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Sport
Velikonoční jarmark aneb Vítání jara v Markvartovicích na straně 17.

Slovo úvodem

Vážení spoluobčané, milí čtenáři.
V rukou držíte první vydání Zpravodaje obce
Markvartovice. Prostřednictvím tohoto čtvrtletníku vás chceme informovat o důležitém dění
v naší obci.
Věřím, že i v malé obci může vznikat dobrý
zpravodaj, pokud se dělá srdcem.
Našla jsem spolupracovníky se stejným názorem a ti tvoří redakční radu.
Jsou to: Tomáš Halfar, Šárka Kubišová, Marián Poledník a Petra Janošová.
Zpravodaj bude vznikat ,,u nás doma“ a budeme rádi, když se na jeho tvorbě budete také hojně podílet. Své příspěvky, názory nebo zajímavé
fotografie můžete posílat na adresu: redakce@

markvartovice.cz, případně je doručte v zalepené obálce označené textem „ZPRAVODAJ“ do
poštovní schránky na obecním úřadu.
Vždyť v současné době, kdy jsme díky moderním technologiím zahlceni informacemi z celého
světa, často nevíme nic o svých nejbližších sousedech a o životě v obci.
Zajímá nás, jaká témata chcete ve čtvrtletníku
nacházet a jak se vám zpravodaj líbí.
Všem našim čtenářům přeji za celou redakční
radu příjemné počtení a dny plné jarního sluníčka.
Zuzana Pistovčáková, místostarostka obce,
šéfredaktorka zpravodaje

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
máte před sebou historicky první číslo obecního zpravodaje a já první příležitost k vám takto
promluvit. Ve sdělovacích prostředcích je denně
probíráno životní prostředí a jeho vliv na obyvatele našeho regionu.
Ani my nezůstáváme stranou a snažíme se
aktivně o zlepšení situace u nás v obci. Proto
jsme se rozhodli vybudovat splaškovou kanalizaci, aby se nám do čisté vody potoka vrátil
život, proto jsme se rozhodli přispět na kotlíkové dotace jako obec částkou 5000 Kč na žadatele z naší obce, abychom zase malým dílem
přispěli ke zlepšení ovzduší. Dalším krokem
k tomu, abychom méně zatěžovali přírodu, je i
třídění odpadů. Dnes máme možnost třídit plasty, kovové obaly, papír, sklo, textil. O to méně
se uloží na skládku komunálního odpadu. Od
dubna zavádíme nově pro každou domácnost
sběr BIO odpadu do hnědých popelnic, a pokud bude potřeba, přistavíme na obvyklá místa
i kontejnery jako v minulých letech. Mimo mobilní sběrnu velkoobjemových a nebezpečných
odpadů je možno vysloužilé elektrospotřebiče
z domácností odevzdávat do sběrny Elektrowinu a Asekolu, která se nachází v areálu technických služeb obce. To vše je pro naše občany i
letos zdarma.
Chceme, aby naše obec byla i nadále čistá, plná
zeleně a příjemná jak pro odpočinek, tak pro aktivní život nás všech.
Dovolte mi krátké ohlédnutí za rokem 2015.
Naší prioritou bylo začít velkou investiční akci
– „Splašková kanalizace obce Markvartovice“.
Výstavba kanalizace v celkové délce 14,19 km
má dvě fáze a právě tu první v délce 4,95 km
se nám podařilo v termínu do 30. 9. zrealizovat. Celkové uznatelné náklady akce byly 49,8
mil. Kč. Příspěvek fondu Evropské unie byl
33,7 mil. Kč, příspěvek SFŽP 2 mil. Kč a zbytek, 14,1 mil. Kč, hradila obec. Chci na tomto
místě poděkovat všem občanům za trpělivost,
ohleduplnost a toleranci, se kterou přistoupili
ke stavbě I. fáze v loňských horkých a suchých
letních dnech.
Protože I. fáze bez II. fáze nemá smysl, rozhodli jsme se po dohodě se zhotovitelem, firmou
Metrostav, pokračovat od listopadu dál ve výstavbě i přes zimu a neoddalovat tím konečný
termín. Jestliže půjde vše podle plánu, tak by
stavba mohla být ukončena v září a následně
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by se do konce roku připravilo vše pro její kolaudaci. Hovořím o tom hlavně proto, že až po
kolaudaci celé stavby se bude možno připojit
na splaškovou kanalizaci, kde se budou odvádět veškeré vody a splašky z domácností. Vše
podstatné si můžete přečíst v otázkách a odpovědích k výstavbě veřejné splaškové kanalizace
dále. Pokud budete mít jakékoliv další dotazy ke
„splaškovce“, neváhejte mi zavolat nebo přijít
na obecní úřad a můžeme vše spolu prodiskutovat. Bohužel projekt, který vznikal od r. 2008,
neřeší napojení všech nemovitostí v obci. Některé domy nebyly ještě v době stavebního řízení „splaškovky“ postaveny nebo zkolaudovány,
jinde zase nebylo možno kanál naprojektovat
v obecních pozemcích. Proto jsme se rozhodli,
že se pokusíme přehodnotit omezující faktory
dnešního projektu a začínáme chystat nový projekt, který by se pokusil vyřešit napojení chybějících nemovitostí na „splaškovku“.
Klíčovým příspěvkem zpravodaje je schválený
rozpočet naší obce pro rok 2016, který je pro fungování obce životně důležitý. I při sestavování
letošního rozpočtu jsme se proto snažili šetřit,
kde to jen bylo možné, protože nás čeká ještě
kromě dokončení splaškové kanalizace příprava
další velké investiční akce - Energetické úspory
základní školy. Realizovat bychom ji chtěli už
příští rok.
Dále bychom chtěli letos udělat něco i pro bezpečnost a pořádek v obci. Připravujeme smlouvu
s Městskou policií Hlučín, která by už o prázdninách mohla u nás v obci hlídkovat.
Závěrem bych vám chtěl ještě jednou poděkovat za vstřícnost, trpělivost i pochopení při
stavbě II. fáze splaškovky, která vás omezuje
při odjezdu i příjezdu domů, obtěžuje za deště
blátem a při suchém počasí zase prachem. Přestože se místní komunikace snažíme pravidelně
dosypávat, stačí pár dnů a zase se objeví v zasypaném výkopu na komunikaci díry. To vše
přináší stavba, ale i ta jednou skončí. Upraví se
pozemky, opraví se komunikace, dosadí stromy, vy budete řešit své připojení splaškovky
k domu, třídit odpad, řešit ekologické topení na
zimu a plno dalších věcí.
A společně můžeme připravovat další rozkvět
naší obce. Těším se na vaše náměty.

 Zpravodaj obce Markvartovice číslo 1, duben 2016

Pavel Myslivec,
starosta obce

Zastupitelé

Vážení spoluobčané,
jak jsme si celý rok říkali, že to utíká, tak už to
uteklo. Rok 2015 je nezvratně pryč a nám nezbývá, než si rychle zvyknout psát na konci data
šestku. Letos ten přelom roku byl téměř symbolický. Když tedy rok skončil, dovolíme si stručně
zabilancovat a připomenout, co přinesl a odnesl.

Spolupráce v minulém roce
Jak všichni víme, naše zastupitelstvo se skládá z 15 členů ze dvou stran, a to s Hnutí pro
Markvartovice a Strany Nezávislých Kandidátů
Markvartovice. Naše strana pěti členů je v menšině a přes prvotní obavy, že nebudeme moci
prosadit náš názor, musím po roce fungování
zastupitelstva a obce konstatovat, že tyto obavy
byly zbytečné. Máme rovnocennou možnost navrhnout v podstatě cokoliv, co je prospěšné pro
naše občany a obec. Samozřejmě vše je otázkou
diskuse a nikdo z nás nechce utrácet obecní peníze beze smyslu.
Celý loňský rok se převážně řešila kanalizace, která i nadále probíhá, odpadová hospodářství, informovanost našich občanů včetně změn
internetových stránek aj. Tímto bychom chtěli
nabádat naše spoluobčany, ačkoliv volného času
máme stále méně, aby vnímali chod naší obce a
přišli na zastupitelstvo. Jedině takto zabráníme
zkresleným informacím a jsme schopni zapracovat nápady, návrhy a stížnosti našich občanů.
V minulém roce jsme také diskutovali na témata, která nebyla pro nikoho z nás jednoznačná,
jako např. nová školka nebo rekonstrukce, resp. co
dělat s nedostatečnou kapacitou. Protože se mnohé
maminky zastavovaly na ulici a ptaly se, dovolíme
se na toto téma více rozepsat. Je několik možností,
jak rozšířit kapacitu. Uvažovalo se o rekonstrukci
a rozšíření školky, což není zcela levná záležitost,
ale hlavně vypracování projektu, vyřízení všech
povolení, výběr firmy dle pravidel veřejného sektoru trvá určitý čas a než by byla školka hotová,
mohlo by se stát, že zase nebudou děti. Protože
dle statistik je „dětský boom“ v podstatě za námi
a celorepublikově počet dětí klesá a ačkoliv v naší
obci máme pocit jiné tendence, tak statisticky se
celorepublikově extrémně neodlišujeme. Největší
problém těchto statistik je nemožnost odhadnout,
kolik nových rodin s dětmi přijde do naší obce,
která se stává čím dál tím více atraktivní. Právě
toto neznámé číslo působilo v minulých letech
největší komplikace s kapacitou. Obec k tomuto

