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Mikulášská nadílka v Markvartovicích, str. 6.

Slovo úvodem
Milí čtenáři,
v těchto dnech právě naplno prožíváme dobu
adventní, která nám nabízí spoustu krásných
tradic, a věřím, že si ji užíváte stejně jako já. Je
to čas zastavení se v každodenním shonu, čas
na setkávání se s rodinou a přáteli, čas, kdy se
můžeme ohlédnout za končícím rokem, bilancovat
a vzpomínat i na ty, kteří se už s námi u jednoho
stolu nesejdou. Nabízí také příležitost uvědomit
si, jak se všichni navzájem potřebujeme, a že
lidské dobro a pochopení jsou největší hodnotou
života!

Přeji vám, aby se vám podařilo nenechat si
zkazit tuto kouzelnou dobu masáží nekonečných
reklam, které se na nás valí ze všech médií
a snaží se nás přesvědčit o tom, co všechno nutně
a okamžitě potřebujeme.
Milí čtenáři, dovolte mi, abych vám popřála krásné prožití adventu i vánočních svátků
a v novém roce hodně zdraví, štěstí, lásky,
pohody, dobra a úspěchů.
Zuzana Pistovčáková,
místostarostka obce,
šéfredaktorka zpravodaje

Z obecního úřadu

Radosti a starosti našeho starosty
Vážení spoluobčané,
ani se tomu nechce
věřit a končí nám
za pár dní rok 2016
a tak mi dovolte
trochu bilancovat
a zamyslet se nad
ním.
Byl to rok, kdy
jsme
nejdříve
skoro celou obec
rozkopali a pak se
v jeho průběhu snažili dát to vše do původního
nebo lepšího stavu. Ne vše šlo lehce, a proto děkuji znovu vám všem za trpělivost, vstřícnost,
pochopení a ohleduplnost se stavbou splaškové
kanalizace. Minule jsem informoval o ukončení
stavby ke dni 23. 9. a dnes vám mohu sdělit, že
stavba byla obcí převzata k 15. 11. 2016. Příprava podkladů pro nově dotčené pozemky stavbou
je vždy složitá a časově náročná záležitost, od
přesného zaměření až po vyjádření všech subjektů dotčených stavbou. Vše se nakonec podařilo
a dne 30. 11. 2016 byla podaná žádost o dodatečné stavební povolení. Teď už je to jen na úřadech,
jak se s naší žádostí poperou a kdy vydají stavební povolení, abychom následně podali žádost
o kolaudaci stavby. Jak jsem slíbil, o termínu vás
budu včas informovat. Rád bych se mýlil, ale
předběžně odhaduji kolaudaci na konec března,
spíše v dubnu. Tuto informaci dávám proto, že
dříve než bude stavba řádně zkolaudována, není
možné nic do kanalizace vypouštět! Kanalizace
není propojena se sousedními Ludgeřovicemi,
kde budeme následně splašky předávat, a co-
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koliv byste do potrubí pustili, tak tam zůstane
a může zásadně zkomplikovat kolaudaci. A kolik
jsme za II. etapu zaplatili? Zatím máme faktury na cca 90 mil. Kč. Z toho obec už zaplatila
80,5 mil. Kč (zbytek je dle smlouvy splatný až po
kolaudaci). Přestože jsme příjem dotace schválili
v radě v dubnu, první platbu z fondu SFŽP jsme
obdrželi až v červnu (cca 27 mil. Kč) a další až
v listopadu (cca 14 mil. Kč). To vše jsme ustáli
a zafinancovali z vlastních zdrojů bez úvěru!!!
Někteří z vás se oprávněně ptají na III. etapu
splaškovky a těm chci říci, že jsme vypsali výběrové řízení na administrátora celého projektu
a v lednu pak předpokládám vypsání výběrového
řízení na projektanta.
Dne 1. prosince nám napadnul první sníh,
a přestože dlouho nevydržel, chci vás v této
souvislosti upozornit na zachování průjezdnosti místních komunikací nejen pro vozidla zimní
údržby. Městská policie Hlučín už v obci funguje
a bude dohlížet i na parkování vašich vozidel. Při
měření rychlosti naměřili v dopoledních hodinách řidiči v obci 93 km/h. K tomu není co říci.
Proto budou i nadále v obci nepravidelně rychlost kontrolovat a doporučuji jízdou podle předpisů ušetřit na dárky pro vaše nejbližší.
Máme čas adventu, před námi jsou Vánoce
a nový rok. Obec máme krásně nazdobenou,
světla na vánočních stromech blikají do tmy
a hvězdičky lemují cestu k našim domům. Dovolte mi proto závěrem popřát vám všem co
nejpohodovější poslední dny tohoto roku, klidné
Vánoce v kruhu nejbližších a do roku 2017 hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a splnění i těch
nejtajnějších přání.
Pavel Myslivec, starosta obce
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelé obce Markvartovice ocenili na
svém 13. zasedání dne 26. 9. 2016 dárce, který
získal ZLATÝ KŘÍŽ III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů krve. Starosta jménem všech
zastupitelů obce poděkoval panu Jindřichu Vybrancovi za jeho rozhodnutí darovat krev – nenahraditelnou živou tekutinu. On i ostatní dárci krve dávají šanci těžce nemocným lidem na
uzdravení a přispívají velkou měrou k záchraně
životů.
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
prodat nemovitost ve vlastnictví Obce
Markvartovice, pozemek parc. č. 1257/33 o
výměře 931 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti v k. ú. Markvartovice,
obec Markvartovice, do výlučného vlastnictví
kupující za podmínky úhrady kupní ceny ve výši
1.180.582 Kč s DPH (21 %), poplatku spojeného
s podáním návrhu na vklad vlastnického práva a
věcného předkupního práva do katastru nemovitostí a úhrady nákladů daně z nabytí nemovitých
věcí, a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícími
vkladem práva do katastru nemovitostí
a
prodat nemovitost ve vlastnictví Obce Markvartovice, pozemek parc. č. 1257/27 o výměře 927

m2 se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti v k. ú. Markvartovice, obec Markvartovice, do společného vlastnictví kupujících za
podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1.175.510
Kč s DPH (21 %), poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva a věcného předkupního práva do katastru nemovitostí
a úhrady nákladů daně z nabytí nemovitých věcí,
a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícími vkladem
práva do katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo
pořadové číslo130/09/2016/AS/160621 na projektovou dokumentaci „Energetické úspory ZŠ
v Markvartovicích“ ve stupni pro stavební povolení s ASA expert a.s.
Zastupitelstvo obce schválilo pro III. etapu
splaškové kanalizace vypsat výběrové řízení na
administrátora akce a na zhotovitele projektové
dokumentace.
Zastupitelstvo obce neschválilo návrh na pořízení změny územního plánu obce Markvartovice.

Zuzana Pistovčáková,
místostarostka obce
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Ze života v obci

Jak a proč odstraňovat jmelí…?

