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Z obecního úřadu

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

i na dalších kulturních akcích odměníte organizátory svou hojnou účastí.

zima se s námi loučí
a přichází tolik očekávané jaro. Příroda se probouzí k novému životu.
Začnou se zvelebovat
zahrádky a jako v minulých letech, budete moci
to, co se nevejde do bio popelnic, odložit
do kontejnerů, které budou podle potřeby
opět přistavovány na obvyklá místa. Končí
také topná sezóna a Moravskoslezský kraj
vyhlašuje třetí a poslední výzvu na další výměnu nevyhovujících kotlů na pevná paliva.
Na tuto výzvu bylo pro náš kraj vyčleněno
500 mil. Kč. Další výzva už nebude a datum
1. 9. 2022, od kdy se nebudou moci používat
kotle 1. a 2. emisní třídy, se blíží. Zlepšeme si
ovzduší v naší obci! Využijte dotaci na likvidaci
starých neekologických kotlů. Také naše obec
podpoří každou takovouto výměnu kotle 5.000
Kč. Nově je tady možnost, zajistit bezúročnou
kotlíkovou půjčku pro ty domácnosti, které
nemají našetřeny prostředky na výměnu
starého kotle. Více se o všem dočtete na
jiném místě tohoto zpravodaje nebo na našich stránkách. O této možnosti bude jednat
zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání,
kdy budeme znát počet potencionálních
zájemců o poskytnutí kotlíkové půjčky.

Jak jste možná zaregistrovali, na hřišti vedle fotbalové plochy byla zahájena výstavba
atletické dráhy. Během března by měly být
hotovy podkladové vrstvy a obrubníky a s rozjezdem obaloven na začátku dubna pak bude
položen asfaltový koberec a po odvětrání pak
do cca 14 dnů nastříkán tartan. Vzniknou takto
4 atletické dráhy pro volnočasové aktivity
našich dětí i dospělých sportovců. Taktéž na
začátek dubna je naplánována oprava ulice
Lipová po dostavbě splaškové kanalizace
a to v celé šířce. Komunikace Na Panském
s ohledem na čilý stavební ruch bude opravena později.
Nad dětským hřištěm, na ulici Ke Kapli
u bývalého statku, bude do léta vyměněn
přírodní trávník za umělý a vznikne tam hřiště
pro malý fotbálek, což jistě ocení účastníci
dalšího ročníku Gűnter cupu, ale také ostatní
malí i velcí fotbalisté. Občané, kteří využívají
cyklotrasu nad hřištěm, si jistě všimli nově
vykolíkované trasy směrem na Ludgeřovice.
Zde připravujeme obnovit starou polní cestu
pro pěší a cykloturisty. Nyní čekáme na vydání
územního a stavebního povolení.
V obci se intenzivně staví a rok od roku
se naše obec rozrůstá. K 1. 1. 2019 už máme
2053 obyvatel. I proto připravujeme rozšíření
naší mateřské školy o jednu třídu. Na projektové dokumentaci se intenzívně pracuje,
a pokud se nám podaří do června získat
stavební povolení a vybrat ve výběrovém
řízení zhotovitele stavby, začali bychom
s přestavbou ještě o prázdninách. Věříme, že
se vše bude příznivě vyvíjet a v příštím roce

Dovolte mi, se krátce vrátit k uplynulým
týdnům. Chci poděkovat kulturní komisi za
přípravu dvou skvělých akcí. Novoroční koncert Martiny Kociánové v naší kapli a hudební
odpoledne s Jakubem Smolíkem pro naše
ženy u Wybrantze. Tyto akce si našly své
spokojené a vděčné posluchače. Věřím, že
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veřejnosti. Vysvěcení kříže bude 15. června
v 17 hodin v rámci oslav našeho tradičního
odpustu.

bude tato nová třída připravena přijmout
další naše děti.
Nechce se ani věřit, ale v únoru a začátkem března už dvakrát vyjížděli naši hasiči
k požáru travního porostu a při obou výjezdech měli problémy s neukázněnými řidiči
na místních komunikacích, kdy jejich auta
bránila bezpečnému a rychlému průjezdu
techniky k ohni. Nechci domýšlet situaci,
kdyby hořel váš dům a v něm byli v ohrožení
vaši blízcí a hasiči nedojeli včas na místo
zásahu. Proto znovu vyzývám všechny řidiče, aby odstavovali svá vozidla na svých
pozemcích a neblokovali místní komunikace.
Nevhodné parkování bude kontrolovat a pokutovat městská policie. Bohužel, bez represe
se asi situace s průjezdnosti našich úzkých
místních komunikací nezlepší.

Co bychom v naší obci chtěli pro spokojený život nás všech udělat, najdete v prvním
Strategickém plánu obce Markvartovice na
léta 2019-2023, který byl schválen na posledním jednání zastupitelstva. Strategický plán
najdete na našich webových stránkách. Vaše
další podněty a připomínky k rozvoji obce
můžete předkládat k projednání kdykoliv na
e-mailové adrese: urad@markvartovice.cz.
Za měsíc tady máme Velikonoce a tak
Vám všem chci popřát jejich pohodové
a veselé prožití a hlavně hodně zdraví a elánu.
Užívejte si krásných jarních dnů, nové zeleně
a probouzející se přírody.

Loni jsme s dotací opravili kříž v zahradě
u manželů Hahnových. Na jaře chceme upravit
okolí a zpřístupnit tuto sakrální stavbu široké

Ing. Pavel Myslivec
starosta obce

Výtah z usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce
Markvartovice konaného dne 4. 3. 2019
v Kulturním domě v Markvartovicích
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

•

Rozpočtové opatření č. 2

•

Zprávu finančního výboru

•

•

Rozpočtové opatření č. 1

•

Informace o bezúročných kotlíkových
půjčkách a doporučuje dotazníkovým
šetřením zjistit skutečný zájem o tuto
půjčku u občanů obce

Žádost xxxxxxxx o prodloužení lhůty pro
vyřízení stavebního povolení ke stavbě na
pozemku p. č. xxxxxx, zapsaný na LV č. xxx
pro k.ú. Markvartovice, do 31. 12. 2019.

•

Strategický plán obce Markvartovice 2019
– 2023

•

Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji – 3. výzva“

•

Smlouvu o poskytnutí účelově určené do-

Zastupitelstvo obce schválilo:
•

Poskytnutí finančního daru ve výši 36 300 Kč
Dětské rehabilitaci Hlučín na úhradu vstupní terapie metody TheraSuit pro xxx
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Zastupitelstvo obce neshledalo:

tace ve výši 60 000 Kč, na spolufinancování
projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva, z rozpočtu obce
Markvartovice
•

Rozšíření pumptrackové dráhy.

•

Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. SB-2018-01 uzavřenou mezi:
Zemědělský podnik Razová, státní podnik
v likvidaci a Obec Markvartovice.

•

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z účetní evidence obce Markvartovice
v celkové hodnotě 25.120 Kč

•

V rozhodnutí dostavět splaškovou kanalizaci pro 6 RD na ul. Lipová úmysl obce
poškodit žadatele pana Xxxxxxxxxx
Xxxx a jeho požadavek bude vyřešen při
dostavbě III. etapy splaškové kanalizace
Markvartovice.

Zuzana Pistovčáková
místostarostka

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
Třetí adventní neděli 16. 12. 2018 se před
soumrakem sešlo přibližně 100 občanů
u vánočního stromu před kaplí Nejsvětější
Trojice, aby si společně zazpívali koledy,
zahřáli se teplým čajem nebo punčem
a vzájemně si popřáli krásné vánoční
svátky. Akci zahájil svým úvodním slovem

starosta obce Ing. Pavel Myslivec. Hudební
doprovod zajistili členové scholy Ludgeřovice.
Všem přítomným děkujeme za účast
a příští rok si opět přijďte zazpívat.
Zuzana Pistovčáková
místostarostka
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SVÁTEČNÍ BRUSLENÍ A SILVESTROVSKÝ POCHOD
Stejně jako v předcházejících letech, tak
i ke konci roku 2018 uspořádal Sportovní
klub Markvartovice ve spolupráci s HC Lipina
tradiční sváteční bruslení v Bohumíně. Účast
byla hojná. Nejen děti, ale i dospělí si mohli
vyzkoušet nové brusle, nebo i hokejovou
výzbroj, kterou jim přinesl Ježíšek. Jsme rádi,

že můžeme aspoň částečně našim občanům
umožnit toto zimní vyžití, které nám nepřináší
tradiční vánoční počasí.
Na tuto sportovní akci jsme navázali
hned o pár dnů později další akcí a to Silvestrovským pochodem po okolí Markvartovic.
Účast na pochodu byla i navzdory počasí
předcházejících dnů velká. Všichni jsme se
sešli u kulturního domu, odkud byl zahájen
pochod. Trasa vedla směrem k Černému
lesu, okrajem Šilheřovic a následně jsme se
vraceli přes Bažantnicí zpět do Markvartovic.
Část trasy byla trochu obtížná obzvláště pro
účastníky s kočárky. Při plánování dalšího
ročníku Silvestrovského pochodu se určitě
zaměříme na zvolení lepší trasy, tak aby se
mohli zúčastnit všichni.
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Během pochodu čekalo na všechny připravené občerstvení na rybníku Hasičák ve
formě svařáku a čaje a následně pak v cíli
v kulturním domě na hřišti klobása. Zároveň
jsme pro účastníky měli připravené pamětní
odznáčky, kterými jsme snad udělali radost.

