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Krmášové koláčobraní 2016 v Markvartovicích, str. 12

Slovo úvodem
Letní prázdniny opět uplynuly rychleji než bychom si přáli, a všem žákům, studentům, pedagogům a zaměstnancům škol začal nový školní
rok. Za redakční radu vám přeji mnoho zdaru a
šťastné vykročení do příštích deseti měsíců usilovné práce.
Prvňáčkům, kterých letos nastoupilo do naší
základní školy 23, přejeme úspěšný start do nové
etapy jejich života. Především jim, ale také rodičům, přejeme spoustu radosti, trpělivosti a dobrých pocitů při získávání nových vědomostí.

Právě začíná podzim, roční období, které je
přechodem mezi létem a zimou, roční období,
kdy příroda vytváří úchvatné barevné scenérie.
Užijme si poslední hřejivé sluneční paprsky a pohled do vyšňořené krajiny, který pohladí na duši.
Přeji všem krásné a poklidné dny ,,babího
léta“.
Zuzana Pistovčáková,
místostarostka obce,
šéfredaktorka zpravodaje

Z obecního úřadu

Radosti a starosti našeho starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři našeho zpravodaje.
Skončily prázdniny a dovolené a
v obci byly ukončeny
výkopové
práce spojené se
splaškovou kanalizací.
Konečně
se vrací z tohoto
titulu život v obci
do normálu. Chci
vám všem znovu poděkovat za trpělivost a toleranci s touto náročnou stavbou. Ne vždy bylo
vše podle našich nebo vašich představ, ale nějak jsme ten rok a půl společně zvládli a za to
vám děkuji. K 23. 9. 2016 byla stavba kanalizace ukončena. Máme v obci položeno 14,09 km
kanalizace a vybudováno 491 přípojek, máme
opraveny komunikace i většinu zeleně, ale ne vše
jsme převzali a tak se drobné nedostatky budou
ještě muset opravit. Stavba se v několika málo
případech musela postavit trochu jinak, než bylo
v projektu naplánováno a tak se bude muset žádat o dodatečné stavební povolení a následné vydání stavebního povolení na takto stavbou nově
dotčené pozemky a teprve pak budeme moci
zažádat o kolaudaci stavby a stavbu kolaudovat.
Dokud tento byrokratický proces nebude dokončen, nebudeme se moci na splaškovou kanalizaci
připojit. Letos to s určitostí nebude a mohu vám
pouze slíbit, že termín tolik očekávaného napojení se na splaškovou kanalizaci vám s radostí včas
oznámím.

Myslíme i na ty, kteří se nebudou moci na současnou splaškovou kanalizaci napojit a proto připravujeme 3. etapu, ve které se pokusíme najít
technické, ekonomické a majetkoprávní řešení
pro napojení i těchto občanů.
O prázdninách jsem měl pár dotazů, jak jsme
mohli dopustit „zrušení“ fotbalu v obci. Přiznám
se, že jsem o složité situaci v Sokolu nebyl podrobně informován. Ale naštěstí se našli lidé,
kterým fotbal v obci není lhostejný a na valné
hromadě kromě změny názvu – SK Markvartovice z.s. byl zvolen i nový 11členný výbor, který
má chuť pro fotbal v obci udělat maximum ve
všech věkových kategoriích a pokud budou muži
– občané Markvartovic rok hrát pod hlavičkou
FC Hlučín B, je to možná lepší situace, než když
v krajském přeboru z obce skoro nikdo nehrál.
Několikrát jsem vás už informoval o smlouvě
s Městskou policií Hlučín. Konečně mohu konstatovat, že už policie dohlíží nad bezpečností
v obci i zklidněním dopravy. Bude moci měřit
rychlost v obci, kontrolovat nebezpečné a nevhodné parkování na místních komunikacích
a samozřejmě bude provádět i pořádkovou službu. Věřím, že tak jako si rodiče ráno zvykli nezajíždět před obecní úřad se svými dětmi s ohledem
na bezpečnost všech školáků, a jsem jim za to nesmírně vděčný, i ostatní občané – řidiči nakonec
přestanou spěchat a nebudou sponzorovat město
Hlučín, kde případné pokuty skončí.
Přeji vám hezké počtení 3. vydání našeho zpravodaje a krásné a alespoň trochu slunečné podzimní dny.
Pavel Myslivec,
starosta obce

Ze zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelé obce Markvartovice schválili dne
27. 6. 2016 na svém 12. zasedání mimo jiné Závěrečný účet obce Markvartovice za rok 2015.
Nechat každoročně prozkoumat své hospodaření nezávislým auditorem je povinností každé
obce. Přezkoumání hospodaření naší obce má
na starosti Auditorská společnost Moravskoslezský audit s.r.o. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o
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přezkoumání hospodaření územních samostatných celků a dobrovolných svazků obcí se závěrem: Finanční situace je dobrá, obec platí své
závazky ve stanovených lhůtách a nemá žádné
úvěry ani půjčky.
Zastupitelstvo obce dále vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 3, zprávu kontrolního a finančního výboru a Závěrečný účet svazku obcí
mikroregionu Hlučínska za rok 2015.

 Zpravodaj obce Markvartovice číslo 3, září 2016

Informace ze schůzí rady obce
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
 Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
 Smlouvou o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje
 Žádostmi občanů a ředitelek příspěvkových organizací
 Žádostí o poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji – kotlíkové dotace
 Návrhem ocenění dárce krve za 80 bezpříspěvkových odběrů
 Účetní závěrkou ZŠ Markvartovice za rok 2015
 Rozdělením výsledku hospodaření ZŠ za rok 2015
 Účetní závěrkou MŠ Markvartovice za rok 2015
 Rozdělením výsledku hospodaření MŠ za rok 2015
 Smlouvami na zajištění akce Odpust 2016 v Markvartovicích
 Organizačním řádem Obecního úřadu Markvartovice
 Navýšením celkového počtu zaměstnanců obecního úřadu Markvartovice
 Smlouvou o dílo s firmou Jankostav s.r.o.
 Profesními zkouškami zaměstnanců
 Smlouvou ČEZ Distribuce, a.s., o zřízení věcného břemene
 Nabídkou služeb projektanta na vyřízení administrativních záležitostí pro
domovní přípojky
 Rozpočtovou změnou č. 3
 Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK
 Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Markvartovice
 Dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo č. DZ 14010626/Ve na zhotovení stavby
,,Splašková kanalizace obce Markvartovice“
 Oceněním dárce krve za 80 bezpříspěvkových odběrů finančním darem
 Oceněním dorostenek SDH za příkladnou reprezentaci obce Markvartovice
finančním darem
 žádostí ředitelky ZŠ Markvartovice o povolení navýšení kapacity školní
jídelny na 100 strávníků
Zpravodaj obce Markvartovice číslo 3, září 2016 
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Vše o odpadech

Naše obec recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu
sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní
telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně
vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém
Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili
produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze
studií neziskové společnosti ASEKOL, která
s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší
obce v loňském roce vytřídili 55 televizí. Tím
jsme uspořili 8,93 MWh elektřiny, 159,01 litru
uropy, 43,66 m3 vody a 0,54 tuny primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 2,42 tuny CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 7,80 tuny.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
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má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické
energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří
přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je,
že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří
spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku
po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním
takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru
CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace
jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do
nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie
jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech
aspektech.
Zuzana Pistovčáková,
místostarostka obce,
šéfredaktorka zpravodaje
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Příspěvkové organizace obce

