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Z obecního úřadu

Slovo starosty
chci apelovat na důsledné třídění odpadu. Co
kde patří, jste dostali na letáčku spolu s termíny
svozu a se žlutými a modrými pytli. Obec za
ukládání odpadu platit musí a platí podle toho,
jak dobře se třídí hlavně komunální odpad. Pro
letošní rok je cíl 200 kg/na občana a pokud
podle ČSÚ jsme měli k 1. 1. 2020 obyvatel 2070,
tak můžeme letos uložit 414 t tohoto odpadu za
500 Kč, každá tuna nad tento limit už bude obec
stát 800 Kč. A v dalších letech se budou limity
snižovat a poplatky za uložení odpadu na skládku zvyšovat. Prosím, proto třiďme důsledně své
odpady a takto ušetřené peníze můžeme v obci
investovat do potřebnějších projektů.

Vážení spoluobčané,
zimu jak má být, tedy se sněhem i mrazy máme
za sebou. Příroda si pod sněhovou pokrývkou
odpočinula a nasála při tání s příchodem jarních
dnů i dostatek vláhy. Věřím, že jste si taky odpočinuli a nabrali sílu a elán a těšíte se na práce na
svých zahrádkách a zvelebování vašich domovů.

Jako každým rokem proběhla i letos v lednu
Tříkrálová sbírka, ale bez koledníků. Chtěl bych
moc poděkovat, vám občanům za finanční
příspěvek. K 24. 1. 2021 se vybralo u nás v obci
30.078 Kč (loni 78.181 Kč) a celkově za Hlučínsko
to bylo 1.464.443 Kč. Toto je pouze část sbírky ze
stacionárních pokladniček. Do 30. 4. můžete ještě stále přispívat online na www.trikralovasbirka.
cz, kde se platba provádí převodem nebo kartou.
Z vybrané částky zůstane pro naši charitu Hlučín
65%, a to je dobře.

Abychom mohli i my posunout naši obec zase
o kousek dál, bylo potřeba schválit rozpočet pro
letošní rok a to se v prosinci podařilo a na vše,
co jsme si plánovali, se našly zdroje. Připomenu
krátce: přístavba obecního úřadu s výtahem,
nová věž pro sušení hadic a garáž pro hasiče, projekt a výstavba chodníků a přechodu pro chodce
za zastávkou u Vybrantze ve směru do centra
obce, oprava místních komunikací - prodloužená
Lipová, Nad hřištěm, Písečná a Jabloňová.

Naše obec se stále rozvíjí, za poslední rok nám
přibylo 67 obyvatel a tak jsme se dostali pro rok
2021 na číslo 2163. Při té příležitosti vám chci
připomenout sčítání lidu, domů a bytů v České
republice. Rozhodným okamžikem pro sčítání je
půlnoc z pátku 26. března na sobotu 27. března.
Zápis do sčítacího formuláře v jeho elektronické
podobě bude potřeba provést do 9. dubna nebo
následně při terénním došetření. A proč to zmiňuji? Jednou z dobrovolných otázek je i otázka
národnosti. Před rokem jsme si připomenuli
100 let od připojení Hlučínska k Československu, a protože je možno vyplnit dvě občanství,
máte možnost, pokud cítíte sounáležitost
s naším Hlučínskem, přihlásit se i k občanství
Slezskému. Výstižný článek k tomuto tématu

Projektová příprava dvou velkých investičních
akcí – 2. stupeň základní školy a Stará pekárna.
Počítáme také se stavbou dvou tenisových kurtů.
Do května musí být už konečně zkolaudována
3. etapa splaškové kanalizace a tím zase trochu
pomůžeme přírodě.
Téma životního prostředí je skloňováno a připomínáno na všech úrovních. Jak jistě víte, od 1. 1.
2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech,
který zásadně mění zaběhnuté stereotypy na
všech úrovních. Co to znamená pro nás? Přestože u nás stále od občanů nevybíráme poplatky,
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připravilo hlučínské muzeum a najdete ho v našem zpravodaji.

i nejčerstvější čísla pro daný den. Ale hlavně
budete moci být informováni o dění v obci a neunikne vám už žádné hlášení rozhlasu obecního
rozhlasu.

Při nedávném opisu elektřiny jste dostali od
společnosti ČEZ Distribuce letáček s informací,
že v případě plánované odstávky elektřiny už
nebudou papírové oznámení lepit na sloupy, ale
přecházejí na elektronický způsob informování.
Tyto informace budeme i my umisťovat na naše
obecní stránky, a pokud se přidáte k dnes už
zaregistrovaným 407 občanům do Mobilního
rozhlasu, budou vám i tyto informace přeposílány podle vašeho nastavení na mobil nebo na
váš počítač. K březnu už takto bylo přeposláno
33.604 zpráv. Nově Mobilní rozhlas přidal do
své nabídky COVID report, kde získáte pro
konkrétní obec statistiku za posledních 14 dnů

Máme za sebou zvláštní rok a přiznejme si, že
jsme si ani ve snu něco takového nepředstavovali. Mysleme pozitivně, snažme se dívat na to,
co se děje kolem nás s odstupem a hledejme
na tom to dobré. Věřím, že se zase budeme setkávat na akcích obce nebo spolků, že začneme
zase normálně žít ten náš běžný život rodinný
i společenský, že děti začnou normálně chodit
do školy …...
Přeji vám všem hodně zdraví a pohodové a veselé prožití Velikonoc.
Pavel Myslivec, starosta

Zastupitelé na svém 16. zasedání schválili
Rozpočet obce Markvartovice pro rok 2021
Rozpočet na rok 2021 je schválený bez potřeby
zapojení cizích zdrojů (úvěr, půjčka), což znamená, že veškeré plánované výdaje roku 2021 jsou
kryty příjmy v roce 2021 a přebytky (úsporami)
finančních prostředků z minulých let.

Poslední zasedání Zastupitelstva obce Markvartovice v loňském roce se konalo 14. prosince
v Kulturním domě.
Přítomno bylo 10 zastupitelů. Před samotným
projednáváním programu starosta seznámil
zastupitele a přítomné občany s aktuální ekonomickou situací obce.

Vybrané neziskové organizace a místní
spolky mohou s finanční podporou obce
počítat také v roce 2021

Na tomto zasedání zastupitelé mimo jiné schválili vybudování areálu pro sportovní, volnočasové a kulturní akce v obci zahájením výstavby
2 tenisových kurtů a mobilního zázemí pro
sportovce v roce 2021, kupní smlouvu uzavřenou mezi obcí Markvartovice a společností
SOMA na pozemek parc. č. 1401/40 o výměře
19 330 m2 v katastrálním území Markvartovice
za účelem výstavby/zřízení a plného užívání
stavby technického a provozního zázemí Centra pro nakládání s ostatními odpady SOMA
Markvartovice ve výši 2.706.200 Kč a Rozpočet
obce Markvartovice pro rok 2021:

Zastupitelé schválili dotace a dary pro spolky
a neziskové organizace poskytující služby našim občanům:
• Český svaz chovatelů, z.s., základní organizace Markvartovice dotace ve výši 69 000,- Kč
• SK Markvartovice, z.s. dotaceve výši
220 000,- Kč.
• Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
– sbor dobrovolných hasičů Markvartovice
dotace ve výši 200 000,- Kč.
• Dar pro Římskokatolickou farnost Ludgeřovice ve výši 200 000,- Kč, pro Charitu Hlučín
ve výši 90 000,- Kč a pro Mobilní hospic
Ondrášek ve výši 50 000,- Kč.