Velké poděkování tímto vyjadřujeme
všem, kdo nám při organizování pochodu pomohli, zejména členům spolku Rybník Hasičák
a drahým polovičkám ze spolku HC Lipina.
Za SK Markvartovice a HC Lipina
Aleš Vjačka
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OCENĚNÍ DÁRCŮ KRVE
V předvánočním čase, na svém druhém
zasedání, ocenili zastupitelé obce a přítomní občané dobrovolné dárce krve, kterým
vyjádřili díky za jejich rozhodnutí darovat
krev – nenahraditelnou živou tekutinu. Jako
poděkování za tento hluboce lidský přístup
předal finanční dar starosta obce panu Stanislavovi Janošovi za 160 bezpříspěvkových
odběrů krve a pánům Janovi Lhotskému
a Jiřímu Dihlovi za 120 odběrů krve.
Zdůraznil, že ocenění dárci jsou důkazem
toho, že jsou mezi námi lidé, kteří pomáhají
a myslí na druhé po celý rok.
Zuzana Pistovčáková
místostarostka
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VÝSLEDKY KOLEDOVÁNÍ V ROCE 2019

Výsledky koledování v roce 2019
Výsledky
koledování v roce 2019
Vykoledovaná
Vykoledovaná

OBEC

OBEC

částka
16 005 Kč
Vykoledovaná
částka
19 873 Kč
16 005 Kč
109 688 Kč
19 873 Kč
137 664 Kč
109 688 Kč
73 737 Kč
137 664 Kč
144 100 Kč
73 737 Kč
116 379 Kč
144 100 Kč
55 661 Kč
116 379 Kč

částka
Kravaře, včetně Vykoledovaná
Antošovice
OBEC
KoutůOBEC
a
260
327 Kč
částka
Bělá
Dvořiska včetně
Kravaře,
Antošovice
Bohuslavice
Ludgeřovice
165
Koutů
a
260 103
327 Kč
Bělá
Bolatice
Dvořiska
Markvartovice
72 193 Kč
Borová
Bohuslavice
Ludgeřovice
165 103 Kč
Darkovice
Píšť
88 613 Kč
Bolatice
Markvartovice
72 193 Kč
Dolní Benešov
Borová
Rohov
33 400 Kč
Zábřeh
Darkovice
Píšť
88 613 Kč
Hať Benešov
Strahovice
50 758 Kč
Dolní
Rohov
33 400 Kč
Hlučín Zábřeh
Sudice
33 160 Kč
Bobrovníky
Hať
Strahovice
50 758 Kč
Hlučín –
83 661
759 Kč Sudice
Šilheřovice
68 160
408 Kč
55
33
Darkovičky
Bobrovníky
- město
250 197 Kč Štěpánkovice
148 509 Kč
Hlučín –
83 759 Kč Šilheřovice
68 408 Kč
Chuchelná
63 221 Kč Třebom
6 205 Kč
Darkovičky
Hlučín - město
250
148
509 Kč
Kobeřice
154 197
696 Kč Štěpánkovice
Vřesina
64 681
Chuchelná
63
221 Kč Třebom
6 205
Kozmice
84 287
Závada
29
885 Kč
Kobeřice
154 696 Kč Vřesina
64 681 Kč
Celkem vykoledováno:
2 330 509 Kč 29 885 Kč
Kozmice
84 287 Kč Závada

Část pro Hlučínsko dle určeného klíče (65 %): 1 514 831 Kč
Celkem vykoledováno: 2 330 509 Kč
Část pro Hlučínsko dle určeného klíče (65 %): 1 514 831 Kč

Děkujeme všem lidem, kteří při Tříkrálové sbírce 2019 přijali
koledníky a projevili svou solidaritu s potřebnými. Zároveň děkujeme
Děkujeme všem lidem, kteří při Tříkrálové sbírce 2019 přijali
všem koledníkům, koordinátorům, zástupcům farností a obcí a měst
koledníky a projevili svou solidaritu s potřebnými. Zároveň děkujeme
za spolupráci. Bez vaší obětavosti a nadšení by nebylo možné sbírku
všem koledníkům, koordinátorům, zástupcům farností a obcí a měst
uskutečnit.
za spolupráci. Bez vaší obětavosti a nadšení by nebylo možné sbírku
uskutečnit.
Vaše Charita Hlučín.
Vaše Charita Hlučín.
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OBYVATELÉ HLUČÍNSKA DAROVALI V TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE
REKORDNÍ ČÁSTKU
Hlučín, 14. 1. 2019 – Přes tisíc koledníků na
Hlučínsku vybralo v rámci Tříkrálové sbírky
částku 2 330 509 Kč, což je rekordní výsledek
v 18-cti leté historii sbírky. Většina vykoledované částky zůstane v regionu a pomůže
k zajištění kvalitní péče o umírající, nemocné
a znevýhodněné lidi.

ledované částky, což je 1 514 831 Kč. Ty plánuje Charita Hlučín použít na zajištění péče
o umírající, nemocné a znevýhodněné lidi. Část
výtěžku půjde na nutné opravy v domově pro
seniory a také rekonstrukci charitního domu
v Hlučíně.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. V roce 2018 se v celé ČR vybralo
přes 116 mil. Kč. Na Hlučínsku se letos do
sbírky zapojilo 311 skupinek, což představuje
přibližně 1 000 dobrovolníků. Další desítky lidí
pak pomáhaly se zajištěním sbírky ve farnostech a na městských a obecních úřadech. Pro
koledníky připraví Charita Hlučín poděkování
v podobě pozvání do kina v Bolaticích.

„Rád bych upřímně poděkoval místním
obyvatelům, že přijali koledníky s otevřenou
náručí a přispěli na dobrou věc. Hlučínsko
opět patří k nejštědřejším regionům v rámci
celé ČR. Také chci poděkovat všem koledníkům,
koordinátorům, zástupcům farností a měst
a obcí. Bez jejich oběti a nadšení by sbírka
nemohla být tak úspěšná,“ řekl ředitel Charity
Hlučín Pavel Sobol.
Z celkového výtěžku sbírky zůstane dle
stanoveného klíče na Hlučínsku 65 % vyko-

KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES,
PODÉL SILNICE I/56
Jak si mnozí občané Markvartovic povšimli,
během měsíce února proběhlo kácení dřevin
rostoucích podél silnice I. třídy č. I/56 v úseku
Ludgeřovice – Hlučín (km 23,35 – 24,45) v k.ú.
Markvartovice. Kácení dřevin bylo realizováno
na pozemcích, které jsou v majetkové správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, v prostoru
ochranného pásma silniční komunikace.
Účelem tohoto plošného smýcení porostu
byla obnova porostu a zajištění jeho stability
v dlouhodobém horizontu. Důvodem kácení
byl špatný zdravotní stav porostu. Porost byl
reprezentován z 92% trnovníkem akátem, zbylé

procento bylo zastoupeno vrbou bílou, olší
lepkavou, topolem osikou, třešní ptačí a břízou bělokorou. Vlastnímu kácení předcházela
etapa povolování, v rámci které se vyjadřoval
k záměru Krajský úřad Moravskoslezského
kraje, záležitost byla projednána s Agenturou
ochrany přírody a krajiny ČR, proběhlo také
jednání se soudním znalcem. Jak již bylo uvedeno výše, zdravotní stav porostu byl špatný.
Jednalo se o dřeviny staré, ve stadiu pozdní
dospělosti až senescence, které se stávaly
provozně nebezpečné. Stromy vykazovaly
defekty na kmenech a kosterních větvích,

9

ICE
KVARTOV
MAR

Ze života v obci

sníženou fyziologickou vitalitu, část stromů
byla napadena dřevokaznými houbami.
Rizikový stav porostu byl potvrzen i dopravní
nehodou, která se stala v loňském roce, při

které spadl na projíždějící osobní automobil
suchý trnovník akát a vůz zcela zdemoloval.
Pavel Merta

NOVOROČNÍ KONCERT
Možnost kulturního vyžití měli naši občané
hned v počátku nového roku. 2. ledna se konal
v kapli Nejsvětější trojice novoroční koncert.
Všichni přítomní si mohli poslechnout krásné
skladby českých a zahraničních hudebních
skladatelů v podání Martiny Kociánové
a Pražského komorního tria. Paní Kociánová
jednotlivé skladby propojila velmi poutavým
vyprávěním, přičemž občas nezůstalo jedno
oko suché.

a obrovským aplausem všech návštěvníků,
kteří při odchodu nešetřili slovy chvály
a uznání.