Jmelí se v posledních 15 letech hojně rozšířilo
na území Moravskoslezského kraje a způsobuje usychání a umírání stromů nacházejících se
v zahradách, v parcích, podél komunikací, ale
také na významných stromořadích, alejích, či památných stromech.
Jmelí je stálezelený keřík dvoudomé rostliny,
jehož větve tvoří husté polokulovité trsy dorůstající průměru až 100 cm (výjimečně 180 cm).
Bílé plody, které jsou mírně toxické, rostou
na samičích trsech. Samčí trsy jsou naopak charakteristické zlatavým zbarvením lístků. Jmelí je
typickým poloparazitem, který svému hostiteli –
dřevině – odebírá důležité minerální látky, ale je
sám schopen fotosyntézy, a tudíž je jen částečně
vázaný na svého hostitele. Jmelí nenapadá jen
starší a staré stromy, ale také mladé sazenice v
blízkosti napadených stromů. Paraziticky může
žít 30 - 40 let, výjimečně až 70 let.
Životní cyklus jmelí se dělí na dvě fáze – 1. fázi
klíčení, kdy rostlina žije ze svých zásob a 2. fázi
cizopasnou (parazitickou), kdy se vyvíjí trs jmelí, kdy využívá vody a živin hostitelské rostliny.
1. Fáze klíčení začíná přilepením semene ze
zralého plodu na větvičku hostitelské dřeviny
po přenosu ptáky i samovolným pádem bobulí.
Lepkavost plodu způsobuje viscin, který je obsažen v dužnině. K přilepení semene na větvičku dřeviny dochází ke konci zimy, kdy bobule
dozrávají (prosinec až leden). Substrát pro tuto
první fázi růstu jmelí nemá žádný význam a jmelí
vyklíčí na větvičkách stromů stejně jako např. na
skle nebo na kameni. Prvním rokem na přelomu
jara a léta vzniká přísavný terčík. Ze středu terčíku začne do kůry vyrůstat primární haustorium
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pevně přidržující mladou rostlinku v kůře hostitele. Druhým rokem z tohoto prvotního kořínku vyroste jeden nebo více zelených, korových
provazců (kořenů), jež se pod kůrou rozrůstají
do všech stran. Z nich pak druhotné haustoria
pronikají lýkem a kambiem až na dřevo. Přímo
do dřeva nepronikají, jsou však dřevem hostitelské dřeviny obrůstány při tloustnutí větví. Jmelí
pomocí svých haustorií ze dřeva odčerpává vodu
a živiny pro vytváření organických látek fotosyntetickou asimilací. Třetím rokem primární listy
jmelí opadnou. Vyrůstají větvičky a v letním období vyrostou i listy druhé generace. Ve čtvrtém
vegetačním roce v letním období opadají listy
druhé generace a vyvinou se listy třetí generace
a s nimi se vytvoří základy květů. V pátém vegetačním roce již může jmelí od ledna (nejčastěji však od počátku března) do dubna rozkvést
a v létě opět vymění listy. Po pátém roce může
jmelí kvést každoročně.
Nejčastějším způsobem přenosu semen je
z pozřených plodů. Semena jmelí po průchodu zažívacím traktem ptáků mají lepší klíčivost. Pozřené plody jmelí procházejí zažívacím
traktem ptáků velmi rychle (15 až 20 minut),
přenos semen na větší vzdálenosti je tímto
způsobem prakticky vyloučen. Dalším způsobem šíření semen jmelí je na zobácích, případně na jiných částech těl ptáků. Ptáci mají
ve zvyku si zobáky čistit jeho otíráním o větve
stromů. Tímto způsobem může dojít k přenosu
i na značné vzdálenosti.
Jmelí se nachází na listnatých i jehličnatých
dřevinách, mezi dřeviny silně napadené jmelím
patří: lípy (Tilia sp.), topol kanadský (Populus x
canadensis Moench), topol bílý (Populus alba)
vrby (Salix sp.), javory (Acer sp.), jabloně (Malus
sp.), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), arónie (Aronia melanocarpa), trnovník akát (Robinia pseudoacacia), hlohy (Crataegus sp.), ořešák černý
(Juglans nigra), jedle bělokorá (Abies alba), borovice lesní (Pinus sylvestris). Do skupiny dřevin (prozatím) vůči jmelí imunních patří buk
lesní (Fagus sylvatica), topol černý pyramidální
(Populus nigra „Italica“), modřín opadavý (Larix decidua) a některé exotické dřeviny.
Důsledkem výskytu jmelí dochází k oslabo-
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vání vitality dřevin z důvodu nadměrného odnímání vody a živin, následného ulamování větví v místě trsu jmelí, zasychání vrcholů stromů
i jinak oslabených větví a postupného odumírání
napadené dřeviny.
Z důvodu zvyšující se intenzity plošného
napadení dřevin jmelím se obracíme na vlastníky, kteří na svých pozemcích evidují výskyt
jmelí, aby se z důvodu zmírnění jeho šíření
pokusili eliminovat jeho výskyt.
Doporučený postup eliminace jmelí:
• Provádět kontrolu dřevin zaměřenou na výskyt jmelí a jeho včasnou likvidací zabránit dalšímu šíření,
• odstraňovat jmelí ořezem větví s trsy jmelí
(vylamováním se nezabrání jeho dalšímu šíření),
• podpořit vitalitu stromu zálivkou a přihnojením draslíkem,
• v případech napadení více než 50 % objemu

koruny přistoupit ke kácení dřevin, pokud nejde
o významné stromy (aleje, solitéry v parku, památné stromy), tyto přednostně ošetřovat.
Při odborných ořezech nebo při kácení se
postupuje v souladu se zákonem č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
V případě dotazů či žádostí o konzultace
ve vazbě na případná ošetření či kácení a zákonných postupů můžete kontaktovat příslušné
obecní úřady (popř. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava – ing.
Lenka Peichlová, 795 622 385).
Zdroj: ing. Eva Mračanská, AOPK ČR: Rozšiřování jmelí na území Moravskoslezského kraje
2012, Aktuální informace k problematice jmelí
2016 (foto AOPK ČR), internet
Lenka Peichlová

Čtrnáctimetrový smrk zdobí centrum
naší obce
Stovky občanů si nenechali ujít v pátek 25. listopadu rozsvícení vánočního stromu před Obecním úřadem v Markvartovicích. Celé slavnostní
odpoledne zahájil starosta obce přivítáním návštěvníků, seznámením s aktivitami obce do konce letošního roku a s přáním pohodového prožití
adventních dnů. Poté vystoupily děti z mateřské a základní školy a mažoretky Medvíďata.
Souběžně probíhal v kulturním domě a jeho okolí již 7. ročník vesnického jarmarku, kde jsme si
mohli nakoupit drobné dárečky pro radost sobě
nebo svým blízkým.
Zaměstnanci technických služeb obce připravili pro všechny dospělé návštěvníky horký punč
a členové SDH výborné občerstvení. Celý podvečer zpříjemnil svým hudebním vystoupením
náš spoluobčan pan Jindřich Vybranec.
Cílem této akce bylo dodržet adventní tradice, připravit pohodové sváteční odpoledne pro
setkávání sousedů a občanů naší obce, možnost
navázat kontakty a potkávat staré známé.
Celá akce byla velmi vydařená a adventní dny
jsme v naší obci přivítali, jak se patří.
Pozvání na toto setkání přijali také zástupci
naší partnerské polské gminy Bierawa. Na návštěvě naší obce se všem velmi líbilo, ocenili
vánoční výzdobu, pěkné vystoupení dětí, nákupy

na jarmarku a samozřejmě výborný punč a bramborové placky.
Velké poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsoben na přípravách a realizaci celé
akce podíleli a hlavně rodině Kukučkových, která nám tento krásný strom darovala.
Foto: Z. Pistovčáková ml.
Zuzana Pistovčáková,
místostarostka obce, předseda kulturní komise
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Ze života v obci

