo opouštět,
poobědvali jsme v hotelu U Hraběnky, odkud

Na své si přišly také dámy, neboť významnou část sbírky tvoří kočárky pro děti včetně
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starých panenek a hraček, nahlédli jsme také
do staré kuchyně a ševcovsko-krejčovské dílny,
při pohledu do interiéru zubařské ordinace
s historickým křeslem s vrtačkou na šlapání,
nás mrazilo v zádech.
Z Telče jsme odjeli autobusem do Náměšti
nad Oslavou, kde někteří z nás již odpočívali,
my ostatní jsme se vydali na státní zámek
Náměšť nad Oslavou, který byl původně gotickým hradem, později byl příslušníky rodu
Žerotínů přestavěn na renesanční zámek.
V roce 1949 byl zámek zpřístupněn veřejnosti
a byla v něm instalována kolekce tapisérií.
V roce 2001 byl zámek prohlášen národní
kulturní památkou.
Domů jsme se vraceli příjemně unaveni,
ale naplněni zážitky z celého dne, po osmé
hodině večer.
Šárka Kubišová,
předsedkyně SPOZ
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Vítání občánků
To se vás tu sešlo,
tak vás pěkně vítám!

jako nové občánky Markvartovic celkem 16,
7 děvčat a 9 chlapců.
Zákonní zástupci obdrželi od obce finanční
dar, knížku a maminky krásnou kytičku.

Těmito verši vítali 30. března 2019 žáci 5. třídy naší základní školy všechna nově narozená
miminka. Opravdu jich starosta naší obce, ing.
Pavel Myslivec, přivítal v sále kulturního domu

Šárka Kubišová,
předsedkyně SPOZ
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Svoz odpadů v naší obci
Někteří naši spoluobčané mají mylné informace o nakládání s odpady v naší obci, a proto
jsme pro Vás připravili informace u osoby nejpovolanější, a to u Ing. Davida Benka, obchodního
zástupce společnosti Marius Pedersen a.s.

Rada obce může schválit žádost o přistavení druhé popelnice rodinám pečujícím
o seniory, v případě, že péče vyžaduje trvalé
používání inkontinenčních pomůcek.

Je pravda, že i jiné obce na Hlučínsku mají
nakládání s odpady zdarma?

Zuzana Pistovčáková
místostarostka

Nevím o žádné obci na
Hlučínsku a Opavsku, kde
by občané měli nakládání
s odpady zdarma.
Roční poplatk y se
pohybují od 450,- Kč do
650,- Kč na osobu.
Někteří občané si
stěžují na nedostačující
počet svozů SKO.
Četnost svozu 1x za 14
dní je v jiných obcích celoroční! 1x týdně v létě se
vozí pouze Dolní Benešov,
ale tam je hodně paneláků
a zatím tam ještě nemají
zaveden svoz bioodpadu
(předpokládá se ale zrušení letního týdenního
svozu SKO po zavedení
svozu bioodpadu). Stejný
systém svozu SKO jako
Markvartovice mají města
Hlučín, Kravaře, Hradec
nad Moravicí. Jak jsem
psal, v obcích se SKO vozí
pouze 1x za 14 dní po
celý rok.
Pokud má občan málo
popelnic, tak by měl být
v prvé řadě zkontrolován
obcí, co do popelnice dává
a jestli odpad správně třídí.

SVOZOVÝ KALENDÁŘ BIOODPADU 2019

MARKVARTOVICE

LEDEN

ČERVENEC

ÚNOR

SRPEN

BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

11.4.
9.5.
6.6.

25.4.
23.5.
20.6.

BIO

ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD

4.7.
18.7.
1.8.
15.8. 29.8.
12.9. 26.9.
10.10. 24.10.
7.11. 21.11.

PROSINEC

BIO svozový den - ČTVRTEK - lichý týden
Případná změna svozového dne Vám bude v dostatečném předstihu oznámena !

BIOODPAD - CO SE SBÍRÁ?
tráva - listy a nať ze zeleniny - jadřince - pecky z ovoce - skořápky z
ořechů - slupky z ovoce a zeleniny - bramborové slupky - kávový
odpad - čajový odpad a čajové sáčky - piliny - hobliny - plevel - košťály
i celé rostliny - seno - sláma - listí - dřevní hmota - větve z prořezu
stromů do délky 25cm a průřezu 2cm

!!! HNĚDÁ POPELNICE NEBUDE VYSYPÁNA V
PŘÍPADĚ, ŽE BUDE OBSAHOVAT:
hlína - potraviny - sklo - plasty - tetrapack - papír - kovy - textil - léky guma - směsný komunální odpad - vaječné skořápky - kosti - uhynulá
zvířata - popel - podestýlky domácích zvířat - hřbitovní odpad (věnce,
umělé květiny) - nebezpečný odpad - elektroodpad - atd.

UPOZORNĚNÍ !

V případě zjištění, že popelnice obsahuje zakázané odpady, bude s majitelem
nemovitosti zahájeno přestupkové řízení ve věci porušení platné OZV o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na území obce Markvartovice a současně
bude majitel nemovitosti povinnen uhradit náklady za mimořádný odvoz a
odstranění tohoto odpadu v min. výši 1.000,- Kč !!!
Svoz bioodpadu probíhá od 5:00 do 22:00 hod. !!!
Pytle s bioodpadem, které budou stát u popelnic, sbírány nebudou !!!
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SVOZOVÝ KALENDÁŘ

MARKVARTOVICE

(svoz směsného komunálního odpadu v roce 2019)

sudý

ŘÍJEN

30.5.

LISTOPAD

11.7. 25.7.
8.8.
22.8.
5.9.
19.9.
3.10. 17.10. 31.10.
14.11. 28.11.

PROSINEC

čtvrtek, 1x týdně

LEDEN

čtvrtek, 1x týdně

ČERVENEC

ÚNOR

čtvrtek, 1x týdně

SRPEN

čtvrtek, 1x týdně

BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

4.4.
2.5.
13.6.

18.4.
16.5.
27.6.

ZÁŘÍ

PLASTY + TETRAPACK + KOVOVÉ OBALY - vše do jednoho pytle !!!
sběrný obal: žlutý pytel s potiskem Marius Pedersen
PLASTY
PET lahve, folie (čiré, barevné), mikrotenové sáčky, sáčky od bonbónů, oplatek a cukrovinek,
obaly od chipsů, kávy, igelitové tašky, plastové obaly neznečištěné potravinami (kelímky od
jogurtů, másla, sýrů, masa), vypláchnuté HDPE plasty (obaly od kečupů, hořčice, šamponů, pěny
do koupele, kosmetiky, sava, domestosu, prostředků na mytí nádobí, čistících prostředků),
obalový polystyren, plastové hračky, atd.
TETRAPACK
nápojové kartony od mléka, džusů, vína, atd.
KOVOVÉ OBALY
kovové obaly neznečištěné potravinami (vypláchnuté konzervy), plechovky od piva a jiných
nápojů, drobné kovové předměty z domácností, sprejové nádobky, kovová víčka, prázdné obaly
čajových svíček, atd.
CO DO PYTLŮ NEPATŘÍ? - plechovky od barev, minerálních olejů, insekticidů, pesticidů a jiných
chemikálií (jedná se o nebezpečné odpady, které odevzdejte do mobilní sběrny)

10. ledna
7. února
7. a 28. března

18. dubna
16. května
13. června

12. července
1. a 22. srpna
19. září

17. října
14. listopadu
12. prosince

PAPÍR

sběrný obal: modrý pytel s potiskem Marius Pedersen

ANO: noviny, časopisy, katalogy, neznečištěné papírové sáčky, kartony, krabice, kancelářský
papír, knihy, sešity, obalový papír, reklamní letáky, atd..
NE !!!: kopírák, voskovaný papír, hygienické potřeby, papír znečištěný potravinami, použité
plenky, textil, sklo, plasty, nebezpečný odpad, atd..