Účinkující byli na konci vystoupení obdarováni drobnými dárečky z rukou pana starosty

Zuzana Pistovčáková
místostarostka

Kulturní komise na začátku roku nasadila
vysokou laťku a věřím, že ji udržíme při pořádání kulturních akcí během celého roku.
Těšíme se na setkání s Vámi.
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NOVOROČNÍ KONCERT
a obrovským aplausem všech návštěvníků,
kteří při odchodu nešetřili slovy chvály
a uznání.

Možnost kulturního vyžití měli naši občané
hned v počátku nového roku. 2. ledna se konal
v kapli Nejsvětější trojice novoroční koncert.
Všichni přítomní si mohli poslechnout krásné
skladby českých a zahraničních hudebních
skladatelů v podání Martiny Kociánové
a Pražského komorního tria. Paní Kociánová
jednotlivé skladby propojila velmi poutavým
vyprávěním, přičemž občas nezůstalo jedno
oko suché.

Kulturní komise na začátku roku nasadila
vysokou laťku a věřím, že ji udržíme při pořádání kulturních akcí během celého roku.

Účinkující byli na konci vystoupení obdarováni drobnými dárečky z rukou pana starosty

Zuzana Pistovčáková
místostarostka

Těšíme se na setkání s Vámi.

VÝZVA OBČANŮM
V minulých měsících byli někteří občané Markvartovic osloveni advokátní kanceláří
Mgr. Michala Noska z Ostravy ohledně uzavření smlouvy o zřízení služebnosti vedení inženýrské sítě, konkrétně splaškové kanalizace, přes pozemek ve vlastnictví občanů. Jde
o formální úkon spočívající v zápisu této služebnosti do katastru nemovitostí, a to za úplatu
dle rozsahu stavby. Protože mnozí z oslovených nijak nereagovali, žádáme, aby tak učinili
dle zaslané výzvy, nebo alespoň sdělili své stanovisko, zdali se zřízením služebnosti souhlasí
či nikoli, případně za jakých podmínek. Kontaktujte, prosím, přímo Mgr. Michala Noska, a to
na tel. 731 505 191, písemně na adrese Purkyňova 787/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
či elektronicky na nosek@ak-nosek.cz.
Děkujeme,
Ing. Pavel Myslivec, starosta obce
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FOTOSOUTĚŽ 2019

V Podmínky soutěže:
• zahájení soutěže: březen 2019
•

soutěže se mohou zúčastnit pouze obyvatelé obce Markvartovice

•

fotografie budou přijímány pouze v elektronické podobě (formát JPG) prostřednictvím
elektronické pošty. Adresa pro zasílání fotografií je pistovcakova@markvartovice.cz.
Předmět – FOTOSOUTĚŽ

•

každý účastník soutěže může zaslat max. 10 fotografií na téma „Můj koníček, aneb jak
trávím volný čas v naší obci“

•

fotografie nesmí být starší dvou let, tj. maximálně rok 2017

•

ze soutěže budou vyřazeny prokazatelně a radikálně upravené fotografie (fotomontáže,
apod.)

•

ke každé fotografii doplňte krátký popis, lokalitu, datum pořízení, autora fotografie
a kontakt na autora (jméno, e-mail, tel., adresu)

•

výhercem soutěže se stává fotografie, která ve veřejném hlasování dne 13. 9. 2019
na akci Krmášové koláčobraní obdrží nejvíce hlasů
• pro autory prvních tří nejlepších fotografií jsou připraveny věcné ceny
• fotografie jiného nebo nevhodného námětu NEBUDOU
ZAŘAZENY DO SOUTĚŽE
• zasláním fotografie do soutěže souhlasí soutěžící
s použitím fotografie pro potřeby Obecního úřadu
Markvartovice – kalendář obce Markvartovice, prezentace, reklama, výzdoba obecního úřadu atd.

PODĚKOVÁNÍ
S velkou radostí a obrovským pocitem štěstí chci Vám i dalším úžasným lidem poděkovat
za finanční dar pro Štěpánka Krajíčka ze sbírky při příležitosti konání novoročního koncertu,
kterou mi předala paní Smolková. Finanční dar, který jsme obdrželi, bude využít na intenzivní
neurorehabilitaci pro Štěpánka, kterou pojišťovna bohužel nehradí.
S pozdravem a velkým díkem
Pavla Vlčková
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FAKTURACE STOČNÉHO
Fakturace stočného bude vystavená obci, a to následující měsíc po vystavené fakturaci vody
od SMVaK Ostrava. Při zadání platby stočného musí být uveden správný variabilní symbol,
bez toho nebude platba přiřazená a bude se jevit jako nezaplacená.
Variabilní symbol = FAKTURA - daňový doklad ( číslo faktury)

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

INFORMACE K 3. VÝZVĚ KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ
Dne 7. ledna 2019 byla pro kraje vyhlášena 117. výzva Ministerstva životního prostředí
týkající se kotlíkových dotací.
Krajský dotační program, v rámci kterého budou moci žadatelé v Moravskoslezském kraji
podávat své žádosti o dotaci na výměnu kotle, bude vyhlášen nejdříve v měsíci dubnu 2019.
Termín příjmu žádostí o dotace předpokládáme nejdříve od května 2019.
Pro bližší informace o podmínkách dotačního programu, termínech a jednotlivých detailech
výzvy sledujte prosím tyto webové stránky: https://lokalni-topeniste.msk.cz/

595 622 355
E-MAIL: kotliky@msk.cz

KOTLÍKOVÁ LINKA:

KOTLÍKOVÁ KANCELÁŘ:
A106 ve dnech: PO a ST: 8-17h, ÚT a ČT: 8-14:30h, PÁ: 8-13h

KOTLÍKOVÉ PŮJČKY
Moravskoslezský kraj připravuje 3. výzvu
na zlepšení ovzduší v kraji. Pro tyto účely je alokováno 500 miliónů korun. Obec chce i tuto
výzvu podpořit a bude přispívat částkou 5.000
Kč na jednu výměnu kotle.

Rádi byste využili tuto příležitost a vyměnili starý kotel za nový a ekologický, jenže
nemáte dostatek finančních prostředků?

14
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S řešením přichází Státní fond životního
prostředí ve spolupráci s Moravskoslezským
krajem a obcí.

bíhat do 29. listopadu 2019 nebo do vyčerpání
financí. Žádat se musí už na konkrétní počet
kotlů, včetně konkrétních typů.

Jedná se o to, že domácnosti, které nemají
našetřeny prostředky na výměnu starého
kotle, si budou moci dopředu požádat u své
obce o tzv. kotlíkovou půjčku, z níž výměnu
zaplatí. Půjčka bude bezúročná, takže nezaplatí ani korunu navíc. Moderní ekologicky
šetrné zdroje se tak stanou dostupné i pro
domácnosti, pro které byly dosud vstupní
náklady na nákup nového zdroje překážkou.

Pokud máte zájem využít tuto kotlíkovou
půjčku, zašlete žádost na e-mail: urad@
markvartovice.cz nebo se přijďte informovat
osobně. Podle vašeho zájmu o půjčku budou
zastupitelé na nejbližším jednání zvažovat,
zda obec bude půjčky poskytovat.
Další informace o kotlíkových půjčkách
naleznete na tomto odkazu:
https://www.sfzp.cz/tiskove-centrum/
tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=84

O finanční prostředky na poskytování zvýhodněných půjček formou dotace by mohla
obec požádat SFŽP. Příjem žádostí bude pro-
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SBĚR TEXTILU PRO ARMÁDU SPÁSY
Máte doma obnošené staré věci
a nevíte, co s tím? Jednou z příjemných možností je darovat tyto věci
a pomoci tak druhým.

Kontakt:
Kateřina Ramaislová
Tel.: +420 251 106 420
Mobil: +420 773 798 906
Email: katerina_ramaislova@czh.
salvationarmy.org

Jedinou podmínkou pro příjem
oblečení je, aby bylo čisté a funkční.
Dětské oblečení a hračky mohou
pomoci a udělat radost například
v azylových domech pro matky s dětmi nebo na komunitních centrech pro rodiny
s dětmi, pánské a dámské využijeme zase
v azylových domech pro muže a ženy. Mimo
jiné přijímáme např. přikrývky, polštáře, povlečení, deky, nádobí, hygienické prostředky.

Jak darovat:
Sběr v naší obci zajišťují pracovníci
technických služeb 4 x ročně a následně je
darován Armádě spásy jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích.
Vyřazený textil a oděvy připravte do igelitových tašek nebo pytlů před své domy vždy
do 8:00 hodin.

Pokud chcete přispět i jiné věci, které
nejsou v seznamu, nevadí. Kontaktujte nás.
V každém z azylových domů a komunitních
center jsou jiné potřeby. Co je pro vás nepotřebné, může být pro jiné nezbytné.

