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Z obecního úřadu

Slovo starosty
Myslím si, že je to pro naši obec dobrý základ pro
další rozvoj a realizaci plánovaných investičních
záměrů. I proto jsme se rozhodli navrhnout rozpočet pro rok 2021 se schodkem cca 35 mil. Kč,
který pokryjeme z vlastních zdrojů. Vycházíme
vstříc myšlence, že je třeba se z krize proinvestovat a tak chceme také na tom našem malém
obecním písečku něčím přispět. Rádi bychom
v příštím roce začali budovat areál pro sportovní,
volnočasové a kulturní akce v obci na pozemku
vedle technických služeb. V dnešní době je sport
pro lidi velmi důležitý. Hraje v našich životech
důležitou roli a je nutné, aby se sportovní infrastruktura neustále budovala a rozvíjela, k čemuž
nás vybízí v této době také vládní představitelé.
Realizaci sportoviště chceme zahájit v příštím
roce výstavbou dvou tenisových kurtů s mobilním zázemím pro sportovce, v dalším roce
pokračovat s výstavbou správní budovy a s postupnou výstavbou dalších sportovišť. Areál je
plánován v bezprostřední blízkosti stávajícího
víceúčelového hřiště, pumtracku, workoutu,
trailu a cyklostezky. Vznikne nám tak v obci
hezká zóna pro sport, kulturu a jiné volnočasové
aktivity pro všechny generace. Dále jsme získali
stavební povolení na přístavbu obecního úřadu,
která zajistí bezbariérový přístup výtahem ke
kancelářím i k sálu ve druhém patře a umožní
jeho lepší využití. Pro podporu rozvoje života
v obcích byly na obě tyto plánované akce
vyhlášeny dotace, o které budeme žádat. Projekčně se už začali připravovat další dvě velké
investiční akce a to je vybudování 2. stupně
základní školy a přestavba bývalé pekárny na
komunitní centrum s byty pro seniory, startovací
byty pro mladé, denním stacionářem, knihovnou, poštou a kavárnou. Pokud se vše papírově
zvládne, tak bychom mohli koncem příštího
roku zahájit stavbu. Připravujeme také opravy
zbylých komunikací, vybudování přechodu pro
chodce a chodníku od zastávky Wybranetz po
ulici Okružní a chodník na konci obce ve směru

Vážení spoluobčané,
nastává čas svátků, kdy jsme si všichni bližší,
snažíme se zapomenout na běžné problémy,
zhodnotit uplynulý rok, rok, jaký dosud nikdo
z nás nezažil a připravit se na ten nový.
Myslím si, že zde není třeba znovu probírat, co
se nám, představitelům, tedy vámi zvoleným zástupcům obce, v tomto roce podařilo, a naopak,
v čem ještě vidíme rezervy.
Čas v roce, který se blíží ke svému konci, nevrátíme a před námi je úkol plánovat, rozpočtovat
a připravovat se na roky další.
Dovolte, abych Vás seznámil s aktuální ekonomickou situací naší obce. Přestože jsme
v minulých letech postavili dvě etapy splaškové
kanalizace, zateplili školu, přistavili 3. třídu MŠ
a zrealizovali mnoho dalších vylepšení pro
kvalitní žití v naší obci a v letošním roce jsme
prostavěli v rámci 3. etapy splaškové kanalizace
zhruba 29 mil. Kč, máme na konci listopadu na
účtech obce 65,5 mil. Kč. Na stavbu kanalizace
jsme získali dotaci ve výši 22 mil. Kč, kterou
jsme s ohledem na termín podepsání smlouvy
se Státním fondem životního prostředí počátkem listopadu zatím nestihli čerpat, a tudíž z ní
nemáme na účtu ještě ani korunu. V této chvíli,
chybí zhotoviteli dle smlouvy vyfakturovat cca
5,3 mil. Kč za splaškovku a zbytek dotace si můžeme přičíst k aktivům na účtech.
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velice děkuji. Mohli jsme tak pro vás zprostředkovat alespoň vzdáleně přes sociální sítě slavnostní
rozsvícení vánočního stromu v centru obce. Náš
adventní dárek už jste asi také zaregistrovali. Celý
advent až do Tří králů bude v obci znít v poledne,
v 15 a 18 hodin zvonkohra a od pondělí do pátku
ještě v 7:45. Mikulášská nadílka se nakonec také
vydařila a dárečky byly předány dětem ve škole
a školce. Na tomto místě bych rád poděkoval
Skupině ČEZ za finanční podporu adventní akce,
kterou jsme využili na nákup dárečků pro děti.

na Šilheřovice. Snad v příštím roce už dojde i na
opravu požární nádrže a další drobné investice.
V rozpočtu plánujeme stejně, jako jiné roky
podpořit všechny naše spolky a sdružení, protože i my věříme, že bude obnoven společenský
a sportovní život a bylo by škoda na to nebýt
připraveni. Ani v příštím roce neuvažujeme se
zavedením poplatků za psy a popelnice. Zde
malé pozastavení. Pokud vyjdou společnosti
SOMA Markvartovice všechny jejich reálné plány
s rozšířením uložiště a vybudování zázemí pro
třídění odpadů, tak by skládka mohla fungovat
ještě dalších minimálně 30 let, a to je jistě dobrá
zpráva také pro další rozvoj naší obce.

