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Z obecního úřadu

Slovo starosty
sboru za vykonanou práci v podivném školním
roce 2020/2021, kdy fyzicky moc času s dětmi
netrávili a distančně je snažili zaujmout, a hlavně něco nového naučit. Stejně tak se i kolektiv
mateřské školy staral, jak nejlépe mohl o naše
předškoláky i ty nejmladší občánky, jak to
doba covidová umožňovala. Děkuji.
Když jsem začal děkováním, tak nemohu
opomenout poděkovat našim dobrovolným
hasičům i všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli při likvidaci následků bleskové povodně
ve čtvrtek dne 13. května a také další dny při
úklidu obce od nánosu zeminy z polí. Díky
suchým nádržím, nedošlo v naší obci k vylití
potoku ze svého koryta a k případným dalším
škodám na majetku našich občanů.

Vážení spoluobčané.
Pomalu se vracíme do normálu. Škola už zase
normálně vyučovala vaše děti ve třídách a děti
se už těší na prázdniny a vy určitě taky potřebujete načerpat nové síly a užít si slunečních
paprsků. Chci poděkovat celému učitelskému

Na konci května se pak podařila oslava odpustu jak před lety. Bylo pro mě velice příjemné se
při této příležitosti s vámi setkat. Věřím, že jste
si přišli na své i vy a musím i tady poděkovat
kulturní komisi včele s paní místostarostkou,
že se akce uskutečnila. Bylo to těžké rozhodování v předstihu potvrzovat objednávky
účinkujícím a věřit, že dojde do konce května
k uvolnění restrikcí natolik, abychom mohli
slavit odpust. O to více mně pak potěšilo, když
naší obci Ivo Jahelka i Věra Martinová v neděli
přiřkli prvenství v republice s uspořádáním
podobné akce. I díky vašemu zodpovědnému
přístupu nedošlo v naší obci po oslavách k nárůstu počtu nakažených covidem 19.
I církevní část v neděli dopoledne začala tradičním průvodem od obecního úřadu k naší
kapli, kde proběhla slavnostní mše pod našim
památečním dubem a kde se s našimi věřícími
rozloučil i otec Václav Koloničný, který po cca
10 letech odchází z naší farnosti na děkanát
do Opavy. I jemu patří dík za duchovní podporu a práci pro naši farnost i nové varhany
v naší kapli.
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Konec května přinesl ještě jednu významnou
událost v naší obci a to bylo vydání kolaudačního rozhodnutí na třetí etapu splaškové
kanalizace Markvartovice. To znamená, že se
už můžete na novou splaškovku připojovat a ti,
co to stihnou do konce roku, mohou opět očekávat od obce příspěvek na připojení ve výši
5.000 Kč na gravitační připojení a 10.000 Kč
na vztlakové. Navíc, pokud se v prodejně HP
Marketu v Ludgeřovicích prokážete, že jste náš
občan, můžete získat slevu na nakupovaný materiál pro přípojku splaškovky min. ve výši 10%.

katastrem pouze majitelé pozemků a nemovitostí, kde skutečný stav nesouhlasil s tím,
co je zaevidováno v listu vlastníků. Prosím ty,
kteří potřebují vyjádření obce k nedořešeným
nesouladům údajů katastru se skutečným
stavem, aby se s těmito případy obrátili na
obec a mohly být popřípadě řešeny na jednání
zastupitelstva obce.
Co chystáme na léto? Trial finále!!! Určitě
příznivci jízdy na kole v terénu sledovali od
loňského roku postupnou výstavbu trialové
dráhy o délce 350m. Ta se konečně dostala do
snad už finální podoby.

Dovolte se mi ještě vrátit k akci Katastrálního
úřadu, pracoviště Opava, který provádí revizi
údajů katastru nemovitostí i v našem katastrálním území Markvartovice. Tuto revizi pro
doplnění obec neiniciovala a byli oslovení

„Snackline neboli hadí dráha je tvořena z klopených zatáček a rytmů, které při zvyšující
rychlosti v klesajícím terénu nabírají větších
rozměrů a rychlost. Tato dráha je určena pro
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o stavební povolení. A co máme v obci nového? V centru byly vyměněny třístranné hodiny
s datem a teploměrem, které nahradily původní stále opravované čtyřstranné. Na zastávce
u OÚ ve směru na Šilheřovice je v provozu
chytrá lavička, kde se můžete připojit na WiFi,
popřípadě si dobít mobil. V provozu jako jeden
z prvních na Hlučínsku už je i Z-Box Zásilkovny
na parkovišti u hřiště. Protože se osvědčila na
TS bílá elektrická tříkolka s nulovými emisemi
v obci, pořídili jsme ještě druhou – modrou
rikšu, taky elektrickou.

lehce zkušené jezdce. Na dráze lze jezdit bez odlepení od země.“ Tak je charakterizována jejich
staviteli a věřím, že bude dobře sloužit svému
účelu a potěší „bajkery“ ze širokého okolí. Není
určena ale pro elektrokola a už vůbec ne pro
motorkáře. Byla postavena řadou dobrovolníků
v jejich volném čase bez nároku na mzdu pod
odborným dohledem pana Chrapka a patří jim
mé další poděkování za skvěle odvedenou práci. Nejmenuji je proto, že bych mohl na někoho
zapomenout a to bych nerad.
Čas neúprosně letí a při podrobnější kontrole
oplocení hřiště a ocelových konstrukcí se už
zub času projevil a proto jsme se pustili do
nátěrů laviček, výměny ochranných sítí po
natření konstrukcí. Dojde i na výměnu části
oplocení a výstavbu odstavné plochy na
ul. Sportovní. Doufám, že se podaří vyspravit
i ulici Lipovou k cyklostezce. Dál už zatím
s opravou ale nepočítáme. Stále se nám nedaří
získat souhlasy ke stavbě chodníku a nového
přechodu pro chodce od autobusové zastávky Wybranetz, abychom mohli podat žádost

Máme před sebou prázdniny a tak bych chtěl
popřát všem ve zdraví prožitou zaslouženou
dovolenou. Pokud budete cestovat sami nebo
s rodinou po Česku nebo pojedete za naše
hranice, přeji všem bezpečný návrat do svých
domovů, zpátky do naší obce Markvartovice,
kterou se pro vás vždy snažíme mít takovou,
aby se vám tady dobře žilo.
Pavel Myslivec
starosta

Ze zasedání zastupitelstva obce Markvartovice
zaci počítačovo/jazykové učebny ve výši
2 840 385,60,- Kč a zajištění vnitřní konektivity ZŠ ve výši 1 700 000,- Kč.

