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Slovo úvodem

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
toto číslo zpravodaje je nabité informacemi
z akcí, které se udály, ale přečtete si zde také, co
nás v příštích dnech a měsících čeká.
Ráda bych vám doporučila články Slovo starosty a Splašková kanalizace, kde jsou důležité
informace pro nás všechny.
Dočtete se také o tom, co je nového v základní
a mateřské škole, o dění v našich spolcích a nově
začínáme s rubrikou Dopravní okénko. Nalezne-

te zde pozvánky na různé akce a také informace
týkající se životního prostředí.
Na závěr přeji všem dětem pohodové zakončení
školního roku, radost z vysvědčení a krásné vykročení k letním prázdninám.
A nám všem dospělým přeji příjemné prožití
zasloužené dovolené, načerpání sil a pozitivní
energie a hlavně šťastný návrat domů.
Zuzana Pistovčáková,
místostarostka obce, šéfredaktorka zpravodaje

Z obecního úřadu

Radosti a starosti našeho starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se nám prázdniny a to bývá čas dovolených a nabírání
nových sil, čas aktivního odpočinku i čas
sladkého nicnedělání.
Přesto bych rád připomenul, co se v obci
dělalo a dělo a taky,
co se dít bude.
Asi to nejdůležitější pro obec je vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby vodního díla
– „Splašková kanalizace obce Markvartovice“.
Trochu jsme se potrápili s prokázáním vodotěsnosti díla, bohužel v době kolaudace koncem
dubna přišly vydatné deště, voda se valila z polí,
po komunikacích a kanálové vpusti nestíhaly
pobírat všechnu vodu, výrazně se zvedla hladina
potoka. A jelikož jsme nebyli stále propojeni na
obec Ludgeřovice, v nejnižším místě začala vytékat voda z poklopu na komunikaci a odtud do
vodního toku. Proto byl po dohodě s Ludgeřovicemi namontován a zprovozněn Parshallův žlab,
který měří předávané množství splaškových vod
a následně bylo možno otevřít potrubí. Samozřejmě se intenzivně kontrolovala celá stoková
soustava a zjišťovaly a opravovaly nátoky. Výsledky měření – průtok vody je neměřitelný a potvrdilo se, že stavba vyhovuje a obavy, že je něco
s kanalizací špatně, se nepotvrdily. Informace
k připojování na kanalizaci najdete na jiném místě tohoto zpravodaje. Co vás ale bude zajímat,
obec těm, kteří svou nemovitost připojí do konce
roku 2017, poskytne účelový dar 5.000 Kč.
Když jsme u vody, tak jste si jistě někteří všimli,
že voda v potoce měla během dubna a částečně v
květnu často černou barvu. Toto bylo způsobeno
čištěním zatrubněné části potoka od sedimentů,
který v délce cca 600 m realizovaly Ostravské vodárny a kanalizace. Pro tuto akci jsme se rozhodli
proto, že potrubí už bylo skoro z poloviny zaneseno a při větší vodě hrozilo nebezpečí, že nebude
stíhat potrubí vodu odvést. Na čištění byl nasazen
nový kanalizační vůz s recyklací čisticího média.
Při čištění bylo vytěženo a zlikvidováno 388 m3
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sedimentů. Jako bonus pak s velkým přispěním
našich hasičů byla vyčištěna i požární nádrž.
Začátkem května se všude stavěly májky a za
tu naši v obci jsme se nemuseli stydět a hlavně
byla uchráněna před skácením. Hůř však dopadlo
9 lip na cestě od skládky k Hlučínu, kde si někdo
asi trénoval kácení májek a podařilo se mu je složit k zemi. Naštěstí všímavostí lidí se pachatele
podařilo odhalit. Děkuji tímto i Policii ČR.
Dovolte mi ještě malé připomenutí oslav, kdy
jsme spojili oslavy 640 let obce s odpustem.
Předně chci poděkovat vám všem, kteří jste
v hojném počtu přišli jak na sobotní, tak nedělní program, který nám záviděl nejeden starosta
z okolních obcí. Vy jste byli největší odměnou
pro ty, kteří celou oslavu dlouho dopředu připravovali. A pokud něco nebylo na 100 %, nebojte
se podělit s vašimi postřehy. Stejně tak, pokud
jste byli spokojeni.
Tečkou za oslavami je, jak jsem už dříve avizoval, oprava silnice III/4697, která začala 12. 6.
2017 předáním staveniště a tak se budeme cca
2 měsíce těšit na zbrusu nový živičný povrh a
nové obrubníky. Prosím vás o trpělivost a ohleduplnost jak s ostatními účastníky provozu, tak s
pracovníky na silnici. Doprava bude sváděna do
1. pruhu a průjezd bude řízen semafory. Myslete
na to a vyjeďte raději s časovou rezervou, ať se
nemusíte při zpoždění stresovat.
A protože se blíží prázdniny, dojde i na naši
letos největší investiční akci za cca 15,8 mil. Kč,
která bude řešit energetické úspory naší ZŠ. Co
se za tím skrývá? Nový teplejší kabát, výměna
oken za trojskla, rekuperace vzduchu ve třídách
a nové ledkové osvětlení. Času na vše moc nezůstalo, ale chci věřit, že se podaří vše stihnout do
začátku nového školního roku.
Pokud půjdete na procházku nebo budete projíždět na kole ulicí Sportovní, která navazuje na
cyklostezku, vyzkoušejte si naše nové workoutové hřiště, zacvičte si na ﬁtness strojích nebo vyzkoušejte na kole pumptrackovou dráhu. Doufám
a věřím, že hřiště bude sloužit všem a dlouho.
Co říci na závěr.
Ať se léto vydaří, ať se vám vydaří dovolená,
ať se vám vydaří vše, co si naplánujete.
Pavel Myslivec, starosta obce
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Výtah z Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Markvartovice konaného dne 29. 3.
2017 v Kulturním domě v Markvartovicích
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- Zprávu ﬁnančního výboru
- Zprávu kontrolního výboru o provedených
kontrolách
- rozhodnutí Rady obce o přidělení dotací
z rozpočtu obce spolkům, zájmovým sdružením
a organizacím poskytujícím sociální služby do
50 000 Kč
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018
– 2019
- Rozpočet obce Markvartovice pro rok 2017
dle ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích
v projednaném znění:
Příjmy ve výši:
45 135 500,00 Kč
Z toho: Daňové příjmy: 34 235 991,48 Kč
Nedaňové příjmy:
313 550,00 Kč
Kapitálové příjmy: 3 392 114,00 Kč
Přijaté transfery:
7 193 844,52 Kč
Výdaje celkem:
75 045 500,00 Kč
Financování:
29 910 000,00 Kč
- dotaci pro SK Markvartovice v roce 2017 ve
výši 104 500 Kč
- dotaci pro SDH Markvartovice ve výši
100 000 Kč
- v souladu s ustanovením zákona č. 128/200
Sb., o obcích, uzavření Smluv o poskytnutí veřejné ﬁnanční podpory z rozpočtu obce Markvartovice nad 50 000 Kč pro rok 2017
- v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník poskytnout dar ve výši 150 000 Kč Římskokatolické
farnosti Ludgeřovice
- v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník poskytnout dar ve výši 70 000 Kč Charitě Hlučín
- v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník poskytnout dar ve výši 100 000 Kč Občianskemu združeniu Goralov žijúcich na Spiši
- v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavření
Darovacích smluv
- Zásady poskytování dotací z rozpočtu obce
Markvartovice

- uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o smlouvě budoucí kupní č.1/2007 ze dne 25. 9. 2007,
kterým se prodlouží termín pro uzavření kupní
smlouvy o 5 let, tj. do 31. 12. 2022
- revokaci usnesení č. 5a) z 13/2016
- záměr koupit části pozemku 1540/1 a 1538 a
pozemek 1824/80 v katastru obce Markvartovice
od XX, nar. xxxxx, trvale bytem xxxxx za odhadní cenu ve výši 139 Kč/m2
- uzavření Dohody o vytvoření společného
školského obvodu s obcí Ludgeřovice
- uzavření smlouvy o dílo č. objednatele 010/OI-U/17-Ře a číslo zhotovitele:
030126M0382/1847.7208339VKL na opravu
povrchu silnice III/4697 Markvartovice – průtah
mezi Objednatelem 1 – Správa silnic a Zhotovitel – Eurovia CS, a.s.
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
- prodat nemovitost ve vlastnictví obce
Markvartovice, pozemek parc. č. 1257/23 o výměře 929 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím
této nemovitosti v k.ú. Markvartovice, obec
Markvartovice, do výlučného vlastnictví paní
XX, nar.xxxxx, trvale bytem xxxxxx, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1.178.046 Kč
s DPH, poplatku spojeného s podáním návrhu na
vklad vlastnického práva a věcného předkupního
práva do katastru nemovitostí, a to ke dni nabytí
vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru
nemovitostí
- prodat nemovitost ve vlastnictví obce
Markvartovice, pozemek parc. č. 1257/25 o výměře 897 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím
této nemovitosti v k.ú. Markvartovice, obec
Markvartovice, do výlučného vlastnictví paní
XX, nar.xxxxx, trvale bytem xxxxxx, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1. 137. 468 Kč
s DPH, poplatku spojeného s podáním návrhu na
vklad vlastnického práva a věcného předkupního
práva do katastru nemovitostí, a to ke dni nabytí
vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru
nemovitostí
Výtah z Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Markvartovice konaného dne 15. 5.
2017 v malém sále Obecního úřadu Markvartovice
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- Zprávu ﬁnančního výboru
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Z obecního úřadu
Zastupitelstvo obce schválilo:
- rozpočtové opatření č. 1
- uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu ,,Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ a poskytnout na spoluﬁnancování
výměny kotlů konečných uživatelů částku ve
výši 5. 000 Kč

- revokaci usnesení č. 12a) z 16/2017
- příjem daru od paní XX, nar. xxxxxxx, bytem xxxxxx, pozemek p. č. 1471/13, paní XX,
nar. xxxxxxx, bytem xxxxxx, pozemek 1471/12 a
paní XX, nar. xxxxxxx, bytem xxxxxx, pozemky
p. č. 1481/2, 1482/9, 1482/10, 1482/11 a 1482/12
Zuzana Pistovčáková, místostarostka

18. zasedání Zastupitelstva
obce Markvartovice
se bude konat v pondělí
26. června 2017 od 17.00 hod.
v Kulturním domě
Kulturní komise a HC Lipina
vás srdečně zvou 15. září 2017
od 15.00 hod.
na Krmášové koláčobraní
s vyhlášením
vítěze fotograﬁcké soutěže
4
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Ze života v obci

Fotosoutěž
Vážení občané,
v příštím roce plánujeme vydat kalendář obce
Markvartovice s fotograﬁemi z naší obce. Chceme vás touto cestou požádat o spolupráci a vyhlašujeme FOTOSOUTĚŽ 2017. Níže uvádíme
podmínky soutěže. Zasílat můžete fotograﬁe, na
kterých je zachycen život v naší obci (kulturní
akce, příroda, obrázky obce, zdařilé momentky,
apod. dle vaší fantazie).
Podmínky soutěže:
zahájení soutěže: březen 2017
soutěže se mohou zúčastnit pouze obyvatelé obce Markvartovice
✓ fotograﬁe budou přijímány pouze v elektronické podobě (formát JPG) prostřednictvím
elektronické pošty. Adresa pro zasílání fotograﬁí
je pistovcakova@seznam.cz, Předmět – FOTOSOUTĚŽ.
✓ každý účastník soutěže může zaslat max.
10 fotograﬁí, které zachycují život v obci
Markvartovice

