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Z obecního úřadu

Slovo starosty
na kosmetiku, otevřela se zpět nákupní centra,
věřící mohou na svou pobožnost do kostela.

Vážení spoluobčané,
minule jsem se s vámi
radoval, že skončila zima.
Dnes se raduji z toho,
že jsme spolu překonali
skoro 3 měsíce nouzového stavu, krizových
opatření a snad úspěšně
překonali první vlnu Covid 19. Chci Vám poděkovat za dodržování všech nařízení, které
vláda ve snaze zamezit nekontrolovanému
šíření nákazy vydala. Bylo nařízeno, zakrývat
si nos a ústa. A tady se projevila kreativita
české povahy a hlavně nesobeckost a snaha
pomoci bližnímu. Několik dobrovolnic začalo
šít z našeho (zakoupeného) materiálu zdarma pro obec roušky. Ty jsme vám pak mohli
osobně nebo za pomoci dobrovolných hasičů
a pracovníků technické čety doručit až domů.
Děkuji i dobrovolníkům, kteří se zaregistrovali
pro donášku nákupů a léků našim seniorům.
Děkuji učitelskému sboru, že po uzavření školy
nadále měli kontakt se svými žáky a snažili se
jim alespoň vzdáleně umožnit se učit a připravovat se na návrat do lavic. Bylo to náročné
období, kdy si všichni uvědomili, jak stačí
málo, jeden vir a život máme naruby a zaběhlé
rytmy v rodině jsme museli změnit. Poděkování patří za neskutečné nasazení zdravotníkům,
členům záchranného integrovaného systému,
řidičům, prodavačům, pokladním v marketech, lékárníkům …… i vám, co jste zůstali
doma a starali jste se o své nejbližší a děti,
které nemohly do školy ani školky.

Bohužel některé dlouho připravované akce
jsme museli zrušit. Z odpustu zůstal průvod
a sváteční mše pod dubem u naší kaple. Děkuji všem za účast a stejně jako vy se těším,
až pominou veškerá bezpečnostní opatření
covid 19 a bez obav se setkáme na společné
akci v nejbližších týdnech.
Covid 19 zpomalil pracovní tempo v celé
republice, ale u nás v obci se intenzivně pracovalo. KP Revital zmobilizoval síly, zrealizovalo
se podlahové topení, dělaly se nové rozvody
elektřiny, obklady, omítky, výmalba, montáž
vzduchotechniky, nová fasádní omítka a dokončení rozšíření mateřské školy o jednu třídu
se už blíží do finiše a všechny stavební práce
garantuje zhotovitel dokončit v předstihu
o 2 měsíce, do konce června. Kolaudace by
měla proběhnout v polovině července a tak
se všichni po prázdninách můžeme těšit
na otevření nové třídy pro naše děti. I letos
jsme podali žádost o dotaci na ministerstvo
financí, ale do dnešního dne nemáme jejich
stanovisko. Za práce bylo KP Revitalu doposud
zaplaceno přes 9 mil. Kč.
A protože chceme mít centrum obce opravdu reprezentativní, určitě jste zaregistrovali
novou fasádu na kulturním domě a opravu
autobusové zastávky. Uvnitř kulturního domu
se nakonec s ohledem na nemožnost konat
společenské akce přistoupilo k zásadnějším
úpravám. Zrekonstruovali jsme pánské i dámské toalety, vyměnili všechny dveře, obložili
nosné sloupy dřevem, nově je obložen také
bar a zázemí baru má novou linku, vyměnili
jsme osvětlení za moderní ledkové s možnosti

Život v naší zemi se pomalu dostává do
normálu. Chlapi už zase chodí na pivo do
hospody, ženy mohou ke kadeřníkovi nebo
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SFŽP, kde naše žádost o dotaci už od února
zpracovávají.

stmívání, sál má i novou audiotechniku umožňující z počítače promítat na plátno informace
při jednáních zastupitelstva nebo při přednáškách a školeních. Zvelebení a modernizace
kulturního domu zvenku i uvnitř nakonec
vyšlo na 1.75 mil. Kč.