Příjmy ve výši: 51 727 000 Kč
Výdaje celkem: 87 320 000 Kč
Financování:
35 593 000 Kč
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Na březnovém zasedání zastupitelé schválili další kotlíkové půjčky
a příspěvky ke kotlíkovým dotacím z rozpočtu obce
17. zasedání zastupitelstva obce, se konalo
8. března v Kulturním domě. Přítomno bylo
14 zastupitelů, kteří schválili mimo jiné kotlíkové půjčky pro další dva žadatele na předfinancování výměny starého kotle na pevná
paliva za nový nízkoemisní zdroj a pětitisícové
příspěvky ke kotlíkovým dotacím pro 14 občanů. Dále zastupitelé vzali na vědomí informace
ohledně příjezdu k novým rodinným domům
na ulici Písečná a schválili smlouvu o poskytnutí
refundace firmě Simustav za inženýrské sítě za
cenu 1,1 milionu korun a smlouvu o zřízení slu-

žebnosti cesty a stezky za účelem průjezdu přes
soukromý pozemek okolo sloupu vysokého
napětí na ulici Písečná. Schválili také návrh na
pořízení územního plánu Obce Markvartovice
– změna č. 3. a Petra Pastrňáka jako přísedícího
Okresního soudu v Opavě pro volební období
2021 – 2025.
Celá usnesení Zastupitelstva obce Markvartovice naleznete na stránkách obce: www.
markvartovice.cz
Zuzana Pistovčáková
místostarostka

Radní přidělovali dotace a dary na podporu činnosti spolků,
sdružení a neziskových organizací
► HC Lipina Markvartovice, spolek: pronájem
ledové plochy, účast v soutěži AHL Kravaře,
bruslení pro veřejnost 50 000 Kč.

Na své 61. schůzi v listopadu 2020 rada schválila
dotace a dary na podporu činností našich spolků, občanských sdružení, nadací, nestátních
a neziskových organizací, které poskytují služby
našim občanům.

► Klub turistů Ludgeřovice, z.s.: nákup odměn pro děti do her a soutěží, nákup materiálu pro táborovou stanovou základnu
15 000 Kč.

► Aladin a kamarádi, z.s.: letní tábor pro děti
s chronickým onemocněním 30 000 Kč.
► Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
- okresní myslivecký spolek: Zkoušky a instruktáž pro lovecky upotřebitelné psy, aby
mohli dohledat zraněnou nebo sraženou
zvěř 5 000 Kč.

► Kynologický klub Markvartovice: údržba
a úprava areálu, oprava překážek, lavic,
stolů a oplocení, nátěry kotců, klubovny,
překážek, oplocení a střechy klubovny,
ochranné pomůcky pro figuranty, klubový
závod 39. ročník závodu 44 000 Kč.

► Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Šilheřovice: nákup nutných léčiv proti
zhoubné chorobě varroáze z důvodu udržení dobrého zdravotního stavu včelstev,
vzdělávání včelařů, odborné přednášky,
nákup nektarodárných dřevin pro výsadbu
na vhodných místech 10 000 Kč.

► Myslivecký spolek Ostříž Ludgeřovice z.s.:
opravy místností v myslivecké chatě Ostříž,
kulturní akce MS Ostříž – Svatohubertská
mše, kynologické akce 15 000 Kč.
► Nadace Landek Ostrava: záchrana a údržba hornických památek a dokumentů,
především v Ostravsko-karvinském revíru,
zachování a obnovování starých hornických
tradic a zvyků 3 000 Kč.

► Domov pro seniory Ludmila, příspěvková
organizace: příspěvek na zajištění služeb
pro našeho občana 10 000 Kč.
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► Nadační fond Pavla Novotného: pořádání
preventivních akcí zaměřených na osvětu
onkologických onemocnění urologického
charakteru, zajištění kvalitní následné péče
pro onkologické pacienty, zajištění dobrovolnické činnosti u onkologických pacientů
5 000 Kč.

► Spolek Osada Menfen Markvartovice: pálení čarodějnic, Zahájení prázdnin – Ahoj
léto (sportovní den) Řezbáři v osadě, Indiánské dny pro děti, Zábavné odpoledne
pro děti v maskách + Oldies party pro
dospělé 50 000 Kč.
► Spolek rybářů Markvartovice: údržba areálu
a nákup ryb 20 000 Kč.

► Pepikovi syncy, z.s.: turnaje v nohejbale,
stolním tenise, minikopané, pétanque, náklady na údržbu klubovny spolku na hřišti
u pumpy 35 000 Kč.

► Werichovci, z.s.: podpora akcí Pohádková
cesta, Werichovy písničky – koncert pro ŽŠ
10 000 Kč.

► Projekt Hultschiner soldaten, z.s.: provoz
a aktualizace stránek, cílem autorů těchto
stránek je vytvořit, pokud možno kompletní
seznam všech lidí z Hlučínska, které tehdejší
osudové události donutily obléci německou
uniformu 3 000 Kč.

► Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Markvartovice: zájezd, výměna
garážových vrat a údržba zahrádkářské
chaty 20 000 Kč.
► ZO ČSOP Nový Jičín 70/02: podpora činnosti
záchranné stanice pro volně žijící živočichy
3 000 Kč.

► Senior klub, spolek Markvartovice: oslava
20. výročí klubu – přeloženo z r. 2020, zájezdy, exkurze, výstavy, přednášky spolu
se svazem zahrádkářů, besedy se spisovatelkami Hlučínska 45 000 Kč.

Dotace jsou poskytovány na základě žádostí
a příjemce je povinen použít dotaci pouze
k účelu stanovenému ve smlouvě. Příjemce
předkládá do 30. 11. daného roku poskytovateli
vyúčtování a kopie pokladních dokladů. Nevyčerpané finance je příjemce povinen vrátit na
účet poskytovatele vždy nejpozději do 12. 12.
daného roku.

► Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.: podpora činnosti organizace pomáhající osobám s poškozením
nebo ztrátou zraku 5 000 Kč.
► Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava: Bezplatná služba je určená rodinám
s dětmi se zrakovým postižením 10 000 Kč.

Zuzana Pistovčáková
místostarostka

Vybudování areálu pro sportovní, volnočasové a kulturní akce v obci
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OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).

Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,

Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.

Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
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BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.

Kontaktní místa

Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Koho se sčítání týká

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.
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Víte, že i malé množství nežádoucích látek
může znehodnotit celé třídění odpadů?
Naopak do nádoby na sklo nepatří: porcelán,
keramika, drátosklo, zrcadlové sklo, kovy, plasty,
papír, komunální odpady.

Úplně na začátku celého procesu získání druhotných surovin stojí kvalitní třídění odpadů.
I malé množství nežádoucích příměsí může
znehodnotit tuny surovin.

Bioodpad - svoz, sběr
Pozitivním trendem v oblasti
separování odpadů je sběr
bioodpadu od občanů. Tento
trend podporujeme a neustále rozšiřujeme počet sběrných nádob a míst.

Bez Vás a Vaší dobré vůle se to neobejde!
Proto je dobré vědět, jak správně třídit odpad,
abychom to nedělali zbytečně.

Co patří do igelitových pytlů na papír?
•
•
•
•
•
•
•

Při volbě vhodných nádob a stanovení harmonogramu jejich vyprazdňování jsme využili naše
bohaté zkušenosti.

noviny,
letáky,
časopisy,
kartonové obaly,
vícevrstvá papírová lepenka,
kancelářské papíry,
balicí papíry.

Sebrané bioodpady dále zpracováváme vlastní
technologií v našich kompostárnách anebo
využíváme kapacity smluvních partnerů.
Navíc naše svozová vozidla jsou upravena tak, že
za sebou v období sklizně ovoce nezanechávají
na vozovce žádné nečistoty.

Naopak do nádoby na papír nepatří: papír
znečištěný barvami, minerálními oleji či jinými
nebezpečnými látkami.

Co patří do popelnice na bioodpad?

Co patří do igelitových pytlů na plast?