tématu zpracovala a dodala statistiky jak republikové, tak vývoje porodnosti v naší obci a v okolních obcích. Také jsme zvažovali další variantu
mobilní školky, ale zde by zase vzrostly velké
personální náklady, protože se v podstatě jedná
o další budovu. Po konzultacích s dalšími obcemi jsme nakonec došli ke většinovému názoru,
že tento problém řešíme již pozdě a nyní nemá
prozatím opodstatnění. Dokonce v loňském roce
dokázala pomoci šilheřovická školka, která měla
pár volných míst a nabídla je našim dětem. Také se
rekonstruuje školka v Ludgeřovicích. Proto jsme
v roce 2015 rozhodli pro nerozšiřování školky. Samozřejmě jsme tuto otázku nechali otevřenou dle
dalšího vývoje.
A jaký je aktuální stav? Dne 7. 3. 2016 proběhl zápis dětí do naší MŠ a opět nastala situace,
že poptávka převyšuje nabídku. Nezanedbatelné
číslo tvoří právě děti, které se zde nově zabydlují
nebo se brzy stanou našimi občany po dokončení stavby v naší obci. Protože i v loňském roce
nakonec přibyl velký počet malých občánků, budeme znovu otevírat a řešit otázku nedostatečné
kapacity školky. Tímto bychom chtěli požádat
maminky o solidaritu v umisťování dětí. Protože některé maminky nutně umístit dítě do školky
nepotřebují, protože jsou např. s druhým sourozencem na MD a dítě je mladší čtyř let, mohly by
uvolnit místo jiné mamince z naší obce, která již
nemá jinou možnost a musí nastoupit do práce
a pokud neumístí dítě do školky, dostane se do
svízelné situace. A jak víme, v dnešní době to po
pracovní stránce není jednoduché, obzvlášť pro
maminky s malými dětmi. Jistotou je, že tyto děti
budou další rok čtyřleté a budou automaticky do
školky umístěny. Vždyť také mezilidské vztahy
a vzájemná vstřícnost dělá naši obec krásnou.
Loňský rok byl sice velmi náročný, ale vše, co
se stalo, bylo užitečné a ku prospěchu. Přejeme
si, ať vše, co se děje, probíhá hladce a bez větších
obtíží a vše, co se chystá do budoucna, aby se podařilo dle našich představ. Doufejme, že ten nový
rok bude alespoň stejně příznivý jako ten minulý.
V každém případě přejeme nám všem, ať máme
dostatek síly zdolávat nové nástrahy, ať nás při
tom nezradí naše zdraví a ať dobře vycházíme
se svým okolím. No a navrch nějaké to štěstí se
vždycky hodí. :-)
Vypracoval: Bc. Marián Poledník
(SNK Markvartovice),
Ing. Petra Janošová (SNK Markvartovice)
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Informace ze schůzí rady obce

Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
Leden 2016
 Návrhem ocenění dárce krve za 160 bezpříspěvkových odběrů finančním darem
 Návrhem finanční částky na nákup věcných cen na Bál Hlučínska a Farní ples pro
reprezentaci obce
 Projektem na rozšíření ulice Dlouhá
 Návrhy na zajištění sběru papíru z domácností
 Pojištěním členů JSDH
 Žádostí o stánkový prodej
 Projektem ,,Senioři komunikují 2016“
 Výroční zprávou za rok 2015
 Příspěvky SOMH na rok 2016
 Příspěvky SOH na rok 2016
 Schvalováním dotací z rozpočtu obce Markvartovice pro rok 2016 spolkům do výše
50 000 Kč
 Sběrem a svozem biologicky rozložitelných odpadů z domácností
 Pověřením místostarostky jednat jménem právnické osoby
Únor 2016
 Záměrem pronajmout pozemek ve vlastnictví obce
 Inventarizací za rok 2015
 Schválením žádosti o dotaci z rozpočtu obce Markvartovice pro rok 2016 pro SONS
 Schválením monitoringu Komunitního plánování Hlučínska za rok 2015
 Zamítnutím nabídky bezplatné analýzy energií v domácnostech – podomní prodej
 Schválením nákupu notebooku pro potřeby obecního úřadu a zastupitelů
Březen 2016
 Smlouvou o realizaci kulturního programu
 Stanovením ceny za pronájem obecního pozemku
 Odpisovými plány ZŠ, MŠ, OÚ
 Žádostí ředitelky ZŠ Markvartovice o povolení k vyřazení PC sestavy, dřevěné
prolézačky, umělohmotného paravánu se zvířátky a paravánů s počítadly
 Informacemi ředitelky ZŠ Markvartovice o zápisu žáků do 1. ročníku základní školy
 Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Markvartovice pro spolky a sdružení do
50 000 Kč
 Povolením vodovodní přípojky z obecní komunikace
 Smlouvou o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
 Cenovou nabídkou firmy ASA expert na Dotační management - ,,Program na podporu
přípravy projektové dokumentace 2016“ a PD pro stavební povolení na akci
,,Energetické úspory ZŠ v Markvartovicích“
 Dohodou o poskytnutí slevy O2
 Obecním zpravodajem
 Projednáním rozpočtu obce Markvartovice pro rok 2016
 Schválením nájemní smlouvy – pronájmem části obecního pozemku
 Zamítnutím nabídky na změny webových stránek obce
 Schválením veřejnoprávní smlouvy s městem Hlučín o zajištění služeb Městské policie
Hlučín
 Možností prodloužení ulice Písečné
 Informacemi k pojištění zaměstnanců obce
 Vyřazením nefunkčního hmotného majetku
 Informacemi o provozu mateřské školy o letních prázdninách
 Změnou podmínek pro hlášení místního rozhlasu
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Jak bude obec Markvartovice
hospodařit v roce 2016

Zastupitelé obce Markvartovice schválili dne
29. 3. 2016 na svém 10. zasedání rozpočet obce
na rok 2016.
Byl schválen základní dokument pro hospodaření obce Markvartovice. Obec počítá pro letošní
rok s příjmy ve výši 33 150 000,- Kč a předpokládané výdaje budou ve výši 73 150 000,- Kč.
Plánovaný schodek 40 000 000,- Kč pokryje
obec vlastními zdroji, to je finančními prostředky, které našetřila v minulých letech.
Rozpočet je schodkový jen z hlediska účetního, obec si nebere žádný úvěr, žádné peníze si
nepůjčuje a ani nemá dluhy z předchozích let.

Zastupitelé vzali na vědomí zprávu finančního výboru o čerpání dotací z rozpočtu obce
Markvartovice za rok 2015.
Zastupitelé projednali a schválili Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2016
nad 50 000 Kč.
Zastupitelé schválili redakční radu Zpravodaje obce Markvartovice ve složení Tomáš Halfar,
Petra Janošová, Šárka Kubišová, Marián Poledník.
Zuzana Pistovčáková, místostarostka,
šéfredaktorka zpravodaje

Informace o zápisu dětí
do MŠ Markvartovice

Vážení občané,
v současné době se na obecní úřad dostávají různé zprávy o tom, jak se obec nestará, aby uspokojila žádosti o zápis dětí do mateřské školy. Je
zajímavé slyšet všechny informace typu - jedna
paní povídala, druhá něco přidala atd.
O skutečnosti, co obec dělá nebo nedělá pro
předškolní děti, se byl na obci informovat pouze
jediný tatínek, a to v loňském roce.
Děti jsou do mateřské školy přijímány podle
směrnice: ,,Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Markvartovice“. Ředitelka tak musí podle těchto pravidel
postupovat. Není v její moci vyhovět všem.
Maminky jsou rozhořčeny, že obec školku
nerozšíří, ale už nejsou ochotny vidět, co to pro
obec znamená. A tím nemyslím další práci nebo
výdaje peněz.
Jistě pochopíte, je-li ve školním roce neuspokojeno například šest dětí, je nereálné vybudovat
celou novou třídu, zajistit a zaplatit další učitelku. Stávající třídy mají svou kapacitu a další děti
přijímat nemohou. Není pravdou, že nechtějí.
To, že školku nyní nerozšiřujeme, má svá reálná opodstatnění. V loňském roce byl vypracován
průzkum ohledně tohoto tématu v rámci celého
Hlučínska. Ve většině obcí je situace obdobná,
porodnost klesá.
Situace v letošním roce je taková: Celkem bylo
u zápisu 39 dětí, do školy má nastoupit 28 dětí,
z toho čtyři děti budou mít pravděpodobně odklad