Adaptační kurz v Malenovicích
Podhorská obec Malenovice, která leží v bohatě členité krajině Beskyd, se na pět dní stala
domovem dětí a zaměstnanců naší základní školy.
Měli jsme štěstí na počasí, to bylo přímo
ukázkové. Od rána se na nás usmívalo sluníčko, což podporovalo naši
dobrou náladu.
V hotelu KAM se o nás starali jako o vlastní. Milá obsluha, výborná kuchyně,
nikdo nám nenadával, když
jsme byli trošičku hlasitější.
Naše pokoje byly čisté, upravené, v každém pokoji sociální zařízení. Každá třída měla
své místečko, kde si mohla opakovat probrané učivo, k dispozici
jsme měli také veliký a malý sál, kde
jsme se pohodlně všichni vešli. Kolem
hotelu byla fotbalová hřiště, hřiště pro plážový
volejbal, tenisové kurty – všechny tyto prostory
nám byly k dispozici a mohli jsme je s dětmi využívat.
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Protože Malenovice leží pod Lysou horou, bylo
skoro naší povinností vyškrábat se nahoru. Cesta
byla úmorná, ale výsledek stál za to. Odměnou
nám byl pohádkový výhled na blízké okolí, které jsme měli jako na dlani.
Ve středu večer nás navštívili
astronomové i s hvězdářským
dalekohledem. Povídali nám
o hvězdách, souhvězdích
a o planetách. Některé z nich
nám i ukázali. Představte si,
že jsme se všichni podívali na
Saturn, ten jsme viděli i s jeho
prstencem. Viděli jsme dokonce i povrch Měsíce, který byl
ten večer neuvěřitelně jasný.
Náš adaptační kurz, dalo by se
říct, předčil naše očekávání, za což
patří velký dík Obci Markvartovice, která
nás dotovala, všem zaměstnancům školy, kteří
se na těch pět dní stali náhradními rodiči dětí,
a v neposlední řadě i dětem, bez nichž by se tento
kurz nemohl konat.
Šárka Kubišová, ředitelka ZŠ Markvartovice
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V MŠ Markvartovice přivítali nové děti
Prázdniny nám uběhly jako voda a začal nový
školní rok 2016/2017. Děti i paní učitelky načerpaly nové síly a všichni se těšili do školky. Letos
jsme přivítali 26 nových dětí společně s panem
starostou a paní místostarostkou.
Nechali jsme v MŠ nově nainstalovat úsporné
kondenzační kotle, opravili pískoviště a vymě-

nili písek. Provedli jsme úplný průřez vzrostlých stromů a to vše proto, aby bylo dětem v MŠ
příjemně a bezpečně. Naše děti přivítaly milé
paní učitelky, které pro děti připravily hračky
a učební pomůcky, aby se dětem v MŠ co nejvíce líbilo.
Dagmar Balgarová, ředitelka MŠ

Zpravodaj obce Markvartovice číslo 3, září 2016 
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Ze života v obci

Na Hlučínsku a v polských gminách
bojujeme proti invazivním druhům rostlin
V obcích na Hlučínsku a v přilehlém území
polských gmin se kromě přirozeně rostoucích a
lidmi záměrně vysázených rostlin vyskytují také
rostliny, které označujeme jako invazivní. Toto
označení dostaly, jelikož velmi rychle obsazují
nová území, čímž vytlačují původní druhy a mohou také pozměňovat poměry živin v půdě. Navíc
zhoršují přístupnost pozemků a zvyšují náklady
na údržbu krajiny. Některé z nich jsou navíc velmi škodlivé lidskému zdraví. V našem území jde
zejména o bolševník a křídlatku. Jelikož je včasná
reakce – prevence a rychlá likvidace na malé ploše podstatně levnější než řešení následků masové
invaze, rozhodlo se Sdružení obcí Hlučínska zrealizovat společný česko-polský projekt, jehož cílem je zmapovat místa výskytu bolševníku a křídlatky, informovat veřejnost o jejich škodlivosti,
jak se zachovat při jejich nálezu apod. V rámci
projektu budou obcím a městům poskytnuty návody, jak proti těmto rostlinám bojovat, budou informováni o legislativní a dotační podpoře. V neposlední řadě budou provedeny na našem území
ukázky likvidace porostů křídlatky a bolševníku a

zároveň si necháme poradit od těch, kdo již mají
s likvidací zkušenosti. Naše poznatky nám pomohou v budoucnu při vyčištění zmapovaných ploch
od porostů těchto invazivních rostlin.
Z tohoto důvodu připojujeme popisy obou invazivních rostlin a žádáme občany, aby nám podávali informace o jejich výskytu v oblasti Hlučínska a gmin Kietrz, Krzanowice, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie. Také proto jsme zřídili
e-mail invazivni-druhy@centrum.cz
Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum)
Jak jej poznáme?
Bolševník je dvouletá až vytrvalá rostlina, dorůstá výšky až 5 m. Původně byl bolševník součástí vysokobylinné vegetace pod hranicí lesa
mezi nadmořskými výškami 1500 a 1850 m v
oblasti Západního Kavkazu.
Semenáčky bolševníku vzcházejí velmi brzy
na jaře, v prvních letech po vyklíčení vytváří přízemní listovou růžici a v tomto stadiu většinou
přetrvává 3 až 5 let, v nepříznivých podmínkách
i 12 let.

Heracleum sosnowskyi
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V prvním roce klíčí ze semene zpravidla již
v půli února (někdy i dříve), vytváří pouze listy a
shromažďuje zásoby v mohutném kořeni. V druhém až pátém roce (ale možná i později) pak
vytvoří listovou růžici a vyžene mohutnou květní lodyhu s květenstvím. Lodyha je dutá, brázditě
žebernatá, narůžověle až fialově skvrnitá, může
mít průměr až 10 cm.
Listy jsou veliké, řapíkaté, zvláště přízemní,
dosahují nejčastěji délky 50–150 cm. Řapíky
jsou oblé bez zřetelného žlábku.
Kromě bolševníku velkolepého roste v Česku
ještě bolševník obecný (Heracleum sphondylium), který se svému příbuznému trochu podobá.
Není vyloučeno, že se v místech společného výskytu oba druhy kříží. V některých evropských
zemích dochází k invazi dalších tzv. „obřích
bolševníků“ podobného vzhledu a vlastností,
konkrétně jde o druhy bolševníku Sosnowského (Heracleum sosnowskyi).

Heracleum sosnowskyi
Proč je nebezpečný? / Čím nám škodí?
Je silnou invazivní rostlinou, osidluje téměř
veškerá stanoviště, nejvíce se šíří podle cest a
vodních toků. Obvykle nejdřív ovládne ruderální
stanoviště, pak se začne šířit i na vlhká a na živiny bohatá stanoviště v okolí, odkud postupně vytlačí konkurenčně silné byliny. Daří se mu to zejména proto, že jeho semena vyklíčí velmi brzy
na jaře, rychle přerostou většinu rostlin a vytvoří
zákryv. Časem se vytvoří souvislý porost, který
zcela znemožní růst ostatních rostlin.

