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Z obecního úřadu

Slovo starosty
pak patří zhotoviteli, firmě KP Revital, která se
nelehkého úkolu zhostila na výbornou. Paní
jednatelka Kamila Peterová a výrobní ředitel
Jiří Dyba ještě před prohlídkou nových prostor
školky předali paní ředitelce dárkový šek na
5.000 Kč pro dovybavení třídy. Celý průběh
stavby skvěle dozoroval Ing. Jiří Hořínek, který
nemohl chybět ani na tomto slavnostním otevření. Po prohlídce a krátké filmové prezentaci
průběhu stavby se ujal slova pan kaplan Lukáš
a nakonec požehnal a vysvětil nejen novou
třídu, ale pro jistotu i celou školku. Co říci
k samotné stavbě. Stavět se začalo 16. 9. 2019
a v červenci 2020 bylo vše hotovo a vydáno
i kolaudační rozhodnutí. Celkově stavba stála
13.132.170 Kč. Celá stavba byla financována
z vlastních zdrojů, jelikož jsme loni neuspěli
s žádostí o dotace. Letos jsme žádost podali
znovu a díky koronaviru a podpoře vlády, která zvýšila objem financí na oživení ekonomiky,
jsme v srpnu dostali informaci, že naše žádost
na přístavbu MŠ byla schválena a můžeme se
těšit na dotaci ve výši 5.950.000 Kč.

Vážení spoluobčané,
skončily nám prázdniny a máme tady podzim. Věřím, že jste si prázdniny v rámci
možností užili a odpočinuli jste si a nabrali
nové síly. Máme totiž před sebou další boj
s epidemií. Věřím, že vše nakonec dobře dopadne a naše životy se dostanou co nejdříve
do normálního rytmu.
Před pár dny nám začal nový školní rok a my
jsme měli velký důvod ho začít oslavou. Před
43 lety, 27. srpna, se otevírala zdejší dvojtřídní
mateřská škola. A je skoro nepředstavitelné,
že do prvního ročníku bylo ve školce tenkrát
přihlášeno 79 dětí. Letos skoro na den přesně,
26. srpna, jsme slavnostně otevírali pro naše
nejmenší děti třetí třídu a kapacita školky se
tak zvedla až na 84 míst. Na slavnostní otevření
dorazili starostky a starostové z Hlučínska,
rodiče se svými dětmi, celý omlazený kolektiv
školky a nechyběli ani naši spoluobčané. Před
slavnostním přestřihnutím pásky jsem tak měl
možnost poděkovat v prvé řadě paní ředitelce
Dagmar Balgarové a celému kolektivu školky,
že se za provozu školky mohlo bourat a stavět
a za doladění vybavení nové třídy do všech
detailů. Naši myšlenku udělat třídu z garáže
a kotelny zhmotnil Ing. arch. Pavel Ksenič, který se také přišel podívat na své dílo. Velké díky

Druhou velkou akcí letošního roku je III. etapa
splaškovky. V těchto dnech probíhá vyhodnocování kamerových a tlakových zkoušek
a následně bude provedena vizuální kontrola
jednotlivých šachet a případné opravy toho,
co není v pořádku. V říjnu předpokládám, že
bude zahájeno kolaudační řízení a pokud vše
dobře dopadne, tak se budete moci na novou
kanalizaci koncem tohoto nebo začátkem
příštího roku připojovat. Vše bude záležet na
vydání kolaudačního rozhodnutí! Za včasné
napojení (do 6 měsíců od vydání kolaudačního rozhodnutí) budete moci jako u minulých
etap získat 5.000 Kč pro gravitační přípojku
a 10.000 pro vztlakovou. Opravy komunikací
po splaškovce máme přislíbeny do konce roku.
Budou provedeny v celé šíři komunikace.
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Martina Poruby. Po mši sváté pro plnou kapli
i lidi venku ještě další čtvrthodinku s radostí
koncertoval. Byl z nástroje nadšený a slíbil,
že si na ně rád přijede zahrát i v budoucnu.

A protože je v obci stále co vylepšovat, bylo
vyměněno také osvětlení před MŠ a obecním úřadem. Bylo přidáno solární osvětlení
k odpočivadlům na staré cyklotrase u vodárny a u nově zkolaudované cyklotrasy nad
hřištěm. Navíc je u těchto stožárů možno
dofoukat si kola kompresorem a popřípadě
si dobít mobil.

A co nás čeká? Kolaudace splaškovky a úprava obce po této stavbě. Netrpělivě očekáváme stavební povolení na přístavbu OÚ,
výtahu, nových prostor pro SDH a parkoviště
pro tento nový bezbariérový přístup do prostor OÚ. Začne se zpracovávat projektová
dokumentace na realizaci stavby Stará pekárna. Máme vybránu i studii pro výstavbu
2. stupně ZŠ a budeme se snažit co nejdříve
řešit projekt. Projektuje se i chodník s přechodem od Wybrancze směr OÚ a v nejbližších
dnech budou osloveni majitelé dotčených
pozemků o souhlas se stavbou. Nadace ČEZ
nám zaplatí měřič rychlosti pro zpomalení
dopravy u školy a bude instalován ve směru
od Šilheřovic. Oslovili jsme vás občany, zda
nemáte zájem o nájem restaurace Zlatý Býk.
Protože z řad našich občanů nebyl projeven
zájem, budou prostory této restaurace nabízeny přes realitku. Společnosti RSE Project
s.r.o. byla zadána objednávka pro zpracování
pasportizace dopravního značení v obci
a studie zpomalení dopravy.

Velice si vážím aktivity několika našich nadšenců, kteří se pod odborným vedením pana
Ing. Davida Chrapka, (stavěl u nás pumptrackovou dráhu), pustili do stavby trailové dráhy. Mají velké cíle a údajně takovou dráhu
nenajdete v okruhu 100 km. Držím jim palce
a všechny prosím, aby jejich dílo neničili. Jedná se stále o stavbu. Na dráhu nebudou moci
motorová vozidla, ani elektrokola a cyklisté
budou muset mít vždy minimálně přilbu.
Od března se s ohledem na restrikce nerealizovala jediná větší společenská akce. Zrušili
jsme odpust, oslavy 110 let od založení hasičského sboru, oslavy 100 výročí připojení obce
Markvartovice k Československu. A protože
se situace před časem zlepšila, rozhodla se
kulturní komise uspořádat 10. ročník krmášového koláčobraní. Naštěstí nám shora akci
nezrušili a tak si snad každý, kdo přišel, užil
nádherné slunné odpoledne - nejmenší při
klaunské show, ti starší při poslechu krásných
melodií v podání Stanleyś dixie street bandu
nebo příjemný podvečer s The Beatles revival
a Karlem Kahovcem, s kapelou Úspěch nebo
s noční diskotékou.