školní docházky o jeden školní rok. Toto bude
zřejmé až na konci května. To znamená, že prozatím je přijato 24 dětí. Nepřijato je 15 dětí. Z toho
tři děti nemají v obci trvalé bydliště. Deset dětí
jsou mladší 3 let (to znamená, že k 1. 9. 2016 nedosahují věku 3 let). Dvě děti starší 3 let věku mají
matku na rodičovské dovolené s dalším sourozencem. Všechny děti, které dosahují k 1. 9. 2016
věku 3 let a jejichž rodiče pracují, jsou přijaty.
Možnou alternativou, nikoli návodem pro rodiče, kteří jezdí za prací směrem na Ostravu, je
umístění dětí v mateřské škole v Ludgeřovicích,
kde určitě školky kapacitu nenaplní, jak již avizovali. Také v mateřské škole v Šilheřovicích
mohou přijmout naše děti.
Smutné a k zamyšlení je také to, že někteří rodičové usilující o to dostat své dítě do naší mateřské školky, následně pak do první třídy základní
školy dítě vozí do okolních obcí nebo měst.
Přitom jedním z důvodů výstavby nové, moderní a bezbariérové školy byla také nedostatečná kapacita staré ZŠ.
I v příštích letech budeme sledovat porodnost
dětí a migraci do obce Markvartovice a následně
situaci vyhodnocovat.
Vážíme si vašich názorů, ale byli bychom rádi,
kdybyste je prezentovali buď přímo na obci,
nebo na zasedáních zastupitelstva, která jsou pro
Vás všechny veřejná.
Zuzana Pistovčáková, místostarostka,
šéfredaktorka zpravodaje
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Výstavba veřejné splaškové kanalizace
Markvartovice
Otázky a odpovědi
- elektřina
ČEZ Distribuce, a.s.
1. Co se rozumí splašky?
Splašky se rozumí veškeré odpadní vody, které
odcházejí z domu. Tedy nejenom odpad z WC,
ale i kuchyně, koupelny, prádelny atd. V mnoha
případech je proto při budování přípojky nutné
provést propojení jednotlivých odpadů v domě.
2. Mohou být do splaškové kanalizace zaústěny i dešťové vody?
V žádném případě! Splašky musí být jednoznačně odděleny od dešťové vody, která do této
kanalizace nepatří. Existují velmi jednoduché
systémy kontroly, jak neoprávněné napojení
zkontrolovat (zkouška buď vodou, nebo zkouška
kouřem). Dešťové vody odtékají stávající kanalizací do vodoteče.
3. Musí mít každý samostatnou přípojku?
Přípojku musí mít každý samostatnou - není
možné, že se např. dva sousedé domluví a vybudují přípojku společnou.
4. Kdy se mohu napojit na hlavní řád kanalizace?
Je potřeba podat žádost o vydání územního
souhlasu na stavebním úřadě v Ludgeřovicích
s provedením kanalizační přípojky.
5. Co budu potřebovat k vyřízení územního
souhlasu?
1) Celkovou situaci v měřítku katastrální mapy,
s popisem parcelních čísel, zakreslení požadované přípojky.
2) Jednoduchý popis kanalizační přípojky (materiál, délka, průměry atd.)
3) Doložit souhlas vlastníka splaškové kanalizace, tj. obec Markvartovice, s napojením na
splaškovou kanalizaci. Souhlas Obce Markvartovice bude umístěn na situačním výkresu, kde
bude zakreslena kanalizační přípojka.
4) Pokud je přípojka umístěna do 2 m od společné hranice se sousedním pozemkem, je nutné
mít písemný souhlas majitele sousedního pozemku (pokud jsou dva majitelé, tak od obou).
Souhlasy osob nebudou na zvláštním papíře,
ale musí být umístěny na celkové situaci, kde je
zakreslena kanalizační přípojka.
5) Doložit stanoviska vlastníku veřejné správy
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:
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- plynu
- vody
- kanalizace
- elektronických
komunikací

RWE Distribuční služby, s.r.o.
SmVaK Ostrava, a.s.
OÚ Markvartovice viz bod č.3
Telefonica Czech republic, a.s.

6) Pokud povede trasa kanalizační přípojky
přes pozemky jiného vlastníka než je žadatel, je
nutné doložit souhlas vlastníka pozemku (umístěnou na situačním výkresu se zakreslením přípojky), případně jeho plnou moc pro více řízení.
7) Správní poplatek ve výši 500,- Kč pro stavební úřad v Ludgeřovicích
8) Vyplnit formulář „Žádost o územní souhlas“, viz stránky OÚ Ludgeřovice, odbor stavební úřad, v sekci informace – formuláře stavebního úřadu
9) Projektovou dokumentaci nemusí provádět
a podepisovat autorizovaný projektant.
Všechna vyjádření, jednoduchý nákres a jednoduchou technickou zprávu vložte do složky,
napište na ní „Kanalizační přípojka na p.č…..,
č.p….. v Markvartovicích, majitel……, rok
a měsíc, připojte žádost a odneste na stavební
úřad v Ludgeřovicích.
6. Kdo mi vybuduje přípojku?
Každý sám a na vlastní náklady.
7. Kdy mám začít vyřizovat potřebné povolení pro stavbu přípojky?
Žádost o územní rozhodnutí a jeho vyřízení
na stavebním úřadě v Ludgeřovicích můžete mít
v předstihu připravené.
8. Kdy se můžu připojit na veřejnou splaškovou kanalizaci?
V předstihu můžete mít připravenou kanalizační přípojku, která nebude propojena na veřejnou
kanalizační síť. Propojení na veřejnou kanalizaci je možné až po její kolaudaci. Po kolaudaci
veřejné kanalizační sítě (bude obecním úřadem
oznámeno) vyzvete obecním úřadem pověřeného
pracovníka o kontrolu napojovacího místa na veřejnou kanalizaci. Po odečtu vodoměru a provedení zápisu se souhlasem napojení budete moci
propojit svou přípojku na veřejnou kanalizaci.

 Zpravodaj obce Markvartovice číslo 1, duben 2016

9. Jak se budu napojovat?
Budeme se napojovat do betonových nebo plastových revizních (domovních šachet).
Napojovat se můžeme dvěma způsoby.
V prvním případě se napojíte na troubu, kterou
položil zhotovitel při kladení veřejné kanalizace a je vyvedena ze dna šachtice buď plastové
(domovní) nebo betonové k hranicím vašeho
pozemku v hloubce cca 2 m. Pokud je domovní
šachtice těsně u hranic vašeho pozemku, trouba
nebude vyvedena a majitel RD se napojí do dna
v šachtici.
V druhém případe, pokud nebudete chtít kopat do hloubky 2 m, pak se můžete napojit do
plastové domovní šachtice ne do trouby vyvedené k hranici pozemku nebo do dna šachtice,
ale do stěny v nižší hloubce např. v 80 cm.
Navrtávku do šachtice vám pak musí provést
odborná firma.
Šachty, jak plastové nebo betonové, mají ve
dně odbočku pro napojení kanalizační trouby o
průměru 160 mm. Napojení troubou o průměru
160 mm ve dne šachtice bude dělat zhotovitel
veřejné kanalizační sítě a měl by vyvést troubu
až k hranici pozemku majitele. Kanalizační troubu, která bude uložena v hloubce maximálně 2
m, zaslepí tzn. uzavře dnem. Pokud bude šachtice u hranic pozemku RD, bude zaslepený vývod
ze dna šachtice. Majitel pozemku potom naváže
na tuto přípojku svými troubami tím, že oddělá
víko, které sloužilo k zaslepení a pokračuje v
kladení kanalizačních trub o průměru 160 mm ve
spádu až do napojovacího místa na své domovní kanalizaci. Propojení na domovní kanalizaci
bude provedeno až viz bod 8.
10. Jak mám správně vybudovat domovní
přípojku?
Na kanalizační přípojku budete potřebovat kanalizační trouby o jmenovité světlosti DN 160.
Každá trouba má uvnitř těsnící kroužek, takže
vám splašky nebudou vytékat. Pro zasunutí jednotlivých trub používejte mazivo. Na provedení
kanalizační přípojky budete potřebovat kolena
a oblouky, které jsou od 15-89 stupňů.
Trasa přípojky má být co nejkratší a v přímém
směru. Nejmenší spád kanalizační přípojky jsou
2 % tzn., že na 1 m položené kanalizační trouby budete mít výškový rozdíl mezi začátkem
a koncem trouby alespoň 2 cm. Nezapomeňte, že
tento spád vytváříte při výkopu pro uložení kanalizačních potrubí. Maximální spád přípojky je