Mikuláš naděloval hodným dětem
v Markvartovicích
Netrpělivě očekávaný čas příjezdu Mikuláše
a jeho družiny si děti mohli zpříjemnit na diskotéce s Míšou, ale nakonec i přes nepřízeň počasí
přijel Mikuláš do Markvartovic včas a rozděloval
hodným dětem balíčky se sladkostmi. Na některé
z přítomných dětí si dělal nároky čert a jeho pomocníci, ale po přednesu básničky nebo písničky
musel i čert uznat, že v Markvartovicích máme
moc hodné a šikovné děti.
Této akce se letos účastnilo 251 dětí se svými rodiči a prarodiči. Poděkování patří zejména
Spolku rybáři a přátelé koridoru, kteří společně
s kulturní komisí akci připravili, dále zaměstnancům obce Markvartovice za pomoc s přípravou
nejen zázemí akce, ale také s přípravou občerstvení pro děti. A velký dík patří samozřejmě jako
každý rok panu Kačmařovi za krásné mikulášské
spřežení a věrné služby osobního mikulášského
kočího.
Zuzana Pistovčáková,
místostarostka obce, předseda kulturní komise

Foto: Z. Pistovčáková ml.
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Vážení spoluobčané,
před námi je poslední akce „Sousedské setkání
a adventní zpívání u vánočního stromu“,
kterou pro vás pořádá Kulturní komise obce
Markvartovice. Těšíme se na vás 4. adventní
neděli 18. 12. 2016 od 17.00 hod. před obecním úřadem.
Ráda bych vás touto cestou jménem kulturní
komise vyzvala k vyjádření vaší spokojenosti
či nespokojenosti s nabídkou kulturního programu a jiných aktivit v naší obci. Bohužel se

k nám zpětná vazba dostává velmi zřídka formou ,,jedna paní povídala“.
Sdělte nám, prosím, váš názor prostřednictvím e-mailu: pistovcakova@markvartovice.cz
nebo použijte poštovní schránku před obecním
úřadem. Anonymní odpovědi nebudeme akceptovat.
Děkujeme za váš názor.
Zuzana Pistovčáková,
místostarostka obce,
předseda kulturní komise

Jak postupovat při napojení kanalizační
přípojky na veřejnou část kanalizace
Výstavba splaškové kanalizace v Markvartovicích byla ukončena v listopadu letošního roku.
Do vydání kolaudačního rozhodnutí nebude
splašková kanalizace funkční, tudíž se nesmí
nikdo napojovat.
Kolaudační rozhodnutí by mělo být vydáno do
června 2017. O vydání tohoto rozhodnutí budou
občané včas informováni.
Po vydání kolaudačního rozhodnutí mohou být
na splaškovou kanalizaci připojovány neveřejné
části kanalizačních přípojek (tzn. domovní část
přípojky – od revizní přípojkové šachtice po připojovanou nemovitost). Výstavba domovní přípojky podléhá projednání ve smyslu příslušných
ustanovení stavebního zákona.
Informace najdete na stránkách obce: www.
markvartovice.cz / úřad / splašková kanalizace
Shrnutí v několika bodech:
Podklady pro povolení napojení na splaškovou kanalizaci
Umístění a realizace kanalizačních přípojek se
řídí zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
Ve většině případů kanalizačních přípojek
bude postačovat tzv. „územní souhlas“, který
stavební úřad v Ludgeřovicích vydá na základě
„Žádosti o územní souhlas“. K této žádosti žadatel připojí přílohy. Tiskopis žádosti o územní
souhlas je možno si vyzvednout přímo na stavebním úřadě, nebo je naleznete na internetových
stránkách obce Ludgeřovice (www.ludgerovice.
cz) – formuláře stavebního úřadu. Správní poplatek za vydání územního souhlasu pro přípoj-

ku splaškové kanalizace je dán zákonem a činí
500 Kč.
Tento poplatek nelze prominout.
V případě potřeby se obraťte na Obecní úřad
v Markvartovicích, a to v pondělí a ve středu od
8.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00 hod., p. Rajmanová, investiční a stavební referent.
Jak postupovat při přípravě a realizaci
vlastní kanalizační přípojky.
Dostavit se na obecní úřad pro souhlas obce s
napojením (s sebou podklady – situaci a technický popis přípojky).
Předložit na Obecním úřadě v Ludgeřovicích
potřebné podklady pro vyřízení územního souhlasu u p. Jarmily Konečné, stavební úřad.
Realizace kanalizační přípojky bez napojení
odpadu do veřejné části přípojky (svépomocí
nebo dodavatelsky) – po vydání územního souhlasu.
Domovní odpady musí být rozděleny na splaškové a dešťové svody, do kanalizační šachtice
splaškové kanalizace může být napojen pouze
svod splaškového domovního vedení!
Každý žadatel o připojení (majitel nemovitosti) vyzve oprávněnou osobu (p. Šárka Rajmanová, tel. č. 595 052 518, 606 032 919) ke kontrole
přípojky po položení přípojky do pískového lože
před samotným záhozem uloženého potrubí.
Bude provedena orientační zkouška a předložení
fotodokumentace uložení potrubí.
Další důležité pokyny budou ve Zpravodaji
obce č. 1/2017, který vyjde v březnu.
Šárka Rajmanová,
investiční a stavební referent
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V Markvartovicích se nevzdělávají
pouze děti!
Mnozí z našich občanů vědí, že u nás v obci
již druhým rokem probíhají jazykové kurzy pro
dospělé. Sama za sebe jsem velmi ráda, protože
díky kurzu přímo „doma“ odpadá spousta času
na dojíždění.
V současné době probíhá výuka angličtiny
a italštiny. Ačkoliv není italština velmi rozšířená, u nás v Markvartovicích máme kurz mírně
pokročilých. Bohužel začátečníci se letos neotevřeli pro malý zájem, ale samozřejmě v dalších
letech může být vše jinak.
Angličtina probíhá ve třech úrovních, a to začátečník, mírně pokročilý a pokročilý. V kurzu,
který navštěvuji, se setkaly tři věkové generace,
které výuce dodávají různorodost, a to hlavně
v konverzační části. Díky jiným zájmům a starostem v daném období života si doplňujeme
vzájemně anglickou terminologii a slovíčka.
Aby byl kurz efektivní, je důležité, aby jazyková
úroveň žáků byla podobná. Naše paní lektorka se opravdu snaží, aby byla úroveň vyrovnaná
a výuka vedla ke zlepšení výsledků všech účast-

níků. U pokročilých je hodina koncipována více
konverzačně, u nižších úrovní je také zaměřena
na gramatiku, bez které se žádný cizí jazyk neobejde. V kurzu je kolem sedmi žáků, což je počet
osob, kdy se dá zvládnout kvalitní výuka a každý
se dostane ke slovu.
Kurzy probíhají v těchto dnech:
Italština: pondělí 16.15-17.45 hod.
Angličtina, začátečníci: úterý 16.30-18.00 hod.
Angličtina, mírně pokročilí: čtvrtek 17.00 až
18.30 hod.
Angličtina, pokročilí: úterý 18.00-19.30 hod.
Kontakt na lektorku v případě zájmu o jazykové vzdělávání:
Vendy Srníčková, tel.: 605 86 6628, e-mail:
vendy.srnickova@gmail.com
Kurzy se konají ve třídách naší základní školy,
která takto zůstává symbolem vzdělávání i pro
dospělé.
Věřím, že v naší obci nezůstaneme pozadu
a zájem o cizí jazyky bude trvat i nadále.
Za SNK Petra Janošová

