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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
horké a suché letní dny se téměř ze dne na den
změnily na chladná rána a na dny s bohatou
dešťovou nadílkou. Nastoupila vláda pestrého a
barevného podzimu.
Věřím, že pestré pro vás bude také zářijové
číslo zpravodaje a snad si v něm každý čtenář
najde zajímavé téma. Mimo jiné se zde dočtete
o šťastném a spokojeném manželství manželů

Guřanových, kteří v červnu oslavili 70. výročí
svatby. Dále zde najdete spoustu informací ze
života v obci, o investicích, které se realizovaly i o těch připravovaných. Dozvíte se také, co
se dělo ve škole, když byly děti na prázdninách
a mnoho dalšího.
Přeji vám pohodové dny a hezké čtení.
Zuzana Pistovčáková,
místostarostka obce, šéfredaktorka zpravodaje

Z obecního úřadu

Radosti a starosti našeho starosty
Vážení spoluobčané,
tak máme po
prázdninách, většina z vás si užila
letní dovolenou a
načerpala sílu do
dalších dnů.
Říká se, že
prázdniny jsou
okurková sezóna,
ale u nás v obci
to neplatilo.
Řada z vás využila hezké počasí a budovala své
přípojky na splaškovou kanalizaci. K polovině
září už máme připojeno cca 60 nemovitostí včetně školy, školky a obecního úřadu. Pevně věřím,
že vy ostatní nebudete čekat do června příštího
roku, kdy je nejzazší termín na připojení se ke
splaškové kanalizaci a využijete letošní motivační příspěvek 5000 Kč.
Během prázdnin se vyměnily staré obrubníky,
dodělala k nim přídlažba a nově se položila živičná obrusná vrstva na silnici III/4697. Opravilo
se nástupiště na zastávce „Jednota“, doplnily se
dvě značky omezující rychlost na 40 km/h, jedna při vjezdu do obce od Šilheřovic a druhá ve
stejném směru pro centrum obce se školou. Byla
znovu oslovena městská policie Hlučín, aby projednala s PČR další místa pro kontrolu dodržování maximální rychlosti v obci.
Před prázdninami začala oprava naší školy a
děti tajně doufaly, že se vše do začátku školního roku nestihne a koncem srpna to skoro tak
vypadalo. Díky zhotoviteli KP Revital, Elektro
Gajdečka, úklidové službě a samozřejmě také 5
K (paní ředitelce Š. Kubišové, D. Kačmařové,
A. Kačmařové, D. Kuchařové a A. Kučerové).
Všichni ve škole pracovali často i o sobotách a
nedělích. Poděkování patří i učitelskému sboru
za výzdobu tříd. Limitující pro stavbu byla objednací doba na okna a dveře a v závěru prázdnin
zjištění, že střešní krytina nezaručuje dlouhodobě vodotěsnost a tak se přistoupilo k výměně
střešní krytiny. Následně se dodělávají probar-
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vené a odvětrané omítky. Prosím ještě o trochu
trpělivosti a věřím, že začátkem října se vám
škola představí v novém kabátě a dětem i vám
se barevná kombinace bude líbit (tento návrh si
vybraly samy děti).
Minule jsem vás zval na naše nové workoutové
hřiště, které bude v nejbližších dnech doplněno
o stojany na kola a lavičky pro ty, kterým stačí
pohled na cvičící spoluobčany. Až bude vše hotovo, tak máme záměr hřiště oficiálně otevřít a
při té příležitosti pozvat pár mladých sportovců,
aby předvedli, co vše je možno v areálu procvičit a až kam se můžete propracovat pravidelným
cvičením.
Máme také připravený projekt na rozšíření veřejného osvětlení v ul. Sportovní a Nad Hřištěm.
Pro ty, kteří cestují autobusy, jsme objednali nové
kryté stání na zastávce „Jednota“ a na zastávce
„Hřibovec“ bude stání opraveno. Doufám, že budou zastávky zase dlouho sloužit svému účelu a
že je nikdo nebude „zdobit“ grafity a letáky.
Dále máme zpracován projekt na semafory
pro přechod v centru obce u školky a v současné
době je v připomínkovém řízení na Policii ČR.
V jednání je také regulace a zpevnění břehů Ludgeřovického potoku v ul. Luční a Na Výsluní,
kde projektant navržené řešení projednává s Povodím Odry. Nezapomínáme ani na cyklisty a
pokračujeme v přípravě projektu a vytýčení trasy
od ul. Písečné k dnešní cyklotrase prodloužená
Sportovní.
Po splaškové kanalizaci zůstala neopravená pouze část ul. Dlouhé, kde řešíme vyhýbací
místa pro auta a na tu už máme projekt, stavební
povolení i zhotovitele a tak věřím, že do podzimních plískanic bude i tato ulice opravená.
A když už tady zmiňuji podzim, proti jiným letům už začínáme připravovat rozpočet obce pro
rok 2018 a rádi bychom ho schválili na prosincovém zastupitelstvu a tak pokud máte návrhy,
co v obci příští rok zlepšit, stačí mi poslat e-mail
nebo se zastavit osobně na obecní úřad. Na rozumné návrhy zastupitelé určitě budou slyšet a
v rozpočtu se jistě najdou i finance.
Přeji všem pohodové podzimní dny.
Pavel Myslivec, starosta obce

 Zpravodaj obce Markvartovice číslo 3, září 2017

Ze zasedání zastupitelstva obce
Výtah z Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Markvartovice konaného dne 26. 6.
2017 v Kulturním domě v Markvartovicích.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- zprávu finančního výboru
- Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu
Hlučínska za rok 2016
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Svazek obcí
mikroregionu Hlučínska, IČ: 70951047 za rok
2016 a Zprávu o výsledku kontroly hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok
2016
- Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí
Sdružení obcí Hlučínska za rok 2016 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2016 ze strany Moravskoslezského
kraje a včetně Zprávy Kontrolní a revizní komise
při Sdružení obcí Hlučínska o výsledku kontroly
hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení
obcí Hlučínska za rok 2016
- uzavření smlouvy k realizaci akce ,,Energetické úspory ZŠ Markvartovice s firmou KP
Revital”
Zastupitelstvo obce schválilo:
- v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník poskytnout dar ve výši 100 000 Kč SDH Markvartovice
- Darovací smlouvu uzavřenou mezi obcí
Markvartovice a SDH Markvartovice
- rozpočtové opatření č. 2
- roční účetní závěrku obce Markvartovice za
rok 2016
- celoroční hospodaření obce a Závěrečný
účet obce Markvartovice za rok 2016, včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad
- pro ostatní komunikaci par. č. 1257/16 název
ulice Na Panském

- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 obce
Markvartovice, kterou stanoví část společného
školského obvodu základní školy
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
- prodat nemovitost ve vlastnictví obce
Markvartovice, pozemek parc. č. 1257/33, orná
půda o výměře 931 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti v k. ú. Markvartovice, obec Markvartovice, do společného vlastnictví pana xxxx, nar. xxxx trvale bytem xxxx a paní
xxxx, nar. xxxx, trvale bytem xxxx, 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 to ke dni nabytí
vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru
nemovitostí
- prodat nemovitost ve vlastnictví obce
Markvartovice, pozemek parc. č. 1257/24, orná
půda o výměře 912 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti v k. ú. Markvartovice, obec Markvartovice, do společného vlastnictví pana xxxxxx, nar. xxxx, trvale bytem xxxx
a paní xxxx, nar. xxxx, trvale bytem xxxx, za
podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1 156 489
Kč s DPH (21 %), poplatku spojeného s podáním
návrhu na vklad vlastnického práva a věcného
předkupního práva do katastru nemovitostí, a to
ke dni nabytí vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí
- koupit nemovitost ve vlastnictví pana xxxx,
nar. xxxx, trvale bytem xxxx (prodávající), pozemek parc. č. 1538/1 o výměře 611 m2, parc. č.
1540/27 o výměře 218 m2, a parc. č. 1824/80 o
výměře 2 m2 v katastru obce Markvartovice za
celkovou cenu 115 370,00 Kč a uzavřít s prodávajícím Smlouvu o koupi nemovité věci se
smlouvou o zřízení služebnosti sítě a stezky
Zuzana Pistovčáková,
místostarostka
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Z obecního úřadu

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR 2017
Základní informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
které proběhnou ve dnech 20. a 21. října 2017.
Voliči mohou hlasovat ve volební místnosti na
Obecním úřadě Markvartovice v pátek 20. října
2017 od 14 00 do 22 00 hodin a v sobotu 21. října
2017 od 8 00 do 14 00 hodin. Hlasovací lístky
budou voličům doručeny nejpozději 3 dny před
dnem konání voleb, tj. do 17. října 2017. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, je
možné požádat ve volební místnosti okrskovou
volební komisi o vydání nové kompletní sady
hlasovacích lístků.
Voličem je státní občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18
let, a nevznikla u něj překážka volebního práva.
Hlasování na voličský průkaz
Voliči, který nebude moci volit ve volebním
okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán (podle místa trvalého pobytu), vydá Obecní úřad

v Markvartovicích na jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování ve dny voleb do Parlamentu ČR v jakémkoliv
volebním okrsku na území České republiky.
Volič může požádat o vydání voličského
průkazu:
o osobně na Obecním úřadě v Markvartovicích do 18. 10. 2017 do 16.00 hodin (nutno
předložit doklad totožnosti),
o zasláním písemné žádosti v listinné podobě
s úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky do 13. 10. 2017. Voličské průkazy budou vydávány od 5. 10. 2017. Obecní úřad předá
voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu,
anebo jej voliči zašle. Upozorňujeme, že při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat
duplikát.