✓ fotograﬁe nesmí být starší dvou let, tj. maximálně rok 2015
✓ ze soutěže budou vyřazeny prokazatelně
a radikálně upravené fotograﬁe (fotomontáže
apod.)
✓ ke každé fotograﬁi doplňte krátký popis, lokalitu, datum pořízení, autora fotograﬁe a kontakt na autora (jméno, e-mail, tel., adresu)
✓ výhercem soutěže se stává fotograﬁe, která
ve veřejném hlasování dne 15. 9. 2017 na akci
Krmášové koláčobraní obdrží nejvíce hlasů
✓ pro autory prvních tří nejlepších fotograﬁí
jsou připraveny věcné ceny
✓ fotograﬁe jiného nebo nevhodného námětu
NEBUDOU ZAŘAZENY DO SOUTĚŽE
Zasláním fotograﬁe do soutěže souhlasí soutěžící s použitím fotograﬁe pro potřeby
obecního úřadu Markvartovice – kalendář obce
Markvartovice pro rok 2018, prezentace, reklama, výzdoba obecního úřadu atd.
Fotograﬁe zasílejte do 31. 7. 2017.
Zuzana Pistovčáková, místostarostka

Vandalové pokáceli devět lip
Cyklisty, řidiče nebo lidi na procházce na místní komunikaci Lipová čekal o prodlouženém
květnovém víkendu šok. Komu vadily lípy podél
cesty, že je musel zničit?
O této události informoval e-mailem starostu
Marcel Vrzal, který projížděl na kole. ,,Dobrý
den. Pane starosto, možná to už víte, tak berte moje upozornění jako bezpředmětné. Včera
jsem jel na kole alejí Lipovka od Hlučína do
Markvartovic a všiml jsem si, že jsou tam zvláštně vandalsky pokácené malé lipy, asi tak v počtu
do 10 ks. Jestli se na to podíváte, nevím, komu ty
stromky vadily, je to škoda.“
Na základě této informace starosta osobně
zkontroloval a zdokumentoval vzniklou škodu a
informoval Policii ČR v Hlučíně.
Po zveřejnění této informace v Deníku MF
Dnes se podařilo díky všímavosti lidí vandaly
identiﬁkovat a dopadnout.
Případ v současné době řeší Policie ČR.
Zuzana Pistovčáková, místostarostka
Foto: P. Myslivec
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Ze života v obci

Příznivci geocachingu uklidili
nepořádek u bunkru Na Výhledech
Když se občas jdete projít do lesa nebo projet na kole, nestačíte se divit, co všechno jsou
lidé schopni pohodit v přírodě. Pokud jste však
během několika posledních měsíců měli cestu
kolem bunkru MO-S 15 „Výhledy“ u vodárny
v Markvartovicích, nechybělo by moc a vypadly
by vám oči z důlků. Uvnitř i v bezprostředním
okolí bunkru vznikla skládka všeho možného
odpadu i stavební suti. Především několik metrů
hluboké diamantové příkopy někdo až po okraj
naplnil odpadem.
Možná jste někdy slyšeli o geocachingu, což je
záliba na pomezí turistiky a sportu, které se věnují lidé na celém světě. Spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skrytých schránek
na nejrůznějších místech. Ke geocachingu však
patří i setkávání jeho příznivců, mimo jiné i na
ekologicky laděných akcích. Vzhledem ke zdejší
situaci jsme zvolili právě toto místo a rozhodli se
jej co možná nejvíce uvést do původního stavu.
V polovině května se nás sešlo zhruba třicet dospělých a také řada dětí a dali jsme se do práce.
Postupně jsme jak z bunkru, tak z příkopů začali
vytahovat nábytek, kuchyňské spotřebiče, pytle
s domovním odpadem, pytle s oblečením pro
děti i dospělé, zahradní potřeby, kufry, léky, ortézy… Dokonce i spoustu složenek a dokladů včetně jmen a adres, jejichž majitelé asi nepředpo-

kládali, že je zde někdy někdo objeví. Připravené
vlečky se plnily jedna za druhou a úklidová četa
s ubývajícím odpadem klesala stále hlouběji do
příkopů, takže musela přijít na řadu lana s háky.
Celkově jsme naplnili odpadem pět vleček, čímž
jsme vyčerpali kapacitu a museli úklid přerušit,
přestože jsme ještě nebyli hotovi. I tak musím
říci, že jsme odvedli kus práce a místo opravdu
prokouklo.
Děkujeme starostovi obce za zajištění odvozu
odpadu, bez kterého by nebylo možné akci zrealizovat, a také všem, kdo ve svém volném čase
nezištně přiložili ruku k dílu.
Lucie Kostková, účastnice geocachingu

Foto: L. Kostková

6

 Zpravodaj obce Markvartovice číslo 2, červen 2017

Moravskoslezský kraj poskytuje
příspěvky na ozdravné pobyty dětí
předškolního věku
Dotace je určena pro obce k zajištění účasti dětí
předškolního věku s trvalým pobytem na území
Moravskoslezského kraje z oblastí se znečištěným prostředím na ozdravných pobytech.
Příjem žádostí:
• Lhůta pro podávání žádostí je do 1. 7. 2017.
Příjemce podpory:
• Obce a svazky obcí na území Moravskoslezského kraje.
Typy podporovaných projektů:
Dotace je poskytována na úhradu těchto neinvestičních uznatelných nákladů spojených s
realizací ozdravných pobytů:
• Dopravu, je-li organizována příjemcem dotace.
• Ubytování v místě realizace ozdravného pobytu.
• Stravování po dobu realizace ozdravného
pobytu.
• Úhradu procedur na regeneraci a prevenci
onemocnění dýchacích cest.
Dotace je určena pro:
• Dítě, které nenavštěvuje předškolní zařízení
a které v den nástupu na ozdravný pobyt nedosáhlo 6 let věku.
• Dítě, které v den nástupu na ozdravný pobyt
navštěvuje předškolní zařízení.
• Osobu starší 18 let, která dítě na ozdravný
pobyt doprovází, včetně pedagogického nebo

zdravotnického doprovodu, maximálně však
1 dospělý na 1 dítě.
Forma a výše podpory:
• Maximální výše podpory poskytovatele ze
způsobilých nákladů je 50 %.
Uznatelné náklady na osobu činí nejvýše
300 Kč na den v průměru za daný ozdravný
pobyt.
Speciﬁka a omezení:
Jeden žadatel (OBEC) je oprávněn podat
v rámci tohoto dotačního programu pouze jednu
žádost.
Žádost o dotaci spolu se všemi vyplněnými
přílohami lze podat výhradně prostřednictvím
datové schránky. (OBEC)
Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem
dotace je Moravskoslezský kraj.
Minimální délka ozdravného pobytu je stanovena na 14 kalendářních dnů.
Projekt bude ukončen nejpozději do 30. 4.
2018.
Doplňující informace:
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-prispevky-na-ozdravne-pobyty-79716/
Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás
kontaktovat: tel. 595 048 017, 606 433 667, pistovcakova@markvartovice.cz
Zuzana Pistovčáková, místostarostka
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Ze života v obci

Splašková kanalizace
Vážení občané,
stavba splaškové kanalizace v obci Markvartovice je dokončena a zkolaudována.
Provozovatelem místní splaškové kanalizace
bude obec Markvartovice.
Jak postupovat při podávání žádosti o připojení
své nemovitosti na splaškovou kanalizaci?
Každý občan je povinen napojit se na dokončenou splaškovou kanalizaci, pokud je to
technicky možné, a to v souladu se zákonem
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v
platném znění (§ 3, odst. 8).
Ještě zjednodušeně, co je splašková voda.
Splaškovou vodou se rozumí: odpadní voda
z domácností a sociálních zařízení provozoven
(záchodů, kuchyní, umýváren, bidetů, vaniček),
které neobsahují odpadní vody průmyslové.
Je třeba zdůraznit, že do splaškové kanalizace je výslovně zakázáno přivádět vody z
hnojníků a odpadní vody hospodářských zvířat (močůvku).
Podklady pro povolení napojení na splaškovou kanalizaci
Od konce června letošního roku budou moci
být na splaškovou kanalizaci po splnění následujících podmínek připojovány neveřejné části
kanalizačních přípojek (tzn. domovní část přípojky – od revizní přípojkové šachtice po připojovanou nemovitost). Výstavba domovní přípojky podléhá projednání ve smyslu příslušných
ustanovení stavebního zákona.
Umístění a realizace přípojek splaškové kanalizace z jednotlivých nemovitostí se řídí zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“).
1. Kanalizační přípojky nevyžadují stavební
povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
2. Ve většině případů kanalizačních přípojek
bude postačovat tzv. „územní souhlas“, který
stavební úřad vydá na základě „Žádosti o územní souhlas“. K této žádosti žadatel připojí přílohy. Tiskopis žádosti o územní souhlas a tiskopisy
příloh k žádosti je možno si vyzvednout přímo na
stavebním úřadu, nebo je naleznete na internetových stránkách obce Ludgeřovice (www.ludgerovice.cz) – formuláře stavebního úřadu. Správní
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poplatek za vydání územního souhlasu pro přípojku splaškové kanalizace je dán zákonem a
činí 500 Kč. Tento poplatek nelze prominout.
3. V případě nesplnění podmínek pro vydání
územního souhlasu podle stavebního zákona
bude stavba přípojky splaškové kanalizace podléhat územnímu řízení.
4. Podrobnější informace budou občanům poskytnuty na stavebním úřadu v Ludgeřovicích.
Harmonogram postupu
V následujících bodech jsou přehledným způsobem shrnuta doporučení všem vlastníkům
nemovitostí, kteří budou svou nemovitost připojovat na novou splaškovou kanalizaci, jak postupovat při přípravě a realizaci vlastní kanalizační
přípojky.
Celý proces se dá rozdělit do několika postupně řazených kroků:
1. Dostavit se k nám na obecní úřad (2. patropaní Rajmanová) pro souhlas obce s napojením
(s sebou podklady pro vyřízení územního souh1asu – stačí jednoduchý situační plánek připojení). Při této návštěvě obdržíte návrh ,,Smlouvy o
odvádění odpadních vod do kanalizace“ včetně obchodních podmínek, kterou bude následně
vlastník nemovitostí uzavírat s obcí Markvartovice
2. Předložit na obecním úřadu v Ludgeřovicích
potřebné podklady pro vyřízení územního souhlasu, případně ohlášení stavby - stavební odbor
(vedoucí je paní Konečná).
3. Realizace neveřejné části kanalizační přípojky bez napojení odpadu do veřejné části
přípojky (svépomocí nebo dodavatelský) - po
vydání Územního souhlasu, případně vyřízení
– ohlášení stavby. Domovní odpady musí být
rozděleny na splaškové a dešťové vody, do kanalizační šachtice splaškové kanalizace může
být napojen pouze svod splaškového domovního
vedení! Do kanalizace není dovoleno vypouštět
odpadní vody přes septiky a žumpy.
4. Každý žadatel o připojení (majitel nemovitosti) vyzve oprávněnou osobu (Šárka Rajmanová, tel. č. 595 052 518, 606 032 919) ke
kontrole přípojky po položení přípojky do pískového lože před samotným záhozem potrubí
v předstihu 2 – 4 dny předem. Bude provedena
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orientační zkouška vodotěsnosti a fotodokumentace uložení.
5. Uzavřít s obcí Markvartovice Smlouvu o
odvádění odpadních vod do kanalizace a podepsání Protokolu o napojení na splaškovou kanalizaci - termín ihned po napojení splaškového
domovního svodu do veřejné části přípojky
(bude provedeno při kontrole uložení).
Další informace k napojení nemovitosti na
splaškovou kanalizaci:
Následující podmínky platí pro občany, kteří
si splaškovou kanalizaci budou provádět sami,
případně mohou být využity jako doporučení pro
prováděcí ﬁrmy.
– Na hranici veřejné a soukromé části je osazena revizní přípojková šachtice. Tato šachtice
je osazena na straně přítoku z obydlí hrdlovým
spojem DN 150, nebo DN 200, proto je vhodné
v tomto proﬁlu provést i samotnou přípojku, a
to i z důvodu menšího rizika zanášení přípojky.
Menší proﬁl, než DN 150 – materiál plast, je pro
napojení nemovitosti k odbočovací šachtě nepřípustný.
– V případě, že přípojka není ukončena šachticí, je ukončena přímo v revizní šachtě DN
1000 a směrem k obydlí je vyvedena odbočka
DN 200 ukončená zátkou. Po odstranění zátky
je pak možno napojit se obdobně jako v případě
domovní šachty.
– Přechod přítoku z ležaté (domovní) kanalizace (DN 100, DN 150, DN 200) je možno provést
přechodovými kusy na různé druhy materiálu
(kamenina, litina), v případě potrubí PVC to není
nutné.
– Samotné napojení doporučujeme provést
spojkami Flex-seal, manžetou nebo PVC redukcí
(v případě napojení proﬁlu DN 200 není nutné).
– Důležité je přesně změřit venkovní rozměr
připojované trouby (trouby vycházející z rodinného domu) a podle toho zvolit připojovací kus!
– PVC trouby SN 4 (pro umístění v zelené nepojížděné ploše) DN 200 jsou pak dodávány v
těchto délkách: 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 6 m.
Pro směrové (výškové) přizpůsobení pak slouží
sortiment kolen.
– Minimální spád přípojky je 2 %, maximální
spád 40 %. Ochranné pásmo přípojky je 0,75 m
osy potrubí na obě strany. Zde nesmí být území zastavěné ani osázené bez souhlasu vlastníka splaškové kanalizace, tj. bez souhlasu obce
Markvartovice. Je tak vytýčeno pro případnou
opravu (havárii) přípojky.