Sbor pro občanské záležitosti
Blíží se konec kalendářního roku a s ním i bilancování činnosti SPOZ.
Sbor pro občanské záležitosti přivítal 24. září
2016 nové občánky. Tentokrát jsme vítali dva
chlapce a devět děvčat. Nově se tato akce uskutečnila ve vymalovaném a upraveném sále Kulturního domu Markvartovice.
Přivítali jsme tyto děti: Štěpánka (4. 1. 2016),
Elenku (4. 1. 2016), Emičku (4. 3. 2016), Adrianku (14. 3. 2016), Emily (11. 5. 2016), Nikol (25.
5. 2016), Jana (7. 7. 2016), Marii (4. 8. 2016),
Elenku (7. 8. 2016), Simonku (16. 8. 2016), Natálku (22. 8. 2016).
Rodiče obdrželi pro svá miminka finanční dar
obce, knížku a maminky krásnou kytičku.

Životní jubileum 70 a 75 let jsme v letošním
roce oslavili 15. října s 26 občany také v kulturním domě. Všem jubilantům věnovala Obec
Markvartovice věcný dar. K poslechu i tanci hrál
pan Jindřich Vybranec.
Na obě tyto akce si připravily kulturní vystoupení děti 4. třídy zdejší základní školy.
V roce 2016 navštívily členky sboru pro občanské záležitosti na 40 občanů, kteří se dožili
krásného jubilea 80, 85, 90 a více let a obec je
potěšila u této příležitosti věcným darem.
Děkuji členkám SPOZ za jejich spolupráci
a přeji klidné prožití adventního času a vánočních svátků.
Šárka Kubišová, předsedkyně

Vážení občané,
pokud si sjednáváte pro výkop hrobu cizí firmu, dohlédněte, aby při výstavbě betonového základu
dodržela předepsané parametry, předejdete tak komplikacím s uložením rakve při samotném obřadu.
Vilém Thomas, hrobník
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Toto je Markvartovická alej, vyfocená na podzim, kdy září všemi krásnými barvami. Alej je
na podzim vždy krásná, a když tudy někdo jde,
určitě nemyslí na žádné problémy. Chodí tudy
lidé se psy nebo ti, kteří se jdou jen projít a užít
si nádherné přírody kolem obce. Přesto se někteří k aleji nechovají zrovna hezky a vyhazují zde

Foto: G. Mertová
odpadky, takoví by měli dostat bundu s kapsami
a koš, aby to doma mohli vyhodit! Máme tady
ale lidi, kteří ten nepořádek uklízí, a za to jim
děkujeme. Už se těším, až se alej na jaře opět
zazelená.
Evelína Mertová, 13 let

Západ slunce nad Markvartovicemi

Foto: O. Hahn
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Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva
Určitě se k vám v poslední době dostaly informace o povinných kontrolách a revizích kotlů, kterou
podle zákona o ochraně ovzduší musí provádět provozovatel kotle.
Podle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. je
každý majitel kotle na tuhá paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za
dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto
kotle. První kontrola musí proběhnout však nejpozději do 31.12.2016. Povinnost zajistit první kontrolu
se týká i těch kotlů, které budou nainstalovány i v letošním roce 2016 a vztahuje se na ně záruční lhůta.
Za nesplnění zákonných podmínek hrozí pokuta až do
výše 20 tis. Kč. Výkon kotle bývá uveden na výrobním
štítku v kW, u starších kotlů v ccal (pokud již výrobní
štítek na kotli nemáte, informace o výkonu najdete v
návodu k instalaci a obsluze). Kontrolu kotle je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem
a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě
zařízení. Při kontrole samotné si pro kontrolora připravte také doklad o kontrole a čištění spalinových
cest. A pokud je k dispozici, tak také revizi spalinových cest. Po provedení kontroly obdržíte protokol, ze
kterého je patrno, co vše je předmětem kontroly. K případnému předložení protokolu o provedené kontrole
můžete být vyzváni obecním úřadem s rozšířenou působností (protokol tedy automaticky hned nedáváte na
obecní úřad, ale vyčkejte až na výzvu obecního úřadu).
Kontakty na jednotlivé revizní techniky naleznete také
na webových stránkách daných výrobců kotlů. Pokud
ovšem není příslušný technik kvalifikovaný, nebo se
již váš typ kotle nevyrábí, nebo máte další jiné potíže
s dohledáním kvalifikovaného odborníka, můžete využít jiné odborníky jiných výrobců, avšak proškolené
na váš typ kotle. Ke hledání kontaktu můžete využít
i internetový seznam techniků, který vede Asociace
podniků topenářské techniky.
Kvalifikovaní technici na nejčastější typy kotlů
v našem okolí jsou:
Viadrus, Dakon:
Miroslav Strachota - Ludgeřovice,
+420 603 493 373, info@votopstrachota.cz
František KONEČNÝ - Ludgeřovice
+420 731 617 805, fr.konecny@seznam.cz
Nejčastější kladené otázky
Proč zajistit kontrolu kotle?
• revize - prohlídky kotlů se provádí hlavně z důvodu bezpečnosti, ale také zlepšují účinnost, prodlužují životnost kotle a pomáhají předejít vážnějším
závadám
• revize platí i pro krbové vložky, pokud jsou napojené na radiátory s tepelným příkonem 10 kW a více
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• revizi musí mít i letos nainstalované kotle
Co je pro kontrolu potřeba doložit?
• revizní zprávu o stavu komína
• doklad o pravidelné kontrole kominíka
• schéma zapojení nebo dokumentaci instalace topení (pokud máte k dispozici)
Co je potřeba připravit?
• kotel má být studený
• je potřeba jej vyčistit tak, aby bylo možné zkontrolovat všechny prvky (v některých případech
čištění může provést technik, samozřejmě je tato
služba zpoplatněna)
• pokud při čištění zjistíte závadu, nahlaste ji,
mohla by se na místě opravit
• připravte železnou nádobu, smetáček a lopatku
• příslušenství ke kotlům pro čištění
Co se kontroluje?
• posouzení pláště kotle
• posouzení izolací
• stav dvířek a těsnící ochranné prvky
• posouzení spalovacího prostoru, jak vypadá, dehet, opotřebení atd.
• stav trysek, roštů, výměník
REVIZE, KONTROLA, ČIŠTĚNÍ SPALINOVÝCH CEST
Revize, kontrola, čištění spalinových cest je důležitá jak z pohledu uvádění spalinových cest do
provozu, tak především z pohledu prevence. Dodržováním pravidelného servisu komínu chráníte to
nejcennější, svůj život a zdraví. Spousta občanů si
pořád plete revizi, kontrolu a čištění spalinové cesty
dohromady, tyto činnosti řeší novelizovaný Zákon
č.133/1985 Sb. platného znění o požární ochraně.
Revizi spalinové cesty (komínů) provádí oprávněná osoba, která je současně revizním technikem
spalinové cesty.
Revize spalinové cesty se provádí:
a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu
nebo po každé stavební úpravě komínu,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče
paliv,
c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a
výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty
je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly
spalinové cesty,
e) po komínovém požáru, nebo při vzniku trhlin u
používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.
Čištění a kontrolu spalinové cesty provádí osoba,
která je držitelem živnostenského oprávnění v obo-
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ru kominictví (dále jen „oprávněná osoba“), revizní
technik spalinových cest dle lhůt viz příloha.
Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém
výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící
pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné provádět svépomocí.
Kompletní kominické služby v naší i okolních obcích nabízí Kominictví KORS.