•
•
•
•
•
•
•

• plastové láhve od nápojů,
• folie od potravin,
• obaly od domácích čisticích prostředků
a přípravků,
• použité plastové výrobky,
• neznečistěný pěnový polystyren apod.
Naopak do nádoby na plast nepatří: ostatní
komunální odpady, zbytky potravin, bioodpady,
nebezpečné látky, obaly se zbytky nebezpečných látek (lepidla, barvy, oleje).

•
•
•
•
•
•
•

Co patří do separační nádoby na sklo?
• barevné sklo – tedy směs zabarvených
skleněných obalů,
• transparentní sklo.

travní hmota
jadřince, pecky z ovoce
listy a nať ze zeleniny
skořápky z ořechů
slupky z ovoce a zeleniny
bramborové slupky
kávový odpad, čajový odpad a čajové
sáčky
piliny
plevel
košťály i celé rostliny
seno, sláma
listí
dřevní hmota, hobliny
větve z prořezu stromů do délky 25 cm
a průměru 2cm
Všem, kteří třídí odpad pečlivě, děkujeme!
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27. 3. – 18. 4. 2021
ve znamení individuálních úklidů
se uskuteční 1. ročník akce

„Ukliďme Markvartovice“
Akce je ryze dobrovolnická a je zaměřena na úklid veřejných prostranství.
Cílem je uklidit nepořádek v našem okolí.
Jako po každé zimě i letos přibyla kolem nás spousta odpadků. PROSÍM,
připojte se k nám a změňme své okolí.
Jak se zapojit?
Na stanovištích Obecní úřad a čerpací stanice Lafin Oil si můžete
vyzvednout rukavice a pytle. Po jejich naplnění SMS zprávou na číslo
606 238 598 nahlásíte místo, kde jste po úklidu nechali pytle připravené
ke svozu, který zajistíme. Prospějete tím dobré věci.
Více informací: urad@markvartovice.cz nebo na čísle 606 433 667
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Díky kotlíkovým dotacím
můžeme i v naší obci lépe dýchat
Naše obec podpořila již 73 žadatelů o kotlíkové dotace pětitisícovým příspěvkem,
a přestože je výměna starých kotlů ve vzduchu
znatelná, všichni se shodneme, že kvalita
ovzduší je u nás ještě pořád žhavé téma.

padná 4. výzva by mohla být spuštěna nejdříve
koncem roku 2021, resp. začátkem roku 2022.
Podmínky 4. výzvy nejsou v tuto chvíli známy.
Všechny aktuální informace budeme postupně
zveřejňovat na stránkách obce www.markvartovice.cz a také ve zpravodaji.

Večerní procházka nebo větrání před spaním
je často adrenalinová záležitost. Stačí se zlehka
nadechnout a je po radosti. Místo příjemných
zážitků totiž řešíme obtěžující zápach, který
znečišťuje ovzduší nám všem a také komplikuje
sousedské vztahy. A přitom jsou podmínky
pro výměnu starých kotlů na pevná paliva za
nové ekologičtější zdroje tepla již dlouhodobě
nastaveny velmi výhodně.

Sledujte tyto informace a využijte těchto nadstandardních příležitostí, které se už nemusí
opakovat. Znečišťovatelům ovzduší hrozí
vysoké pokuty. S bezúročnou kotlíkovou půjčkou od obce nemusíte mít předem našetřeny
finance a půjčku můžete pohodlně splácet.
Udělejte něco pro zlepšení ovzduší a příjemnější
život v naší obci.
Zuzana Pistovčáková
místostarostka

V současné době se vyjednávají finanční prostředky na pokračování kotlíkových dotací. Pří-
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Malování putovních kamínků
dělá radost dětem i dospělým
většina nálezců neví, že se jedná o putovní
kamínky, zůstanou jejich osudy autorům často
utajeny. Nemáte-li Facebook nebo si kamínek
necháte, vůbec to nevadí. Cílem není soutěžení v co největším počtu nálezů kamínků, ale
rozdávání radosti.

Narazili jste už venku na pomalované kamínky
a nevěděli jste, co s nimi dělat? Váhali jste,
jestli se jen podívat nebo si je odnést třeba do
skalky? S největší pravděpodobností jste objevili
putovní kamínek.
Původ malování putovních kamínků sahá
daleko za hranice České republiky a už se
dostaly i k nám do Markvartovic. Pokud na
nějaký narazíte, poznáte ho podle popisku
na druhé straně s logem Facebooku, názvem
skupiny (nejčastěji Kamínky) a tajemné číslo
není nic jiného než poštovní směrovací číslo,
odkud kamínek pochází. Nalezený kamínek
stačí vyfotit z obou stran, zveřejnit snímky na
stránce skupiny Kamínky na Facebooku a do
poznámky opsat poštovní směrovací číslo
uvedené na kamínku (opište ho bez mezer
kvůli vyhledávání). Můžete také napsat, kde jste
kamínek našli či jiné okolnosti nálezu. A když se
kamínkem dostatečně pokocháte, odnesete ho
ideálně na jiné hezké místo, aby kamínek opět
někdo našel a přesunul ho dál.

Pokud se chcete zapojit samotným malováním
kamínků, stačí si najít vhodný kamínek, ideálně
hladký, a koupit si akrylové fixy či barvy a na
přestříkání hotového obrázku bezbarvý lak
(konkrétní vyzkoušené potřeby k malování
najdete ve skupině Kamínky). Pak už jen upusťte
uzdu své fantazii. Nestyďte se, na kamíncích
bývá ztvárněno vše možné a od téměř profi
obrazů až po dětské malůvky. Na druhou stranu
kamínku nezapomeňte uvést logo Facebooku,
název skupiny (Kamínky) a PSČ místa, odkud
kamínek vyráží do světa.
Při hledání vhodných kamínků k malování
buďte ohleduplní, místo z předzahrádek si je
můžete vybírat třeba z okraje pole nebo se dají
hezké oblázky koupit ve stavebninách. Během
ukládání kamínků dbejte na bezpečnost a místa
vybírejte s rozvahou a rozumem.

V ČR je nejpočetnější skupina na Facebooku
zvaná jednoduše Kamínky a začátkem letošního
března čítá asi 285 tisíc členů. Zveřejněním fotky
s PSČ na Facebooku dáváte možnost vyhledat si
váš nález tvůrci tohoto kamínku. Lidé tak mohou
pozorovat, kudy jejich kamínky putují. Jelikož

Malování na kamínky a jejich hledání je skvělý
relax i velké dobrodružství pro všechny věkové
kategorie.
Zuzana Pietrová
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Markvartčany trápí
nezodpovědnost některých spoluobčanů
u vrátek, kdyby někde jinde. Co je to za člověka,
který se na to dívá, nechá to v cestě ležet a jde
dál. Chodí se tam.

Obec tvoří lidé, kteří v ní žijí a my všichni jistě
chceme prožít příjemný život v hezké obci. To
ale znamená, že proto musíme sami také něco
udělat.

V naší obci aktuálně registrujeme 349 psů, každodenní kontakt s ním se tedy týká prakticky
nás všech.

Stále častější na úřadě evidujeme stížnosti
občanů na rychlou a bezohlednou jízdu prakticky na všech ulicích v obci, velmi časté jsou
také stížnosti na zápach a kouř z komínů, zápach
z chovu domácích zvířat, obtěžující štěkot psů,
nevhodné parkování na ulicích a chodnících,
skladování stavebního materiálu na ulicích –
obecních pozemcích a v neposlední řadě neuklízení exkrementů při procházkách s pejskem
nebo volně se potulující psi. Na ukázku jedna
rozhořčena žádost: Dnes ráno na chodníku

Mít psa neznamená jen radosti, ale také povinnosti a starosti.
Touto cestou bych chtěla požádat občany
venčící psy, aby si na procházky s pejsky
opatřili sáčky na psí exkrementy a důsledně je
používali. Zabráníte tak následným zbytečným
nepříjemnostem.
Zuzana Pistovčáková
místostarostka

Severní Morava nebo Slezsko?
Je smutným jevem posledních let, že pojem Slezsko mizí z českého (nejen) mediálního slovníku.
Ačkoliv se nabízí kacířská otázka, bylo-li v něm
vůbec někdy pevněji „zabydleno“. Důvodů, proč
je tomu tak, se najde celá řada a spletitá historie
zde bude zaujímat přední místo.