– Zároveň platí prostorová norma 73 6005, která uvádí nejmenší vodorovné vzdálenosti mezi
rovnoběžnými sítěmi a svislé vzdálenosti mezi
vzájemně se křižujícími sítěmi.
– V případě, že je přípojka delší než 30 m, je
nutno na trase osadit revizní šachtici – obdobnou
jako na rozhraní pozemků.
– Přípojku je nutno uložit do pískového lože
a obsypat v doporučené výšce (viz řez) štěrkopískem nebo jiným zdravotně nezávadným materiálem.
Občanům, kteří se napojí do konce tohoto
roku, tj. 31. 12. 2017, a bude s nimi uzavřena
Smlouva o odvádění odpadních vod, poskytne
obec Markvartovice ﬁnanční dar z rozpočtu obce ve výši 5 000 Kč. Na tento motivační
příspěvek bude uzavřena samostatná darovací smlouva mezi majitelem nemovitosti a obcí
Markvartovice.
Všeobecné informace:
Veřejná část přípojky
1 – hlavní kanalizační stoka (o vnitřním průměru 250 mm nebo 300 mm z PP)
2 – hrdlová odbočka o vnitřním průměru 200
mm (PVC nebo PP)
3 – potrubí hrdlové o vnitřním průměru 200
mm (PVC nebo PP)
4 – koleno hrdlové o vnitřním průměru 200
mm (PVC neb PP)
5 – revizní přípojková PP šachta o vnitřním
průměru 315 mm (použití šachty jen do hloubky
2,5 m pod terénem)
Neveřejná část přípojky
6 – potrubí hrdlové o vnitřním průměru 150
mm (materiál PVC nebo PP)
7 – přechodový kus (např. spojky Flex-seal)
dle stávajícího potrubí (napojení domovní splaškové kanalizace – WC, umyvadla, vany)
Připojení neveřejné části přípojky do šachty je
možné přímo potrubím DN 200 (PVC nebo PP),
při použití jiného průměru potrubí je nutné použít před napojením do šachty tvarovku (např.
redukci)
Příklad napojení neveřejné části přípojky:
Délka splaškové přípojky L = 10 m
Vnitřní průměr přípojky DN 150
Hloubka napojení na domovní kanalizaci H =
1m
Spád přípojky DN 150 min. 2 % (tj. 2 cm na
1 m délky)
Min. hloubka napojení na veřejnou část přípojky H1 = 1,2 m
(Dokončení na str. 10)
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(Dokončení ze str. 9)
Při nákupu materiálu na přípojku můžete využít zvýhodněných cen u ﬁrem HP Trend, Stavebniny Janík nebo Technoma a.s. – více na našich
stránkách pod úřadem – splašková kanalizace Kde výhodně nakoupit materiál pro kanalizační
přípojky (ceny reagují na ceny vstupních surovin
pro výrobu potrubí, proto si aktualizované ceníky raději před nákupem ověřte)

Cena stočného na území obce Markvartovice
byla stanovena ve smyslu ﬁnanční a ekonomické
analýzy projektu a pro rok 2017, činí 37,95 Kč
vč. 15 % DPH za 1 m3 odpadní vody. Bude účtována na základě odběru vody podle odečtu vodoměru. Kdo neodebírá vodu z vodovodu, bude mu
fakturována paušální cena.
Šárka Rajmanová, stavební technik

Odpust 2017 je už minulostí
Markvartovický odpust a oslavy 640. výročí
obce se slavily o víkendu 10. a 11. června. Sobotní program zahájila skupina ONO se svou tvorbou v mezích popu a alternativy. Poté vystoupil
písničkář Pavel Helan.
Dalším vystupujícím umělcem byl country
folkový zpěvák František Nedvěd. Hity ABBY,
Boney M a The Beatles připomněla kapela Pop
Stars z Moravy. Celý sobotní program zakončila
diskotéka Čika & spol.
V neděli ráno se v hojné míře sešli občané
obce, aby se vydali na pouť ke kapli Nejsvětější
Trojice, kde se konala slavnostní mše.
Odpolední slavnost zahájil úvodním slovem
starosta obce, poté žáci 4. třídy všem přítomným
připomněli ,,prajštinu“. S tanečním vystoupením
se předvedly dívky z taneční školy Karmen a
také mažoretky Medvíďata.
Vystoupení plné elánu a pozitivní energie předvedla slovenská folklorní skupina Kollárovci.
Oslavy odpustu zakončil známý písničkář, klavírista a skladatel Jaroslav Uhlíř, který zaujal jak
dětské, tak i dospělé publikum.

Jak se líbily oslavy občanům?
,,Odpust a oslavy byly super, gratuluji organizačnímu týmu. Hasiči a HC Lipina – skvělý
catering a rychlé „odbavení“ – paráda.“ Milan
Stoklassa
,,Program byl pěkný, jen to chtělo více kolotočů a atrakcí pro menší děti. Chyběl mi tam dětský
kolotoč. Děti od jednoho roku do tří let neměly
žádné vyžití“.
Andrea Bulavová

Text a foto: Z. Pistovčáková
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Foto: M. Šoltys

Foto: Z. Mušálková
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Zuzana Pistovčáková,
šéfredaktorka zpravodaje
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Poděkování
Ráda bych využila této příležitosti a znovu poděkovala všem spolupracovníkům při organizaci,
přípravě, průběhu a úklidu odpustu. Konkrétně:
Kateřině Tesařové, Daniele Kačmářové, Šárce
Kubišové, Lucii Skopalíkové, Milanovi Janíčkovi, Vlastíkovi Dvořáčkovi, Liborovi Ciganovi, Janu Hruschkovi, Karlovi Stuchlíkovi, Lydii
Klimešové, Gabriele Hofrichter, Jarmile Masné,

Ivetě Šimkové, Blance Mazochové, Marii Mučkové, Pavlovi Myslivcovi, Janě Stočkové, agentuře Dwa Pro a všem členům spolku HC Lipina a
SDH Markvartovice, jejich partnerům a přátelům
za skvěle odvedenou práci.
Zuzana Pistovčáková,
předseda kulturní komise
Foto: Z. Pistovčáková
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Díky kotlíkové dotaci můžeme lépe
dýchat také v naší obci
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo
16. března 2017 druhou výzvu na kotlíkové
dotace pro kraje. Jak bylo avizováno, Moravskoslezský kraj v ní obdrží téměř 900 milionů
korun. Oproti ostatním krajům obdržel Moravskoslezský kraj dvojnásobnou výši ﬁnančních
prostředků. Bude tak možné vyměnit až 8000
starých neekologických kotlů. Krajský dotační program pro občany bude vyhlášen na
konci června, s příjmem žádostí se počítá od
5. září.
V tomto kole nebudou podporovány kotle
výhradně na uhlí a kombinované kotle (uhlí/
biomasa) s ručním přikládáním, jak bylo
avizováno. Podporovány tedy budou automatické kombinované kotle, plynové kondenzační kotle, kotle výhradně na biomasu a tepelná
čerpadla.
Podporovány budou výměny kotlů na pevná
paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3,
4 nebo 5 dle ČSN 303-5 za nový zdroj vytápění,
který musí splňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES.
K prokázání podmínky, že měněný kotel nesplňuje 3. – 5. třídu, budou žadatelé povinni
předložit doklad o kontrole technického stavu
a provozu kotle (jedná se o revizi, kterou byli
všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu
10–300 kW, napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu, povinni si nechat
zpracovat do konce roku 2016). U kotlů, které
byly vyměněny před 31. 12. 2016, bude možné
tento dokument nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (fotograﬁe štítku kotle,
návod k obsluze či jiné dokumenty), případně
čestným prohlášením.
Na rozdíl od 1. kola není ve 2. kole kotlíkových dotací požadována realizace tzv. mikro-energetického opatření.
Stejně jako v 1. kole je podporována výměna
kotlů v rodinných domech a příjemci dotace
mohou být pouze fyzické osoby – vlastníci rodinných domů. Je-li dům/bytová jednotka ve
spoluvlastnictví (včetně společného jmění man-
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želů), bude vyžadován písemný souhlas spoluvlastníka. Vyžadován bude rovněž souhlas
vlastníka pozemku, je-li odlišný od vlastníka
domu/bytové jednotky. Příslušné formuláře souhlasů budou součástí podmínek krajského dotačního programu.
Výše podpory u jednotlivých zdrojů vytápění
je následující:
• automatický kombinovaný kotel - 75 % ze
způsobilých výdajů, max. 75.000,- Kč
• plynový kondenzační kotel - 75 % ze způsobilých výdajů, max. 95.000,-Kč
• kotel na biomasu (ruční) - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 100.000,- Kč
• kotel na biomasu (automatický) - 80 % ze
způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč
• tepelné čerpadlo - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč
Podrobné informace a žádosti ke stažení
na: www.msk.cz, www.dotace-kotle.cz
A nyní praktická zkušenost…
V minulém kole jsme se rozhodli o kotlíkové
dotace zažádat. Vypracovali jsme veškeré písemnosti a podali žádost. Podání žádostí sice obnášelo několikahodinové čekání ve frontě, ale stihli
jsme to včas. Naštěstí letos to vše půjde elektronicky.
Vybírali jsme s dostupných kotlů na trhu a
zúžili jsme výběr na „náš“ Viadrus a slovenský
„Attack“. Z důvodu ceny jsme vybrali Attack –
kombinovaný kotel na uhlí a peletky.
Instalace nebyla zcela jednoduchá kvůli prostoru, protože je to kotel a zásobník, s čímž se
kdysi při stavbě nepočítalo, takže dříve průchozí
chodba je nyní úzká, a abychom se dostali dále
do sklepa, musíme si hlídat váhu…
V rámci dotací jsme museli starý kotel ekologicky zlikvidovat, pořídit fotodokumentaci a
doložit k podkladům o dotaci. Kotle nám bylo
líto, protože ačkoliv byl starý, byl stále funkční. Prostě to byl kvalitní litinový Viadrus, ale
bohužel.
Protože jsme chtěli zase litinový kotel, pořídili
jsme Attack FD 25 automat s těmito parametry:
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Poþet þlánkĤ