4. dubna

8. srpna

6. června

3. října

19. prosince

UPOZORNĚNÍ - svoz odpadů probíhá v době od 5:00 do 22:00 hod. !!!

MOBILNÍ SBĚRNA velkoobjemových a nebezpečných odpadů

sobota 16. března 2019

sobota 26. října 2019
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Nové povinnosti pro obce
- celoroční sběr biologicky rozložitelných
komunálních odpadů a jedlých olejů a tuků
V naší obci bude možnost odevzdat BRKO
v období od 1. listopadu do 31. března v areálu technických služeb do kontejneru, po
telefonické domluvě s panem Ciganem, tel.:
606 238 598.

Dne 27. 9. 2018 vyšla ve Sbírce zákonů
novelizující vyhláška č. 210/2018 Sb., kterou
se mění vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění
odděleného soustřeďování složek komunálních
odpadů (č. 321/2014 Sb.). Přináší nové povinnosti obcím a městům.

Další novinkou pro obce je povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování
jedlých olejů a tuků. Důvodem je, že v současné
době pouze zhruba 10 % obcí zajišťuje třídění
těchto odpadů a oleje a tuky tak v rozporu se
zákonem končí často v kanalizaci. Novela dále
upřesňuje, že jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady, a že tuto povinnost nelze splnit
formou systému komunitního kompostování.
Tuto povinnost mají obce až od 1. ledna 2020.

Vyhláška č. 321/2014 Sb. řeší oddělené soustřeďování biologicky rozložitelných komunálních odpadů, papíru, plastů, skla a kovů a dále
nebezpečných komunálních odpadů. V případě
biologicky rozložitelných komunálních odpadů
(BRKO) jsou v současné době obce povinny
zajistit místa pro oddělené soustřeďování
minimálně v období od 1. dubna do 31. října
kalendářního roku.
Novela vyhlášky nově požaduje po obcích,
aby tato místa pro BRKO zajistily celoročně.
S tím, že „v období od 1. listopadu do 31. března
následujícího kalendářního roku může obec
přizpůsobit nastavení četnosti svozu klimatickým podmínkám a množství produkovaných
biologických odpadů“. Povinnost musí obce
plnit od 1. dubna 2019.

V naší obci můžete jedlé oleje a tuky
odevzdávat už nyní, a to v areálu technických
služeb do určené nádoby, po telefonické
domluvě s panem Ciganem, tel.: 606 238 598.
Zuzana Pistovčáková, místostarostka

Alkohol za volantem – NE!!!
Jedná se samozřejmě o můj vlastní názor,
ale napřed něco málo statistiky.

nehod, při kterých hrál roli alkohol u řidiče
něco málo přes 2.500. Moravskoslezský kraj
byl v této statistice na třetím místě a jedná se
asi o 4% nárůst. Přitom je to jeden z faktorů,
který můžeme jako řidiči velmi jasně a nekompromisně ovlivnit.

Od roku 1993 do konce roku 2017 zemřelo
na našich silnicích při dopravních nehodách,
kdy příčinou nehody byl alkohol, bezmála
2.700 lidí a více než 15.000 lidí bylo při nich
vážně zraněno. Nárůst dopravních nehod,
kdy je příčinou alkohol v krvi řidiče, narůstá.
Od ledna do července roku 2018 byl počet

Naprosté většině řidičů se stane, že jsou na
chvíli nepozorní, jedou rychleji, než je povoleno, spěchají, zazmatkují apod., ale u alkoholu
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stačí jednoduše před jízdou nepít a pohlídat si
zbytkový alkohol v krvi.

let a peněžitý trest, jehož výši určí soud.
I v tomto případě bude následovat zákaz
řízení na 1 rok až 10 let. A kde je ta hranice,
kdy je jízda pod vlivem už trestný čin a ne
jen přestupek? „Obecně přijímaná, ale nikoli
závazná hranice mezi přestupkem a trestným činem je obvykle 1 promile alkoholu
v krvi, zranění, nebo usmrcení osoby, ale
záleží na dalších okolnostech

Asi víte, že na českých silnicích platí tzv.
nulová tolerance alkoholu za volantem. Nechci
spekulovat, jestli je to dobře nebo špatně (můj
názor je, že je to správně). V tomto článku vás
chci upozornit na to, co se vám, jako řidiči může
stát a co vás čeká, když při silniční kontrole tzv.
„nadýcháte“.

Jak zjistit, jestli mám ještě alkohol v krvi, než
vyjedu na cestu?

Zákon definuje několik přestupků a trestných činů, spojených s alkoholem za
volantem:
-

-

Většinou používají řidiči kupované alkoholtestry nebo si možný alkohol v krvi spočítají
(tzv. kalkulačka na odbourávání alkoholu).

Nejméně závažné je řízení vozidla pod
vlivem alkoholu do 0,3 promile. Za tento
přestupek nejsou trestné body, ale přestupek se musí řešit ve správním řízení (nelze
tedy blokově na místě). V tomto případě lze
udělit pokutu v rozmezí 2.500 až 20.000 Kč
a zákaz řízení v rozmezí od 6 měsíců do
jednoho roku, bez trestných bodů.

Co je lepší a přesnější? Nevím, ale slyšel
jsem chválu i opak na obě varianty. Já jen
zopakuji svůj názor, pokud jste „požili“ nebo
si nejste jistí se zbytkovým alkoholem v krvi
nebo se jen necítíte dobře, prostě za volant
nesedejte.

Dalším přestupkem je řízení pod vlivem
alkoholu nad 0,3 promile. Stejně jako u výše
uvedeného řízení pod vlivem do 0,3 promile, se přestupek nesmí řešit blokově
a přebírá ji správní orgán, který může uložit
pokutu 2 500 až 20 000 Kč a zákaz řízení na
6 měsíců až 1 rok. Je za to ale ještě 7 bodů
v bodovém systému.

-

S alkoholem souvisí ještě další možný
přestupek – „Odmítnutí testu na alkohol
nebo návykové látky“. Za toto jednání je
automaticky nejen sedm bodů v bodovém
systému, ale také pokuta ve správním
řízení 25 až 50.000 Kč a zákaz řízení na
1 až 2 roky.

-

Může nastat i situace, kdy řidič bude obviněn z trestného činu. Ten je v trestním
zákoně označen jako „Ohrožení pod vlivem
návykové látky“ I za to je sedm bodů v bodovém systému, a jelikož se jedná o trestný
čin, hrozí za něj odnětí svobody až do tří

Rada na závěr
Letní období je ve znamení častější konzumace piva. Řidiči, když mají velkou chuť a potřebu se před jízdou napít piva, pijí nejčastěji
tzv. birell. Když si pozorně přečtete etiketu na
tomto tzv. „pivu pro řidiče“ zjistíte, že se v tomto
nápoji nachází velmi malé množství alkoholu.
Nejsem znalec a nevím, kolik „nealkoholických
piv“ musíte vypít, abyste při silniční kontrole
něco tzv. nadýchali, ale kdyby se vám náhodou
toto povedlo, být vámi, nikdy bych policistovi
(nebo před správním orgánem) netvrdil, že
jsem pil před jízdou jen nealkoholické pivo.
Tento váš argument by nakonec mohl být
použit proti vám.
S přáním klidu na cestách a pěkných
dovolených
David Sotorník,
provozovatel Autoškoly SOVA Hlučín
david@autoskolasova.cz
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Sucho
Počasí sleduju 20 let a vedu
záznamy: teplotu, vlhkost, tlak
a poznámky o počasí. Srážky jsem
začal sledovat od roku 2014, kdy
jsem si pořídil srážkoměr.
Srážek je málo a bude hůř.
Snad se zamyslíte nad údaji
z tabulky a budete více šetřit.
Malá poznámka z článku z novin:

Rok
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Obec - Markvartovice - srážky
mm litry/m2 MS kraj - průměr Česko - průměr
674
674
814
657
414
414
558
532
681
681
833
637
646
646
857
683
451
451
641
522
do konce května
222 litrů/m2

Prší, ale pořád je to málo.

ještě menší množství srážek, než kolik spadlo na
našem území v posledních letech.