A když jsem u té ekologie, obec pro technické
služby pořídila elektrickou tříkolku, bílou rikšu
i s nádrží a čerpadlem na 400 l vody, abychom
v případě většího sucha mohli přírodě a naši
zeleni pomoci zálivkou.

Úspěšně se taky rozjela stavba splaškové
kanalizace, její třetí etapa. I tady musím pochválit zhotovitele stavby, firmu Hydrospor
za jejich přístup ke stavbě. Jak jsem minule
informoval, stavba měla trvat 12 měsíců.
Začali jsme v únoru a do konce května je už
hotovo 2.300 m hlavního vedení kanalizace
a chybí vybudovat necelých 520 m. Zůstaly tři
úseky. A to ul. Nad Hřištěm a její spádové propojení přes fotbalové hřiště na ul. Sportovní,
dokončení kanálu na ul. Písečná - Jabloňová
a vybudování stoky TM19 Na Hříbovci. Zde
jsme s dendrologem řešili záchranu vzrostlých
hrušní, které by otevřeným výkopem byly
s největší pravděpodobností ohroženy a asi
by dlouho nepřežily. Nakonec se našlo řešení
a tento úsek asi 40m byl proveden protlakem,
který by neměl ve větší míře kořenový systém
stromů poškodit a tak se bude moci majitel i v
dalších letech těšit na bohatou úrodu hrušní.
Stavba bude dál pokračovat ještě přeložkami
vody na ul. Okružní a dokončením vodovodu
na ul. Písečné-Jabloňové. Pokud vše půjde
i nadále dobře, začnou se o prázdninách postupně provádět kamerové a tlakové zkoušky
a pokud vše bude v pořádku, budeme moci
po prázdninách postupně, po etapách opravovat i komunikace. Rádi bychom měli ještě
v letošním roce stavbu zkolaudovanou. Po kolaudaci se majitelé předmětných nemovitostí
budou moci připojit na veřejný řád splaškové
kanalizace. Tímto v obci zase ne malým dílem
přispějeme ke zlepšení životního prostředí.
I tuto stavbu financujeme ze svého, doposud
21,4 mil. Kč a čekáme, jak budeme úspěšní na

Konečně se dočkali i naší noví občané Na Panském dlouho slibované opravy komunikace po
splaškové kanalizace. Věřím, že si už pohlídají
opravenou komunikaci i opravené obrubníky a při případném poškození se k nápravě
postaví čelem a dají vše do původního stavu.
Každým dnem čekáme na kolaudaci naší nové
cyklotrasy, která si získala u vás velkou oblibu.
Na jaře byly vyspraveny asfalty a upravily se
i místa pro odpočinek. Chci tímto poděkovat
Vlastíkovi Bušovi a jeho rodině a známým za
úpravu svých pozemků v údolí cyklotrasy
a Tomáši Tesařovi s manželkou za zpřístupnění
svého pozemku v okolí kříže pro kolemjdoucí.
Věřím, že se vám líbí i klidová zóna na křížení
staré a nové cyklotrasy, o kterou se postarala
obec, včetně nově aktualizované cyklomapy.
Loni při řezbářské show byl vyřezán i Ježíš,
který nakonec zůstal u nás v obci. Dlouho jsme
se rozhodovali, kde ho umístit a myslím si, že
jsme nakonec našli příhodné místo, ze kterého
může dohlížet na celou naši obec.
Blíží se prázdniny a tak bych chtěl popřát všem
ve zdraví prožitou dovolenou. Pokud budete
cestovat sami nebo s rodinou po Česku nebo
pojedete za naše hranice, přeji vám bezpečný
návrat do svých domovů, zpátky do naší obce
Markvartovice, kterou se snažíme mít takovou,
aby se nám všem tady dobře žilo, a rádi jsme
se domů vraceli.
Pavel Myslivec
starosta
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Výtah z usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Markvartovice
konaného dne 18. 5. 2020 v Kulturním domě v Markvartovicích
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o připravovaném bezúplatném převodu
pozemků p.č. 1408/3 a 1408/5 do vlastnictví
obce.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 3.

