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Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
v těchto dnech prožíváme nádherný adventní
čas a já se zase trochu divím, jak rychle nám
ten rok utekl. Před pár dny jsme rozsvítili vánoční strom, nakoupili drobné dárky na jarmarku a dětem naděloval Mikuláš. Na konání
nejen těchto akcí mají velký podíl naše spolky.
A tak zde chci poděkovat členům spolků a jejich
rodinným příslušníkům či partnerům za jejich
práci při organizování obecních akcí pro širokou veřejnost.
Velký dík patří i všem dětem, které na těchto

akcích vystupují a jejich trenérkám. Děkuji také
ředitelkám, učitelkám a zaměstnankyním základní a mateřské školy, svým spolupracovníkům a
zaměstnancům obce za ochotu a příjemnou spolupráci během celého roku.
A Vám, milí spoluobčané, děkuji za podporu,
pomoc, spolupráci a pochopení.
Přeji Vám všechno dobré, pohodu, klid a vánoční
svátky prožité v kruhu svých nejbližších a známých.
Zuzana Pistovčáková,
místostarostka obce, šéfredaktorka zpravodaje

Z obecního úřadu

Radosti a starosti našeho starosty
Vážení spoluobčané,
máme před sebou
už jen pár dnů adventu, Štědrý den
a Vánoce a než
se nadějeme, půlnoc nám ukončí i
rok 2017. A jaký
byl ten letošní
rok? Byl to hlavně rok pracovní,
ale také jsme si
v průběhu roku
připomínali při
našich setkáních
640 let naší obce, 365 let kaple Nejsvětější Trojice, 40 let mateřské školy, 65 let Sokolu. Oslavy odpustu jsme poprvé situovali na parkoviště
u kulturního domu a protože jsme měli od Vás
kladné hodnocení na tuto změnu, i tradiční jarmark s rozsvěcením vánočního stromku a horkým punčem jsme situovali opět na parkoviště.
Hlavně děti z mateřské i základní školy měly
dostatečný prostor pro své vystoupení, za které
jim chci ještě jednou poděkovat. Samozřejmě
poděkování patří všem, kteří program připravovali. Když už tady hodnotím akce v obci, musím
poděkovat všem našim spolkům, kulturní komisi, hasičům, sportovcům, zaměstnancům technických služeb, chovatelům, rybářům, kynologům,
zahrádkářům, seniorům,… prostě všem, kteří ve
svém volném čase dělají něco pro Vás - občany
- a hodně pro příjemný a plný život v naší obci.
Děkuji.
Dovolte mi i krátkou rekapitulaci co jsme
v obci před koncem roku vybudovali nebo opravili i co jsme nestihli.
Začnu tím, co se nepodařilo uskutečnit. Máme
už konečně zpracován projekt na regulaci a zpevnění břehů Ludgeřovického potoka na ul. Luční
a Na Výsluní, ale realizaci přesunujeme na příští rok, stejně jako rozšíření veřejného osvětlení
na ul. Sportovní a Nad Hřištěm a zpomalovací
semafor na přechodu u MŠ. Nepodařilo se nám
doteď získat všechna souhlasná vyjádření dotčených orgánů.
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Máme v obci opravenou krajskou silnici III.
třídy, včetně výměny obrubníků za nové. Zde si
Vám dovolím ocitovat část reakce SSMSK na
kvalitu díla, kterou jsem i na základě Vašich poznatků připomínkoval.
- Je naprostou raritou, že přímo v intravilánovém opravovaném úseku komunikace se
nachází 87 dalších objektů (šachet, poklopů
apod.)
- Pokládka obrusné vrstvy v konstantní tloušťce 50 mm na takto „objekty zatíženém“ podkladu a ještě navíc s požadavkem
na plynulé napojení různě vyspádovaných a
lomených sklonů místních či účelových komunikací a v neposlední řadě i směrovém
vedení komunikace s překlápěnými příčnými
spády má pochopitelně za následek zvýšený
výskyt nerovností. Podle platné ČSN jsou výškové tolerance u takové opravy až do 8 mm.
Měření proběhlo opakovaně jak planimetrem,
tak normovou 4metrovou latí, protokoly zpracovala nezávislá akreditovaná laboratoř a
jsou součástí závěrečné zprávy.
- Vzhledem ke skutečnosti, že i přes uvedené odůvodnění jsou na opravené vozovce
místa s nerovnostmi nad rámec povolených
odchylek, bylo zhotoviteli oznámeno a zaprotokolováno, že oproti Smlouvě bude prodloužena záruční doba o dalších 12 měsíců.
Připomínám, že obec se spolupodílela na nákladech na opravu části komunikace dotčené
splaškovou kanalizací a na opravě – výměně
obrubníků. Za obec musím říci, že jsme teprve
v prosinci s Eurovií podepsali převzetí s tím, že
nedodělky, které nebrání řádnému užívání stavby, budou odstraněny nejpozději do konce dubna
2018. Jedná se hlavně o terénní úpravy a drobné
opravy na obrubách a případné opravy přídlažby, tedy práce, které se už s ohledem na počasí
nedají kvalitně udělat. Z ostatních komunikací
máme opravenu chybějící část ul. Dlouhé po kanalizaci, s rozšířením pro vyhýbaní protijedoucích vozidel. Rozhodně nemá rozšíření sloužit
pro parkování aut. Opravili jsme recyklátem i
část ul. Cihelní od bytového domu k poslednímu
rodinnému domu a stejně byla opravena i spojnice ul. Lipové s cyklostezkou. Pro krásnější

 Zpravodaj obce Markvartovice číslo 4, prosinec 2017

a zelenější obec byl nově založen naproti zastávky Na Hřibovci parčík, který by se měl už
příští rok zazelenat a rozkvést všemi barvami.
Máte novou zastávku U Wybrancze i opravenou
Na Hřibovci. Workautové hřiště už má slibované
lavičky, odpadkové koše i stojany na kola. Rozšířili jsme vánoční výzdobu ve směru na Ostravu.
Máme opravenou a zateplenou základní školu.
Ve třídách funguje rekuperace, která zajišťuje dětem během vyučování přívod čerstvého vzduchu
do tříd. Přestože projekt Energetické úspory ZŠ
řešil zateplení pláště včetně vodorovných střech,
výměnu oken a dveří, nakonec se podařilo zhotoviteli KP Revital najít kapacity a vyměnila se
kompletně krytina střechy, která už nebyla v nejlepším stavu, nad celou školou i tělocvičnou. Tělocvična má nové LED osvětlení i žaluzie, které
by měly zabránit ve slunečných dnech prohřívání
vzduchu uvnitř. Bohužel tyto práce navíc a hlavně nepřízeň počasí posledních měsíců posunuly
úplné dokončení stavby. Hlavně slibované probarvení odvětrané fasády se posouvá na pozdější
dobu. Šedé desky se po namontování musí znovu
odmontovat a po částech se odvážejí ke konečnému nástřiku požadované barvy. Po důkladném
zaschnutí se pak mohou zpětně dovézt a vrátit na
své místo na škole. Vše potřebuje svůj čas.
Nemohu zapomenout ani na splaškovou kanalizaci. Koncem listopadu jsme konečně dostali
z fondu poslední dotační peníze – 6.648.203 Kč,