Jak vidíte, práce je před námi stále dost a já si
velmi vážím každého, s kým mám tu možnost
zlepšovat podmínky pro lepší život v naší obci, ať
už jde o zastupitele, pracovníky obecního úřadu
a technických služeb či Základní a Mateřské školy,
členy spolků nebo občany naší obce. Všem děkuji
za spolupráci v letošním roce a do nového roku
přeji všem hodně štěstí a hlavně pevné zdraví.

Máme čas adventní a letos jsme se museli po
dlouhé době obejít bez tradičního horkého
punče a Mikuláše. Svátečně nazdobit a rozsvítit
vánoční stromy jsme letos mohli i díky rodinám
paní Ireny Šimoňákové a pana Rudolfa Stoklasy,
kteří obci vánoční stromy věnovali, za což jim

Pavel Myslivec, starosta
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Výtah z Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Markvartovice,
konaného dne 24. 8. 2020 v Kulturním domě v Markvartovicích
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu
o poskytnutí účelově určené dotace ve výši
10 000,- Kč, na spolufinancování projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva,
z rozpočtu obce Markvartovice, uzavřenou mezi:
Obec Markvartovice, Šilheřovická 491, 747 14
Markvartovice, zastoupena Ing. Pavlem Myslivcem, starostou obce a Moravskoslezský kraj,
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ:
CZ70890692, zastoupen prof. Ing. Ivo Vondrákem,
CSc., hejtman kraje.

00300411 zastoupena: Ing. Pavel Myslivec,
starosta, bankovní spojení: Česká spořitelna,
a.s. číslo účtu: 1843784389/0800 a Horst Ohrzal, Šilheřovická 21, 747 14 Markvartovice,
datum
c) Smlouvu o poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 150 000,- Kč z Programu
na poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících
nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva
za nový nízkoemisní zdroj uzavřenou mezi
smluvními stranami: Obec Markvartovice,
Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice, IČ:
00300411 zastoupena: Ing. Pavel Myslivec, starosta, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1843784389/0800 a Vilém Lesňák,
Werichova 404, 747 14 Markvartovice,
datum

Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu
o poskytnutí účelově určené dotace ve výši
15 000,- Kč, na spolufinancování projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva,
z rozpočtu obce Markvartovice, uzavřenou
mezi: Obec Markvartovice, IČ: 00300411, DIČ:
CZ00300411, Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice, zastoupena Ing. Pavlem Myslivcem, starostou
obce a Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18
Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, zastoupen prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtman kraje.

d) Smlouvu o poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 200 000,- Kč z Programu
na poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících
nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva
za nový nízkoemisní zdroj uzavřenou mezi
smluvními stranami: Obec Markvartovice,
Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice, IČ:
00300411 zastoupena: Ing. Pavel Myslivec,
starosta, bankovní spojení: Česká spořitelna,
a.s. číslo účtu: 1843784389/0800 a Jaroslav
Lhotský, Okružní 251, 747 14 Markvartovice, datum

Zastupitelstvo obce schválilo:
a) Smlouvu o poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 200 000,- Kč z Programu na
poskytování návratných finančních výpomocí
na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový
nízkoemisní zdroj uzavřenou mezi smluvními
stranami: Obec Markvartovice, Šilheřovická
491, 747 14 Markvartovice, IČ: 00300411
zastoupena: Ing. Pavel Myslivec, starosta, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu:
1843784389/0800 a Karel Kubiš, Šilheřovická
305, 747 14 Markvartovice, datum

e) Smlouvu o poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 200 000,- Kč z Programu na
poskytování návratných finančních výpomocí
na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový
nízkoemisní zdroj uzavřenou mezi smluvními
stranami:Obec Markvartovice, Šilheřovická
491, 747 14 Markvartovice, IČ: 00300411
zastoupena: Ing. Pavel Myslivec, starosta,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo
účtu: 1843784389/0800 a Anna Demková,
Luční 54, 747 14 Markvartovice, datum

b) Smlouvu o poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 150 000,- Kč z Programu
na poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících
nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva
za nový nízkoemisní zdroj uzavřenou mezi
smluvními stranami:Obec Markvartovice,
Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice, IČ:
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f) Smlouvu o poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 150 000,- Kč z Programu
na poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících
nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva
za nový nízkoemisní zdroj uzavřenou mezi
smluvními stranami: Obec Markvartovice, Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice, IČ: 00300411
zastoupena: Ing. Pavel Myslivec, starosta, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu:
1843784389/0800 a Martina Šoltysová, K Lesu

h) Smlouvu o poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 150 000,- Kč z Programu na
poskytování návratných finančních výpomocí
na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový
nízkoemisní zdroj uzavřenou mezi smluvními
stranami: Obec Markvartovice, Šilheřovická 491,
747 14 Markvartovice, IČ: 00300411 zastoupena:
Ing. Pavel Myslivec, starosta, bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 1843784389/0800
a Jiří Hlaváček, Krátká 387, 747

g) Smlouvu o poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 200 000,- Kč z Programu
na poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících
nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva
za nový nízkoemisní zdroj uzavřenou mezi
smluvními stranami: Obec Markvartovice,
Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice, IČ:
00300411 zastoupena: Ing. Pavel Myslivec, starosta, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1843784389/0800 a Valter Smolka,
U Dubu 127,

Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou
vyhlášku Obce Markvartovice č. 1/2020, o regulaci
hlučných činností.
Zastupitelstvo obce schválilo zpracování
pasportizace dopravního značení v obci a studie
na zpomalení dopravy na ulicích U Potoka, Sportovní, Ke Kapli a Lipová.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 7.
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové
opatření č. 8.

Výtah z Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Markvartovice,
konaného dne 21. 9. 2020 v Kulturním domě v Markvartovicích.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu
kontrolního výboru o provedené kontrole.

Brno, viz příloha č. 4 předloženého materiálu
– Opatření obecné povahy, námitka ozn. pod
č. 2, a to tak, že:

Zastupitelstvo obce rozhodlo:

Námitce se nevyhovuje

a) o 1. části námitky, kterou podal oprávněný
investor Povodí Odry, státní podnik Varenská
3101/49, 702 00 Ostrava, viz příloha č. 4 předloženého materiálu – Opatření obecné povahy,
námitka ozn. pod č. 1, a to tak, že:

d) o námitce, kterou podal oprávněný investor
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení koncepce a ÚP Morava, Šumavská 33, 602 00
Brno, viz příloha č. 4 předloženého materiálu
– Opatření obecné povahy, námitka ozn. pod
č. 3, a to tak, že:

Námitce se nevyhovuje
b) o 2. části námitky, kterou podal oprávněný
investor Povodí Odry, státní podnik, Varenská
3101/49, 702 00 Ostrava, viz příloha č. 4 předloženého materiálu – Opatření obecné povahy,
námitka ozn. pod č. 1, a to tak, že:

Námitka se bere na vědomí
Zastupitelstvo obce vydává v souladu s § 54
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy územní
plán Markvartovice – změna č. 2.

Námitka není důvodová
c) o námitce, kterou podal oprávněný investor
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení koncepce a ÚP Morava, Šumavská 33, 602 00

Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové
opatření č. 9.
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Výsadba ovocné aleje
V uplynulých dnech bylo v naší obci vysázeno
stromořadí u nové cyklotrasy. Vysázeny byly
ovocné stromy – hrušně, třešně, švestky, které
jsou opatřeny dřevěnou podporou a ochranou
proti zvěři. Našim původním záměrem bylo
alej vysázet za účasti ochotných a aktivních
spoluobčanů, bohužel z důvodu pandemie
koronaviru byla nakonec celá akce zrealizována
firmou Dvořák lesy, sady, zahrady s.r.o. Výsadba

stromořadí za cenu 95 850,- Kč byla financována
z rozpočtu obce Markvartovice. Na jaře bude
mezi stromy zaseta tráva a založena květnatá
louka. Věříme, že další ozelenění obce přispěje
k čistšímu ovzduší a také příjemnému pocitu
všech cyklistů a procházejících se návštěvníků
z pobytu v přírodě.
Zuzana Pistovčáková
místostarostka

Platba za stočné
Vážení občané,

vyhodnoceny a majiteli účtu (obci) předány
chybně. Poté se může stát, že vaše platba nebude správně spárována s Vašimi údaji a budete
opakovaně vyzváni k úhradě stočného.

pokud úhradu za stočné platíte poštovní poukázkou, dbejte na to, aby údaje (jméno, příjmení
a variabilní symbol) byly uvedeny čitelně, přehledně, dostatečně velkým hůlkovým písmem
a bez přepisování. V případě nečitelného vyplnění poštovních poukázek jsou identifikační údaje

Bez poplatků můžete stočné uhradit přímo
v pokladně obecního úřadu nebo využijte
elektronickou platbu.
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Jak získat aktuální informace z obce
1) Mobilní aplikace V OBRAZE – Vím, co se
děje vám přináší přehled aktualit z webu
vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných
akcích, můžete si prohlédnout fotografie
nebo dokumenty vyvěšené na úřední
desce vybrané obce.

Při krizových situacích oceníte SMS či hlasové zprávy, které vás budou ve správný
moment informovat, ať jste kdekoliv o krizových situacích, uzavírkách komunikací,
upozornění na výpadky energie, novinky
z úřadu, pozvánky na kulturní akce.
3) www.markvartovice.cz

2) Mobilní Rozhlas – co Vám přihlášení do
Mobilního Rozhlasu přinese?