Termíny sběru v roce 2019:
11. března, 10. června, 9. září, 9. prosince
Zuzana Pistovčáková
místostarostka

ROZHOVOR S ING. MILENOU VÍTKOVOU
LEKTORKOU RADŽAJÓGY

Kdy ses poprvé potkala s jógou?

Milenu jsem osobně potkala před šesti
měsíci na první lekci jógy v Markvartovicích,
přestože je již řadu let občankou naší obce. Za
tu dobu jsem měla možnost poznat, že Milena
jógu nejen předcvičuje, ale že jí také žije každý
den. Je radost potkat tak inspirativního člověka, který se rozhodl vzít život do vlastních
rukou a naplno ho prožívat.

S jógou jsem se poprvé setkala před osmi
lety. Začala jsem navštěvovat kurz Radžajógy
pro začátečníky mé kamarádky Denisy Svákové.
Čím tě oslovila?
Zpočátku mě jóga oslovila především proto, že jsem měla možnost si příjemně zacvičit,
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uvolnit si ztuhlé svalstvo, relaxovat. Pracuji
celý život jako účetní a dlouhodobá práce na
počítači mi způsobovala problémy s krční a bederní páteří. To byl začátek mé cesty s jógou.

Nadchlo mě, kolik zájemců o jógu se dostavilo,
jak jsou vytrvalí a jaké dělají pokroky. Všem
moc děkuji.

Kdy došlo k tomu, že jsi jógu ne jen cvičila,
ale také žila?

Mám dvě dospělé dcery a syna, všichni se
ve volném čase józe věnují od dětství, někdy
pravidelně, jindy méně pravidelně. I manžel
se mnou příležitostně cvičí.

Máš tři děti, věnují se také józe?

Postupně jsem zjistila, že jóga není jen
cvičení. Jedním z mezníků bylo mé setkání
s Gantulgou Ganjuur, která na svých seminářích vyučuje techniku tzv. Vítězného dechu.
Začala jsem její dechové semináře pravidelně
navštěvovat. Tam jsem teprve pochopila, jak
důležitý je v našem životě dech a proč má
práce s dechem v józe tak významné místo.

Máš nějaký vzkaz pro lidi, kteří zatím
váhají s cvičením jógy
Věnovat se svému tělu a své mysli je
velmi přínosné. Jóga je jednou z možností,
jak své tělo a mysl trénovat a pečovat o ně.
Protože je jóga velmi stará filozofie, vznikla
před zhruba 4500 lety, její účinky jsou právě
těmito lety prověřené. Navíc je jóga určena pro
lidi každého věku a schopností. Všem tedy na
základě své vlastní zkušenosti, praktikování
jógy doporučuji.

Jaký je podle Tebe největší přínos jógy
pro člověka, který ji pravidelně cvičí?
Původní stará jóga je filozofie, je v ní kromě cviků možno najít návod, jak přistupovat
k životu, jak žít v souladu sám se sebou i s celým světem, jak dosáhnout v životě štěstí. Ten,
kdo praktikuje jógu pravidelně a dlouhodobě,
získá postupně fyzickou a duševní harmonii.

Věnuješ se také dýchání, vážně je třeba
se to učit?
Práce s dechem je nedílnou součástí
rádžajógy. Já se účastním pravidelně seminářů Vítězného dechu, který vede lektorka
z Mongolska Gantulga Ganjuur žijící již dlouhou
dobu v česku. Dech je pro náš život nepostradatelný, život s dechem začíná a končí.
Všechny naše prožitky a city jsou spojeny
s dýcháním. V Indii je dokonce obecně zakotven názor, že délka našeho života není měřena
v letech, ale počtem dechů. Je důležité naučit
se klidnému a harmonickému dechu, protože
s ním je spojena kvalita našeho života.

Kdy ses rozhodla stát se sama lektorkou?
Když jsem si před dvěma lety podala přihlášku do kurzu pro lektory rádžajógy pořádané školou jógy KARAKAL, chtěla jsem si pouze
prohloubit znalosti o józe. Právě tam jsem se
setkala s mým učitelem Zdeňkem Šebestou,
který je nejstarším praktikujícím jogínem
v česku, loni oslavil 90 let. Je pro mě obrovskou
inspirací, předal mi velké množství znalostí
a především lásku k józe. V průběhu studia
jsem si uvědomila, že vše krásné, co jsem se
o józe naučila, chci předávat i dalším lidem.

Děkuji za rozhovor. Ráda bych dodala, že
Milena momentálně vede kurz jógy v Markvartovicích a v Šilheřovicích.

Jaká byla Tvoje první hodina, kterou jsi
vedla jako lektorka?
Moje první hodina proběhla v obecním
sálu v Markvartovicích a byla opravdu úžasná.

Zuzana Pistovčáková
místostarostka
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HUDEBNÍ ODPOLEDNE S JAKUBEM SMOLÍKEM
V sobotu 9. března se konalo v nově
zrekonstruovaném sálu Wybranetz hudební
odpoledne se zpěvákem Jakubem Smolíkem
a jeho pracovní partnerkou Hedvikou Tůmovou. Krásně a stylově vyzdobený sál zaplnilo
téměř 200, převážně přespolních návštěvníků,
kteří si se zpěvákem zazpívali známé hity

a mnozí si také zatančili. K zakoupení bylo
připraveno bohaté pohoštění a tak někteří
návštěvníci rádi poseděli u skleničky něčeho
dobrého i dlouho po skončení vystoupení.
Zuzana Pistovčáková
místostarostka

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Co je nového v našem sboru pro občanské
záležitosti? V loňském roce jsme se rozloučili
s naší dlouholetou spolupracovnicí paní Aničkou Kroulíkovou. Pracovala a rozdávala radost
Vám, občanům, 12 let, za což jí patří velký
dík. Doufáme, Aničko, že se spolu uvidíme při
nejbližší akci našeho sboru.

No a my jsme doplnili naši řadu spolupracovníků o jednoho člena nebo spíš členku,
a tou se stala paní Daniela Kačmařová. Přejeme jí, aby se jí práce s námi líbila a my od ní
mohli načerpat spoustu nových nápadů pro
naši společnou práci.
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konat 30. března v 15. 00 hodin v sále Kulturního domu v Markvartovicích. Pozvánky budou
všem zaslány.
Naší další akcí v 1. pololetí roku 2019 bude
zájezd seniorů do Telče, jejíž historické jádro
je cennou městskou památkovou rezervací
a je zapsáno na Seznam světového kulturního
dědictví UNESCO. Navštívíme také Náměšt
nad Oslavou - město v okrese Třebíč v kraji
Vysočina, 20 km východně od Třebíče na řece
Oslavě. Možná slyším od některých – hm, ale
tam jsme už byli. Já osobně si myslím, že tato
část naší republiky je tak krásná, že si z ní
vždycky odnesete něco nového. Tak neváhejte
a pojeďte s námi!

A co nás čeká v nejbližší budoucnosti? Už
dnes mohu pozvat všechna nová miminka
v naší obci na Vítání občánků, které se bude

Šárka Kubišová
předsedkyně SPOZ

DOPRAVNÍ OKÉNKO - UPOZORNĚNÍ!
Vážení občané,
navzdory neustále se opakujícím upozorněním na špatné parkování v obci se situace
k lepšímu nezměnila. Nezbývá než přistoupit k radikálnějšímu opatření. Upozorňujeme VŠECHNY
řidiče, kteří parkují svá motorová vozidla v obci na místních a účelových komunikacích, že od
1. 5. 2019 bude parkování v naší obci kontrolovat Městská policie Hlučín a za porušování zákona
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích bude řidiče POKUTOVAT!
A nezapomeňte, že ani na účelové komunikaci nesmíte parkovat tak, abyste znemožnili
průjezd např. hasičského vozu, s čímž máme bohužel z poslední doby nemálo zkušeností.
Pro osvěžení informací Vám přinášíme článek na toto téma.
Zastupitelstvo obce Markvartovice
řovice a hned naproti stálo vozidlo směrem
na Ostravu. Projíždějící řidič autobusu, který
mezi těmito vozidly musel projet, se musel
velmi snažit, aby projel tzv. na zrcátka.

Vážení,
v dnešním dopravním okénku se chci
zaměřit na „parkování“ a na „cyklisty“.
K tématu parkování mě dovedla nedávná
příhoda z naší obce. Stalo se, že na Šilheřovické ulici stálo jedno vozidlo směrem na Šilhe-

Vzpomínám si, že v některém starším
vydání našeho zpravodaje se parkování věno-
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zit zejména řidiče vozidel jedoucích stejným
směrem.

val i náš starosta. Myslím si, že to byl celkem
dobře a srozumitelně napsaný článek. Ale
někteří z nás prostě pravidla silničního provozu (a v tomto případě i slušnosti) asi nechtějí
pochopit. Zkusme si společně připomenout
pár základních pravidel parkování dle zákona
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a při parkování, nebo zastavení, na
toto myslet a být k sobě (řidičům i chodcům)
slušní a ohleduplní.