Zastupitelé na svém 18. zasedání schválili
Účetní závěrku obce Markvartovice za rok 2020
a Závěrečný účet obce Markvartovice za rok
2020, dále schválili Smlouvu se Svazkem obcí
mikroregionu Hlučínska a dalšími spolupracujícími obcemi daného mikroregionu Smlouvu
o spolupráci na komunitním plánování a přípravě Střednědobého plánu sociálních služeb
a souvisejících aktivit pro Hlučínsko-východ na
období 2022 – 2025.

Zastupitelstvo nebude schvalovat požadavky na změnu využití pozemku pro
stavební účely na úkor rozšiřování hranic
zastavitelného území do zemědělské půdy.
Zastupitelé revokovali usnesení 4/13 ze dne
15.6.2015 ohledně žádosti o zařazení požadavku do změny územního plánu obce Markvartovice ohledně změny využití pozemku pro
výstavbu a rozhodlo tento požadavek do další
změny Územního plánu obce Markvartovice
nezapracovat.
Zuzana Pistovčáková
místostarostka

Zastupitelé podpořili modernizaci učeben
základní školy
Zastupitelé schválili Veřejnoprávní smlouvy
na poskytnutí návratné finanční výpomoci
pro ZŠ Markvartovice za účelem předfinancování schválené dotace na moderni-
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Odpust 2021
Díky, že jste do toho šli.

I přes vrtkavé počasí a rozmary nejen přírody
se ve dnech 29. a 30. května konal Markvartovický odpust. Velké poděkování patří všem
spolupracujícím, všem účinkujícím a všem
návštěvníkům. Radost, smích a dobrá nálada
jistě pomohla k lepší imunitě všem přítomným.

Všechny fotografie naleznete na stránkách
obce: https://www.markvartovice.cz/aktualne/fotogalerie/
Zuzana Pistovčáková
místostarostka

5

ICE
KVARTOV
MAR

Ze života v obci

6

Zpravodaj obce Markvartovice • 2/2021

Foto H. Brabencová
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Napojení na splaškovou kanalizaci
odpadních vod je jejich přímé vypouštění do
povrchových či podzemních vod. Jde o jednoznačné porušení příslušného zákona. Riziku
sankce se vystavují také lidé, kteří likvidují
odpadní vody tak, že vyvezou žumpu nebo
septik na pole, zahradu, do lesa, nebo dokonce
přímo do vodního toku. Jde o přestupek, který
může být penalizován ze strany příslušného
vodoprávního úřadu, nebo České inspekce
životního prostředí.

Mezi lidmi stále panují nejasnosti týkající se
toho, jaké požadavky klade na fyzické i právnické osoby zákon v oblasti zneškodňování
a likvidace odpadních vod. Danou problematiku řeší tzv. vodní zákon, který ukládá všem
majitelům povinnost zajistit zneškodňování
produkovaných odpadních vod v souladu
s podmínkami vydanými příslušným vodoprávním úřadem a platnou legislativou. Řada lidí se
stále v souladu s legislativou nechová a riskuje
vysoký finanční postih. Nejhorším, ale bohužel
stále poměrně rozšířeným způsobem likvidace

V následujících bodech jsou přehledným způsobem shrnuta doporučení, jak postupovat při
přípravě a realizaci vlastní kanalizační přípojky
pro všechny vlastníky nemovitostí, kteří budou
svou nemovitost připojovat na novou splaškovou kanalizaci.
1. Kontaktovat pověřeného pracovníka
obecního úřadu – Šárka Rajmanová tel.
č. 595 048 207, 606 032 919.
2. Vyřídit si Územní souhlas na kanalizační přípojku – pokud to není řešeno ve stavebním
povolení nového rodinného domu.
3. Vyzvat pověřeného pracovníka obecního
úřadu (Šarka Rajmanová tel. č. 595 048 207,
606 032 919) ke kontrole uložení kanalizační
přípojky před záhozem.
4. Foto vodoměru (aktuální stav a číslo vodoměru).
5. Fakturu SmVaK (číslo odběrného místa) nebo
smlouvu – k nahlédnutí.
6. Podepsat ,,Smlouvu o odvádění odpadních
vod do kanalizace“ včetně obchodních podmínek, kterou vlastník nemovitostí uzavírá
s obcí Markvartovice.
7. Propojení na veřejnou část splaškové kanalizace.
Šárka Rajmanová
stavební referent
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Realizace opravy
komunikací Jabloňová a Písečná se komplikuje
napětí. Majitelé s touto podmínkou souhlasili,
jinak by jim nebylo vydáno stavební povolení,
a územní rozhodnutí stvrdili svými podpisy.
Nyní po zkolaudování domu tuto dohodu
nerespektují. Dostali jsme se do patové situace, komunikace potřebujeme opravit, máme
rozpracovaný projekt a nemůžeme se hnout
z místa. Za stávajících podmínek ovšem obec
nedostane příslušná povolení pro vybudování místní komunikace, která musí splňovat
dané parametry. Bohužel ani majitelé dalších
pozemků v křižovatce, kteří by mohli v řešení
této zapeklité situaci být nápomocni ustoupením svého plotu, nejsou ochotni s obcí
spolupracovat.
Zuzana Pistovčáková
místostarostka

V únoru 2020 obec Markvartovice uzavřela
Smlouvu o dílo na zpracování projektové
dokumentace pro stavbu ulice Písečná, křižovatka, ulice Jabloňová s PROINK s.r.o., - projekční inženýrskou kanceláří. Bohužel se do
dnešního dne nepodařilo najít řešení opravy
zmíněných komunikací. V křižovatce těchto
komunikací stojí sloup vysokého napětí. Dříve
nikomu nevadil a mohlo tomu tak být dodnes,
kdyby změnou územního plánu v roce 2013
nebyla schválena žádost majitelů pozemku
o změnu jeho využití pro stavbu rodinného
domu. Součástí stavebního povolení bylo
územní rozhodnutí, které obsahovalo podmínku zabrání části pozemku pro potřeby
komunikace, dle územního plánu obce, právě
z důvodu možnosti objíždění sloupu vysokého