Co říci na závěr. Vyměnil se ministr zdravotnictví a naše společnost jde vstříc druhé vlně
covidu 19. Budou vyhlašována další restrikční
opatření, ale věřím, že život v obci bude dále
pulsovat, budeme se moci potkávat a musíme věřit, že vše ve zdraví ustojíme. Připomínám heslo 3R – ruce, rozestupy, rouška.

Chtěl bych poděkovat všem, kdo se na přípravě této báječné akce podíleli, všem, co své
recepty poslali do fotosoutěže a hlavně vám,
kdo jste přišli tuto akci podpořit.

Ing. Pavel Myslivec, starosta

Ke kermáši patří mše svatá. Letos byla slavnostní, děkan P. Pavel Kuchař požehnal naše
nové varhany na začátku mše a pak se už varhany rozezněly v celé své kráse pod rukama
i nohama varhaníka, rodáka z Ludgeřovic,
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Výtah z usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Markvartovice
konaného dne 29. 6. 2020 od 16.30 hod. v Kulturním domě v Markvartovicích
Výtah z usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Markvartovice konaného dne
29. 6. 2020 od 16.30 hod. v Kulturním domě
v Markvartovicích

do 6 měsíců od vydání kolaudačního rozhodnutí ve výši 5 000,- Kč pro gravitační napojení
a 10 000,- Kč při nutnosti pořízení přečerpávací
stanice. Příspěvek bude poskytnut formou
daru na základě Darovací smlouvy po uzavření
Smlouvy o odvádění odpadních vod.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu
kontrolního výboru.

Zastupitelstvo obce schválilo rozdělení
projektu pro vybudování kulturně – sportovního areálu na etapy s tím, že v letošním roce
bude vybudována pumptracková dráha podél
cyklotrasy Sportovní, dále bude geodeticky
zaměřen celý areál a připraven projekt pro dva
tenisové kurty.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu
finančního výboru.
Zastupitelstvo obce schválilo Účetní závěrku
obce Markvartovice za rok 2019.
Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet
obce Markvartovice za rok 2019 a vyjádřilo
souhlas s celoročním hospodařením obce bez
výhrad.

Zastupitelstvo obce rozhodlo koupit nemovitost ,,Zlatý býk“ na ulici Šilheřovická - pozemek
parc. č. 1426/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 429 m2; pozemek parc. č. 1425
– zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 233 m2,
jehož součástí je stavba čp. 524, stavba občanského vybavení, stavba stojí na pozemku parc.
č. 1425 - zastavěná plocha a nádvoří; pozemek
parc. č. 1426/2 – zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 36 m2, jehož součástí je stavba čp.
524, jiná stavba, stavba stojí na pozemku parc.
č. 1426/2 - zastavěná plocha a nádvoří, a to se
všemi právy a povinnostmi a veškerým příslušenstvím v k.ú. Markvartovice, obec Markvartovice nyní ve SJM (společném jmění manželů)
Jiří a Radmila Klimčákovi, Přátelská 378, 747 14
Markvartovice za cenu 6 800 000,- Kč pro účely
obce Markvartovice.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení
obcí Hlučínska za rok 2019 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska
za rok 2019 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 2019.
Zastupitelstvo obce schválilo přijetí daru
nemovité věci pozemku parc.č. 1391/4 dle geometrického zaměření, který vznikl z pozemků
parc. č. 1391/1, 1391/2 a 1391/1 v k.ú. Markvartovice. Poplatky spojené s převodem nemovité
věci bude plně hradit Obec Markvartovice.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 5.

Zastupitelstvo obce schválilo zrušení předkupního práva obce Markvartovice k pozemku
parc.č. 1257/25 k.ú. Markvartovice ve vlastnictví
Davida Pastieroviče trvale bytem Werichova
606, 747 14 Markvartovice.

Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové
opatření č. 6.
Zastupitelstvo obce neschválilo koupi části
pozemku parc. č. 1540/1 za cenu 600 000,- Kč
za cca 40 m2.

Zastupitelstvo obce schválilo motivační
příspěvek pro občany za napojení kanalizační
přípojky na veřejnou část splaškové kanalizace
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Výtah z usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Markvartovice konaného dne
24. 8. 2020 od 16.30 hod. v Kulturním domě
v Markvartovicích

Výtah z usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Markvartovice konaného dne
21. 9.2020 od 16.30 hod. v Kulturním domě
v Markvartovicích

Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o poskytnutí účelově určené dotace ve výši 10 000,- Kč,
na spolufinancování projektu Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 2. výzva, z rozpočtu
obce Markvartovice, uzavřenou mezi: Obec
Markvartovice a Moravskoslezský kraj.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu
kontrolního výboru o provedené kontrole.
Zastupitelstvo obce Markvartovice vydalo
v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné
povahy územní plán Markvartovice – změna č. 2.

Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o poskytnutí účelově určené dotace ve výši 15 000,- Kč,
na spolufinancování projektu Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva, z rozpočtu
obce Markvartovice, uzavřenou
mezi: Obec Markvartovice a Moravskoslezský kraj.

Zastupitelstvo obce Markvartovice schválilo
Rozpočtové opatření č. 9.

Zastupitelstvo obce schválilo
Smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci v celkové výši
1 400 000,- Kč z Programu na poskytování návratných finančních
výpomocí na předfinancování
náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva
za nový nízkoemisní zdroj uzavřenou mezi smluvními stranami:
Obec Markvartovice a 8 občany
obce Markvartovice.
Zastupitelstvo obce schválilo
Obecně závaznou vyhlášku Obce
Markvartovice č. 1/2020, o regulaci hlučných činností.
Zastupitelstvo obce schválilo
zpracování pasportizace dopravního značení v obci a studii na
zpomalení dopravy na ulicích
U Potoka, Sportovní, Ke Kapli
a Lipová.
Zastupitelstvo obce vzalo na
vědomí Rozpočtové opatření č. 7.
Zastupitelstvo obce schválilo
Rozpočtové opatření č. 8.
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Architektonická studie
pro výstavbu 2. stupně základní školy
Obec Markvartovice na základě požadavků
na rozšíření kapacity základní školy a vybudování 2. stupně ve spolupráci s ředitelkou
základní školy, odborem školství v Hlučíně
a MSK, s hygienickou stanicí v Opavě a dalšími