Foto ze soutěže: Z. Pietrová
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Ze života v obci

V Dziergowicích slavili dožínky
Tradiční dožínky naší spřátelené gminy Bierawa se letos za účasti starosty obce konaly v
Dziergowicích v neděli 10. září. Slavnost začala mši sv. v kostele svaté Anny a poté průvod se

slavnostními „koronami“ došel na místní hřiště,
kde probíhaly dožínkové oslavy až do noci.
Text a foto: Pavel Myslivec,
starosta obce

Technické služby rozšířily své vybavení
Během
prázdninových
měsíců jsme rozšířili vybavení technických služeb o tři
kontejnery a traktorový nosič kontejnerů, které budeme
využívat např. pro svoz bio
odpadu a pro jiné potřeby
občanů a obce.

Milan Janíček,
předák pracovní čety

Foto: Z. Pistovčáková
Zpravodaj obce Markvartovice číslo 3, září 20175

Ze života v obci

Parčík Na Hřibovci
dostane novou podobu
Jelikož původní podoba parčíku musela ustoupit stavbě splaškové kanalizace, budou v těchto
dnech zahájeny práce na akci ,,Sadové úpravy
obce Markvartovice“. Ve výběrovém řízení, ve
kterém byly osloveny tři zahradnické firmy, zvítězila firma Lampart & Mec - zahradní a krajinná
tvorba za nejnižší nabídkovou cenu 475 915,83
Kč.
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Grafickou prezentaci budoucí podoby parčíku
si můžete prohlédnout zde:
,,Našim záměrem je zvelebit veřejný prostor,
který pohledem upoutá nejen cestující na autobusové zastávce, ale také projíždějící řidiče, cyklisty a chodce. Prostor, který přispěje ke zkrášlení
naší obce“, sdělil starosta obce.
Zuzana Pistovčáková, místostarostka

 Zpravodaj obce Markvartovice číslo 3, září 2017

Firma REMA zřídila nové místo zpětného
odběru baterií na oplocení technických
služeb, ulice Sportovní

Foto ze soutěže: L. Rumpová
Zpravodaj obce Markvartovice číslo 3, září 20177

Ze života v obci

Manželé Guřanovi oslavili platinovou svatbu
Paní Helena a pan Leonard Guřanovi se poznali před více než 70
lety. Přestože za ta léta společného
života museli překonat různé obtíže, vychovali dvě děti a jsou dodnes šťastni. Jak
svůj život prožili a co by poradili dnešním novomanželům, nám prozradí ve svém příspěvku.
S manželem jsme se nepotřebovali seznamovat, jelikož u nás často pobýval. Byli s mým nejstarším bratrem velcí kamarádi a pracovali spolu
na šachtě v Petřkovicích. Když se můj bratr chtěl
v roce 1946 oženit, pozval na svatbu také svého
kamaráda, ten ale neměl žádnou vážnou známost
a sám na svatbu jít nechtěl. Můj bratr mu nabídl,
že můžeme jít spolu. Já jsem souhlasila. S bratrem jsme si moc dobře rozuměli, tak jsem mu
ráda vyhověla.
Myslela jsem, že po svatbě mého bratra je konec, žádné dohody jsme neměli. Ale můj nynější
manžel mne pozval do kina a pak na další zábavy, které se konaly u nás nebo i v přespolních obcích. Asi po půl roce mi řekl, že by se také oženil.
Já jsem souhlasila a tak do roka byla svatba.
Byl červen 1947 a já jsem dodržovala, co jsem
v kostele důstojnému pánu slíbila. Manžel se po
svatbě přistěhoval k mým rodičům, kteří nám po
krátké době darovali svůj malý domek. Po třech
letech se narodil první syn a my jsme uvažovali
o novém domku, větším a nám vyhovujícím. Poradili jsme se s maminkou a ta řekla: ,,Na to ale
nebudou dvě ruce stačit a ty musíš také do práce.“ Když synovi byly dva roky, nastoupila jsem
jako pomocná síla u zedníků. Bylo to na stavbě
nového hotelu Ostrava, později Imperial. Pracovala jsem tam dva roky, pak se naše firma přesunula na stavbu vysoké školy Báňské, kde jsem
pracovala další dva roky. Tuto školu později navštěvoval náš nejstarší vnuk a stal se inženýrem
ekonomie. V roce 1956 se narodil druhý syn. Po
mateřské dovolené, která byla velmi krátká, jsem
zůstala doma u svých synů. S jejich výchovou mi
trochu pomáhala také moje maminka.
Od našeho snu postavit si nový dům jsme neupustili. Nebyla žádná dovolená, žádná rekreace,
jenom šetrnost a skromnost. Naším koníčkem
byla jenom práce a práce. U manžela sem tam
malá štamprlička slivovice, kterou si občas dopřává i nadále. Na manželovi mi nevadí vůbec
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nic. Vždy mne velmi potěší, když má radost, že
mu vše přichystám a uvařím chutný oběd. V roce
1960 jsem nastoupila práci v lese a také v důchodovém věku jsem pracovala, bylo to plných 40
roků. Můj manžel se ke mně jako důchodce připojil a odpracoval tam dalších 20 roků.
V roce 1959 jsme koupili pozemek na novou
stavbu, který byl u hlavní silnice a velmi se nám
zalíbil. Se stavbou jsme začali v roce 1963. Můj
tatínek byl zedník a tak s jeho pomocí a s pomocí
mých sourozenců byl domek dokončen a v roce
1966 jsme se stěhovali do nového domu.
V roce 1973 se náš starší syn oženil a přestěhoval se k rodičům své manželky. Byl jen krátce ženatý, když přišla zákeřná nemoc a musel zemřít.
Bylo mu jen 24 roků.
V roce 1976 se oženil náš druhý syn. Krátký
čas bydlel doma, později si postavil vlastní dům
hned vedle toho našeho. Dnes tam žije jeho starší
syn se svou rodinou. Náš domek jsme darovali
mladšímu vnukovi, který dům i zahradu vzorně
udržuje. Jeho koníček je, když si vše udělá sám.
Má 3 děti a musí se jim také dostatečně věnovat.
Máme tedy celkem 5 pravnoučat. Žijeme
všichni v klidu a pohodě.
A co bych poradila dnešním novomanželům?
Láska není všechno. Je třeba hodně trpělivosti, žádná odpornost, pak hodně pevného zdraví,
vzájemné porozumění a umět odpouštět.
Zkrátka, jednou je oblačno, po druhé zas slunce svítí, takové už je lidské žití, bez starosti, žádný člověk není a hledá v tom druhém utěšení.
Na konec ještě jeden vtipný žert novomanželům.
Ať si ďábel vezme čerta a peklo si udělají sami.
Tímto končíme a všechny zdravíme.