4) Facebook Obec Markvartovice

Mobilní aplikace – aktuální informace z obce
• přístup na internet
• místo v úložišti telefonu cca 13 MB

Jak si aplikaci stáhnout z Google Play
nebo z App Store?
• Ve vašem telefonu si otevřete
aplikaci Obchod Play nebo App Store.
• Do vyhledávacího okna zadejte
název „V OBRAZE“.
• Klikněte na Instalovat.
• Po nainstalování klikněte
na položku Otevřít (povolit oznámení).
• Po otevření přidejte vaši obec. Lze
sledovat i více obcí a měst.
• Po výběru obce se data z webu
automaticky nahrají do aplikace.
• Aplikaci si můžete stáhnout pomocí
odkazů, nebo QR kódů.

Chcete být informováni o aktualitách z našeho
webu? Chcete mít k dispozici důležité informace z obce ve vašem chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena naše nová mobilní aplikace – V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu
naší obce, upozorní vás na nově vložené zprávy,
dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si
prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce. Do aplikace se nemusíte
registrovat, neposkytujete žádná osobní data.

Jaké informace v aplikaci najdete?
•
•
•
•

pozvánky na kulturní a sportovní akce
fotogalerie
aktuality
záznamy z úřední desky

Co k aktivaci aplikace potřebujete?

Více informací, například jak nastavit sledování
naší obce v aplikaci najdete na www.aplikacevobraze.cz.

• mít chytrý telefon nebo tablet s operačním
systémem Android či iOS
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Příspěvek do obecního zpravodaje
Vracím se ke krásné a důstojné události loňského roku, kdy byl slavnostně posvěcen opravený kříž na bývalém Plačkovém poli (nyní
pozemek manželů Hahnových) u hlavní cesty.
Po tomto vysvěcení následovala neformální
beseda, já jsem se zapojila s dotazem, zda je zjištěno, kdo tento kříž pořídil. Pan starosta odpověděl, že se to nepodařilo dopátrat. Nedalo mi
to a začala jsem pátrat jak v rodině Plačkových,
tak i u dalších, hlavně starších občanů, ale
bohužel bezvýsledně. Přesto jsem pátrala dále,
a podařilo se.
V publikaci k 90. výročí farnosti Ludgeřovice
založené roku 1903, do které patřily obec Ludgeřovice, Markvartovice, Petřkovice a Koblov
jsou uvedeny důležité události ve farnosti podle
jednotlivých roků. Je tam doslova uvedeno:
Rok 1923
23. května 1923 byl slavnostně posvěcen kříž na
pozemku, kde měl v budoucnu stát nový kostel
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v Markvartovicích. Kříž fundoval sedlák Richard
Malecký, pozemek poskytl sedlák František
Placzek, oba z Markvartovic.

státním nařízením vykoupeno nadační pole
Olšarovo o výměře 2 ha a stavební místa pro
kostel v Markvartovicích a Koblově.

Rok 1949

Věřím, že toto zjištění bude určitě zajímat i naše
občany a proto tuto skutečnost uvádím do
obecního zpravodaje.
Aloisie Foltýnková

Stát podle zákona 46/48 Sb. provedl tzv. výkup
církevních pozemků. V Markvartovicích bylo

Podružné vodoměry
Zápočet podružného vodoměru bude proveden na základě zaslaného fota majitelem se
stavem a číslem podružného vodoměru

Termíny zasílání fota podružných vodoměrů:
31. 3.
30. 6.
30. 9.
31. 12.

na e-mail: rajmanova@markvartovice.cz v době
odečtu (zápisu) vodoměru zástupcem SMVaK
Ostrava.

SPOZ
oslavy byly přesunuty na červen, podzimní
se nemohly uskutečnit vůbec. Přestože na ně
miminka už byla připravena.

Tento způsob léta zdá se mi poněkud
nešťastným...
Jistě všichni znáte tuto větu z díla Vladislava
Vančury Rozmarné léto. Kdyby se trošku upravila, dala by se použít pro celý rok 2020.

Stačili jsme se rozloučit s našimi deváťáky
a opět jsme museli konstatovat, že se posunuli
o pěkný kousek dále k dospělosti. Jarní a podzimní zájezdy byly kvůli pandemii koronaviru
zrušeny úplně, stejně jako oslavy sedmdesátých
a pětasedmdesátých narozenin našich spoluobčanů. Ale nebojte se, všechny tyto akce se
uskuteční, až nám to situace v republice dovolí.

Díky opatřením vlády a vyhlášením nouzového
stavu v naší republice se nemohla uskutečnit
řada akcí, které jsme si pro vás s členkami sboru
pro občanské záležitosti v letošním roce připravily. Patří mezi ně oslavy vítání občánků. Jarní

V domácnostech, resp. na prahu domácností
jsme pogratulovali v tomto roce třiceti občanům. Navštívili jsme také manželské páry, které
oslavili v tomto roce zlatou nebo diamantovou
svatbu. Poznáte je?
Doufáme, že v příštím roce vše doženeme a ve
zdraví se sejdeme.
Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků
v kruhu těch nejbližších a do nového roku
hlavně hodně zdraví!
Šárka Kubišová, předsedkyně SPOZ
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Ze života v obci

Jubilanti

Loučení s deváťáky
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Zlaté a diamantové svatby
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Spolková činnost

Mladé hasiče přibrzdila pandemie koronaviru
a průběžně drží 9. místo. Pevně věříme, že
v následujícím roce se nám vyhnou zejména
zdravotní potíže, a tím i výkony a výsledky půjdou
směrem nahoru. Naším mladším žákům však
úvod nového ročníku vyšel náramně, a po podzimu drží průběžné 1. místo. Zde doufáme, že na
další část sezony se kvalitně připravíme a pokusíme se stávající pozici udržet a uspět v lize.
Momentálně je však důležité přečkat tuto nelehkou dobu ve zdraví. Pevně věříme, že příchodem
Nového roku se zase budeme scházet na sportovištích tak, jak jsme byli vyklí.