Přirozené šíření zajišťují semena roznášená větrem a tekoucí vodou, dále semena zachycená na
dobytku či pneumatikách.
Bolševník však znamená také velké nebezpečí pro zdraví člověka. Lodyhy a listy obsahují fototoxické furanokumariny, jež ve tmě jen
dráždí kůži, na denním světle (UV záření) však
způsobují těžké poleptání a puchýře (popáleniny
3. stupně). Prvotní kontakt s rostlinou a jejími
šťávami je bezbolestný, fototoxické reakce se aktivují obvykle po 15 minutách osvětlení. Zánětlivá zranění se objevují po cca 24 hodinách, jejich
rozsah je závislý na množství šťáv, kterými byl
člověk potřísněn, délkou jejich působení a obranyschopností poškozeného, jsou velmi bolestivá
a velmi těžce se hojí. Jejich pozůstatky (pigmentace a jizvy) zůstávají patrné přinejmenším celé
měsíce, někdy se objevují dlouhodobější následky v podobě vyšší citlivosti poraněných míst na
UV záření nebo vyrážek (až několik let). Dlouhodobým následkem mohou být občasné vyrážky (často iniciované slunečním zářením). U
obzvlášť citlivých jedinců mohou už samotné
výpary z většího množství pokosených rostlin
vyvolat pálení v krku, závratě, nevolnost a slzení,
v některých případech může dojít i k úmrtí.
Co dělat při kontaktu a napadení?
Nejjednodušší je se vyhýbat kontaktu s touto
rostlinou a upozornit na její výskyt příslušný
obecní úřad. Při likvidaci je nutné se vybavit
vhodným ochranným oděvem, brýlemi a také
respirátorem.
Je velice důležité v oblastech výskytu bolševníku varovat děti (dutá lodyha je lákavá a vybízí
k hrám – foukačky, dalekohledy) a zamezit jejich
kontaktu s rostlinou. Rostliny je možno částečně
likvidovat mechanicky, vyrytím, ale nejúčinnější
je chemický postřik směsí herbicidů. Tuto likvidaci je potřeba svěřit odborné firmě.
Místa potřísněná šťávou je třeba okamžitě
omýt silným dlouhotrvajícím proudem vody a po
opláchnutí zabránit přístupu světla zakrytím. Při
poleptání, a když se dostaví druhotné příznaky
(bolesti hlavy, třes, závratě, pálení očí), je nezbytné opustit zasažený prostor a urychleně vyhledat lékaře.
Křídlatka japonská (Reynoutria japonica),
křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis), křídlatka česká (Reynoutria x bohemica)
Jak ji poznáme?
Křídlatka je vytrvalá rostlina s výrazně článkovitými dutými, dužnatými, křehkými ston-
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ky vyrůstajícími z bohatě rozvětvených, silných
a dlouhých podzemních oddenků. Její domovinou je severovýchod Asie (Japonsko, Čína,
Taj-wan a Korejský poloostrov), kde obývá vlhčí
údolí a horské svahy, vzácněji roste i na okrajích horských políček ve vyšších nadmořských
výškách až do 2600 m n. m., většinou na chudé půdě. Do Evropy byla dovezena v první půli
19. století.
Stonky, které vyrůstají již v březnu nebo dubnu, dorůstají do výše obvykle 1,5 až 2 metrů,
jsou přímé a v horní části rozvětvené. V mládí
jsou zelené s červenavým nádechem a později
zůstávají tmavě kropenaté. Listy jsou lysé s poměrně krátkými načervenalými řapíky dlouhými
1,5 až 3 cm, vyrůstají na stoncích střídavě. Jsou
holé, tuhé až kožovité s vyniklou žilnatinou, jsou
oboustranně zelené až světle zelené, mladé listy
mají okraje stočené.
Je to rostlina dvoudomá, mnohokvěté lichoklasy dlouhé 5 až 10 cm, vyrůstající z paždí listů,
jsou sestaveny do lat, které jsou delší než řapík
listu. Pravidelné pětičetné květy mají nerozlišená okvětí s bělavými, vzácněji nažloutlými nebo
narůžovělými okvětními lístky, samičí květy
mají lísky neopadavé.
Plody jsou lesklé trojhranné nažky dlouhé 3 až
4 mm zbarvené černohnědě až černě, mají křidélka po neopadavém okvětí.

Reynoutria japonica
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Reynoutria japonica
Proč je nebezpečná? / Čím nám škodí?
Jedná se o jednu z nejúpornějších invazivních
rostlin. Na svém stanovišti se díky hluboce kořenícím oddenkům rychle rozšiřuje a zcela vytlačuje původní rostlinstvo a mění nepříznivě i podmínky pro život většiny tam žijících živočichů.
Rozmnožuje se převážně vegetativně pomocí
odlomených oddenků, které bývají zanášeny při
povodních s odplavenou zeminou na zcela nová
místa. I drobné kousky oddenku většinou vyklíčí a během několika let takto nově získaný prostor zcela zarostou. Kvůli krátké době vegetace
u nás semena málokdy dozrávají.
Její kořeny a listový opad navíc produkují látky
s alelopatickým účinkem, tj. znemožňují růst jiných rostlin. Často takto zaberou pásy na březích
řek, rozšiřují se také na náspech cest a na bývalých
skládkách, kam byly zavlečeny při rekultivacích.
O jejich rozšíření se postarali také včelaři, kteří
tuto medonosnou rostlinu záměrně vysazovali.
U nás byla poprvé zaznamenána ve volné
přírodě v roce 1892. Vyskytuje se hojně po celém území ČR, nejvíce v blízkosti vodních toků
a lidských sídel, většinou na vlhkých substrátech
s kyselou reakcí.
Křížením křídlatky japonské s křídlatkou sachalinskou vznikl hybridní druh křídlatky česká (Reynoutria × bohemica), která je obzvláště rozpínavá a
proti mechanické i chemické likvidaci nejodolnější.
Rozmnožuje se výhradně vegetativně a na stanovištích, kde se vyskytují také její rodiče, je vytlačuje.
O neblahém významu křídlatky svědčí také
fakt, že byla dokonce zahrnuta do seznamu
„100 nejhorších invazních druhů světa“.
Co dělat při kontaktu?
Křídlatka naštěstí na rozdíl od bolševníku nevylučuje zdraví škodlivé látky, její hustý zapojený porost však velmi znepříjemňuje hospodaření
a pohyb v krajině. Po nalezení porostu křídlatky
uvědomte vlastníka pozemku a příslušný obecní
úřad. Pokud roste křídlatka na vašem pozemku,
využijte při její likvidaci příslušnou metodiku
nebo se raději obraťte na odbornou firmu.
Mgr. Radim Lokoč, Ph.D.
foto: Mgr. Adrián Czerník
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Z římskokatolické farnosti Ludgeřovice

Farní okénko
Vážení a milí čtenáři,
setkáváme se na stránkách vašeho zpravodaje po
prázdninách a dovolených, snad jste se všichni
vrátili domů odpočatí a plni pěkných zážitků. A
co se dělo v uplynulých měsících v naší farnosti?
Ve čtvrtek 23. 6. 2016 měl náš pěvecký sbor
poslední předprázdninovou zkoušku, tentokrát
netradičně na Ostříži a zpívání bylo opravdu radostné. Zpestřené grilováním, povídáním a plánováním dalších událostí.
V neděli 26. 6. 2016 jsme při mši svaté poděkovali za končící školní rok a zároveň se také
rozloučili s otcem Grzegorzem Ozieblowskim,
který po roce působení u nás odchází do farnosti Jablunkov. Děkujeme mu za jeho kněžskou
službu a přejeme požehnané působení v novém
místě.
Mnoho dětí z naší farnosti prožilo v pátek
1. 7. 2016 pěkné chvíle na Prašivé, zapojily se do
programu diecézního setkání dětí.
V týdnu od 9. 7. 2016 do 17. 9. 2016 proběhl
v Blahutovicích Farní tábor. Byl to tábor plný
dobrodružství a velkých zážitků, což dokazují i
fotky. Můžete si je prohlédnout buď na odkazu

http://fludgerovice.rajce.idnes.cz nebo na nástěnkách přímo v kostele.
Pro šikovné děti byl velkou událostí i Příměstský tvořivý tábor, který probíhal ve třetím srpnovém týdnu na faře.
V neděli 14. 8. 2016 jsme se mohli setkat na
Farní pouti v Hrabyni, náš farní sbor zpíval při
bohoslužbách a pak jsme se setkali s bývalým
kaplanem P. Vladimírem Pavlíkem.
V sobotu 10. 9. 2016 se hodně z nás vydalo
k Bráně Božího milosrdenství do ostravské katedrály. Někteří pěšky, někteří na kolech, někteří autobusem, autem… Každopádně v 17 hodin
jsme tam byli skoro všichni, prošli si nově opravenou katedrálu s paní Petrou Košákovou, která
si připravila pěkný výklad, a pouť krásně zakončili mší svatou za všechny poutníky.
Poděkování za letošní úrodu bylo ve slavnostně vyzdobeném kostele při nedělní mši svaté
v deset hodin 11. 9. 2016. Krásná událost plná
vděčnosti a radosti.
Těšíme se v našem krásném chrámě na setkání
při bohoslužbách nebo při koncertech.
Jan Münster
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Ze života v obci

Koláče byly letos vyprodány
v rekordním čase
VI. ročník koláčobraní, který se konal v pátek
16. 9., byl díky krásnému počasí velmi úspěšný. Koláče z okolních pekáren byly sice letos
nečekaně během první hodiny vyprodány, ale
pro všechny návštěvníky byla připravena ochutnávka domácích koláčů, závinů a buchet, kterou

připravilo 11 soutěžících do soutěže o nejlepší
krmášový koláč. Ruku k dílu s pečením mimo
soutěž přiložily také členky kulturní komise
a dobrovolnice z řad partnerek spolupracujícího
spolku HC Lipina.