Díky kotlíkovým dotacím
můžeme i v naší obci lépe dýchat
V minulém čísle zpravodaje jsme zveřejnili
příspěvek „Díky kotlíkovým dotacím můžeme
i v naší obci lépe dýchat“, který byl doplněn fotografiemi z naší obce. Jednalo se o ilustrační
foto, které mělo poukázat na to, že v naší obci
ještě máme co zlepšovat, nešlo o upozornění
na konkrétní komín. Podobných fotografií by
se dala, bohužel pořídit spousta napříč celou

vesnicí. Majitelé těchto starých kotlů na tuhá
paliva, které splňují podmínky pouze první
a druhé emisní třídy musí jejich výměnu stihnout do září 2022, pak jim budou hrozit vysoké
pokuty za znečišťování ovzduší.
Zuzana Pistovčáková
místostarostka

Foto internet
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Vyhněte se sousedským sporům.
Nechejte si napustit bazén rychle a pohodlně!
Více než 260 domácností v regionu si loni
nechalo dovézt vodu do bazénu cisternou
společnosti SmVaK Ostrava. Rychlejší a efektivnější cesta zabrání případným problémům
ve vodovodní síti i sousedským sporům

počasí v uplynulých letech navíc vedlo k tomu,
že lidé touží relaxovat u svých bazénů o několik
týdnů dříve, než to bylo obvyklé v minulosti
(letošní rok je v tomto ohledu výjimkou). Proto
jich u domů v našich městech a vesnicích s rozšiřující se zástavbou stále přibývá. To platí i pro
moravskoslezský region.

Ostrava, 12. 5. 2021 – Zahradní bazén je možné
napouštět zdlouhavě z veřejné vodovodní sítě
s rizikem řady nepříjemností, nebo zvolit pohodlnější a výhodnější cestu v podobě dovozu
vody do bazénu cisternou SmVaK Ostrava. Tato
varianta je výrazně rychlejší a nedotkne se negativně okolních odběratelů. Zájem o službu
byl v uplynulých letech vysoký – předloni šlo
o více než 300 navezených bazénů, loni o více
než 260. Češi tím potvrzují pozici velmoci
v počtu zahradních bazénů na počet obyvatel.

Svůj dopad na zvyšující se zájem o zahradní
bazény má samozřejmě již druhé jaro a léto,
které budeme trávit v době pandemie nového
typu koronaviru a rizika onemocnění COVID-19.
Omezení týkající se cestování vede k tomu,
že lidé tráví více volného času u svých domů
nebo na svých chalupách. Zájem o rekreační
nemovitosti zároveň trhá i přes nejisté vyhlídky
tuzemské ekonomiky rekordy.
Jak správně postupovat při napouštění
zahradních bazénů? Které zásady dodržovat, aby se lidé vyhnuli zklamání v podobě
zakalené vody nebo předešli problémům ve
vodovodní síti, čímž mohou rozzlobit obyvatele celé lokality, kde bydlí? Je efektivní
napouštět bazén ze sítě, nebo je lepší svěřit
celý proces do rukou profesionálů?

Opatrnost je na místě také v případě napouštění
bazénu ze studny. Je vhodné si nechat provést
laboratorní rozbor, zda je voda k danému použití
vhodná a nepředstavuje zdravotní riziko.
Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila cenovou politiku služby – kromě bezplatné
zákaznické linky je možné využít jednoduchý poptávkový formulář na internetových stránkách
www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb.
Na rozdíl od některých jiných tuzemských vodárenských společností se SmVaK Ostrava rozhodly
nabízet službu i v letošním roce poznamenaném
v naší zemi pokračující epidemií nového typu koronaviru. Služba bude samozřejmě poskytnuta
při přísném dodržení všech hygienických a bezpečnostních pravidel, aby bylo zdravotní riziko
minimalizováno. Ať již jde o vybavení osobních
ochranných pomůcek v podobě rukavic, ochrany
dýchacích cest a odpovídajícího oblečení, nebo
bezkontaktní způsob platby.

„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množství odběratelů v lokalitě napouštět
prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas, a lidé
ho chtějí mít navíc napuštěný co nejrychleji. Při
náhlém zvýšení odběru může dojít ke změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí
proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se může dostat do
poměrně širokého okolí. Nárazové odběry mohou
také způsobit pokles tlaku vody. To se negativně
projeví u ostatních odběratelů, kteří můžou být
omezeni v odběru ze sítě,“ říká ředitel vodovodů
společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Česká republika je evropským premiantem z hlediska počtu bazénu na počet obyvatel. Teplejší

Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním
několika základních pravidel. Bazén je vhodné
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10 kubíků vody dle typu vozu), činí cena do vzdálenosti deseti kilometrů 1195 korun bez DPH.

napouštět pozvolna, klidně několik dnů a ideálně mimo odběrové špičky. Nejlépe přes noc
ve všední den.

Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé
napouštějí bazén ze své studny. Je žádoucí si
nejdříve nechat ve specializované laboratoři
prověřit, zda je voda ke koupání vhodná. Obrátit
se je možné například na laboratoře společnosti
VodoTech (www.vodotech.cz).

„Existuje ale pohodlnější a efektivnější řešení. Když
si lidé nechají dovézt vodu do bazénu cisternou,
vyhnou se nepříjemnostem, které mohou potenciálně nastat. Budou mít navíc jistotu, že nebudou
omezovat své sousedy, a předejdou tím případným
sousedským sporům. V loňském roce jsme ke spokojenosti našich odběratelů napustili více než dvě
stě šedesát bazénů,“ vysvětluje Koníř.

„Kromě základních chemických ukazatelů, jako
jsou hodnota pH nebo tvrdost vody doporučujeme
sledovat i bakteriální znečištění, které by mohlo být
příčinou nepříjemných kožních či zažívacích problémů. V případě vyšší tvrdosti vody také dochází
k reakci s prostředky k dezinfekci vody a mohou
se vysrážet některé kovy. To má za následek nejen
tvorbu vodního kamene a povlaků na stěnách
bazénů, ale třeba i nevzhlednou barvu vody,“ říká
vedoucí laboratoří společnosti VodoTech Pavla
Veselá.

Nejaktivnější byli v tomto ohledu obyvatelé
Opavska, kteří si nechali loni napustit téměř
100 bazénů, naopak nejmenší zájem o tuto
službu projevili lidé na Novojičínsku s téměř
40 napuštěnými bazény. Majitelé bazénu na
Frýdecko-Místecku si nechali navézt vodu do
50 bazénů, na Karvinsku do 80.
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu
a autocisterny se mohou obrátit na zákaznickou
linku SmVaK Ostrava 800 292 400, kde jim budou poskytnuty detailní informace o možnosti
dodávky a ceně dle parametrů bazénu. Linka je
bezplatná a je v provozu v pracovní dny od půl
osmé ráno do osmi hodin večer.

Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, manažer vnějších vztahů,
mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava.
tel. 725 500 509
e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz

Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od
nejbližšího provozu SmVaK Ostrava, které službu
poskytuje, a objemu bazénu. V případě, že je
možné ho navézt jednou cisternou (průměrně

Foto internet
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Povídání o odpadcích aneb Začínáme doma
jednoduše snižovat množství odpadků (díl 1.)
zůstat jen u třídění odpadu, ale pomoct životnímu prostředí a odlehčit naše domácnosti
mnohem více?

Obec Markvartovice za loňský rok obdržela
díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru
a recyklace využitelných složek komunálních
odpadů osvědčení o úspoře emisí, a přispěla
tak ke zlepšení životního prostředí a snížení
uhlíkové stopy. Napadlo vás, že nemusíme

S příchodem jara mnohé z nás napadá jistě
otázka, jak se vejde směsný odpad do popelnice, když se vyváží jen jednou
za dva týdny. Vhodnější by
bylo ale pouvažovat nad tím,
jak objem nejen směsného
odpadu celkově snížit. Ideální řešení je do naší domácnosti nevpouštět věci, které
jako odpad skončí. Nefandím
si, že se jednou obsah odpase rozloží?
du naší domácnosti vejde do
jedné zavařovačky za rok, čehož docílila Bea Johnsonová,
LIST
autorka knihy Domácnost
PAPÍRU
2 až 5 měsíců
bez odpadu s podtitulem Jak
si zásadně zjednodušit život
KRABICE
snížením produkce odpadu.
OD MLÉKA
Ale existuje mnoho možnosbez hliníkové folie
6 až 10 let
tí, jak s omezováním odpadu
začít teď hned. Jelikož se
jedná o velmi široké téma,
IGELITOVÁ
rozdělíme si ho do několika
TAŠKA
dílů. Nyní vám přestavím ně20 až 30 let
kolik tipů na snížení odpadu,
se kterými můžete začít už
dnes nebo tento týden.
Hliníková
plechovka
Papírové kapesníky a utěr200 – 400 let
ky. Nepatří do vytříděného
papíru a skončí tak v běžném
koši. Zmuchlaný kapesník je
SKLO, Láhev
malý, ale při pořádné rýmě
Tisíce let ale možná nikdy
se jich nashromáždí velká
hromada. A co teprve v domácnostech s dětmi! Každou
chvíli utěrkami čistíme jak

PŘÍRODA NENÍ
SMETIŠTĚ

Jak dlouho to trvá, než
OHRYZEK
JABLKA
1 až 3 týdny

POMERANČOVÁ
KŮRA

Filtr z cigarety

0,5 až 1,5 roku

10 – 12 let

teniska

50 – 80 let

Pet lahev

Více než 100 let

PLASTOVÝ
KELÍMEK
50 až 80 let

Krabice od
džusu
Tetrapak
s hliníkovou folií

100 let

Žvýkačka
50 let

Dětská jednorázová
plena
200 - 500 let
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Plastové láhve. Není nic jednoduššího a levnějšího, než si napustit vodu z vodovodu. V případě, že dáváte přednost sladké chuti, použijte
šťávu. Pokud si šťávu sami vyrobíte, nebudete
si doma shromažďovat další PET láhve a volbou
vlastních surovin prospějete i vašemu zdraví.

ušmudlané děti, tak i nábytek a podlahu. Není
nic jednoduššího, než si vytáhnout na rýmu
staré dobré látkové kapesníky a na utírání
používat třeba látkové utěrky nebo nastříhané
čtvercové pleny.
Sáčky, sáčky a zase sáčky. Kolik potravin si
přinesete z nákupu v mikrotenových sáčcích?
Zeleninu, ovoce, pečivo, … Přitom lze sáčky
jednoduše nahradit látkovými pytlíky. Na ušití
pytlíků pro ovoce a zeleninu použijte např. staré záclony, pro pečivo zbytky bavlněných látek
a okolo otvoru si našijte šňůrku na stahování.
Na internetu najdete spoustu návodů. A kdo
nešije, na internetu nebo ve specializovaném
obchodě si může koupit hotové pytlíky. Než
vyrazíte na nákup, připravte si s pytlíky také
plátěnou tašku nebo síťovku a obejdete se
i bez igelitek. Ideální je samozřejmě bezobalový obchod, ale chápu, že se vám kvůli nákupu nemusí chtít jezdit až do Ostravy. Mapu
bezobalových obchodů najdete na https://
mapa.reduca.cz/. Pytlíky lze ale nosit i do
běžných supermarketů, mám to vyzkoušeno.
Do bezobalového obchodu si ještě přibalte
zavařovací sklenice apod., váhu nádoby vám
u pokladny odečtou.

Káva a jídlo s sebou. Udělala jsem si radost
a koupila jsem si krásný designový kelímek
na kávu vyrobený na opakované použití,
který jsem si vždy přibalila na cesty do města.
V některých stáncích jsem za vlastní kelímek
dokonce dostala slevu. Nebo vám postačí
termo hrnek. Pokud si kupujete jídlo s sebou,
připravte si ideálně skleněné nebo nerezové
krabičky. Existují i restaurace nabízející vratné
a znovupoužitelné krabičky, jejich seznam
najdete na rekrabicka.cz.
Dětské pleny. Odpady v domácnosti s dětmi
by stačily na celou kapitolu. Ale jedna položka
je natolik výrazná, že ji zmíním hned. Počítejme:
dítě používá pleny cca dva roky, denně asi
5–6 plen. Vychází číslo přibližně 4 000 kusů.
Loni se v Markvartovicích narodilo 22 dětí, jen
ty spotřebují asi 88 000 plen! Pokud nastávající
maminky tato čísla vyděsila, nemusejí se bát
klasických čtvercových plen
a hromady prádla k žehlení
navíc, protože technologie
pokročily a moderní látkové
pleny se žehlit nemusejí.
Počáteční investice se zdá
být vysoká, ale po přepočítání vycházejí látkové pleny
levněji a úspora je ještě větší,
když je pak použije i sourozenec. A látková plena je samozřejmě šetrnější k pokožce.
Mohla bych pokračovat ještě
hodně dlouho. Další zajímavosti, jak snížit odpad v domácnosti, si ale nechejme
do příštího čísla. Budu se
věnovat tzv. 5Z.
Zuzana Pietrová
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OBEC MARKVARTOVICE
2020