5 ks

Objem vody v kotli

31 l

Max. provozní tlak

0,4 Mpa

Hmotnost kotle

480 kg

Hloubka kotle (vþetnČ komína)

760 mm

Výška kotle

1550 mm

ŠíĜka kotle

1220 mm

Zkušební tlak

0,8 Mpa

PĜipojení topné vody

G 2" Js

Objem zásobníku paliva

290 l

PrĤmČr odtahového hrdla

150 mm

PĜipojovací napČtí

~230/50 V/Hz

Emisní tĜída – uhlí

5

Maximální úþinnost

90,71

Jmenovitý výkon (hnČdé uhlí 17,6 MJ/kg)

23,6 kW

PrĤmČrná spotĜeba paliva pĜi jmenovitém výkonu
(hnČdé uhlí)

5,45 kg/h

Doba hoĜení (hnČdé uhlí)

30 h

Palivo hnČdé uhlí

hrášek 8–12 mm / oĜech 2 10–20 mm (8–25
mm)

Použití kotle je velmi komfortní, protože funguje podobně jako kotel plynový - v obýváku
nám stojí elektronické ovládání, kde si nastavujeme dle situace požadovanou teplotu. Zásobník
plníme cca jednou za 7 až 10 dnů – a to ve standardním zimním období bylo dostačující na celodenní provoz. Jedinou nevýhodou je nutnost minimálně jednou týdně kotel čistit, jinak se jeho
účinnost snižuje.
A teď proplácení dotací:
Celý proces trval poměrně dlouho. Než jsme se

dozvěděli o přidělení dotace, uběhly cca 3 měsíce. Poté jsme pořídili kotel atd. a dodali všechny
podklady. Platba došla zhruba za další 3 měsíce.
Samozřejmě se prvně vše musí zaplatit za vlastní.
S vyřizováním je sice práce, ale každopádně
bych všem doporučila kotlíkovou dotaci využít
a příliš dlouho neváhat!
Marián Poledník, Petra Janošová,
SNK Markvartovice

Dopravní okénko

Provozovatel autoškoly radí řidičům
Vážení spoluobčané,
na začátku tohoto článku, věnovaného silničnímu
provozu, se vám chci krátce představit. Jmenuji se
David Sotorník a aktivně jezdím osobním automobilem 20 let. Pracoval jsem jako obchodní zástupce u několika společností a na cestách jsem strávil
hodně času a kilometrů, mám koncesi na osobní automobilovou dopravu, posledních šest let jsem pracoval na magistrátu v Ostravě, na odboru „dopravně správních činností“, konkrétně jsem měl na sta-

rost oblast řidičských oprávnění a oblast autoškol.
V současné době provozuji autoškolu v Hlučíně.
Od doby, kdy jsem jako obchodní zástupce trávil na cestách hodně času, jsem začal přemýšlet,
co můžu udělat pro to, aby řidiči byli na silnicích
více ohleduplní, více předvídali a co nejvíce znali zákon o silničním provozu, zkrátka, aby těch
nevědomých řidičů, kolizních situací, nadávek a
agresivity na našich silnicích bylo co nejméně.
Nejjednodušším a rychlým řešením je začít u sebe
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a být na silnicích příkladem. Psát o sobě, nebo si
snad o sobě myslet, že jezdím přesně dle předpisů,
to by byla lež. Na druhou stránku se snažím na silnicích dodržovat pravidla „defenzivní jízdy“ a své
řidičské chyby si uvědomovat a neopakovat je.
Snažím se z pozice provozovatele autoškoly
nové řidiče, tzv. žadatele o řidičské oprávnění,
opravdu naučit co nejvíce o provozu na silnicích,
ovládat a řídit vozidlo a nejen tyto „řidiče nováčky“ připravit ke zkouškám. A kromě toho jsem se
rozhodl využít možnosti psát do pravidelné rubriky v našem obecním zpravodaji. Rubrika bude
subjektivním komentářem s osobním pohledem a
bude se věnovat oblasti silničního provozu.
Dnes bych se rád zaměřil na téma: „bezpečná
vzdálenost“.
Toto téma mě napadlo, když jsem před pár dny
pomáhal kamarádovi s odtažením nepojízdného vozidla do dílny (cca 50 km). Samotné vlečení na tak
velkou vzdálenost byl zážitek (nebýt to dobrý kamarád, odkázal bych ho na odtahovou službu). Nebudu
se dnes rozepisovat o pravidlech vlečení motorových vozidel dle zákona (rychlost nejvýše 60 km/h,
vzdálenost mezi vozidly „na laně“ nejméně 2,5 m a
nejvýše 6m atd.), ale uvědomil jsem si, že bych rád
posadil ty řidiče, kterým nic neříká pojem „bezpečná
vzdálenost mezi vozidly“, do vlečeného vozidla, kde
díky nefunkčnímu motoru nefunguje posilovač řízení ani posilovač brzd, (nejlépe by bylo, kdyby řidič
vlečeného vozidla byl zároveň majitelem vlečného
vozidla a díky tomu se celou cestu strachoval, aby
si svého plechového miláčka zezadu nepomačkal).
Věřím, že i ta nejvýše povolená vzdálenost mezi vozidly při vlečení vozidla, tedy 6 metrů, by byla s velkou pravděpodobností pro tohoto řidiče nedostačující a on si možná uvědomil, že když příště pojede
za jiným vozidlem, tak si musí (v zákoně je opravdu
použito slovo „musí“) ponechat za tímto vozidlem
dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl
vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti,
nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním.
Ještě pár pouček (možná i známých), které se
týkají bezpečné vzdálenosti a které používám při
tomto tématu v hodinách teorie v autoškole.
Dráha, která je potřebná pro zastavení vozidla,
je ovlivněna těmito základními podmínkami - reakční a brzdnou dráhou.
Reakční dráha - je dráha, kterou vozidlo ujede
od chvíle, kdy řidič zjistí, že dochází ke krizové situaci a zareaguje na ni zpravidla brzděním. Vozidlo
se však v tomto časovém úseku nadále pohybuje
stejnou rychlostí. Při rychlosti 50 km/h bývá reakční
dráha asi 14 m (délka závisí na stavu vozovky, zda
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je například mokrá, s náledím apod.). Teprve potom,
co řidič zareaguje (asi 1 až 2 sekundy, a to v případě,
že se plně věnuje řízení), začíná brzdná dráha.
Brzdná dráha - dráha při samotném brzdění, je
také různě dlouhá (délka zase závisí na rychlosti,
na stavu vozovky a na technickém stavu vozidla)
Přehled
Na suché silnici
- při rychlosti 50 km/h je celková dráha zastavení (součet reakční a brzdné dráhy) 28 m.
- při 60 km/h 37 m
- a v rychlosti 80 km/h přibližně 57 m.
Na mokré silnici
- při 50 km/h je dráha zastavení 33 m.
- při 60 km/h 45 m
- a v rychlosti 80 km/h je tato dráha až 71 m.
Snažte se dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi
vozidly tzv. „2 sekundy“. Tohoto časového úseku
je třeba k včasnému zareagování na situaci před
vámi. Pokud je vozovka mokrá nebo dokonce
namrzlá, doporučuje se výrazně tuto vzdálenost
prodloužit, protože na tomto povrchu se prodlužuje i brzdná dráha.
Poslední zamyšlení k tématu „vzdálenosti mezi
vozidly“ - přestupky a dopravní nehody.
Jak jsem se již výše zmínil, dle zákona musí
řidič jedoucí za jiným vozidlem ponechat dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, tudíž je to řidičova povinnost. Porušením této povinnosti se řidič
dopouští přestupku, za který mu může být uložena
pokuta (podle zákona č. 361/2000 Sb., § 125c,
odst. 1, písmeno k) ve výši 1.500,- až 2.500,- Kč.
Pro zajímavost uvádím něco málo z policejních
statistik. V roce 2016 bylo nedodržení bezpečné
vzdálenosti třetí nejčastější příčinou dopravních nehod zaviněnou řidičem motorového vozidla. Je ale
zajímavé, že se porušení této povinnosti řidiče (tedy
dopravní přestupek) nevyskytuje ani v první desítce přestupků řidičů motorových vozidel. Důvod je
podle mne celkem zřejmý. Jako přestupek je nedodržení bezpečné vzdálenosti v Česku těžce prokazatelný, ale v zahraničí, například v Rakousku, nebo
v Německu, tento přestupek policie řeší. Myslím si,
že je pro mne, jako řidiče, jednodušší a bezpečnější
respektovat zákon dobrovolně (i v ČR), místo toho,
abych pečlivě při jízdě sledoval jedoucí vozidla za
mnou (či stojící na kraji vozovky), zda se náhodou
nejedná o policejní vozidlo a radar, nebo zda jsem
ještě na území naší republiky (protože po přejetí
státní hranice se přestupky v dopravě opravdu řeší).
S přáním mnoha kilometrů bez nehod a slušných řidičů kolem vás
David Sotorník, provozovatel autoškoly
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Atletické mistrovství škol Hlučínska
bylo pro naše žáky úspěšné
Ve středu 24. května se konal už pátý ročník
Atletického mistrovství škol Hlučínska, kterého
jsme se taky zúčastnili. Na škole už je pravidlem,
že jsou do těchto atletických klání vysílání naši
nejstarší žáci.