Manželé Guřanovi
Za milé vzpomínky a životní moudro děkuje
Zuzana Pistovčáková, místostarostka
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Bojovník jménem Borisek
Dobrý den,
dovolte, abych se vám touto cestou představil.
Jmenuji se Borisek Martinek, jsem šikovný pětiletý chlapeček a již od narození zápasím s nelehkým
životním osudem, a tím je diagnóza DMO levostranná hemiparéza s přidruženou epilepsií a vše
toto je spojeno s opožděným mentálním a psychomotorickým vývojem.
Každý můj den začíná
pojídáním čtyřkombinace
antiepileptik. Věřte, není to
zrovna mňamka, ale abych
mohl nějak, jak se říká
fungovat a dělat rodičům
radost, nelze se bez těchto
léků bohužel obejít. Jenže
háček je v tom, že tento
chemický koktejl u mě zapříčiňuje nechutenství, tudíž nesním s radostí jídlo hodné mým vrstevníkům,
nemám pocit hladu ani žízně, takže bojuji s každým
soustem jídla, které mi musí rodiče mixovat a stejně tak zápasím s každým douškem tekutiny, který
mi rodiče musí dávat stříkačkou. Obdivuji mamku
s taťkou, ono totiž celý tento maratón někdy trvá i 2
hodiny než jsem plně syt (smutné je, že toto musím
samozřejmě podstupovat vícekrát denně a někdy tak
nezbývá čas na jiné aktivity) a bohužel jsou i dny,
kdy ani tuto mixovanou stravu nezvládnu, a tak přicházejí na řadu speciální nutridrinky.
Po tomto „maratónu“ následuje další běh na dlouhou trať, a to cvičení. Každodenní cvičení mamce
zpříjemňuji docela hlasitým křičením. Moc rád
bych ji řekl, že už toho mám dost, že si chci jít hrát
ven se psem, nebo že chci jít do nějakého zábavného centra, či na hřiště pro děti, prostě se jít bavit
jako ostatní kluci, kteří jsou stejně staří jako já. Ale
neřeknu jí to, já totiž nemůžu, neumím mluvit. Neumím ji nijak dát najevo, co cítím, že se mi chce třeba na záchod (pořád musím nosit ty hloupé plínky),
neřeknu, co bych chtěl a nejvíc ze všeho mě mrzí,
že jí neřeknu, jak ji a nejen ji, ale i taťku a moji malou sestřičku mám moc rád, ale vím, že oni to vědí.
Dělají pro mě totiž, jak se říká „prvni posledni“, jen
aby mě ve vývoji posunuli zase o kousek dál.
Po cvičení mám volný režim. Moje nejoblíbenější činnost, můžu si konečně „dělat co chci“
např. si hrát. Ale to můžu jen vsedě, ještě totiž
nechodím, ale snahu mám. Nedávno jsem se konečně začal stavět a chodím kolem nábytku nebo
udělám pár krůčků, když mě někdo drží za ruce.

Takže aktivit, které můžu dělat, také moc není a k
tomu všemu mě nic dlouho nebaví, trpím nesoustředěností (neumím si hrát společně třeba s mamkou, jsem taková malá, samostatná jednotka). A
některé činnosti neumím pochopit, i když se fakt
moc snažím, ale naši mi říkají, že jednou si ti neuroni v té moji hlavičce cestu najdou a dovolí mi
pochopit pro mě teď nepochopitelné. A co na to
já? Já jim věřím, protože to jsou mí rodiče a ti přece vždycky vědí všechno, no ne:o).
Po celodenním kolotoči přijde večer a s ním další nášup lékového chemického koktejlu, avšak s
ještě silnějším dávkováním, protože trpím epilepsií spánkovou. Jdu spát a vím, že ráno se vzbudím
a bude mi dobře, protože přes noc mě naši hlídají,
aby případně podchytili záchvat diazepamem, a
tak mě díky nim nebolí hlava a můžu zase další
den bojovat za lepší zítřek. Proto se taky jmenuju Boris. Význam mého jména je bojovník, dobrá
náhoda, viďte? Ten osud to měl asi prostě takhle
všechno naplánované, už když mi naši vybírali
jméno, ještě když jsem byl v bříšku.
Každopádně věřím, že dál se mnou můj osud zamýšlí už jen to dobré. A já sám chci toho v životě
hodně dokázat. K tomu ovšem potřebuji i vaši pomoc. Chci vás tímto poprosit o příspěvek na rehabilitační program v centru Arcada NeuroMedical
v Ostravě-Porubě, či na speciální rehabilitační obleček. Naše pojišťovna na tyto rehabilitace bohužel
nic nepřispívá (měsíční rehabilitace vyjde na 12 000
– 16 000 Kč, obleček stojí 20 000 Kč) a tak střádáme korunku ke korunce :o). Před rokem mi lékaři
sundali sádru z nožky, podstoupil jsem totiž operaci, při které mi přeťali achillovou šlachu a rehabilitace mi bude hodně přínosná nejen kvůli nožce,
ale hlavně zpevním i trup, který mě teďka nejvíce
omezuje v chůzi. Když budu pravidelně nohu a trup
protahovat a zatěžovat, tak snad už začnu chodit a
říká se, že chůze je u postižení, které mám, dalším
krokem k mentálnímu posunu. Tak snad budu jednou schopen vlastními slovy poděkovat všem, kteří
mi na této dlouhé cestě za mým snem pomohli.
Pokud se rozhodnete přispět, prosím o zaslání
financí na účet č. 2000501621/2010, tento účet je
vedený u Asociace rodičů s dětmi s DMO, finance
z něj jsou použity na proplácení vystavených faktur za dané rehabilitace či kompenzační pomůcky.
Mockrát vám z celého srdce děkuji za váš čas,
který jste strávili čtením mého příběhu a za váš
případný příspěvek.
Borisek Martinek
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Ze života v obci

Na krmášovém koláčobraní návštěvníci
vybrali nejkrásnější fotografie z naší obce
15. září panoval na prostranství před kulturním domem čilý ruch již od rána. Stavělo se
pódium, stany, převážely a rozkládaly se lavice
a stoly, přivážely se koláče z pekáren, chystala
se výstavka fotografií zaslaných do soutěže, připravovalo se hlasování, pohoštění a občerstvení
a vše se ladilo tak, aby si návštěvníci užili příjemné odpoledne. Od 15.00 hodin byly připrave-

ny k zakoupení koláče a frgály z pekáren Azpek
Bolatice, M&K Šilheřovice, pekařství Velička
– Petřkovice a z cukrárny Jařabová. V průběhu
celého odpoledne hrál a zpíval Mario Šeparovič
světovou hudbu 60.-90. let. Veselými a vtipnými
scénkami pobavil všechny přítomné divadelní
soubor Nahodile.

Návštěvníci také měli možnost hlasovat a
rozhodnout o nejkrásnější fotografii zaslané do
soutěže. Po ukončení hlasování starosta vyhlásil
vítěze soutěže a předal ocenění.
Na 3. místě se umístil Jaroslav Šimíček s fotografií ,,Rybník“.

2. místě se umístila Hana Brabencová s fotografií ,,Dva kozlíci na cestě“.
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V soutěži zvítězil Radek Jureček s fotografií
,,Makové pole“.

Vítězové: H. Brabencová, R. Jureček, J. Šimíček.

Celou akci provázelo příjemné počasí a tak si
na své přišly také děti, pro které byl připraven
malý kolotoč, nafukovací atrakce, malování na
tvář a modelace balonků.

Každý z návštěvníků dostal koláček (který
upekli učni z odborného učiliště obor cukrář
v Hlučíně) a kávu nebo čaj.

Svátek Krmáš se v naší obci slaví vždy třetí zářijový víkend a je svátkem především církevním,
váže se k vysvěcení kaple Nejsvětější Trojice. U

Foto: Z. Pistovčáková ml., H. Brabencová
této příležitosti se zde konala slavnostní bohoslužba.
Zuzana Pistovčáková, místostarostka

Foto: M. Šoltys
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Ze života v obci

Splašková kanalizace
,,UPOZORNĚNÍ“
Vlastníkům nemovitostí, kteří svou nemovitost
napojí na veřejnou část splaškové kanalizace do
18. 12. 2017 a následně podepíší „Smlouvu o
odvádění odpadních vod kanalizací“, poskytne
obec příspěvek ve výši 5 000 Kč. V následujícím
roce se již příspěvek poskytovat nebude.
Poslední termín napojení na splaškovou kanalizaci je 30. červen 2018.
Po tomto termínu mohou zástupci odboru ži-

votního prostředí provádět namátkové kontroly
odvádění splaškových vod a udělovat pokuty za
nesplnění podmínek.
Pokuta hrozí vlastníkům nemovitostí:
- Pokud mají vyvedenou přípojku kanalizace
a nebudou napojeni.
Každá kanalizační přípojka musí mít podepsanou smlouvu s obcí, tj. Smlouvu o odvádění
odpadních vod kanalizací.