Nejlépe vyhodnotila porota, která byla
složena z 5 členek senior klubu koláče paní Smejkalové, na druhém místě se
umístila paní Foltová a na třetím místě
paní Kozáková.
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Dále si návštěvníci mohli pochutnat na výborném domácím guláši, grilovaných klobáskách
a také na pravém moravském burčáku, tedy na
občerstvení, které pro všechny připravili a zajistili členové spolku HC Lipina. Pro děti byly při-

praveny dětské koutky se soutěžemi, kreativním
tvořením, malování na tvář a také dětské atrakce.
Celé odpoledne zpříjemnila svým vystoupením
hudební skupina Duo Colorit a také skvělé vystoupení stále aktivních Seniorek z Bolatic.

Mám velkou radost, že také v naší obci se spoluobčané zapojují do aktivit pořádaných obcí,
protože bez vaší spolupráce by tato naše snaha
neměla smysl. Děkuji tedy jmenovitě účastnicím
soutěže, paní: Andrei Kozákové, Haně Brabencové, Barboře Tesařové, Andrei Vjačkové, Boženě Smejkalové, Marii Guřanové, Šárce Ku-

kuczkové, Ivetě Šimkové, Evě Halfarové a Karle
Foltové. Soutěž měla i letos mužské zastoupení
a zároveň šlo o nejmladšího účastníka soutěže
Ondru Vjačku, který svým výborným závinem
s jablky dokázal, že dobře péct nemusí umět jen
zkušená hospodyňka. Ondro, díky.

Zpravodaj obce Markvartovice číslo 3, září 2016 

13

Nezbývá než znovu moc poděkovat všem, kteří
se zapojili do příprav a spolupráce na celé akci.
Žádná akce by totiž bez těchto ochotných členů spolků nešla zorganizovat. Děkuji členkám
senior klubu za nelehký úkol ochutnat všechny
vzorky a rozhodnout o nejlepším, děkuji členům

HC Lipina a jejich partnerkám za jejich skvělou
spolupráci, děkuji také paní Barboře Tesařové za
její dobrovolnickou pomoc nejen na této akci.
A děkuji pracovníkům technických služeb obce
za ochotu a skvělou spolupráci.

V neposlední řadě děkuji také vám, všem návštěvníkům. Vaše spokojenost je pro nás motivací do další práce. A tak vás už nyní srdečně
zvu na rozsvícení vánočního stromku a adventní jarmark, který už pilně připravujeme na
25. listopadu 2016.
Zuzana Pistovčáková,
místostarostka obce,
šéfredaktorka zpravodaje

Foto: Z. Pistovčáková ml.

Vítězný koláč p. Smejkalové – recept

8 ks žloutků, 20 dkg cukru, 25 – 30 dkg másla – utřeme.
Přidáme 80 dkg polohrubé mouky výběrové, 20 dkg hladké mouky, 2 dkg soli, ½ l mléka, 10 dkg
droždí, 1 lžíci cukru – necháme vykvasit.
Náplň tvarohová:
1 kg tvarohu, 20 dkg cukru, 3 žloutky, rozinky, rum, citronová kůra
Náplň maková:
½ kg máku, 25 dkg másla, 25 dkg cukru
Posypka:
½ kg hladké mouky, 25 dkg másla, 25 dkg cukru			

Foto: Z. Pistovčáková ml.
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Dobrou chuť!

Obec Markvartovice přijme

KRONIKÁŘE

pro vedení Kroniky obce
Markvartovice
Více informací na:
podatelna@markvartovice.cz
nebo na čísle 595 052 518
HLUČÍNSKÝ PĚVECKÝ SBOR

přijímá zpěváky do všech hlasových skupin
pěvecká zkušenost a znalost not vítána, není však podmínkou
zkoušky sboru každé úterý od 17. do cca 19.30 hod. v KD Hlučín
Informace na tel.č. 605 843 325
a na web. stránkách KC Hlučín, které budou nově spuštěny na podzim 2016

Zpravodaj obce Markvartovice číslo 3, září 2016 
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Ze života v obci

Markvarčané závodili v Bierawě

V sobotu 10. 9. 2016 se vydala skupinka
markvartovických sportovců i amatérů do polské
Bierawy, kde reprezentovali naši obec na krásné
akci Polsko-české běhání, která měla za cíl zvýšit
povědomí o aktivních možnostech trávení volného času a zdravém životním stylu.
Tato akce se letos konala již 5. rokem na počest
obětí tragické nehody Haliny Brylant a Jewhena
Torochtija na Ukrajině v roce 2011, kde byli za
účelem rozšíření polsko-ukrajinské spolupráce.
Letos poprvé se memoriál konal za mezinárodní
účasti Čechů a Ukrajinců.
Naši obec ve sportovních disciplínách běh
nebo nordic walking reprezentovalo v kategoriích rozdělených dle věkových skupin 8 můžů, 7
žen, 1 student a 7 dětí.
Všichni naši reprezentanti si přivezli diplomy,
medaile a další upomínkové předměty.
Mezi vítěze ve svých věkových kategoriích
patří:
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Ženy v běhu na 6 000 m:
2. místo – Iveta Myslivcová (2 x 2. místo)
3. místo – Lenka Jančíková
6. místo – Marie Guřanová
7. místo – Martina Smetanová
Muži v běhu na 6 000 m:
1. místo – Michal Kozel
4. místo – Vladimír Pistovčák
5. místo – Štefan Šedo
Chlapci v běhu na 620 m:
3. místo – Maxmilián Smetana
Děvčata v běhu na 835 m:
3 místo – Sára – Anna Jančíková
Vítězi tohoto memoriálu se však stali všichni
zúčastnění závodníci, kterých bylo téměř 390 a
kteří svým aktivním přístupem pomohli rozšířit
dobrou myšlenku. Skvělá organizace této akce
a výborný servis pro všechny návštěvníky byly
třešničkou na dortu celého memoriálu.
Zuzana Pistovčáková,
místostarostka obce,
šéfredaktorka zpravodaje
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Všechny fotografie naleznete v odkazu: http://
www.markvartovice.cz/0Galerie/index.asp
Foto: Z. Pistovčáková
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Spolková činnost