Nezpochybnitelně za to může změna klimatu. Od roku 1750 stoupla koncentrace oxidu
uhličitého v atmosféře o 35%, metanu o 140%,
oxidu dusného o 18%.

Navíc kvůli těmto změnám zemědělskou
produkci více zasahují škůdci, což má výrazné
dopady na výnosy.

Modelové analýzy ukazují o kolik, ubylo
sněhu na našem území. Množství sněhu je klíčovou zásobárnou vody pro půdu. A nejhorší je,
že odborníci předpovídají v dalších desetiletích

Přehledy a více: www.intersucho.cz a ČHMÚ.
I když v květnu pršelo , napadlo jen 104 l/m2.
Lesňák Josef

Aktuality z čapího hnízda
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FOTOSOUTĚŽ 2019
Podmínky soutěže:
– zahájení soutěže: březen 2019
– soutěže se mohou zúčastnit pouze obyvatelé obce Markvartovice
– fotografie budou přijímány pouze v elektronické podobě (formát JPG) prostřednictvím elektronické pošty. Adresa pro zasílání fotografií je pistovcakova@markvartovice.cz. Předmět – FOTOSOUTĚŽ.
– každý účastník soutěže může zaslat max.
10 fotografií na téma „Můj koníček,
aneb jak trávím volný čas v naší obci“
do 30. srpna 2019.
– fotografie nesmí být starší dvou let, tj.
maximálně rok 2017
– ze soutěže budou vyřazeny prokazatelně
a radikálně upravené fotografie (fotomontáže, apod.)

–

–

–
–

ke každé fotografii doplňte krátký popis,
lokalitu, datum pořízení, autora fotografie a kontakt na autora (jméno, e-mail,
tel., adresu)
výhercem soutěže se stává fotografie,
která ve veřejném hlasování dne 13. 9.
2019 na akci Krmášové koláčobraní obdrží nejvíce hlasů
pro autory prvních tří nejlepších fotografií jsou připraveny věcné ceny
fotografie jiného nebo nevhodného námětu NEBUDOU ZAŘAZENY DO SOUTĚŽE
zasláním fotografie do soutěže souhlasí
soutěžící s použitím fotografie pro potřeby Obecního úřadu Markvartovice – kalendář obce Markvartovice, prezentace,
reklama, výzdoba obecního úřadu atd.

Kulturní komise obce Markvartovice
Vás srdečně zve

na KRMÁŠOVÉ KOLÁČOBRANÍ,
které se bude konat
v pátek 13. září 2019 před Kulturním domem.
Mimo vyhlášení a ocenění výherců ve fotografické soutěži se můžete opět těšit na
prodej čerstvých koláčů z okolních pekáren a na kapelu Cover band a revival Waldemara
Matušky, která Vás bude bavit po celé odpoledne.
Bližší informace o programu budou zveřejněny na plakátech před akcí.
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Kaj meškaš?
Do redakce Markvartovického zpravodaje byla doručena žádost o zařazení článku
našeho občana pana Karla Pečínky, který publikoval v roce 1992 Moravskoslezský
večerník. Myslím si, že nebude špatné se na okamžik vrátit o pár let zpět a zavzpomínat na onu dobu.
haciendy či dokonce letní sídla ukrytá před zraky za hradbami zeleně. Jejich vlastníci na nich
neustále něco vylepšují – šlechtí je, což je vidět
na bezvadně upraveném terénu a dokonalém
designu. Svědčí to i o tom, že nejen peníze hrají
u Hlučíňáků rozhodující roli, jak se povídá, ale
že také něco umí a dokáží se postarat o svůj
majetek. Německý smysl pro pořádek jim pronikl do morku kostí. Mnohé z těchto vilek jsou
přestavěným dědictvím minulých generací.

Kaj meškaš? V Hučině
Lidé z různých koutů republiky znají slovo
PRAJZÁK. Tento výraz se zrodil díky územním
sporům sousedících panovníků. Obyvatelé Hlučínska byli svými slovanskými bratry nazváni
Prajzáky, neboť je podrobila zvítězivši touha
pruského Císaře Bedřicha Velikého po velikosti
území obývaného Prusy. Ve stínu tohoto pojmenování se mnozí snaží ukrýt nejeden nechvalný
přívlastek. Současní obyvatelé jsou Češi a jsou
hrdi na to, že Hlučín založil roku 1256 český král
Přemysl Otakar II. Rodové kořeny Hlučíňanů sahají do dnešního Polska, na bývalou německou
půdu. Domácím jazykem především vesnických
chalup je nářečí „moravské“, neboť zdejší lidé
si říkali „Moravci“, s typickým Kaj meškaš? (kde
bydlíš?), ni (ne), do Hučina (do Hlučína), obid
(oběd) a další podobné slovní „skvosty“.

S příchodem ekonomických změn nastal
v Hlučíně čilý stavební ruch. Na parcelách soukromníků, v částech rodinných domů a garáží
otevírají řemeslníci klempířské dílny, opravny
obuvi, zřizují malé autoservisy. O slovo se
hlásí samostatní autodopravci a další živnostníci. Před výrobnami a obchůdky se objevují
vývěsní štíty s názvy firem a poutači k přilákání zákazníků. V centru města opět vznikají
nové provozovny, často jsou součástí staveb
z počátku století, v nichž probíhají rozsáhlé
rekonstrukce. Historické ulice v městském jádru
ožívají. Synové bývalých živnostníků navazují
na přerušené rodinné tradice. Chtějí srovnat
krok s dobou, být moderní – světoví. Způsoby,
jak toho dosáhnout, hledají směrem na západ
od našich hranic. Odtamtud „přijde“ valuta,
před níž se, doufejme, neskloní.