Dějiny Slezska v kostce
Nemá smysl hledat počátky Slezska v prehistorii.
Podstatné je, že dříve netvořilo jednotnou zemi,
ale skládalo se z řady knížectví, jež ovládaly
odnože rodu Piastovců. V první polovině 14. století pak jednotliví vládcové postupně uznali
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svrchovanost českého krále a Slezsko se tak po
Čechách stalo druhou největší zemí ve státě.
Závažnější komplikace nastaly až v 18. století,
když bylo Slezsko v důsledku nástupnických
válek rozděleno na pruskou a rakouskou část.
V následujícím historickém období se tudíž oba
díly vyvíjely odlišně a nedošlo zde ke zformování
samostatného slezského národa, který by se
zasadil o vznik slezské samostatnosti. Větší část
se po rozdělení země stala součástí německého
státu a po druhé světové válce připadla Polsku.
Došlo zde k naprosto bezprecedentní výměně
obyvatel a převrstvení historické paměti. Naproti
tomu daleko menší část Slezska zůstala rakouské
monarchii a dnes je až na drobné územní změny
součástí České republiky. Kromě silně zastoupeného německojazyčného obyvatelstva zde žila
také početná menšina Poláků či národnostně
nevyhraněných Šlonzáků. Němci však museli
po druhé světové válce odejít a na zbývající byl
vyvíjen systematický tlak, aby se identifikovali
se státním národem. Nejpodstatnější však je, že
Slezsko zmizelo z českých dějin, i když výstižnější by bylo konstatování, že se do nich nikdy
pořádně nedostalo. Stačí si položit otázku, co
tvoří „český národní příběh“ a jaké zastoupení
v něm zaujímá například Morava nebo příslušníci
jiných jazykových skupin? Bez větší intelektuální
námahy dojdeme k odpovědi, že oficiální dějiny
jsou etnicky i teritoriálně redukovány na oblast
Čech. Pro období 19. století lze takové pojetí
vcelku i pochopit, nicméně v současné době je
naprosto nepřijatelné. Přitom příběh Slezska není
suchopárný. Je příběhem prosperity, odlišnosti,
náboženské tolerance, ale i obrovských transferů
obyvatel a statisíců lidských tragédií. Přesto se
vnucuje otázka: Co ze Slezska v českém prostoru
nakonec zbylo? Zemskou správní samostatnost
ztratilo před více než devadesáti lety, polovinu
obyvatel ztratilo před více jak sedmdesáti lety,
během komunistického režimu rovněž nebylo
nikterak akcentováno, v předpovědi počasí
a večerních zprávách na komerčních kanálech je
označováno stále jako severní Morava, a tak se
zdá, že jedinou upomínkou na Slezsko je černá
orlice ve státním znaku.

Hledání severní Moravy
Nezbývá tedy než si přiznat, že povědomí
o Slezsku, jeho historii, kultuře nebo hranicích,
je v českém prostředí poměrně mizerné. Napomáhá tomu i rozmáhající se používání termínu
severní Morava. Konec konců se tomu ani nelze
příliš divit. Stačí se zamyslet, jestli průměrný
obyvatel České republiky někdy v životě viděl
mapu, která by patřičně znázorňovala zemské hranice Čech, Moravy a Slezska. Naštěstí
takové mapy existují a při jejich zběžnějším
prostudování bude záhy více než zřejmé, že
severní Moravou můžeme označovat oblasti
Šumperska, Zábřežska či Novojičínska, klín
moravské Ostravy vymezený řekami Ostravicí
a Odrou, ale rozhodně ne Opavsko! Na druhou
stranu se neumím ubránit dojmu, že svůj díl
zde sehrává i jakási „jazyková estetika“. On totiž
rozvitý pojem severní Morava zní v novinářském
textu zkrátka lépe než strohé a krátké Slezsko.
Neustálým opakováním se pak severní Morava
tak silně zažila, že již málokoho napadne přemýšlet nad oprávněností užívání tohoto názvu.

Jak se stalo Opavsko součástí Slezska
Abychom však novinářům zcela nekřivdili, pokud
by zařadili Opavsko na severní Moravu před 800
lety, měli by pravdu. V té době totiž dotyčné
území ještě ve Slezsku neleželo. Možná by se
jeho součástí ani nikdy nestalo, kdyby opavskou
provincii nezískal Mikuláš, nemanželský syn
českého krále Přemysla Otakara II. Oblast se totiž
nacházela dostatečně daleko od Prahy a zároveň
nabízela zdroj příjmů, který mohl královského
levobočka zabezpečit. Roku 1318 se Opavsko
dokonce stalo samostatným vévodstvím, které
bylo nově podřízeno přímo českému králi.
Dostalo se tak na roveň moravskému markrabství, ale i sousedním slezským knížectvím. Na
okraj ještě musíme poznamenat, že rozloha
středověkého Opavska byla minimálně dvojnásobná než dnes. Je třeba si odmyslet současnou
státní hranici a připustit, že knížectví sahalo na
severu až za Hlubčice, severozápadě ke Zlatým
Horám, na západě za Bruntál, na jihu k Odrám
a na východě po Landek. Od 14. století tedy
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tato nemalá oblast již nebyla součástí Moravy,
ale nepřináležela ani ke Slezsku, ačkoliv se mu
začala nenápadně přibližovat. Opavská knížata
přitahovalo slezské prostředí, zatímco politické
události v Čechách zpřetrhaly intenzivní kontakt
s pražským královským dvorem. Proces integrace
Opavska do Slezska lze považovat za ukončený
v 16. století a od té doby je celá tato oblast jeho
neodmyslitelnou součástí. Po první světové válce
však české Slezsko zaznamenalo dvě podstatné
změny. Na jednu stranu bylo obohaceno o část
sousedního Ratibořska ležícího v Pruském Slezsku, tedy o Hlučínsko, na druhou stranu muselo
ve prospěch Polska odstoupit půlku historického
Těšínska. Nová hranice zde vznikla na řece Olze,
jejíž tok rozdělil starobylé knížectví na přibližně
stejně velké poloviny.

tých a nenávistných nacionalismů. Zastávat
postoje zdravého patriotismu ale nikomu neuškodí a z veřejného povědomí mizejícímu Slezsku naopak prospěje. Deklarovat Slezanství má
smysl právě proto, aby se ukázalo, že nejde jen
o prázdný pojem, ale o hluboký vztah zdejších
obyvatel a úctu k předkům. Pražské centrum
tím navíc získá k dispozici reálná data o tom,
že český stát je i nadále pluralitní a že Slezsko
a jeho kultura nejsou odumřelou kapitolou
vhodnou pro odborné knihy a muzejní expozice.