40 %. Šírka výkopu se řídí dle CSN, a to tak, že
od vnější hrany potrubí k hraně výkopu budete
mít alespoň 150 mm.
Vzhledem k hloubce výkopu si udělejte šířku
výkopu alespoň 600 mm, aby se kopáč do rýhy
postavil.
Kanalizační potrubí se má klást na podloží z
písku v tloušťce 100 mm a nad potrubím by měl
být zásyp pískem v tloušťce 300 mm. Teprve potom zasypáváme zeminou. Nezapomeňte, že pokud nejdete s přípojkou v zeleném pásu, hutněte
zásyp nejprve kolem trouby z boku a až zasypete
potrubí pískem do výšky 300 mm, pak můžete
dusat v celé šířce výkopu výškově po 200 mm.
Minimální uložení kanalizační přípojky je
v nezámrzné hloubce, tj. 800 mm.
11. Co mám dělat, když mi to nevychází výškově (není potřebný spád)?
U stávající i nové kanalizace je možné i tlakové napojení. Jednoduše řečeno - jímka, čerpadlo
a potrubí vedoucí do hlavního řádu. Celé zařízení
musí samozřejmě splňovat požadované předpisy.
Vyřeší za vás projektant.
12. Vyplatí se mi napojení do kanalizace cenově?
Jednoznačně. Průměrná spotřeba vody čtyřčlenné rodiny je cca 180 m3/rok. Z toho min.
140 m3 skončí v žumpě. Jak je uvedeno výše,
aby žumpa splňovala současné předpisy, nesmí
mít (mimo jiné) žádný přepad. Z toho vyplývá,
že celý obsah musíte vyvézt a ekologicky zlikvidovat. Při 10 m3 cisterně je to 14 vyvezení ročně,
která vás přijdou cca na 28.000,- Kč ročně. Za
stočné byste v tomto případě zaplatili cca 4. 858,Kč. Finanční rozdíl je jednoznačný (problémy a
práci se zajištěním likvidace nepočítáme).
13. Trasa budované veřejné splaškové kanalizace mi nedovoluje se napojit, co mám udělat?
V případě, že majitel nemovitosti nemá možnost napojit splaškové odpadní vody na veřejnou
kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod,
musí nahradit stávající septik (žumpu s přepadem) novou vodotěsnou bezodtokovou jímkou
nebo si vybudovat domovní čistírnu odpadních
vod (ČOV).
V opačném případě od 1. 1. 2008 majitel nemovitosti postupuje v rozporu se zákonem
a v případě zjištění protiprávního stavu mu bude
uložena pokuta od 5 do 50 tis. Kč (v případě, že
se jedná o fyzické osoby).
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Kde výhodně nakoupit materiál
pro kanalizační přípojky
Jako obec jsme se snažili jednat s prodejci
materiálu pro kanalizační přípojky a podařilo se
nám pro vás sjednat slevy.
Na každém z vás bude rozhodnutí, zda si necháte u níže uvedených prodejců nacenit potřebný materiál pro kanalizační přípojku nebo si najdete pro vás lepšího dodavatele.
Trh s potrubím není v této době příliš stabilní, a proto cenu jednoho reprezentanta berte jako
orientační s platností pro duben 2016.

Technoma a.s.
„Na veškerý námi dodávaný materiál (domovní šachty, potrubí, poklopy, a další.) bude
občanům Markvartovic poskytnuta sleva. Prosím, informujte se na naší pobočce, kde vám rádi
poradíme. Nacházíme se na adrese ul. Buničitá
1132, Vratimov 739 32 (konec ul. Frýdecké naproti benzinky Shell). Materiál je možno po domluvě zavést naší dopravou do Markvartovic.“
Ceny: KG oranžové potrubí
150/5m…...466,- Kč včetně DPH
Kontakt: pan Koval
mob 734 443 564
e-mail: koval@technoma.cz
paní Javorská
mob. 739 204 754
e-mail: javorska@technoma.cz

Stavebniny Janík
Hlučínská 61
Ostrava-Přívoz
702 00
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Věra Lasáková – od. železářství
Tel.: 595 133 309, 602 505 451
Fax: 596 133 240
E-mail: lasakova@stavebniny-janik.cz
www.stavebniny-janik.cz
Ceny: KG potrubí,SN4,
ML 160x4,0 L=5m…...495,- Kč včetně DPH
„Pro usnadnění a možnost nakupovat po celou prodejní dobu (PO-PÁ 6,30-18,00, SO 6,3015,00 jsme pro vás připravili doklad nazvaný
AKCE ČISTIČKA MARKVARTOVICE.
Občan Markvartovic před nákupem nahlásí, že bude nakupovat na AKCE ČISTIČKA
MARKVARTOVICE a vždy bude mít ceny z cenové nabídky 2015-100-002761“

HP trend, s.r.o.
Vráblovecká 3080
747 14
Prodejna HP market
Ludgeřovice
Jarmila Welzová – vedoucí prodejny
Mob.: +420 737 272 653
Tel.: +420 595 052 127
jarmila.welzova@hp-trend.cz
Na veškerý materiál pro kanalizační přípojky
nabízí slevu 10 %
Ceny: KG potrubí,SN4,
ML 160x4,0 L=5m…...556,- Kč včetně DPH
PŘED NÁKUPEM kanalizačního materiálu
musíte předložit průkaz, z kterého je zřejmé, že
jste občanem Markvartovic.
8. 4. 2016
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Hasičské okénko
Markvartovičtí hasiči čelí ohni
téměř 106 let
Nejen přípravou oslavy výročí založení sboru dobrovolných hasičů v naší obci žili hasiči
v loňském roce.
Ke konci roku měl náš sbor celkem 88 členů,
z toho do 18 let 26 žáků a dorostenců. Do výjezdové jednotky bylo zařazeno 14 členů, z toho
1 žena. Výjezdová jednotka se
podílela na všech mimořádných
událostech doma i v okolních obcích. Žáci a dorost se zúčastňovali soutěží v okolí, kde byli velmi
úspěšní. Dorostenci se kvalifikovali do krajského kola, ve kterém
se Kristýna Tessarzová umístila
na 2. místě a Martin Tesař na 6.
místě.
Sportovní družstvo mužů a
žen se v průběhu roku zúčastnilo
50 závodů v rámci okresu i MSK. Náš sbor byl
patronem 1. ročníku „Noční hlučínské hasičské
ligy“ a zejména družstvo žen bylo velmi úspěšné.
Náš sbor se podílel na akcích pořádaných kulturní komisi OÚ, uspořádal tradiční Noční a denní
soutěž a podzimní kolo hry Plamen, kde naši žáci
obsadili první příčky. Soutěž se započítávala do
Dětské hlučínské ligy.
V měsíci červnu jsme oslavili 105 let trvání našeho sboru dopoledním průvodem do kaple, kde
byla sloužena mše za živé i zemřelé hasiče. Poté
následovala slavnostní schůze, kde naši členové
obdrželi Čestná uznání SDH, okrsku a zasloužilí
členové vyznamenání za věrnost. Služebně nejstarší členkou je paní Anežka Musiolová, a to
více než 60 let. Dále jsme pak byli nápomocni
s přípravami na rozsvícení Vánočního stromu a
zpívání koled.
Rok 2016
Přestože jsme v začátku 4. měsíce nového
roku a vše, nejen venku, ovládá jarní atmosféra,
rád bych připomněl poslední hasičskou akci, která proběhla 2. ledna 2016 na víceúčelovém hřišti
pod názvem „Diskotéka na ledě s hasiči“. Tento
nápad vznikl již v létě, ale čím víc se blížil termín, tím jsme byli nervóznější, jak vše dopadne,
jestli jsme moc neriskovali a zda přijdou na tuto
akci nejen hasiči, ale i další občané obce (akce
byla otevřena všem).