S průběhem 10. ročníku Günter Cupu
jsou Pepikovi syncy spokojeni
Ani ten největší optimista ještě v červenci
nedoufal, že se tradiční
Günter Cup uskuteční
na obvyklém místě „Günter Cup Aréně“ ve
statku. Díky častým intervencím na obecním
úřadě se nakonec tento neobyčejný plácek
zeleně podařilo uvést
po stavebních pracích spojených s budováním
splaškové kanalizace do hratelného stavu. A tak
se jako každoročně, druhou srpnovou sobotu
mohl uskutečnit již 10. ročník turnaje v minikopané „Günter Cup 2016“. Velký dík patří panu
starostovi p. Myslivcovi, místostarostce p. Pistovčákové a kolektivu technických služeb obce,
že dokázali v tak neskutečném čase připravit
tak bezvadný terén.
10. ročník turnaje „Günter Cup“ se tedy uskutečnil 13. srpna ve známém prostředí pod pumpou u statku. V ryze anglickém počasí se do boje
o jubilejní 10. titul vítěze o putovní trofeje zapojilo celkem 10 týmů. Z toho dva týmy žen a letos
poprvé i tým posilněn o benjamínky z Markvartovic. Po urputném boji v základních skupinách
a sítem utkání play-off se vítězi 10. ročníku stali: Dan Kalvar, Václav Otisk a Rosťa Hahn ml.
V kategorii žen si sladkou odměnu a letos i první
putovní pohár vybojovali „Bambeliny“ před týmem „Sexy Women“.
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Jako každý jiný ročník, ani tento se neobešel
bez chyb a organizačních problémů. Ať již to
bylo zmiňované počasí, překvapující odřeknutí
účasti několika přihlášených hráčů, nebo nečekané nasazení benjamínků mezi muže. Tímto bych
se chtěl benjamínkům ještě jednou omluvit za
naši nepřipravenost na jejich účast v utkání dospělých. Kluci, vaše účast byla velkým zpestřením turnaje a myslím, že většině z nás zkušených
„fotbalistů“ se ještě teď točí hlava nad vaší rychlostí a mrštností. A i když jste byli jen tři, zdálo
se nám, že jste prostě všude… Věřím, že vztek
brzy přejde… a příští rok se na vás můžeme opět
těšit… (a slibuji, že pro vás připravíme speciální
odměnu!). Koneckonců je pomalu třeba vychovávat naše nástupce…
Jsme rádi, že celý turnaj proběhl bez vážnějšího úrazu a že jsme se opět „mini fotbálkem“
skvěle pobavili. Závěrečné poděkování patří
všem manželkám a partnerkám, že s námi „starými blázny“, kteří už většinou mají své nejlepší
fotbalové roky dávno za sebou, mají tu trpělivost
a pochopení.
Fotogalerie z Günter Cupu 2016 a vše ostatní
z akcí Pepikovych synků si můžete prohlédnout:
http://pepikovisyncy.rajce.idnes.cz/
TV reportáž z jubilejního 10. ročníku Günter
Cup:
http://www.hlucinsko.tv/2016-08-22-markvartovice-minifotbal-pro-zabavu.html
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Za Pepikove synky Milan Stoklassa

Foto: H. Brabencová
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Aladinův letní tábor poskytl dětem
hlavně pobyt v čisté přírodě
Členové zájmového
spolku Aladin a kamarádi, z.s. letos pořádali
svůj jubilejní 10. letní dětský tábor. Tábor
proběhl v termínu 2. 7.15. 7. 2016 v krásném prostředí uprostřed lesů na Horní
Bečvě na chatě Mečová. V letošním roce se
chata Mečová proměnila v pevnost velmi podobnou té, kterou všichni známe z televizních
obrazovek – při trošce fantazie jsme se tak na
14 dní přesunuli do pevnosti Boyard. Nesoutěžili
jsme však za zavřenými dveřmi ani ve sklepeních, ale v lese, na hřišti a jen v případě nepříznivého počasí jsme se uchýlili do útrob pevnosti
Mečová. V pevnosti nechyběl Otec Aladin, mistři

postřehu, Paklíč a Pačes a hlavně pět desetičlenných soutěžících týmů, které bojovaly ze všech
sil o klíče, indicie a v neposlední řadě pak o dobývání zlatého pokladu. Pokladem byly plastové
vršky, které našly využití i v průběhu tábora. Děti
nám udělaly velikou radost, když se jim z vršků
podařilo sestavit náš táborový znak (viz foto).
Vršky nejen že pomohly při táborových hrách,
ale po skončení tábora pomohly přispět ještě
dobré věci – darovali jsme je Aničce Juroškové
jako příspěvek na nezbytnou terapeutickou péči.
Tábor i letos uběhl jako voda a nám nezbývá, než
pomalu začít připravovat program toho příštího,
který proběhne od 1. 7. do 14. 7. 2017. Více informací o našich aktivitách lze najít na stránkách
http://aladinuv-detsky-tabor.webnode.cz/
Aleš Zdražil

Foto: Aleš Zdražil
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Účast na fotbalovém turnaji mládeže
mile překvapila
V sobotu 3. 9. 2016 se uskutečnil na našem
hřišti TJ Sokol Markvartovice další z turnajů
mládeže, které byly naplánované na podzimní
období a jsou u fotbalistů z regionu velmi oblíbené. Oblíbené jsou zejména proto, že náš areál
je jeden z nejlepších, hřiště je ve výborném stavu
a organizace turnaje je na nejvyšší úrovni.
Tohoto turnaje se zúčastnilo 12 týmů ve dvou
kategoriích. Starší přípravku vyhrálo mužstvo
FC Baník Ostrava, na druhém místě se umístili
žáci Ostrava-Jih a na třetím místě skončili naši
nejmenší z Markvartovic. V kategorii mladší
přípravka zvítězilo mužstvo z Třince, na druhém
místě skončilo mužstvo Ostrava-Jih a třetí se
umístil FC Baník Ostrava.

Celému turnaji přálo hezké počasí a pořadatelé i mladí fotbalisté byli s celkovou atmosférou
velmi spokojeni.
Na závěr turnaje dostali všichni medaile
a drobné upomínkové předměty včetně poháru
pro nejlepšího střelce a mužstva.
Další turnaj je naplánován na konec září.
Arnošt Plaček,
předseda sportovní komise

Foto: A. Plaček
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Dorostenky SDH Markvartovice slavily
úspěch na Mistrovství České republiky
v požárním sportu
Počátkem letních
prázdnin ve dnech 4. 5. 7. 2016 se naše dvě
dorostenky zúčastnily MČR v požárním
sportu v Českých Budějovicích. Svou účast
na této velkolepé akci
si holky vybojovaly
v jarních měsících v
okresním a posléze krajském kole. Naše výprava
se z důvodu docela velké vzdálenosti vydala na
tuto akci s jednodenním předstihem, aby se v poklidu ubytovala a byla stoprocentně připravena
na své soutěžní pokusy.
První soutěžní den se za slunečného počasí konala disciplína 100 m překážek. V kategorii střední dorostenky se Kristýna Tessarzová s časem

18,65 s umístila na 7. místě a v kategorii starší dorostenky Karolína Mučková s časem 17,89 s na
5. místě. Nutno podotknout, že těmito časy si obě
reprezentantky markvartovických hasičů a moravskoslezského kraje posunuly své osobní rekordy. Závěrem dne pak holky absolvovaly test požární ochrany, který obě zvládly bez jediné chybičky.
Tímto jsme se mohli těšit na následující den, kdy
byla na programu další disciplína - dvojboj.
Druhý den nás opět vítalo prosluněné ráno
a dalo se očekávat velké horko, ve kterém se opět
bude bojovat o medaile v jednotlivých disciplínách, ale i v celkovém hodnocení. V disciplíně
dvojboj, která se skládá z proskočení překáž-
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ky, tzv. ,,okna“, a přenosu hasicího přístroje na
určené místo na 100metrové trati v co možná
nejrychlejším čase. V této disciplíně rozhodují
opravdu tisíciny sekundy. V kategorii starší dorostenky se Karolína Mučková umístila s časem

18,32 s na 6. místě. V kategorii střední dorostenky se Kristýna Tessarzová s časem 18,01
s umístila na senzačním 3. místě a vybojovala
premiérovou bronzovou medaili na takovéto akci
pro markvartovické hasiče.
V celkovém hodnocení, kde se sčítala umístění
ze všech disciplín, se obě děvčata ve svých kategoriích shodně umístila na skvělém 5. místě.