Nynější Hlučín – centrum tohoto regionu,
má s přilehlými obcemi Bobrovníky, Darkovičky
a Kozmice přes 17 tisíc obyvatel, z toho 12 tisíc
věřících.
Pokud se návštěvníci Hlučína zatoulají do
vilové zástavby Rovnin, budou mít jistě o čem
hovořit se svými známými či příbuznými. Spatří
precizně střižené trávníky, psy čistokrevných
plemen a automobily západních značek.
Častým námětem plodně se rozvíjejících konverzací bývají mnohé miniaturní hrady, zámky,

(peka)
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Kontrola kvality pitné vody v Markvartovicích
Před nedávnem rada obce rozhodla provést
nezávislou kontrolu pitné vody v Markvartovicích. Pitná voda je do naší obce dodávána
z vodní nádrže Kružberk. Za účelem kontroly
byly odebrány vzorky v budově obecního úřadu
na chemické a bakteriologické analýzy. Již
samotný odběr je zajímavý. Nejdříve je potřeba
odpustit větší množství vody, aby do odběrného
místa přitékala čerstvá voda. Následně pomocí
zapalovače je potřeba ohřát ústí výtokového
otvoru vodovodní baterie za účelem likvidace
bakterií zde žijících. Poté je potřeba otevřít ventil
(kohoutek), neměnit již průtok vody a přibližně
po 1 minutě začít odebírat vzorky do laboratorních vzorkovnic. Vzorkovnice se po otevření
nevyplachují. Při vzorkování nesmí dojít ke kontaktu ruky s vnitřní stěnou vzorkovnice a zátky.
Stanovovaná složka
Zákal

Vzorky pitné vody v budově obecního úřadu
byly odebrány dne 9. 5. v ranních hodinách.
Následně byly převezeny do akreditované
zkušební laboratoře společnosti UNIGEO a.s.
Po vypsání potřebných protokolů byly vzorky
předány k provedení analýz. Čas mezi odběrem
vzorků a předáním byl velmi krátký, netrval déle
než 1 hod. Bylo dohodnuto provést základní
chemické a bakteriologické analýzy pitné vody.
Dne 17. 5. jsme obdrželi výsledky laboratorních
analýz naší vody. Z provedených analýz vyplývá,
že všechny sledované parametry se nacházejí
hluboko pod stanovenými limity danými
vyhláškou č.70/2018 (Hygienické požadavky
na pitnou a teplou vodu). Níže v tabulce jsou
uvedeny naměřené hodnoty analyzovaných
parametrů a vyhláškou dané limity.

Měrná jednotka Výsledky zkoušek Limit Vyhl.70/2018 Sb.
ZF(n)

Nejistota měření (%)

2,8

5

±10

-

7,5

6,5 – 9,5

±0,05 pH

Elektrická konduktivita

mS/m

20,8

125

±10

CHSK Mn

mg/l

0,44

3,0

±10

Amonné ionty

mg/l

˂ 0,1

0,5

-

pH

Dusičnany NO3

mg/l

4,92

50

±10

Dusitany NO2-

mg/l

˂ 0,01

0,5

-

Fe celkové

mg/l

˂ 0,03

0,2

-

Escherichia coli

ks

0

0

-

Koliformní bakterie

ks

0

0

-

-

Počty kolonií při 22°C

ks

2

200

1-7 ks

Počty kolonií při 36°C

ks

0

40

-

Znak ˂ znamená, že obsah složky je menší než
mez stanovitelnosti, tzn., že množství sledované složky bylo tak malé, že nebylo analýzami
možné ho zjistit.

senzorických vlastností si myslím, že voda je
i velmi chutná. V době stále rostoucího problému
znečištění životního prostředí plasty, pokusme
se více využívat pitnou vodu z kohoutků.

Z výsledků analýz vyplývá, že naše obec je
zásobována kvalitní pitnou vodou. Z hlediska

Pavel Merta
radní, vedoucí komise ŽP
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Ze života v obci / Pozvánky

KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH AKCÍ
V OBCI MARKVARTOVICE NA ROK 2019
Termín

Název akce

Pořadatel

ČE RV E NE C
27. 7. Fotbalový zápas Sever vs. Jih

SK + HC LIPINA Markvartovice

S RP E N
Turnaj v minikopané mužů a žen ,,Günter Cup
3. 8. 2019“
Retrorock karneval
17.–18. 8. Výstava drobného zvířectva

Pepikovi syncy
Zahrádkáři
ZO ČSCH

Z Á ŘÍ
6. 9. Noční turnaj v nohejbale

Pepikovi syncy

13. 9. Krmášové koláčobraní + fotosoutěž
17. 9.

Zájezd seniorů (Lednicko-Valtický areál, zámek
Lednice)

KK + HC Lipina
SPOZ

ŘÍJEN
4. 10. Uspávání broučků

MŠ

5. 10. Vítání občánků

SPOZ

12. 10. Vernisáž, S lampióny za strašidly

Werichovci

19. 10. Setkání jubilantů (70 a 75 let)

SPOZ

L I S TO PAD
2. 11. Turnaj v nohejbale ,, Hallowen´s Cup“
29. 11.

Adventní jarmark, Mikulášská nadílka, rozsvícení
vánočního stromu a horký punč

Pepikovi syncy
KK

P RO S I NE C
15. 12. Zpívání u vánočního stromu

KK

27. 12. Silvestrovský turnaj v nohejbale

Pepikovi syncy

30. 12. Silvestrovský pochod

SK + HC Lipina Markvartovice
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POZVÁNKY
SK Markvartovice a HC Lipina Markvartovice pořádají
fotbalový zápas

Fotbalové hřiště SK AJAX Markvartovice
sobota 27. 7. 2019
15.00 hod. fotbalový zápas dětí
16.00 hod. Sever – Jih

(sraz všech hráčů v 15.15 hod. na parkovišti u hřiště)

večer volná zábava s hudbou

ZO ČSCH MARKVARTOVICE
Pořádá dne 17.-18. srpna 2019 v areálu ČSCH

MÍSTNÍ VÝSTAVU
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

O OBČERSTVENÍ, TOMBOLU A DOBROU NÁLADU JE POSTARÁNO
ZVOU POŘADATELÉ
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retrorock karneval

vi

markvartovice
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Pozvánky

MUZEUM
HLUČÍNSKA
OVLÁDLI
VLÁDCI NOCI
To tu ještě nebylo.
Hlučínský zámek už
zažil ledasco – v jeho
zdech žila paní kněžna, vojenská posádka,
úředníci i učni. Nyní se
zde ovšem zabydlela
divoká zvěř. Nejedná se přitom o živá
zvířata, nýbrž o zdařilé dermoplastické
preparáty, které jsou
součástí originální výstavy Vládci noci. Jak
již napovídá samotný
název, přibližuje výstava svět živočichů,
jejichž aktivita začíná
za soumraku a vrcholí
v noci. Muzeum se tak
proměnilo v přirozené prostředí těchto
zvířat a návštěvník
si musí projít mokřadem, lesem, loukou,
ale i obyčejným vesnickým dvorkem. To
vše odhalí v úplné tmě
pouze za svitu baterky, neboť co by to bylo
za výstavu o nočním životě, kdyby se odehrávala za denního světla? Smyslem výstavy je nejen
přinést nevšední zážitek, ale především informovat veřejnost o pestrosti nočního života a faktorech, které zvířata v dnešní rozvinuté civilizaci ohrožují. Návštěvník se tak dozví, jak dalekosáhlý
problém představuje světelný smog, nebo kolik lesní zvěře zahyne ročně pod koly aut. Na výstavě
se představí více než 50 živočišných druhů, jež do Hlučína zavítaly téměř z celého Českého Slezska,
ba i z Moravy. Preparáty ochotně zapůjčilo Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Muzeum v Bruntále,
Muzeum Kroměřížska, Muzeum Novojičínska, Muzeum Těšínska, Natura Opava, Ostravské muzeum
a Slezské zemské muzeum a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Výstava bude k vidění v Muzeu
Hlučínska až do 10. listopadu 2019.
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Svatodušní vaječina u chovatelů
klobásy. Pitný režim též nebyl zanedbán. Díky
spolupráci s Obecním úřadem Markvartovice, si
návštěvníci mohli užít i nevšední zábavu – kdo
může říct, že si v sobotu 8. června podojil krávu?
Přece návštěvníci Svatodušní vaječiny! Mimoto
se o zábavu staral i harmonikář a děti i dospělí
si z akce mohli odnést krásné malované sošky,
a bohužel či bohudík, pouze děti si mohly užít
skákacího hradu.