Moravectví nebo Slezanství?
Ačkoliv se na Hlučínsku nabízí přihlásit se
k moravské národnosti, jak to činili před sto lety
naši předkové, není to v konečném důsledku
rozumné řešení. Statistika nevnímá jemné
nuance plynoucí z rozdílu mezi pojetím moravské národnosti na Moravě a pruskými Moravci
na Ratibořsku. Nedokáže rozlišit Moravectví od

Má v dnešní době Slezanství smysl?
Nikdo by si určitě nepřál návrat do dob vypja-

Rakouské Slezsko je na mapě vyznačeno oranžovou barvou. Jeho hranice s Moravou je poměrně komplikovaná,
zejména moravský klín ústící v soutok Ostravice a Odry zemi dříve přetínal na západní opavskou a východní Těšínskou
část. Po připojení Hlučínska se obě části českého Slezska propojily.
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Moravanství. Každý hlas pro moravskou národnost tedy prospěje zemskému Moravanství, ale
nikoli Hlučínsku jako takovému. Jediná možnost,
jak se odlišit a jak se přihlásit k odkazu předků,
je deklarace vlastního Slezanství, popřípadě

němectví. Konec konců, sčítací operát umožňuje
vyplnit dvě národnosti, což zejména pro rozpolcenou identitu Hlučíňanů přichází vhod. Každý
občan si bude moci vybrat podle své libovůle.

-jin-

Na co se ptá statistický úřad
Sčítací formulář obsahuje o polovinu méně údajů než při minulém sčítání v roce 2011. Zjišťujeme výhradně informace, které nejsou dostupné z databází státu, a nejsou tedy zjistitelné
jiným způsobem. Budete vyplňovat údaje o domě či bytě, kde bydlíte, a o všech osobách, jež
tam společně žijí.
Ve sčítání se ptáme, zda bydlíte ve vlastním nebo pronajatém, na plochu bytu v metrech čtverečních, počet místností, vybavenost plynem a vodou a způsob vytápění. Ve formuláři dále
zjišťujeme i první bydliště po narození a místo obvyklého pobytu rok před sčítáním, informace
o nejvyšším ukončeném vzdělání, zaměstnání a místě pracoviště nebo školy.
Otázky týkající se národnosti a náboženské víry jsou dobrovolné. Je na vašem rozhodnutí, zda na
ně odpovíte. Pro vyplnění údajů o všech osobách, které v bytě bydlí, potřebujete jejich jména,
rodná čísla nebo čísla osobních dokladů vydaných Českou republikou a data narození.

Také národnostní složení českého Slezska bylo velmi komplikované. Podstatnou část obyvatel tvořili lidé s německou
a polskou mateřskou řečí.
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Nové lípy nahradily uschlé stromy
Na podzim loňského roku byla firmou Dvořák
lesy, sady, zahrady s.r.o. zrealizována výsadba
devíti nových lip. Šest stromů bylo vysázeno
jako náhrada za uschlé stromy na ulici Lipová,
a tři lípy byly vysázeny jako náhrada za stromy
poškozené stavebníky při výstavbě rodinných
domů. Náklady za tuto náhradní výsadbu
uhradili majitelé příslušných pozemků. Všechny
stromy nemohly být vysázeny na původní
místo, a proto například dvě lípy porostou nově
v zahradě u kaple Nejsvětější Trojice.
Zuzana Pistovčáková
místostarostka
Foto G. Hofrichter

Foto Š. Rajmanová
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Víte, kde končí vytříděný textil?
Každý z nás čas od času vytřídí ze skříní
obnošené oblečení. Pokud takto vyřazené
oblečení uložíte do igelitových pytlů a v den
hromadného svozu textilu připravíte před
své domy, dáte oblečení druhou šanci
a pomůžete lidem, kteří se ocitli v obtížné
životní situaci.

darován Armádě spásy jako pomoc pro sociálně
slabé a potřebné v krizových situacích.
Vyřazený textil a oděvy připravte do igelitových
tašek nebo pytlů v určené dny před své domy
vždy do 8:00 hodin.

Termíny sběru v roce 2021:

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

•
•
•
•

22. března
14. června
13. září
6. prosince

Pokud potřebujete textil vytřídit v jiném termínu, domluvte se ohledně jeho odevzdání
s pracovníkem technických služeb na čísle
606 238 598.
Zuzana Pistovčáková,
místostarostka

Sběr zajišťují pracovníci technických služeb
obce Markvartovice 4 x ročně a následně je
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Lavičky ve veřejném prostoru považujeme
za samozřejmost, proto se nad nimi málokdy někdo pozastaví
Jinak to možná bude u inteligentní solární
lavičky, kterou už brzy najdete u autobusové zastávky v centru obce směr Šilheřovice.
„Místo pro instalaci lavičky jsme vybírali podle
intenzity slunečního svitu a frekvence pohybu
občanů. Dále jsme brali v potaz i umístění
kamerového systému tak, aby byla zajištěna
ochrana před vandalismem,“ uvedl starosta
Pavel Myslivec.

Pomocí instalovaných senzorů umožňuje
měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu a dále
sleduje kvalitu ovzduší. Poskytne i rychlý WIFI
hotspod prostřednictvím SIM karty.
Samotný provoz nevyžaduje žádné další náklady, její horní část je totiž tvořena solárními
fotovoltaickými panely, které jsou chráněny
plexisklem. Jedná se o moderní prvek obecního mobiliáře vycházející z konceptu programu
Smart City, který využívá digitální, informační
a komunikační technologie pro zvýšení kvality
života občanů v obci. Cena lavičky, včetně
dopravy a instalace, je 119 777,90 Kč včetně
DPH.

Solární lavička má vícero funkcí a využití – slouží
jako bezdrátová nabíjecí podložka, nabíjecí
port pro telefony a jiné inteligentní zařízení,
dále i jako noční LED osvětlení okolí lavičky. Má
vestavěné snímače na shromažďování a analýzu
údajů, například i o počtu uživatelů lavičky,
funkčnosti různých komponentů..

Zuzana Pistovčáková, místostarostka
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Sbor pro
občanské záležitosti

Z-BOX zvýší komfort
doručování zásilek

V současné situaci, kdy v naší republice probíhá
Pandemie covidu-19, je omezena také činnost
naší komise.

Pro naše občany jsme zajistili novou službu
Z-BOX, což je samoobslužné výdejní místo
Zásilkovny, díky kterému už nikdy nemusíte být
jako na trní a čekat, až vám zavolá kurýr. Cena
doručení již od 41 Kč.

Nemůžeme uvítat nové
občánky ani pořádat
jubilejní setkání našich
seniorů, také konání
zájezdů jsme byli nuceni pozastavit.

Díky nepřetržitému provozu dokáže vyhovět
všem zákazníkům a jejich časovým možnostem.
Dlouhé fronty a čekací lístečky jsou minulostí.
Z-Box má v sobě zabudovanou technologii,
která využívá propojení Bluetooth s chytrým
mobilním telefonem a aplikací Zásilkovna.

Naše členky navštěvují jubilanty na prahu
jejich domovů, předávají kytičku a finanční dárek, přejí zdraví
a všechny se už těšíme,
až se sejdeme v lepších
časech a budeme moct
dohnat to, co jsme
nestihli v této nelehké
době.

Jiřina Bergová

Z-Boxy jsou unikátní tím, že jsou zcela soběstačné. Pohání je pouze solární panely a díky tomu
mohou stát skutečně kdekoliv. Navíc se ovládají
přes mobilní aplikaci, přes níž si již lidé zvykli
vyplňovat adresu, když posílají balík. Tím pádem
se zákazník ani nemusí ničeho dotýkat a ťukat
do displeje. Klíčové zároveň je, že přes Z-Boxy
bude možné zásilky nejen přijímat, ale podobně
jednoduše také podávat.
Zuzana Pistovčáková
místostarostka

Šárka Kubišová
předsedkyně SPOZ

Karel Věntus

Zlatá svatba

Karel a Helena Halfarovi
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Znáte životodárnou sílu medvědího česneku?
masa, přidává se do pomazánek, salátů, lze ho
připravit jako špenát atd. Medvědí česnek je
vhodné užívat v rámci jarní očistné kúry. Listy
se špatně uchovávají delší dobu, nehodí se moc
pro zmrazení, lze z nich ale vyrobit např. tinkturu
nebo je zakonzervovat pomocí oleje a soli.