Závěrem bychom chtěli holkám pogratulovat
k umístěním, kterých dosáhly a za příkladnou
reprezentaci nejen obce, ale taktéž sboru dobrovolných hasičů v Markvartovicích.
Člen SDH Marián Poledník
Člen SDH Adam Hofrichter
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Výstavy drobného zvířectva ČSCH
Markvartovice se účastnili
také zahraniční vystavovatelé
Předposlední prázdninový víkend se Chovatelský areál zaplnil nevšedními hosty. ČSCH
Markvartovice pořádal výstavu drobného zvířectva. Nejrůznější druhy drobných i větších domácích zvířat přilákaly na výstaviště řady zapálených chovatelů i nadšených diváků.
Návštěvníci tam měli možnost prohlédnout si
nejrůznější plemena králíků, holubů, slepic a hus
vystavovaných nejen místními chovateli. Výstava se pyšní širokým zastoupením zvířat z celého
kraje a nadnárodní účastí v podobě vystavujících
z Polska. Počty zvířat byly skutečně úctyhodné,
králíků se letos zúčastnilo 170 kusů, drůbeže 70
kusů a holubů bylo na 40 kusů. Na své si přišli
i ti, kteří měli zájem o koupi výstavního zvířete.

Foto: K. Prchala

Posuzování plemenných zvířat probíhalo
v přátelské atmosféře a vítězové se neradovali
zdaleka sami. Také ostatní účastníci jim jejich
úspěch přáli. Vítězem v kategorii králíků se stal:
Bilopesikatý modrý, jehož chovatelem jen pan
V. Klimeček. Nejlepším holubím soutěžícím byl
King pana B. Osmančíka. A nesmíme zapomenout na drůbež, kde zvítězila: Australka černázdrobnělá, pana J. Návrata.
Nedělní odpoledne patřilo předávání cen, kterého se účastnil také starosta obce Markvartovice
pan ing. Pavel Myslivec.
Rodiny s dětmi přilákal také bohatý doprovodný program, jako tombola, kolo štěstí a další. Pro
všechny bylo připraveno bohaté občerstvení, kterému se dostalo nejednoho ocenění.
Vedoucí výstavy Libor Návrat byl s jejím průběhem i přes jeden deštivý den spokojen. Za
zdárný průběh výstavy děkujeme také sponzorům a Obecnímu úřadu Markvartovice, kteří se
podíleli na realizaci.
Již nyní se můžete těšit na výstavu nadcházející, kterou celý tým organizátorů pilně připravuje
na další rok.
Kateřina Červenková
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Zahrádkáři rekapitulují 50 let
dosavadní činnosti od založení svazu
Vznik naší zahrádkářské organizace se datuje od 5. 4. 1965. Utvořila se odloučením našich
občanů – členů, od zahrádkářské organizace
v Ludgeřovicích, kde tato organizace působila
již několik let. Velkou zásluhu na vzniku naší
organizace měl přítel Josef Kotrba, který se stal
zároveň naším prvním předsedou. Organizace čítala 23 členů. V roce 1966 byl vytvořen Výbor
Národní fronty a za naší organizaci byl pověřen
přítel Erhard Kučera.
V roce 1968 nám MNV v Markvartovicích dal
do bezplatného užívání nynější pozemek, na kterém byla zahájena výstavba naší chaty Rozkvět,
která takto byla pojmenována na návrh přítele
Josefa Štěpána. Pozemek s chatou se v roce 1969
oplotil. V té době měla naše organizace 53 členů.
Předsedou zahrádkářské organizace byl od roku
1967 přítel Erhard Kučera, který od chaty Rozkvět převzal klíče. Na podzim roku 1969 přítel
Erich Myslivec se zahradní frézou zahradu pooral a bylo na ní vysázeno 35 ovocných stromů.
V roce 1971 místní národní výbor nám nabídl
finanční pomoc v hodnotě 1 00 Kč na výstavbu moštárny, jejíž stavba byla zahájena 1. 5. a
ukončena 26. 9. 1971. Moštárna byla vybavena
ručním lisem a drtičem. Dne 2. 10. 1971 bylo
provedeno slavnostní otevření moštárny, která měla sloužit
a dosud slouží všem občanům.
Dílo v hodnotě 65 340 Kč bylo
postaveno za 5 měsíců. Dělalo
se většinou po směnách, rovněž
o sobotách, nedělích i ve dnech
svátků. Bylo odpracováno 1 713
brigádnických hodin. Z 59 členů
organizace se akcí zúčastnilo 36.
V roce 1975 se stal předsedou
naší organizace přítel Arnošt Kotrba a svaz měl 78 členů. Na členské
schůzi 20. 4. 1977 byl zvolen první
hospodář, a to přítel Josef Burdík.
V současné době po příteli Pavlu
Hudečkovi je hospodářem přítel
Vlastimil Dvořáček. Tito lidé se
zároveň starali o moštování.
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V roce 1981 byl do chaty nainstalován vodovod, položeno PVC a vybavena kuchyňkou.
V roce 1983 naši členové odpracovali na výstavbě hasičské zbrojnice 175 hodin a areálu kaple
120 hodin.
Na dvoudenním zájezdu jsme byli s naší ZO
v autokempinku Krajlovec. V roce 1983 se stal
předsedou organizace přítel Jindřich Pudich a je
jím dodnes.
V roce 1985 zhotovil přítel Eduard Bartusek
hydraulický lis a drtič na ovoce, vše z nerezu
a oba tyto stroje bez problémů fungují dodnes.
V roce 1986 jsme odpracovalis našimi členy
1027 hodin na vnitřních omítkách požární zbrojnice a na zednických pracích přístavku kulturního domu. V roce 1988 se vyměnil strop moštárny
a v roce 2002 se vyměnila i IPA na střeše moštárny, V roce 1995 se konala oprava chaty, a to
střechy a stropu. 1 500 Kč nám daroval podnik
ELKOMA, obecní úřad nám dal částku 9 000 Kč
na zakoupení palubek na strop, které nabíjeli přítel Kozák, Burdik, Pudich.
Od roku 1995 jsme přestali vozit a prodávat
našim členům a občanům výpěstky. Podražily
a nebyl o ně zájem.
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V roce 2002 se opálily a odřely tři vrstvy barev z chaty a chata Rozkvět se natřela na hnědo.
Toto udělal jeden člen, který si na to vzal 5 dnů
dovolené, a to přítel Jindřich Pudich. Při nátěru
mu pomáhal i přítel Josef Burdík a Karel Tomáš.
V roce 2010 byla chata obložena vynil sidinge
a byla vyměněna okna, a to i na moštárně. Obecní úřad nám přispěl částkou 58 000 Kč. V roce
2003 byly vyměněny vchodové dveře u chaty,
moštárny a záchodu. Na tuto akci nám obecní
úřad uvolil částku 17 200 Kč. V roce 2008 jsme
měnili PVC v chatě. Obec nás dotovala částkou
6 000 Kč. Od roku 2005 tyto akce prováděly firmy. V roce 2008 nám obecní úřad postavil nový
plot podél cesty a položil chodníky, částku jsme
nezjistili. V roce 2014 se na střechu chaty položila druhá vrstva lepenky IPY.
Celkově pro NF jsme odpracovali 1 302 hodin. Pro naši výstavbu a údržbu za 50 let činnosti
35 042 hodin, a to vše v akci ,,Z“. Stavění a sekání trávy v lesnických školkách 274 hodin. Tato
činnost byla placena 12 Kč za hodinu
Během těchto let jsme 19x navštívili výstavu
FLORA Olomouc, 2x jsme byli v Arboretu Nový
Dvůr, 2x se uskutečnil zájezd na Jižní Moravu
a do Jeseníku. V roce 2010 a 2016 jsme se zú-