které můžeme zapojit do rozpočtu na příští rok.
Chtěl bych také všem poděkovat za aktivní přístup s napojením se na splaškovou kanalizaci.
K dnešnímu dni už máme připojeno na 200 nemovitostí včetně naší školy, školky a OÚ. Škola
zlikvidovala dosluhující ČOV a věřím, že i vy,
nepřipojení, využijete vybudovaných přípojek
a do letních prázdnin se napojíte, protože jeden
s indikátorů projektu splaškové kanalizace je
počet obyvatel připojených na zlepšené čištění
odpadních vod.
Berte to jako příspěvek každého s nás pro zlepšení životního prostředí u nás v obci, stejně jako
možnost využít kotlíkovou dotaci na změnu vytápění svých domů. Kraj má stále volné prostředky, tak proč tuto finanční pomoc nevyužít. Další
už nebude.
Máme před sebou zimu. Naše děti by chtěly určitě hodně sněhu, my dospěláci už sníh milujeme
do doby, než musíme někam vyrazit. Prosím proto všechny, kdo parkují svá vozidla na místních
komunikacích často z pohodlnosti, aby nepřekáželi vozidlům zimní údržby při jejich uklízení a
umožnili průjezd i pro ostatní složky záchranného systému.
Dovolte mi na závěr popřát Vám všem pohodové a klidné prožití svátků vánočních v kruhu
nejbližších a úspěšné vykročení do roku 2018.
Pavel Myslivec,
starosta obce
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Výtah z Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Markvartovice, konaného dne 25. 9.
2017 v Kulturním domě v Markvartovicích
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu
finančního výboru.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu
kontrolního výboru.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 3.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 4.
Zastupitelstvo obce schválilo Směrnici č.
1/2017 pro zadávání zakázek malého rozsahu a
zároveň ruší Směrnici přijatou dne 21. 12. 2015.
Zastupitelstvo obce schválilo Zrušení pozemkové rezervace pro výstavbu suché vodní nádrže
b/IV a tuto změnu zapracovat do nejbližší změny
územního plánu.
Zastupitelstvo obce rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Obce Markvartovice, pozemek
parc. č. 1241/1, orná půda o výměře 850 m2 se
všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti v k. ú. Markvartovice, obec Markvartovice,
do podílového spoluvlastnictví, každý polovinu
nemovitosti, paní Michaele Kacálkové, nar. 30.
října 1988, trvale bytem Severní 1180/9, 748 01
Hlučín a panu Lukášovi Postulkovi, nar. 2. srpna
1990, trvale bytem Ke Schodům 315/10a, 747 17
Darkovice, za podmínky úhrady kupní ceny ve
výši 1 077 868 Kč s DPH (21 %), poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického
práva a věcného předkupního práva do katastru
nemovitostí, a to ke dni nabytí vlastnictví kupují-

cími vkladem práva do katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo obce rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Obce Markvartovice, pozemek
parc. č. 1257/31, orná půda o výměře 929 m2 se
všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti v k. ú. Markvartovice, obec Markvartovice,
do výlučného vlastnictví pana Jakuba Voitle,
nar. 16. března 1983, trvale bytem Vrablovecká 1081/21, 747 14 Ludgeřovice, za podmínky
úhrady kupní ceny ve výši 1.178.046 Kč s DPH
(21 %), poplatku spojeného s podáním návrhu na
vklad vlastnického práva a věcného předkupního
práva do katastru nemovitostí, a to ke dni nabytí
vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru
nemovitostí.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci
o mobilním rozhlasu.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí ocenění
dárce krve finančním darem.
Výtah z Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Markvartovice, konaného dne
11. 10. 2017 v malém sále Obecního úřadu
v Markvartovicích
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu
finančního výboru.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 5.
Zastupitelstvo obce schválilo navýšení příspěvku na vztlakové připojení nemovitosti ke
splaškové kanalizaci o 5.000 Kč.
Zuzana Pistovčáková,
místostarostka

V sobotu 9. prosince zasáhlo naší obec stejně jako většinu
území Moravskoslezského kraje zemětřesení. Epicentrum
bylo v hloubce asi 12 kilometrů poblíž Hlučína a dosáhlo síly
až 3,5 stupně. Zaznamenali jste zemětřesení?
Jaké byly Vaše pocity? Napište nám o tom a podělte se o své
zážitky s ostatními čtenáři.
4
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Ze života v obci

Rozsvícení vánočního stromu
a adventní jarmark
Akce rozsvícení vánočního stromu má v naší
obci již dlouholetou tradici. Kulturní komise ji
před sedmi lety rozšířila o adventní jarmark, který se u občanů těší značné oblibě.
I v letošním roce přijalo naše pozvání 20 prodejců, kteří nabízeli především drobné dárečky a
dobroty ruční výroby. Mnohé z nich jistě potěší
pod vánočním stromkem, jako sváteční dekorace
či laskomina na vánočním stole.
O slavnostní rozsvícení vánočního stromu
se postaraly stejně jako v minulých letech děti

z mateřské a základní školy, které předvedly svá
vystoupení. Příjemnou atmosféru ještě podtrhlo
vystoupení kapely Dolbend.
Pro velké i malé návštěvníky byl připraven dostatek horkých nápojů. Mnozí si pochutnali také
na bramborových plackách, které připravili členové SDH Markvartovice.
Věřím, že jste prožili příjemné odpoledne v
milé společnosti sousedů, známých a přátel.
Zuzana Pistovčáková,
místostarostka
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Ze života v obci

Foto: H. Brabencová
Všechny fotografie z akcí naleznete na adrese:
http://www.markvartovice.cz/0Galerie/index.asp
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Mikulášská nadílka
V pátek 8. prosince přijela mikulášská družina do Markvartovic. Mikuláše, anděly a čerty
přivezlo koňské spřežení v doprovodu andělské
jízdy. Mikuláš po příjezdu rozmlouval s přítomnými dětmi, které mu přednesly básničky a
písničky, které si připravily speciálně pro tento
den. V rozhovoru nám Mikuláš mimo jiné sdělil:
,,V Markvartovicích máte převážně moc hodné
děti, ale nezapomeňte malí i velcí, že čert nikdy
nespí!“ Všechny přítomné děti byly poté obdarovány balíčky se sladkostmi.

Děti si v průběhu konání akce mohly nakreslit či napsat přání pro Ježíška, orazítkovat jej
razítkem Ježíškovy pošty a vhodit do Ježíškovy
schránky, odkud všechna přáníčka putovala rovnou k vyřízení.
Letos bylo přihlášeno k mikulášské nadílce
233 dětí z Markvartovic, obec Markvartovice pro
všechny připravila balíčky a občerstvení.
Zuzana Pistovčáková,
místostarostka

P.S. Mikulášské zamyšlení
Milí rodiče, pokud tradiční mikulášská nadílka s anděly a čerty není podle vaší chuti a zvyklostí,
tak prosím své děti na tuto akci nepřihlašujte. Čerti na nadílce dělají jen svou práci, ve svém
volném čase, bez nároku na honorář a opravdu si nezaslouží, abyste na ně byli vulgární. Pozvěte
si domů Mikuláše bez čerta nebo třeba Santu, a budete spokojeni Vy i Vaše děti.
Děkujeme za pochopení: kulturní komise
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Ze života v obci

Foto: H. Brabencová
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Stvoření světa aneb Jak to bylo v ráji
Když Pán Bůh ten překrásný svět stvořil, Adama do něho taky vložil,
krásný ráj mu potom udělil, aby nad ním pánem
Adam byl.
Adamovi byla dlouhá chvíle, řekl jednou pánu
Bohu: ,,Milý Pane, já jsem tak osamocen, nemohl bys býti mým přítelem“?
Pán Bůh seslal na Adama tvrdý spánek, kolem
něho vál přesladký vánek,
vytáhl mu jedno žebro ven, udělal mu Evu ženským plemenem.
Tato žena se bude Eva jmenovati a bude s tebou
v ráji pracovati.
Ty ji musíš lásku za odměnu dát a budeš ji vroucně milovat.
Za nějaký čas Pán zase přišel a ptá se:
,,Adame, už jsi spokojen?“
Ano Pane, já jsem velmi spokojen,
ale prosím všechny žebra vem a samé Evy mi
udělej.
Pán Bůh se na Adama zamračil, že mu jedna Eva
nestačí.
Pak do všech ženských čerta dal,

aby se jich každý mužský bál.
Vy mládenci, má-li vás holka ráda,
bojte se jí jako zlého hada,
neberte od ženských jablíčka nebo je v každém
zrádná Evička.
Tato píseň je asi 130 roků stará a naučil mně
ji můj milovaný strýček Josef, byl to bratr mé
mámy.
(Poznámka: Eva měla 7 synů)