Před lety jsem začátkem jara jela na obchodní
schůzku a paní majitelka mi při odchodu darovala svazek zelených listů se slovy, že je nejlepší
a nejzdravější si tuto vytrvalou nenápadnou
rostlinu nakrájet čerstvou na chleba s máslem.
Když jsem hledala o medvědím česneku více
informací, zjistila jsem, že je typický nejen svojí
příjemnou česnekovou vůní a chutí, ale je také
přírodním antibiotikem, antioxidantem a zdrojem mnoha prospěšných látek a vitaminů, např.
C, A, B1, B2. Pomáhá při nachlazení, chřipkách,
nadýmání, zácpě, podporuje trávení, snižuje
krevní tlak, reguluje hladinu cholesterolu v krvi,
posiluje paměť a imunitu a v tomto výčtu bych
mohla pokračovat ještě hodně dlouho. Takže
jsem pak byla nadšená, když jsem medvědí
česnek našla i v markvartovických lesích.

Na internetu si můžete najít velké množství
receptů a já uvedu alespoň přípravu jednoduchého a dobrého pesta. Natrhejte si svazek listů
medvědího česneku, připravte si parmazán,
olivový olej, sůl, pepř, a pokud máte rádi ořechy,
jejich výběr je veliký (piniové, vlašské, kešu,
mandle, …). Listy medvědího česneku umyjte,
usušte a nakrájejte, rozmixujte s olivovým
olejem, nastrouhaným parmazánem a ořechy
(mohou se předem namočit), ochuťte solí
a pepřem. Směs napěchujte do uzavíratelných
skleniček. Pesto skladujte v lednici zakápnuté
olivovým olejem. Hodí se výborně k těstovinám.

Tato vytrvalá bylina začíná rašit brzy na jaře ještě
před olistěním stromů na stinných a vlhkých
místech, často kolem potoků a na úpatích svahů.
Vytváří bohaté porosty. Jedná se o cibulovinu,
na rozdíl od jedovaté konvalinky vonné, které
se velice podobá. Medvědí česnek je typický
svojí nezaměnitelnou vůní, kterou ucítíte, když
si mezi prsty promnete jeho listy. V kuchyni se
nejčastěji používají právě jeho listy, které se
sbírají, než česnek začne kvést (kvete v dubnu
až červnu) a vytrácí se jeho léčivé účinky.
Čerstvou natí se koření bílé polévky, omáčky,

Medvědí česnek nepatří mezi ohrožené nebo
chráněné rostliny, ale nesmí se sbírat v chráněných územích. Při sběru buďte šetrní k přírodě,
nevytrhávejte rostlinku s cibulkami, aby mohla
vyrůst zase další rok. Hlavně dávejte pozor
na záměnu s jedovatou konvalinkou vonnou,
kokoříkem vonným či ocúnem jesenním. Pro
své půvabné bílé květy bývá medvědí česnek
pěstován na zahradách, lze ho koupit i v zahradnictví. Nedivte se ale pak, když po odkvětu jeho
nadzemní část zmizí a objeví se zase až zjara.
Pokud na procházce lesem narazíte na zelenou
záplavu medvědího česneku, utrhněte si alespoň pár lístků na chleba s máslem a třeba tento
životabudič dostane i vás.
Pokud se chcete dozvědět více, informace
najdete např. na internetových stránkách http://
medvedi-cesnek.cz/, kde jsem čerpala mnoho
rad a tipů týkajících se této úžasné léčivé byliny.
Nebo si, jako já, nechte poradit od zkušených
místních sběratelů bylinek.

Foto Z. Pietrová První výhonky medvědího česneku
začátkem března

Zuzana Pietrová
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Vysloužilá elektrozařízení patří na sběrná místa,
aby nezamořila životní prostředí

svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně
elektřiny než klasické žárovky. Obsahují však
druhotné suroviny a zářivky i velmi malé množství toxické rtuti. Proto, když doslouží, nesmějí
se vyhodit do koše, ale je potřeba odevzdat je
k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní
systém EKOLAMP.

„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka,
obvykle putuje do koše. V domácnostech jsou
však v posledních letech „wolframky“ postupně
nahrazovány úspornými světelnými zdroji: jde
zejména o lineární, kompaktní úsporné zářivky
či LED žárovky. Jejich předností je, že vydrží

„Při ukládání většího množství úsporných
světelných zdrojů na skládkách komunálního
odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo
do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou
znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické formy, která je obzvláště
nebezpečná pro nervovou soustavu lidí i zvířat.

Kam s nefunkčním elektrozařízením?
Vysloužilé zářivky či nefunkční elektrozařízení
je třeba odevzdat do sběrného dvora na adrese
Sportovní 530, Markvartovice, nejlépe po telefonické domluvě s předákem technických služeb
na čísle 606 238 598.

Postaráme se i o staré elektro
Zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů
šetří životní prostředí, ale také finanční prostředky obce, neboť vytvoření místa zpětného
odběru i odvoz a zpracování elektrozařízení
pro nás zajišťují na své náklady kolektivní
systém Elektrowin, Asekol a.s, REMA Systém,
a.s.,a EKOLAMP.
Pomáháme tím chránit životní prostředí a navracet cenné materiály zpět do oběhu.
Zuzana Pistovčáková
místostarostaka
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Členové JSDH nabízejí pomoc
s registrací a dopravou na očkování
Vážení spoluobčané,
V případě dotazů nebo zájmu o pomoc
s registrací a dopravou nás můžete
kontaktovat na

v této nelehké době je potřeba projevit solidaritu a umět si vzájemně pomoci. Naše jednotka
sboru dobrovolných hasičů Markvartovice se
proto rozhodla udělat krůček blíže k ukončení
stávající pandemie a nabídnout spoluobčanům
pomoc s registrací/rezervací na očkování proti
chorobě Covid-19. Současně si u naší jednotky
můžete požádat o převoz na dané očkovací
místo. Tímto bychom rádi očkování zpřístupnili
také těm občanům, kteří se z důvodu rodinného nebo zdravotního nemohou na očkování
dostavit sami.

• tel.: 732 821 530
• e-mailu: krouvo@seznam.cz
Věříme, že našim spoluobčanům dokážeme
pomoci a uděláme očkování o něco dostupnější.
Vojtěch Kroulík
Velitel družstva JSDH Markvartovice
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ZKO Markvartovice
Chcete mít psa, který vás vždy
poslechne?

Odměny mohou být různé, je třeba vyzkoušet,
která nejvíc zabírá. Některý psík se nadchne pro
pamlsek (piškot, párek), další pro pískací hračku
a jiný nejradši běhá za míčkem. Při trestání - lépe
řečeno při vyjádření naší dominance v hierarchii
„rodinné smečky“ – není nutné volit hned ty
nejtvrdší prostředky.

Výcvik a výchova psa je celoživotní záležitost. Pomáhat si při tom můžeme pochvalami
nebo tresty. Když už musíme trestat, pak
bychom měli dodržovat určitá pravidla. Jinak
se vše mine účinkem.

U většiny psů dostatečně zapůsobí již zvýšený
hlas. Pro důraznější pokárání pak čtyřnohého
provinilce vytřepeme za kůži na krku. Bití
v naprosté většině případů opravdu není
potřeba!

Základní pravidlo zní: Psa chvalte nebo trestejte
bezprostředně po jeho činu a nikdy jinak. Pokud
například psík dlouho nereaguje na naše zavolání a přiběhne teprve po delší době, nejspíš
naše pokárání pochopí jako trest za to, že přišel.
Účinnější, než trest je pochvala a odměna. Proto
se nebojme psa pochválit za každou drobnost,
kterou udělal správně.