Nakonec skutečnost předčila očekávání. Konečné hodnocení krásné akce si provedli všichni
přítomni sami, a myslím, že nebylo nespokojeného návštěvníka. A nás hasiče hřeje u srdce, že
jsme byli u toho jako pořadatelé a konec konců
i jako nositelé finanční zátěže. Ale to je věc, kterou rádi zopakujeme i v dalším období, protože
pořádat smysluplnou akci je prostě paráda.
V sobotu 11. ledna 2016 se v
tomto roce sešli členové našeho
SDH na své výroční valné hromadě. K řešení bylo nemálo bodů,
a proto bylo jednání sice dlouhé,
ale zato konstruktivní. Nejprve
bylo nutno dořešit administrativní
věci, jako je doplnění a dokončení
hlášení o činnosti za minulý rok a
hlášení o výroční valné hromadě.
Dalším tématem bylo dopracování plánu práce na rok 2016, který byl předložen a následně schválen. Hodně jsme diskutovali
o práci s dětmi, která bude nadále probíhat formou kroužku mladých hasičů, poněvadž na ně
všichni klademe velký důraz.
Chtěli bychom vás také pozvat na naše blízké,
ale i vzdálené připravované akce, které budou
postupně vyzdviženy v dalších vydáních obecního zpravodaje.
Seznam akcí do konce června 2016:
18. 3. Účast na velikonočním jarmarku
19. 3. Sběr papíru a kovového odpadu
30. 4. Hasičská pouť na sv. Hostýně
30. 4. Tradiční stavění májky
22. 5. Zajištění průvodu a odpoledního
občerstvení v rámci odpustu
28. 5. Kácení májky
17. nebo 24. 6. Tradiční noční soutěž
o pohár starosty SDH
Celkově lze konstatovat, že plán práce je v letošním roce opět o něco bohatší a nezbývá než si
přát, abychom všechny akce dotáhli do zdárného konce a přispěli tak k obohacení kulturního a
společenského života našich občanů v obci.
Marián Poledník,
člen SDH
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KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH AKCÍ V OBCI
MARKVARTOVICE NA ROK 2016
TERMÍN

NÁZEV AKCE

POŘADATEL

DUBEN
2. 4.

Mobilní sběrna velkoobjemových a nebezpečných odpadů

2. 4.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

SPOZ – obec
TJ Sokol

3. 4.

Fotbal – AJAX - Vendryně

7. 4.

Sběr papíru

17. 4.

Fotbal – AJAX – Vendryně

30. 4.

HASIČSKÁ POUŤ NA sv. HOSTÝNĚ

SDH

30. 4.

TURNAJ MLÁDEŽE

TJ Sokol

30. 4.

STAVĚNÍ MÁJKY

SDH

TJ Sokol

KVĚTEN
1. 5.

Fotbal – AJAX – Polanka

TJ Sokol

10. 5.

BESÍDKA KE DNI MATEK

Mateřská škola

14. 5.

ZAHRÁDKÁŘSKÝ ZÁJEZD

Zahrádkáři

15. 5.

Fotbal – AJAX – Frenštát p. R.

TJ Sokol

20. 5.

HRAVÉ ODPOLEDNE PRO MALÉ I VELKÉ

Werichovci

21. 5.

POHÁDKOVÁ CESTA

Werichovci

21. 5.

ODPUSTOVÁ ZÁBAVA S DOLBENDEM

Kulturní komise

22. 5.

ODPUST 2016

Kulturní komise

28. 5.

KÁCENÍ MÁJKY

SDH

29. 5.

Fotbal – AJAX – Kravaře

TJ Sokol

4. 6.

SMAŽENÍ VAJEČINY, POSEZENÍ S DECHOVKOU
ROZMARÝNKA A S LIDOVÝM VYPRAVĚČEM

Chovatelé – kulturní
komise

4. 6.

TURNAJ MLÁDEŽE

TJ Sokol

9. 6.

Sběr papíru

ČERVEN

10. 6.

OSLAVA 20. VÝROČÍ NOVÉ ZŠ

Základní škola

11. 6.

V. ročník turnaje v nohejbale ,,O pohár starosty obce Markvartovice“

Pepikovi syncy

12. 6.

Fotbal – AJAX – Háj ve Slezsku

TJ Sokol

17. 6.

ZAHRADNÍ SLAVNOST

Mateřská škola

17. 6.

NOČNÍ SOUTĚŽ O POHÁR STAROSTY OBCE

SDH

19. 6.

Fotbal – AJAX – Šenov

TJ Sokol
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20. 6.

Sběr tex lu

OÚ – Charita Hrabyně

25. 6.

TURNAJ MLÁDEŽE

TJ Sokol

25. 6.

ZAHÁJENÍ LÉTA A NOČNÍ KINO

Menfen – KK

27. 6.

OCENĚNÍ ŽÁKŮ

SPOZ - obec

RETRO ROCK KARNEVAL

ČZS

ČERVENEC
23. 7.
SRPEN
11. 8.

Sběr papíru

13. 8.

X. ročník turnaje v minikopané ,,Gűnter Cup 2016“

Pepikovi syncy

3. 9.

LOUČENÍ S LÉTEM – NOČNÍ KINO

KK - Menfen

9. 9.

V. ročník nočního turnaje v nohejbale

Pepikovi syncy

14. 9.

DENNÍ SOUTĚŽ O POHÁR STAROSTY OBCE

SDH

16. 9.

KRMÁŠ

KK - HC Lipina

19. 9.

Sběr tex lu

24. 9.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

ZÁŘÍ

OÚ - Charita Hrabyně
SPOZ – obec

ŘÍJEN
13. 10.

Sběr papíru

15. 10.

SETKÁNÍ S JUBILANTY

SPOZ – obec

19. 10.

Sběr papíru a kovového odpadu

SDH

29. 10.

Mobilní sběrna velkoobjemových a nebezpečných odpadů

LISTOPAD
5. 11.

IV. ROČNÍK TURNAJE V NOHEJBALE ,,Halloveenʾs Cup“

Pepikovi syncy

25. 11.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A ADVENTNÍ TRHY

Kulturní komise – SDH

2. 12.

MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA A MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Kulturní komise

8. 12.

Sběr papíru

12. 12.

Sběr tex lu

OÚ – Charita Hrabyně

18. 12.

ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU

Kulturní komise – SDH

27. 12.

SILVESTROVSKÝ TURNAJ V NOHEJBALE

Pepikovi syncy

PROSINEC

Informace o akcích na rok 2016 nebo doplnění vaší akce do kalendáře na tel.: 606 433 667.
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SVOZOVÝ KALENDÁě

OBEC MARKVARTOVICE
(svoz smČsného komunálního odpadu v roce 2016)
LEDEN

ýERVENEC

ÚNOR

SRPEN

BěEZEN

ZÁěÍ

þtvrtek

DUBEN

ěÍJEN

KVċTEN

LISTOPAD

ýERVEN

PROSINEC

þtvrtek

PLASTY + TETRAPACK + KOVOVÉ OBALY - vše do jednoho pytle !!!
sbČrný obal: žlutý pytel s potiskem Marius Pedersen
PLASTY
PET lahve, folie (þiré, barevné), mikrotenové sáþky, sáþky od bonbónĤ, oplatek a cukrovinek,
obaly od chipsĤ, kávy, igelitové tašky, plastové obaly nezneþištČné potravinami (kelímky od
jogurtĤ, másla, sýrĤ, masa), vypláchnuté HDPE plasty (obaly od keþupĤ, hoĜþice, šamponĤ,
pČny do koupele, kosmetiky, sava, domestosu, prostĜedkĤ na mytí nádobí, þistících prostĜedkĤ),
obalový polystyren, plastové hraþky, atd.
TETRAPACK
nápojové kartony od mléka, džusĤ, vína, atd.
KOVOVÉ OBALY
kovové obaly nezneþištČné potravinami (vypláchnuté konzervy), plechovky od piva a jiných
nápojĤ, drobné kovové pĜedmČty z domácností, sprejové nádobky, kovová víþka, prázdné obaly
þajových svíþek, atd.

14. ledna
11. února
10. bĜezna

21. dubna
19. kvČtna
16. þervna

27. þervence
25. srpna
22. záĜí

19. Ĝíjna
23. listopadu
21. prosince

PAPÍR
sbČrný obal: modrý pytel s potiskem Marius Pedersen
ANO: noviny, þasopisy, katalogy, nezneþištČné papírové sáþky, kartony, krabice, kanceláĜský
papír, knihy, sešity, obalový papír, reklamní letáky, atd..
NE !!!: kopírák, voskovaný papír, hygienické potĜeby, papír zneþištČný potravinami, použité
plenky, textil, sklo, plasty, nebezpeþný odpad, atd..

13. Ĝíjna

7. dubna
11. srpna
9. þervna

8. prosince

UPOZORNċNÍ - svoz odpadĤ probíhá v dobČ od 5:00 do 22:00 hod. !!!