S pozdravem H. Guřanová
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Ze života v obci
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Charita Hlučín zajišťuje péči
také pro naše občany
V roce 2017 Charitní pečovatelská služba poskytovala péči 24 klientům (9 mužů, 15 žen).
Nejčastějšími úkony byly nákupy, pochůzky, pomoc při přípravě jídla a pití, pomoc při úkonech
osobní hygieny, zajištění stravy od dodavatele,
dovoz obědů.
Charitní ošetřovatelská služba pomáhala 29
klientům (10 mužů, 19 žen).
Nejčastějšími úkony byly odběry krve, aplikace inzulínu, injekcí, infúzí, ošetření a převazy
chronických ran, proleženin, ošetřovatelské re-

habilitace, zaučování rodinných
příslušníků při péči o nemocné.
Charitní domov sv. Mikuláše
– domov pro seniory v současné
době využívají naši dva občané a
Sociálně terapeutickou dílnu využívá1 klient (muž) z naší obce.
Andrea Strachotová,
vedoucí pečovatelské služby
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Dopravní okénko
Vážení,
když přemýšlím nad tématem „našeho“ dopravního okénka, vycházím z osobních zkušeností
řidiče, respektive učitele autoškoly, který, díky
své profesi, musí znát zákony o silničním provozu důkladněji. To mne ale nestaví do role „nadřidiče“.
Dnes o křižovatkách, podrobněji o „vjíždění na
pozemní komunikace“.
Této oblasti se věnuje samostatně § 23 zákona
o silničním provozu (zákon č. 361/2000 Sb.).
Tady je znění odstavce č. 1: Při vjíždění z místa
ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní
komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru
chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci. To platí i při
vjíždění z účelové pozemní komunikace nebo ze
stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny
na jinou pozemní komunikaci.
V praxi to znamená, že když vyjíždím z výše
uvedených komunikací, s velkou pravděpodobností nebudou tyto výjezdy osazeny dopravními značkami upravujícími přednost, ale neplatí
v těchto případech tzv. „přednost zprava“! Často
se na silnicích setkávám se situacemi, kdy mi někdo neprávem tuto přednost dává, nebo naopak
si ji svou jízdou vynucuje. Proto učím své žáky,
aby byly v těchto situacích obzvlášť pozornými,
a pak často slyší mou větu: „V této situaci máte
přednost, ale je pravděpodobné, že projíždějící
řidič nezná zákon dokonale (kdo ho taky zná,
že?), proto dávejte zvýšený pozor.“ Příkladem
může být výjezd z autobusového nádraží v Hlučíně (obr. č. 1), kde si někteří řidiči autobusů vynucují přednost zprava a přitom vyjíždějí z místa
ležícího mimo pozemní komunikaci (toto je i názor zkušebního komisaře z Hlučína).

Obr. č. 1
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Tady se musím ještě zastavit u zvýrazněných
pojmů „místo, ležící mimo pozemní komunikaci“ a „účelová pozemní komunikace“.
První pojem není v novodobých zákonech a
prováděcích vyhláškách dále definován (nebo o
tom nevím). Setkal jsem se s názorem, že tuto definici si správní orgány a soudy půjčují ze zrušené dopravní vyhlášky č. 99/1989 Sb., která znala
pojem „místo ležící mimo silnici“ a definovala
takové místo následovně:
„Místo ležící mimo silnici je pozemek, garáž,
parkoviště, čerpací stanice, tovární, nádražní
a letištní prostory, obratiště tramvají apod.“
A druhý pojem, účelová pozemní komunikace,
je definován v zákoně č. 13/1997 Sb. (zákon o
pozemních komunikacích). Ovšem tato definice
není pro nás, obyčejné řidiče, zcela konkrétní,
proto použiji pomůcku z wikipedie:
Účelovými komunikacemi mohou být například
• pozemní komunikace uvnitř areálu, který je
oplocený, označený nebo jinak zřetelně uzavřený
jako soukromý (průmyslový areál, školní areál,
zemědělská usedlost nebo statek atd.)
• pozemní komunikace uvnitř budovy (garážovací dům, podlaha ve výrobních a skladovacích provozech), ve vnitrobloku atd.
• parkoviště, pokud není místní komunikací
 autobusové nádraží
 pozemní komunikace příslušející k čerpací
stanici pohonných hmot
 pozemní komunikace sloužící především
jako příjezdová nebo výjezdová cesta k objektu
podnikatelské nebo soukromé povahy a vlastnicky k němu příslušející, například příjezdová
cesta k obytnému domu, k parkovišti, průmyslové provozovně, lomu atd., nikoliv však přímé
napojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci
lesní cesty, stezky a pěšiny.
Na závěr se budu snažit shrnout, proč jsem se
tak obsáhle rozepsal o tak banálním tématu, jako
je „vjíždění na pozemní komunikaci“.
Dle zákonů a prováděcích vyhlášek vyplývá,
že:
• za křižovatku se nepovažuje vyústění polní
nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci,
• nebude takovéto křížení komunikací osazeno dopravními značkami,
• zde neplatí přednost zprava,
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• při vjíždění z těchto míst na pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě všem vozidlům v obou směrech,
• tuto přednost musí dát řidič, i když vyjíždí z
místa ležícího mimo pozemní komunikaci, nebo
z obytné, či pěší, zóny.
Jestli budete namítat, jak taková návštěva
z „Horní Dolní“ má poznat, že nejde o křižovatku, protože zprava je účelová pozemní komunikace, s vaší námitkou souhlasím.
Může se stát, že při dopravní nehodě si nebude s danou situací vědět rady ani zasahující
dopravní policista a vše bude řešit až správní
orgán, který si v klidu kanceláře vyžádá potřebné podklady a na základě toho rozhodne,
o jakou komunikaci se jedná.
Z tohoto důvodu, a nejen z tohoto, vás nabádám, buďte na cestách pozorní, předvídatelní a
předvídaví.
Pomůcka k účelovým pozemním komunikacím. Od roku 2016 se můžete na cestách setkat
s tímto dopravním zařízením (obr. č. 2). Jedná
se o „směrový sloupek červený“ a tyto sloupky
vyznačují vyústění účelové komunikace na jinou
pozemní komunikaci. Zákon ovšem nenařizu-

je osázet všechny účelové komunikace těmito
sloupky. Ale když už ho tam vidíte, máte alespoň
jistotu.

Obr. č. 2
Na závěr vás žádám o spolupráci, ta by spočívala v tom, že na níže uvedenou e-mailovou adresu
budete psát vaše dotazy, směrované na „pravidla
silničního provozu“. Na dotazy vám rád odpovím
a v případě častěji se vyskytovaných dotazů
stejného charakteru se o daném tématu rozepíši
v dalším díle „našeho“ dopravního okénka.
S přáním klidných svátků, mnoha kilometrů
bez nehod a slušných řidičů kolem vás
David Sotorník,
david.sotornik@seznam.cz

Doprava na Hlučínsku je přetížená.
Obce požadují přeložku silnice I/56
Na Hlučínsku sílí protesty obyvatel, kterým
vadí hustá doprava. Silnice 1/56 patří k nejvytíženějším v Moravskoslezském kraji a jakékoliv
řešení je zatím v nedohlednu. Tisíce aut projíždí
přímo přes centra měst a vesnic mezi Ostravou
a Opavou.
„Pro Dolní Benešov je přeložka I/56 stěžejním bodem jednání,“ říká Martin Štefek, starosta
Dolního Benešova (Sdružení občanů Dolního
Benešova a Zábřehu).
Nepomohla podle něj ani nová cesta přes
hrabyňské kopce. Aut naopak stále přibývá.
„Hlavně přes zimu, kdy tudy jezdí náklaďáky,
protože tady mají rovinku. Je to hrozné tady,“
dodává starosta.
Jedna ze škol je těsně u silnice a co dělat mají i
strážci přechodů. Podle starosty Štefka se na obchvat nebo nějaké řešení čeká už 30 let. „Nejsou
zahájeny výkupy, není ani konečná trasa nebo