Šíření koronavirové pandemie a s ní spojený nouzový stav, přerušil dosavadní činnost mladých
hasičů. Počátkem nového školního roku jsme
s nadějí očekávali další ročník soutěží hlučínské
ligy mládeže a celostátní hry Plamen. Bohužel
příchodem druhé vlny pandemie, stihla naše
mládež objet sotva polovinu plánovaných soutěží. Další soutěže byly zrušeny, nebo přesunuty
na následující rok. A jak si naší mladí sportovci
po podzimní části vedou? Některé naše starší
žáky postihla nucená karanténa, tudíž družstvo
nebylo kompletní, což se projevilo i na výsledcích

Tabulky po podzimní části hlučínské ligy mládeže:
Starší žáci:
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Družstvo
Darkovice
Vřesina
Dobroslavice
Děhylov
Bělá
Závada
Bobrovníky
Bohuslavice
Markvartovice
Kozmice
Strahovice
Hlučín
Píšť
Jilešovice

Mladší žáci:
Celkem body
23
23
21
20
19
19
19
15
13
12
11
9
7
2

Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Družstvo
Markvartovice
Dobroslavice
Kozmice
Hlučín
Závada
Darkovice
Vřesina
Bobrovníky
Strahovice
Děhylov
Bohuslavice
Píšť
Bělá
Jilešovice

Celkem body
25
23
20
20
19
17
17
15
13
13
6
3
0
0

2 družstva = 1 tým = SDH Markvartovice
Náš sbor v roce 2020 čítal celkově 108 členů. Z tohoto počtu je celkem 35 členů tzv. mladých hasičů
ve věku 3 -18 let, kde se většina z nich věnuje sportovní činnosti a disciplínám požárního sportu.
I v následujícím roce mezi námi rádi uvítáme nové členy. Pokud máš zájem s hasiči sportovat
a dozvědět se nové zajímavosti ohledně hasičů, přijď mezi naší hasičskou rodinu. Rádi tě uvítáme.
Ahooooooj v roce 2021.
Za kolektiv vedoucích mládeže
A. Hofrichter
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Senioři museli oslavy 20. výročí
založení Senior klubu odložit
nás 68. Od roku 2004 přispívají naši členové na
„adventní koncerty“, celkem to již činí 50 250 Kč.

Činnost Senior klubu, spolku Markvartovice
byla v letošním roce úplně omezena z důvodu
koronavirové epidemie. V plánu činnosti byly
zajímavé akce k 20. výročí založení klubu, které
jsme chtěli uskutečnit.

Milé členové, těším se i celý výbor klubu na milá
setkání s Vámi u našich společných akcí v příštím
roce. Přeji nám všem krásné Vánoce a do nového
roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a Božího
požehnání.
Aloisie Foltýnková
předsedkyně klubu

Počátkem roku jsme se hezky pobavili na plesovém večírku a to byla jediná společenská akce
tohoto roku. Proto bychom rádi oslavy 20. výročí
uskutečnili v příštím roce, snad nám to situace
dovolí. Nezapomněli jsme
však na naše jubilanty, kterých
bylo letos 18. Tito byli navštíveni členem výboru v daném
úseku s blahopřáním a předáním dárku, dá se říci s rouškou
na tváři a mezi dveřmi.
Alespoň krátce bych chtěla
uvést naši činnost za 20 let.
Naše pravidelné akce od
počátku byly plesové večírky,
vítání jara, oslavy Dne matek,
41 zájezdů, čaje o páté s vinobraním, Mikulášské večírky,
vycházky do okolí a jiné. Velmi
zajímavé a poučné byly společenské přednášky se Svazem
zahrádkářů a chovatelů. Velmi
oblíbené akce byly setkání se
spisovatelkami A. Malchárkovou a J. Schlossarkovou,
převážně v hlučínském nářečí.
Besedy byly vždy velmi zajímavé a knihy měly velice
kladný ohlas mezi přítomnými i ostatními členy našeho
klubu. Samozřejmostí je schůzová činnost členů 2 x ročně.
Při založení klubu v květnu
2000 bylo 43 členů, v roce
2002 bylo členů 99, nyní je
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ZKO Markvartovice
PŘIVOLÁNÍ PSA
Přivolání - základ poslušného psa,
povel „Ke mně“
1. Pejska učíme na jméno od prvního
dne, co si jej přivezeme domů.
2. Nav ykáme postupně na obojek
a vodítko.
3. Když máte pejska v pubertě nebo
jakéhokoliv pejska, který neovládá
přivolání na 100%, opatříme si stopovací vodítko a přivolání provádíme
jen na vodítku (pokud na přivolání
nepřijde, tak si ho můžeme vodítkem
přitáhnout a pak pochválit a odměnit,
i když ho přitáhneme).