zainteresovanými osobami, zadala požadavky
pro vypracování architektonické studie na
vybudování 2. stupně základní školy. Architektonická studie je základem každého dobrého
projektu. Ověří proveditelnost záměru na
dané parcele a umožňuje
dialog architekta a investora. Pro zpracování architektonické studie byli
osloveni 4 architekti. Studii
nakonec zpracovali a v daném termínu odevzdali
tři z nich. Tyto studie byly
v elektronické podobě zaslány zastupitelům, kteří
jednomyslně vybrali nadčasovou studii společnosti
d21 architekti sro.
Zuzana Pistovčáková, MBA,
místostarostka
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Krmášové koláčobraní 2020
Pátek 18. září a neděle 20. září proběhy v naší
obci ve znamení ,,krmáše“ neboli posvícení,
což je vzpomínková slavnost na posvěcení
kostela, u nás kaple Nejsvětější Trojice. V pátek
se konal u této příležitosti již 10. ročník krmášového koláčobraní. Odpolední program nabízel
zábavu pro celou rodinu. Pro děti byly k dispozici například atrakce – kolotoč, skákací
hrad, malování na tvář, metalické tetování,

se synem, kteří také připravili speciální cenu
do fotosoutěže, a to obrovský koláč. K zakoupení byly koláče z regionálních pekáren Azpek
Bolatice a A&M Šilheřovice, pivo Nachmelená
opice z krnovského rodinného pivovaru a další
dobroty. Součástí programu bylo vyhodnocení
vyhlášené fotosoutěže na téma Náš oblíbený
rodinný recept, do kterého se zapojilo 14 soutěžících, kteří zaslali 60 receptů. Nejvíce hlasů
ve veřejném hlasování obdržela slečna Dominika Kocurková s receptem Nepečený dort
s jahodami. Velké poděkování patří všem, kteří
se do této soutěže zapojili. Ono totiž muset
nejprve pokrm vlastnoručně vytvořit, napsat
k němu srozumitelný recept, poté svůj výtvor
zajímavě nafotit a se svým jménem zaslat do
soutěže není tak jednoduché, jako fotit rozkvetlou přírodu okolo nás. Moc si cením Vašeho
zájmu, času, odvahy a práce. Všechny fotografie
s recepty budou zveřejněny na webových stránkách obce: www.markvartovice.cz a v kalendáři
obce Markvartovice pro rok 2021, který Vám
všem bude doručen před vánočními svátky.
Ráda bych zde poděkovala také všem ostatním
dobrovolným spolupracovníkům, díky kterým
se tato akce opět velmi vydařila. Děkuji členkám
kulturní komise: Zuzaně Mertové, Ing. Kateřině
Tesařové, Daniele Kačmařové a Hance Brabencové, dále moderátorce Lucii Maali, brigádnicím

balónky, klaunská show. Vystoupily mažoretky
z Ballerisimo Hlučín a poté zahrály kapely
Stenlyś dixie street band, The Beatles revival,
Karel Kahovec, Úspěch a celou páteční zábavu
před půlnocí zakončil DJ Miroslav Načinský.
O báječné občerstvení se postaral pan Jach
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Janě Halfarové a Anně Šimkové. V neposlední
řadě moc děkuji zaměstnancům technických
služeb za celou přípravu akce, následný úklid
a vůbec za skvělou spolupráci.
V neděli se konala slavnostní mše svatá, kterou
celebroval děkan P. Pavel Kuchař. Před mší farář
požehnal nově zrenovované varhany. Ty se poté
rozezněly díky varhaníkovi panu Porubovi již
v průběhu bohoslužby. Po mši pan Poruba
varhany představil v celé jejich kráse malým
varhanním koncertem.
Pokud nám to zdraví a koronavirus dovolí,
můžeme si varhany poslechnout také v rámci
připravovaného novoročního koncertu 3. ledna
2021.
Zuzana Pistovčáková, místostarostka

Foto: H. Brabencová
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Jak si sáhnout na dno, aneb Petra Nešporová na B7 …
MOTO: „Víte, co je největší odvaha?

byla každý týden, v létě pak několikrát v týdnu.
Postupně i přibývaly vzdálenosti a převýšení. Po
částech jsem si prošla celou trasu.“

Postavit se sám za sebe.“


Karel Poláček

2) Péťo – prosím přibliž nám, o co na B7
vlastně jde:

Člověk je tvor, který má
v životě různé touhy,
sny a přání. Chce
poznat nepoznané.
Někdy pro dosažení
svých cílů je schopen
jít až do extrémů, kdy
si je schopen sáhnout
až na dno svých sil.

„Letos se závod B7 trochu lišil od předchozích
ročníků. Trasa B7 2020 byla shodná pro jednotlivce i dvojice. Hlavně ale chyběl společný start
a B7 probíhala jako individuální časovka. Což
znamenalo, že se startovalo postupně v intervalech od 12:30 hod. do 22:30 hod.“
„Já jsem startovala v Třinci v 19:44 hod – tedy
do tmy …. „

Chtěli bychom vám
nyní napsat o jedné
naší odvážné rodačce
z Markvartovic, která
se nedávno ve dnech
28. - 29. 8. 2020
zúčastnila extrémního
závodu B7. Možná jste již o tomto drsném
závodu slyšeli, ale kdyby ne, pak vám jej Petra
alespoň trošičku přiblíží.

Pozn.: Celá trasa B7 je o zdolání 101 km, s celkovým stoupáním 5 387 m.
Trasa B7 2020 byla shodná pro jednotlivce
i dvojice a vedla přes hlavní vrcholy Beskyd: start
v Třinci, Malý Javorový 945 m n. m., Velký Javorový 1 031 m n. m., sedlo Pod Velkým Lipovým
925 m n. m, traverz Travný v cca 1 000 m n. m.,
Kykulka 995 m n. m., Lysá hora 1 324 m n. m.,
Smrk 1 276 m n. m., Čertův mlýn 1 205 m n. m.,
Tanečnice 1 084 m n. m., Radhošť 1 129 m n. m.,
Velký Javorník 918 m n. m.; závěr na náměstí ve
Frenštátě pod Radhoštěm.

Položili jsme se jí bezprostředně po závodu
pár otázek.
1) Co tě k B7 přilákalo (neboli kdy ses rozhodla, že tento závod zkusíš). Kdy a jak
dlouho předtím ses začala připravovat?

3) Který úsek byl pro tebe nejhorší a zda jsi
měla po cestě myšlenku, že to zabalíš?

„O závodu jsem se dozvěděla před pár lety od
svých kolegů, kteří B7 už párkrát absolvovali.
Zaujali mě svými zážitky. Vyprávěli o tom, jak si
sahali na dno svých fyzických i psychických sil,
překonávali krize, únavu i špatné počasí. B7 pro
ně nebyl jen sportovní závod, ale něco, co má
daleko větší přesah.