Pozvánky na akce
Srdečně vás zveme 1. prosince na tradiční Adventní jarmark, rozsvícení vánočního
stromu a horký punč a 8. prosince na Mikulášskou nadílku. Obě akce se budou konat na
prostranství před kulturním domem. Bližší

informace naleznete na www.markvartovice.
cz, na vývěsních plochách nebo je můžete slyšet v obecním rozhlase v aktuálním čase.
Kulturní komise

Foto ze soutěže: D. Zdražilová
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Poděkování
Ráda bych poděkovala všem
aktivním spolkům za jejich akce
pro širokou veřejnost. Za ochotu
věnovat svůj volný čas a stále
něco vymýšlet, připravovat a realizovat bez nároku na finanční
ohodnocení. Věřím, že ten hřejivý pocit z dobře odvedené práce
a spokojenost spoluobčanů stojí
za to.
Dále děkuji všem zaměstnancům technických služeb za aktivní a zodpovědný přístup při
přípravách a následném úklidu
všech obecních akcí.
Děkuji také vám návštěvníkům
za vaši účast na těchto akcích a
podporu.
A v neposlední řadě děkuji
vám, milí spoluobčané, za vaši

účast v soutěžích, které připravujeme pro zpestření společenského života v naší obci.
Všechny vaše fotografie jsou
moc krásné a každá z nich měla
svého obdivovatele při hlasování. Vybrané fotografie budou
použity pro přípravu obecního
kalendáře, na který se můžete těšit před vánočními svátky. Fotografie z výstavky budou použity
pro výzdobu prostoroObecního
úřadu. V příštím čísle zpravodaje vyhlásíme fotografické téma
pro příští rok.
Děkuji vám všem, bez vás by
to nešlo.
Zuzana Pistovčáková,
místostarostka

Foto ze soutěže: R. Jureček
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Dopravní okénko

Provozovatel autoškoly radí řidičům
Vážení,
tentokrát se chci věnovat tématu „znamení o
změně směru jízdy“. Při výcviku v autoškole stále opakuji, že správným a včasným používáním
„směrovek“ se s ostatními účastníky silničního
provozu, zejména pak s řidiči, vlastně dorozumíváme, dáváme všem najevo, co budeme dělat. Je
potřeba myslet dopředu, a právě „blinkry“ jsou
ukazatelem toho, co se na silnici stane.
Při výcviku musím často žáka upozorňovat:

„Pozor, ten řidič před námi jede nějak zvláštně,
asi bude zastavovat, parkovat nebo odbočovat“.
Takhle předvídat můžu jen díky mnohaletým
zkušenostem řidiče a také díky tomu, že jako
učitel autoškoly musím být ve výcvikovém vozidle soustředěný nejen na samotnou jízdu, ale
i na všechno, co se děje kolem vozidla. Jak asi
dokáže včas reagovat žák autoškoly, začínající
řidič, nebo řidič, který se zcela nevěnuje řízení
vozidla?

Žákům v autoškole vždy říkám, že pokud budou měnit směr jízdy, musí nejdříve dát znamení
o změně směru jízdy, teprve potom zpomalovat
(podřadit, nebo brzdit). Řidiči za vámi neví, že
budete odbočovat doleva a když si při tomto odbočování místo brždění podřadíte (a tím pádem
zpomalíte, ale nerozsvítí se brzdová světla),
máme tu rázem nepříjemnou kolizní situaci.
Mezi nejčastější chyby řidičů, které vídám, a
na které poukazují i odborníci z „BESIPU“, jsou:
Zapínání „blinkrů“ na poslední chvíli:
S tím se nejčastěji můžete setkat na dálnici,
když řidiči přejíždějí z jednoho jízdního pruhu
do druhého, a nejen tam. Zapnout „blinkr“ je potřeba s dostatečným předstihem. Dáváme-li znamení o změně směru jízdy současně se samotným manévrem, to je pozdě. Ve chvíli, kdy víme,
co chceme udělat, musíme to dostatečně včas dát

Foto: internet
najevo ostatním. Mezi zapnutím směrových světel a počátkem samotného manévru by měla být
prodleva zhruba 2 sekundy, aby ostatní měli čas
se na náš manévr připravit.
Pozn.: Paragrafové znění k výše uvedenému: §
12, odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.
Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohrozí-li a neomezíli řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého
přejíždí; přitom musí dávat znamení o změně
směru jízdy.
Odbočování zcela bez „blinkrů“:
Nejde jen o řidiče za vámi, ale používáním
„blinkrů“ upozorňujete také ostatní účastníky silničního provozu, cyklisty, motocyklisty, chodce,
na to, co zamýšlíte udělat.
Pozn.: Paragrafové znění k výše uvedenému: §
21, odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.
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Při odbočování na křižovatce nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci musí řidič dávat
znamení o změně směru jízdy; při odbočování
nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním a musí dbát
zvýšené opatrnosti.
Předjíždění nebo objíždění bez „blinkrů“:
Zákon nařizuje, že musíme „blikat“ při předjíždění cyklisty, ale mnozí řidiči to nedělají a
ohrožují tím nejen řidiče za sebou, ale i samotné
cyklisty. Především řidiči, jedoucí za tzv. SUV,
nebo dodávkou, cyklistu většinou vůbec nevidí.
A když takové větší vozidlo předjede cyklistu
bez „blinkrů“ a riskantně, řidič jedoucí za tímto
vozidlem uvidí cyklistu na poslední chvíli. Obdobná situace je míjení chodců jdoucích v protisměru po krajnici, a podobně.
Pozn.: Paragrafové znění k výše uvedenému
(zákon č. 361/2000 Sb.)
§ 16 Objíždění
Řidič, který při objíždění vozidla, jež zastavilo
nebo stojí, nebo při objíždění překážky provozu
na pozemních komunikacích anebo chodce vybočuje ze směru své jízdy, nesmí ohrozit ani omezit
protijedoucí řidiče a ohrozit ostatní účastníky
provozu na pozemních komunikacích. Přitom
musí dávat znamení o změně směru jízdy.
§ 17 Předjíždění
Odst. 2: Řidič, který při předjíždění vybočuje
ze směru své jízdy, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče jedoucí za
ním. Řidič musí dát znamení o změně směru jízdy při předjíždění cyklisty.
Odst. 3: Řidič, který se po předjetí zařazuje
před vozidlo, které předjel, musí dávat znamení
o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit
řidiče vozidla, které předjel.
Zastavování a rozjíždění se bez „blinkrů“:
Často dochází ke zbytečným nehodám ve chvíli, kdy se řidič rozhodne zastavit v místech, kde
to řidič za ním neočekává, zvláště pak ve městech. Jsou to situace, kdy například hledá místo
na parkování, potřebuje zastavit ve druhé řadě,
aby někoho naložil, a podobně. Není-li v cestě
nějaká překážka, nemůže řidič jedoucí vzadu
vědět, že auto před ním bude z nějakého důvodu zastavovat. Nečekaný manévr může končit
nehodou.
Dále se na silnicích setkávám se situací, kdy
si někteří řidiči myslí, že při vyjíždění od okraje
komunikace a po zapnutí „blinkru“ (to je v tom
lepším případě) musí dostat přednost. Samozřejmě tady platí jeho povinnost dát přednost přijíž-

dějícím vozidlům. A to všem, nejen těm velkým,
ale i motocyklům nebo cyklistům.
Pozn.: Paragrafové znění k výše uvedenému: §
25, odst. 5 a odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.
Zajíždí-li řidič za účelem zastavení nebo stání
k okraji pozemní komunikace nebo k chodníku,
musí dávat znamení o změně směru jízdy.
Řidič vozidla, které zastavilo nebo stálo a opět
vyjíždí od okraje pozemní komunikace nebo od
chodníku, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ostatní účastníky provozu na
pozemních komunikacích.
Zapínám blinkr na vjezdu na kruhový objezd:
Možná působí docela logicky, že když najíždíte na kruhový objezd a měníte směr jízdy doprava, máte tendenci dát blinkr ve stejném směru.
Ten se ovšem používá pouze na výjezdu a upozorňuje, kterým z výjezdů chceme z kruhového
objezdu vyjet. Najdou se dokonce tací, kteří blikají při vjíždění na kruhový objezd doleva – to je
zcela špatně!
Pozn.: Paragrafové znění k výše uvedenému: §
30, odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.
Při vjíždění na kruhový objezd a jízdě po kruhovém objezdu, nepřejíždí-li z jednoho jízdního
pruhu do druhého, řidič nedává znamení o změně
směru jízdy; při vyjíždění z kruhového objezdu
řidič je povinen dát znamení o změně směru jízdy.
Znamení o změně směru jízdy dávané směrovými světly ponechá řidič jen do doby ukončení
změny směru jízdy, vybočení z něho, nebo pokud
vozidlo nezaujme místo v jízdním pruhu, do kterého přejíždí. Znamení o změně směru jízdy paží
se dává jen před započetím jízdního úkonu.
V uvedených poznámkách (paragrafových
zněních zákona č. 361/2000 Sb.) je uvedeno, že
řidič „musí dávat znamení o změně směru jízdy“,
tudíž je to jeho povinnost. Když tuto povinnost
nedodržuje, dopouští se tím přestupku, za to mu
může být uložena pokuta ve výši 1500 až 2500
Kč.
Přestupek a následná pokuta je jedna věc, ale
jak jsem se zmínil výše, včasné a správné používání „směrovek “ je základním komunikačním
prostředkem mezi řidiči. Díky tomu se jízda stává čitelnější, předvídatelná, a tím pádem i bezpečnější.
S přáním mnoha kilometrů bez nehod,
David Sotorník
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Příspěvkové organizace obce