Ilustrační foto
častnili zájezdu po Polských zahradách Psczyně, na které nám obecní úřad přispěl částkou
21 000,- Kč.
30x se konaly výstavy ovoce a zeleniny, které
byly hojně navštíveny jak dospělými, tak i mládeží. Stejněkrát byly pořádány i zahrádkářské
plesy, které byly hojně navštěvovány. Konaly se
i zahradní slavnosti a táboráky.
Za posledních 15 let se žádný ples ani výstava
nekonaly, a to pro nezájem členů.
Dovezli a prodali jsme 820 ovocných stromů
a 427 keřů jak pro zahrádkáře, tak i naše občany
obce. Podrtili a vylisovali jsme 15 980 kg ovoce. Naší organizací prošlo celkem 121 členů.
K dnešnímu dni máme 32 členů.
Uskutečnili jsme 2 odborné přednášky na téma
pěstování ovocných stromů a přednášející byl
Petr Arbter. Zúčastnilo se 29 členů. Druhá přednáška se týkala úspěšného pěstování zdravé zeleniny na našich zahrádkách. Přednášejícím byl
MVDr. Stanislav Kubesa. Zúčastnilo se 26 členů.
Děkujeme starostům panu Pastrňákovi i ing.
Myslivcovi a taktéž zastupitelstvu obce Markvartovice za podporu naší zahrádkářské organizace.
Bez jejich pomoci bychom těžce přežívali.
Jindřich Pudich
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Restart markvartovického fotbalu
Na neděli 4. 9. 2016 svolal dosavadní výbor TJ
Sokol Markvartovice mimořádnou valnou hromadu. Důvodem byla neutěšená situace s účastí
fotbalového Atýmu v krajském přeboru, kdy se
valná část hráčů, bezprostředně před začátkem
sezony, rozhodla přestoupit do jiných týmu a tím
pádem zapříčinila nedobrovolný odchod týmů
z této soutěže. Při absenci mládežnických fotbalových kategorií hrozil úplný konec fotbalu
v Markvartovicích.
Naštěstí u nás žijí lidé, kterým osud sportovního klubu není lhostejný a kteří se rozhodli situaci
zvrátit.
Dosavadní výbor na valné hromadě podal demisi a byl zvolen výbor nový, pro který se jednohlasně vyjádřilo všech 23 účastníků. Hlavním
úkolem tohoto nového výboru, který byl zvolen
na dobu 4 let, bude právě vybudování mládežnických kategorií, resp. znovuzískání přízně
markvartovických dětí a jejich rodičů tak, aby
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byl položen základní kámen pro kategorie starší,
vč. Atýmu. V současné době totiž sportovně lačné děti z naší obce působí v týmech Ludgeřovic,
Hlučína, Ostravy a dalších. Řeč přitom není pouze o fotbalu, ale i atletice, florbalu a jiných sportech. Úkol to nebude určitě jednoduchý, ale již
nyní má například klub k dispozici profesionální
trenéry s licencí, kteří budou dětem k dispozici.
Druhým bodem byla volba nového jména
markvartovického sportovního klubu. Těsným
rozdílem hlasů vyhrál návrh SK Markvartovice
(proti návrhu SK Ajax Markvartovice).
Na závěr byli účastníci valné hromady obeznámeni s vybudováním nového Atýmu složeného
výhradně z markvartovických hráčů. Vzhledem
k trestu za neúčast v krajském přeboru bude nový
tým hrát první sezonu pod názvem Hlučín B.
Tomáš Bína
Foto: T. Bína
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Fotbaloví nadšenci uspořádali II. ročník
turnaje Sever vs. Jih Markvartovice
V neděli 11. září proti sobě nastoupili fotbaloví hráči bez rozdílu věku, kteří mají v naší obci
trvalé bydliště. Hráči byli rozděleni dle svého
bydliště na týmy Sever a jih Markvartovice.
Celému nedělnímu odpoledni vévodila dobrá
nálada a krásné počasí přilákalo dost fanoušků.
O přestávce utkání nastoupili žáci základní školy,
aby ukázali, že také oni umí hrát fotbal a že je
baví. Všichni byli odměněni balíčkem sladkostí. Letos stejně jako loni vyhrálo družstvo Sever
Markvartovice pod vedením kapitána Alana Jančíka. Vítěznému družstvu předala putovní pohár
místostarostka obce, která hráčům popřála mnoho dalších úspěšných ročníků turnaje ,,Sever vs.
Jih Markvartovice“.
Aleš Vjačka

Foto: T. Bína
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Mažoretky Medvíďata Markvartovice
jsou úspěšné v soutěžích
Mažoretky pod vedením trenérky Dariny (Kozlové) Menšíkové působí v Markvartovicích už od
roku 2001. Trénují v tělocvičně ZŠ Markvartovice.
Kroužek mažoretek patří pod školní kroužky. Trenérka Darina si udělala několik kurzů, aby mohla
trénovat mažoretky a také sama chodila do mažoretek REMI v Ostravě-Zábřehu a v Hlučíně do
mažoretek Ginger. Mažoretky Medvíďata se rády
zúčastňují soutěží a různých vystoupení. Mezi
soutěže patří taky naše oblíbená soutěž Prajzská
hůlka. Každý rok ji pořádá jiná trenérka z okolních
vesnic. První ročník v roce 2007 pořádali mažoretky Medvíďata Markvartovice a pak mažoretky PADIS Ludgeřovice a mažoretky z Darkovic
ŽASO. Prajzská hůlka už je pořádána 10 let. Letos
mažoretky Medvíďata posbíraly v Darkovicích
v každé kategorii medaile, což svědčí o tom, že
děvčata jsou opravdu snaživá a šikovná.

DUO, TRIO SHOW KADETKY - NIKOL
ŽUFFOVÁ A DENISA PROCHÁZKOVÁ - 2.
místo
DUO, TRIO SHOW JUNIORKY - DENISA
FULNEČKOVÁ A VALINKA SIKOROVÁ - 1.
místo
VELKÁ FORMACE SHOW JUNIORKY - 1.
místo

Foto: V. Menšík

Výsledky soutěže:
VELKÁ FORMACE KADETKY - 2. místo
SOLO KADETKY - JANA HALFAROVÁ - 1.
místo
DUO, TRIO KADETKY - VIKTORKA VÁLKOVÁ A TEREZKA ŠPESOVÁ - 1. místo JANA HALFAROVÁ A VERČA KUČEROVÁ
- 2. místo
SOLO JUNIORKY - DENISA PROCHÁZKOVÁ - 1. místo
DUO, TRIO JUNIORKY - VALINKA SIKOROVÁ A DENISA FULNEČKOVÁ - 2. místo
VELKÁ FORMACE JUNIORKY - 1. místo
SOLO SHOW KADETKY - TEREZKA ŠPESOVÁ - 1. místo - VIKTORKA VÁLKOVÁ - 2.
místo
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V letošním školním roce 2016/2017 bude kroužek mažoretek pokračovat a bude se připravovat
na další soutěže a vystoupení.
Za mažoretky Medvíďata Darina Menšíková
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Spolek Osada Menfen Markvartovice
je aktivní po celý rok
Spolek Osada Menfen Markvartovice zahájil
svou činnost v roce 2007.
Hlavní činností spolku je pořádání kulturních
a sportovních akcí pro děti i dospělé. Na přípravě
akcí se podílí všichni členové spolku a další příznivci naší Osady Menfen.
Za dobu trvání spolku jsme pořádali Večery v
maskách pro dospělé, Pohádkový les pro děti a
Zahájení léta se soutěžemi o ceny, Country bály
se skupinou KARAVANA, Oldies párty. Byly
pořádány cyklovýlety, výlety se sjížděním řek,
např. Vltavy, Lužnice a na Slovensku Dunajce.
Každoročně zveme naše příznivce na Vánoční
posezení.
Všechny akce pořádány v tzv. „Suché dolině“
i mimo dolinu jsou pořádány nejen pro členy, ale
i pro širokou veřejnost, pro všechny, kdo má o
naše akce zájem, rád sportuje a rád se baví. Velmi vydařené byly koncerty skupiny „Legendy
se vrací“ s dalšími předkapelami, pořádané ve
spolupráci s kulturní komisí obecního úřadu, kde
byla velmi vysoká návštěvnost.
Pravidelně každý rok 30. dubna pořádáme Pálení čarodějnic, kterého se zúčastňují čarodějnice
i z okolí v hojném počtu. Čarodějnice po svém
přeletu k místnímu hřbitovu a zpět dostanou
malý dárek. V letošním roce byla vyhlášena Mis
čarodějnice, která obdržela zlaté koště, vicemis
a druhá vicemis čarodějnice, které rovněž obdržely košťata a diplomy.