372

4,44

2

218,09

9

2 245,07

2 246

213,98

7,55

9

1 343

9,33
622

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

12.03.2021
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Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice

V Šilheřovicích 3. června 2021

Obec Šilheřovice

Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice

V Šilheřovicích 3. června 2021

Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych vyjádřil vřelé poděkování vaší Jednotce sboru dobrovolných hasičů
při odstraňování škod, které byly způsobené povodní v naší obci ve dnech 12. a 13. května
tohoto roku.
Velice
oceňuji
jejich profesionalitu, ochotu a obětavost v této nelehké chvíli, které naše obec
Vážený
pane starosto,
musela čelit. Sbory z širokého okolí se sjížděli na pomoc a byly spásou pro všechny bojující
s všude přítomnými nánosy bahna, zatopenými sklepy a rozesetými předměty. Na odstraňování
dovolte
mi, abych
vyjádřil
vřelé krizového
poděkování štábu
vaší Jednotce
sboruz profesionálních
dobrovolných hasičů
těchto
překážek
se pod
vedením
podíleli lidé
sborů,
při odstraňování
škod,
které byly
způsobené
povodní
v naší obci ve dnech 12. a 13. května
dobrovolných
sborů,
zaměstnanci
úřadu
i spousta
dobrovolníků.
tohoto roku.

Jsme vám vděčni, že jsme v nouzi poznali přítele.

Velice oceňuji jejich profesionalitu, ochotu a obětavost v této nelehké chvíli, které naše obec
musela čelit. Sbory z širokého okolí se sjížděli na pomoc a byly spásou pro všechny bojující
s všude přítomnými nánosy bahna, zatopenými sklepy a rozesetými předměty. Na odstraňování
těchto překážek se pod vedením krizového štábu podíleli lidé z profesionálních sborů,
dobrovolných sborů, zaměstnanci úřadu i spousta dobrovolníků.
Jsme vám vděčni, že jsme v nouzi poznali přítele.

Mgr. Radek Kaňa
starosta obce

Mgr. Radek Kaňa
starosta obce

Tel.,fax : 595 054 120

e-mail: urad@silherovice.cz
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Webinaře o prajzštině - po našemu je fajna řeč, včil to už tym tuplem vime
Ve dvuch mercovych dňoch pro nas Prajzaky zrobili z projektu MAP „Kurzy prajzštiny“. Skrz koronavirus
sme se vidželi enem přes počitač. Cełe to řidžiła pani Eva Tvrdá, znama šriftštelerka a děvucha
z Prajzske. A mušim vam řeknuč - ganz fajně było. Posmili sme se, popovědali se po našemu, cošik
Webinaře
o prajzštině
po sem
našemu
je fajnaa řeč,
včil to
už tym
tuplem
noveho
se dovědželi.
Pozur!- Bo
je z Bolačič,
ty i paru
dalšich
dědin
su pryvime
take jadro po našemu,
jak
nam
prajeła
pani
Tvrda,
tuž
něvim,
esli
temu
budžeče
všeci
rozuměč
–
bo
tu
každa ves, inakši pes.
Ve dvuch mercovych dňoch pro nas Prajzaky zrobili z projektu MAP „Kurzy prajzštiny“. Skrz koronavirus
Vsme
Kobeřicoch
ide přes
do tětky
a tam
kolatě,
v Bolačicoch
se zas šriftštelerka
u naši četkya davaju
se vidželi se
enem
počitač.
Cełesetojuřidžiła
pani
Eva Tvrdá, znama
děvuchaku kafeju kołače.
z Prajzske. A mušim vam řeknuč - ganz fajně było. Posmili sme se, popovědali se po našemu, cošik

noveho
se dovědželi.
Pozur!
Bo sem
je z Bolačič, aCošik
ty i paru
dalšich dědin
su pry
take jadro
po tu
našemu,
Pani
Tvrda
nam teho
telaj
popovědała.
o našich
starych
časoch
(cełu
našu lapaliju kratko
jak nam prajeła
pani
Tvrda,
tužnašemu
něvim, esli
temu(čemu
budžeče
všecizarozuměč
bo tu každa ves,
inakši
pes.gramatyku, jake
zhrnuła),
potym
čim
je po
inakši
nam
řekum –něrozumju),
jaku
mame
V Kobeřicoch se ide do tětky a tam se ju kolatě, v Bolačicoch se zas u naši četky davaju ku kafeju kołače.
vyrazy sme přejali od Němcuv, od kerych teho mame došč (ku přikladu bezuch, geburtstag, onkel,
apfelzina,
šnuptychel,
šlauch…vzpomniče
se eščečasoch
na inše),
od polskych
sušeduv (štychufka,
Pani Tvrda genau,
nam teho
telaj popovědała.
Cošik o našich starych
(cełujake
tu našu
lapaliju kratko
bantovač).
Ku čim
kratkemu
zobaku
a ganz
opravdovemu
(šałky,
łopata,
zhrnuła), potym
je po našemu
inakši
(čemunašemu
nam za řekum
něrozumju),„ł“
jaku
mamełežky,
gramatyku,
jakełep, hałečka) pry
vyrazymame
sme přejali
od kerych
teho mame
došč (ku
bezuch,
geburtstag, onkel,
ešče
tvrdeod„ř“Němcuv,
– přykryvka,
přysmyčič,
přysada
… přikladu
nebo tež
do řyma.
apfelzina, genau, šnuptychel, šlauch…vzpomniče se ešče na inše), jake od polskych sušeduv (štychufka,
bantovač). Ku kratkemu zobaku a ganz našemu opravdovemu „ł“ (šałky, łežky, łopata, łep, hałečka) pry

Pani
Tvrde a všeckym učastnikum (było nas tam kolem devadesatky v obuch dňoch) velky Pan Buh
ešče mame tvrde „ř“ – přykryvka, přysmyčič, přysada … nebo tež do řyma.
zapłač. Bo su fajne odezvy, isto se ešče uvidžimy - tym razem dufamy, že to budže už naživo a ne přes
ty
hrotske
by se chčeł
přidač
grupy
tuplovanych
Prazajku
(tež sem
tam je), može - na
Pani
Tvrde akasličky.
všeckym Kdo
učastnikum
(było nas
tam do
kolem
devadesatky
v obuch
dňoch) velky
Pan Buh
zapłač. Bo je
su fajne
odezvy,
isto sePrajzština
ešče uvidžimy
- tym razem
dufamy, žePo
to budže
už naživo
a ne přes
fejsbuku
to pod
menem
– mluvit
po našemu.
skončeni
druheho
webinařa s takym
ty hrotske
kasličky. Kdo
by se
chčeł
přidačMatýsek.
do grupy tuplovanych
(tež semwebinařoch
tam je), možeujiščili
- na v tym, jaka je
fajnym
napadem
přišeł
pan
Tomáš
Všeci smePrazajku
se na obuch
fejsbuku je to pod menem Prajzština – mluvit po našemu. Po skončeni druheho webinařa s takym
ta naša řeč fajna a velaj sme o ni ešče něvědželi.
fajnym napadem přišeł pan Tomáš Matýsek. Všeci sme se na obuch webinařoch ujiščili v tym, jaka je
ta naša řeč fajna a velaj sme o ni ešče něvědželi.