Kontakt:
KOMINICTVÍ KORS, spol. sr.o.
Na Návsi 225/104
747 14 Ludgeřovice
Mobilní telefon: +420 777 713 291
E-mail: info@kors.cz
Marián Poledník, Otto Hahn
SNK Markvartovice
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Příspěvkové organizace obce

Okénko do činnosti ZŠ
Už jenom pár okamžiků,
ať se splní do puntíku,
kostrbatým písmem psaná,
tajná přání nevídaná. . .
Tato krásná slova zněla v pátek 25. listopadu
v podvečer rozsvícení vánočního stromku. Ani nevlídné listopadové počasí
neodradilo děti, rodiče ani
babičky a dědečky od společného přivítání adventní
doby. Přišli podpořit své děti
a vnoučata při jejich vystoupení,
ohřát se u vánočního punče a potěšit
oko výrobky na vánočních trzích.
Zahájení adventu se stalo už místní tradicí.
Setkání lidí v dnešní době je velkou vzácností.
K příjemné atmosféře přispěli žáci 4. a 5. třídy
s paní ředitelkou Kubišovou a paní učitelkou
Bošňákovou, připomněli dnes už zapomínané

místní nářečí v básních paní Schlossarkové, vystoupení zpestřil také taneční
kroužek pod vedením paní Skopalíkové.
Na poslední měsíc v roce se
těší snad všechny děti. Nejkrásnější jsou vánoční přípravy – pečení cukroví, zdobení,
vyrábění svícnů, věnců, vánočních ozdob a v neposlední řadě
i těšení se na Ježíška.
Letos v každé třídě proběhnou
v adventním čase adventní dílny,
kde děti spolu s rodiči přispějí ke krásné vánoční výzdobě každé třídy a celé naší
školy. Děti je za to odmění písničkou, či vyprávěním o vánočních tradicích a zvycích. Na rodiče čeká ve škole malé občerstvení a pěkná předvánoční atmosféra s koledami.
Učitelé ZŠ Markvartovice

Foto: Z. Pistovčáková ml.
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Andělíček rozsvítil náš stromeček...
Sotva jsme vklouzli do nového školního roku,
už tu máme prosinec. Paní učitelky pracují s dětmi dle Školního vzdělávacího programu „Rok
v naší MŠ“. Součástí programu je také i mimoškolní činnost.
V říjnu jsme už s dětmi připravovali akci „Uspávání broučků“. Povídali jsme si s dětmi o tom,
jak se zvířátka připravují na zimu. Učili jsme se
říkanky, písničky, tanečky, vyráběli broučky, berušky a vyzdobili jsme si celou školku. Pak přišel
den D, kdy jsme se sešli s dětmi, rodiči a přáteli
školky na zahradě naší MŠ. Děti se zahřály nejenom teplým čajem, ale i skotačením podle hudby. Nastal ten správný čas, aby děti uspaly a ulo-

žily svého broučka k dlouhému zimnímu spánku.
Potom jsme se s dětmi vypravili na lampionový
průvod kolem rybníka. Abychom nezabloudili,
na cestu nám svítil i pan starosta. Po příchodu
zpět nás čekalo ještě pohoštění a sladký pamlsek
na závěr. A broučci spí a spí...
Po podzimu přišel advent, který jsme uvítali
rozsvícením vánočního stromu u OÚ. Děti se
převlékly za andělíčky, za zimní víly, sněhuláky
a čerty, aby předvedly svůj program. Andělíček
rozsvítil náš stromeček a předvánoční čas mohl
začít. Radostné Vánoce...
Dagmar Balgarová,
ředitelka MŠ Markvartovice
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Z římskokatolické farnosti Ludgeřovice

Farní okénko
Vážení a milí markvartovičtí,
vstoupili jsme do adventního času, který je obdobím příprav na vánoční svátky. Ve farnosti
však ještě před začátkem adventu „odstartovalo“
něco jiného. V neděli 13. listopadu, v den výročí
posvěcení našeho kostela, byl oficiálně zahájen
jubilejní rok 2017. V listopadu onoho roku si totiž budeme připomínat už 110. výročí posvěcení
našeho kostela. A to je důvod k oslavě! Připraveno a naplánováno je mnoho akcí, na které vás
chceme co nejsrdečněji pozvat.
V prvé řadě se jedná o „obnovy“, které mají
přispět k naší formaci v oblasti duchovní. Bylo
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by jistě pěkné, kdybyste si již v předstihu zorganizovali svůj čas tak, abyste je mohli prožít
s námi.
Podstatnou část akcí tvoří poutě, kulturní programy pro mladé i pro seniory a v neposlední
řadě také koncerty.
Podrobněji se s nimi můžete seznámit na letáčku, který je součástí dnešního farního okénka.
Přeji vám požehnaně prožité adventní dny,
krásné a radostné Vánoce a těším se na setkávání
v roce 2017.
Rita Münsterová
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Spolková činnost

Pepikovi syncy zvou na turnaj
ve stolním tenise
Loučení z letní sezonou
proběhlo jako tradičně již
5. ročníkem nočního turnaje v nohejbale, který se
uskutečnil 9. 9. 2016. Turnaje se zúčastnilo 12 hráčů a v pozdních večerních
hodinách to do vítězného
konce dotáhl tým ve složení: Luboš Robenek, Petr
Vyorálek a Tomáš Fichna.
Tímto turnajem nám
skončilo léto a z vyhřátých
hřišť jsme se přesunuli do
ještě vyhřátější tělocvičny
místní základní školy.
Prvním halovým turnajem byl dne 5. 11. 2016
již 4. ročník Hallowen´s Cupu (tzv. Dušičkový
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turnaj), kterého se zúčastnilo 15 hráčů. Konečným vítězem turnaje se stal tým ve složení: Tesař
Petr, Lazar Jiří a Kalvar Matěj.
Do závěru úspěšného jubilejního roku 2016
nám tak schází již jen poslední turnaj v nohejbale
– Silvestrovský - který se uskuteční 28. 12. 2016.
Závěrem bych chtěl jménem svým a jménem
spolku Pepikovi syncy popřát všem šťastné
a klidné prožití vánočních svátků a do nového
roku 2017 hlavně pevné zdraví, protože bez toho
je vše ostatní zbytečné.
A na úplný závěr bych chtěl pozvat širokou
sportovní veřejnost na již 5. ročník turnaje ve
stolním tenise, který se uskuteční 18. 2. 2017
v kulturním domě na hřišti.
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Za spolek Pepikovi syncy
Stoklassa Milan

Hokejový klub HC Lipina Markvartovice zve obþany na

VEěEJNÉ BRUSLENÍ
v pondČlí 26. 12. 2016
na zimní stadión v BohumínČ od 13:30 do 14:30hod.
Koperníkova 1174, Bohumín

(vstup zdarma)
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Spolková činnost