Co se dělo ve škole,
když byly děti na prázdninách
Prázdniny jsou obdobím volna
pro děti základních, středních i
vysokých škol. Poprvé začaly
hlavní prázdniny v červenci
a srpnu roku 1787 nařízením
Josefa II. (syna Marie Terezie, která roku 1774 zavedla
povinnou školní docházku).
Byly přesunuty ze září a října,
kdy už nebývalo tak pěkné počasí.
Ty letošní prázdniny jsou pro žáky nejen naší
základní školy již minulostí. Letos byly opravdu
dlouhé, začaly 1. července a končily až 3. září.
Jaké byly? Odpověď na tuto otázku je od každého dítěte jiná, ale pro všechny byly určitě „super“. Počasí přálo koupání, opalování, výletům
do hor i zájezdům k moři nebo do exotických
zemí. Myslím si, že letos si prázdnin užily i děti,
které nevyrážely s rodiči do zahraničí, ale vydaly
se prozkoumávat krásy naší vlasti (a těch u nás
určitě není málo) nebo zůstávaly doma u bazénu.
A co my, zaměstnanci školy? Pro nás byly
prázdniny také „výživné“. 29. června uzavřela
naše obec smlouvu se stavební firmou KP Revital, která vyhrála konkurz na rekonstrukci školy
a její energetické úspory. Takže se ve škole začalo s výměnou osvětlení (firmou pana Jindřicha
Gajdečky) za LED osvětlení, které odpovídá
evropským normám. Poté jsme začali s firmou
Malnat (p. Jiřího Janoše) malovat celou školu,
kromě stěn s okny.

Zvenčí se okolí naší školy pomalu začalo podobat staveništi. Dělníci pod vedením stavbyvedoucího p. Jiřího Dyby začali s odstraněním provětrávané fasády (začínám být odborníkem na
termíny z oboru stavebnictví), škrábáním omítky,
zateplováním stěn, na kterých nebyla okna, neboť ta začala postupně přicházet až 5. srpna, kdy
už jsem si začala dělat starosti s tím, kde budeme
po prázdninách učit. Vždyť na staveništi zbývalo
do podoby školy více práce, než bylo za námi. Ve
třídách bylo vše na jedné hromadě, z odborných
učeben se nábytek stěhoval na chodby a ty byly
skoro neprůchodné. Ale stavbyvedoucí měl stále
úsměv na rtech a věřil . . .

Postupně s výměnou oken se malovaly stěny
s okny, měnily se koberce, začalo se uklízet. 22.
srpna nastoupila firma Čistota a pořádek a spolu
s našimi správními zaměstnanci začala děvčata
měnit staveniště na „naši školu“. Ale ještě nebyl
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všem starostem konec. Teprve v úterý 29. srpna
byly přivezeny rekuperační jednotky, na které
jsme čekali od 5. srpna. Všichni jsme si mysleli,
že je bez problémů přenesou do tříd a nainstalují. Po vjezdu dvou velkých aut do objektu školy
jsme se nestačili divit – „vždyť ty ani nesundáme
na zem“!

Pomohla nám firma AK Mont p. Kačmaře,
která nám zapůjčila vysokozdvižný vozík, díky
kterému jsme mohli auta vyložit. Poté pomohli
„stěhováci“, kteří vynesli objemné jednotky do
tříd. 30. srpna začala jejich instalace. Poslední
okna se instalovala v pátek 1. září, v sobotu nastoupili zedníci, aby dokončili „špalety“, malíři,
aby opravili stěny kolem vyměněných oken.
V pondělí 4. září jsme zahajovali školní rok
v sále kulturního domu a ve mně byla malá dušička: jak tohle všechno dopadne?

Po zahájení jsme se všichni ze slavnostních
šatů převlékli do pracovního, vyhrnuli si rukávy
a za pomoci všech dělníků, úklidové firmy, jsme
začali měnit školu k obrazu svému. Ve dvě hodiny odpoledne přijeli pracovníci firmy Atrea „obléct“ rekuperační jednotku do dřevěného obleku.
Teprve v sedm hodin večer jsem měla jasno: zítra
určitě začínáme ve třídách!
Ale rekonstrukci ještě stále není konec. V prvním školním týdnu nastoupili dělníci na střechu,
začali sundávat staré plechy, v průběhu příštího
týdne by měli zahájit výměnu střešní krytiny.
Zedníci dokončují stěrky fasády, poté budou
aplikovat penetrační nátěr a postupně s opravou
střechy začnou omítat. Ještě stále není zdaleka
vše hotovo, ale můžeme učit a těšit se na dokončení tělocvičny, kde ještě stále probíhají rekonstrukční práce, a poté na novou fasádu. Těšíme se
na to, až si budeme moct podat ruce a rozloučit se
se všemi firmami.
Už teď bych chtěla všem výše jmenovaným
firmám moc poděkovat za práci, kterou věnovaly
rekonstrukci školy.
Všem zájemcům o zapůjčení tělocvičny se
omlouvám, že ji ještě nemohou využívat a doufám, že chápou příčiny. Budu všechny včas informovat o dokončení rekonstrukce.

Šárka Kubišová,
ředitelka ZŠ Markvartovice

Foto: Š. Kubišová
Projekt Energetické úspory Základní školy v Markvartovicích je spolufinancován Evropskou unií
- Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu
Životní prostředí.
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Žáky čeká pestrý školní rok 2017-2018
Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici
nosí, zima nám do dlaní nasype sníh, v létě běháme bosi… Hezkou písničkou jsme zahájili nový
školní rok 2017/18. Tentokrát proběhlo zahájení
v našem kulturním domě, kde paní ředitelka spolu s panem starostou přivítali všechny děti. Největší napětí, rozpaky a očekávání prožívali naši
noví prvňáčci. Mnozí z nich se těšili na školu a na
svou novou paní učitelku Michaelu Strakošovou.

A co čeká naše žáčky v tomto školním roce?
V září navštívíme Dinopark v Orlové. Čtvrťáci
a páťáci se chystají do Prahy. Čeká je praktická
ukázka toho, co se naučili v hodinách vlastivědy.
Na podzim se naši žáci zapojí do projektu 72 hodin. Jedná se o tři dny plné dobrovolných aktivit,
které pomohou starým lidem, přírodě, prostředí,
které nás obklopuje.

A to už na dveře tluče zima. V prosinci pojedeme do Rožnova pod Radhoštěm. Valašské muzeum v přírodě pořádá tradiční a velice oblíbený
program pro školy. Seznámíme se zde s lidovými
tradicemi, přípravami na Vánoce a s ukázkami
zimních prací.

A co dál? Maškarní ples, lyžařský kurz, projektový Den podle Ámose. Sportovních a kulturních
akcí bude ještě celá řada, ale všichni se těšíme na
závěr školního roku. Pojedeme do školy v přírodě. Hurá! Jaro, léto, podzim, zima, v naší škole
je to prima!
Jarmila Bialasová, učitelka

Foto: J. Bošňáková
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Hola, hola děti, školka na vás volá!
Po prázdninách jsme se všichni těšili do zbrusu nové horní třídy. Jelikož se v 2. patře drolila
podlaha, nechali jsme odstranit celou betonovou vrstvu a nahradili ji novou.
Samozřejmě beton jsme nechali
pokrýt novým vinylem. Celé patro
bylo vymalováno světlými pastelovými barvami. Třídu rozsvítil pestrý světlozelený koberec s dětskými
motivy. Paní učitelky dozdobily třídy
a nový školní rok mohl začít. Po prázdninách jsme se těšili na všechny děti a doufáme, že
se jim bude ve školce líbit.

Hned 11. října bychom chtěli pozvat všechny
malé děti s rodiči na veřejnou akci „Uspávání
broučků“. Akce proběhne na zahradě MŠ
s „Hopsalínem“. Pak se všichni společně s lampiony vydáme na krátký
průvod vesnicí.