„Já se na závod velmi těšila a první polovina se
šla báječně. Každý mi doporučoval jít pomalu,
abych nepřepálila start. Takže to byla taková
pěkná padesátikilometrová procházka 
Večer kolem procházela spousta závodníků,
takže člověk v noci nešel sám. Největší únava
nastala na Lysé hoře, když začalo svítat. Docházelo mi, že jsem teprve v polovině a ta těžší část
je teprve přede mnou. Postupně přicházela
bolest - začínaly bolet svaly a nohy. Alespoň
jsem to tak v tu chvíli cítila, ale to jsem ještě

Člověk má možnost prožít něco, co v běžném
životě jen tak nezažije.“
„Já se rozhodla zúčastnit asi před půl rokem,
kdy také začal aktivnější trénink. Na horách jsem
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vůbec netušila, co to vlastně skutečná bolest
je  „

všechno je člověk schopen zvládnout.“ Doslova:
„Když nemůžeš, tak přidej víc ….“

„Nedivím se, že většina závodníků se rozhodne
závod v Ostravici ukončit. Mě naštěstí dole
čekala podpora báječných lidí, kteří mi dodali
novou energii.“

4) Závod se jde za každého počasí – jaké to
bylo letos?
„Z toho, co jsem slyšela, nejhorší byl rok 2017,
kdy pršelo závodníkům celou cestu již od
startu. Toho jsem se nejvíce bála. Naštěstí,
když jsem vycházela já, tak bylo hezky, zapadalo sluníčko. První déšť přišel, když jsem šla
na Kykulku, ale naštěstí netrval moc dlouho.
Mnohem více nepříjemný byl letos vítr. Když
jdete lesem a slyšíte vrzající stromy nebo vám
poletuje prach do očí, tak to závod trošku ztíží.
Ale kromě závěrečné bouřky bylo po zbytek
trati pěkné a příjemné počasí. Takže já jsem
byla spokojená.“

„Větší problém nastal u Čertova mlýna, kdy
začaly fyzické bolesti. Objevily se puchýře
a každý krok začal být neskutečně bolestivý.
V té době se ke mně začali přidávat další vytrvalí
závodníci a bylo fajn vědět, že v tom člověk není
sám. Také bylo fajn mít si po trase s kým povídat,
kluci byli úžasní optimisti, bojovníci, díky kterým
člověk na chvíli zapomněl na to, že to bolí.“
„Na Pustevnách jsem nabrala druhý dech
a kopec jsem celkem rychle seběhla. Začínalo
se opět stmívat a mě docházelo, že tentokrát
už půjdu v této tmě sama. Veškeré dvojice
totiž využívaly zkratku z Pusteven na Radhošť
a jednotlivců na trati již moc nezůstalo. Nejtěžší
úsek byl asi z Radhoště dolů na Pinduli. Únava
a bolest byla neskutečná, do toho již začala
černočerná tma a já si uvědomovala, že ještě
zdaleka není v dohlednu cíl.“

5) Co na to řeklo po závodě tvoje tělo? Co ti
závod vzal a co dal ?
„Byla jsem překvapená, že vše proběhlo bez
jakéhokoli zranění. Nejhůře dopadla chodidla,
na kterých jsem napočítala 8 puchýřů. Následující dva dny bolely nohy, ale třetí den jsem
již chodila bez problému. Závod mi nevzal
asi nic, možná jen trénink byl náročnější na
volný čas.“

„Kdyby na mě dole čekalo auto, tak v tu chvíli
asi do něj nasednu a jedu domů “
„Z posledních sil jsem se vyškrábala na poslední
kopec a v tu chvíli začala bouřka, vítr, déšť,
blesky a já sama v lese!!! „

„Ale zato jsem získala spoustu zkušeností,
člověk si mohl osahat limity svého těla. Když
teď v životě nastane nepříjemná situace, tak
člověk ví, že je silnější, než si o sobě myslí. Každá
nepříjemnost je jen dočasná a jednou skončí.
Je důležité se v životě nevzdat a zabojovat. Nic
není nemožné, stačí jen chtít. „Je to všechno
hlavně o hlavě.“

„Asi vlivem adrenalinu jsem se rozhodla kopec
seběhnout. Překvapilo mě, kolik sil člověk
dokáže v sobě ještě najít. Když jsem se dostala
z lesa, nevěděla jsem, kde je cíl. Naštěstí už byli
dole lidé, kteří mě nasměřovali.“
„Protože mi mí „závozníci“ () špatně vypočetli
zbývající čas, myslela jsem si, že mi do vypršení
limitu schází posledních 10 minut. Tak jsem se
rozhodla zabojovat a do cíle prostě z posledních
sil doběhnout.“

6) Jsi spokojena s výsledným časem?
„Do závodu jsem šla s tím, že chci závod prostě
dojít a dokončit v limitu, což se mi povedlo.
Samozřejmě, že jsem měla jiná očekávání, ale
alespoň je co překonávat a kam se posouvat 

„V cíli pak bylo mile nemilým překvapením zjistit, že mám ještě hodinu k dobru  …..“

Pozn.: výsledný čas Péti byl 28:51:57 hod.. No,
dokážete si představit být tak dlouho na trase
a jít tolik vrcholů najednou?

„Ale jsem za tuto mystifikaci i bouřku ráda,
protože díky toho jsem si mohla vyzkoušet, co
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7) Komu bys chtěla poděkovat?

na hory po dvou týdnech od závodu. Pokud
tomu člověk propadne, je to závislost.“

„Chtěla bych poděkovat všem, co mě podporovali, reakce okolí byla neskutečná. Gratulovala
mi spousta lidí a již během závodu mě mnoho
lidí povzbuzovalo. Největší dík patří asi rodině,
která mi byla velkou oporou a prožívali se mnou
každý kilometr.“

„Závod jsem doběhla v jednu ráno a v cíli už
zbyla jen hrstka lidí. Takže bych chtěla někdy
zažít to, jak vás v cíli vítá skandující dav, běžíte
plni euforie a nadšení po červeném koberci
a slyšíte potlesk a slova uznání. Pyšně vycházíte
po připraveném schodišti, každý schod na sobě
nese název místa, kterým jste na trati procházeli
a na samotném vrcholu vám na krk slavnostně
zavěsí plaketu s logem B7 – „Lehce dosažené
věci nemají žádnou cenu....“

„Stejně jako mé nejlepší kamarádky, které byly
se mnou vzhůru celou noc, přijely za mnou na
trať a celkově mi byly velkou oporou.“
„Díky patří mému muži a přátelům, kteří mě
čekali v cíli a zpříjemnili mi cestu.“

Takže, pokud bude příští rok příznivý, přijďte do
hor na 15. ročník B7 podpořit někoho z blízkých,
případně se sami můžete i zúčastnit. Třeba
potkáte další odvážlivce z Markvartovic.