Nejoblíbenější akcí pro děti jsou „Indiánské
dny“, které jsou pořádány pravidelně každý
rok, letos byly pořádány výroční „10. indiánské
a westernové dny“. Zúčastnilo se 38 dětí od

5 let do 13 let, nejen místních, ale i z širokého
okolí.
O děti se staralo 12 zkušených vedoucích,
někteří začínali jako účastníci tábora a dnes již
jsou vedoucími. Rovněž o jídlo a pití se staraly
kuchařky z našich řad a další dobrovolníci. Dětem, jak bylo vidět v miskách a na talířích, velmi
chutnalo. Nechyběl dostatek ovoce a zeleniny,
pití, ale také sladkostí. Děti měly možnost spát
v pravých indiánských teepích.

Foto: P. Kozlová
Plnily úkoly, celotáborové hry, stezku odvahy,
měly hlídku u „Banky“, kterou na závěr přepadli
kovbojové na koních a unesli hlídače i s celým
zlatým pokladem. Ostatní kovbojové a indiáni šli
hledat ukradený poklad, některé menší kovboje
odvezl p. Kačmař vozem se svými koňmi. Poklad byl pak rozdělen mezi všechny účastníky tábora. Na památku obdržely všechny děti i vedoucí tričko s nápisem osady, které si mohly samy
podle vlastní fantazie dobarvit a výroční placku
s fotem osady. Všichni účastníci také navštívili
obecní úřad, kde předali upomínkové dárečky
paní místostarostce a poděkovali za podporu při
organizování letních dnů.
O tom, že dětí si Indiánské dny velmi oblíbily,
svědčí to, že jejich slova při odchodu jsou ,,A co
příští rok, můžeme přijít zase ........??!“
Takže uvidíme, co přinese rok 2017.
Věříme, že nám zachováte přízeň a budete se
zúčastňovat akcí pro děti i dospělé, pořádaných
naším Spolkem Osada Menfen Markvartovice.
Za Spolek Osada Menfen Markvartovice
Jarka Kozlová

Zpravodaj obce Markvartovice číslo 3, září 2016 

29

ZKO Markvartovice
pořádá 34. ročník podzimních
kynologických závodů Markvartovice
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
Organizační výbor:
Hlavní pořadatel: Jaroslav Skotnica
Jednatel: Bc. Radka Feketová
Zdravotník: Jana Nováková
Veterinární dozor: MVDr. Jaroslav Gaj
Obecní úřad: Ing. Pavel Myslivec
Propozice:
Závod se bude konat beze stop, revíry na zástěny (HŘIŠTĚ).
Soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích:
„O“ kategorie otevřená ZVV1 bez obran, max.
zkouška ZOP, ZZO, ZM,
„A“ kategorie dle ZV1 psi s max. zkouškou
ZVV1, IPO 1
„B“ kategorie dle ZV2 bez omezení
„C“ kategorie dle IPO3 bude-li méně než 4 závodníci, kategorie IPO3 se nekoná
„NOVĚ“ kategorie ZVV1 speciál pouze upravená poslušnost, stáří psa nejméně 12 měsíců:
- přivolání ke mně nebo k noze
- ovladatelnost na vodítku		
- sedni, lehni, vstaň na vodítku u nohy
- za pochodu odložení v leže bez střelby
- štěkání na vodítku u nohy		
- aport - předmět psovoda
- skok vysoký
- skok šplhem
- kladina nízká
- dlouhodobé odložení – 25
Výška pasa v kohoutku – velikost překážky:
do 35 cm – 40 cm, 36 – 50 cm – 60 cm, nad 50
cm – 802 cm, šplhem do 35 cm – 160 cm, nad 35
cm – 180 cm
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Startovné:
„O“, „A“, „B“, „C“, Dospělí: 250,- Kč (druhý
pes psovoda 200,- Kč.)
Mládež do 18 let: 200,- Kč (oběd v ceně)
Uzávěrka přihlášek:
přihlášky a startovné zašlete na adresu
Jaroslav Skotnica, Sadová 8,
Darkovičky 748 01; mobil: 604 735 472
Rozhodčí závodu: Jan Strach
Figuranti: Michal Řehoř
Hodnocení závodu:
V každé kategorii budou oceněni tři všestranní
psi podle celkově získaných bodů.
Při rovnosti bodů rozhoduje: 1. obrana, 2. poslušnost, 3. los
Práva a povinnosti závodníků:
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.
Spoj: Ostrava – Markvartovice, linka 68
Opava – Hlučín – Markvartovice
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Přihláška
Na 34. ročník podzimního
kynologického
závodu Markvartovice
Přihláška
15. 10. 2016
Na 34. ročník podzimního
kynologického závodu Markvartovice
15. 10. 2016
Vaše ZKO:
Jméno a příjmení psovoda:
Datum narození:
Vaše ZKO:
Jménoa psa:
Jméno
příjmení psovoda:
Datum narození:

Zkoušky:

Dat. nar. psa:
Jméno psa:

Zkoušky:

Plemeno:
Dat. nar. psa:
Adresa:
PSČ:
Plemeno:
Telefon:
Adresa:
PSČ:
E-mail:
Telefon:
Kategorie:
(označte)
E-mail:
Kategorie:
(označte)

ZVV1(otevřená)
ZVV2

ZVV1
IPO3

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:
Skotnica Jaroslav
ZVV1(otevřená)
ZVV1
ZVV2 Sadová 163/8
IPO3

Darkovičky

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:
748
01
Skotnica
Jaroslav
Sadová 163/8

Darkovičky
E-mail:
748
01
SkotakJarda@seznam.cz

E-mail: stránky:
naše webové
SkotakJarda@seznam.cz
http://zko-markvartovice.xf.cz/
Markvartovice číslo 3, září 2016  31
naše Zpravodaj
webovéobce
stránky:
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Inzerce

Hospůdka U chovatelů

Nabízíme vám k uspořádání vašich rodinných oslav, večírků, svateb, firemních akcí či školení salonek s kapacitou 25 osob a sál s kapacitou 85 osob.
Kompletní zajištění cateringu, včetně hudby, výzdoby, cukrářských výrobků s možností postavení
party stanu a uspořádání vaší akce venku na naší rozlehlé zahradě a zastřešené terase.

Zpravodaj obce Markvartovice číslo 3, září 2016 
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Šetr ně s vodou doma,
na zahradě i v přírodě!
Neblahý stav vodního režimu v přírodě se všemi negativními
důsledky jako jsou povodně i sucha můžeme sami ovlivnit
hospodařením s vodou v našich domácnostech a zahradách.
Většina vhodných opatření je relativně jednoduchá, levná
a ekonomicky výhodná. Chcete vědět více?

Místo

Kulturní dům
Markvartovice
Datum a čas

18. 10. 2016 od 17.00 hod.
Sdružení obcí Hlučínska pro Vás připravilo
informační besedu, na které se dozvíte:
1) Jaká je aktuální legislativa hospodaření s vodou?
2) Jak zachytit, akumulovat a využit dešťovou vodu?
3) Jaké jsou systémy šetření s vodou v domácnostech?
4) Jak na domácí čističky odpadních vod a závlahové systémy?

Zpravodaj obce Markvartovice číslo 3, září 2016 
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Foto pořízeno z dronu
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