Esli vas zajima cošik o tym MAPu, uvařče se dobre kafe (ku temu kušček zysty) a klikniče na
Esli vas zajima cošik o tym MAPu, uvařče se dobre kafe (ku temu kušček zysty) -a tam
klikniče
na
http://www.mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/
je teho
došč. A esli
http://www.mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/
tam je teho
A esli
chceče
byč furt v obraze, tuž najlepši, jak nas budžeče sledovač-(možeče
dač došč.
aji palec
navrch, že se vam
chceče byč furt v obraze, tuž najlepši, jak nas budžeče sledovač (možeče dač aji palec navrch, že se vam
to
podoba) na fejsbuku https://www.facebook.com/mapyII
to podoba) na fejsbuku https://www.facebook.com/mapyII

Jak
kajpojedžeče
pojedžeče
autem
polečiče
(ku do
přikladu
do teho
Řyma), tuž nězapumče:
Jak kaj
autem
nebonebo
polečiče
fligremfligrem
(ku přikladu
teho Řyma),
tuž nězapumče:

Všudy dobře,
aleale
doma
na Prajzske
najlepši!
Všudy
dobře,
doma
na Prajzske
najlepši!
Hana Paverová, MAP II

Hana Paverová, MAP II

Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009111
Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009123

Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009111
Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009123

Autorkou loga je Veronika Trčková.
Autorkou loga je Veronika Trčková.
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Vítání občánků je hezkou tradicí,
kterou chce obec zachovat i do budoucna
Koronavirová pandemie je snad konečně na
ústupu a mimořádná opatření nám povolila
uskutečnění Vítání občánků, kteří se narodili
v loňském kalendářním roce. Vítání se konala
ve třech termínech – 5. června v 14.30 hodin
a v 16.00 hodin a 12. června v 15.00 hodin.
Celkem jsme přivítali 18 dětí, některé se nám
už procházely po sále kulturního domu za
doprovodu tónů varhan paní Barbory Bortlové.
Fotodokumentaci pro rodiče pořídil pan Tomáš
Bína, za což jim patří můj velký dík.
Pro děti narozené v letošním roce chystáme
vítání občánků v podzimním čase. Nezapomeňte, že se k vítání musíte sami na obecním
úřadu přihlásit. O termínu vás budeme včas
informovat.
Šárka Kubišová
předseda SPOZ
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Foto: T. Bína
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Spolková činnost

PEPIKOVI SYNCY – po roce na hřišti
a již zamířili na dovolenou, někteří „chytali“ ryby
na rybářských závodech pod hřištěm, někteří
byli unaveni po dlouho odkládaných oslavách
a někteří prostě nesebrali v tom horku odvahu.

V sobotu 19.6.2021 proběhl na umělém povrchu sportovního hřiště,
jubilejní 10. ročník turnaje „O pohár starosty
obce“ v nohejbale mužů,
kterého se letos poprvé
mohla zúčastnit družstva i z jiných obcí. Tímto
se tento turnaj stává
otevřeným pro všechny
amatérské hráče nohejbalu. Za jako každoročně krásného slunného
počasí, které letos bylo slunné až moc, se
v turnaji utkalo nakonec jen pět týmů . S otevřením turnaje jsme si slibovali i větší účast, ale
spoustu lidí využilo po Covidových uvolnění

Díky tomu jsme rozehráli skupinu dvoukolově,
každý s každým a po celodenním boji nakonec
z rukou starosty obce p. Myslivce, převzali
putovní pohár a sošky pro vítěze – Tonda Vojnar, Honza Šlezar a David Fekete. Druhé místo
obsadili – Tomáš Kalvar, Matěj Kalvar a Martin
Porman a třetí místo – Ivo Poledník, Láďa Muren
a Petr Růžička. Ještě jednou gratuluji všem, kteří
to v tom vedru dali a vydrželi do konce.
Obzvláště bychom chtěli smeknout před výdrží
nejstarších spoluhráčů: Karla Kubiše a Rudolfa
Tesaře.
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Druhou polovinu roku zahájíme v sobotu
7. srpna, tradičním turnajem v malé kopané
„Günter Cup 2021“, který letos oslaví již své
15.výročí!! Už se všichni těšíme na měkoučký
umělý trávník, který díky investici Obecního
úřadu proměnil „plácek u pumpy“ ve krásný
sportovní areál. Tímto zvu všechny sportovní
příznivce a obyvatele obce k návštěvě toho překrásného areálu. O dobré občerstvení a skvělou
zábavu bude postaráno.
PS: dodatečně bychom chtěli ještě jednou
veřejně popřát, vše nejlepší ke kulatému jubileu,
našemu trenérovi - Pepikovi Vitáskovi - hodně
štěstí a zdraví… Tvoji syncy!
Autor všech fotografií: Hanka Brabencová
Fotodokumentaci ze všech akcí je možno nalézt
na www.pepikovisyncy.rajce.idnes.cz.
Za „Pepikove synky“
Milan Stoklassa
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Spolková činnost

Organizátoři noční hasičské ligy odvedli skvělou práci
vické holky se umístily na čtvrté bramborové
příčce, ale i tak předvedly parádní výkon.
Mužskou kategorii ovládli chlapi z Dolní Lištné
s časem 14,45. Stříbrnou příčku obsadili chlapi
z Děhylova a na bronzové příčce se umístili
chlapi z Děrné. Naši Markvartovičtí kluci se
umístili na krásném 5. místě. Děkujeme všem,
kdo přišel podpořit naše domácí družstva.