„A speciální poděkování patří kamarádovi, který
mi řekl, že nemám na to, abych takový závod
zvládla. Díky němu jsem šla do toho s tím, že
není jiná možnost, než závod dokončit a dojít
do cíle.„

Péti, přijmi od nás všech ještě jednou obrovské gratulace , klobouk dolů před tím, co jsi
dokázala.
Hana Brabencová

8) Poslední otázka – zúčastníš se dalšího ročníku? (víme, že spousta lidí bezprostředně
po závodě hory nechce nějakou dobu ani
vidět) …..
„Věřím, že se na trať zase vrátím. Letos jsem si to
byla vyzkoušet a do budoucna by se mi líbilo,
zlepšit výsledný čas. Teď už člověk ví, co od toho
čekat a jak během závodu lépe postupovat.
Pokud chce člověk závod dojít, tak stačí pevná
vůle, překonat bolest a nevzdat se. Ale pokud
chcete pro sebe „urvat“ nějaký dobrý výsledek,
tak je třeba začít více trénovat. Poprvé jsem šla
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Ze života v obci

Činnost SPOZ v době pandemie
Sbor pro občanské záležitosti uspořádal v červnu 2020 po uvolnění
Mimořádných opatření ministerstva
zdravotnictví Vítání občánků. V kulturním domě jsme přivítali 15 dětí, mezi
nimi 6 děvčat a 9 chlapců. Zákonným
zástupcům všech přítomných dětí jsme
předali knížku, finanční příspěvek do
začátku jejich života a starosta předat
maminkám kytičku.
Vypadá to, že jsme pozapomněli na
seniory naší obce, protože v letošním
roce byly zrušeny oba zájezdy. To proto,
že jsme nechtěli seniory vystavovat
zbytečně nebezpečí, které vyplývalo
ze situace v naší republice a ve světě
vůbec, týkající se koronaviru.
3. října se těšíme na další občánky,
kteří se v naší obci narodili a 24. října
uspořádáme v nově zrekonstruovaném
kulturním domě setkání 70-ti a 75-ti
letých občanů, samozřejmě pokud nám
to stav v republice dovolí. Budeme se
na vás těšit.
Šárka Kubišová,
předsedkyně SPOZ
Foto: Tomáš Bína
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Kulturní komise obce Markvartovice ve spolupráci s
SDH Markvartovice
Vás srdečně zvou v pátek 27. 11. 2020 na

Zahájení adventu v Markvartovicích

Program:
14:00 – 18:00 hod. - adventní jarmark
15:00 – 17:00 hod. - kapela Šajtar
17:00 - 18:00 hod. - rozsvícení vánočního stromu
a Mikulášská nadílka
18:00 hod.
- kapela Šajtar
Chybět nebude ani horký markvartovický punč.
Přijďte si popovídat a načerpat sváteční atmosféru.
Těšíme se na Vás.

Během konání akce bude pořizována fotodokumentace za účelem zveřejnění na webových
stránkách obce www.markvartovice.cz a ve zpravodaji.
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Aladinův dětský tábor 2020
V roce 2020 jsme Chatu Mečová na Horní
Bečvě proměnili v Pařezovou chaloupku. Pro
děti byla letos připravena celotáborová hra na
téma Prázdniny v mechu a kapradí, ve které
během 14-cti táborových dnů byly děti rozděleny na skupinu Křemílků a skupinu Vochomůrků a celou řadu soutěží tak absolvovaly
ve slušivých čepičkách. Etapové hry proběhly
v duchu pohádek o těchto dvou skřítcích – Jak
šili kalhoty (děti měly za úkol přišívat knoflíky
4 metry dlouhou nití), Jak hledali pět peněz (děti
měly za úkol posbírat kartičky s čísly a sestavit
z nich matematické příklady, tak aby získaly co
nevyšší výsledek), Jak hledali obrovy boty (děti
boty našly, byly to gumáky velikosti 46 a musely
v nich projít náročnou opičí dráhu), Jak učesali
vílu (zatímco holky česaly vílu, kluci pro ni vyrobili nosítka), Jak vystřelili z kanónu (střílelo se
čím se dalo na nejrůznější cíle) atd. Kromě toho
si zahrály spoustu osvědčených, ale i nových her,
za které získávaly diplomy.

i přes nejistotu ohledně koronavirového vývoje.
Všichni jsme si ho nakonec užili a už se těšíme
na další rok.
Za podporu tábora děkujeme i obci Markvartovice, která nám přispěla sponzorským darem,
díky kterému jsme mohli pro děti připravit
drobné ceny a sladké odměny za jejich úžasné
výkony v táborových soutěžích.
http://aladinuv-detsky-tabor.webnode.cz/

Jsme rádi, že se tábor vydařil, nikdo se nezranil
ani neonemocněl a podařilo se ho zrealizovat

Foto a text: Aleš Zdražil
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ZKO Markvartovice
Letní výcvikový tábor Vrbno pod Pradědem

LVT navštívil Lumír Prejda (zástupce velitele
Městské policie Hlučín) z Kynologického klubu
Dolní Benešov, který se svým psem nacvičoval
zadržení dvou pachatelů v ringo oblecích.

V termínu 25. 7. – 1. 8. jsme byli na již tradičním
výcvikovém táboru v krásném prostředí ve
Vrbně pod Pradědem.

Tábor prověřil 14 dětí, které od prvního
rána budila rozcvička v 7. 00 hod. Každý den
děti plnily různé úkoly - střelba ze vzduchovky
a z luku, náročný bojový běžecký úkol „Krmelec“,
stopování (bez psů), pachové práce - děti zkoušely čichem poznávat různé pochutiny, branný
záchranný závod, poznávací soutěž rostlin, snídaně z talíře na čas bez použití rukou, týmová
soutěž v rozdělávání ohně, stezka odvahy kolem
čarodějnice a vlkodlaka.