šířka komunikace. Hlučín je na tom podobně,
Kravaře to samé,“ krčí rameny Štefek.
Moravskoslezský kraj zadal na konci minulého
roku novou studii a ta by měla pomoci.
„Studie se bude zabývat mimo jiné možnostmi
přednostního, případně etapovitého odklonění
dopravy se zachováním možnosti výhledového
propojení silnice z Opavy do Ostravy do celistvého tahu,“ dodává mluvčí kraje Petra Špornová.
Právě v Dolním Benešově ale trpělivost pomalu dochází. Stále častěji se i přímo na radnici
zvažuje plán zablokovat na protest celou dopravu
třeba neustálým přecházením přes přechod.
V každém případě přeložka silnice přes Hlučín není pro nejbližší roky v žádném investičním
plánu.
Čerpáno z internetu, autor: Martin Knitl
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Život naší základní školy
Blíží se konec roku
2017 a s ním i bilancování, co se nám v tomto
roce podařilo. V životě
naší základní školy došlo k velkým změnám.
Většina z nich je již patrna pouhým pohledem.
Naše škola dostala úplně
nový kabát, který celou
budovu oživil pestrou škálou odstínů barev. Celá
přestavba ještě není zcela dokončená, ale její podoba už se rýsuje. Září čistotou, bylo odstraněno
lešení a řemeslníci dolaďují barvy provětrávané
fasády. A to je jen pohled zvenčí.
Prostory tříd byly vybaveny rekuperačními
jednotkami, které zabezpečují dokonalou cirkulaci vzduchu a eliminují výskyt dnes tolik diskutovaného oxidu uhličitého. Nejen díky tomuto zařízení se naše základní škola opět zařadila
mezi nejmoderněji vybavené školy v republice.

Foto: A. Kačmařová
Za to vše patří poděkování vedení naší obce,
která se spolu s EU finančně spolupodílela na
celé rekonstrukci naší základní školy.
A naši školáci? Hned v září jsme navštívili orlovský dinopark, kde děti zábavnou formou poznávaly prehistorické období. Výuku se učitelé
snaží oživit exkurzemi – letos jsme navštívili
krajské město Ostravu, naše hlavní město Prahu.
Spolupracovali jsme s SPOZ, žáci naší školy si
připravili program pro naše nejmenší občánky i
pro jubilanty. Jako tradičně jsme se na podzim
prošli naší obcí s rozsvícenými lampiony, naši
trasu jsme ukončili u chovatelů, kde se děti zahřály malým občerstvením. V listopadu proběhla
ve škole netradiční výuka u příležitosti Dne strašidel. Účastnili jsme se vystoupení při rozsvícení
vánočního stromu. Moc nás překvapil velký zájem dětí – všichni chtěli zpívat nebo přednášet a
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tak letos vystupovala celá škola, nejen vybraní
jedinci.

Foto: A. Kačmařová
A co nás ještě čeká do konce roku? Zajedeme
se podívat na Vánoce na dědině do Rožnova pod
Radhoštěm, kde se žáci seznámí s lidovými tradicemi a dozvědí se něco o tom, jak se Vánoce
slavily v dávných dobách. Každá třída si připravila malé adventní posezení s rodiči. Maminky
provoní třídy čerstvě napečeným cukrovím a
ovocnými košíky.
K velké radosti děti ukončíme vyučování
v tomto roce o tři dny dříve, protože již 20. prosince nastoupí do školy stavební firma, aby provedla injektážní izolaci stěny v přízemí budovy.
Na závěr roku bychom chtěly, všem občanům
popřát klidné a pohodové vánoční svátky a
Kdybyste pod stromečkem
našli jen prázdnou zem,
vyhněte se truchlení,
o dárcích to fakt není.
Vánoce jsou o lidech
a splněných snech.
Šťastné a veselé!!!
Žáci a zaměstnanci ZŠ Markvartovice
Šárka Kubišová, řed. ZŠ
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Osud druhých nám není lhostejný
– „SRDÍČKO PRO BORISKA“
Z minulého zpravodaje jsme přečetli dětem v mateřské škole příběh o malém
Boriskovi, který zápasí s nelehkým
životním osudem. Borisek by měl
chodit do naší MŠ, ale jeho zdravotní stav mu to neumožňuje. Všichni
jsme chtěli Boriskovi nějak pomoci,
tak jsme s dětmi vyrobili keramická srdíčka jako svícínky. Rodiče si tato
srdíčka dobrovolně zakoupili s tím, že výtěžek
předáme Boriskovi. Vybrali jsme 6 000 Kč a přispěli jsme tak na jeho rehabilitaci. (Tímto děkujeme všem za příspěvky.)
Peníze jsme předali jeho mamince. Borisek

měl ale stejně největší radost z nového autíčka, které jsme mu s dětmi také darovali.
I vy se můžete přidat a pomoci
tak zlepšit Boriskovi jeho nelehký
životní osud.
Pokud se rozhodnete přispět,
prosím o zaslání financí na účet č.
2000501621/2010, tento účet je vedený u Asociace rodičů s dětmi s DMO,
finance z něj jsou použity na proplácení vystavených faktur za dané rehabilitace či kompenzační
pomůcky.
Děti z MŠ, ředitelka
a kolektiv zaměstnanců MŠ

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Nastal vánoční čas a s ním spojené přípravy
k „Rozsvícení vánočního stromu.“ Stalo se už
tradicí, že děti z naší MŠ společně s ANDÍLKEM
rozsvěcují vánoční stromeček.
Děti samozřejmě přivedl andílek, ale nechyběl
ani Mikuláš, čerti, sněhuláci a u Betléma Marie s
Josefem. Důležitou roli hrály malé kuchařky. My
všichni z MŠ Vám chceme výstižně popřát, tak
jako kuchařinky u stromečku:
,,Cukroví už umíme péci, můžeme Vám všem

recept dát, chcete-li se přesvědčiti, můžete jej
ochutnat:
1 kg lásky, 1 kg štěstíčka, 1 kg pusinek, 1 kg
pomazlení a HODNĚ ZDRAVÍČKA! Vše dobře
promíchati, upéci a po částech ujídati.
DOBROU CHUŤ, ŠŤASTNÉ VÁNOCE A
KRÁSNÝ ROK 2018.“
Dagmar Balgarová, řed., kolektiv zaměstnanců
a děti z MŠ
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Foto: H. Brabencová
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Spolková činnost

Chovatelé ukončili chovatelskou
sezonu 2017

Blížící se konec roku nás každoročně přivádí
k bilancování dosažených výsledků a úspěchů.
Stejně tak i Markvartovičtí chovatelé hodnotili
letošní sezonu 2017.
Letos jsme vystavovali celkem na sedmnácti
výstavách drobného zvířectva, a to nejen v okrese Opava, ale i v sousedních okresech a také
v Polsku, kde máme navázané dobré družební

aktivity s organizací v Radlině. Tak jako v loňském roce, i letos jsme uspořádali v měsíci srpnu
místní výstavu drobného zvířectva, na které bylo
k zhlédnutí na 220 ks králíků, 140 ks holubů a
230 ks vodní a hrabavé drůbeže různých plemen
a barevných rázů. Zúčastnili jsme se také okresní výstavy, tentokrát ve Velkých Hošticích, kde
jsme obhájili loňské třetí místo v okresní soutěži družstev. Poté následovala Slezská výstava
v Hati, kde jsme se posunuli na krásné druhé
místo v soutěži družstev Slezska, ale i Polska.
Poslední výstava naší chovatelské sezony „Moravia“ se koná v Brně a i tam budeme zastupovat
náš okres v soutěži okresů. Tímto bych rád poděkoval všem členům naší základní organizace za
vystavená zvířata, chovatelské úspěchy a vykonanou práci v daném roce.
Závěrem bych chtěl jménem svým i jménem
celé základní organizace chovatelů poděkovat
za přízeň a podporu v roce 2017 a popřát všem
krásné prožití vánočních svátků a do nového
roku popřát pevné zdraví a hodně úspěchů nejen
chovatelských.
Na úplný závěr Vás chci pozvat na tradiční
novoroční turnaj v kulečníku, chovatelský ples a
další chovatelské akce, ale o tom zas příště.
Hubert Návrat,
ZO ČSCH Markvartovice
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SPOLEK OSADA MENFEN MARKVARTOVICE
Spolek osada Menfen Markvartovice by vás
rád seznámil s naší činností v roce 2OI7.
Jelikož nám počasí letos moc nepřálo, tak některé pravidelné akce nemohly být uspořádány.
Jako například velmi oblíbený Slet čarodějnic,
v plánovaném termínu z důvodu špatného počasí se nemohl pořádat a v jiném termínu bychom
narušili tradici.