V pátek 11.6.2021 se u nás konalo první kolo
Noční Hlučínské Hasičské Ligy. Kvůli dosavadním opatřením se jednalo o jednu z prvních
soutěží pořádaných na území Moravskoslezského kraje. Jelikož byly tréninky zakázané, tak
nikdo nevěděl, jaká bude konkurence. A jak
to všechno dopadlo? Celkem k nám přijelo
35 týmu, 25 mužských a 10 ženských. V Ženské
kategorii si nejlépe vedlo družstvo ze Skalice,
holky zvítězily s časem 17,14. Na druhém místě
se umístilo ženské družstvo z Tísku a bronzovou
příčku braly děvčata z Píště. Naše Markvarto-

Fotky: https://www.zonerama.com/amaterkristy1/Album/7332932
Kristýna Tessarzová

Foto: K. Tessarzová
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Senioři nezapomněli na oslavu svátku Dne matek
Letos je to druhý rok, kdy jsme nemohli v našem
klubu z důvodu koronavirové epidemie tento
krásný svátek společně oslavit. Krásným kulturním programem nás vždy mile překvapilo
vystoupení našich malých občánků – dětí MŠ
Markvartovice pod vedením celého učitelského sboru. Svými básničkami, písničkami,
tanečky a různými scénkami potěšily všechny
přítomné, za což následoval dík a velký potlesk
a byla jim předána malá sladkost a učitelskému
sboru kytičky. Abychom i v této koronavirové
době udělali našim členkám k svátku alespoň
malou radost, rozhodl výbor klubu zakoupit
kytičky a členkám předat. Máme padesát členek
– kytičky byly zakoupeny a každý člen výboru
předal kytičky s přáním ve svém úseku. Věříme,
že se situace zlepší a v příštím roce se u tohoto
svátku setkáme již společně jako dříve.
Aloisie Foltýnková
předsedkyně klubu
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U nás je tež fajně, přičče se podživač
A víče co v Markvartovicach fajneho maju?
Odpust – Dudky, jak se gdyšik muvilo
na svatek Nejsvěčejši Trojice Boži.
Slavny odpust tam na ten svatek maju
a velku mšu svatu u kaple pod košatym dubem
obětuju.
Z vedlejších džedžin tam gdyšik procesije chodžili a zdejši ludže ten fajny zvyk obnovili.
Od obecnika každy rok procesi z muziku putuje
a z praporama Hašici, Orli a všecy ostatní putnici
tak Bohu poctu vzdavaju.
Přičče i vy se podživač a pořikač
a tak fajny zvyk našich předkuv zachovač.

Známá hlučínská spisovatelka Jana Schlossarková, která své knihy píše převážně v hlučínském nářečí „ponašemu “napsala v roce 2010
ve své knize různé zajímavosti o dědinách na
Hlučínsku „ Prajzské“. Je tam již uvedeno 28 obcí,
o zbývajících sedmi se nezmiňuje a mezi ně
patří i obec Markvartovice. V našem Senior
klubu jsme se těšili na další knihy a besedy s ní.
Vzpomínali jsme na časy, kdy jsme my starší
často „ponašemu“ mluvili s našimi rodiči a prarodiči. Následně jsme v našem výboru hovořili
o této knížce a řekli jsme si, že aspoň pro nás
napíšeme, co je „fajného“ u nás. Napsali jsme to
asi před 10. lety, avšak letos před „odpustem“
jsem si na to vzpomněla a tak to uvádím, protože
u nás máme „fajny“ nejen odpust, ale i mnoho
dalších akcí.

Aloisie Foltýnková
předsedkyně klubu
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Ajax je zpět!
známo, že s výjimkou nejvyšší 1. a 2. fotbalové
ligy, se ostatní soutěže nedohrávají a o případných postupujících se rozhodne na zasedání
k jednotlivým soutěžím. Zajímavou informací
pro fanoušky místního fotbalu může být fakt,
že velmi pravděpodobně se v příštím ročníku
Městského přeboru střetneme s A-týmem
z nedalekých Petřkovic, které opustili MSFL
a rozhodli se účastnit našeho přeboru.

Ve stejný den, jako se u nás konal tradiční
Odpust, sehráli naši fotbalisté první po-covidové přátelské utkání s vedoucím týmem druhé
skupiny zrušeného ročníku Městského přeboru,
tedy Václavovicemi. Návštěvníci Odpustu tak
měli skvělou příležitost toto utkání zhlédnout,
hrálo se totiž na našem domácím hřišti. Utkání
bylo oboustranně poznamenané tréninkovou
absencí, přesto se však občas naskytl pohled
na povedenou akci. Nutno říci, že především
na naší straně. Snaha našich borců byla korunována ve 2. poločase, kdy si Václavovice
z naší standardní situace vstřelili vlastní gól.
Za dalších deset minut Ajax vstřelil druhý gól
a zdálo se být o vítězi tohoto zápasu rozhodnuto. V závěru se Václavovicím podařilo vstřelit
gól a utkání tak nakonec skončilo nejtěsnějším
rozdílem 2-1. Je pravděpodobně všeobecně

Je velmi potěšujícím faktem, že paralelně s uvolněním protiepidemiologických opatření se již
naplno rozběhly i tréninky našich nejmladších
hráčů pod vedením Lumíra Neuwirtha. Tréninky
probíhají každý čtvrtek od 16.30 a zvány jsou
všechny děti, které mají zájem o fotbal!
Sportu zdar!
Tomáš Bína

Foto: T. Bína
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Školka a škola

Děti nám už štěbetají na zahradě MŠ
Na jaře Koronavirus opět udeřil svou mocnou
silou a školka byla od 1. března pro všechny
děti uzavřena. I přesto jsme zůstali s dětmi
v kontaktu, každý týden jsme posílali rodičům
do e-mailů pracovní a grafické listy, písničky,
říkanky, odkazy na hry a spoustu námětů, jak
trávit čas s dětmi doma. Pro předškolní děti
byla distanční výuka povinná, proto nám rodiče
nosili výsledky práce svých dětí do školky. Snažili jsme se jim tuto výuku zpestřit – připravili
jsme pro předškoláky kelímky s osením a rodiče
nám pak posílali fotografie, jak jim osení vzešlo.
Na Velikonoce obdržely všechny děti velikonoční překvapení - perníkového zajíčka a zajíčka
z dýhy, kterého si nazdobily. Byli jsme moc rádi,
že s námi rodiče skvěle komunikovali a tak se
naše facebookové stránky naplnily mnoha
krásnými příspěvky. Také jsme vymysleli novou
velikonoční aktivitu pro rodiče s dětmi - na
vrátkách školky visely tři karabáče třídy Motýlků,
Včeliček a Berušek, na které děti mohly uvázat
velikonoční pentličku s pozdravem.