Senior klub Markvartovice patří mezi
naše nejaktivnější spolky
Senior klub Markvartovice byl založen v roce
2000, kdy impuls k jeho vzniku dal bývalý starosta obce pan Petr Pastrňák. Přípravný výbor
důchodců provedl průzkum zájmu a v květnu
na ustavující schůzi měl již 43 členů. Cílem založení klubu byla organizace volného času důchodců pro členy, pořádání různých akcí podle
zájmu, zajišťování zdravotních, sociálních a jiných přednášek a besed. Pravidelně konáme tyto
akce - plesový večírek, vítání jara, Den matek,
zájezdy, čaj o páté, vinobraní, mikulášský večírek a další akce podle zájmu. Oblíbené jsou
besedy se spisovatelkami paní Malcharkovou
a Schlossarkovou, které píší o našem Hlučínsku.
Spolupracujeme se Svazem zahrádkářů v oblasti
přednášek, které jsou vždy velmi poučné. Zájezdy jsou zaměřeny na zámky, hrady, kostely,
lázně, muzea, skanzeny, zoo a exkurze. Letošní zájezd byl na Velehrad s návštěvou národní
kulturní památky baziliky Nanebevzetí P. Marie
a sv. Cyrila a Metoděje a lapidária v podzemí baziliky a Archeoskanzenu Modrá, největšího raně
středověkého skanzenu v ČR. Díky finančnímu
příspěvku zastupitelstva obce můžeme tak hezké
a poučné zájezdy uskutečnit.
Aloisie Foltýnková,
předsedkyně klubu

Foto: A. Foltýnková
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Sportovní klub markvartovický fotbal
padnout nenechá
Vážení sportovní přátelé, markvartovického
fotbalu obzvlášť.
Dříve, než se pustím do hodnocení podzimní
části sezony z pohledu našeho Ajaxu, dovolte
mi seznámit vás s několika čísly. Statistickými
údaji, pravděpodobně jinými, než byste byli očekávali. Počet hráčů širšího kádru - 32, průměrný
věk týmu - 31 let, celkový počet zápasů v podzimní části - 11. Z toho 5 zápasů jsme po prvním
poločasu vedli nebo remizovali... A ještě jedno
číslo zde mám. Možná to nejdůležitější. Celkem
domácí utkání průměrně sledovalo 91 diváků...
Když jsme s kolegy z výboru zasedali na
ustavující valné hromadě, slibovali jsme, že
markvartovický fotbal padnout nenecháme.
Osobně věřím, že jsme prozatím tomuto závazku dostáli. Dali jsme dohromady tým, složený
z řad sportovních nadšenců, který bojoval seč mu
věk dovolil. Náročného fotbalu žádostivý občan
Markvartovic možná namítne, že předposlední
místo v tabulce je neočekávané, překvapivé a nedůstojné, ale vězte, že hráči do toho dali veškerý
svůj elán. Snažili se. Bojovali. A především…
Dostavili se. Nemuseli, ale přišli. A v tom shledávám velké plus. To jsme přeci chtěli. Nenechat
padnout fotbal v Markvartovicích.

Patří jim za to velký dík. A samozřejmě oněm
průměrně dostavším se 91 divákům, bez kterých
by veškerá snaha byla pouhou pózou na něco,
čemu se říká sport…
O budoucnost našeho klubu bude nutné ještě
zabojovat. Věděli jsme to a s tím jsme do toho
také šli.
Xenie Frydryšková věnuje podstatnou část
svého volného času práci s dětmi. Snaží se klub
podpořit z nejnižších pater. Je to práce neviditelná, nevděčná, přitom ve vší skromnosti ta nejdůležitější. Děti jsou základem naší budoucnosti.
U sportu to platí dvojnásob. Sport umožňuje dětem vyniknout, zdravě soutěžit. Je to právě sport,
jenž naučí děti potlačit vlastní ego, vyžaduje-li to
situace. Zároveň tříbí smysly a piluje morálku.
To vše je vpravdě nutné do dětí vložit a sport se
nabízí být k tomuto skvělým nástrojem. Xeňo,
děkujeme!
Závěrem mi dovolte apelovat na všechny
markvartovické sportovce, je-li vám náš fotbal
milý, dejte nám o sobě vědět. Platí to především
jak u dětí, tak u sportovců v produktivním fotbalovém věku.
Ajaxu zdar!
Tomáš Bína

Foto: T. Bína
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Milí čtenáři, rád
bych vás seznámil s
některými málo údaji
o naší požární jednotce v obci, která k naší
obci jako v každé jiné
neodmyslitelně patří.
Naše jednotka patří do kategorie JPO
III - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s
členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární
ochrany dobrovolně, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace, výjezd
jednotky do 10 minut od vyhlášení poplachu jed-

notce. V letošním roce jsme měli hned několik
mimořádných událostí jak v naší obci, tak i v
okolních vesnicích. Při pohledu zpět byl pro nás

se odhaduje na 5 milionů korun. Abychom mohli
vykonávat tuto službu občanům, musíme splňovat odborné způsobilosti. Dále dodržovat pravidelné školení, údržbu techniky, zbrojnice a jiné
požadavky obce (např. kropení cest). Tímto bych
také rád poděkoval našim hasičům za jejich velice obětavou a nelehkou práci, kterou dobrovolně
vykonávají pro naši obec a také v jiných obcích
při mimořádných událostech.
Složení hasičů naší jednotky:
Ohrzal Martin
VJ,S,P,NDT, řidič C,B
Kolaska Jan
VD,S,P,NDT, řidič C,B
Hofrichter Adam VD,P,NDT, řidič C,B
Janík Lukáš
VD,P,NDT, řidič C,B
Glogar Petr
S,NDT, řidič C,B
Prokop Lukáš
P,NDT,řidič B
Kučera Rostislav P,NDT,řidič B
Zeman Jakub
NDT, řidič B,C
Antonínová Lucie NDT, řidič B
Návrat Tomáš
NDT, řidič B
Kotásek Jakub
NDT, řidič B
Hofrichter Patrik NDT, řidič B
Gazdočko David NDT
Böhm Aleš
NDT
Vysvětlivky:
VJ – Velitel jednotky
VD – Velitel družstva
S – Strojník
P – Pilař
NDT – Nositel dýchací
techniky
Rádi bychom také přivítali nové členy do výjezdové jednotky. Naše práce je velmi zajímavá a
atraktivní, může se přidat každý od 18 do 40 let.

největší mimořádnou událostí požár rodinného
domu v Ostravě-Petřkovicích 11. 4. 2016, kde
zasahovalo 6 hasičských jednotek a hrubá škoda
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Sportovní družstva mužů a žen – sezona
2016
Letošní hasičská sezona je již u konce, a proto
nabízíme krátký přehled, jak se nám dařilo. Družstva mužů a žen se zúčastnila několika denních a
nočních soutěží. Nejvíce se však připravovali na
noční soutěž druhého ročníku noční Hlučínské
hasičské ligy. Na začátku sezony se nám moc
nedařilo a tak jsme začali intenzivněji trénovat.
Po tvrdých tréninkách jsme po čase zaznamenali, že je i v našich silách zaběhnout požární útok
v nízkých časech. Soutěže ubíhali strašně rychle
a než jsme se stačili otočit, byl tu konec sezony. V Bohuslavicích proběhl gala večer spojený
s ukončením druhého ročníku noční Hlučínské
hasičské ligy, kde byly předány ceny pro vítěze
v různých kategoriích. Setkali se zde všechny
přihlášené týmy. Jednalo se o 17 družstev mužů
a 11 družstev žen. Naše družstvo mužů obsadilo
krásné 5. místo a zároveň bylo vyhlášeno jako
tým sezony, družstvo žen mělo na dosah stupně
vítězů, ale nakonec pak obsadilo tolik nepopulární bramborovou příčku, tedy 4. místo. Všem
zúčastněným patří obrovský dík a doufám, že
další sezona bude taky tak skvělá a možná i lepší.