V letošním roce jsme opět vybrali tři dívky
(Evu Barčovou, Lucii Robenkovou a Amálii Rykalukovou) a tři chlapce (Patrika Vjačku, Daniela Hotu a Maxe Jurečka). Od rána toho dne se na
nás obloha neuvěřitelně mračila. Stále jsme k ní
obraceli zraky a přáli si, aby se ten slibovaný a
předpovídaný déšť nespustil. Ještě za sucha jsme
odběhli 50 m a odházeli, pro nás neznámým, míčem do dálky.
Skok do dálky byl náhle přerušen silným deštěm, který nás všechny donutil opustit sporto-

viště. Naštěstí pršelo jenom několik minut, ale
protože byl déšť vydatný, byly po něm z bezpečnostních důvodů dvě disciplíny zrušeny. Přesto
se našim dětem podařilo obstát v konkurenci 14
hlučínských škol velmi dobře.
Žák 5. třídy Daniel Hota získal první místa a
zlaté medaile v běhu na 50 m a ve skoku dalekém.
Ani ostatní naši jmenovaní žáci si nevedli špatně,
za což i jim patří velký dík. Opět se potvrdilo, že i
na naší malé škole máme vynikající žáky.
Text a foto: Jana Bošňáková,
učitelka 5. ročníku
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Děti se už netrpělivě těší na prázdniny
Hurá prázdniny!
Tohoto pokřiku se přímo děsí všechny maminky a všichni tatínkové. Děti už škrtají jednotlivé
dny v kalendáři a plánují dobrodružné výpravy,
koupání v bazénu, hry, stanování, některé se těší
na exotické zájezdy k moři. Do konce školního
roku nás čekají nejen závěrečné písemné práce,
zkoušení, ale především výlet.
Nejprve se trochu zchladíme v Javoříčských
jeskyních s překrásnou krápníkovou výzdobou.
Javoříčské jeskyně se nacházejí na střední Moravě, asi 10 kilometrů západně od Litovle, a patří
mezi jeskyně přístupné veřejnosti.
Poté navštívíme romantický skvost střední
Moravy – hrad Bouzov, který si v letošním roce
prohlédneme jen zvenčí. Cílem našeho výletu
bude historický areál hradu Bouzov. Speciali-

tou tohoto ojedinělého kulturního zařízení jsou
historicky laděné, zábavně naučné programy,
které jsou svým obsahem zaměřeny pro všechny věkové kategorie návštěvníků. Na děti zde
čekají repliky středověkých zbraní, mučící nástroje, přilbice, rytířská zbroj a další zajímavosti.
Dominantou celého areálu je replika Trójského
koně s veřejně přístupnými vnitřními prostory.
V hlavě koně je potom rozhledna. V amﬁteátru
nás čeká představení „Rytíři a lapkové“, v němž
si mohou zahrát i žáci. Součástí areálu je také
střelnice, kde probíhá výcvik ve střelbě a kde si
mohou zájemci vyzkoušet svou mušku při střelbě z kuše.
Jarmila Bialasová,
učitelka 1. ročníku

Foto: internet

Konec školního roku zpříjemní dětem
i rodičům moderátoři rádia ČAS
Máte rádi hudbu, legraci a soutěžení?
V pátek 23. června přijdou do školy naši budoucí prvňáčci, rozloučíme se s našimi páťáky a
všem žákům a rodičům zpestří odpoledne moderátoři rádia Čas. Je připravený bohatý program,
občerstvení, nikdo se nebude nudit. Přijďte nás
taky povzbudit a podpořit.
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A v září? Hurá, už se těšíme na školu v novém
kabátě.
Jarmila Bialasová,
učitelka 1. ročníku
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Školu čeká velká rekonstrukce
Hurá, brzy budou prázdniny, ale . . .
Již brzy nastane pro děti i zaměstnance školy
čas oddechu, odpočinku, relaxace, ať si to každý
pojmenuje, jak si přeje.
Ale letos budou prázdniny trošku jiné. Naše
dvacetiletá dáma se chystá ke „koupi nového
kabátu“. V prostorách školy se bude klást nová
elektroinstalace, do tříd budou instalovány rekuperační jednotky, ve kterých bude docházet k
samotnému předání tepla. Čerstvý, chladný venkovní vzduch je přes teplosměnnou plochu výměníku (rekuperátor) přihříván teplem z odpadního vzduchu a tím dochází k šetření energie
na vytápění objektu při zajištění hygienických
limitů potřebné výměny vzduchu (z internetu).
To není všechno. Ve škole budou vyměněna

všechna okna za nová, obvodové zdi budou zatepleny a fasáda dostane novou barvu.
Všechny tyto práce představují pro některé
zaměstnance opravdovou představu „prázdnin“.
Bude třeba vyklidit všechny prostory školy, ať už
třídy, kabinety, knihovnu, sekretariát. Po opravách bude třeba vnitřní prostory vymalovat a
uklidit. To bude dovolená!
Prosíme rodiče, aby sledovali webové stránky školy, či poslouchali obecní rozhlas, protože
dnes nevíme, jestli všechny práce přes prázdniny
stihneme a jestli nebude nutné posunout začátek
školního roku na pozdější dobu či k vyučování
najít náhradní prostory.
Tak nám držte palce!
Šárka Kubišová, ředitelka ZŠ Markvartovice

Foto: Š. Kubišová
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Mateřská škola Markvartovice slaví
40. výročí
Konečně
jsme
se
dočkali!
Sluníčko
se
umoudřilo, usměvavé
plavání
nám skončilo a děti
opět mohou
sportovat i venku
na naší
krásné školní
zahradě.
Tak jako každoročně,
tak i letos, proběhl 3. května
zápis do MŠ a u té příležitosti i ,,Den otevřených
dveří.“ K zápisu přišlo 24 dětí a 21 jich bylo přijato. Nepřijato bylo jedno dítě z jiné obce a dvě
děti, které v září nedosáhnou 3 let.
Oslava „Dne matek“
Na oslavu ke „Dni matek“ v sále OÚ byly
pozvány nejenom maminky a babičky, ale také
tatínkové, dědové a všichni, kdo mají naše děti
rády. Děti se na slavnostní okamžik připravovaly
a moc se těšily, až se předvedou jako kočičky,
pejskové, berušky a jiná zvířátka. Děti pak předaly svůj dáreček a živé květinky.
Také oslavu „Svátku matek v Klubu důchodců
Markvartovice“ tradičně zahájily vystoupením
děti z naší mateřské školy. Děti byly odměněny
nejenom bouřlivým potleskem babiček a dědečků, ale hlavně také sladkým pamlskem.
Předškolní děti zhlédly výchovný koncert v
ZUŠ v Petřkovicích. Naši předškoláci spolupracovali, byli velmi aktivní a překvapili tím, že uhodli
všechny známé melodie písniček z pohádek.
2. června si děti užily sportovní dopoledne
spolu s klaunicemi na naší zahradě. Děti tančily,
soutěžily a na závěr se posilnily chutnou vaječinou. Překvapením byla pro nás návštěva pana
starosty s balíčkem sladkostí.
V červnu nás čeká ještě hodně akcí, ale završením školního roku bude 16. 6. 2017 ZAHRADNÍ SLAVNOST, která se letos koná k
40. výročí MŠ Markvartovice. Zveme všechny
děti, rodiče a veřejnost. Je připravený bohatý
program pro děti i dospělé. Jste všichni srdečně vítáni!
Za celý učitelský tým
Dagmar Balgarová,
ředitelka MŠ Markvartovice
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Markvartovičtí senioři navštívili
Velké Losiny
Ve čtvrtek 25. května 2017 vyjelo 46 seniorů obce Markvartovice na už tradiční, dlouho plánovaný
zájezd. Naše cesta vedla do Velkých Losin, kde jsme si prohlédli zvenčí zámek, prošli jsme se zámeckým parkem a pokračovali jsme do poslední ruční papírny v ČR.

Zámecký park

Muzeum papíren

Ta vznikla ve Velkých Losinách v Olomouckém kraji koncem 16. století a vybudovat ji dal
Jan mladší ze Žerotína. Firma je nejstarší papírenskou manufakturou ve střední Evropě a stále
papír produkuje. Dodává ho dnes např. do prezidentské kanceláře nebo na pražskou a brněnskou univerzitu, kde na něj tisknou diplomy pro
absolventy univerzity. Své zákazníky má v celé
Evropě i v Americe. V papírnách sídlí i Muzeum
papíru, které ukazuje výrobu ručního papíru, její
historii. Je zde i prodejna ručního papíru. Objekt
je kulturní památkou České republiky, od roku
2001 národní kulturní památkou.
Dalším cílem našeho výletu byla přečerpávací
elektrárna Dlouhé stráně, která má hned tři „nej“.
Je vybavena největší vodní turbínou v Evropě,
je elektrárnou s největším spádem v České republice a je vodní elektrárnou s největším celkovým výkonem. Leží v obci Loučná nad Desnou
v okrese Šumperk. Její výstavba byla zahájena
v roce 1978. Poté byla stavba na dlouhých jedenáct let zastavena, v roce 1989 bylo rozhodnuto o dokončení vodního díla. Do provozu byla
uvedena v roce 1996. Dolní nádrž se nachází na

říčce Divoká Desná a výšku hráze má 56 m. Horní nádrž leží na hoře Dlouhé stráně v nadmořské
výšce 1 350 m. Vlastní elektrárna je řešena jako
podzemní dílo. V elektrizační soustavě plní elektrárna Dlouhé stráně několik významných funkcí
– statickou, dynamickou a kompenzační. Zajímají vás tyto pojmy? Jste zvědavi na toto monumentální dílo, které je celé výtvorem chytrých
českých hlav? Pak vám nezbude, než nasednout
do auta a zajet se na Dlouhé stráně podívat.
Náš výlet jsme ukončili v restauraci u papírny,
kde si každý z nás mohl objednat něco k obědu.
Cesta zpět do Markvartovic proběhla v pohodě,
vezl nás autobus společnosti Arriva a pan řidič
měl pochopení pro všechna naše přání.
Už v autobuse jsme plánovali, kam povede
naše cesta příští rok. Nechcete jet s námi?
Šárka Kubišová,
ředitelka ZŠ Markvartovice
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Vchod do elektrárny

Tělo elektrárny

Dolní nádrž

U horní nádrže

Dobrý den,
chtěla bych tímto poděkovat panu starostovi
obce Markvartovice, kulturní komisi a Sboru pro
občanské záležitosti za ﬁnancování a přípravu
letošního zájezdu pro seniory. Poděkování patří
taky vedoucí zájezdu paní Mgr. Šárce Kubišové
za skvělou organizaci.
Letošní zájezd se mi líbil, nejdříve jsme jeli do
ruční papírny ve Velkých Losinách, kde jsme
měli možnost poznat výrobu papíru od roku 1596
až do dnešní doby. Dozvěděli jsme se také, co
se s papíru vyrábí, kde se prodává i které
známé osobnosti a instituce výrobky používají. Po prohlídce provozu jsem v duchu
ocenila těžkou práci všech pracovníků.
Zaslouženě byl objekt jmenován Národní
kulturní památkou České republiky.
Dále jsme jeli na prohlídku přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně, výklady průvodce si užili nejvíce muži, já jsem
se pak kochala výhledem shora, kde nás
vyvezl autobus a my jsme tudíž nemuseli asi 300 schodů šlapat pěšky. Také jsem

se dozvěděla, že elektrárna byla zařazena mezi
sedm divů Česka.
Po prohlídce jsme jeli na oběd a pak následovala cesta domů.
Co víc dodat, pan řidič řídil bezpečně a v pohodě nás dovezl zpátky, počasí nám přálo, nálada
byla výborná a už se můžu těšit na příští rok.
S pozdravem Helena Tesařová
K poděkování se připojují další účastnice zájezdu paní Prokopová, Ďuržová, Stoklasová, Bušová, Klečková, Janošová.
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Foto: Karel Kubiš
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Starší přípravka „Ajax“
SK Markvartovice opět zvítězila!
V sobotu 13. 5. 2017 se
na místním fotbalovém
hřišti uskutečnil další z
letošních turnajů fotbalových přípravek našeho
regionu. Na našem krásném fotbalovém trávníku
se spolu tentokrát poměřilo celkem 10 mužstev ve 2 věkových kategoriích - benjamínci (6-8 let) a starší přípravka (1011 let).
Domácí tým „Ajax“ SK Markvartovice v kategoriii starších přípravek předváděl velmi pěkné
fotbalové výkony. Bez jediného zaváhání a pouze s 1 obdrženým gólem za celý turnaj zvítězil ve
všech svých zápasech a zaslouženě si tak vybojoval pohár a zlaté medaile za 1. místo v tomto
turnaji.