Od 12. dubna se nám do školky vrátili alespoň
naši předškoláčci. Moc jsme se už na ně těšili
a hned bylo ve školce veseleji. Společně jsme si
připomněli „Den Země“ a také „Slet čarodějnic“,
kdy se naše školka proměnila v místo plné zlých
čarodějnic a čarodějů. Od 10. května jsme mohli
školku otevřít pro všechny děti a tak zní opět
naší krásnou zahradou dětský smích a štěbetání.
Konečně trávíme čas na naší zahradě, ale také
jsme se vydali na procházku „za markvartovickými čápy“. Bylo úchvatné pozorovat, jak nám
kroužili nad hlavami.
Zajímavou akcí byla rovněž „Výroba jogurtu“ se
Střední školou hotelnictví Šilheřovice. Dozvěděli jsme se, proč je pro nás konzumace jogurtu
zdravá a měli jsme možnost si vyzkoušet jeho
výrobu. U příležitosti Dne dětí nás potěšil „klaun
prcek Pepino“ se svým legračním vystoupením
a soutěžemi. Také jsme uspořádali na školní
zahradě„Rozloučení předškoláků s Hopsalínem“.
Tentokrát jsme to pojali vzhledem k situaci jako
akci určenou pouze pro předškoláky a jejich
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rodiče, ale musíme říct, že i tak si to naši předškoláci i rodiče skvěle užili.
V červnu se děti velmi těšily na výlet do areálu
„Skalka Family park Ostrava“, proto jsme si vymysleli říkanku: „Na výlet se chystáme, dobrodružství hledáme. Autobusem pojedeme a na Skalce
hned budeme“. V areálu nás čekalo bludiště
s rébusy a zrcadlovou síní, minizoo s 27 druhy
zvířat, pirátská loď, vodní svět s mlýnky, skákací hrady, vzduchové trampolíny, houpadla,
prolézačky a kolotoče. Počasí nám přálo, děti
se pořádně vydováděly a výlet se jim moc líbil.
A co na závěr? Prázdniny nám už klepou na
vrátka, a proto přejeme všem dětem a rodičům
hodně sluníčka, veselých zážitků a pohody.
Text a foto: D. Balgarová
ředitelka
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Školka a škola

Školní výlet – zřícenina hradu Starý Jičín
Stejně jako každým rokem i letos patřil školní
výlet, zejména v době covidové, k nejkrásnějším
zážitkům školního roku 2020-2021.
17. 6. 2021 v 7 hodin ráno vyrazilo 83 dětí
v doprovodu 12 dospělých ke zřícenině hradu
Starý Jičín. Cesta s jednou hygienickou zastávkou byla příjemná, i když rtuť teploměru stoupala k tropickým hodnotám. Po necelých dvou
hodinách jsme zastavovali v cíli na náměstí
Starý Jičín.
Vydali jsme se po žluté značce krásným stinným
lesem ke zřícenině hradu. Na nádvoří nás přivítal
kastelán s rytířem v plné zbroji a lučištníkem.
Seznámil nás s programem dne, rozdělil děti
na menší skupiny, ve kterých děti poznávaly
život na hradě v době 13. a 14. století. Děti
si vyzkoušely střelbu z luku, na malou chvíli
se staly rytíři v drátěné přilbici, seznámily se
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s mučícími nástroji. Vyslechly si krátké pověsti
o Bílé paní a Čertovi, který při útěku z hradu
zanechal ve skále otisk svého kopyta.
Závěrem pobytu si děti na nádvoří hradu opekly
špekáčky a nakoupily různé dobroty a suvenýry.
Cestou zpět k autobusu všichni usilovně hledali
zmíněný otisk čertova kopyta. A jestli jsme jej
našli, zeptejte se svých dětí. 
Text a foto: Šárka Holušová
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Školka a škola

Škola po distanční výuce
Konečně jsme se vrátili do školy! Po dlouhých
čtyřech měsících distanční výuky jsme zpátky.
Všichni jsme se těšili na setkání – učitelé na žáky,
žáci na spolužáky, žáci na své vyučující. Navázali
jsme tam, kde jsme skončili při distanční výuce.
Začali jsme si zvykat na každodenní režim ve
škole, na vyučování, na přestávky, domácí úkoly
a pomalu taky na prověřování znalostí nabytých
při distanční výuce. I když podle zpětné vazby
žáků i rodičů se nám distanční výuka dařila,
všichni doufáme a přejeme si zůstat ve škole
už napořád.

každé třídy novou interaktivní tabuli, pro žáky
notebooky a tablety. V současné době probíhá
projekt EU dotace z OP VVV s názvem Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání, mezi lidmi
známý jako Šablony III., začínáme s realizací
projektu EU IROP s názvem Modernizujeme
naši školu, v rámci kterého budeme rekonstruovat novou učebnu cizích jazyků, počítačovou
učebnu. V nejbližší budoucnosti nás čeká další
projekt z EU s pracovním názvem Zvýšení kvality odborného vzdělávání a řešení konektivity
v ZŠ Markvartovice.		

Co je u nás ve škole nového? Náš zřizovatel nám
zakoupil do všech tříd nové jednolavice, do

Šárka Kubišová
ředitelka
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Fotogalerie

Foto z naší vesnice
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Fotogalerie
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Foto: Z. Pietrová
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Inzerce

Inzerce

LETNÍ

otevírací
DOBA

Od 12. 6. 2021
PŘECHOD NA LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBU
PO-PÁ 5:00 - 19:00 hod.
SO 6:00 - 19:00 hod.
NE 7:00 - 13:00 hod.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
LAFiN Oil
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Foto: Z. Pitrová

Markvartovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází čtvrtletně.
Vydává: Obec Markvartovice, Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice, IČ: 00300411, fb.com/ObecMarkvartoviceInformace
Místo vydávání: Markvartovice • ročník V., číslo 2, den vydání 28. 6. 2021. • Evidenční číslo: MK ČR E 22454.
Redakční rada: předseda: Mgr. Šárka Kubišová, člen: Bc. Marián Poledník • Šéfredaktor: Zuzana Pistovčáková, MBA,
e-mail: redakce@markvartovice.cz, tel.: 606 433 667 • Grafické zpracování a tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o. Tiskárna,
Československé Armády 2233 Frýdek-Místek 738 01, IČ: 05539528 • 1 výtisk na číslo popisné! • ZDARMA!
Uzávěrka příštího čísla bude 10. září 2021.