Činnost mladých hasičů SDH Markvartovice
Letošní sezona mladých hasičů se pomalu blíží
ke konci, ale i přesto mají velice napilno, čeká je
totiž poslední soutěž podzimního kola Hlučínské
hasičské ligy mládeže. Děti se také zúčastnily
okresního kola hry Plamen. Během celé sezony
se tvrdě připravovaly a trénovaly pod vedoucími Adamem Hofrichtrem a Lucií Antonínovou.
Na soutěžích pak předváděly v požárních disciplínách neskutečné výsledky a tímto si zajistily
v kategorii starší žáci 1. místo a rovněž také v kategorii mladší žáci 1. místo. Tímto bychom jim
chtěli poděkovat za skvělou reprezentaci našeho
sboru a popřát jim mnoho dalších úspěchů v nadcházejících sezonách.
Celkově lze konstatovat, že plán práce ve sboru, požárním sportu, mládeží a jednotky obce
v letošním roce byl opět o něco bohatší. Nezbývá
tedy si nic víc přát, než abychom zbývající dny
dotáhli do zdárného konce a přispěli tak k poslednímu obohacení kulturního, společenského
a spolkového života našich občanů v obci v letošním roce. Dále bychom vás chtěli pozvat na
Požárnický ples, který se bude konat 27. 1. 2017
v sále OÚ v Markvartovicích. „Tento ples není
jen pro hasiče.“ Na závěr bychom vám chtěli
poděkovat za přízeň a také zároveň popřát klidné
prožití vánočních svátků a úspěšný start do nového roku 2017.
Člen SDH Marián Poledník
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Chovatelé sklízeli úspěchy
Tak jako v loňském roce, i letos jsme se zúčastnili Okresní výstavy drobného zvířectva, tentokrát v Chlebičově o víkendu 1. a 2. října 2016. Je
to poslední výstava a pro nás „vystavující“ nejdůležitější moment sezony. O nejlepší umístění
mezi sebou soutěžilo 19 chovatelských družstev
z Opavska. Přesto, že se nám nepodařilo obhájit loňské prvenství, ani tentokrát naši „zvířecí
šampioni“ nezklamali a naše ZO ČSCH se umístila na krásném 3. místě. O tak dobrý výsledek
se zasloužili hlavně chovatelé králíků, pánové
V. Klimeček a R. Plaček. V sekci drůbeže oslnily
chovy pánů J. Návrata a V. Lesňáka a mezi holubáři vynikli pánové R. Malčok a B. Osmančík.
Za zmínku stojí i naše účast na Celostátní výstavě
drobného zvířectva v Lysé nad Labem, i zde jsme
zabodovali a přivezli čestnou cenu. Naši chovatelskou sezonu završila účast na XIII. výstavě
Moravy a Slezska v Přerově ve dnech 3. - 4. 12.

2016. Závěrem vám všem děkuji za přízeň a podporu v roce 2016 a do nadcházejícího roku 2017
přeji všem pevné zdraví a hodně úspěchů, nejen
chovatelských.
Za ZO ČSCH Markvartovice Hubert Návrat

Výběr z literárních prací celostátní
soutěže Werichovců k 110. výročí narození
hudebního skladatele Jaroslava Ježka
Co bych si přál/a, aby mi splnila zlatá
rybka?
Já si nejvíc na světě přeju, aby mi zlatá rybka
splnila, aby mojí rodiče žili 300 let.
Antonín Poledník (10 let), ZŠ Markvartovice
Přála bych si, aby skončil světový hlad, protože
lidé a děti v Africe hladoví a jí i to, co jim nechutná, aby přežili další den. Zatímco my si žijeme
jako králové a královny a jíme jen to, co nám
chutná a to, co nám nechutná, prostě vyhodíme
do koše. Proto chci, aby skončill světový hlad.
Veronika Nevímová (10 let), ZŠ Markvartovice
Nebe na zemi
Proč se vlastně každý těší do nebe? Asi je tam
to, co na zemi chybí. Nebe na zemi by mělo být
místo, kde jsou všichni šťastní a rádi, že žijou.
Měli by být ohleduplní. Neubližovat ostatním,
a to od malého mravence až po velkého slona.
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Lidé by měli myslet, než něco udělají, jaké to
bude mít následky. Chtěla bych žít ve světě, ve
kterém nejsou války, zbraně, hladomor, nevyléčitelné nemoci. V mé zemi by se lidé chovali hezky
nejen k sobě, ale i k přírodě. Nebyli by závislí na
autech, počítačich, mobilech, elektřině, alkoholu, drogách a cigaretách. Více by šetřili vodou,
protože jí na světě ubývá. Kde není voda, není
život. Zneužíváme dary, které nám příroda dává.
Lidé si ničeho neváží. Podle mě by neměli zbytečně nakupovat potraviny, ale i kosmetiku, automobily, oblečení a elektro. Čím více nakupují,
tím více zamořují planetu. V zemi, ve které bych
chtěla žít, by nebyli bohatí ani chudí, ale veselí
a šťastní i bez peněz. Lidé ničí, co se jim nelíbí,
někteří potom litují, jiní to dělají znovu a znovu
a ti ostatní se to snaží změnit.
A CO VY?
Lucie Nováková (9 let), ZŠ Markvartovice
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34. ročník podzimního kynologického
závodu MARKVARTOVICE 2016
Dne 15. října 2016 se za slunečného dne konal na cvičišti ZKO Markvartovice již 34. ročník
závodu o putovní pohár starosty obce Markvartovice. Po slavnostním zahájení závodu přivítal
závodníky a hosty osobně také starosta obce
Markvartovic ing. Pavel Myslivec a popřál závodníkům hodně úspěchů. Po slavnostním zahájení se ujal slova rozhodčí závodu pan Jan
Strach, který seznámil účastníky závodu s pravidly a hodnocením. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: ZVV 1 SPECIÁL bez obrany a střelby,
ZVV 1, ZVV 2, IPO 3 dle NZR a MZŘ. Ke startu se přihlásilo 14 závodníků s 15 psy různých
organizací Moravskoslezského kraje. Závod byl
zahájen v 8.30 hod. Poslušnost ve všech kategoriích probíhala v areálu ZKO Markvartovice.
Po malé přestávce se závodníci přesunuli na fotbalové hřiště AJAXU Markvartovice ke splnění
obrany. Figurantem pro obranu byl pan Michal
Řehoř, kterému tímto patří náš velký dík. Závod
byl ukončen v 16.00 hodin vyhlášením výsledků a oceněním závodníků i psů. Ceny (poháry
a hodnotné krmivo firmy Canis Prosper) předával starosta obce ing. Pavel Myslivec a organizátoři závodu. Celý průběh závodu nebyl

nikým a ničím narušen. Rád bych za organizaci ZKO Markvartovice poděkoval rozhodčímu
panu Janu Strachovi za objektivní hodnocení
všech účastníků. Dále všem sponzorům: Canis Prosper Bohuslavice (manželé Hruškovi), Fa Dori Šilheřovice (manželé Starkovi)
a manželé Kocourkovi Bolatice a hlavně organizátorům akce: panu Jaroslavu Skotnicovi, Robertu Kneifelovi, Danielu Kubinovi, paní Janě Novákové, Radaně Feketové, Ester Osmančíkové a
dalším.
Rádi bychom tímto pozvali všechny příznivce
kynologického sportu na příští 35. ročník závodu
v roce 2017.