Velte rázně a jasně!
Důležitými prvky při výchově psa jsou časté
opakování a pestrost činností. Jakýkoliv cvik

Foto A. Tůmová
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je potřeba při učení trpělivě opakovat. Ovšem
pokud náš svěřenec začíná být nepozorný nebo
mu nějaký cvik opakovaně nejde, je vhodné
udělat pauzu, kterou vyplníme hrou nebo
odpočinkem. Cvičíme tedy často, ale v krátkých
blocích. Pes je schopen rozlišit mnoho povelů.
Ovšem povely musí být jednoznačné a dobře
rozlišitelné – ať již hlasové, nebo signalizované
naším tělem. Jeden povel musí platit pro jeden
cvik. Povely vyslovujeme hlasitě a zřetelně.

a tresty vyhradíme jen pro věci zcela zakázané.
Pochvala štěňátka musí být velice výrazná až
přehnaná. Chválíme často a za každou drobnost
a nebojíme se přitom vypadat jako „blázni“. Štěňátko ovšem udrží pozornost jen krátkou dobu.
Proto s ním chvilku cvičíme jen pár povelů a pak
je necháme odpočinout při hře. Je důležité učit
nový cvik na klidném místě, aby štěně nerušili
kolemjdoucí, auta, jiní psi, či další podněty, které
štěně musí prozkoumat nebo před nimi utéci.
Teprve když psík zvládá cvik v klidném známém
prostředí, můžeme jej učit i na rušnějším místě.

Novým kouskům učte i staré psy!
Důležité je povel neopakovat, protože pak
dochází k jeho rozmělnění, pes ho přestává
vnímat. Povel vydáme pouze jednou, a pokud
pes nereaguje, tak ho do požadované pozice
nastavíme ručně a pochválíme. Psi většinou
potřebují nějakou činnost, která je zaujme.
Z učení a výcviku se tedy snažíme udělat
zábavnou hru. A nebojíme se učit i starší hafany,
přísloví„Starého psa novým kouskům nenaučíš“,
není úplně pravdivé.

Trpělivě učte štěně odvaze!
Štěně je třeba seznámit s různými prostředími,
ve kterých je spousta pro něj děsivých věcí.
Psíkovi tedy v jejich blízkosti dodáváme jistotu
a trpělivě jej učíme se jich nebát. Důležité je
na štěňátko nespěchat. Některé věci pochopí
rychle, jiné je potřeba trpělivě vysvětlovat. Času
je dost. Když budeme netrpěliví, psík může
zapomenout to, co se už naučil, nebo se to
projeví neblaze na jeho povaze.

Šíleně přehánějte!

Stanke Dušan
místopředseda ZKO

Výchova a výcvik štěňátka má některé odlišnosti. Mrňouse musíme hlavně chválit a zákazy

Foto Z. Kuřidémová
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Výbor Senior klubu naděloval svým členům radost
V minulém obecním zpravodaji jsem krátce
uvedla činnost našeho klubu za období od
našeho založení roku 2000-2020. Ve výboru
jsme uvažovali, co můžeme ještě pro členy
našeho klubu, kde se považujeme za velkou
rodinu, udělat. Padl návrh připravit dárkové
balíčky, milé překvapení i poděkování za krásné
společenství, které jsme si během let stačili
vytvořit a zároveň i pěkný dárek k Vánocům.
Každý balíček měl obsahovat – kosmetiku,
zdravotní krém, čertíka z vánočkového těsta

a knížku „Zapadlé dny – tradice jednoho roku“
od spisovatelky Anny Malcharkové, kterou
jsme chtěli předat při slavnostní akci 20 výročí.
Vše bylo rychle zajištěno a dne 9. prosince se
výbor sešel při balení 68 ks dárků, jak je vidět
z fotografií. Každý člen výboru je osobně předal
členům ve svém úseku. Akce byla velmi rychlá
a mile překvapila naše členy. Ohlasy na tuto akci
byly velmi kladné a výboru klubu patří velký dík.
Aloisie Foltýnková
předsedkyně klubu
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Mateřská škola
chutnaly jak od maminky. (Tímto děkujeme
paní Volfové.)

Děti si užívaly sněhové radovánky
Letošní zima nás mile překvapila a potěšila. Po
letech bez sněhu jsme si konečně mohli postavit sněhuláky, stavět zimní domečky a užívat si
radovánky ve sněhu.

Zima nám končí, na naši zahradu se začínají
slétat první ptáčci a zabydlují se v našich budkách, které děti samy vyráběly. Krásně zpívají
do oken a vítají jaro.

Račte pane „Karnevale“ vítáme Vás, pojďte
dále… tak začal náš pohádkový karneval, který
si děti užily v kostýmech společně s klaunem
Hopsalínem. Dopoledne jsme strávili ve víru
písniček, tanečků, soutěží a dárečků. Dostali
jsme darem i zákusky od Vanilky, které

Přejeme Vám krásné jarní dny a věříme, že po
celé jaro se bude ozývat z naší zahrady i dětský
smích.
Dagmar Balgarová
ředitelka
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Základní škola
Děti ve školní družině si loni užily
Vánoce tak trochu jinak
Ani v době pandemie jsme nezapomněli na
naše malé školáčky a kdy jindy jim zpříjemnit
pobyt ve školní družině než právě ve vánočním
čase. Stejně jako každý rok se děti podílely
na vánočních přípravách, kdy společně se
svými vychovatelkami vyzdobily svá oddělení

a vytvořily ozdoby na velký vánoční strom.
Připomněli jsme si tradice českých Vánoc
s pouštěním lodiček, louskáním oříšků, hledáním hvězdičky v rozkrojeném jablíčku. Nejvíce
se však děti těšily, jaké překvapení
najdou pod stromečkem ve svých
odděleních.
Tentokrát byly Vánoce štědřejší, než
bývají v jiných letech. Všechny dárky
byly pořízeny z finančních prostředků zákonných zástupců, kteří se
vzdali vrácení poplatků za pobyt ve
ŠD u svého dítěte.
Dětem jsme vybraly jejich nejoblíbenější hry, mezi které patří Monopoly,
Šachy, Lego, kuchyňka pro malé
hospodyňky a jiné.
I přesto, že byly Vánoce štědřejší, byly
jiné než v předchozích letech. A to
proto, že jsme si nemohli společně
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zazpívat naše oblíbené koledy, nemohli jsme
být pospolu u vánočního stromečku a společně se těšit z rozbalených dárků.

Rozzářené oči našich dětí prozrazovaly, že se
jim „Vánoce tak trochu jinak“ stejně líbily.
Šárka Holušová a Monika Stoklassová
vychovatelky ŠD

Foto P. Miksteinová
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Prvňáčci zvládají i distanční výuku,
ale už se těší zpět do školy mezi spolužáky
Vzhledem k tomu, že stejně jako Vánoce, tak
i Velikonoce jsou každý rok, ať už přípravu
na tyto svátky trávíme ve škole nebo každý
doma. Začali jsme i s velikonočním tvořením,
a to v podobě keramických zajíců. Keramika
totiž musí před výpalem nějaký čas vysychat.
Prvňáčci se hlásili, že s keramikou pracovali
už ve školce a zajíčci se jim opravdu povedli,
každý je originál. Teď už stačí je jen vypálit
v peci. A mohou dělat parádu ve škole a potom
i v domovech každého z tvůrců. Teď ještě otázka:
„Kdy opět alespoň první a druhé třídy pustí zase
do školních lavic?“ Může se také stát, že zajíce
budu rozdávat u vchodu do školní budovy.