Poháry a medailemi však byli odměněni i
všichni ostatní účastníci turnaje, protože v tomto
věku nejsou až tak důležitá pouze vítězství, ale
hlavně to, aby děti měly ze své hry radost a u
sportu vydržely co možná nejdéle. Za to patří
velký dík nejen trenérům a funkcionářům, ale
hlavně i rodičům, kteří své děti v dnešní hektické
době ke sportu vedou.
Poděkovaní si samozřejmě zaslouží také
všichni ti, kteří se postarali o zdárný a bezproblémový průběh turnaje.
Na fotograﬁi si můžete prohlédnout borce našeho vítězného týmu - brankář: Tomáš Tesař,
spodní řada: Max Smetana, Ondra Važík, Katka
Frydryšková, horní řada: Šimon Drozd, Danek
Hota a Tonda Poledník.
Dušan Drozd, SK Markvartovice
Foto: E. Drozdová
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Spolku HC Lipina se loňský úspěch
zopakovat nepodařilo
Druhý březnový víkend vyvrcholila závěrečnými zápasy amatérská hokejová liga v Buly aréně
v Kravařích. Ročníku 2016/2017 se tentokrát zúčastnilo 23 týmů z celého našeho regionu.
Soutěž se odehrála podobně jako loni jednokolovými vzájemnými zápasy v základní části, po které
následovalo opět atraktivní play-off. V němž už došlo
k několika změnám. Přímý postup do osmiﬁnále si zajistilo prvních deset týmů, týmy na 11. až 22. místě
musely do předkola, na tým na posledním 23. místě
zbyl „černý Petr“ a nikam nepostoupil. Samotné play-off, s výjimkou závěrečného ﬁnálového zápasu a zápasu o 3. místo, se tentokrát odehrálo na dva zápasy,
přičemž o postupujícím rozhodoval větší počet bodů,
skóre nehrálo roli. V případě rovnosti bodů po druhém
zápase se jely tři samostatné nájezdy na každé straně.
Náš tým HC Lipina Markvartovice tedy vstoupil
do soutěže s jednoznačným cílem umístit se po základní části do desátého místa a v play-off proniknout co nejdál. Se střídavými úspěchy jsme si nakonec pohlídali přímý postup do osmiﬁnále a po základní části jsme v tabulce obsadili sedmou příčku.
Prvním soupeřem v play-off nám byl tým z desátého místa po základní části HC Bohuslavice. Mladý
a ambiciózní tým z Bohuslavic na nás v prvním
zápase doslova vlétl, poměrně brzy se ujal vedení,
které postupně navyšoval a na začátku třetí třetiny
už vedl o tři branky. Zlepšenou hrou se nám podařilo manko dohnat, v posledních minutách jsme
srovnali a doslova v posledních sekundách se nám
podařilo vsítit vítězný gól na konečných 6:5. Musíme přiznat, že nevyhrál lepší, ale šťastnější tým. Pro
konečný postup do dalšího kola nám tedy v odvetě
stačila remíza. Druhý zápas nabídl divákům snad
vše, co hokej přináší. Nevyužité přesilovky 5 na 3,
neproměněné trestné střílení, ale taky pěkné góly
na obou stranách. Bohuslavice téměř po celý zápas
vedly o jeden gól, ale nám se podařilo vždy skóre

srovnat. Nakonec jsme zápas otočili v náš prospěch
a zápas skončil stejným výsledkem jako ten první
6:5. Potvrdili jsme roli mírného favorita a postoupili do čtvrtﬁnále. Tam jsme už favority rozhodně
nebyli, čekal nás velmi silný soupeř HC Hať, který
na tuto sezonu posílil kádr a po základní části obsadil druhou příčku tabulky, těsně za suverénem letošního ročníku HC Peugeot Opava. V základní části
jsme s HC Hať prohráli a stejně tak dopadl i první
zápas čtvrtﬁnále. I když jsme dali úvodní branku,
soupeř nás pak přehrál, doslova k ničemu nepustil a
vyhrál jednoznačným výsledkem 5:1. Odveta byla
na programu hned druhý den. Opět se nám podařilo
vstřelit první branku, ale tentokrát jsme to byli my,
kdo soupeře přehrál. Po zodpovědném výkonu podpořeném výborným brankářem jsme zápas zvládli
a vyhráli taky celkem jednoznačně 6:3, kdy soupeř
korigoval skóre až v posledních sekundách. Na zápasy bylo srovnáno a o postupu musely rozhodnout
samostatné nájezdy. V nich jsme stejně jako loni
neuspěli, soupeř proměnil poslední třetí nájezd,
vyhrál 0:1 po nájezdech a postoupil mezi poslední
čtyři týmy. HC Hať nakonec došla až do ﬁnále, kde
podlehla celkovému vítězi HC Peugeot Opava.
Zklamání z vyřazení bylo zřejmé, nájezdy nám
nejdou, budeme muset na této dovednostní soutěži
ještě zapracovat. V konečné tabulce jsme obsadili 6. místo a přesto, že jsme nezopakovali loňský
úspěch (3. místo), můžeme být s tímto umístěním
spokojeni. Odměnou nám je podpora fanoušků, kteří se na naše zápasy přišli podívat. Tímto jim a také
naší obci ještě jednou moc děkujeme!
Za HC Lipina Markvartovice
Libor Rostek
Oﬁciální webové stránky AHL Kravaře: http://
www.ahl-kravare.cz/
Opavský deník: http://opavsky.denik.cz/hokej_
region/hokej-ahl13032017.html

Konečná tabulka 2016/2017
1 HC Peugeot
2 HC Hať
3 HC Derby Kouty
4 HC Monaco Kouty
5 HC Horní Lhota
6 HC Lipina Markvartovice
7 HC Buldoci Branka
8 AZ Pneu Jaktař
9 HC Bolatice
10 HC Autodíly Pema
11 HC Bohuslavice

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

HC Otice
HC Mexiko
HC Prajz Hlučín
HC Kozmice
HC Sršni Píšť
HC Štěpánkovice
HC Sharks Zábřeh
HC Senior Centrum Opava
HC Kobeřice
HC Viking
HC Isotra
HC Storm
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Hasiči zachraňovali člověka
z vodní hladiny
Milí čtenáři, rád
bych vás informoval o činnosti našeho
sboru v obci. Členové
našeho sboru se zúčastnili celorepublikového setkání hasičů
na sv. Hostýně. Dne
30. 4. vypukly oslavy
spojené se stavěním
máje. Přestože to bylo velmi náročné, tak se nám
i našim dorostencům podařilo májku i uhlídat.
Byla celý měsíc ozdobou obce. Také naše jednotka se pravidelně scházela, přičemž probíhala
údržba techniky a odborná příprava. Léto bylo již
na dosah a s ním propukl zátěžový víkend našich
členů jak po fyzické, tak psychické stránce. V pátek 9. 6. 2017 proběhly v naší obci noční hasičské závody a zároveň zde proběhlo 4. kolo Noční
Hlučínské hasičské ligy. Naše sportovní družstva
mužů a žen obsadila ve velké konkurenci zúčastněných družstev stupně vítězů. Muži i ženy
nasadili vysokou laťku pro přihlášené družstva.
Muži obsadili 1. místo, které si drželi od začátku až do konce, a ženy obsadily krásné 3. místo.
Dne 10. a 11. 6 začaly oslavy odpustu a 640 let
naší obce. Po oba dny naši členové SDH se starali, aby vše proběhlo v pořádku. Stavěli stánky,
připravovali různé dobroty, které pak ve stánku
prodávali. Také si vzali na starost tekuté občerstvení. Přestože počasí si po oba dny s námi hrálo,
tak oslavy odpustu a 640 let naší obce se povedly
a navštívila je spousta místních i okolních lidiček. Děkujeme všem členům za odvedenou práci
a samozřejmě i za podporu našich občanů.
JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ MARKVARTOVICE

nádrž, která byla za dlouhé roky již velmi plná
bahna a různých stavebních sutin. Proběhlo několik výcviků nositelů dýchací techniky, pilařů,
doplňování vody a odzkoušení všech agregátů v
jednotce. Členové taky vyráběli novou káď pro
požární sport dle přesných parametrů SH ČMS.
Došlo také k obměně hadic ve výjezdovém voze
Mercedes-Benz Atego za modernější zúžené hadice místo C-52 na C-42 a B-75 na B-65.

Milí spoluobčané,
chtěl bych vás tímto stručně seznámit s událostmi a aktivitou za uplynulé poslední tři měsíce tohoto roku. Naše jednotka vyjížděla hned k sedmi
událostem v našem katastru. Pětkrát k čerpání
vody, dopravní nehodě na nové cestě směrem
Hlučín a k záchraně osoby z vodní hladiny. Naše
jednotka také ve velkém nasazení čistila požární
Zpravodaj obce Markvartovice číslo 2, červen 201725
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Snímky: členové SDH
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Činnost mladých hasičů SDH
Markvartovice v prvním pololetí roku 2017
Po zimní přípravě, která se odehrávala převážně v místní tělocvičně základní školy, jsme
se v jarních měsících opět přesunuli do hasičské zbrojnice a na areál kynologů, abychom se
mohli připravovat na jarní boje v hlučínské lize
mládeže a v celostátní hře Plamen. K první letošní soutěži jsme se vydali do sousedních Ludgeřovic, kde nás vedle štafety dvojic a štafety
4 x 60 m čekalo bohužel nepříliš příjemné počasí. V některých momentech bylo na zváženou,
zda místo sportovní obuvi neobout spíše sněhule,
kdy se v nedělním dopoledni objevovaly i sněhové přeháňky. Nakonec se s nástrahami počasí,
ale i s disciplínami všichni zdárně vyrovnali a
starší žáci si odvezli celkově 4. místo a mladší
10. místo.
Na konci měsíce dubna se konalo další kolo
ligy v Hlučíně v areálu místní štěrkovny. Vedle
štafety dvojic se zde běžel také letos poprvé požární útok. Starší žáci se umístili celkově na 7.
místě a mladší žáci na 10. místě.
V den státního svátku 8. 5. jsme se vydali na
další soutěž do Bohuslavic, které nebylo jen dalším kolem ligy mládeže, ale také jarní částí postupové soutěže celostátní hry Plamen. Mladší žáci v
lize obsadili 7. místo. Ve hře Plamen obsadili ve
svém okrsku parádní 1. místo ☺. Starším žákům
tato soutěž vyšla ještě lépe a když po vítězství ve
štafetě vyhráli také disciplínu požární útok, bylo
z toho suverénní vítězství v ligovém kole a od-