Zastupitelstvo obce schválilo zařazení území
obce Markvartovice do území působnosti Místní
akční skupiny Hlučínsko z.s. na programové
období 2021–2027.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí schválený závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu
Hlučínska za rok 2019.

Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové
opatření č. 4.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Svazek obcí mikroregionu
Hlučínska, IČ 70951047 za rok 2019 a Zprávu
o výsledku kontroly hospodaření Svazku obcí
mikroregionu Hlučínska za rok 2019.

Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí
finančního daru Charitě Hlučín ve výši 20 000,- Kč
na základě uzavření Darovací smlouvy.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu
finančního výboru.

Charita Hlučín děkuje za podporu během epidemie
mohou nakazit a ohrozit tak
sebe i své blízké. Denně prokazují
obrovskou odvahu a odhodlání.
Nebojím se je označit slovem
„hrdinové“. Pandemie nám znovu
odhalila, jak jsou zdravotnické a sociální služby
pro společnost důležité a že bychom si měli
vážit a náležitě odměnit lidi, kteří v této oblasti
pracují.

Modlitby, nabídky pomoci,
ochranné prostředky, dary. Tím
vším nás během epidemie podporujete. Rádi bychom touto
cestou vyjádřili naše velké poděkování. I díky této podpoře jsme mohli být
během těžkého období nablízku lidem, kteří
jsou nemocní a osamocení, odkázáni na pomoc
našich zdravotních sester, pečovatelek a osobních asistentek.

Přijali jsme desítky opatření, abychom ochránili
klienty i naše pracovníky před nákazou. Jejich
zavádění, ať už v domově pro seniory nebo
v domácí péči bylo a je velmi náročné. Technicky
i finančně. Vzhledem k tomu, že našimi klienty
jsou zejména senioři, tedy nejohroženější skupina, přistupujeme ke všem opatřením s maximální pečlivostí.

Od nástupu epidemie jsme dělali vše pro to,
abychom naše služby nepřerušili. Naštěstí se
to podařilo. Kromě sociálně terapeutické dílny,
kterou uzavřelo vládní nařízení a ve které probíhalo šití roušek, byli charitní pracovníci denně
s našimi klienty. Ať už přímo v jejich domovech,
tak v našem charitním domově pro seniory.

Velké poděkování patří Moravskoslezskému
kraji za pomoc s ochrannými pomůckami a také
městům a obcím Hlučínska za skvělou a konkrétní spolupráci.

Těžko hledám slova, která by dokázala vyjádřit
mou obrovskou vděčnost a poděkování našim
charitním pracovníkům, a to napříč celou organizací. Neutekli a zůstali v první linii. S vědomím
toho, že i přes přísná preventivní opatření se

Pavel Sobol, ředitel Charity Hlučín
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Foto - Co je nového v naší obci

Dámské WC v KD

Dřevěná socha Ježíše u nové cyklotrasy Kulturní dům + SK - nová fasáda

Kulturní dům - nová fasáda Odpočinková zóna u cyklotrasy

Rozkvetlý parčík Na Hříbovci

Zelená střecha na přístavbě MŠ
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Projekt MAP II dává dětem možnost
nahlédnout pod pokličku řady činností i profesí

Vyzkoušet si, jaké je to být (malým) badatelem, profesionálním řemeslníkem, bezpečnostním inženýrem, zdravotníkem nebo třeba
výrobcem jogurtu? Muzeum ve školách a školkách, exkurze po zajímavých lokalitách na
Hlučínsku či do firem v celém kraji? To všechno
a mnohem více si děti anebo žáci ze základních a mateřských škol na Hlučínsku mají
možnost vyzkoušet a zažít díky projektům
Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko
východ II a Místní akční plán vzdělávání pro
Hlučínsko západ II (zkráceně MAP II).