A teď několik ustanovení, kde nesmí
řidič zastavit a stát. Toto upravuje § 27 již
uvedeného zákona.
Řidič nesmí zastavit a stát v nepřehledné
zatáčce a v její těsné blízkosti, před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace,
na něm a za ním, na přechodu pro chodce
nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi, na křižovatce
a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí
křižovatky a 5 m za ní (tento zákaz neplatí
v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější
straně vyúsťující pozemní komunikace), na
železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu
a ve vzdálenosti kratší než 15 m před nimi a
za nimi, před vjezdem na pozemní komunikaci
z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího
mimo pozemní komunikaci (tím je například
myšlen i výjezd od rodinného domu), na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní
úpravou provozu na pozemní komunikaci.

Kde se smí parkovat – základní pravidla.
Základní pravidlo zní, že v ulici smíte parkovat jen po směru jízdy, tedy vpravo, co nejblíže okraji vozovky. Jen v jednosměrné ulici si
můžete dovolit zaparkovat na obou stranách,
pokud vám to dopravní značení nezakazuje.
Pro každý směr jízdy musí zbýt 3 metry.
Zaparkovat na obousměrné komunikaci můžete jen tam (pokud vám to dopravní značení
nezakazuje), kde zbudou alespoň 3 metry pro
každý směr jízdy. V obousměrné komunikaci
je to tedy 6 metrů, jestliže chcete na této
komunikaci jen zastavit, postačují 3 metry.
(Tady vás chci upozornit, že ulice Šilheřovická
má v naší obci většinou šířku kolem 7 metrů).

A jak je to s parkováním na chodníku?
Dle ustanovení § 53 uvedeného zákona
nesmějí jiní účastníci provozu na pozemních
komunikacích, než chodci, chodníku nebo
stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto
zákoně stanoveno jinak (např. pokud není
dopravní značkou toto stání povoleno).

Dále platí, že zajíždí-li řidič za účelem
zastavení nebo stání k okraji pozemní komunikace nebo k chodníku, musí dávat znamení
o změně směru jízdy. To samé platí, když 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.

Takže kolegové řidiči, zkuste na tato pravidla pamatovat, ať svým nezodpovědným
chováním nepřipravujeme řidičům autobusů,
zimní údržby, prostě ostatním řidičům a chodcům nepříjemné chvilky na komunikacích.
Možná stačí používat staré lidské moudro: „co
sám nerad, nečiň jinému“.

Řidiči autobusu hromadné dopravy osob
nebo trolejbusu, musí v obci řidiči ostatních
vozidel umožnit vyjetí ze zastávky nebo ze
zastávkového pruhu, a to snížením rychlosti
jízdy, popřípadě i zastavením vozidla; řidič
autobusu nebo trolejbusu přitom nesmí ohro-
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Jízda na jízdním kole

Řidič nesmí (§ 5, odst. 2, zák. č. 361/2000 Sb.):

Jelikož se již blíží jaro a cyklisté se již
těší, až nasednou na kola, jenom něco málo
k tomuto tématu. Asi je celkem známo, že
na silnicích musí mít cyklista mladší 18 let
ochrannou přilbu (doporučení pro všechny), a
že cyklista mladší 10ti let může na silnici jen
v doprovodu osoby starší 15ti let. A opravdu
smí jet cyklisté jen jednotlivě za sebou (takže
ne vedle sebe v družném hovoru). Další známá
věc, některými cyklisty někdy zapomínána, je,
že v případě vyhrazeného jízdního pruhu pro
cyklisty, nebo stezky pro cyklisty, je cyklista
povinen jich užít. A co jízda po chodníku? Ze
zákona vyplývá, že jiní účastníci provozu na
pozemních komunikacích než chodci nesmějí
chodníku užívat. Výjimkou jsou jen cyklisté –
děti, do 10ti let. Z mé praxe na odboru dopravně správních činností vím, že každoročně řeší
úřad kolem desítky přestupků „jízda na kole
po chodníku“. Často to pak jsou dva přestupky najednou. Policisté zastaví cyklistu, který
jede po chodníku, v té chvíli často kontrolují
i alkohol v dechu cyklisty a dva přestupky
jsou na světě. Pamatujte, že jako cyklisté jste
řidiči a pro všechny řidiče u nás platí nulová
tolerance alkoholu.

ohrozit nebo omezit chodce, který
přechází pozemní komunikaci po přechodu
pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet
pozemní komunikaci po přechodu pro chodce,
v případě potřeby je řidič povinen i zastavit
vozidlo před přechodem pro chodce
ohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci na přejezdu pro cyklisty
a dále cyklista musí (§ 57, odst. 8, zákona
č. 361/2000 Sb.): před vjezdem na přejezd pro
cyklisty se přesvědčit, zdali může vozovku
přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky
provozu na pozemních komunikacích, cyklista
smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem
na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících
vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně
směru nebo rychlosti jízdy.
Dle mého názoru z výše uvedeného vyplývá, že dopravní nehoda na přejezdu pro
cyklisty nebude pro policisty jednoduchá
k vyřešení a budou se snažit zajistit co nejvíce
svědků a pokud možno nějakou fotodokumentaci, ale je celkem zřejmé, že cyklista na
přejezdu nemá stejnou přednost, jakou má
chodec na přechodu.

A ještě jednu věc mám na srdci, kolegové
cyklisti – „přejezd pro cyklisty“. Dle zákona
zde platí jiné zásady, než na „přechodu pro
chodce“.

S přáním mnoha kilometrů bez nehod
a slušných řidičů kolem vás.

David Sotorník
david@autoskolasova.cz
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Ze života v obci

ŽÁDOST O FINANČNÍ POMOC PRO KLÁRKU
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KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH AKCÍ V OBCI MARKVARTOVICE
NA ROK 2019
TERMÍN
BŘEZEN
21.3.
30.3.
DUBEN
8.4.
12.4.
20.4.
26.4.
30.4.
KVĚTEN
2.5.
11.5.
14.5.
18.5.
19.5.
21.5.
ČERVEN
7.6.
8.6.
15.-16. 6.
21. 6.
25.6.
SRPEN
3.8.
17.-18.8.
ZÁŘÍ
6.9.
13.9
ŘÍJEN
4.10.
5.10.
12.10.
19.10.
LISTOPAD
2.11.
29.11.
PROSINEC
15.12.
27.12.

NÁZEV AKCE

POŘADATEL

Otevírání studánek – vítání jara
Vítání občánků

ZŠ
SPOZ

Swingová tančírna – Swingpání
Velikonoční jarmark
Velikonoční turnaj v nohejbale
Den země
Stavění májky

Werichovci
KK
Pepikovi syncy
ZO ČSCH
SDH

Zápis do MŠ Markvartovice
Řezbářská show
Den matek
Hravé odpoledne
Pohádková cesta
Zájezd seniorů (Telč, Náměšť)

MŠ
Menfen
MŠ
Werichovci
Werichovci
SPOZ

Smažení vaječiny
Zahradní slavnost
Turnaj v nohejbale ,,O pohár starosty obce“
Smažení vaječiny
Odpust
Tábor k ukončení školního roku
Loučení s 9. třídou

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

Turnaj v minikopané mužů a žen ,,Günter Cup 2019“
Výstava drobného zvířectva

Pepikovi syncy
ZO ČSCH

Noční turnaj v nohejbale
Krmášové koláčobraní

Pepikovi syncy
KK + HC Lipina

Uspávání broučků
Vítání občánků
Vernisáž, S lampióny za strašidly
Setkání jubilantů (70 a 75 let)

MŠ
SPOZ
Werichovci
SPOZ

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

Pepikovi syncy
KK

Zpívání u vánočního stromu
Silvestrovský turnaj v nohejbale

KK
Pepikovi syncy
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CHOVATELSKÝ TURNAJ V KULEČNÍKU
Ve dnech 18. a 19. 1. 2019 proběhl již
20. ročník turnaje v kulečníku, pořádaný svazem chovatelů, o putovní pohár starosty obce
Markvartovice.

kem 11 hráčů místních i z vedlejších vesnic.
Hrálo se systémem každý s každým, a bylo
se nač dívat. Sportovního ducha a odhodlání
prokázali všichni zúčastnění hráči, nikdo nikomu nedaroval nic zadarmo.