váží si plný počet bodů do celkové tabulky. Ve
hře Plamen obsadili také 1. místo ve svém okrsku
a vybojovali si právo startovat v okresním kole,
které se v letošním roce konalo v Borové.
O týden později se naši mladí hasiči vydali
na soutěž do Bobrovníků. Mladší žáci obsadili
v lize 6. místo. V pohárové části, kde se započítávala také uzlová štafeta, obsadili krásné 3.
místo. Starší žáci ukázali na soutěži skvělý požární útok s časem 17,04 s tuto disciplínu ovládli, akorát nepříliš vydařená štafeta je odsunula
na celkové 5. místo. V pohárové soutěži obsadili
místo šesté.
Díky vybojovanému postupu ve hře Plamen,
se 20. května naši starší žáci vydali porovnat své
síly s nejlepšími družstvy okresu Opava do nedaleké Borové. Soutěž, která se skládala celkově
z 5 disciplín (požární útok CTIF, štafeta CTIF,
štafeta dvojic, štafeta 4 x 60 m a požární útok),
obsadili naši žáci celkově krásné 4. místo. Tímto
gratulujeme k dosaženému úspěchu a děkujeme
za reprezentaci sboru v okresním kole ☺. (Na
závěr, co k této soutěži ještě dodat??? Tak jsme
čtvrtí no a cóóóó) :-D.
Dne 28. 5. se naše členka Karolína Horčičková zúčastnila Globus Cupu v Opavě v disciplíně
60 m překážek. V široké konkurenci 36 starších
žákyň obsadila krásné 7. místo, v osobním rekordu 14,59 sekundy si vybojovala II. výkonnostní
třídu. Gratulujeme☺

Okresní kolo dorostenců
a dorostenek v Borové
Dne 21. května se naše dorostenky Kristýna
Tessarzová v kategorii starší dorostenky a Karolína Horčičková v kategorii mladší dorostenky
zúčastnily jarní části okresního kola v Borové. V
disciplíně 100 m překážek dosáhla Kristýna čas
19,68 s a Karolína v osobním rekordu čas 20,85 s.
Nutno podotknout, že čas Kristýny byl nejlepším
časem mezi všemi dorostenkami na této soutěži.
Obě děvčata tuto disciplínu ve svých kategoriích
s přehledem ovládla. Poté následovala další dis-

ciplína - dvojboj. Kristýna docílila času 19,97 s a
Karolína čas 21.19 s. Taktéž tuto disciplínu obě
děvčata ve svých kategoriích ovládla. Bohužel se
do celkových výsledku započítávají také výsledky z podzimního kola, které se děvčatům už tolik
nevydařily. V celkovém pořadí obsadily holky
shodně opravdu těsně 2. místo ve svých kategoriích. Tímto k docíleným výsledkům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci SDH
Markvartovice v okresním kole.
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Soutěž Dobroslavice – foto Kristýna Tessarzová

Okresní kolo dorostenek v Borové – foto Tomáš
Návrat

Soutěž Bobrovníky – foto Tomáš Návrat

Okresní kolo dorostenek v Borové – foto Václav
Koterec

Okresní kolo žáků v Borové foto Martina Juraštíková
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Marián Poledník, Jan Kolaska,
Adam Hofrichter,
členové SDH

VEST POCKET REVUE - devadesátiletá
- první hra Jiřího Voskovce a Jana Wericha
„Jednoho únorového večera byla zakoupena u
pana Nepraše v menší obci východních Čech láhev rumu za 24 Kč.
Téhož večera obsah láhve byl smíchán s horkou vodou, oslazen, přidáno citrónové šťávy a
získaná kapalina byla vypita.
Na dně prázdné láhve byla nalezena Vest
pocket revue.“
/V+W v programu Švandova divadla/
Jak to tenkrát bylo:
Osvobozené divadlo se ustavuje roku 1925 pod
vedením Jiřího Frejky, jako sekce Svazu moderní kultury Devětsil. Záhy však začnou neshody
ohledně směřování divadla. Jiří Frejka spolu s
Emilem Františkem Burianem založí vlastní scénu Dada. Osvobozené divadlo převezme Jindřich
Honzl.
J Za neshodami uvnitř souboru Osvobozeného divadla následoval zlom, který zásadně
změnil chod divadla. Byl jím náhlý příchod Jana
Wericha a Jiřího Voskovce, který zahájil novou
historii českého divadelnictví. Jejich příchod do
Osvobozeného divadla zapříčinil zejména Jindřich Honzl. Nejprve byli pouze výpomocnou silou, záhy se ale stali platnými a respektovanými
členy celého souboru.
J Slavné forbíny, s kterými po válce pokračoval
Jan Werich i s Miroslavem Horníčkem, vznikly
hned při premiéře Vest pocket revue a zrodily se
ze zádrhelu ve výpravě. Při představení měla být
rychlá proměna scény, kulisáci ji nestihli, přetrhly se provázky, na kterých kulisy visely a proto je
z nouze, aby lidé nemuseli dlouho čekat, vystrčili
před oponu a řekli jim: něco povídejte. Oba klauni s tím ale neměli problém, protože podobnými
výstupy se bavili i v soukromí…
J V Klobouku ve křoví vypráví Voskovec, jak
vznikl nejstarší dialog, Nepřípadný dvojzpěv o
hrobce: „Aniž jsme si to uvědomovali, věnovali
jsme se cvičným improvizacím…naše improvizace byly výlučně komické a velice dadaistické.
Jedna z nich byla zvlášť šílená a zvlášť komická.
Jednoho dopoledne zazvonil v mém bytě Werich,
a když jsem otevřel dveře, řekl naprosto vážně:
Máucta, já jsem slyšel, že máte na prodej hrobku. Já právě tak vážně a věcně jsem okamžitě odpověděl: Ano, mám. Račte dál, já vám ji ukážu.

Zavedl jsem ho do svého pokoje (bydleli jsme
tenkrát ještě oba u rodičů), ukázal mu na skřínku,
načež následovalo asi dvacet minut naprosto naturalistického obchodního rozhovoru, kdy jsme
si vyměňovali informace a posudky o kvalitě,
slohu, materiálu, trvanlivosti a váze hrobky; pak
nastalo smlouvání o ceně, které jsme však vedli převráceným způsobem: to jest kupec nabízel
víc, než majitel požadoval. Konečně jsme se nedohodli a Werich uraženě odešel, zatímco já za
ním na schodech pokřikoval potupné poznámky.
Teprve za chvíli se Jan vrátil už ne „v roli“, a pak
jsme se teprve smáli.“
J Název „Vest pocket revue“ vznikl podle tehdy dovážených zápalek Vest pocket. Dávaly se
do kapsičky u vesty. Doslovný překlad tedy je:
Revue z kapsy u vesty.
J Premiéra „Vest pocket revue“ se uskutečnila
19. dubna 1927 ve dvoraně sálu Umělecké besedy, který byl pronajatý Osvobozenému divadlu.
Premiéra měla být zároveň i derniérou. Mělo
to být jednovečerní představení a bylo určeno
absolventům Carnotova lycea z francouzského
města Dijonu, které Voskovec v letech 1921 až
1924 absolvoval.
J Hra byla napsána v devatenácti obrazech.
Obrazy byly dále rozděleny na jednotlivé scény
podle francouzského způsobu značení. To znamená, že když postava vstupovala na jeviště,
začínala nová scéna. Zároveň byly seskupeny do
tří aktů oddělených dvěma přestávkami. Liché
obrazy se hrály na scéně, sudé na předscéně, aby
se mezitím mohly vyměnit kulisy. V revue vystupovaly tři druhy postav. Ty, které byly součástí
hlavního příběhu, ty, které hlavní aktéři potkávali
na svém putování, a Voskovec s Werichem, kteří
hráli několik různých postav.
J V roce 1927 po úspěchu „Vest pocket revue“
nabídl Jindřich Honzl Voskovcovi a Werichovi
spolupráci. Se svým tehdejším Osvobozeným
divadlem se oddělil od spolku Devětsil a rozhodl
se, že bude produkovat avantgardní hry nezávisle. Voskovec a Werich se k tomuto divadlu připojili jako herci i se svou „Vest pocket revuí“ a
přijali tak Honzlův název Osvobozené divadlo.
Poprvé tam s ní vystupovali 28. května 1927.
J „Co vlastně byla Vest pocket revue?“ ptá se
v Tvorbě z roku 1929 Julius Fučík. „Veselá směs
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obrazů, ve kterých několik studentských divochů
dělalo šprýmy, hýřilo nápady a bavilo sourodé
publikum? Nebo bylo tajemství jejího vytrvalého úspěchu v něčem trvanlivějším? V něčem, co
mělo hluboké sociální kořeny, a proto se muselo
rozvinout?“
J Úspěch „vestpocketky“ byl základem umělecké spolupráce Voskovce a Wericha. Podle jedněch pramenů se hrála 208x, podle jiných 245x.
Na každý pád přinesla úspěch i tvůrčí zkušenost
do další vlastní tvorby.
Obsah celé hry /z wikipedie/
Fotograf Blažej Jossek, který sbírá fotograﬁe
rozzuřených lidí, připravuje výstavu svého celoživotního díla. Ve sbírce mu chybí pouze fotograﬁe spisovatele Kvída Marii de la Camera Obscura, pověstného kliďase. Jossek si na pomoc
přizve své potrhlé švagry Sempronia Housku (J.
Werich) a Publia Ruku (J. Voskovec), aby vyvedli z míry spisovatele Kvída, a on tak získal kýženou fotograﬁi. Od té chvíle se začíná honička, v
níž fotograf Jossek, Sempronius a Publius pronásledují spisovatele a jeho sekretářku po celém
světě.
(Názvy hrdinů bylo také soukromé dada. Werich chodil se slečnou Zdeňkou Houskovou, odtud Sempronius Houska, a Voskovec v té době
miloval Simonu Mainovou (main je francouzsky
ruka, proto Publius Ruka), sestru své pozdější
první ženy Madelaine Mainové.)
Cesta začíná v Praze a další obrazy se postupně
odehrávají v Paříži, na zaoceánském parníku, ve
Spojených státech, v Haparande – což je záhadné
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místo poblíž severního pólu, pak ve Lhase a v
Africe. Cesta tak, jak začala, končí v Praze posledním obrazem nazvaným Všude dobře doma
nejhůř.
V revue vystupovaly pouze dvě herečky –
Světla Svozilová jako spisovatelova sekretářka a
Vlasta Petrovičová, která hrála postupně všechny
místní krásky. Tance nastudoval začínající Saša
Machov. Nedílnou součástí revue byla hudba,
kterou vybírali V+W společně s Josefem Kysilkou, přítelem J. Voskovce. Nebyly použity žádné
původní skladby – převažovaly jazzové melodie,
které V+W opatřili českými texty. Hudbu obstaral orchestr The Foolish Fellows (původně studentská kapela), který řídil Josef Kysilka.
„Udělali jsme jedno představení pro svou vlastní srandu. Bez programu a teorie. Všechno nám
bylo k smíchu a zpívali jsme: – To se přece vyplácí/dělat si ze všeho legraci. - My jsme divadlo
nikdy dělat nechtěli, protože jsme ho považovali
za mrtvý útvar. Věřili jsme ﬁlmu, studovali práva
a udělali pro srandu jeden večírek, který byl Voskovec dlužen klubu svých bývalých spolužáků.
A ten večírek jsme pak opakovali dvěstěpadesátkrát a bylo z nás divadlo.“
/Jiří Janoušek: Rozhovory s Janem Werichem/
(Citace a informace byly převzaty z různých
zdrojů, většinou z knih F. Cingera). Otištěno
v Obšťastníku – časopisu, který 2x ročně vydávají Werichovci z.s. pro své členy i nečleny, prostě pro lidi, kteří mají rádi humor a jsou mladí
tělem i duchem.
Foto: archiv
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Akce Den Země s chovateli měla
u dětí velký úspěch
Tradiční akcí spolku chovatelů je každoroční
uspořádání oslavy Dne Země. Akce se koná pravidelně v dubnu a je určena pro žáky naší základní školy. Ale protože nám letošní počasí nepřálo,
byli jsme nuceni tuto akci odložit až na 2. května.
Vše probíhalo v areálu chovatelského střediska,
kde pro děti byly připraveny různé soutěže, kvízy, malování obrázků i malá výstava zvířat. Tady
se děti mohly seznámit nejen s běžnými domácími zvířaty, ale i s hady či pavouky a třeba si je
i pohladit. Žáci jednotlivých tříd soutěžili mezi
sebou v připravených disciplínách. 1. až 3. třída