Dagmar Balgarová,
ředitelka MŠ Markvartovice

Foto: D. Balgarová
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Fotbalisté zahájili nový ročník
vítězstvím
Po úspěšné jarní části městské soutěže mužů, která vynesla místnímu fotbalovému týmu
konečné 5. místo, byl zahájen
ročník nový. SK Markvartovice

v prvním utkání hostil B tým Řepiště a vedl po
poločase 6:1. Senzace se nekonala a naši borci
nakonec zvítězili poměrem 10:4.
Text a foto: Tomáš Bína

KOLO

DEN

DATUM

ýAS

4.

NE

27.8.2017

17:00

AJAX

-

ěepištČ „B“

5.

NE

3.9.2017

16:30

Šenov „B“

-

AJAX

6.

20

SOUPEě

VOLNO

7.

NE

17.9.2017

16:00

Ostrava – Lhotka

-

AJAX

8.

NE

24.9.2017

16:00

AJAX

-

Lokomotiva Ostrava

9.

SO

30.9.2017

15:30

HrabĤvka

-

AJAX

1.

NE

8.10.2017

15:00

AJAX

-

VĜesina „B“

3.

NE

15.10.2017

15:00

Slovan Ostrava

-

AJAX

2.

NE

22.10.2017

14:00

AJAX

-

TĜebovice „B“

13.

NE

29.10.2017

14:00

ěepištČ „B“

-

AJAX

11.

NE

5.11.2017

14:00

TĜebovice „B“

-

AJAX

10.

SO

11.11.2017

13:30

VĜesina „B“

-

AJAX

12.

NE

19.11.2017

13:30

AJAX

-

Slovan Ostrava „B“

14.

NE

26.11.2017

13:00

AJAX

-

Šenov „B“
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Hasiči zasahovali při požáru pole
Milí čtenáři, rád
bych vás informoval
o činnosti našeho sboru v obci. V neděli 3.
září proběhly v naší
obci tradiční denní
hasičské závody. Naše
sportovní
družstva
mužů a žen obsadila ve velké konkurenci zúčastněných družstev
pěkná umístění, zejména družstvo žen dosáhlo
na stupně vítězů, a to na krásné 2. místo. Muži i
ženy nasadili vysokou laťku pro přihlášená družstva. Chtěli bychom vás také pozvat v neděli 1.
října od 9:00 hodin na dětské hasičské závody.
Přijďte povzbudit naše mladé hasiče na domácí
půdě. Děkujeme všem členům za odvedenou práci a samozřejmě také za podporu našich občanů.

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ MARKVARTOVICE
Milí spoluobčané,
rád bych vás seznámil s událostmi za poslední 3
měsíce v naší jednotce. Naše jednotka zasahovala u 4 událostí. Dvakrát při odstraňování nebezpečného hmyzu a dvakrát u požáru. Největší
požár byl na našem katastru 1. srpna, kdy hořelo
pole u rybníku Bartusák. Na místě zasahovaly
4 jednotky: HZS Hlučín, JSDH Markvartovice, JSDH Ludgeřovice, JSDH Hlučín. Jednotky
byly zásobovány vodou z přilehlého rybníka,
kde byla použita plovoucí čerpadla na doplňování cisteren. Celé požářiště bylo do hodiny pod
kontrolou. Členové také prováděli údržbu techniky, seznamovali se s novými pomocnými prostředky a prováděli školení a přípravy k různým
mimořádným událostem. V našem sboru jsme
také přivítali nové členy, a to Jana Kalvara, Jana
Tesaře a Martina Tesaře. Jsme velice rádi, že se
naše jednotka úspěšně rozrůstá a o členství v ní
je stále zájem.
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Činnost mladých hasičů SDH Markvartovice
Jelikož s našimi žáky přes léto netrénujeme,
rozhodli jsme se vyrazit na soustředění, které se
konalo od 24. 7. do 28. 7. v UHS v Janských
Koupelích. Celkově se zúčastnilo 17 dětí a 3 vedoucí. Odjezd byl z hlavního nádraží vlakem až
do Budišova nad Budišovkou. Po příjezdu jsme
si vyrobili památeční trička, která si každý vyzdobil podle svého. Program byl nabitý od rána
až do večera. Den začal každodenní rozcvičkou
a pokračoval různými aktivitami. Hráli jsme společné hry, lezli po horolezecké stěně, dívali se
společně na film a objevovali okolí. Děti si také

vylezly na nedaleký kopec, odkud byla vidět celá
škola, ve které jsme bydleli. Ve středu nás čekal
pochoďák na nedalekou přehradu Kružberk, ale
ani tímhle jsme je neunavili. Ve čtvrtek je čekal
náročný úkol. Nejprve měli krátkou přednášku o
první pomoci a zdravovědě, kterou si následně
mohli vyzkoušet v praxi při záchraně zraněných
osob. I přes nepříznivé počasí jsme si týden užili
a připravili se na nadcházející sezonu.
Nezapomeňte, že tréninky mladších i starších
žáků začaly opět v pátky od 16.00 u hasičské
zbrojnice.

Foto: Členové SDH

Marián Poledník, Jan Kolaska,
Adam Hofrichter, Tomáš Návrat,
členové SDH
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Werichovci měli v červnu pohotovost
v Markvartovicích
Pořádat v létě akce pro děti je u Werichovců
dobrým zvykem. Letos tento perný víkend připadl na 17. a 18. června. V sobotu se konalo Hravé
odpoledne a v neděli Pohádková cesta.
Sobotní Hravé odpoledne omezilo studené a
deštivé počasí, které nás posléze zahnalo do tělocvičny základní školy, kde byly vyhodnoceny
nejpohádkověji nazdobené kočárky a pohádkové kostýmy dětí s koloběžkami. Proběhly i koloběžkové závody. Účast byla sice slabší oproti
loňskému roku, ale děti nebyly ošizeny. Ceny

byly knižní a také sladké. Jsme Werichovci, tak
jsme vybrali pro děti knihy Fimfárum - pohádky
Jana Wericha, Bleška a veška – ilustrovaná kniha
podle písničky Jana Wericha a další. Nechyběly diplomy ani čokoládové medaile. Tělocvična
skýtala nekonečně mnoho disciplín a her jak
pro děti, tak pro rodiče, ale i hrací koutek pro
ty nejmenší. Budeme se těšit na příští rok a už
teď vymýšlíme, čím hry obohatit a vás, kteří se
rozhodnete třeba i při nepříznivém počasí se zúčastnit, pobavit.

Nedělní počasí se krásně vyslunilo a Pohádkovou cestu s jedenácti pohádkovými stanovišti navštívilo 26 rodičů s 38 dětmi. Za maringotkou číhal loupežník. Uvádím autentický e-mail Zdenka
Karlíka z Třince, aliaz loupežníka Šarka Frantu:
,,No, nějak moc jako loupežník jsem se nezachoval. Děti se mne nebály už u příchodu. Představil jsem se jim jako loupežník Šarka Franta a
chtěl peníze nebo obrázek. Tak mi děti vždycky
něco namalovaly dle vlastního nápadu a podle
barvy fixky, kterou si vybraly a až na některé obrázky jsem Ti je schoval. Některé si vzali rodiče
(hlavně tatínkové), že prý ještě ani neviděli, jak
jejich dítě kreslí. Byl to velký nápor, protože ze
startu mi pouštěli celé rodinné tlupy i o deseti
dětech naráz. Jeden obrázek byl zvlášť kuriózní,
dívenka jej nazvala diamant a je škoda, že Ti jej
tady nemohu předvést. Smáli jsme se s maminkou jako cvoci.“
S Popelkou děti přebíraly smíchané luštěniny.
Karkulčin košíček byl naplněn různými předměty a hračkami, které si děti měly zapamatovat. Na
tenisovém hřišti vyučoval Klaun žonglování s tenisovou raketou a další disciplíny. Pan Písnička
hrál na kytaru a vybízel ke zpěvu i děti. Také jim
dal možnost ho doprovodit na vybraný rytmický

či melodický nástroj. Rumcajsovi scházely šišky
na topení, tak se našli pomocníci, kteří vodními
pistolkami sestřelovali šišky ze stromu. Čert učil
rozdělávat oheň a vyrábět pochodně. Sněhurka
také měla příliš práce s praním prádla pro trpaslíky, vždyť jich měla 7. A tak děti pomáhaly Sněhurce i s praním a věšením prádla. Na stanovišti
U Budulínka zase bylo třeba zachraňovat malého
Budulínka před liškou. Chtělo to hodně odvahy
proplížit se norou, ale všechny děti to zvládly.
U rybníka se schovával Vodník, který miluje hru
„na honěnou“ s dětmi a učil je také házet kroužky na cíl. U rybníka se objevila také Smutná princezna, která si přála, aby ji děti rozveselily. Na
to dohlížel sám pan král. Jenže se stalo, že princezna byla tak smutná a uplakaná, že rozplakala
i některé děti.
Když navštívíte naši webovou stránku www.
werichovci.cz, můžete se podívat na fotogalerii
z obou akcí, popřípadě si některé fotky stáhnout.
Je jich tam přehršle. Abyste věděli, kdo pro vás
připravil Pohádkovou cestu – předkládám seznam našich bidelníků a jejich rodinných příslušníků.
Loupežník – Zdeněk Karlík (Třinec-Guty),
Popelka – Michalka Bartovská (O.-Hrabůvka),
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Karkulka s maminkou – Karolínka Bartovská a
její maminka Kateřina Bartovská, Pan Písnička
– Michal Bartovský (všichni z O.-Hrabůvky),
Klaun – Eva Trčálková (Vsetín), Rumcajs – Zdeněk Kamelandr (Vsetín), Čert – Darek Nosreti
(Ostrava), jeho pomocník František Mohyla (Ostrava), Sněhurka - Anička Hrachová (Ostrava).