S prvňáčky jsme se letos těšili, na rozdíl od vyšších ročníků, celkem dlouho prezenční výuce ve
třídě. Po podzimním uzavření škol jsme se do
lavic vrátili už 18. listopadu 2020 a setrvali jsme
v nich do 26. února 2021.
Díky omezení zpěvu a tělesné výchovy jsme
často chodili ven ať už na školní zahradu nebo
do okolí školy a pozorovali přírodu, užívali si
sněhové nadílky a v posledních dnech měsíce
února i hřejivého jarního sluníčka. A nutno říci,
že dětem pohyb opravdu chybí.
Ačkoli nám pobyt ve škole znepříjemňovaly
roušky, byli jsme rádi, že jsme spolu jako třídní
kolektiv a mohli jsme se těšit ze společných
aktivit.
V rámci družiny si děti s paní vychovatelkou alespoň trochu připomněly masopust a karneval.
Tvořily si masky a barevné skládané girlandy na
výzdobu třídu.
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Nyní se naše výuka odehrává distančně přes
PC, notebooky nebo tablety. Jediné pozitivum
na tom je, že nám tak odpadlo nošení roušek
ve vyučování. Naštěstí technika a dostupnost
různých programů umožňuje i zábavnější formu,
kterou ocení hlavně ti nejmenší žáčci, a tak
mohou pracovat tzv. interaktivně každý sám
na svém zařízení. Někdy mezi sebou i trochu
soutěží, např. kdo vypočítá nejrychleji všechny
příklady a vysvobodí svoji příšeru z dřevěné
krabice nebo ze zamrzlého kusu ledu. Jak už
to tak bývá, tohle baví hlavně ty nejšikovnější
počtáře, ti co na to potřebují více času až tolik
ne, přesto se snaží.
Co se týká tvoření, to už je teď více méně na
rodičích, jak svou ratolest zabaví. Některé to
opravdu baví a posílají fotky.
Doufám, že se ve škole s prvňáčky zase brzy
uvidím, pokud možno ještě před Velikonoci.
Jak to bude skutečně, si netroufám odhadovat.
Miroslava Pavelková, učitelka
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Zápis budoucích prvňáčků do 1. třídy Základní školy
Markvartovice, okr. Opava, příspěvková organizace (dále jen ZŠ)

se koná v tomto školním roce z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID – 19
a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu

8. dubna 2021 od 8.00 do 17.00 hodin
Bez přítomnosti dítěte
Pro koho?
• Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2021/2022 věku šesti let.
Tedy děti narozené od 01. 09. 2014 do 31. 08. 2015.
• Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Pokud dítě dovrší ve
školním roce 2021/2022 8 let, nemůže žádat o odklad.
• Děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2021, mohou absolvovat zápis také. Musí však mít
doporučení z pedagogické poradny (narození do 31. 12. 2015) nebo doporučení z pedagogické poradny a vyjádření pediatra (narození po 31. 12. 2015)
Rodiče přinesou vyplněnou žádost o přijetí ke vzdělávání, vyplněný zápisní lístek
a v případě, že budou žádat o odklad školní docházky o jeden školní rok,
tak také vyplněnou žádost o odklad spolu s potvrzením dětského lékaře
a pedagogicko-psychologické poradny nebo klinického psychologa.
U dítěte, které není občanem ČR, musí zákonný zástupce předložit doklad
o povolení k pobytu v ČR a doklad o trvalém pobytu.
K zápisu mohou přijít i rodiče, kteří nemají trvalý pobyt v obci Markvartovice.
Potřebné tiskopisy budou k dispozici na webových stránkách školy
https://www.zs-markvartovice.eu/zapis-do-1-tridy/
Dodatečný zápis je možný po telefonické domluvě (723287464)
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ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ROK 2021/2022
dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření.

Zápis k povinné školní docházce se koná dle § 36
odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna
do 30. dubna 2021. Na naší škole proběhne
zápis do 1. třídy 8. dubna 2021 od 8 do 17 hodin.
K zápisu se dostaví všechny děti narozené od 1.
září 2014 do 31. srpna 2015.

K žádosti zákonný zástupce zpravidla přikládá
kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální
podobě (sken, fotografie) nebo v papírové
podobě – prostá kopie. Tato kopie pak musí
být součástí spisu.

Budou-li mít někteří rodiče v době konání
zápisu nařízenou karanténu či izolaci, mohou
se s ředitelem školy dohodnout na náhradním
termínu zápisu (tel. 723287464).

Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá,
uspořádáme pro přijaté děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně. Cílem setkání bude
seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím
programem, učiteli.

Zápis proběhne i v letošním školním roce
v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání
a správní řád), které se v otázkách zápisů
k povinné školní docházce v uplynulém roce
nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí,
bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak,
aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti
a omezení jednotlivých účastníků a zároveň
splněny všechny zákonné povinnosti.

Budou-li rodiče žádat o odklad školní docházky
o jeden školní rok, musí tuto žádost doložit
u zápisu. K žádosti o odklad školní docházky
zákonný zástupce doloží doporučení školského
poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného
lékaře nebo klinického psychologa. Činnost
ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena.
ŠPZ, byť někde v omezeném provozu, nadále
zajišťují nutné služby, tedy typicky žádosti
o odklad povinné školní docházky. Pokud
zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad
příslušná doporučení, správní řízení o zápisu
se v takovém případě přeruší a ředitel školy
současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný
zástupce příslušná doporučení do stanovené
doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1
písm. c) správního řádu.

Přijímání k povinné školní docházce probíhá
dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu
je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo
ústně do protokolu anebo v elektronické
podobě.
Žádost mohou zákonní zástupci doručit osobním podáním ve škole nebo elektronicky prostřednictvím školy on line, ke které se dostanete
přes naše webové stránky www.zs-markvartovice.eu, v záložce Zápis do 1. třídy.

Všechny potřebné žádosti najdete na webu
školy: www.zs-markvartovice.eu, v záložce
„Zápis do 1. třídy“.

Po vyplnění Přihlášky k zápisu se dostanete
k modrému potvrzení a přejdete k výběru
termínu - tabulka pro rezervaci časů pro individuální schůzky. Za všech okolností je nutné

Šárka Kubišová
ředitelka ZŠ
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Fotogalerie - Zima v Markvartovicích G. Hofrichter
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Fotogalerie - Zima v Markvartovicích Z. Pietrová
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Inzerce
KAFIRA pomáhá lidem se zrakovým postižením
KAFIRA o.p.s. je neziskovou
organizací založenou v roce
2002, se záměrem pomáhat
lidem s těžkým zrakovým
postižením. I nyní v době
pandemie COVID-19 poskytuje své služby a pomůže
vám zvládnout váš handicap.
V KAFIŘE se snažíme se vytvořit zázemí,
které povzbuzuje, motivuje a dodává
„chuť do života“. Poskytujeme registrované sociální služby, které podporují
soběstačnost a samostatnost a zvyšují
šance nalézt vhodné pracovní uplatnění.
Zrakově postiženým nabízíme podporu
soběstačnosti v péči o sebe, o domácnost a při zvládání činností běžného
dne. Pomůžeme s výběrem vhodné
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kompenzační pomůcky, její
zapůjčení a předvedení, stejně
jako s vyřízením žádosti na její
pořízení. Naši odborně vyškolení lektoři naučí klienta samostatného pohybu ve venkovním
i vnitřním prostředí, stejně jako
výuku Braillova písma či zvládnutí informačních a komunikačních
technologií. Služby poskytujeme bezplatně, a to jak ambulantně, tak v terénu
v rámci celého Moravskoslezského kraje,
ve střediscích v Opavě, Ostravě, Novém
Jičíně a Frýdku-Místku. Uživateli našich
služeb jsou děti od 7 let, dospělí a senioři,
se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením. Bližší informace
získáte na www.kafira.cz
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Krůtí

Vepřové
Uzeniny
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