soutěžila v malování obrázků a ti nejlepší byli
odměněni medailemi, 4. a 5. třída vyplňovala
vědomostní kvíz. Nejlepší tři žáci z každé třídy
si pak převzali poháry z rukou starosty obce. Završením celé akce bylo tradiční opékání párků u
táboráku a vypouštění poštovních holubů. Myslím, že mohu za všechny zúčastněné konstatovat,
že akce se nám vydařila. Poděkování patří všem
členům ZO, učitelskému sboru i panu starostovi
za skvělou spolupráci a atmosféru při konání této
akce.
Hubert Návrat

Foto: L. Návrat

Smažení vaječiny zpestřila nejen
Hlučíňanka
Členové ČSCH ve spolupráci s kulturní komisí
uspořádali v sobotu 3. 6. 2017 ve svém chovatelském areálu „smažení vaječiny“ pro širokou
veřejnost. Kdo neměl chuť na vaječinu, mohl si
dát třeba uzené maso nebo klobásu čerstvě vytaženou z udírny a ke kávě výborné hlučínské
koláče. Ani o zábavu nebyla nouze. Pro děti bylo
zajištěno vystoupení „piráta z Karibiku“ Jacka
Sparrowa, jízda na koni a malý skákací hrad.

Po celé odpoledne hrála k poslechu i tanci dechová hudba „Hlučíňanka“, kterou pak k večeru vystřídalo „Duo Kolorit“. Počasí nám přálo,
společnost byla skvělá a tak jsme se rozcházeli
až pozdě večer. Všem, kteří se podíleli na této
bezesporu vydařené akci, děkujeme a těšíme se
na smažení vaječiny v příštím roce.
Hubert Návrat
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Foto: Z. Pistovčáková
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ZO ÿSCH Markvartovice Vás zve
na Místní výstavu drobného zvíĢectva
poĢádanou v areálu chovatelského stĢediska
ve dnech 19. – 20. 8. 2017.
O obĀerstvení a zábavu postaráno
SrdeĀnď zvou poĢadatelé
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Zájem zahrádkářů o výstavu Flora
Olomouc byl značný
Českým zahrádkářským svazem v Markvartovicích byla na rok 2017 plánována návštěva výstavy Flora Olomouc.
Zájezd na jarní výstavu Flory Olomouc se
uskutečnil dne 21. dubna 2017. Autobus byl plně
obsazen členy zahrádkářského svazu, jejich rodinnými příslušníky a doplněn o zájemce z řad
občanů Markvartovic. Zájezd na Floru Olomouc
se vydařil, počasí nám přálo, nepršelo, i sluníčko
nám svítilo. Účastníci zájezdu navštívili pavilo-

ny s nádherně naaranžovanými květy, doplněné
různými stylovými maskami z Thajska, pavilon
bonsají, prošli si celé výstaviště a nakoupili různé rostlinky, keříky, květiny i jiné věci, nezapomněli ani na své hladové žaludky, které zaplnili
různými dobrotami a v odpoledních hodinách se
vraceli zpět domů do Markvartovic.
Lydie Šlosárková, jednatelka českého
zahrádkářského svazu

Foto: internet
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Pepikovi syncy mají kalendář nabitý
sportovními akcemi
Rok 2017 je již pátým rokem oﬁciálního
působení spolku „ PEPIKOVI SYNCY“ a
jako každý rok je náš
kalendář plný sportovních akcí a turnajů.
Tím prvním byl v únoru „Turnaj o putovní
pohár přeborníka obce
Markvartovice“
ve
stolním tenise. Jubilejní pátý ročník turnaje se díky velké účasti konečně mohl rozdělit do dvou kategorií. V hlavní
kategorii, a poprvé i ve speciální kategorii žen,
mládeže a invalidních důchodců, se turnaje zúčastnilo celkem 32 hráčů.
Vítězem jubilejního V. ročníku se stal opět po
roce Jindra Folta (celkově již potřetí), na druhém
místě se umístil Tomáš Bárta a třetí místo obsadil
Jaromír Smital. V kategorii žen, mládeže a invalidních důchodců se stal vítězem Ondra Fichna,
na druhém místě se umístila Maruška Smitalová
a třetí Angelika Turpel (časem bude možná tato
skupina nejpočetnější. ☺).
Další akcí byl tradiční Velikonoční turnaj v nohejbale, který se uskutečnil v dubnu v tělocvičně
základní školy – vítězové turnaje: Poledník Ivo,
Stoklassa Milan, Plaček Arnošt.

3. června proběhl na umělém povrchu sportovního hřiště již 6. ročník turnaje „O pohár starosty obce“ v nohejbale, kterého se účastní pouze
družstva současných obyvatel obce nebo „domorodců“. Počasí nám jako každoročně přálo a nad
skvělou zelňačkou (sponzor Lazar Kiki) nám ani
nedošlo, že těch fanoušků rok co rok ubývá… ☺
Po celodenním boji nakonec z rukou starosty
obce p. Myslivce převzali putovní pohár a sošky pro vítěze - Tesař Petr, Drozd Dušan a Tesař
Radim. Druhé místo – Zdražila Lukáš, Vilášek
Jiří, Pistovčák Vladimír a třetí místo – Novák
Ondra, Fekete David a Lazar Jiří. Největším překvapením turnaje byl tým „Kolaska boys“, který se umístil na čtvrtém místě a získal speciální
„bramborové“ medaile.
To bylo krátké shrnutí, co se událo v první polovině roku.
Druhou polovinu zahájíme 12. srpna tradičním
turnajem v malé kopané „Günter Cup 2017“,
který se letos uskuteční již po jedenácté! V září
proběhne noční turnaj v nohejbale a pak už se
na zbývající dva turnaje přesuneme zpět do tělocvičny.
Fotodokumentaci ze všech akcí je možno nalézt na www.pepikovisyncy.rajce.idnes.cz.
Za „Pepikove synky“
Milan Stoklassa

Foto: H. Brabencová
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Kde:

Kulturní dĤm Darkovice

Kdy:

záĜí – listopad 2017 (sobotní odpoledne)

Poþet lekcí: 10 + 1 závČreþná (každá výuková lekce trvá 3x 45 minut)
Tance:

waltz, valþík, tango, quickstep, polka,
mambo, cha-cha, jive, blues, slowfox

Cena:

3 000,- Kþ/pár (pĜihlášení a úhrada zálohy 1 000,- Kþ/pár do
30. 6. 2017)

Urþeno:

zaþáteþníkĤm a mírnČ pokroþilým taneþníkĤm v první skupinČ
velmi pokroþilým taneþníkĤm ve skupinČ druhé

Kontakt pro pĜihlášení a pĜípadné dotazy: E-mail: alena_konecna@post.cz
Telefon:
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737 500 692
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STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ,
GASTRONOMIE A SLUŽEB SČMSD
ŠILHEŘOVICE, s. r. o., Dolní 356, PSČ 747 15

Vážení občané,
dovolujeme si vám několika krátkými informacemi přiblížit dění několika posledních týdnů naší
školy.
V rámci programu INTERREG VA Česká republika Polsko proběhl v polovině května na naší škole další ze
vzdělávacích workshopů, tentokrát na téma Stolničení. Výuku
pro žáky naší i partnerské polské školy vedli renomovaní
odborníci z praxe - paní Zuzana Vašutová, ředitelka SPA
hotelu Lanterna z Velkých Karlovic společně se sommeliérem
hotelu Miroslavem Sochorem.
V letošním roce se pedagogové naší školy účastnili v rámci
školního vzdělávání programu Erasmus+ jazykových pobytů
v Rakousku, Německu a Velké Británii s cílem zdokonalit metody výuky cizích jazyků na naší škole.
V rámci propojení teoretické výuky s praxí proběhl další ucelený blok přípravy pokrmů pod vedením
odborníka z praxe, tentokrát šéfkuchaře hotelu Mercure Ostrava Jana Klimoszka, který společně
s žáky 1. ročníku oboru Hotelnictví připravil jarní menu.
To, že chemie není nezáživná nuda, ale zajímavý, dynamický
a někdy také dramatický a zábavný obor, se snažili prakticky
demonstrovat žáci oboru Analýza potravin, a to prostřednictvím
působivých videí, které sami natočili.
Můžete je zhlédnout na https://www.facebook.com/
sssilherovice/ https://www.facebook.com/sssilherovice/

Rádi bychom informovali také o tom, že na studijní čtyřleté i učební tříleté
obory stále ještě přijímáme nové uchazeče.
Více informací naleznete buď na www.hssilherovice.cz,
nebo na tel. č. 595 054 106.

Nabídka pracovního místa

Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD
Šilheřovice, s. r. o., Dolní 356, PSČ 747 15
Od 1. 9. 2017 přijmeme do pracovního poměru kuchaře – kuchařku
na plný pracovní úvazek. V případě zájmu nás kontaktujte
na e-mail: sekretariat@hssilherovice.cz nebo na tel. čís. 595 054 106.

38

 Zpravodaj obce Markvartovice číslo 2, červen 2017

AUTOŠKOLA SHREK
ěIDIýSKÉ OPRÁVNċNÍ A, B, BE, C, CE, D

V kvČtnu jsme otevĜeli novou poboþku v HluþínČ
(ulice Ostravská 92/53, nad Canisem).

Jsme také akreditované školicí stĜedisko (získání profesního prĤkazu) a nabízíme mnoho
nadstandardních služeb. Naším individuálním a lidským pĜístupem nauþíme ovládat vozidlo každého.
DČláme vše proto, abyste se na cestách cítili uvolnČnČ a zvládli s pĜehledem každou situaci.

KONTAKT
Bc. David Sotorník (vedoucí poboþky v HluþínČ), tel.: 737 029 159
www.autoskolashrek.cz, f: Autoškola SHREK Hluþín
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