Během letního výcvikového tábora jsme se
připravovali na zkoušky dle NZŘ a MZŘ. Zkoušky
proběhly dne 1. 8. 2020 a všichni psovodi je
absolvovali úspěšně. Zkoušek se zúčastnili naši
psovodi: Marcela Tomášková - zkouška ZZO,
Štěpán Drobík - ZZO, Jana Tomečková - BH,
Jindřich Tomášek - BH, Alois Hajný - BH, Jana
Nováková - ZM, Martina Plačková - ZVV1, Karin
Grocholová - IFH-V, Jiří Kozelský - IGP1 - absolvoval s výcvikovou známkou Výborně a František
Valík - IGP1 (ZKO Hlučín). Psy posuzoval pan Jan
Strach, figuroval pan Radek Koza.

Děkujeme rodičům, kteří sponzorovali výhry
a odměny pro děti - Novákovi (od Katky), Hrtánovi, David Maňas, Radek Koza, Hajní, Tomáškovi, Kovářovi a Stankovi. Největší dík patří
Dominiku Kovářovi, který připravil program,
soutěže a hry pro děti.

Mimo přípravy psů na zkoušky se psovodi zdokonalovali ve stopách, poslušnosti a obranách,
cvičila se lhostejnost ke střelbě podle trenéra
zvířat Františka Šusty a základy agility. Z naší
ZKO se tábora zúčastnilo 18 členů + rodinní
příslušníci.

místopředseda ZKO
Dušan Stanke

ZKO Markvartovice pořádá 38. ročník podzimních
kynologických závodů Markvartovice dne 17. 10. 2020
Program:
7:30 hod. – prezentace
7:30 hod. – veterinární prohlídka
7:45 hod. – zahájení závodu
8:00 hod. – start prvního závodníka
16:00 hod. – vyhlášení vítězů

Propozice:
Závod se bude konat beze stop, revíry na zástěny (HŘIŠTĚ).
Soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích:
„O“		Kategorie otevřená ZVV1- speciál bez
obran a střelby s max. zkouškou ZOP,
ZZO-1, ZM,BH

Organizační výbor:
Hlavní pořadatel: Skotnica Jaroslav
Jednatel:Bc. Feketová Radana
Zdravotník: Nováková Jana
Veterinární dozor: MVDr. Gaj Jaroslav
Obecní úřad: Ing. Myslivec Pavel

„A“		Kategorie dle ZVV-1 psi s max. zkouškou
ZVV-1, IPO 1
„B“		 Kategorie dle ZVV-2 bez omezení
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„C“
Kategorie dle
IGP 3 bude-li méně
než 4 závodníci kategorie IPO3 se nekoná

Uzávěrka přihlášek:
přihlášky a startovné zašlete na adresu
Skotnica Jaroslav, Sadová 8,
Darkovičky 748 01; mobil: 604 735 472

„NOVĚ“ Kategorie
ZVV1- speciál pouze
upravená
poslušnost, stáří psa nejméně 12 měsíců:

Rozhodčí závodu:
Staniová Veronika
Strach Jan
Figuranti:
Koza Radek
Hodnocení závodu:
V každé kategorii budou oceněni tři všestranní
psi podle celkově získaných bodů.

- přivolání ke mně nebo k noze
- ovladatelnost na vodítku
- sedni, lehni, vstaň na vodítku u nohy
- za pochodu odložení vleže bez střelby
- štěkání na vodítku u nohy
- aport - předmět psovoda
- skok vysoký
- skok šplhem
- kladina nízká
- dlouhodobé odložení – 25
Výška psa v kohoutku – velikost překážky:
do 35 cm – 40 cm, 36 – 50 cm – 60 cm, nad
50 cm – 80 cm, šplhem do 35 cm – 160 cm, nad
35 cm – 180 cm

Při rovnosti bodů rozhoduje:
1. obrana 2. poslušnost 3. los
Práva a povinnosti závodníků:
Závodník může startovat s jedním psem pouze
v jedné kategorii. Každý závodník je povinen
se prokázat při prezentaci platným průkazem
o členství v ČKS a MSKS, průkazem s platným
očkováním proti vzteklině a psince. Protest
může být podán po skončení závodu, zároveň
s částkou 500,- Kč. Při oprávněném protestu
bude tato částka vrácena majiteli.
Háravé feny po domluvě s pořadatelem. Upozornění: od 1. 3. 2004 vyšla v platnost novela zákona o ochraně zvířat č. 246/1992
zákon č. 77/2004 Sb.

Startovné:
„O“, „A“.“B“,“C“ Dospělí: 250,- Kč (druhý pes psovoda 200,- Kč.)
Mládež do 18 let: 200,- Kč
(oběd v ceně)

Spoj: Ostrava – Markvartovice linka 68
Opava – Hlučín – Markvartovice
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Vítězové 37. Ročníku 2019
ZVV1 SPECIÁL bez obrany a střelby
1. místo Adéla Stanková
ZKO Markvartovice, CHP ANDY Z DAŠICKÉHO ZÁTIŠÍ
2. místo Kuncova Hana
ZKO Dolní Benešov, ARWEN UNDOMIEIL
MODRÝ IRIS
3. místo Luděk Baleja
ZKO Markvartovice, KM CARLY KOBERNA
CZECH
ZVV1
1. místo Pavel Klapec
ZKO Ludgeřovice, NO IRA Z LOMNICKÉHO
ÚDOLÍ
2. místo Bernard Rajt
ZKO Markvartovice, NO MERRY ZE ZELENÉ
TERASY
3. místo Marcela Tomášková
ZKO Markvartovice, JESSIE Z IV.PŘEMSU
ZVV2
1. místo Jiří Basista
ZKO Šenov, NO ABRA ERIGO
2. místo Lumír Prejda
ZKO Dolní Benešov, BOM ALIBI
3. místo Dušan Stanke
ZKO Markvartovice, BOM ARRA VILERRAM
Sponzoři závodu:
OU MARKVARTOVICE, CANIS PROSPER,
DORI ŠILHEŘOVICE, LECHNER, KOCUROVI

Kat. IGP 3 - o putovní pohár OU
Markvartovice
37 ročník. se nekonal z technických důvodů
Nejlepší poslušnost:
Adéla Stanková ZKO Markvartovice
Nejlepší obrana:
Dušan Stanke ZKO Markvartovice
Nejmladší účastník závodu:
Adéla Stanková ZKO Markvartovice
Nejstarší účastník závodu:
Jiří Basista ZKO Šenov
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PEPIKOVI SYNCY – léto 2020
Letošní léto je pomalu za námi a po
trochu „podivném“ jaru bylo o to
intenzivnější. Však za poslední měsíc
jsme stihli uspořádat a odehrát tři
turnaje. Dříve vrchol sezóny turnaj
Günter Cup 2020 se stal pro letošek
tím úvodním.