„Vánoce i Velikonoce slaví každý“, řekl si již
před několika lety ČSCH Markvartovice, „pojďme náš repertoár oslav trochu rozšířit.“ A tak
se pustili do oslavy Letnic, tedy Ducha svatého
neboli Svatodušních svátků, a to hezky tradičně
Svatodušní vaječinou. Tento počin, se stejně
jako jimi pořádaný ples a výstava drobného zvířectva, stal tradiční součástí fungování spolku.
Letošní rok příznivce oslav nadcházejícího
léta také nezklamali a 8. 6. se v areálu ČSCH
Markvartovice sešli všichni příznivci dobrého
jídla, piva a zábavy. Místní chovatelé připravili
bohaté občerstvení, kromě tradičních míchaných vajíček bylo možné občerstvit se i jinými
pochoutkami. V duchu tradic byl k dispozici
sladký koláč, ale i slaný chléb se škvarkami
a pro příznivce pořádného kusu masa výborné

Počasí zpočátku návštěvníky trochu postrašilo, ale nakonec se vyvedlo na výbornou. Ani
horko ani zima, bylo prostě prima! Vaječina se
vyvedla na jedničku a nezbývá než doufat, že
další roky se bude dařit pořádat stejně úžasnou,
ne-li ještě lepší svatodušní sobotu pro všechny
příznivce skvělé zábavy a dobrého jídla a pití.
Ladislav Kalvar

SK Markvartovice se udržely v Městském přeboru
Díky nepříliš povedené jarní části sezóny
v městském přeboru Ostrava, visel nad naším
SK Markvartovice pověstný Damoklův meč
v podobě sestupu. Až závěrečný finiš, v podobě
tří vítězných utkání z posledních čtyř, zabezpečil našim borcům jistotu setrvání v soutěži.
Mužstvo stále ještě hledá jistotu v sestavě,
která prochází častými změnami, to samé platí
pro trenérskou lavičku. Místo trenéra převzal
po Zbyňkovi Nagelovi, který se musel pozice
trenéra z pracovních důvodů vzdát, opět bývalý hráč týmu, a sice Oldřich Malý. Pro příští
sezónu tak zbývá určitě spousta práce tak, aby
tým podobné anabáze minul. Všichni vnímáme
situaci jako přelomovou, kdy po postupové
sezóně často dochází k určitému vystřízlivění
a boji o setrvání v soutěži. Situace na poli
sportovním a to nejen na tom fotbalovém je
z pohledu lokálního nelehká a valná většina
malých klubů se potýká s aktivní hráčskou

základnou. Chceme-li růst, bude jednoznačně
nutné setrvat v nastolené politice postupné
sportovní výchovy mládeže, která je zřejmou
zárukou do budoucnosti. Je proto velmi potěšující, že našim nejmladším hráčům (U9) se daří.
V konkurenci sedmi týmů si nevedou rozhodně
zle a v pomyslné tabulce hrají v první polovině.
Pevně věříme, že toto je správná cesta, která
v několika málo letech přinese kýžené ovoce.
Vydržet a bojovat!
Sportu zdar!
Tomáš Bína
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Dobrá věc se podařila!
Nedělní utkání našeho fotbalového klubu
SK Markvartovice proti soupeři z Dolní Lhoty se
konalo za všemi dlouho očekávaného slunečného počasí, které tak přitáhlo rekordní účast
diváků. Toto teplé počasí nebylo ale jediným
důvodem bohaté sportovní návštěvy.

tovic, která je postižena po porodní hypoxii.
Díky solidaritě a štědrosti dárců z řad diváků
i hráčů, bylo možno po zápase předat finanční
šek na částku 12.043,- Kč. To, že naši borci nakonec těsně prohráli 1-2 nebylo pro tentokrát
až tak důležité. Sportovnímu klubu v Markvartovicích se podařilo uspořádat charitativní
akci, která potvrdila, že lidé v Markvartovicích
nejsou lhostejní vůči nepřízni osudu ostatních.
Díky za to!

Fotbalový zápas byl totiž především ve znamení charitativní akce, finanční sbírky v podobě
dobrovolného vstupného, jehož výtěžek byl
věnován rodičům malé Klárky Černé z Markvar-
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PEPIKOVI SYNCY – JARO 2019
To bylo krátké shrnutí, co se
událo v průběhu jara.

Jaro Pepikovi syncy jako každoročně přivítali tradičním Velikonočním turnajem v nohejbale, který se uskutečnil 20. dubna v tělocvičně
základní školy. Turnaje se zúčastnilo celkem
pět týmů a vítězi turnaje se stali: Ivo Poledník,
Danek Růžička a Lukáš Zdražila.

Druhou polovinu roku zahájíme letos netradičně již
první sobotu v srpnu, tj. 3. srpna, tradičním turnajem v malé
kopané „Günter Cup 2019“,
který se letos uskuteční již po
třinácté! Už se všichni těšíme, až vyzkoušíme
nový umělý trávník, který díky investici obce
proměnil „plácek u pumpy“ v krásný sportovní
areál. Tímto zvu všechny sportovní příznivce
a obyvatele obce k návštěvě tohoto překrásného areálu.

V červnu proběhl na umělém povrchu
sportovního hřiště již 8. ročník turnaje „O pohár
starosty obce“ v nohejbale, kterého se účastní
pouze družstva současných obyvatel obce
nebo “domorodců“. Za krásného slunného
počasí se v turnaji utkalo celkem šest týmů.
Po celodenním boji nakonec z rukou starosty obce p. Myslivce, převzali putovní pohár
a sošky pro vítěze – Petr Tesař, Roman Robenek
a David Fekete. Druhé místo obsadili opět
po roce – Lukáš Zdražila, Jiří Vilášek, Vladimír
Pistovčák a třetí místo – Martin Kolaska, Tomáš
Kalvar a Matěj Kalvar.

Autor všech fotografií: Hanka Brabencová
Fotodokumentaci ze všech akcí je možno
nalézt na www.pepikovisyncy.rajce.idnes.cz.
Za „Pepikove synky“
Stoklassa Milan
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Werichovci
Swingová tančírna“ z 8. 4. 2019
konaná v KD Markvartovice
Kapela Swingpáni v obsazení housle,
klarinet, baskytara, kytara, zpěv - hrála dvě
hodiny swingovou muziku k poslechu i tanci.
V programu bylo i trochu historie, jak, kde a kdy
swing vznikl. Workshopem, kde nás instruktoři
spolku Swingville z Ostravy - zabývající se
výukou swingu, učili krokové variace, byla celá
akce zakončena. Většinou děláme akce pro děti,
tahle byla pro dospělé, protože písničky Ježka,
Wericha a Voskovce se rodily právě v době, kdy
se swing tančil. Je nám líto, že i přes velkou
propagaci této naprosto ojedinělé akce, mladší
veřejnost Markvartovic nevyužila tuto příleži-

tost k pobavení. Děkuji spolku důchodců, za
jejich účast a zapojení do tanečního Workshopu a také panu starostovi a rodině Mertových.
Libuše Čížková,
Werichovci z.s.
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Květnové akce Werichovců v Markvartovicích:
Sobotní „Hravé odpoledne“ - 18. 5. 2019

jsme připraveno 9 pohádkových stanovišť.
Jen Pan Písnička (Michal Bartovský), který
je u dětí velmi oblíben kvůli hře na kytaru
a zpěvu, chyběl kvůli nemoci.