MOBILNÍ SBċRNA velkoobjemových a nebezpeþných odpadĤ

sobota 2
2. dubna 2016
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sobota 29.
29 Ĝíjna 2016
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Vážení občané,

Další informace ke svozu
odpadů z domácností

již brzy budeme mít k dispozici dva kontejnery
na odpad z domácností. Zůstává klasický černý
na komunální odpad a přibude hnědý kontejner
na BIO odpad z domácností, který má obec objednaný u dodavatele a čekáme na jeho dodání.
Kontejnery se pak budou odvážet střídavě, to
znamená jeden týden černý kontejner, druhý tý-

den hnědý. I tato služba je pro občany bezplatná,
náklady hradí v plné výši obec a bude fungovat
od dubna do konce října. Velkoobjemové kontejnery na odpad ze zahrad a domácností nerušíme
a budeme přistavovat podle aktuálních potřeb
občanů.
Zuzana Pistovčáková,
místostarostka,
šéfredaktorka zpravodaje

Farní okénko
Vážení a milí čtenáři,
jak jistě víte, občané Markvartovic tvoří podstatnou
část farníků ludgeřovické farnosti. Dovolte proto,
abychom vás informovali alespoň o některých akcích, které nás v nejbližší době čekají.
V průběhu velikonoční doby je naplánován koncert našeho velkého chrámového sboru, datum
bude ještě upřesněno. Co je však už naprosto jisté –
21. 5., v 18 hodin se koná v chrámu svatého Mikuláše v Ludgeřovicích jeden z koncertů mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj. Uslyšíme
varhanní recitál Tomáše Mihálíka.
Velkou akcí, která je naplánována na sobotu
28. 5. je Národní pouť Svatého roku Božího milosrdenství do Krakova. Hned následující neděli 29. 5.
o slavnosti Těla a Krve Páně („Božího Těla“) se po
mši svaté v kostele v 10 hodin bude konat průvod
s prosbou o Boží požehnání pro celou farnost.

Další velkou slavností bude první svaté přijímání
dětí v neděli 5. 6. v 10 hodin.
Na pátek 10. 6. připadá mezinárodní akce Noc
kostelů, do které se naše farnost opět zapojí. Můžete se těšit na řadu zajímavých přednášek, výstavu
liturgických předmětů, či program pro děti.
O prázdninách se děti mohou těšit na již tradiční
farní tábor, který je naplánován na třetí červencový týden. Téma táboru zůstává samozřejmě ještě
tajemstvím.
Tolik tedy krátce o dění v naší farnosti, podrobnější informace se dovíte na webových stránkách
naší farnosti www.farnostludgerovice.cz nebo na
nástěnce v kostele. Těšíme se, že se spolu uvidíme
při pravidelných bohoslužbách nebo při dalším dění
ve farnosti, ke kterému zveme všechny občany!
Jan Münster
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Hokejisté HC Lipina Markvartovice
uspěli v semifinále PLAY-OFF
První březnový víkend vyvrcholila
posledními zápasy amatérská hokejová liga v Buly aréně v Kravařích.
Ročníku 2015/2016 se zúčastnilo
rekordních 24 týmů z celého regionu.
Náš tým HC Lipina Markvartovice nezačal
soutěž zrovna optimisticky a zprvu se potácel ve
spodní části tabulky. Po návratu k naší obvyklé
hře a zlepšených výkonech jsme se ale postupně zlepšovali a začali tabulkou stoupat výš. Cílem bylo pokusit se dostat do první osmičky a
vyhnout se tak
předkolu play-off.
To se nám
nakonec podařilo, v základní
části
jsme obsadili
páté místo a
byli nasazeni
přímo do osmifinále, kde
jsme čekali na
příštího soupeře z předkola
play-off. Tím byl velmi silný tým HC Rebels Palestina, kterému bylo po skončení základní části
odečteno 10 bodů za porušení pravidel, a propadl
se tabulkou níž. Na soupeře jsme se velmi dobře
připravili a po zodpovědném a takticky zvládnutém výkonu jsme vyhráli 4:1.
Ve čtvrtfinále jsme narazili na HC Derby
Kouty, čtvrtý tým po základní části. Zápas, který rozhoduje o úspěchu, byl ovlivněn zraněním
soupeřova brankáře, za stavu 4:0 bylo utkání
na delší dobu přerušeno a dohrání zápasu bylo
z naší strany vlažné, dovolili jsme soupeři snížit
na konečných 6:5 a dobrý pocit z našeho výkonu
jsme rozhodně neměli. Nicméně jsme postoupili
mezi poslední čtyři týmy a v semifinále nás čekal soupeř nejtěžší, vítěz základní části a obhájce
loňského prvenství MK Klemens. Tým, který
deklasoval dosavadní soupeře vysokým skóre a
v základní části jen jednou prohrál. Utkání se vy-
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víjelo podle očekávání všech, MK Klemens na
nás doslova vběhl a brzy vedl 2:0, ale náš tým
HC Lipina není týmem, který by se nechal zastrašit nebo snad zlomit, drželi jsme se dohodnuté taktiky a podařilo se nám snížit na rozdíl
jednoho gólu. Favorit znervózněl, stáhl sestavu
na dvě lajny, snažil se utkání rozhodnout, dostal
se opět do dvougólového vedení, ale naši obětavou hrou, podloženou výborným výkonem brankáře a taky s trochou potřebného štěstí se nám
podařilo srovnat na 3:3 v základní hrací době.
Musely tedy rozhodnout samostatné nájezdy.
Tam už nás potřebné štěstí opustilo, soupeř dva
nájezdy proměnil, my jsme vyšli naprázdno.
Bylo rozhodnuto,
do finále jsme se
neprotlačili. Ač
poraženi a smutní, prohráli jsme
se vztyčenou hlavou, nemáme se
zač stydět.
Čekal nás boj
o třetí místo a
poslední soupeř,
překvapení playoff - HC Otice.
Snad
poprvé
jsme nastupovali
jako favorit utkání. K zápasu jsme přistupovali
zodpovědně, s respektem k soupeři a hlavně se
záměrem nic nepodcenit. Utkání jsme zvládli,
soupeře přebruslili a nakonec, po exhibičním výsledku 9:2, jsme si došli pro konečné třetí místo.
Pro nás velký úspěch, letos 24 nadšených
amatérských týmů, až na opravdu pár předních
týmů, které přeci jen kvalitou převyšují ostatní,
jsou utkání naprosto vyrovnaná a my jsme moc
rádi, že jsme v této konkurenci obstáli a neudělali ostudu. Velký dík patří naší obci, která nás podporuje a taky fanouškům, kteří se na naše zápasy
přišli podívat a nešetřili chválou.
Děkujeme!
Za HC Lipina Markvartovice
Libor Rostek
Oficiální webové stránky AHL Kravaře:
http://www.ahl-kravare.cz/
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Günter Cup má v Markvartovicích
10letou tradici

Sdružení
Pepikovi syncy nabízí
sportovní aktivity
převážně pro místní
občany. Nohejbal,
fotbálek nebo pingpong, při těchto aktivitách si můžete
rozhýbat svá těla s Pepikovími synky.

„PEPIKOVI SYNCY“ – je občanské sdružení věnující se sportu a pořádání turnajů v nohejbale, stolním tenise a mini kopané. Historie
názvu „PEPIKOVI SYNCY“ sahá někdy do roku
2003, kdy vznikl tým bývalých hráčů TJ Sokol
Markvartovice pod vedením Pepika Vitáska.
Díky rekonstrukci hřiště a změnám ve vedení
TJ Sokol se bohužel nebo spíše bohudíky naše
činnost ubrala samostatným směrem již bez TJ
Sokol…, ale o historii snad někdy příště. Každopádně rok 2015 byl pro nás již třetím rokem
oficiální činnosti tohoto občanského sdružení.
Z důvodu legislativních změn v novele Občanského zákoníku se i naše občanské sdružení bude
„transformovat“ na zájmový spolek. Takže pro
letošní rok již pouze „PEPIKOVI SYNCY“.
První velkou akcí roku 2015 byl v lednu již
III. ročník turnaje ve stolním tenise, před kterým
proběhla výroční členská schůze, která zhodnotila předešlý rok a určila cíle na rok 2015. V so-