V červenci jsme uspořádali tradičně již 11.
ročník „lndiánského léta“, které je dětmi velmi
oblíbeno a je o něj velký zájem. Celkem se zúčastnilo 32 dětí, nejen místních, ale i ze vzdálenějšího okolí.
Letošní akci vedla Darina Menšíková-Kozlová
i se svou roční holčičkou a zvládla to jako vždy
perfektně, protože měla k ruce šikovné a zkušené instruktorky, jako Janu Bošňákovou, Jitku
Cupánkovou a další mladé instruktory Kišu, Hanku, Dominiku, Petru, Adélku, Janu, Míšu a Honzíka. O naplněná bříška dětí se staraly (a myslím,
že úspěšně) členky spolku a pomocnice Eva. Za
tuto zodpovědnou práci jim patří velké DÍKY!|!
Dětem byl připraven pestrý program, hrály
celé dny hry, sportovaly. Byly na celodenní tůře,
plnily úkoly, navštívili je místní hasiči. Déšť jim
to občas trochu kazil, ale dětem to moc nevadilo.
Jeden večer, kdy se blížila bouřka, jsme všechny děti převezli do rodinného domku členů spolku, kde byly v bezpečí. Dětem se tento zážitek
líbil, zpívaly a vykládaly, ani bouřku neslyšely.
Usnuly, ani nevěděly kdy. Jenom instruktorky
měly probdělou noc, držely stráž.
Pozvali jsme dětem westernovou skupinu
Black a Brown z Orlové, která se starala o zábavu celé odpoledne. Děti si mohly vyzkoušet
kolty, biče, lasa, vše, co hosté přivezli.
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V horkém dni umožnili někteří členové spolku
koupání v bazénu na zahradě i s občerstvením.
To se děti také vyřádily.
Samozřejmě nechyběla noční bojová hra, kde
si vedoucí připravili krásné masky a indiáni a kovbojové tak dokazovali, kolik mají odvahy.
Na závěr všechny dostaly sladké odměny a památkové předměty, které jim budou připomínat
letošní „indiánské dny.“
Při odjezdu se děti i rodiče loučili se slovy „a
příští rok přijedeme znovu...“ To svědčí o velké oblíbenosti naší akce, stoprocentní přípravě
a vedení celých 5 dnů. Není to lehká práce, ale
všichni to děláme s radostí a i my dospělí se už
těšíme na další léto. Za postavení základny pro
indiánské dny patří poděkování členům spolku a
dalším dobrovolníkům.
Velké poděkování patří obci Markvartovice,
bez jejichž dotace by tyto „lndiánské dny“ nemohly být pořádány v takovém rozsahu.
Jedna z dalších akcí byla oslava výročí 10 let

založení Spolku Osada Menfen. Byla pozvána
veřejnost a naši příznivci, kteří pomáhají na různých akcích a také pomáhají se zvelebováním
areálu. Navštívil nás i pan starosta, což nás velmi
potěšilo. Jelikož nám počasí opět nepřálo, sešlo
se nás málo, ale i tak bylo o zábavu postaráno.
Doufáme, že v příštím roce bude počasí moudřejší a budeme moci uspořádat všechny tradiční akce, a přivítat Vás v „Suché dolině“ - Osadě
Menfen.
Jaroslava Kozlová
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SK Markvartovice a HC Lipina Markvartovice zve občany
na

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
v úterý 26. 12. 2017
na zimní stadión v Bohumíně od 13:45 do 14:45hod.
Koperníkova 1174, Bohumín

(vstup zdarma)

35. ROČNÍK PODZIMNÍHO KYNOLOGICKÉHO
ZÁVODU MARKVARTOVICE 2017
Dne 14. října 2017 se za slunečného dne konal na cvičišti ZKO Markvartovice již 35.
ročník závodu o putovní pohár starosty obce
Markvartovice. Po slavnostním zahájení závodu
panem Jaroslavem Skotnicou přivítal závodníky
a hosty osobně také starosta obce Markvartovic
Ing. Pavel Myslivec a popřál závodníkům hodně úspěchů. Poté se ujal slova rozhodčí závodu
pan Jan Strach, který seznámil účastníky závodu
s pravidly a hodnocením. Soutěžilo se ve čtyřech
kategoriích: ZVV 1 SPECIÁL bez obrany a střelby, ZVV 1, ZVV 2, IPO 3 dle NZR a MZŘ. Ke
startu se přihlásilo 15 závodníků různých organizací Moravskoslezského kraje. Závod byl zahájen v 8.30 hod. Poslušnost ve všech kategoriích
probíhala v areálu ZKO Markvartovice. Po malé
přestávce se závodníci přesunuli na fotbalové
hřiště AJAXU Markvartovice ke splnění obrany.
Figurantem pro obranu byl pan Martin Uřičář,
kterému tímto děkujeme za profesionální výkon. Závod byl ukončen v 15.00 hodin vyhlášením výsledků a oceněním závodníků i psů. Ceny
(poháry, hodnotné krmivo a další ceny) předával
starosta obce Ing. Pavel Myslivec s organizáto-

ry závodu. Celý průběh závodu nebyl nikým a
ničím narušen a rovněž nebyl podán žádný protest. Rád bych za organizaci ZKO Markvartovice poděkoval rozhodčímu panu Janu Strachovi
za objektivní hodnocení všech účastníků, panu
Martinu Uřičákovi za figurování, organizátorům
závodu: panu Jaroslavu Skotnicovi, Janě Tomečkové, Janě Novákové, Radaně Feketové a Jiřímu
Kolevsnénu a především všem sponzorům za
velmi krásné a hodnotné ceny: Canis Prosper
Bohuslavice (manželům Hruškovým), Fy Dori
Šilheřovice (manželům Stárkovým), manželům
Kocourkovým Bolatice a OLI Markvartovice.
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V kategorii ZVV 1 SPECIÁL zvítězili:
1. místo Andrea Kovářová ZKO Markvartovice, NB Lima bez PP
2. místo Eliška Škutová
KK SL. – Ostrava, Barča kříženec bez PP
3. místo Daniel Kubina
ZKO Markvartovice, CAPTAIL Beny OF
V kategorii ZVV 1 zvítězili:
1. místo Jaroslav Skotnica ZKO Markvartovice, NO Art MORAVIA LIAND
2. místo Andrea Kovářová ZKO Markvartovice, NB Kima bez PP
3. místo Tomáš Šeděnka ZKO Skotnice, NO Drago ZE ŠIRÉ STRÁNĚ
V kategorii ZVV 2 o putovní pohár starosty obce Markvartovice zvítězili:
1. místo Lumír Prejda
ZKO Dolní Benešov, BOM Alib bez PP
2. místo Tomáš Šeděnka ZKO Skotnice, NO Tim MIHAPA
3. místo David Vavrečka KK Sl. – Ostrava, NO Kabman BURANOS
V kategorii IPO 3 o putovní pohár starosty obce Markvartovice zvítězili:
1. místo Petr Šafránek
KK Město Albrechtice, NO Agita ENYMO BOHEMIA
2. místo Soňa Bárnová
ČK NO, NO Centes
3. místo Eliška Škutová
KK Sl. – Ostrava, NO Bruge ABI MES
Nejlepší obrana: Petr Šafránek, KK Město Albrechtice, NO Agita ENYMO BOHEMIA
Nejlepší poslušnost: Andrea Kovářová, ZKO Markvartovice, NB Lima bez PP
Nejmladší účastník závodu: Hana Kuncová, Dolní Benešov, D Kolie Arwea Lin Domiel
Nejstarší účastník závodu: Jaroslav Skotnica, ZKO Markvartovice, NO Art MORAVIA LIAND
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Akce v lese
Kynologická komise při OMS Ostrava pořádá
řadu kynologických akcí pro získání upotřebitelnosti loveckých psů.
Zákon o myslivosti 449/2001 Sb. ukládá uživateli honitby povinnost držet a v honitbě používat
lovecky upotřebitelné psy podle druhu lovu - tzn.
lov drobné zvěře, lov vodní zvěře, nebo pro dosledování srnčí (spárkaté) zvěře, pro dosledování
usmrcené, postřelené nebo jinak zraněné zvěře
(auty), aby bylo zkráceno utrpení zvěře pomalým
umíráním.
Jako každoročně, i letos jsme pořádali lesní a
všestranné zkoušky pro psy a nejen tyto zkoušky. Těchto zkoušek se účastnila i nemyslivecká