Předcházelo mu vyhodnocení nejpohádkověji nazdobených kočárků a také
pohádkových kostýmů dětí na koloběžkách.
Jako každoročně jsme odměňovali děti
knihami, protože jsme zastánci vzdělanosti,
ale také čokoládovými medailemi a sladkostmi. Hravé odpoledne bylo zaměřeno na
kolektivní hry, tvořivou činnost – malování
sádrových sošek, práci s lasem a další hrátky
– např. chytání bublin do sítěk na motýly,
hod kroužků a koulí na cíl, zdolávání překážek i stolní hry. Děti s rodiči přecházeli od
jedné činnosti ke druhé. Lákal je náš klaun,
v civilu pan Láďa Župka z Přerova. Je členem
Werichovců od samého začátku, kdy byli
Werichovci na konci roku 1989 založeni.
Mohu prozradit, že mnoho let vedl turistický
oddíl v Přerově, a zde každoročně pořádá
poměrně velké akce také pro rodiny s dětmi.
Počasí bylo nestálé a do poslední chvíle jsme
netušili, zda neskončíme v tělocvičně ZŠ.
Nakonec to dopadlo dobře. Účast byla sice
menší kvůli nestabilnímu počasí, ale ti, kteří
se dostavili, si určitě přišli na své.

Na tenisovém hřišti cvičili s dětmi dva
králíci z klobouku – Bob a Bobek. Za dětským hřištěm vykukovala Maková panenka.
Kouzelník se svou pomocnicí připravil pohádku O zlatovlásce. Další úkoly měla ovčí
babička s ovečkou. Nechyběl tentokrát ani
Krakonoš, který zkoušel, jak se vyznají děti
v přírodě. Vodník se schoval u rybníka a číhal na dušičky. Netradičně byla také pojata
pohádka O Budulínkovi. U Rumcajse měly
děti za úkol nakrmit veverku a hodit veverce šišky do bříška. Bystrost dětí zkoumala
hádanková královna. Měli jsme radost z šikovnosti dětí a spolupráce rodičů při plnění
úkolů. Na každém stanovišti děti dostávaly
bonbóny nebo lízátka, a pokud se prokázaly
razítky, že absolvovaly všechna stanoviště,
dostaly za odměnu i čokoládové mince.
Kompletní fotodokumentaci z obou
akcí najdete na werichovském webu: www.
werichovci.cz a několik fotek máme i v naší
propagační skřínce.

Nedělní „Pohádková cesta“ - 19. 5. 2019

Zapsala Libuše Čížková,
Werichovci z.s.

V neděli se oteplilo a tak akce probíhala
v pohodě a byla hojně navštívena rodinami
s dětmi zhruba v počtu asi 50 lidiček. Měli
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MŠ MARKVARTOVICE
„PTÁČKOVÉ SE VRACEJÍ, DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDKY STAVĚJÍ…“
Ani jsme se nenadáli a máme
tady měsíc červen a s ním nám již
začíná léto. Než se nám děti rozeběhnou na prázdniny, pojďme zavzpomínat, co jsme za předešlé měsíce
v naší školce prožili. Absolvovali jsme
kurz plavání. Dětem se vodní hrátky
moc líbily, v závěrečných lekcích si
všichni zkusili plavání bez rukávků, zkušenější
plavci mezi sebou také závodili.

V dubnu nás čekal zajímavý projekt s našim šikovným tatínkem panem Stoklasou – sami jsme si vyrobili
ptačí budky pro sýkorky a špačky na
naši školní zahradu. Děti byly nadšené, když mohly vlastnoručně stloukat připravené díly. Z vyrobených
budek měly velkou radost. A protože
i „ptáčci chtějí bydlet v barevných domečcích“,
tak jsme budky také natřeli a teď už jen čekají
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na zavěšení na náš krásný vzrostlý dub. Začátek
května je tradičně spjat s pálením čarodějnic,
tentokrát zavítali čarodějnice a čarodějové
také do naší školky! Prozpěvovali si: „Už se vaří
čarodějný čajíček, omládne ten, kdo vypije
hrníček“..., přeskakovali oheň, čarovali, létali na
koštěti a pak jim naše „nejhrůzostrašnější čarodějnice – paní učitelky“ vystavily čarodějnické
vysvědčení. Naštěstí se další den opět změnili
čarodějové a čarodějnice v naše hodné děti…

dětí“ vzorně přichystal Kynologický klub
Markvartovice za účasti Městské policie Hlučín.
Nejprve byla ukázka výcviku psů a poté děti
se zatajeným dechem sledovaly útěk zloděje,
příjezd policie s houkačkou, následně zazněl
varovný výstřel a cvičený pes dostal povel: „zadrž“, čímž byl pachatel dopaden. Program byl
ukončen občerstvením a drobnými dárečky.
Tato akce byla velmi pěkně připravená, za což
patří organizátorům poděkování.

Celé rodiny se sešly na naší besídce ke Dni
matek. Děti ze třídy Včeliček nás přenesly do
říše pohádek, za zvuku známé skladby „Jede
král“ (z filmu Noc na Karlštejně) přijel na koni
král a královna se svoji družinou. Následně se
také objevily další pohádkové postavy – loupežníci, vodník i ježibaby. Děti ze třídy Motýlků tentokrát vsadily na písničky z muzikálu
Pomáda. Když zaznělo: “To je náš jedinečnej,
neskutečnej, výjimečnej – no, náš auťák..“
a naši malí frajeři si nasadili brýle a pak to rozjeli v rock and rollovém rytmu, málokdo zůstal
sedět v klidu a většina rodičů si do rytmu začala podupávat. Samozřejmě jsme s besídkou
nezapomněli také na naše babičky a dědečky
z klubu důchodců a naše představení sklidilo
velký úspěch.

Začátkem června jsme již tradičně pořádali
zahradní slavnost spojenou s rozloučením
s předškoláky a představením tanečního
kroužku. Výborné počasí přilákalo spoustu
návštěvníků. Děti se mohly vyřádit na skákacím
hradě, k dispozici byla elektrická autíčka, jízda
na koni a kolotoč. Po celou dobu slavnosti si
děti mohly zaskotačit a zasoutěžit s bavičem
tentokrát na téma: „Džungle“.
A co nás ještě čeká? Chystáme se na výlet
do ZOO Ostrava, děti se velmi těší a tak si už
zpíváme písničku z našeho interaktivního
hudebního programu: „Halí, belí, máme slona
pod postelí...“ Tak jsem zvědavá, kdo ho pod
tou postelí bude po návratu ze ZOO skutečně
mít???
Balgarová Dagmar,
ředitelka MŠ Markvartovice

Výjimečnou akcí byla letos ukázka výcviku
psů, kterou nám při příležitosti oslavy „Dne
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ZŠ MARKVARTOVICE
Zdravé sportování v centru obce, nová atletická běžecká dráha

nímu úřadu, vyrostla vedle fotbalového hřiště.
Děti po zážitku nelenily a ihned namalovaly obrázky běžeckého hřiště. Byla z nich cítit hrdost,
že nové sportovní místo mají, i neskrývaná
touha si zasoutěžit mezi sebou. Obrázky měly
čistou formální linii běžecké dráhy, jiné zase
oživly diváky a běžci s čísly - závodníky, jiné
děti dokonce hrdě v atletické dráze namalovaly
býka ve znaku obce Markvartovic.