U Budulínka – máma, Libuše Čížková (Bělá u
Chuchelné), liška – Filípek Hoang (Vsetín), vlk
- Matěj Hoang (Vsetín), Vodník – Ota Rambousek (Havířov), Smutná princezna – Soňa Klorová
(Havířov), Král – Petr Klor (Havířov).
Obě akce připravila ve spolupráci s ostatními
bidelníky Libuše Čížková.

Poděkování patří i Technickým službám
Markvartovic, vedoucímu panu Janíčkovi a jeho
spolupracovníkům, za přípravu vhodných tech-

nických podmínek pro konání akce Pohádková
cesta.
Libuše Čížková, Werichovci, z.s.
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Günter Cup 2017
,,Staří blázni“ opět v akci
Jako každoročně je srpen spojen s turnajem v minikopané
Günter Cup. Ani letos tomu nebylo jinak. Jako obvykle druhou
srpnovou sobotu se uskutečnil
již 11. ročník tohoto populárního
turnaje mužů, žen a mládeže. Po
loňských problémech s hrací plochou, jsme rádi, že letos vše proběhlo bez problémů. Tímto bychom chtěli poděkovat „Rychlé
rotě“ zaměstnanců obecního úřadu za pomoc a
skvěle připravený terén.
11. ročník turnaje Günter Cup se tedy uskutečj p
y

nil 12. srpna ve známém prostředí pod pumpou u
statku. Za naprosto ideálního fotbalového počasí
se do boje o titul 11. vítěze putovní trofeje zapojilo celkem 10. týmů, včetně dvou týmů žen. Po
urputném boji v základních skupinách a utkáních
play-off se vítězi 11. ročníku stali: Vladimír Pistovčák, Dan Tluček a Rosťa Hahn ml. Na druhém
místě se umístili: Patrik Hofrichter, Komár Petr,
Šimečka Roman a bronzové medaile vybojovali:
Marek Kalvar, Milan Stoklassa a David Tluček.
V kategorii žen si sladkou odměnu a putovní pohár vybojovali již podruhé „Bambeliny“.

Letošního ročníku se bohužel nezúčastnili naši
benjamínci, kteří v loňském roce svým hbitým
pohybem a fotbalovými dovednostmi „ztrapnili“
nejednoho zkušeného fotbalistu. A i když byli na
hřišti jen tři, zdálo se nám, že jsou prostě všude… Jsem rád, že pro všechny slíbené dárky za

loňskou účast jsem mohl osobně předat aspoň
jednomu z nich – Tondovi Poledníkovi. Doufám,
že příští rok se s kluky opět potkáme na hřišti…
a jak jsem již napsal loni - je pomalu třeba vychovávat naše nástupce…!
Jsme rádi, že celý turnaj proběhl bez vážněj-
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šího úrazu a že jsme se opět „minifotbálkem“
skvěle pobavili. Závěrečné poděkování patří
všem manželkám a partnerkám, že s námi „starými blázny“, kteří už mají své fotbalové vrcholy
dávno za sebou, mají tu trpělivost a pochopení.
Loučení z letní sezonou proběhlo jako tradičně, již 6. ročníkem nočního turnaje v nohejbale,
který se uskutečnil 8. 9. 2017 na víceúčelovém
hřišti u Werichovců. Turnaje se zúčastnilo celkem 15 hráčů a v pozdních večerních hodinách
to do vítězného konce dotáhli: Martin Kolaska,
Milan Stoklassa a Matěj Kalvar.
Další turnaje se uskuteční již ve vyhřáté tělo-

cvičně místní základní školy. Tím prvním halovým turnajem bude dne 4.11.201, již 5. ročník
Hallowen´s Cupu (tzv. Dušičkový turnaj) a v závěru roku 2017 – tradiční Silvestrovský turnaj který se uskuteční 27.12.2017.
Fotogalerie z Günter Cupu 2017 a vše ostatní
z akcí Pepikovych synků si můžete prohlédnout:
http://pepikovisyncy.rajce.idnes.cz/
TV reportáž z loňského jubilejního 10.ročníku
Günter Cup :
http://www.hlucinsko.tv/2016-08-22-markvartovice-minifotbal-pro-zabavu.html
Za Pepikove synky Milan Stoklassa

Foto: H. Brabencová
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Spolková činnost

Spolek rybářů a přátelé koridoru
vlastními silami zlikvidovali černou
skládku
Tento spolek vznikl v březnu 2012, kdy se skupina přátel rozhodla spolčit se a společně něco
dokázat. V srpnu 2012 se složili nemalou částkou
na koupi pozemku, kde obec bojovala s černou
skládkou, kterou předešlý majitel nechtěl odstranit. My jsme tento pozemek odkoupili a postavili
se tak výzvě. Vlastními silami, plácání se v hromadě odpadu, který byl za dlouhá leta navážen
na tento pozemek, se podařilo ve spolupráci s
obcí Markvartovice, která nás podporuje v rámci
finančních dotací, tento humus roztřídit a odvést
na skládku, kam tento odpad patří. Roztřídění tohoto odpadu bylo velice náročné.
Nyní je již pozemek řádně vyčištěn a na místě,
kde byla tato skládka, je vybudována chatka a zalesněný kopec. Každý člen spolku a jeho přátelé
přidali ruku k dílu, aby se mohl uskutečnit záměr
spolku. I když je tento projekt velice fyzicky i
finančně náročný, nevzdáváme se. Je zde krásné
prostředí k odpočinku a relaxaci. Věříme, že se
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zde občané budou rádi procházet s dětmi i vnoučaty. Do budoucna nás čeká ještě spousta práce,
chceme vybudovat rybník, kde celou část tohoto
pozemku zakončí nádherný pohled na krajinu.
Pro milovníky rybolovu, zde budou moci občané
za určitých podmínek vysedávat u vody, učit svoje děti chytat ryby a vychovávat tak v nich vztah
k přírodě i zvířatům. V dnešní uspěchané době si
myslíme, že čas strávený v přírodě a s rodinou
je velmi vzácný. Po dosažení našich cílů chceme pro občany uskutečnit pár veřejných akcí.
To je však vše hudba budoucnosti. Věříme, že
vy nás v realizaci podpoříte a budete nám držet
palce. Veškeré dění v areálu můžete sledovat na
našich webových stránkách http://www.bartusaci.estranky.cz/ nebo nás finančně podpořit
na účet 273074646/0300, za což vám velice děkujeme.
Text a foto: LibušeTesařová
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Časy se mění
První písemná zmínka o školní návštěvě dětí
z Markvartovic v ludgeřovické obecné škole
je z roku 1784, a to ze známého popisu škol,
který sestavil biskupský komisař Vlnka. Školu
v Ludgeřovicích navštěvovaly děti z Ludgeřovic, Markvartovic i Petřkovic. V době výše
uvedeného zápisu zde bylo z Markvartovic
17 dětí, z toho 11 přítomných ve škole v době
inspekce. Dle toho, jaké školní znalosti starší
usedlíci ještě v II. polovině 19. století měli, lze
usuzovat, že školní docházka byla dosti nepra-

videlná. Mnozí neuměli číst ani psát, ba ani se
podepsat.
V roce 1843 byla dostavěna v Markvartovicích
nová školní budova, a to z pálených cihel a pokryta byla šindelovou střechou. Přilehlé chlévy
a stodola byly stavěny ze dřeva a pokryty došky.
Tak se stala obec Markvartovice spolu s dvorem Markvartovice a místní částí Hřibovec samostatnou školní obcí a učitelem školy se stal
Franz Hein, který zde začal vyučovat 5. 10. 1843.
Výuka probíhala jen v jedné třídě.