Pokud psa voláte, ale on nereaguje, tak nikdy
nechoďte vy za psem, ale zkuste utíkat směrem
od psa. Pochopí to jako zábavu a začne utíkat
za vámi.

4. Odměnu při přivolání dáváme okamžitě, když pes přiběhne, nečekáme.
Odměna musí být chutnější než
krmivo. Odměnou může být i hračka
apod. Časem můžeme pamlsky občas
vynechat, ale stále psa chválíme.

Chyba při výcviku:
Pes uteče, na přivolání nepřijde. Pak po nějaké
době přijde - musí následovat pochvala (vlídným tónem hlasu), případně odměna, protože
pes žije tady a teď, nežije minulostí, nepochopí,
když mu vynadáte. V případě, že byste mu vynadali, že hned nepřišel, tak to nepochopí, spojí
si, že když přijde, dostane vynadáno a přivolání
bude horší a horší. Proto při každém příchodu
psa (i kdyby utekl třeba za srnou a přišel až za
půl dne) ho pochválíme, že přišel.

5. Psa po přivolání pokaždé nepřipínáme na vodítko, aby si přivolání
nespojil s „omezením pohybu“.

Při výcviku je důležitá pravidelnost a důslednost. Pravidelnost zn., že cvičíme denně, aspoň
5x (můžeme cvičit vícekrát ale s přestávkami,
třeba 3x přivolání, pauza min. 10 minut, pak
opět 3x přivolání, pauza ....). Nesmíme psa
přetrénovat.

Povel je třeba stále zdokonalovat. Protože jde
o důležitý povel, je nutné ho procvičovat neustále, i když ho pes již umí. Můžete zvyšovat
postupně náročnost výcviku - třeba na větší
vzdálenosti nebo v situaci, kdy psa něco rozptyluje. Upevňujte povel neustále.

Důslednost - důsledný neznamená být zlý.
Povel znovu neopakujeme. Stačí říci povel 1x,
nebo snad chcete svého psa učit, že přijít na
přivolání může až po 4. povelu?

Přejeme vám hodně radosti při výchově
a výcviku vašeho psa :-)
Místopředseda ZKO Markvartovice
Stanke Dušan

Co dělat, když pes nepřiběhne a nemáte ho na
vodítku, abyste si ho přitáhli?
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ZKO Markvartovice

Markvartovičtí

chovatelé

Vám všem chtějí poděkovat za přízeň a podporu v roce
2020 a zároveň popřát krásné a pohodové prožití vánočních
svátků a do nového roku 2021 hodně štěstí a hlavně pevné
zdraví, které v této neklidné době všichni potřebujeme,
a těšíme se na Vás v roce následujícím.
Za ZO CSCH Markvartovice
Návrat Hubert
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Podzim v mateřské škole
Školní rok se nám rozjel na plné obrátky, nové
děti si už u nás pěkně zvykly a čekala nás
spousta zajímavých akcí. Nejpve to bylo divadelní představení „Sovička Rozárka a medvěd“
- tato pohádka na nás vdechla lesní atmosféru
a vtáhla nás do lesa mezi zvířátka. Líbivý příběh
děti nadchnul.

naladit na každoroční akci Uspávání broučků
spojenou s lampionovým průvodem vesnicí.
To se však nestalo, neboť opět zasáhl „mocný
vir Koronavir“ a všechny následující společné
akce pořádané v MŠ byly zrušeny.
Provoz mateřské školy nebyl tentokrát pozastaven, přesto jsme se potýkali s občasnou karanténou našich dětí nebo i zaměstnanců. I v tomto
omezeném režimu jsme se snažili jet „ve svých
zaběhnutých kolejích“ a věnovali jsme se činnostem pro toto období obvyklých – vyráběli
jsme z přírodnin broučky, malovali jsme draky,
vydlabávali jsme dýni, ochutnávali jsme podzimní ovoce a také jsme hojně navštěvovali naši
překrásnou školní zahradu. I nové děti objevily
kouzlo našich vzrostlých stromů a věnovaly se
podzimním radovánkám – listí poletovalo všude
kolem a po zahradě se roznesl veselý smích.
Také jsme se těšili na příjezd Martina na bílém
koni... Bílí koníci z papíru nám teď visí po celé
školce a „Martin nikde“, tak snad se toho sněhu
brzy dočkáme a letošní Vánoce budou bílé…

Dětský muzikál „Jak Pimpilimpi a Pompolompo
zachránili planetu Zemi“ byl plný veselých
a poučných písniček o tom, jak se starat o naši
planetu a jak třídit odpad. Vše bylo pojato
humornou formou, z aktérek sršela spousta
energie a dětem se to tak líbilo, že se hned
druhý den ptaly: „Kdy bude zase divadlo?“ Hravou formou splnilo představení svůj význam
a zopakovali jsme si všichni základní znalosti
o třídění odpadu.
Interaktivní hudební dílna „Uspávání broučků“
na motivy písniček z Večerníčku Příběhy včelích
medvídků děti pěkně rozezpívala: “ Tam, kde
v noci jasně svítí světlušky, tam, kde za srdce tě
berou berušky. Tam kde vesele si žijou čmeláci,
tam kde brouk si z brouka dělá legraci.