Ve středu 12. 6. 2019 slavnostně otevřel
u nás v Markvartovicích pan starosta s žáky
základní školy během na 50 m a přetržením
cílové pásky atletickou běžeckou dráhu. Žáci
si tento den měli možnost změřit své síly se
svými rodiči i spolužáky, ale hlavně v budoucnu mohou nově - nejen v hodinách TV - změřit
své rychlostní síly v běhu na 50, 60 nebo 110 m.
Za své běžecké výkony byli odměněni diplomem, medailí, dostali i sladkou odměnu ve
formě poukázky na zmrzlinu, která tento parní
den jistě přišla všem k chuti. Závěr dne všichni
oslavili dětským šampaňským.

Tak či onak, počasí nám přálo, léto v plném
proudu, a kdo ví, třeba z některého našeho
žáka vyroste úspěšný atlet, který si své první starty zkoušel právě na naší nové dráze
v Markvartovicích 

Krásná moderní běžecká dráha o čtyřech
polích, s čtyřmi zastřešenými lavičkami a volbou čtveřice růžných překážek nám, díky obec-

Jitka Závadová
učitelka
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Den u Hlučínského jezera
Žáci naší školy se zúčastnili atraktivní
podívané u Hlučínského jezera. Ve čtvrtek
30. května využili možnost vidět profesionální hasiče z Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje i strážníky Městské
policie v Hlučíně, dopravní policisty a dokonce
i strážníky Městské policie Bratislava.

vyzkoušet si výstroj, výzbroj, projet se na člunu
po jezeře. Největším zážitkem byla záchrana
tonoucího z jezera cvičeným psem nebo vyproštění zraněné osoby z havarovaného auta.
Celé dopoledne nám vyšlo i počasí. A co víc
si přát? Snad jen, aby se z některých našich žáků
stali ti, co nám budou pomáhat a chránit nás.

Všichni školáci si mohli prohlédnout vystavenou techniku, svést se na policejní čtyřkolce,

Jarmila Bialasová
učitelka
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Chválíme ...
dodnes. Své pedagogické zkušenosti ochotně předává mladým
kolegům, konzultuje
s nimi neúspěchy jejich žáků, poradí jim
s nápravou. V případě
potřeby spolupracuje
s pedagogicko-psychologickou poradnou.

U příležitosti Dne
učitelů 2019 byla oceněna paní učitelka PaedDr. Jarmila Bialasová
ve II. kategorii Ocenění
za dlouholetou tvůrčí
pedagogickou činnost.
Pae dD r. Jar mila
Bialasová pracuje od
své promoce ve školství na I. stupni ZŠ 35
let. Celý svůj profesní život se vedle své
pedagogické činnosti
věnuje výchovnému
poradenství, dětem se
specifickými poruchami učení a chování a s
žáky talentovanými.
K žákům má individuální přístup, pomáhá jim řešit jejich každodenní
problémy, sdílí s nimi jejich radosti, má pochopení pro každou osobnost malého školáka.

Ve vyučování používá nové v ýukové
m eto d y a mo derní
technologii. Sama si
vytváří nové výukové
materiály, pečlivě se
připravuje na každou
vyučovací hodinu. Své
žáky denně a každou
hodinu motivuje k učení a podchycuje jejich zájmy. Je velice spolehlivá, na 1. místě je u ní vždy práce se žáky. V letošním roce oslaví významné životní jubileum.
Šárka Kubišová
ředitelka

V Základní škole Markvartovice pracovala
od roku 1990 do roku 2000 a od roku 2010

Víte o tom ...
Od května letošního roku
se naše škola rozhodla založit Facebookovou stránku
https://www.facebook.com/
Základní-Škola-Markvartovice-486050735465309/.
Mnozí již naši stránku sledují
a vědí, co nového se u nás na
škole děje.
Budeme rádi, když se přidají další sledující z řad rodičů a budou tak včas informováni o plánovaných akcích našich žáků, aby
nepropásli odjezdy autobusů či sraz u školy.

Rádi se prostřednictvím těchto stránek
s rodiči podělíme o zážitky a fotografie
našich žáků.
Adriana Kačmařová
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Lucemburské
opráski
Nemá to být – obrázky? Ne. A těch chyb tam
bylo mnohem víc.
A Kde? Na interaktivní výstavě v muzeu Hlučínska o historii Lucemburků. Ta byla protkána
podobnými výrazy, vtípky a s nimi velkými nástěnnými komiksy. Ty
svým vtipem odkazovaly
zejména na znalosti českých dějin. Čtvrťáci plnili spoustu rozmanitých
úkolů, při nichž se dověděli i mnohé nečekané zajímavosti ze života
Lucemburků.
Při hraných scénkách
v kostýmech si pak všichni uvědomili, jak těžký
měl život Karel IV. a jak
to bylo s jeho čtyřmi
manželkami.
Všichni jsme si to užili a taky jsme se dost
pobavili.
Hana Čížková
učitelka
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Tradičně netradičně
moučníky a kokosové sušenky a přichystali
slavnostní tabuli. Aby své maminky poučili,
věnovali jim malou knížku receptů, kterou
sami vyrobili. Po krátkém kulturním vystoupení
popřáli maminkám dobrou chuť a společně se
pustili do ochutnávky.

Květen je měsícem lásky a taky měsícem,
kdy slaví svůj svátek všechny maminky. Svou
lásku maminkám projevili tentokrát žáci 5. třídy
naší školy, netradičním způsobem.
Spolu s paní vychovatelkou připravili
v hodinách pracovních činností pohoštění,
kterým jedno květnové odpoledne uhostili
své maminky.

Tato netradiční oslava byla nejen milým
překvapením pro maminky, ale i pozitivní
zkušeností pro děti, kterým se podařilo vlastníma rukama a s velkou chutí toto pohoštění
připravit.

Mottem tohoto setkání bylo oplatit maminkám jejich každodenní péči a starost o své
ratolesti.

Šárka Holušová
vychovatelka

Ve školní jídelně žáci připravili jednohubky s několika druhy pomazánek, upekli sladké
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Smažení vaječiny – tajemný zvyk!
Internet udává, že Smažení vaječiny je
svátek křesťanský a připomínáme si jím seslání Ducha svatého na apoštoly o Ježíšově
zmrtvýchvstání.
Odkud se vlastně vzal, nejspíš nikdo neví.
U nás ve škole je tento den ovšem velice oblíbený. A povedlo se nám vykouzlit veselá očka
i malým prvňáčkům, kteří se tohoto dění zúčastnili letos poprvé.
Co jiného než společné dovádění na školní
zahradě a plná bříška může být pro dětskou
dušičku lákavější?
A pro nás dospělé začal být tento svátek
svátkem klidu. Volnou chvilku na dobrou vaječinu si najdou snad i ti, kteří nemají nikdy čas …
Bohdana Vjačková, učitelka
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Stříháme metr
Nadešel červen, doba, kdy se blíží dětmi
tak dlouho očekávané prázdniny. Každý den
slyšíme: ještě 16 dní, ještě 15 dní ...

Aqua-terra expozice

Ale než nadejde ten šťastná den, čeká
nás ještě spousta práce. Musíme prověřit, co
všechno jsme žáky naučily, co se naučili oni
sami – tedy závěrečné písemné práce.
Za odměnu dostanou žáci, jako každý rok,
školní výlet. Letos to bude opravdu odměna.
Celý výlet budeme totiž hradit, jen letos, z prostředků Evropské unie. A kam vlastně pojedeme
a co uvidíme?
Pojedeme do nedalekého Štramberku, kde
nás již bude čekat průvodce. Dále z internetu:
Kdo si hraje, nezlobí
Děti se nedočkavě blíží k jeskyni a snaží se
prozkoumat každý tmavý kout. Nic netušící
postupují dál, když náhle vykročí z jeskyně starý
pračlověk. Prvotní šok pomalu odchází a všichni
nedočkavě čekají, co přijde. Znalý průvodce
začne překládat prastarou pračlověčinu a děti
i učitelé pomalu zjišťují, co je dnes čeká.