botu po schůzi následoval již zmiňovaný III.
ročník turnaje ve stolním tenise za hojné účasti
hráčů, většinou z naší obce. Po urputném boji
prošel jako vítěz III. ročníku „hracím pavoukem“
- Luboš Kuřidém. Na druhém místě se umístil vítěz II. ročníku Jindra Folta a třetí místo obsadil
Ivo Poledník. Pro velký zájem mládeže do 18 let
připravujeme pro následující IV. ročník turnaje skupinu pro ženy a mládež.
Další akcí byl tradiční Velikonoční turnaj v nohejbale, který se uskutečnil v dubnu v tělocvičně
základní školy – vítězové turnaje: Poledník Marián, Tesař Petr a Hofrichter Patrik.
V červnu jsme uspořádali na umělém povrchu
sportovního hřiště již 4. ročník turnaje „O pohár
starosty obce“ v nohejbale, kterého se účastní
pouze družstva současných obyvatel obce nebo
„domorodců“. Po celodenním boji nakonec poprvé z rukou nového starosty obce p. ing. Myslivce
převzali putovní pohár a sošky pro vítěze: Tesař
Petr, Vilášek Jiří a Zdražila Lukáš.
Měsíc srpen je již tradičně spojen s vrcholem roku - turnajem „Günter Cup“! Ani v roce
2015 tomu nebylo jinak. 9. ročník tohoto populárního a oblíbeného turnaje, kterého se opět
po roce účastnila i dvě družstva žen a dívek, se
uskutečnil jako vždy v areálu u pumpy ve statku.
Z rukou prezidenta turnaje „Güntera“ Hrušky a
místostarostky obce Zuzany Pistovčákové převzali putovní pohár a pamětní medaile: Patrik
Hofrichter, David Tluček, Tomáš Kalvar. Počasí
nám po loňském bahenním terénu přálo (místy až
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moc). Ale ani neúnosné sucho a sluníčko po celý
den, před kterým jsme se mohli schovat pod velkými stany, neubralo na radosti ze hry a pocitu
dobře strávené soboty v širokém okruhu přátel a
obyvatel naší obce.
V září následoval 4. ročník venkovního nočního turnaje v nohejbale, který za vlahé skoro letní
noci skončil po půlnoci vítězstvím týmu ve složení: Milan Stoklassa, Roman Robenek, Marián
Poledník.
Po nočním turnaji jsme si čas do Silvestra
zkrátili turnajem v nohejbalu, který dostal název
„Hallowen´s Cup“. V dušičkovém čase vzpomínáme i na ty, kteří již nejsou mezi námi. 3. ročník
turnaje skončil vítězstvím týmu: Tomáš Fichna,
Lukáš Zdražila a Tomáš Kalvar.
Poslední akcí roku 2015 byl tradiční „předsilvestrovský“ turnaj v nohejbale, na kterém vždy
zhodnotíme uplynulý rok a „shodíme“ nějaká ta
vánoční kila navíc. V posledním turnaji roku se
konečně poprvé podařilo zapsat na plaketu vítězů Jiřímu Glacovi, Patriku Hofrichterovi a Petru
Tesařovi.

Rok 2015 hodnotíme velice úspěšně. Do kalendáře akcí jsme sice nepřidali žádný nový turnaj, ale podařilo se nám vlastně ze všech udělat
„tradici“, která, jak doufáme, potrvá hodně dlouho!
Letos, stejně jako v předešlých letech, si sdružení předsevzalo pokračovat v pořádání sportovních turnajů v minimálně stejném rozsahu jako
v předešlých letech.
Jubilejní 10. ročník turnaje „Günter Cup
2016” nechť je zárukou dlouhodobého setrvání
v kalendáři sportovních akcí obce. S počtem sedmi sportovních turnajů se řadíme mezi nejaktivnější složky v obci.
Na článek o historii turnaje Günter Cup a spolku „PEPIKOVI SYNCY“ se můžete těšit v příštím vydání obecního zpravodaje.
Fotodokumentaci ze všech akcí je možno
nalézt na www.pepikovisyncy.rajce.idnes.cz.
Za „Pepikove synky“
Milan Stoklassa

Krajský přebor mužů A
KOLO
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
17.
30.
16

DEN
SO
NE
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO
NE
NE

DATUM
19. 3. 2016
27. 3. 2016
3. 4. 2016
10. 4. 2016
17. 4. 2016
23. 4. 2016
1. 5. 2016
7. 5. 2016
15. 5. 2016
21. 5. 2016
28. 5. 2016
4. 6. 2016
12. 6. 2016
19. 6. 2016

ČAS
15.00 hod.
15.00 hod.
15.30 hod.
15.30 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.

SOUPEŘ
Slavia Orlová – AJAX
AJAX – Vítkov
AJAX - Vendryně
Pustá Polom – AJAX
AJAX – Dětmarovice
Český Těšín – AJAX
AJAX – Polanka
Heřmanice – AJAX
AJAX – Frenštát p. R.
Břidličná – AJAX
AJAX – Kravaře
Kobeřice – AJAX
AJAX – Háj ve Slezsku
AJAX - Šenov
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V Markvartovicích jsme přivítali jaro
Kulturní komise obce Markvartovice ve spolupráci s SDH Markvartovice pořádala v pátek 18.
března 2016 akci s názvem Velikonoční jarmark
aneb Vítání jara v Markvartovicích.
Počasí bylo ukázkově jarní a přímo vybízelo
k rodinné procházce. Ke koupi, či jen k potěše oka byly výrobky převážně stvořené šikovnými ručičkami našich a přespolních občanů,
jako např. zabijačkové speciality rodinné firmy
Weisových, velikonoční perníčky paní Šišákové, zákusky ze Středního odborného učiliště – obor cukrář v Šilheřovicích, med pana
Stuchlíka, keramické výrobky ze Sociálně-terapeutické dílny v Ludgeřovicích, krásné svíčky

slečny Michalíkové, bramboráky od našich
hasičů, kraslice, pomlázky a dále květiny, šité a
květinové dekorace, brambůrky, sýry, výrobky
z medového obchůdku, medovina atd.
Pohodovou atmosféru pomohla navodit cimbálová muzika Háj. Pro děti byl připraven malý
kolotoč, skluzavka, balonková show, malování
na obličej a zdobení perníčků.
Velikonoční jarmark, který předchází svátkům
jara, se u nás konal již 5. rokem a stává se tak
další tradiční akcí naší obce.
Zuzana Pistovčáková,
místostarostka obce,
šéfredaktorka zpravodaje

Velikonoční jarmark aneb Vítání jara v Markvartovicích.
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Zakladatelé orla

Josef Čichoň

František Antonín

Dr. Folta

Členové Jednoty Orel Markvartovice
vzpomínají na zrod křesťanské jednoty
Orelská Jednota zažila své vzlety i pády. Přesto dodnes patří mezi
aktivní občanská sdružení.
V roce 2016 si Jednota Orel Markvartovice
připomene dvě významná výročí.
Když dr. P. Vojtěch Folta, Josef Čichoň a František Antonín stáli před devadesáti lety u zrodu
Orelské jednoty v obci Markvartovice, jistě tehdy netušili, že duchovní, kulturní a sportovní
aktivity Orla budou ve dvacátém století dvakrát
násilně přerušeny.
V nelehké válečné době byla činnost přerušena
poprvé. Ne však v srdcích těch, kteří se v roce
1945 zasloužili o obnovení jednoty. S vděkem
vzpomeňme například na členy, kteří nacvičili
divadelní představení Umučení sv. Šebestiána a
Ben Hur, jejichž výtěžky byly věnovány na opravu farních kostelů poškozených válkou.
Podruhé nepřál působení křesťanské jednoty
následný, čtyřicet let dlouhý, komunistický režim. Teprve s příchodem demokracie vzkvetla
na Svatohostýnské pouti roku 1990 naděje těm,
kterým nebyl osud Orelské jednoty lhostejný.
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Jedněmi z nich byli i manželé Fišerovi, kteří byli
nakloněni ostravské myšlence založení Župy Kadlčákovy.
Druhé výročí je spojeno právě se jménem paní
Anny Fišerové, která by se 15. července dožila
90 let. Společně s dalšími se jí podařilo na svátek Sv. Václava roku 1992 znovu založit Jednotu Orel Markvartovice. Během svého života se
významně zasloužila o celou řadu činností naplněných hlavním orelským posláním. Pod jejím
vedením se členové úspěšně zúčastňovali sportovních turnajů či recitačních soutěží. Pro mládež
pořádala prázdninové pobyty.
Pořádání pouti na Svatý Hostýn se pro naše
farníky stalo každoroční tradicí.
Sestra Anna Fišerová zemřela 10. 2. 2016.
S vděčností vzpomínáme na její práci.
Za Jednotu Orel Markvartovice
Gabriela Schönová,
starostka
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Spoluobnovitelky jednoty z roku 1992

Župní slet Hlučín 1927
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WERICHOVCI
Úvodní slovo ze slavnostního
zahájení výstavy
Milenium Judaicum Bohemicum
29. 4. 1968
Jedna věc mi nedá spát. A to je, když začnu
přemýšlet, kdo byl autorem dob temna, na které
tolik naříkáme. A vždycky mi vychází, že to museli být Češi a Slováci. Neboť jaké národnosti
byl prokurátor? Jaké národnosti byl muž, který
mačkal knoflík k červené žárovce, aby dal prokurátorovi znamení, že obžalovaný se uchýlil od
naučené výpovědi a že je třeba přerušit líčení?
Já se hrozím domyslet, že to byli Češi a Slováci.
Stejně jako ti, kteří ten zvonek montovali. A
ti, kteří napojovali odposlouchávací zařízení.
Stejně jako ti, kteří v kožených kabátech či uniformách byli suroví na slabé a bezmocné. A co
bachaři? A fízlové? A to bych se mohl ptát hodně dlouho a vždycky by mi vyšlo, že to nemohl
být nikdo jiný než řada Čechů a Slováků.