Adventní čas klepe na dveře a tak se těšíme,
že i do naší mateřské školy přijde Mikuláš
s nadílkou…V prosinci na nás čeká celá řada

Tam nás dneska večer možná čekají, pojďte
po špičkách a potají.“ Tento program nás měl
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Školka a škola
Balgarová Dagmar,
ředitelka MŠ Markvartovice

poutavých akcí s vánoční tématikou, pevně
věříme, že se tyto akce uskuteční.. Za celou
mateřskou školu všem přeji kouzelné Vánoce
a především pevné zdraví.

Foto P. Miksteinová
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Okénko do života naší základní školy
Začnu tam, kde jsem v minulém zpravodaji
skončila - „Doufám, že se nám podaří vydržet
ve škole, v přímém kontaktu se žáky, co nejdéle.“
Sotva tento zpravodaj vyšel, zavřeli nám školy.
Naštěstí pro žáky, rodiče i učitele jsme tentokrát byli připraveni. Všichni žáci měli počítače
s nainstalovaným programem pro distanční
vzdělávání (Microsoftem Teams), uměli se
připojit, a tak jsme měli možnost učit na dálku,
distančně, jak jsme se všichni naučili říkat.

Všichni se na děti už moc těšíme, musíme je
i rodiče moc pochválit - distanční výuky se
účastnilo 100% žáků a doufáme, že jsme se
i naučili. Samozřejmě víme o jedincích, kteří
místo učení se chatovali nebo hráli hry. Je tomu
tak všude, ale doufáme, že i tak nebudeme mít
co dohánět a budeme moct jít dál. Věříme, že
distanční výuka je i něčemu naučila, třeba že
teď budou rádi chodit do školy, určitě je naučila
větší samostatnosti a tomu, že se musí spoléhat
sami na sebe. Věřme společně, že jim to vydrží.

Dopoledne jsme se učili podle rozvrhu hodin,
žáci dostávali domácí úkoly. Těm nejmladším
školákům samozřejmě museli pomáhat rodiče,
ti starší už mohli pracovat sami. I když i tito
občas potřebovali pomoc rodičů.

Závěrem bych si dovolila citovat některé rodiče:
Dcera si výuku pochvaluje, je ráda za zpětnou
vazbu.
V pátek jsem poprvé viděla a slyšela distanční
výuku, byla jsem spokojená. Je to náročné
usměrnit je, aby dávali pozor a věděli, kde jsou.
Pěkný den a pevné nervy.

18. listopadu vláda pustila do školy první a druhou třídu a paní učitelky mohly opět začít učit
prezenčně. Všichni se na vyučování moc těšili,
troufám si říci, že nejvíce rodiče.

Já Vám všem děkuji, za trpělivost a pevné
nervy. Budeme se modlit, ať se brzo vrátí zase
normální život.

Od starších žáků jsem často slýchala, že se jim
distanční výuka líbí – nemuseli brzy vstávat,
oblékat se, chodit do školy. Ale čím více se blížil
30. listopad, kdy nám vláda přislíbila návrat do
škol celého prvního stupně, tím častěji jsem
začala slýchat a tušit, že všichni už vyučování
ve škole potřebují.

Také moc děkujeme za skvělý přístup a organizaci výuky, byla jsem mile překvapena, jak
vše klapalo a chválím, kudy chodím. Vím, že
na mnoha jiných školách to takto skvěle
nefungovalo.

Po celou dobu školního vyučování musíme
dodržovat homogenní skupiny, žáci se nesmí
promíchávat. Budou chodit do školy podle
předem daného časového rozvrhu, na obědy
i domů budou chodit pouze po třídách. Také
ranní i odpolední školní družina bude organizována po třídách.

Ještě jednou vám všem děkuji za spolupráci
a přeji Vám krásné adventní dny.
Šárka Kubišová,
ředitelka
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Střípky z naší distanční výuky
vypnutý .... tak asi ne .... načež ostatní žáci
komentují nepřítomnost žákyně .... „asi
šla, paní učitelko na velkou“ nebo „asi dostala
průjem, paní učitelko „ ... „No tak nechte toho“,
řekne paní učitelka .... „ Tak nic, budeme pokračovat bez ní, až přijde, tak si cvičení bude muset
doplnit“ .... najednou uprostřed cvičení se zapne
kamera a mikrofon Marušky:
„Paní učitelko, já se strašně omlouvám, už jsem
tady, mi se zasekly dveře na záchodě a nemohla
jsem se dostat ven“ ..... všichni se začali smát
a v tom se hodina anglického jazyka změnila
na vyprávění příběhů o tom, kdo se kdy a kde
zasekl nebo zavřel a nemohl se dostat ven.