Čistý zoubek, zdravý zoubek odnese kartáček,
malý balíček dentálních pomůcek a leták pro
rodiče. Na zdravý životní styl dětí se pak zaměří
lektoři a studenti ze Střední školy hotelnictví,
gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice (pro
Hlučínsko-východ) a z Gastrocentra při Slezské
univerzitě v Opavě (pro Hlučínsko-západ).
Děti dostanou - jako v potravinářské výrobě
- ochranné čepice a vyzkouší si přímo samy
kompletní proces výroby jogurtu, včetně měření
jeho teploty. Další den jim paní učitelky do
jogurtu přidají marmeládu, kterou od lektorek
obdrží, a zdravý, vlastnoručně vyrobený jogurt
mohou sníst.

V rámci MAP II se realizuje několik desítek aktivit
(projektů) převážně pro děti a žáky či učitele,
ale také rodiče. Nejzajímavější z nich bychom
Vám tímto rádi přiblížili. V těchto dnech se více
než kdy jindy ukazuje, jak je důležité dbát na
zdraví a zdravý životní styl. Toho jsme si v MAP II
vědomi, a proto jsme na podzim minulého roku
postupně spustili několik spřízněných aktivit
pro mateřské školy. Ve spolupráci s Českým
červeným křížem Opava pořádáme vzdělávací
program Méďa zdravotník na hřišti, kde si děti
interaktivní a hravou formou osvojí zásady
první pomoci a nacvičí si způsoby ošetření,
a to i včetně masáže srdce na figuríně. Během
podzimních a zimních měsíců navštívila s programem Pes přítel člověka každou školku paní
Šárka Blokeschová spolu se svými fenkami, které
mají složeny canisterapeutické zkoušky.

Děti si rovněž mohly a mohou vyzkoušet řadu
pokusů díky aktivitě zaměřené na rozvoj kompetencí v polytechnickém vzdělávání s názvem
Malý badatel. Jednu z dílčích aktivit - Malý
badatel aneb Začínající chemici - pořádáme
ve spolupráci se zástupci a studenty z Katedry
chemie Ostravské univerzity. Všem malým
účastníkům je zapůjčeno bílé triko s potiskem
Malý badatel, každé dítě navíc obdrží ilustrovanou brožurku s dalšími jednoduchými pokusy
na doma. V rámci Malého badatele mohly děti
absolvovat také zábavně-vzdělávací program
Prima pokusy, kde si zkusily vyrobit například
i barevnou chrlící sopku. Od nového školního
roku chystáme v každé mateřince polytechnické
odpoledne rovněž pro rodiče s dětmi. Děti ve
školkách a žáci prvních stupňů ZŠ dále zažili
interaktivní a vizuálně atraktivní Science show
aneb zábavné divadlo fyziky a chemie, díky
němuž mohli mladí diváci snadněji pochopit
podstatu a příčiny řady překvapivých fyzikálních jevů.

A postupně také do každé mateřinky zavítají
zoubkové víly – dentální hygienistky z kliniky
TREEDK v Opavě, které budou děti ve skupinkách a individuálně instruovat, jak si správně
očistit zoubky. Každé dítě si z edukačního
programu Povídání se zoubkovými vílami aneb
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Příběh peněz

Méďa MŠ Markvartovice

A s polytechnickými činnostmi nekončíme. Ve
spolupráci s lektory z Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava chystáme pro žáky
základních škol v dalším školním roce praktické
ukázky vybraných experimentů, měřicích úloh
a přístrojů používaných v bezpečnostním inženýrství. Prostřednictvím jednoduchých pokusů
budou lektoři zábavnou formou demonstrovat
fyzikálně-chemické principy jevů jako hoření,
hašení, výbuch či chování (ne)hořlavých plynů,
interakce světelného záření s látkou a další. Také
žáci základních škol si budou moci díky pestré
nabídce Prima pokusů rozšířit své obzory na
poli chemie, fyziky, matematiky či přírodopisu.
Kromě jiného se mohou dozvědět i to, jak vyrobit fakírské lůžko či nenewtonovskou kapalinu
nebo si dokonce zahrát na detektivy!