Nadšený chovatel a cestovatel Marek Jeřábek dětem svým poutavým výkladem představí
rozmanité druhy tropických ryb, exotických
hadů, ještěrů a pavouků. Na vlastní oči spatří
dravou želvu kajmanku i roztomilé opičky. A kdo
se nebojí, může dokonce zapózovat s hadem za
krkem, nebo obří tarantulí v ruce. Na závěr uvidí,
jak se taková exotická zvířátka krmí.

Jeskyně Šipka

Pekárna Štramberských uší

Děti se rozloučí s pračlověkem a začnou
s prohlídkou jeskyně. Vyprávět si budeme o prvních obyvatelích, o významném nálezu čelisti
neandrtálského dítěte a nezapomeneme ani
na pravěké šelmy, jeskynního medvěda a další
zajímavé tvory, kteří zde žili.

Už z dálky děti ucítí vůni čerstvého perníku. V místní pekárně na vás bude čekat
hlavní pekař a se zaujetím prozradí spoustu
zajímavostí o této netradiční pochoutce. Na
vlastní oči uvidíte, jak celá výroba probíhá
a jako správní pekaři si také jedno ucho sami
upečete a sníte.
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Hrad Štramberk a věž Trúba

ve Štramberku působil.
Posilníme se svačinou a hravě zvládneme
pár schodů na Štramberskou Trúbu. Někteří
zvládnou během cesty vzhůru správně spočítat
počet schodů a nejbystřejší najdou našeho
trestance Pepu, který už dlouhá léta leží v hladomorně. Z výšky vypadá všechno jinak a děti
pomalu začínají poznávat, kde všude už dnes
byly. Neodpustíme si ani chvilku zeměpisu
a odměníme všechny děti, které správně odpoví
na zvídavé otázky.

Na tomto výletě nás čeká i teplý oběd, takže
se maminky nemusí obávat o bříška svých
potomků.
Poslední větší akcí, která nás letos ještě
čeká, je zahradní slavnost, která se uskuteční 21.
června na školní zahradě. Naši páťáci se s námi
budou loučit, budou předávat svá místa novým
žáčkům, dnes ještě navštěvujícím mateřskou
školu, ale už po prázdninách našim novým
prvňáčkům.

Muzeum Zdeňka Buriana

O zábavu se postarají klauni a p. Taraba,
který bude na slavnosti hrát. Občerstvení bude
připraveno, tak si s sebou vezměte dobrou
náladu a nějakou tu korunku navíc.

Vydáme se na cestu do pravěku! Kdo z dětí
nečetl knížku Lovci mamutů? Alespoň úryvky
zná z hodin českého jazyka určitě každý. A my
se půjdeme kouknout, kdo kreslil všechny ty
nádherné obrázky pravěkých lidí a mamutů,
které jsme v knížce tak obdivovali. A nezůstane
jen u mamutů. Povídat si budeme i o dalších
obrázcích a životě slavného malíře, který zde

No a potom už nám nezbude, než všem popřát
krásnou, klidnou dovolenou, hodně sluníčka,
pohody a načerpání sil do nového školního roku.
Šárka Kubišová, ředitelka
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Poděkování za podporu malé Klárky
růstový hormon. Ve srovnání s vrstevníky byla
Klárka ve čtyřech letech velmi drobná, bázlivá,
plačtivá, odmítala se zapojovat do jakékoliv
činnosti, vývojově o téměř dva roky zpět. Na
doporučení jsme se rozhodli zapojit dceru do
rehabilitace TheraSuit. Už nyní, po třech měsících, pozorujeme zlepšení, je pevnější, lépe
chodí, více mluví a jí, je veselejší.“

Klárka je čtyřletá holčička z Markvartovic
s výrazným vývojovým opožděním, poruchou
růstu a příjmu potravy, která ke svému zlepšení potřebuje speciální intenzivní rehabilitace.
Bohužel nadlimitní čas cvičení pojišťovny nehradí. Rodiče holčičky by chtěli moc poděkovat
všem, kteří se rozhodli na rehabilitace přispět.
Solidaritu vyjádřila obec, sousedé, firmy i různé Nadace. K dnešnímu dni se již pro Klárku
podařilo získat 178.443,- Kč.

Fyzioterapeutka Katka má z pokroků
holčičky také velkou radost: „Klárka v úvodu
terapie cvičila tři hodiny denně, teď jsme mírně snížili časovou náročnost a cvičení jsme
podpořili speciálním oblečkem TheraTogs,
který nosí celý den. Na Klárce pozoruji nárůst
svalové hmoty a výrazné zlepšení držení těla,
co se týká dalších změn je odvážnější, obratnější, déle udrží pozornost, více komunikuje,
chce zkoušet nové věci a lépe přijímá stravu.
Určitě pokračujeme!“

„Klárka od narození neprospívala, byla velmi malinká, ve 13-ti měsících zvládla jen ležet
a mávat ručičkami,“ říká maminka Klárky. „V
Dětské rehabilitaci jsme se naučili cvičit Vojtovou metodou a v roce Klárka nastoupila do
stacionáře, kde cvičila denně. Ve dvou letech
začala konečně dělat první nejisté krůčky.
Klárka měla problém nejen s chůzí, ale také
s jídlem, odmítla jíst, byla velmi slabá. Navštěvovali jsme různé lékaře. Od tří let má aplikován

Radmila Löwová, ředitelka Dětské rehabilitace
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ZDRAVOTNICKÁ

Z ÁCHRANNÁ SLUŽBA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Učinila další krok podporující úspěšnou
záchranu pacientů. Pokud voláte na linku
155, může k vám ještě před příjezdem
profesionální posádky přijít zachránce v
civilním oděvu, tzv. FIRST RESPONDER.
Jde o zdravotníka, policistu, hasiče, či
člena jiné organizace, vyškoleného v
poskytování první pomoci. Nechte FIRST
RESPONDERA pracovat.Může VÝZNAMNĚ
přispět k Z ÁCHRANĚ ŽIVOTA PACIENTA.
SLUŽEBNÍ PRŮK AZ
FIRST RESPONDER
S FOTOGR AFIÍ

LO G O
FIRST
RESPONDER

Z D R AV OT N I C K Á Z ÁC H R A N N Á S LU Ž B A
M O R AV S KO S L E Z S K É H O K R A J E
V ÝŠ KO V I C K Á 2 9 9 5 / 4 0
ZÁBŘEH
7 0 0 3 0 O S T R AVA

FRZZSMSK .CZ
W W W.ZZSMSK .CZ
ZDR AVOTNICK Á ZÁCHR ANNÁ SLUŽBA
MOR AVSKOSLEZSKÉHO KR A JE
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INZERCE

(ulice Ostravská 92/53, nad Canisem).

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ B
Ceny zvyšujeme, ale slevu pro Vás udržujeme!!!

Standardní cena 8.490,- Kč,
Cena pro obyvatele z Markvartovic - 7.990,- Kč
Cena pro studenty z Markvartovic - 7.790,- Kč

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

Aktuality z obce Markvartovice můžete sledovat také na facebooku:
www.facebook.com/ObecMarkvartoviceInformace/
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