korona. Byly hodnoceny velice kladně. Zorganizovat a připravit tyto zkoušky je časově velmi
náročné i po stránce finanční. Díky obětavosti
některých kynologu se nám tato činnost daří, ale
bez pochopení a nezištné pomoci mysliveckých
spolků a sponzorů bychom tyto zkoušky nebyli schopni vykonat. Chtěli bychom poděkovat
těmto mysliveckým spolkům, které nám umožnily vstup do svých honiteb za účelem vykonání
zkoušek. Velký dík za pomoc patří obci Markvartovice a kominictví Kors.
Josef Sikora,
předseda kynologické komise
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Ukončení činnosti místního spolku
Českého červeného kříže v naší obci
k 1. lednu 2017
Spolek Československého
červeného kříže byl v naší
obci založen kolem roku
1930, a to vyčleněním Hasičského sboru, kde již od
roku 1924 byla samaritánská
služba.
Spolek byl velice činný –
mimo válečné období 1939 – 1945 – a to až do
roku 2000. Pak opadával zájem mladých členů
a přes maximální snahu výboru a starších členů
se již nepodařilo v práci pokračovat. Proto hlav-

ním důvodem ke zrušení byl nezájem mladých
občanů o aktivní členství v ČČK a jeho vedení.
Zbývající členové vzhledem ke svému zdraví a
věku se již nemohli aktivně činností zúčastňovat.
Všech zbývajících 24 členů proto souhlasilo se
zrušením.
Snad můžeme jen doufat, že se opět najde několik
nadšenců k obnovení spolku ČČK, k založení stačí
pouze 5 osob. Oblastnímu spolku ČČK v Opavě
byly předány patřičné doklady k archivaci.
Za výbor MS ČČK
Aloisie Foltýnková

Vzpomínky z šilheřovického polesí
Šilheřovické polesí v minulosti obhospodařovalo lesy v katastru Šilheřovic, Markvartovic,
Ludgeřovic, Koblova, Petřkovic, Darkovic a
Darkoviček.

Výřad honu konaného dne 19. 11. 1979. Uloveno bažant kohout 1362 ks, bažant slepice 1036
ks, zajíc 10 ks a králík 2ks.
Historicky je polesí spjato s panstvím barona
Rothschilda, který započal na svém panství v polovině 19. století s obnovou lesů. Lesním správcem se stal zkušený Karel Exner, který řídil práce
spojené s obnovou lesa a péči o zvěř. Byly zakládány lesní školky a vysazovány především duby,
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javory, borovice a smrky. Rostoucí zájem o smrkové a dubové dřevo byl podmíněn rozvojem dolování černého uhlí na Ostravsku. Do stejné doby
spadá i založení bažantnice, která se nacházela
na okraji lesa, v části dnes nazývané Na Ztraceném koutě, s výhledem na dvůr Paseky. Později
byla vybudována bažantnice i v části, která se
dnes nazývá Štípky. První bažanti byli dovezeni z Anglie. Chovu bažantů byly přizpůsobeny
i přilehlé porosty s křovinami a dřevinami, které
poskytly potřebný kryt a zvyšovaly úživnost honitby. V té době se na jaře bažantí vejce sbírala
z hnízd a nechávala se vysedět pod kvočnami.
Do této činnosti bylo zahrnuto mnoho obyvatel
okolí bažantnice, kteří vejce hledali, sbírali a zapůjčovali kvočny. Bažantnice byla provozována
do začátku 2. světové války, kdy byla činnost
ukončena a majetek rodiny Rothschildů byl konfiskován na majetek Velkoněmecké říše. Po válce
připadly lesy na základě pozemkové reformy pod
správu Československých státních lesů. Činnost
bažantnice byla obnovena v roce 1952.
Na šilheřovické polesí jsem nastoupil jako
technik v r. 1967. Vedoucím polesí byl pan Jaroslav Hasilík. V té době se o les staralo ještě
šest hajných, kterými byli Miloš Drastich, Jan
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Struhal, Otmar Chytil, Erich Lubojacký, Josef
Kolář a Jaromír Bednařík. Byl jsem velmi rád,
že jsem přišel do kolektivu lidí, kteří své práci
rozuměli. Erich Lubojacký a Jaromír Bednařík
byli velkými experty na pěstování lesa. V myslivosti, v lovu zase vynikal Otmar Chytil. Později
se o chov bažantů zasloužili Luděk Müller a Jiří
Holáň. Vedoucí polesí se staral o práce v lese,
ale zároveň řídil i činnost bažantnice. Kromě
hajných v lese pracovalo mnoho dělníků, během
sezony to bylo až 80 zaměstnanců. Tito prováděli zalesňování vytěžených ploch, vyžínání mezi
stromky, stavby oplocenek, prořezávky, těžbu
a přibližování dřeva, práce kolem chovného
hejna, líhně a odchov bažantích kuřat. Mnoho
z markvartovických občanů se podílelo na těchto
pracích, nejdéle v lese pracovali paní Helena Guřanová, Regina Kuncová a Gertruda Hajduková.
V roce 1968, po vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa, se les stal do zimy domovem ruské armády, která zde zřídila hlavní štáb
pro Ostravu. Veškeré práce v lese byly utlumeny.
Při vstupu do lesa byli zaměstnanci kontrolováni.
Tradice chovu bažantů a podzimních honů se
v sedmdesátých a osmdesátých letech dále rozvíjela, zejména za působení ředitele Účelového
lesního závodu v Šenově pana Fridolína Pokorného. Za jeho působení byl na polesí zaveden chov
daňka skvrnitého a pro hosty postaven lovecký
dům v části Annin dvůr. Toto zařízení mimo loveckou sezonu využila řada občanů okolních
obcí k pořádání rodinných oslav a svateb. Hony

na bažanty začínaly vždy koncem října a končily
v lednu. V průměru se za sezonu ulovilo okolo 45
tisíc bažantů. Mnoho markvartovických občanů
se zúčastňovalo lovu jako honci. Bez nich by organizace honů nebyla možná. Práce honců spočívala k obstavení leče a vytlačování zvěře na lovce. Honci se zároveň museli postarat o ulovenou
zvěř. Hony byly zakončeny výřady. U nás byly
zachovány tradice z doby Rothschildů, kdy ulovená zvěř na výřadu byla ukládaná do ozdobných
obrazců, což je patrné z přiložených fotografií.