Po soubojích v základních skupinách a utkáních play-off, se vítězi
14. ročníku stali: Adam Hofrichter,
Lukáš Figura a Roman Šimečka. Na
druhém místě se umístili: Marek
Körner, Lukáš Glac a Matěj Ohřál
a bronzové medaile vybojovali: Jindra Vilím, Ondra Važík a Lukáš Wolf.
V kategorii žen si sladkou odměnu
a pohár vybojovaly „Bambelíny“.

Turnaj v minikopané Günter Cup
2020 se letos již po čtrnácté konal
tradičně druhou sobotu v srpnu,
a opět za krásného letního počasí.
Turnaje se opět účastnilo 10 týmů a jako
každoročně i dva týmy žen.

Umělý povrch hřiště je možno využívat i k jiným než fotbalovým účelům. A proto
jsme po loňském úspěšném turnaji uspořádali
1. ročník turnaje v pétanque – „Pepikove kule
2020“. Myslím, že tuto pohybově nenáročnou
a chytlavou hru nemusím nikomu představovat.
Tento turnaj dvoučlenných, většinou rodinných
týmů je i skvělou partnerskou terapií. Historicky 1. ročník vyhráli: Rudolf Tesař a Vendy
Pistovčáková, na druhém místě skončili manželé
Fichnovi a na třetím místě Hanka Brabencová
a Jenda Hruschka. Upomínkou vítězům budou
opět originální medaile pro vítěze (100% těžší
než ty olympijské).

Letos podruhé na novém hřišti, pod dohledem
zodpovědného pana doktora Káji, jsme se
v úmorném vedru opět výborně pobavili skvělými výkony všech zúčastněných.

Tím třetím turnajem byl přesunutý 9. ročník
turnaje „O pohár starosty obce v nohejbale“,
který proběhl první zářijovou sobotu. Turnaje
se letos zúčastnilo pouze 12 hráčů, což jsou jen
čtyři týmy. Proto jsme se rozhodli, že pro příští
(již jubilejní 10. ročník), tento turnaj „otevřeme“
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všem zájemců i z jiných obcí, než z Markvartovic.
Snad tímto opět navrátíme turnaji zašlou slávu…

Tím jsme zakončili venkovní sezónu a doufáme, že nám koronavirová opatření umožní
uspořádat turnaje v nohejbale v tělocvičně ZŠ:
Hallowenský turnaj – 31. 10. 2020 a tradiční
před Silvestrovský turnaj 27. 12. 2020.

Vítězi turnaje se stali: Tomáš Fichna, Vladimír
Pistovčák a Martin Porman. Na druhém místě
se umístili: Matěj Kalvar, oslavenec Tomáš Kalvar
a Honza Kárych a bronzové medaile vybojovali:
Petr Tesař, Luboš Robenek a Patrik Hofrichter.

Fotogalerie z Günter Cupu 2020, turnaje
v Pétanque a všech ostatních akcí Pepikovych
synků si můžete prohlédnout : http://pepikovisyncy.rajce.idnes.cz/
Videoreportáže Günter Cupu 2016 a 2019
můžete zhlédnout:
http://www.hlucinsko.tv/2019-08-16-markvartovice-turnaj-v-minikopane-na-novem-hristi.
html
http://www.hlucinsko.tv/2016-08-22-markvartovice-minifotbal-pro-zabavu.html
Za „Pepikove synky“
Milan Stoklassa
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Soutěž mladých hasičů v Markvartovicích
Po dlouhé době se nám opět rozjel kolotoč
hasičských soutěží hlučínské ligy mládeže. Jarní
soutěže byly z důvodu pandemie COVID-19
nenávratně zrušeny . Na podzim se situace
s pořádáním soutěží trochu uklidnila, a tak jsme
mohli přivítat 21 družstev mladých hasičů z širokého okolí Hlučínska na druhém kole hlučínské
ligy mládeže. Soutěž se uskutečnila 20. 9. 2020
za krásného slunečného nedělního dopoledne
v areálu kynologů a na nové atletické dráze
u fotbalového hřiště. Soutěžilo se v tradičních
disciplínách požárního útoku a štafety požárních dvojic. A jak si vedli naší mladí hasiči?
V rámci hlučínské ligy mládeže (započítávají
se obě disciplíny) se naši starší žáci umístili na
9. místě a mladší žáci na místě 2.  Zároveň
s touto soutěží probíhala soutěž o Putovní pohár
starosty obce Markvartovice, do které se započítávala pouze disciplína požárního útoku. Starší
žáci obsadili bramborovou 4. pozici, a mladší
žáci 3. místo. Na startu požárního útoku se
předvedli také naši nejmladší žáci z přípravky,
pro které to byla vůbec první soutěž, které
se zúčastnili, a svou chvíli slávy si před zraky
rodičů a diváků nesmírně užili. Putovní poháry
si z rukou starosty obce pana Ing. Pavla Myslivce
převzali za své vítězství v kategorii starších
družstvo z Dobroslavic a v kategorii mladších
družstvo z Kozmic. Gratulujeme k dosaženým
výsledkům všem zúčastněným družstvům

a také naší mládeži, která se ve velké konkurenci
týmů z Hlučínska určitě neztratila. Na podzim
nás čekají soutěže v Závadě, Dobroslavicích,
Vřesině, Děhylově a v Darkovicích. Bude však
záležet na tom, co nám epidemiologická situace
dovolí. Přesto držíme palce naší mládeži v dalších soutěžích 9. ročníku hlučínské ligy mládeže.
Adam Hofrichter

Foto - Natálie Dudková
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Dobrá věc se opět podařila
Až 12. 7. 2020 jsme se kvůli nepřízni počasí opět
sešli na místním fotbalovém hřišti, abychom
podpořili dobrou věc, pomohli Klárce Černé,
která má od narození hypoxické a pohybové
potíže. Charitativní fotbalové odpoledne bylo
oproti loňskému roku podpořené zvučnými
sportovními jmény především z řad lokálních
špičkových hokejových klubů ELH. Místní
SK Markvartovice vyzval tým BO Ostrava, za
který nastoupili m.j. borci jako je Roman Polák,
Rostislav Olesz, bratři Šimon a Matěj Stránští,
Patrik Zdráhal, Lukáš Klok, Ondrej Šedivý, Daniel
Dolejš, či exligový fotbalista Martin Opic. Utkání
se od začátku neslo ve vyhecovaném tempu,
obě strany chtěly zvítězit. To, že se to nakonec
podařilo týmu BO Ostrava, který zvítězil 3-0,
není až tak důležité. Mnohem důležitější je fakt,
že následná dražba NHL dresu Romana Poláka
(St. Luis Blue) a dresu brankáře FC Baníku Ostrava Jana Laštůvky, vynesla malé Klárce, spolu
s příspěvkem týmu BO Ostrava a dobrovolným

vstupným, skvělou částku 101.000,- Kč. Děkujeme všem, tentokrát především týmu BO
Ostrava, který byl schopen se na poslední chvíli
přizpůsobit změně termínu. Zapomenout ale
nesmíme ani na vystoupení mažoretek, které
skvěle zpestřily čas mezi poločasy.
Tomáš Bína