Zahájení turnaje bylo smutné, protože
jsme uctili minutou ticha úmrtí dvou našich dlouholetých hráčů – p. Jana Venclíka
a p. Alfréda Machaly. V turnaji si zahrálo cel-

Závěrečné hodnocení proběhlo za přítomnosti předsedy ZO ČSCH p. Huberta Návrata
a starosty obce p. ing. Pavla Myslivce, který
osobně předával upomínkové ceny a poháry
vítězům.
Umístění:
		
		

1. místo Pavel Lesňák
2. místo Milan Smaženka
3. místo Lumír Klučka

Průběh turnaje byl na velmi dobré úrovni
a v dalších letech bychom v této tradici chtěli
pokračovat.
Pavel Lesňák

CHOVATELSKÝ PLES S POCHOVÁNÍM BASY
V měsíci březnu proběhl tradiční ples
k příležitosti ukončení plesové sezóny,
takzvané pochování basy, jehož uspořádání
si na sebe vzal chovatelský spolek drobného
zvířectva Markvartovice. Specifikem tohoto
plesového počinu je půlnoční překvapení
v podobě onoho, jak již z názvu pramení,
pochování basy, která bude, v rámci následující postní doby, odpočívat.

Hosté měli možnost zatančit si v rytmech
skoro vskutku nevídaných. Hrály se tradiční
valčíky i netradiční moderní kusy. Jistě se
protančily nejedny střevíce. S postupujícím
večerem se v sále zvyšovalo netrpělivé
napětí – všichni přítomní se již nemohli
dočkat. Ono netrpělivě vyhlížené půlnoční
překvapení se blížilo! Nebojte se, pořadatelé
nezklamali, umožnili všem, aby se od srdce
zasmáli i zaplakali nad pochovanou basou,
basičkou. Následovala jen o chlup méně
vytoužená tombola. Stejně, jako každý rok,
tak i letos byla bohatá a vyvolala bouřlivou
směs emocí.

Hosty v den plesu uvítala „Hospůdka
u chovatelů“, jejíž provozní – manželé Vídenští
se postarali o výborné občerstvení a obsluhu
a společně s pořadateli se přičinili o příjemnou
a slavnostní atmosféru plesové zábavy.
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Letošní ročník tradičního plesu se vydařil.
Pořadatelé si mohou na chvíli oddychnout, ale
již mají nejvyšší čas začít se poctivě připravovat na rok následující, aby své věrné, ale i nové
hosty nezklamali.

Kdo chce naše pilné chovatele vidět dříve,
máme pro něj dobrou zprávu! Nemusí čekat
celý rok, všichni budou jistě srdečně vítáni na
chovatelském smažení vaječiny.
Hubert Návrat

HASIČSKÉ OKÉNKO - JSDH MARKVARTOVICE
Naše jednotka zasahovala v posledních
dvou měsících u dvou
požárů. První z nich byl
ohlášen 19. 2. 2019. Hořel
polní porost kousek od
Černého lesa. Po příjezdu na místo naše jednotka zkropila požářiště
o rozloze cca 15 x 18 m. Společně na místě
zasahovala také jednotka HZS MSK stanice
Hlučín a policie ČR.

Druhou událostí, ke které vyjela naše
jednotka dne 4. 3. 2019 krátce po poledni, byl
požár polního porostu na ulici Školní. Na místě
spolu s místní jednotkou zasahovala jednotka
HZS MSK stanice Hlučín a JSDH Ludgeřovice.
Jednotka provedla hašení požářiště o ploše
cca 30 x 15 m pomocí 1C proudu. Ke škodám
na majetku naštěstí nedošlo.
Kolaska Jan, Hofrichter Adam
členové JSDH

HASIČSKÉ OKÉNKO - POŽÁRNICKÝ PLES
Na závěr proběhla velmi bohatá tombola. Tímto
bychom chtěli hlavně poděkovat všem našim
sponzorům, bez kterých by se tento ples
neobešel a taky všem, kteří se přišli na náš
POŽÁRNICKÝ PLES pobavit.

Milí čtenáři,
dne 26. 1. 2019 se uskutečnil tradiční
Požárnický ples v sále obecního úřadu. Jako
každoročně nechybělo vystoupení našich
členů, kteří obohatili plesovou atmosféru.
Myslíme si, že se ples opět vydařil a všech 110
hostů se bavilo. K poslechu nám hrála skvělá
skupina mladých děvčat ze skupiny LA-NANITA.

Kolaska Jan
člen SDH
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SPOLEK OSADA MENFEN MARKVARTOVICE
V červenci proběhly již 12. rok „Indiánské
dny“. O tuto dětskou akci je opakovaně velký
zájem. Děti měly možnost spát v pravých
indiánských týpí, plnily bojové úkoly, za které
obdržely odměny. Byla pro ně připravená
i noční stezka odvahy, kterou všechny zdolaly.
Dále navštívily koupaliště v přírodě v Darkovicích, kde se mohly osvěžit v parném dni.

Spolek Osada Menfen Markvartovice by
Vás rád seznámil s činností v roce 2018.
30. dubna 2018 jsme uspořádali tradiční
„Slet čarodějnic“, kterého se zúčastnil velký
počet malých i velkých „čarodějnic“. Odlet byl
od Chovatelského areálu směrem k místnímu
hřbitovu, kde byl jako obvykle připraven bar
„Jedová chýše u Kaple“, a pak návrat zpět
do Osady Menfen, kde proběhla volba „Miss
Čarodějnice“. Pak pokračovala volná zábava
s opékáním špekáčků a tancem a odměňování dospělých i malých čarodějnic.

S bohatým programem přijela za dětmi
skupina kovbojů Black & Brown se svým vystoupením. Děti si mohly vyzkoušet házení
lasem, střelbu a prohlédnout si i ostatní zbraně. Hladové krky se snažily nasytit kolegyně
z naší Osady a další dobrovolné pomocnice.
Děti měly 5 krát denně jídlo, během toho
spoustu dobrot a samozřejmostí byl i neustálý pitný režim. Odjížděly spokojené nejen
se spoustou zážitků, ale i dárečků, sladkostí
a odměn za soutěže.

Velmi úspěšnou akcí a pro naši obec novinkou, byla 11. - 12. 5. 2018 „ŘEZBÁŘSKÁ SHOW“.
Přivítali jsme v naší Osadě čtyři řezbáře, tři ze
Slovenska, jeden z nich dokonce mistr Evropy
a jednoho z Vřesiny u Hlučína, teď žijícího
v Anglii. Vyřezávali z připravených obřích špalků sochy - anděla, koně, orla a nekonečný uzel.

Další akcí pořádanou Obecním úřadem
Markvartovice ve spolupráci s Osadou Menfen,
byl 25. srpna 2018 koncert skupiny „Acustica“.
Večerem provázel známý moderátor Jiří Basta
se svou diskotékou. Tato akce bylo rovněž
úspěšná, o tom svědčila hojná účast místních
i přespolních hostů.

O sochy byl velký zájem a většina z nich
si našla své nové majitele. Socha koně nyní
stojí v Šilheřovicích u pana Svěrkoše, na
nádvoří stájí u zámku. Zároveň proběhla
soutěž ve vaření gulášů, nezávislá porota
vyhodnotila nejlepší z nich, a to hovězí guláš,
který vařil Lukáš Drobek s Barčou Poštulkovou. Pro děti byly připraveny soutěže za
odměny a malování na obličej. Vystoupily
markvartovické mažoretky Medvíďata. Na
prodej byla připravena spousta dobrot
a výrobky z keramiky.

Pro letošní rok 2019 plánujeme 30. 4. již
tradiční „Slet čarodějnic“, 13. - 17. 7. „Indiánské
dny pro děti“ a 2. ročník „Řezbářské show“
s dalším doprovodným programem a soutěží
ve vaření gulášů. Kdo Budete-li mít zájem přihlásit se do soutěže „O nejlepší guláš“, můžete
tak učinit u členů Spolku Osada Menfen.

V pátek hudbou doprovázel celé odpoledne a večer DJ Arnošt a v sobotu DJ a kytarista
Milan Šmiřák z Fryčovic.

Všechny akce budou včas zveřejněny plakáty i rozhlasem a věříme, že nás
v co největším počtu podpoříte návštěvou
v Osadě Menfen, i na našich dalších akcích.
Jarka Kozlová

Počasí nám po oba dva dny přálo a hojná
účast nejen místních obyvatel, ale i z dalekého
okolí, svědčila o opravdu vydařené akci.
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PEPIKOVI SYNCY – 2018/2019
Náš kalendář sportovních akcí
a turnajů v roce 2018 zakončil jako
tradičně Silvestrovský turnaj v nohejbale, který se uskutečnil 27. 12. 2018
v tělocvičně základní školy. Turnaje,
který se těší každoročně velkému zájmu, se zúčastnilo celkem 8 družstev.
Vítězové turnaje - Petr Tesař, Tomáš
Fichna a Erich Otisk. Na druhém mís-

tě skončili – Vladimír Pistovčák, Milan
Stoklassa a Karel Kubiš a třetí místo
– Jiří Vilášek, Luboš Robenek a Ivo Poledník. Tím pro nás skončil rok 2018.
Nový rok 2019 jsme zahájili jako
každoročně turnajem ve stolním
tenise. Již sedmý ročník turnaje
„O putovní pohár přeborníka obce
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Markvartovice“ se uskutečnil 16. 2. 2019 v
kulturním domě na hřišti. Díky solidní účasti
se turnaj mohl opět rozdělit do dvou kategorií.
V hlavní kategorii a ve speciální kategorii žen,
mládeže a invalidních důchodců se turnaje
zúčastnilo celkem 26 hráčů.

za příznivého počasí na venkovním víceúčelovém hřišti. Druhým nohejbalovým turnajem
roku 2019 bude 8. 6. 2019 již 8. ročník turnaje
„O pohár starosty obce“, kterého se mohou
účastnit pouze týmy současných obyvatel
obce nebo „rodáků“ z Markvartovic.