Výřad honu konaného dne 7. 11. 1923. Uloveno bažant kohout 370 ks, bažant slepice 71 ks,
zajíc 352 ks a králík 185 ks, foto Archiv Opava.
Na šilheřovickém polesí jsem prožil téměř celý
svůj profesní život, rád na to vzpomínám a stále
do lesa chodím.
Antonín Merta

Akce a aktivity střední školy
v Šilheřovicích
Navzdory nepřízni počasí úspěšně proběhl již
8. ročník golfového turnaje SŠ hotelnictví, gastronomie služeb SČMSD, s.r.o. v Šilheřovicích,
a to na hřišti Park Golf Club Ostrava. Déšť a vítr
prověřil sportovního ducha a odhodlání všech
zúčastněných hráčů, ale také profesionalitu organizátorů, kterými společně s vedením šilheřovické SŠ byli také studenti uvedené školy, a to oboru Cestovní ruch se zaměřením na golf a golfové
služby a studenti oboru Hotelnictví. Všichni zúčastnění se společně setkali na závěrečném slavnostním předávání cen a rautu. A kdo letos patřil
k nejúspěšnějším? Marek Růžička, absolvent
naší školy. Poděkování náleží všem sponzorům,

ale hlavně hráčům, doufáme, že se v příštím roce
při příležitosti konání 9. ročníku všichni sejdeme
ve stejné pohodové a sportovní náladě.
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Dne 12. října 2017 totiž získala Denisa Rábiková - žákyně 1. ročníku nástavbového studia oboru Kadeřník významné ocenění Mladý řemeslník
roku 2017, které převzala z rukou 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horské.
Toto ocenění uděluje předseda Senátu ČR každoročně úspěšným mladým žákům řemeslných
oborů, kteří splňují náročná kritéria ocenění, jako
je skutečný zájem o zvolený obor, vzorná reprezentace školy v odborných soutěžích, příkladný
prospěch apod. Výše uvedená žákyně získala
rovněž 3. místo v soutěži O nejlepší samostatnou
odbornou práci v oboru Kadeřník, které jí bylo
uděleno Hospodářskou komorou ČR.

Zároveň šilheřovická střední škola získala v říjnu 2017 prestižní ocenění, a to čestné uznání za
vysokou úroveň praktické přípravy, rovněž udělené Hospodářskou komorou České republiky.
SŠ v Šilheřovicích se již téměř rok aktivně zapojuje do projektu Inovace ve vzdělávání programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
Skupiny žáků ze Šilheřovic a Polska se společně
účastní workshopů na odborná gastronomická témata, které organizuje jak šilheřovická SŠ, tak i
SŠ Jastrzebie Zdrój. Tyto „dílny“ jsou pak vždy
vedeny odborníky z praxe.
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Dne 10. října 2017 se zúčastnila skupina našich
žáků 2. ročníku výjezdového workshopu do polských Niepolomic, který byl tentokrát zaměřen
na úpravu zvěřiny myslivost. Naši žáci společně
se svými polskými kamarády pak měli možnost
prohlédnout si niepolomický královský zámek se
zahradou.

Naopak šilheřovičtí studenti se svými pedagogy v rámci výše uvedeného projektu připravili pro své kamarády z polské partnerské školy
neobvyklou formu výuky, a to prostřednictvím
videokonference, která byla řízena právě ze SŠ
v Šilheřovicích a přenášena prostřednictvím telemostu do polské partnerské školy. Tématem
výuky byla gastronomie, konkrétně zhotovení
ukázkového menu odborníkem z praxe, tentokrát
šéfkuchařem restaurace U Zeleného dubu v Bohumíně - panem Milanem Dobřanským, který
v přímém přenosu připravoval tříchodové menu.
Celý tento workshop se setkal s příznivým ohlasem všech zúčastněných.
SŠ Šilheřovice
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Foto: archív školy

Ohlédnutí za rokem 2017
Rok 2017 byl
pro Sdružení obcí
Hlučínska
opět
rokem plným akcí,
aktivit a projektů
směřujících k rozvoji a propagaci
regionu.
Ve 26 roce své existence se sdružení podílelo a
podpořilo řadu kulturních a společenských akcí.
Začátek února byl tradičně spojen s Bálem Hlučínska, který letos proběhl v Kravařích. Na městském úřadě v Hlučíně přijalo v březnu v rámci
Dne učitelů ocenění 29 pedagogů z Hlučínska.
Druhá červencová neděle patřila opět Festivalu
kultury a hlučínských řemesel, v rámci kterého
se na Mírovém náměstí v Hlučíně již podeváté
představily folklorní a taneční soubory a kapely
z celého Hlučínska. Podzim pak proběhl ve znamení duchovní hudby, kdy sdružení již tradičně
podpořilo setkání a přehlídku schol a chrámových sborů. Organizace Setkání schol regionu
Hlučínska se letos ujala obec Hněvošice. Setkání

chrámových sborů regionu Hlučínska proběhlo
v Hati.
I v roce 2017 podpořilo sdružení akci
„Darujte krev se
starosty Hlučínska“,
které se zúčastnilo několik desítek občanů nejen
z Hlučínska.
Sdružení
obcí
Hlučínska se opět
řadilo k úspěšným
žadatelům o dotace.
Z Moravskoslezského kraje obdrželo letos hned
3 finanční podpory, a to na realizaci projektů
„Manažer regionu Hlučínska“ (doplatek dotace
ve výši 20 000 Kč), „Festival kultury a hlučínských řemesel 2017“ (dotace ve výši 86 578,45
Kč) a „Manažer regionu Hlučínska II“ (zálohová dotace ve výši 80 000 Kč).
V letošním roce
byla zahájena realizace projektu „Jak
na výuku EVVO na
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Hlučínsku?“, v rámci kterého sdružení připravuje vydání metodických materiálů a pracovních
listů pro účely výuky přírodovědných předmětů
na základních školách v regionu. Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí
České republiky a výše dotace může dosáhnout
až 843 020 Kč.
V realizaci projektů plánuje sdružení pokračovat i v příštím roce. Ve spolupráci s polskými
gminami Kietrz, Krzyżanowice a Pietrowice
Wielkie probíhala letos intenzivní příprava projektu „Jak na invazivní druhy rostlin na Hlučínsku a v polských gminách“, jehož realizace
bude zahájena v lednu 2018. V rámci projektu
dojde ke komplexnímu zmapování výskytu těchto rostlin v celém příhraničním regionu, které
pak bude podkladem pro jejich likvidaci. Projekt
je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG
V-A Česká republika - Polsko. Sdružení může
na projekt získat dotaci až ve výši 18 520,72 eur.

Sdružení obcí Hlučínska nezapomnělo ani na
nejmladší obyvatele našeho regionu. Starostové
a starostky proto podpořili projekt, v rámci kterého vznikla regionální omalovánka s motivy ze
všech členských a spolupracujících obcí a měst
regionu.
Více informací o regionu Hlučínska, aktivitách
Sdružení obcí Hlučínska i jednotlivých obcí a
měst, spolků a občanů naleznete na www.hlucinsko.com nebo na internetové televizi www.
hlucinsko.tv.
Sdružení obcí Hlučínska přeje všem úspěšný
vstup do roku 2018 a děkuje všem starostům a
starostkám z Hlučínska a spolupracujících polských gmin, vedoucím souborů, občanům, spolkům, organizacím, podnikatelské veřejnosti a
všem, kteří se nějakým způsobem podílejí a spolupracují na rozvoji a propagaci regionu.
Mgr. Lenka Osmančíková

Krmení ptáků na krmítku i u řeky:
Jak jim v zimě skutečně pomoci?
Ptáci, kteří u nás v zimě zůstávají, nemají lehké
živobytí. Přes den hledají skromnou potravu, v
noci se v chumlu navzájem zahřívají. Rádi jim
pomáháme, a zrovna tak krmíme labutě a racky
zimující na řekách. Co jim opravdu prospívá a
co škodí?
Asi nejčastějšími návštěvnicemi krmítek jsou
sýkorky. Nejběžnější je velká sýkora koňadra a
roztomilá sýkora modřinka. Ale žijí u nás a na
krmítka zalétají i další druhy sýkorek: uhelníček,
babka, vzácná parukářka… Vzácně se objeví i
hejno půvabných mlynaříčků. Stálým hostem
bývá elegantně zbarvený brhlík s páskou přes
oko, občas přilétne i méně nápadný šoupálek.
Určitě nepřeslechnete, když krmítko navštíví
hejnko štěbetaných vrabců, kteří se mezi sebou
stále pošťuchují a hlasitě dohadují. Často přiletí
i další zrnožraví ptáci, jako jsou zelenaví zvonci
či dlasci s velkými, silnými zobáky, jež rozdrtí
každé tvrdé zrno.
Perlou krmítek je pestrobarevný hýl, červenka,
strnad či chytrá sojka. Lůj může nalákat i stra-
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kapouda. Také černý kos či podobně velký, ale
kropenatý drozd kvíčala si často přijdou něco
smlsnout.