Foto - T. Bína
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Výstava fotografií

Radima Štefana
a
Izabely Oujezdské
Příroda, květiny,
zvířata zoologických zahrad,
architektura, makro,…

Vernisáž 14. října (středa)
v 17 hodin,
KD Markvartovice
26
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Jak jsme otevírali 3. třídu „Berušek“ v naší mateřské škole
a popřál nám, ať jsou tyto prostory protkány
láskou, radostí a spokojeností. Zároveň při této
příležitosti proběhl „Den otevřených dveří“ a tak
si přítomní hosté a rodiče mohli prohlédnout
všechny prostory MŠ.

Letos jsme začali jinak než obvykle. Již v přípravném týdnu jsme chystali „velkou slávu“.
Ve středu 26. 8. proběhlo slavnostní otevření
3. třídy naší mateřské školy. Zahájení se zúčastnili představitelé naší obce, starostové okolních
vesnic a také široká veřejnost. Přestřihnutím
pásky jsme mohli vstoupit do nových prostor.
S panem starostou jsme přípitkem přivítali
všechny hosty a popřáli jsme naší nové třídě vše
nejlepší. Ředitelka zhotovitelské firmy KP Revital
následně předala šek v hodnotě 5.000,- Kč na
nákup hraček. Během prohlídky jsme mohli
zhlédnout zajímavou videoprojekci - „jak přístavba krůček po krůčku probíhala a jak se stará
kotelna, sklepy a garáž proměnily v moderní
prosluněnou třídu“. Děti měly příležitost pohrát
si v nové prostorné třídě s hračkami. K slavnostnímu aktu byl také pozván kaplan Lukáš
z Ludgeřovic, který vysvětil všechny prostory

1. 9. jsme v naší školce přivítali nejen nové děti,
ale také tři pedagogické pracovnice a jednu
provozní zaměstnankyni. A jak se dětem ve
školce líbí? První týden se objevily mráčky
v podobě dětských slziček, ale nyní již můžeme
konstatovat, že vysvitlo sluníčko a na dětských
tvářičkách září úsměvy.
Přeji všem dětem a zaměstnancům, aby jim
úsměv na tváři vydržel a byli v naší školce
spokojeni.
Balgarová Dagmar
ředitelka MŠ Markvartovice
Foto: P. Miksteinová
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Okénko do života naší základní školy
o přestávkách při pohybu po veřejných prostorách, při přechodu do tělocvičny, do šaten nebo
do jídelny musejí mít žáci i vyučující roušky.

Letošní prázdniny utekly jako voda a kvapem
se přiblížil nový školní rok. Já už od některých
z vás slyším – vždyť jsme měli děti doma s malou
přestávkou téměř půl roku. Ale věřte, že ani
učitelé ani žáci neměli prázdniny. Všichni jsme
se museli naučit novému způsobu učení. Učitelé museli hledat co nejsnadnější způsob, jak
dětem podat novou látku, aby vše zvládli s co
nejmenší pomocí rodičů (i když i na tu jsme
hodně spoléhali) a žáci se museli naučit učit
se samostatně. Což pro velikou většinu z nich
nebylo jednoduché.

Snažíme se vycházet s žáky co nejvíce ven a využívat tak ještě teplého babího léta. Ve středu 23.
září jsme jeli všichni na Pustevny, podívat se na
pískovcové sochy a na stezku Valaška, abychom
tak využili volného vstupu, který všem umožnil
Moravskoslezský kraj, aby podpořil turistiku.
Prošli jsme se k soše Radegasta a ke Kapli svatého Cyrila a Metoděje. Počasí bylo chladnější,
ale to nikomu z nás nebránilo si výletu, jak se
patří, užít.

Ale nový školní rok začal a já tajně doufám, že
s žáky vydržíme ve škole co nejdéle, nejlépe až
do června 2021.

S blížícím se školním rokem jste určitě v médiích
zaznamenali uzákonění distanční výuky (výuka
na dálku). Školám byla přiznána Ministerstvem
školství finanční výpomoc na dovybavení počítači, které mohou žáci využívat při distančním
vzdělávání. Takže - pokud nemáte doma počítač,
který může žák používat, bude vám ve škole
oproti podpisu zapůjčen. Každý žák je povinen
účastnit se výuky. Ve škole pak dostanou svou
e-mailovou adresu, pomocí které se přihlásí
k MS Teams – jde o program, který pracuje
podobně jako vyšší verze skypu, a tak budeme
s žáky ve spojení.

V letošním roce jsme mezi sebou přivítali
nové správní zaměstnance, jejichž povinností
je uklidit školu, denně řádně vydezinfikovat
třídy, chodby, WC a vše, čeho se učitelé i žáci
v dopoledních vyučovacích hodinách dotýkají.
Dále pomáhají paní školnici při výdeji stravy. Po
obědě musejí opět vše vydezinfikovat a připravit na další den.
My jsme, společně se zřizovatelem (obcí
Markvartovice), pořídili pro všechny žáky
nové barevné jedno lavice, takže sedí každý
žák sám. Ve vyučování žáci nemusejí používat
roušky (někteří se učí v ochranných štítech),
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Jistě pro vás není tajemstvím, že na zasedání
Zastupitelstva obce jsme odsouhlasili dostavbu
druhého stupně naší základní školy. Pokud
všechno půjde podle plánu a budou vyřízena
všechna povolení, mohli bychom v druhé
polovině budoucího roku začít stavět. Už teď
přemýšlíme o tom, že zahájíme výuku druhého
stupně v příštím školním roce v prostorách
naší školy, takže by už letošní páťáci mohli
pokračovat v povinné školní docházce na naší
škole, což jistě bude alespoň pro některé z vás
dobrá zpráva.
Závěrem bych chtěla žákům, rodičům a v neposlední řadě i učitelům popřát, aby se jim co
nejrychleji podařilo přizpůsobit se novým podmínkám, dotýkajících se života celé společnosti
a doufám, že se nám podaří vydržet ve škole,
v přímém kontaktu se žáky, co nejdéle.
Šárka Kubišová
ředitelka ZŠ

Foto - A. Kačmařová
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