Vítězem 7. ročníku se stal Jindra Folta (celkově již popáté), na druhém místě se umístil
Emil Fekete a třetí místo obsadil opět po roce
Endy Ernecker. V kategorii žen, mládeže a invalidních důchodců, zvítězil Adam Fekete, na
druhém místě se umístil Jarek Šimíček a třetí
místo obsadila Hanka Brabencová.

Fotogalerie z akcí Pepikovych synků si
můžete prohlédnout na: http://pepikovisyncy.
rajce.idnes.cz/

Autor všech fotografií: Hanka Brabencová
Za „Pepikove synky“
Milan Stoklassa

Další plánovanou akcí bude 20. 4. 2019
tradiční Velikonoční turnaj v nohejbale, který
se uskuteční v tělocvičně základní školy nebo
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SK MARKVARTOVICE
Naši borci o zimní přestávce nelenili
a zúčastnili se Zimního poháru Městského
fotbalového svazu Ostrava. Při účasti 12-cti
regionálních fotbalových týmů se našemu
SK Markvartovice, bohužel, nepodařilo probojovat se ze skupiny a dosáhnout na nejvyšší
příčky. Pohár tak sloužil především jako příprava pro nově sestavený tým, jenž doznal
několika personálních změn a jaro tak zahájí
v mírně obměněné sestavě.

tabulky budou mít naši borci již v sobotu 23. 3.
jako hosté v Michálkovicích. První jarní zápas
na domácí půdě odehraje Ajax v neděli 31. 3.
od 15.30 hod. proti Hrušovu.
Nelení ani naši žáci, kteří se poctivě připravují na jarní část sezóny. Potěšující zprávou
je narůstající zájem markvartovických dětí
o sportovní činnost. SK Markvartovice vyšlo
tomuto zájmu vstříc a rozhodlo se angažovat
druhého trenéra, který povede další mládežnický tým. Všichni zájemci o fotbal ve věku od
6 do 12 let jsou vítáni!

Vzhledem k výsledkům podzimní části
Městského přeboru mužů, bude k posunu
tabulkou směrem k vyšším pozicím, nutné
zabojovat! První příležitostí získat body do

Tomáš Bína
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Tabulka Podzim

Rozpis fotbalových zápasů SK Markvartovice
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
14. kolo

Sobota 23. 3. 2019 15:00 Michálkovice - Markvartovice
Neděle 31. 3. 2019 15:30 Markvartovice - Hrušov
Sobota 6. 4. 2019 15:30 Třebovice - Markvartovice
Neděle 14. 4. 2019 16:00 Markvartovice - Dolní Lhota
Neděle 21. 4. 2019 16:00 Hošťálkovice - Markvartovice
Neděle 28. 4. 2019 16:30 Markvartovice - Koblov
Neděle 5. 5. 2019 16:30 Markvartovice - Rychvald
Neděle 12. 5. 2019 16:30 Hlubina B - Markvartovice
Neděle 19. 5. 2019 17:00 Markvartovice - Vratimov B
Sobota 25. 5. 2019 17:00 Vítkovice-Svinov - Markvartovice
Neděle 2. 6. 2019 17:00 Markvartovice - Ostrava Lhotka
Sobota 8. 6. 2019 17:00 Pustkovec - Markvartovice
Neděle 16. 6. 2019 17:00 Markvartovice - Polanka B

MŠ MARKVARTOVICE
„MÁME K JARU KLÍČ, ZIMA UŽ JE PRYČ“
Jarní sluníčko už nás zamšimralo na tvářích a my můžeme zavzpomínat na zimní dny...

s dětmi na průzkumnou výpravu na severní
pól za polárním medvědem. Stali se z nás
námořníci, badatelé a dobrodruzi. Museli jsme
plnit spoustu dobrodružných úkolů, abychom

Letos jsme zhlédli ve školce muzikál „Výprava za ledním medvědem“. Vydali jsme se
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lyžaři byli v pokročilém družstvu
a mohli tak sjíždět velký kopec.
Naše ostatní děti – začátečníci vytvořili družstvo „Kočiček“
a vzal si je na starost velmi trpělivý instruktor. Přes první rozpačité začátky, kdy jsme bojovali
s upínáním lyží a s tím, jak se na
lyžích udržet, jsme se dostali do
fáze, kdy všechny děti zvládly bez problémů
sjet menší svah a zabrzdit tzv. „na pizzu“. To
byl pro děti veliký pokrok. Poslední den byl
kurz zakončen exhibicí dětí a u zkušenějších
lyžařů závody, na které se přijeli podívat také
rodiče. Nezbývá než popřát našim malým
lyžařům, aby jim nadšení z tohoto sportu
vydrželo a rozloučit se jejich lyžařským pokřikem: „Hej, hej, hej, kočičky jsou NEJ!“

medvěda našli. Na severní pól
bylo nutné přeplavat oceán,
správně se obléknout a poznat
zvířecí stopy. Dětem se toto
interaktivní představení plné
hudby moc líbilo.
V únoru se děti těšily na
maškarní ples a také se ho po
roční odmlce dočkaly!!! Tentokrát
se poprvé konal v sále Wybranetz. Čekal nás
prostorný, pěkně nachystaný sál, kde bylo
dostatek prostoru k maškarnímu veselí a
soutěžím s klaunem Hopsalínem. I přesto,
že řádila chřipková epidemie, sál byl plný.
Tombola byla skutečně bohatá a každé dítě se
vracelo domů spokojené a s pěknou hračkou.
Poslední únorový týden nás čekalo lyžování v areálu Skalka Family Park Ostrava.
Hned první den nás přivítal dráček Skaláček
a společně jsme si zacvičili. Pak jsme byli
rozděleni do skupin – dva naši zkušenější

Dagmar Balgarová
ředitelka MŠ
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ZŠ MARKVARTOVICE - DEN ZEMĚ
Každoročně pořádáme v Markvartovicích den věnovaný Zemi, který se letos koná
26. dubna. Původně oslavovaly tyto dny příchod jara, dnes, v moderním pojetí, je svátek
ekologicky motivovaný a upozorňuje na životní prostředí. Proto již celý týden (od úterka
23. dubna do pátku 26. dubna) sbíráme starý
papír, abychom se i my aktivně podíleli na
ochraně životního prostředí.

Poznačte si tedy červeně do kalendáře
datum 26. duben a podpořte náš Den Země!!!
Bohdana Vjačková

ZŠ MARKVARTOVICE - DRÁČEK HASÍK
A JEHO KAMARÁDI HASIČI
V únoru a březnu nás na škole navštívili hasiči z Hlučína. Poutavou a nenásilnou
formou seznámili žáky 2.třídy s tím, co má
hasičský sbor na starost, komu všemu
pomáhá, u čeho musí zasahovat. Během dvou
lekcí si s dětmi prakticky procvičili, jak zavolat první pomoc, jak postupovat, když začne
hořet, jak zabezpečit prostor, když za dveřmi
je kouř nebo když se ocitnou bezprostředně
v blízkosti ohně.
Děti byly nadšené, když trénovaly představování se po telefonu a popisování místa
a imaginárně rozsahu požáru a poškození,
nebo jak zkoumaly příznaky hoření: očima,

čichem a hmatem. Naučily se rozlišovat druhy
sirén, a také jak nepanikařit a ihned reagovat, když začne hořet naše oblečení. Kreslily
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cesty úniku! z naší školy, vznikne-li požár
a za domácí úkol dostaly namalovat únikový
plán svého domu. Zapojila se tak i celá rodina.

A znáte vy, co už vědí i naši žáci, význam
slov: Je dobrý sluha, ale zlý pán?
Jitka Závadová
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HRAJÍ SI ČTVRŤÁCI JEŠTĚ S HRAČKAMI?
Čtvrťáci si měli přinést do hodiny slohu
svou oblíbenou hračku, kterou budou popisovat. U mnohých žáků nastal problém, když
se dověděli, že mobil ani tablet se jako hračka
počítat nebudou. Někteří tvrdili, že už doma
žádné hračky nemají, v lepším případě mají,
ale „dávno“ si už s nimi nehrají.

panenka nebo vrtulník. Jedni tvrdili, že plyšákem pouze házejí po sourozencích, jiní přiznali,
že s ním pořád ještě spí. „Já si dětství pořádně
užívám, tak si prostě ještě hraju“, prohlásila
upřímně jedna čtvrťačka.
Popisy hračky se nakonec dobře povedly.
A jaké téma bude příště? „ Můj domácí mazlíček“ a „Můj kamarád“. Ty snad ještě máte, ne?
Nosit do školy je však nemusíte.