Mezi nejmenší návštěvníky krmítek patří
střízlík obecný, neposedný ptáček s ocáskem typicky vystrčeným vzhůru.
Někteří ptáčci na krmítkách jsou naši celoročně domácí, řada jiných patří k zimním hostům,
kteří každoročně přilétají z ještě drsnějšího severu či východu.
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Čím ptáčky v zimě potěšit?
Přikrmování ptáčkům nejvíce pomůže v době,
kdy panují silné mrazy, a především kdy krajinu pokrývá mocná sněhová vrstva. Ta jim totiž
schová většinu možných zdrojů potravy – semena uschlých trav a plevelů apod. Naše krajina
je navíc stále méně rozmanitá a proto i nabídka
přirozené ptačí potravy ubývá.

Ptákům můžete předkládat jakákoliv semena:
slunečnice, proso, konopí, mák, lněné semínko
i řepku. Zvláště tučná slunečnicová semena jsou
spolehlivým zdrojem energie. Uvítají drcená
jádra vlašských a lískových ořechů. Sýkorky si
jádra vyzobají i celá, pokud jim je nabídnete v
rozpůlených skořápkách. Slunečnice jsou pro ně
vhodnější černé, s jejichž slupkou si poradí snáze.
Pro zpestření můžete přidat i ovesné vločky,
maličké kousky syrového masa, strouhanou mrkev, a samozřejmě přírodní, neslané a neškvařené sádlo nebo lůj.
Kos či drozd ocení i kousky jablka.
Kosi, drozdi, vrabci a řada dalších druhů je
vděčná i za nejrůznější bobule a plody. Budou
pečlivě obírat zbytky úrody rakytníku, šípků,
dřišťálu, dřínu, hlohu, aronie, mahonie, červeného i černého bezu, jeřabin. Plody jim můžete
v době zrání také nasbírat a schovat na zimu.
Pochutnají si i na pro nás nejedlých či dokonce
jedovatých druzích, jako je ptačí zob, pámelník,
či břečťan. Množství keřů ocení i jako místo k
odpočinku a úkryt - ať už se jedná o solitéry, skupinky nebo živý plot.
Zrnožravým ptákům můžeme podávat i celá
obilná zrna, ideální je i odpad z čističek obilí,
který obsahuje především semena plevelů.
Lojové šišky a báječné kokosy
Pozor na kočky! Pokud koule a šišky zavěšujete na větvě, volte tenké koncové, které kočku
neunesou, a jsou zároveň dostatečně vysoko.

Z loje můžete vyrobit i vlastní směs, pokud jej
opatrně rozehřejete a smícháte se semínky.
Směs lze nalít do skořápky kokosového ořechu
či do květináče.
Můžete v ní namočit i suché borové či smrkové
šišky.
V obchodech lze zakoupit přímo speciální míchané směsi pro zimní krmení ptáků, sypké či v
podobě praktických lojových koulí, které lze zavěsit i jinam, nežli do krmítka.

Krmit či nekrmit labutě rohlíkem?
Na nezamrzajících řekách, často ve městech,
zimují labutě a kachny, často také lysky černé a
rackové chechtaví. Lidé jim ze břehu házejí něco
na přilepšenou, v dobré víře, a ptáci, často již vyloženě ochočení, si rádi berou, mnohdy doslova
loudí. Většinou se ale jedná i pečivo, což může
být ošemetné.
Čerstvé, nadýmavé, či slané pečivo může ptákům přivodit vážné trávicí obtíže až smrt. Ale
když spolknou nerozmočený kousek tvrdého pečiva, mohou si zase poranit jícen.
I když se v tomto ohledu názory různí, je zřejmé, že běžně předkládané suché pečivo, například rohlíky a housky, vodním ptákům nijak
neprospívá. (Všežraví, odolní a přizpůsobiví
racci si s ním ještě poradí relativně nejlépe.) Je
to podobné jako u lidí – i my bychom při jednostranné rohlíkové stravě brzy trpěli nedostatkem vitaminů a minerálů. Ptáci tak na nekvalitní
stravě tloustnou, ale jsou vlastně podvyživení, co
se důležitých živin týká. Rohlíky je však zasytí a
tak ani nejsou nuceni si hledat přirozenou, zdravou stravu.
Vhodné, neslané a nesladké, starší ale předem navlhčené pečivo by jim samozřejmě
nijak neuškodilo, kdyby tvořilo jen zpestření jejich jídelníčku. Ale vzhledem k tomu,
že je většina lidí krmí výhradně touto stravou, často nejedí nic jiného, což už může být
časem zdravotní problém. I když jim lidé sa-
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Spolková činnost

mozřejmě předkládají tuto stravu s těmi nejlepšímu úmysly.

Pokud tedy chcete labutím a kačenám opravdu prospět, pořiďte si pro jejich krmení granule
pro vrubozobé ptáky. Jsou k dostání v každém
dobře zásobeném obchodě s chovatelskými potřebami a nejsou nijak drahé. Chovatelé je používají pro krmení hus, kachen, či okrasné vodní
drůbeže. Další možností jsou celá obilná zrna.
Rohlíky si raději nechejte na strouhanku, suchý
chleba je vhodný jako pamlsek pro velká hospodářská zvířata. Pro ně je jenom dezertem, který
nijak neublíží.
Autor: Jana Bucharová
převzato z internetu

Pranostiky na štědrý den

Dvanáct

nocí a dní od Štědrého večera až do
Tří králů zvěstuje prý povětrnost příštích dvanácti měsíců

Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu

Jasno na den Štědrý - úroda tvrdého zboží a
hrachu
Jasno na den Štědrý, bude hrách tvrdý
Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá

Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí
se jarní obilí

Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude
rok úrodný

Jestliže večer před Narozením Páně jasno jest,
bez větru a deště, a ráno slunce jasné vychází,
bude úrodný rok na vín

Jitřní jasné a obloha čistá úroda hojná příští
rok jistá

Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel
těží
Na Adama a Evu čekejte oblevu
Na Adama, Evu čekej oblevu

Na Štědrý den jitřní jasné a obloha čistá, úroda
hojná příští rok jistá

Na Štědrý den před večeří se dává za okno
miska s vodou. Zmrzne-li do rána a roztrhne-li mráz misku, ztratí se toho roku voda ve
studni

Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka
slepičky

Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se
hojně vína
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Padá-li

na Štědrý den večer v noci sníh, urodí
se mnoho chmele

Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasně
slunce, bude krásné počasí na žně obilné, senné i otavové

Tvrdo a jasno na Štědrý den - úroda tvrdého
zboží a hrachu
Vánoce na ledě - Velikonoce na blátě

Vítr na Štědrý den od půlnoční strany, raduj
se, rok bude plenný a úrodný
 Zelené Vánoce - bílé Velikonoce
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vánočních svátků
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přeje
Ing. Pavel Myslivec,
starosta obce
Zuzana Pistovčáková,
místostarostka
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