V kategorii ZVV 1 SPECIÁL zvítězili:
1. místo Lenka Štverková ZKO Hlučín
kříženec Gulier Lagalto
2. místo Andrea Kovářová ZKO Markvartovice
NB Lima bez PP
3. místo Kateřina Ostárková ZKO Hlučín
Boserón Corbyn Ethalon
(psí Mysteria)
V kategorii ZVV 1 zvítězili:
1. místo Soňa Pastorková
ZKO O.-Třebovice
NO Cedrika ALE-TOM
2. místo Petra Vávrová
ZKO Markvartovice
NO Dafy Z CERKA SU
3. místo Jaroslav Skotnica ZKO Markvartovice
NO Art MORÁVIA LIAND
V kategorii ZVV 2 o putovní pohár starosty obce Markvartovice zvítězili:
1. místo Jana Tomečková
ZKO Markvartovice
NO Aiko FRAJVAL
2. místo Jiří Basista
ZKO Šenov
NO Abra ERIGO
V kategorii IPO 3 o putovní pohár starosty obce Markvartovice zvítězili:
1. místo Petr Šafránek
ZKO Albrechtice
NO Agita ENYMO BOHEMIA
2. místo Jitka Večerková
ZKO Otice
NO Timo AROVITA REI
3. místo Miroslav OTT
ZKO O.-Poruba
Bon BASCO S VENDRÝNSKÉHO DVORA
Nejlepší obrana: Jana Tomečková, ZKO Markvartovice, NO Aiko FRAJVAL
Nejlepší poslušnost: Petra Vávrová, ZKO Markvartovice, NO Dafy Z CERKASY
Nejmladší účastník závodu: Viktorie Večerková, ZKO Otice
Jaroslav Skotnica,
Nejstarší účastník závodu: Miroslav OTT, Ostrava-Poruba
předseda kynologického klubu
Zpravodaj obce Markvartovice číslo 4, prosinec 201623

Spolková činnost

Sdružení obcí Hlučínska
– ohlédnutí za rokem 2016
Konec roku je v každé oblasti našeho života vždy příležitostí
k bilancování dosažených výsledků. Ne jinak
je tomu u Sdružení obcí
Hlučínska, které v roce 2016 opět zrealizovalo
mnoho aktivit směřujících k rozvoji a propagaci
regionu. Tento rok se zapíše významně do jeho
historie také tím, že sdružení oslavilo již 25 let
od svého založení.
Mezi letošní hlavní činnosti svazku obcí patřila mimo jiné i organizace a podílení se na kulturních a společenských akcích, jako např. Bál
Hlučínska v Hlučíně, Den učitelů v Kravařích,
Setkání schol regionu Hlučínska v Píšti, Setkání
chrámových sborů Hlučínska v Sudicích, Darování krve se starosty Hlučínska, Otevírání turistické sezony a mnoho dalších akcí pro veřejnost.
Mezi nejvýznamnější letošní propagační akce
však řadíme prezentaci Hlučínska na Malostranském náměstí v Praze a v Poslanecké sněmovně,
kde v květnu sdružení představilo to nejlepší ze
své kultury a tradic prostřednictvím folklorních
souborů, regionálních potravin, obrazů a fotografií s regionálními motivy.
Ani v létě se návštěvníci na Hlučínsku nenudili. Mohli se totiž zúčastnit vyhlášené soutěže
„Putování Hlučínskem za sakrálními stavbami
a dětskými hřišti“ a putovat na kole či pěšky po
jednotlivých vyznačených trasách regionu. Milovníci kultury a tradic mohli opět v červenci
navštívit Festival kultury a hlučínských řemesel
v Hlučíně.
Významným počinem roku 2016 bylo jistě také
vydání knihy „Prajzáci III aneb k osudům Hlučínska v době nacistické okupace 1938 – 1945“
PhDr. Viléma Plačka, CSc., kterou sdružení na
podzim vydalo. Knihu můžete koupit v obcích
a městech na Hlučínsku, v Informačním centru
Hlučín a na zámku v Kravařích.
Sdružení obcí Hlučínska se opět řadilo k úspěšným žadatelům o dotace. Z Moravskoslezského
kraje obdrželo SOH letos hned 4 finanční pod-
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pory, a to na realizaci projektů „Rozvoj regionu Hlučínska“ (150 000 Kč), „Šetrně s vodou
doma, na zahradě i v přírodě“ (148 782,59 Kč),
„Festival kultury a hlučínských řemesel 2016“
(81 542 Kč) a „Manažer regionu Hlučínska“
(100 000 Kč).
V realizaci projektů plánuje sdružení pokračovat i v příštím roce. Ve spolupráci s polskými
gminami Kietrz, Krzyżanowice a Pietrowice
Wielkie byla letos podána žádost o dotaci na realizaci společného projektu „Jak na invazivní
druhy rostlin na Hlučínsku a v polských gminách“. Pokud Euroregion Silesia - CZ schválí
projekt k financování, mělo by dojít ke komplexnímu zmapování výskytu těchto rostlin v celém
příhraničním regionu, které pak bude podkladem
pro jejich likvidaci.
V letošním roce byla rovněž podána žádost
o dotaci na Státní fond životního prostředí na
projekt „Jak na výuku EVVO na Hlučínsku?“,
prostřednictvím kterého by měla na Hlučínsku
vzniknout regionální učebnice a komplexní metodika výuky EVVO pro ZŠ se zaměřením na
přírodu a životní prostředí regionu.
Věříme, že všechny tyto i budoucí aktivity
a projekty povedou k rozvoji regionu Hlučínska,
spokojenosti obyvatel zde žijících i k propagaci
regionu navenek.
Více informací o regionu Hlučínska i aktivitách SOH, obcí a měst Hlučínska i jeho občanů
naleznete na www.hlucinsko.com, na internetové
televizi www.hlucinsko.tv.
Sdružení obcí Hlučínska přeje všem úspěšný
vstup do roku 2017 a děkuje všem starostům
a starostkám z Hlučínska a spolupracujícím polským gminám, vedoucím souborů, občanům,
spolkům, organizacím, podnikatelské veřejnosti a všem, kteří se nějakým způsobem podílejí
a spolupracují na rozvoji a propagaci tohoto specifického příhraničního regionu.
Lenka Osmančíková
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Přejeme vám všem, aby vaše prožití vánočních svátků bylo klidné a radostné, bilancování
roku končícího spokojené, rozloučení s ním veselé a do nového roku vám přejeme hodně štěstí,
zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů a splnění aspoň některých snů a přání.
Šťastné Vánoce a dobrý nový rok 2017 vám přejí zastupitelé obce a zaměstnanci Obecního
úřadu Markvartovice.
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