Nakonec přinesli skoro všichni nějakou
plyšovou hračku, či talisman na klíčích. Našel
se ale i malý tank, dětské boxerské rukavice,

		

Hana Čížková

VRACÍME SE K TRADICÍM
Podle dávné tradice lidé vítali jaro také
otvíráním studánek – symbolickým vyčištěním pramene po dlouhé zimě. Tento obyčej
upadl na čas téměř v zapomnění, ale díky
úsilí mnoha milovníků přírody je tento zvyk
obnovován.
Lidé si odjakživa studánek velmi vážili,
vždyť prameny bývaly cenným zdrojem pit-
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né vody. Po staletí byly studánky udržovány,
avšak s rozvojem vodovodních sítí začaly
pomalu pustnout.

vyčistí studánku. Odměnou za námahu jim
bude radost ze zurčícího praménku čisté vody
i vědomí, že vykonali něco prospěšného nejen
pro sebe, pro přírodu, ale také pro ostatní
občany, kteří se procházejí naší přírodou.
Vždyť mnozí dospělí ani děti už vůbec nevědí,
jak chutná voda z lesní studánky.

A proto se naše Základní škola Markvartovice rozhodla, že přivítá letošní jaro tradicí
čištění a otevírání studánek v lesích v blízkosti
naší školy. Žáci si udělají krásnou vycházku
do přírody, přivítají první jarní den a při tom

		

Anežka Robenková

INTERNET NEBO RODINA…
Rodina je základ státu. Máma
je nejdůležitější
v životě každého
dítěte. Všechny
maminky věnují
svou pozornost
k tomu, aby dítěti
zajistily základní
potřeby: pocit bezpečí, jídlo čistotu…Táta je
důležitý v pozdějším věku. Učí dítě zacházet
s rizikem, více si s ním hraje. Každý malý človíček potřebuje oba – mámu i tátu. V současné
době tomu tak není. Přibývá rozvrácených
rodin, děti jsou často ve střídavé péči rodičů
a běžné jsou i neúplné rodiny. Mnohdy spolu
nekomunikují ani rodiče a prarodiče. Čím dál
častější je, že děti jsou vychovávány školou,
internetem a třeba i ulicí. Rodič je považován
jako sponzor.

Jan Rykaluk: 3. třída
Rodina je jak slunce na modré obloze.
Rodina pro mě znamená domov. Rodina je
nejhezčí věc na světě. Je jako strom. Roste,
roste a roste. Je prostě boží.
Amálie Guřanová :3. třída
Rodina je můj život. Svoji rodinu bych
za nic nevyměnila ani za milion. Moji rodinu mám moc moc ráda. Rodina pro mě
znamená lásku, domov, přátele, výlety,
dovolenou, zdraví a štěstí. Maminka, tatínek, sourozenci, sestřenice, bratranci, tety,
strejdové, babičky a dědečkové, prababičky
a pradědečci, to je celá rodina.

				
Jarmila Bialasová

JARO VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Každoročně s příchodem prvního sluníčka přichází i první jarní práce na naší školní
zahradě. Děti jsou vedeny k čistotě a pořádku
školního pozemku, starají se o záhonky a v
rámci pracovních činností osazují skleník
vhodnými sazenicemi zeleniny. Vybíráme

takový druh zeleniny, který rychle roste a je
ke konzumaci ještě před prázdninami. O pravidelnou zálivku se starají všichni žáci školy
v dopoledních hodinách. Nutno podotknout,
že některé děti zalévají s velkou chutí, některé jen z povinnosti.
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V odpoledních hodinách, v průběhu
družinových her, pak skleník zalévají děti
školní družiny a učí se významu vitamínů
pro člověka. Vyrůstající rostlinky s oblibou
pozorují a těší se, až vyrostou a budou moci

lákavou zeleninu, vlastnoručně vypěstovanou, ochutnat.
Z letité zkušenosti víme, že i těm, kteří zeleninu nemají moc rádi, najednou zachutná.
Šárka Holušová

POZVÁNKY
SK Markvartovice a HC Lipina Markvartovice
pořádají hokejový zápas

Zimní stadion Buly Aréna Kravaře
30. 3. 2019 19:00 – 20:30
Utkání se mohou zúčastnit rodáci Markvartovic, nebo se do Markvartovic přiženili, přistěhovali a
mají zde své trvalé bydliště. (podmínka - nad 18.let a hokejová výstroj)
Zájemci se mohou hlásit v hospůdce Na Návsi nebo na tel. 728 411 482
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O ZLATÝ KOLÁČ 2019
8. ročník koláčové soutěže
pro amatérské týmy
z okresu Opava

28. 4. 2019
Zámek Kravaře
Hodnocení
veřejností, porotou,
nejlepší prezentace týmu
Možnost zapojení
návštěvníků
do hodnocení
od 11:00 do 14:00
Vyhodnocení v 15:00
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VELIKONOČNÍ JARMARK
aneb
VÍTÁNÍ JARA V MARKVARTOVICÍCH
12. dubna 2019, od 14:00 hodin
centrum obce Markvartovice
K zakoupení pro Vás budou připraveny kraslice, pomlázky, med,
medovina, domácí zákusky, koláče, ručně vyráběné šperky a
bižuterie, ubrusy, kozí sýry, brambůrky, květiny a květinové
dekorace, originální ručně vyráběná keramika, výrobky pletené z
papíru a další drobnosti.

Doprovodný program: zvonička se „zvonem jara“, zvěřinec,
předvádění velikonočních zvyků, účinkující v historických a lidových
kostýmech, malý jarmark s prodejem i občerstvením, pletení
karabáčů – každý z návštěvníků se bude moci naučit uplést si
velikonoční pomlázku, dílnička pro děti – vyfukování vajíček a
jednoduché techniky malování vajíček, hrnčířský kruh, historická
kapela se stylovými nástroji, jarmareční pohádky pro malé i větší...
Přijďte si odpočinout a pobýt pospolu.
Těšíme se na Vás.

39

ICE
KVARTOV
MAR

Pozvánky

Kultovní komiks
zamíří do Hlučína
Za pět let své existence se internetový komiks Opráski sčeskí historje stal fenoménem.
Jeho knižní zpracování patří
k bestsellerům a samotný komiks se dočkal dokonce vlastní
výstavy v Národním muzeu.
Nyní slavný komiks zavítá
vůbec poprvé do Moravskoslezského kraje. Muzeum Hlučínska
totiž připravilo ve spolupráci
s Muzeem města Brna výstavu Lucemburské opráski, která prostřednictvím kultovního
komiksu přibližuje panování
Lucemburků na Moravě. Téma
je zásluhou Palackého, Jiráska
a dalších vykladačů českých
dějin veřejnosti téměř neznámé, v dějepisu na něj zkrátka
nezbylo místo. Proto by si výstavu neměli nechat ujít příznivci lokálních dějin stejně jako
milovníci humoru. Ostrovtipem
totiž Opráski nešetří. Historie je v jejich podání zábavná
a hravá. Někoho možná zarazí
poněkud svébytné nakládání
s českým jazykem – to však k Opráskům neodmyslitelně patří. Výstavou kultovního komiksu Muzeum Hlučínska naplňuje myšlenku prezentovat opomíjené součásti českých dějin.
Na slezské Přemyslovce tak symbolicky navážou moravští Lucemburkové. Nechybí ani bohatý doprovodný program pro školy, interaktivní dílna a fotokoutek.

Výstava Lucemburské opráski potrvá v Muzeu Hlučínska od 20. února do 8. května.
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INZERCE
100% adrenalinu v našem regionu na Letišti Zábřeh
Air Hit Morava TANDEMOVE SESKOKY
Originální dárek pro každého od 8 do 100 let
.

Air Hit Morava se po delší přestávce vrátila z letiště Kunovice na mateřské letiště Zábřeh
Dolní Benešov. Tandemové seskoky pro širokou veřejnost budeme provozovat
o víkendech od května do konce října. Můžete prožít nezapomenutelný zážitek z volného
pádu, rychlostí až 240 km/h a 8 minut klouzavého letu na padáku, který můžete sami řídit
ve společnosti profesionálního pilota. Těší se AIR HIT Morava team profesionálů.
Strach je zloděj zážitků.
www.tandemovyseskok.cz
tel.: 607 150 150

(ulice Ostravská 92/53, nad Canisem).
ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ B

Standardní cena 8.000,- Kč,
Akce v dubnu pro obyvatele Markvartovic - 7.500,- Kč
Akce v dubnu pro studenty z Markvartovic - 7.390,- Kč

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