/.../
Američané mají přísloví, které říká, že je zapotřebí všech možných druhů lidí, aby se naplnil
svět. Vždycky bylo, je – a já se domnívám, že
i bude – na světě víc lidí hloupých a nevzdělaných než chytrých a vzdělaných, i když chytrost
a vzdělanost nejsou na sobě přímo závislé. Já
znám mnoho vzdělaných hlupáků.
/.../
A proto si myslím, že budeme muset začít
rehabilitaci sami v sobě, naučit se myslet demokraticky, protože jsme to částečně zapomněli a
částečně jsme neměli se čas to naučit.
Jan Werich
článek z Obšťastníku /Prosinec 2015/2/

Vítání občánků

V sobotu 2. dubna 2016 jsme za přítomnosti
starosty obce ing. Pavla Myslivce a předsedkyně
sboru pro občanské záležitosti Mgr. Šárky Kubišové přivítali do naší obce nové malé človíčky.
Tentokráte se v Markvartovicích narodila převaha děvčátek – vítali jsme 6 děvčátek a 2 chlapce.

Slavnost se uskutečnila v malém sále Obce
Markvartovice a rodiče dětí obdrželi jako dárek
pro svá děťátka knížku a finanční hotovost, maminky byly obdarovány krásnou růží.
Přivítány byly tyto děti:
Talacková Sofie
Heilerová Matylda
Rončková Andrea
Valošková Emma
Betyár Fabián
Kubišová Tereza
Štěpán Emily Valeria
Kalvar Jakub
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Základní škola v Markvartovicích
se připravuje na oslavu 20. výročí
Prvňáčci, kteří začali chodit do
první třídy v nové škole, jsou dnes
již dospěláci, kteří dobývají svět a
zakládají rodiny.
Naše malá vesnická škola s necelou stovkou žáčků se může
pochlubit pestrou škálou
různých akcí, mimoškolních činností a aktivit.
Za zmínku stojí zářijový
pobyt dětí ve škole v přírodě. Učení zde nebylo mučení, ale dny děti trávily
sportováním a zajímavými
výlety.
Kromě dalších kulturních akcí – návštěvy divadla, výstavy v Hlučínském muzeu, dopravního
hřiště v Hlučíně, projektů zaměřených na ekologickou výchovu – mají všichni žáci i rodiče
v paměti vánoční koncert skupiny Calata. Zpěv
žáků společně se zpěváky skupiny Calata umocnil předvánoční atmosféru.

Začátek nového školního roku 2016 byl plný
očekávání. Zápis budoucích prvňáčků – nové
tváře. Jací budou noví žáčci? Někteří z nich se
přišli podívat na maškarní ples do naší školy.
Veselí klauni, bohatá tombola, skvělá pomoc
rodičů našich dětí, co víc si přát?
I přes nepřízeň počasí měli naši žáci možnost
zúčastnit se týdenního lyžařského kurzu na nedalekém Vaňkově kopci v Horní Lhotě. Všechny
děti si lyžování užily.
A co dál? Těšíme se na jaro. Projektový Den
podle Ámose je už tradicí. Rovněž vycházka,
soutěže i ukázka domácích zvířat v areálu
markvartovických chovatelů se těší u dětí velké
oblibě.
Akcí bude ještě celá řada, ale ta nejvýznamnější a největší se uskuteční 10. června na zahradě naší školy. Oslavíme už 20. výročí naší krásné školy. Už teď se na ni moc těšíme a doufáme,
že nás všichni přijdete podpořit.
Šárka Kubišová,
ředitelka ZŠ Markvartovice

Naši občané přispívají
k záchraně životů
Český červený kříž udělil ZLATÝ KŘÍŽ I. třídy panu Jindřichovi
Martiníkovi za 160 bezpříspěvkových odběrů.
Nejen morálně, ale také finančním darem zastupitelé ocenili hluboce lidský postoj pana Jindřicha Martiníka, který stojí v pomyslném čele
ostatních bezpříspěvkových dárců z naší obce.

Jemu, stejně jako všem ostatním dárcům krve,
patří velké poděkování za rozhodnutí darovat
krev – nenahraditelnou živou tekutinu.
V naší obci jsme měli možnost také v loňském
roce ocenit 5 bezpříspěvkových dárců krve, kteří
svým hluboce lidským postojem mohou být příkladem pro nás ostatní.
Zuzana Pistovčáková,
místostarostka,
šéfredaktorka zpravodaje
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Mateřská škola v Markvartovicích vede
děti ke sportu
V mateřské škole kladou důraz na
sportovní a kulturní aktivity dětí.
Kurzy lyžování a plavání jsou u dětí
ve velké oblibě.
Ani jsme se nerozkoukali v novém
školním roce a už máme polovinu za sebou. Nový rok
2016 jsme v mateřské
škole začali sportovními
aktivitami. Od 18. ledna jsme po celý týden
jezdili autobusem se 17
dětmi lyžovat na „Vaňkův kopec“ v Horní Lhotě.
Děti byly rozděleny do skupin
podle stupně pokročilosti. Výuka
probíhala převážně herní formou, jak je uvedeno v názvu celého kurzu „Veselé lyžování“. Na
začátku týdne někteří neuměli stát na lyžích a ke
konci týdne již jezdili ostošest. Kurz byl zakončen závody ve slalomu s diplomy a cenami.
V lednu jsme s předškolními dětmi navštívili
první třídu v Základní škole v Markvartovicích.
Školáci nám předvedli, co se už za půl roku ve
škole naučili. A bylo toho opravdu hodně. Na
oplátku se předvedli i naši předškoláci, aby školáci viděli, že už se taky na školu připravujeme
a nezahálíme.
V sobotu 27. února se v sále OÚ v Markvartovicích konal „Dětský maškarní rej“ s Hopsa-
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línem a jeho pomocníky, myškami Micky. Zpěvem a tancem Hopsalín rozzářil oči všech dětí
ihned, jakmile začal se svým vystoupením. Děti
v nejrůznějších maskách, od princezen po čerty, vesele napodobovaly taneční kreace klauna.
S úsměvem na rtech se zapojovaly do nejrůznějších soutěží, odměněných sladkostmi. Nejednou
vtáhly do víru tance i rodiče, prarodiče a někdy
i jiné příbuzenstvo. Během celého odpoledne se
mohli všichni občerstvit dobrotami, které připravily maminky. Celé veselí bylo završeno velmi
bohatou tombolou. Důležité bylo, že všechny
děti vyhrály a byly spokojené. Jednoduše: „Bylo
to příjemně strávené odpoledne s rodinou.“
Od 1. března probíhá „Plavecký kurz na Landeku-Petřkovicích“, kam děti vozí autobus. Hravou formou pomocí nejrůznějších pomůcek se
seznamují se základy plavání. Komu je chladno,
může se během kurzu saunovat.
V pondělí 7. března se konal „ZÁPIS DO MŠ
V MARKVARTOVICÍCH“. Pří této příležitosti
si rodiče s dětmi mohli prohlédnout mateřskou
školu a dostali drobné dárečky vyrobené v keramickém ateliéru.
Samozřejmě kromě denních aktivit s dětmi
jsou dny protkány různými kulturními událostmi
a divadly. Pokud se někdo z vás bude více zajímat o život v naší mateřské škole, má možnost
získat informace na www.ms-markvartovice.eu
Dagmar Balgarová,
ředitelka MŠ Markvartovice
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Vážení podnikatelé, živnostníci,

Inzerce

pokud je vaše bydliště, provozovna nebo místo podnikání v obci Markvartovice,
můžete využít tuto stránku pro svou reklamu.
Bližší informace: redakce@markvartovice.cz, tel. 606 433 667
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