I když byla škola nyní v místě, návštěva dětí
byla slabá. V letních měsících ji navštěvovala jen
třetina školou povinných dětí. V zimních měsících se návštěvnost poněkud zlepšila, ale nebyla stoprocentní. Příčiny nepravidelné docházky spočívaly ve velké chudobě mladých rodin
v obci. Byly zde malé výdělky, neboť tito lidé se
uplatňovali nanejvýš jako dřevorubci v šilheřovických lesích, kde nuzně vydělávali na živobytí.
Movitější sedláci zase byli utlačováni robotami
pro vrchnost, u níž bezplatně vykonávali práce
na poli a na panském dvoře, takže i oni byli chudí
a neměli kdy se svým dětem věnovat. Teprve po
regulaci robotních povinností se školní docházka
dětí začala výrazně zlepšovat.
Ještě na prahu 20. století se setkáváme
v Markvartovicích s tím, že nadále byla dětská
pracovní síla využívána na úkor školní docházky.
Množily se i písemné žádosti rodičů o uvolnění
svých dětí ze školní docházky, a to na několik
dní i týdnů. Tak např. horník Johann Baranek
požadoval 5. 8. 1902 o uvolnění syna, neboť jeho
manželka je upoutaná na lože a není nikdo, kdo

by se postaral o malé děti a domácí práce. Sedlák
Valentin Gaideczka dne 14. 4. 1905 podal žádost,
aby byl jeho syn Josef uvolněn na 4 -5 dnů v týdnu, neboť nemá nikoho, kdo by mu byl při zdolávání zemědělských prací nápomocen.
Školské úřady ovšem vycházely žadatelům
vstříc jen v nejnutnějších případech a stíhaly neomluvenou absenci dětí ve škole. Podle nařízení
z 15. 9. 1895 byli rodiče trestáni za jeden zameškaný den svého dítěte ve škole pokutou 0,50 RM.
V roce 1948 byl vydán nový školský zákon o
jednotné škole, podle kterého se Obecná škola
v Markvartovicích stala státní Národní školou
Markvartovice. Budova školy zůstala nadále
v majetku MNV, který pečoval o její údržbu a
menší úpravy. Škola byla těžce poškozena válečnými událostmi a po válce byla jen nouzově
opravena. Byla to škola vlhká, studená s tmavými třídami, zkrátka nevyhovující. Byly zde
tři učebny pro pět postupných ročníků. Neměla
tělocvičnu a hřiště bylo vzdálené. Jediným sociálním zařízením byly staré chatrné dřevěné záchody na školním dvoře.
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Ve škole bylo velmi málo učebních pomůcek.
Učitelská knihovna měla koncem roku 1948 celkem 259 svazků knih a žákovská knihovna 186.
Ve školním roce 1948/49 navštěvovalo tuto národní školu 143 žáků v 5 třídách, soustředěných
do 3 učeben. Docházka do školy se upravila a
ustálila se na 98 %. Prospěch žáků byl průměrný.
V tuto dobu bylo zvláštností školy, že poměrně
mnoho žáků starších ročníků muselo být zařazeno do nižších tříd proto, že nabyli schopni zvládnout učivo v českém vyučovacím jazyku.

Ve škole nebylo v tuto dobu žádných zájmových kroužků ani doučovacích skupin, neboť zde
nebylo kde je umístit. Rodičovské sdružení sice
bylo ve škole formálně založeno, ale nikterak
se neprojevovalo, poněvadž mezi rodiči nebylo
ještě v tuto dobu pochopení pro úkoly a potřeby
školy. Ředitelem školy byl Bernard Poruba.
Z knihy Markvartovice 1377-2007 Viléma a
Magdy Plačkových

Knihu můžete zakoupit na Obecním úřadě
Markvartovice za 250 Kč.
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Foto ze soutěže: L Rumpová
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MĤžeme si dovolit umírat doma?
Péþe o nevyléþitelnČ nemocného v poslední fázi života je možná i v domácích podmínkách.
Díky podpĤrným organizacím na to nezĤstanete sami.
Mobilní hospic Ondrášek umožĖuje nevyléþitelnČ nemocným dospČlým i dČtem umírat
v kruhu svých blízkých, doma. Naše služby jsou pro pacienty zdarma. Ulevujeme pacientĤm a
jejich rodinám od potíží, aĢ už fyzických nebo psychických, které onemocnČní v závČru života
pĜináší. Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který poskytuje specializovanou paliativní
péþi. Tým tvoĜí lékaĜi, sestry, sociální pracovnice, fyzioterapeut, psycholog a duchovní.
Z naší základny v OstravČ vyjíždíme každý den do terénu, tedy za pacienty domĤ. Všichni
naši pacienti a jejich rodiny mají k dispozici pohotovostní þíslo, na které se dovolají 24 hodin
dennČ. Mobilní hospic Ondrášek pĤsobí i na území vašeho mČsta. Nebojte se nás kontaktovat.
V souþasné dobČ MH Ondrášek spouští také kampaĖ s názvem DOMA, pomocí které chceme
Ĝíci, že je možné strávit poslední chvíle doma a že existují služby, které vám pomohou.
KampaĖ probČhne od 9. do 15. Ĝíjna a více informací se doþtete na facebookové události
„DOMA. Týden pro Mobilní hospic Ondrášek“.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., GurĢjevova 11, Ostrava – ZábĜeh, tel:
725 409 411. Více informací lze najít na www.mhondrasek.cz nebo na facebookovém profilu.

Inzerce

Hostinec NA VRABLOVCI
9ás zve na
ZVċěINOVÉ HODY
6. - 8. Ĝíjna 2017
Pátek - sobota - nedČle od 1100hod.
Více informací a rezervace na tel.:723 042 211
www.hostinecnavrablovci.cz
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TEXTURA Fabrics s.r.o.
Název pozice: skladník/Ĝidiþ
DceĜiná spoleþnost významné firmy pĤsobící na trhu od roku 1989 (v ýR od
roku 2013) distribuuje tkaniny a polotovary pro výrobu pracovních, ochranných,
medicínských odČvĤ.
Hledáme pracovníka na pozici skladník/Ĝidiþ – pro vedení skladového
hospodáĜství a distribuce zboží, organizace a provádČní skladových þinností,
fyzická manipulace se zbožím, pĜijímání dodávek z centrálního skladu,
vychystávání dodávek odbČratelĤm, skladová evidence – þárové kódy, základní
údržba a úklid skladu.
Požadujeme: þistý trestní rejstĜík, slušné a pĜívČtivé vystupování, flexibilitu,
praxi ve vedení skladového hospodáĜství, základní znalost práce s PC,
pracovitost, spolehlivost, anglický jazyk alespoĖ základy (centrála v Maćarsku),
fyzickou zdatnost.
Informace o pozici:
Místo pracovištČ: ul. ýS armády 360, Bohumín(areál bývalé Rybeny) + obþasný
rozvoz zboží Druh pracovního pomČru: práce na plný úvazek 8 -16 hod (kromČ
jednoho víkendu v prosinci- inventura)vždy volné víkendy – mimo hlavní
sezonu (záĜí – Ĝíjen -listopad) možnost vybrat si dovolenou kdykoli bez omezení
Druh smluvního vztahu: Pracovní smlouva na dobu neurþitou se zkušební dobou
3mČsíce
VzdČlání: vyuþen, znalost MS Office, angliþtina pre- intermediate, praxe ve
skladu alespoĖ 2 roky výhodou
Nabízíme:
stabilní zamČstnání u spoleþnosti se silným zahraniþním zázemím a
perspektivou
dobré platové ohodnocení – dle délky praxe, zkušeností a pĜístupu k plnČní
pracovních úkolĤ, rozvojový plán na 24-36 mČsícĤ, pĜíjemné pracovní prostĜedí
Ohodnocení: Fixní plat + pohyblivá složka (po zkušební dobČ), 16-23tis (záleží
dle profilu uchazeþe a jeho zkušenosti).
V pĜípadČ zájmu posílejte struþný životopis na e-mail: jiri.schindler@textura.cz
Pozn.: Z dĤvodu fyzické nároþnosti práce není vhodná pro ženy

34

 Zpravodaj obce Markvartovice číslo 3, září 2017

Foto ze soutěže: K. Tesařová

Foto ze soutěže D. Zdražilová
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