Na internetu kolovaly příběhy rodičů z distanční
výuky jejich dětí, dovolujeme si také některé
přiložit:
Paní učitelka se ptá.... „Tak děti a kolik je hodin
na obrázku číslo 2, kdopak to ví?“
(na obrázku je vyobrazeno půl třetí)„Já vím, paní
učitelko,“ přihlásí se žačka
„Výborně, tak nám to řekni“, říká paní učitelka .....
„ Je to půl na dvě“
Uprostřed hodiny se zeptá žačka: „ Paní učitelko,
můžu jít, prosím, na záchod? „
paní učitelka svolí ..... po delší době si uvědomí,
že se jí ještě žačka, která opustila
on-line hodinu, neohlásila zpět..... ptá se tedy
„je tady už?“ mikrofon je stále

V hodině angličtiny si dětí s paní učitelkou čtou
příběh z učebnice o nesmírně popleteném

3. třída
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moment, tak já si vypnu tu hru, abych ho
viděl ..... !“

číšníkovi, který nosil lidem špatné objednávky.
Za příběhem následovalo cvičení, kde měly děti
doplnit chybějící text, vztahující se k příběhu. Na
konci chybělo doplnit anglické slovíčko omluvy
číšníka k zákazníkovi.
Paní učitelka se tedy ptá, „ Who knows what
the last word missing is?“ (Kdopak ví, které
poslední slovíčko chybí?) Přihlásí se žákyně .... „
I know teacher „ (já vím, paní učitelko)“ OK Tell
us „ (dobře, tak nám ho řekni)
It is SORRY JAKO .....všichni se začali smát.

„Paní učitelko, mi to vypadlo. Já se omlouvám,
můžete mi zopakovat ještě jednou, co máme
dělat?“
Jednou vypli v Markvartovicích proud, následovala zpráva dětem: Vypli proud, až ho zapnou,
připojte se znovu. Sms-ka na telefon – „Paní
učitelko, nám vypli proud. Nemůžu se připojit.“
Vzápětí telefon pípl podruhé: „Paní učitelko, já
se nemůžu připojit, my nemáme proud“.

Ke konci on-line hodiny se paní učitelka ptá
žáka .. „ Tak a správnou odpověď nám řekne“
vybere žáka, který už delší dobu nemluvil,
nehlásil se a tak ho schválně vyvolá ... „No, to
je těžká odpověď“, řekne žák.... „ Jak to myslíš,
vždyť už to opakujeme dobrých 20 minut
a celou minulou hodinu“, řekne paní učitelka.
„No já jsem se nějak ztratil v té učebnici.“ Paní
učitelka sdílí celou dobu obsah na obrazovce,
kde je už zmiňovaných 20 minut pracovní list,
z kterého všichni odpovídají na otázky...., „Ale
my nejsme v učebnici, pracujeme s pracovním
listem, který jsem Vám nasdílela ..... „ Jo, aha

„Paní učitelko, já Vás neslyším.“ Následuje zpráva
na telefon – „Zkus se vypnout a zapnout znovu!“
po chvíli: „Paní učitelko, já už jsem tady, můžete
mi zopakovat, co máme dělat?“
„Paní učitelko, vy se mi sekáte, můžete mi zopakovat, co jste říkala?“
„Paní učitelko, Jeník nepracuje, on hraje hry!“
„Paní učitelko, Jeník píše na chat blbosti!“

4. třída
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Školka a škola
Postřeh jedné žačky, která si zapomněla
vypnout mikrofon:
„Mami, musíš si zapnout kameru a nesmíš si ji
vypínat! Mikrofon si vypnout můžeš. Když budeš
chtít něco říct, tak se tady přihlásíš – vidíš tu
ruku? A pak si zapneš mikrofon a počkáš, až tě
paní učitelka vyvolá!“

Při hodině českého jazyka jsme probírali
vyjmenovaná slova. Věta v učebnici zněla: Kol_k
vážíš? Žáci měli doplnit i-/y ve slově Kolik. Žák
se přihlásil a odpověděl: „Prosím já nevím, už
jsem se dlouho nevážil.“
Při distanční výuce jsme viděli všechny žáky na
kameře. Začátek vyučování:
„Dobrý den, teď je vás tady 16, ještě počkáme na
Lukáše, na Honzu. Všichni si zapneme kamery.
Lukáši! Honzo!“ Honza se zapne. „Lukáši!“ „Paní
učitelko, já jsem zapnutý.“ „Nemáš zapnutou
kameru, nevidím tě!“ Jiný žák: „Paní učitelko, řekněte mu, že jestli se nezapne, dostane úkol navíc.“

Rozdíl mezi prezenční a distanční výukou je ten,
že musíte mluvit pomalu, srozumitelně, stále
opakovat, co jste řekli, co sdílíte na obrazovce,
které cvičení právě děláte, na které stránce
právě pracujete. Musíte být víc než trpěliví,
musíte mít pevné nervy při čekání na všechny
žáky. Důležité je, aby se žáci nepřekřikovali.
Nakonec jsme to zvládli.

Pořádali jsme také on-line třídní schůzky.
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