Také díky zapojení místní komunity, především
díky stolaři panu Brunovi Fabiánovi z Oldřišova,
obdržely na přelomu roku všechny mateřské
školy zapojené v projektu MAP II dětský pracovní ponk včetně svěráků a boxu s nářadím.
Ponky do školek jsou prvním krokem a dílčí
aktivitou (mikro)projektu s názvem Malí bajslíři
zaměřeného na rozvoj technického myšlení,
kreativity a fantazie. Do každé školky budou
průběžně dojíždět lektoři, kteří s dětmi v rámci
dílniček – a s využitím ponků – budou vyrábět
několik vlastnoručních výrobků. Součástí aktivity jsou taktéž řemeslné workshopy pro paní
učitelky.
A protože jsme na„Prajzské“, nezapomínáme ani
na téma regionální identity. Koncem loňského
léta byl vyhotoven Vlastivědný kufřík, který
obdržela každá základní škola na Hlučínsku
a jehož ústředním motivem jsou prameny.
Účelem je představit žákům spektrum různorodých pramenů, resp. autentických substitutů
z Hlučínska a jejich prostřednictvím zpřítomnit
minulost interaktivní formou. Pramenů, a souvisejících tematických okruhů, je přesně 20.
Učitelé a žáci v kufříku naleznou třeba 3D model
Landecké venuše, historické délkové míry,
soubor odlitků pečetí, středověký pergamen,
úryvky ze starých slabikářů, výtisky starých místních novin, jízdní řády, karikatury, propagandistické tiskoviny k volbám, soubory historických
fotografií, fragmenty potravinových lístků,
dopisy či úmrtní oznámení padlích ve válce,

Velký úspěch mezi žáky (ale i pedagogy) sklidily Řemeslné dílny pořádané v kulturních
a obecních domech či školních tělocvičnách.
Žáci nižšího stupně si na několika stanovištích
vyzkoušeli řemeslné činnosti zaměřené na
bezpečnost práce a požární ochranu, pokrývačství (pokládka krytiny a zkouška vodou),
kominictví (čištění komínu a seznámení se
s měřicí a inspekční technikou), životní prostředí
a spalování paliv a také práci s rozličným ručním
nářadím (AKU nářadí, řezivo, plátky, vrtáky)
i šroubování metrických matic. Lektorování se
ujali přímo místní řemeslníci. Autorem nápadu
je pan Jiří Bolacký ze Služovic, profesí kominík.
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rozrůstání železnic či stavba vesnic), metodiky
a další. V rámci tohoto rozsáhlého projektu
o Hlučínsku bude zveřejněno i množství doposud neznámých a nepublikovaných dokumentů.
Průvodkyní na webu, ale také přímo v některých
animacích či kvízech bude typická „prajzská
četka“ Truda.

agitační plakáty z 50. let a další. Součástí je také
metodika a pracovní listy. Kufřík je primárně
určený pro výuku na vyšším stupni, v rámci
některých témat jej ale využijí i na stupni nižším.
Druhý typ kufříku - tentokrát putovní (zápůjční)
s názvem Malý mulař – je určen pro předškolní
děti a žáky nižšího stupně. Prostřednictvím
rozmanitých aktivit a s pomocí zajímavých
předmětů (cihla, náčiní zedníka, skládací model
kaple, skleněná vitráž), fotografií a pracovních
listů se děti – za účasti lektorky z Muzea Hlučínska – seznámí s postupem výroby pálené cihly,
s povoláním zedníka (mulaře), s různými typy
staveb a jejich funkcí. Sestaví si dřevěný model
strahovické kaple, a poznají tak tuto stavbu
podrobněji.

Na podzim letošního roku pak budou mít místní
učitelé možnost prohloubit své jazykové dovednosti v kurzech prajštiny, které povede známá
regionální spisovatelka, paní Eva Tvrdá.
Projekty MAP II navazují na předchozí dvouleté
MAP I – tyto projekty realizuje v našem regionu
Místní akční skupina Hlučínsko a jsou financované z prostředků Evropské unie. Informace
o projektu a kompletní přehled (katalog) všech
aktivit naleznete na www.mashlucinsko.cz/
projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/ či
na Facebookovém profilu Místní akční skupina
Hlučínsko z.s. - Mapy II. Jste-li pravidelným
divákem TV Hlučínsko, pak Vám jistě neunikly
reportáže z našich akcí. Přestože nám současná
doba nepřeje, těšíme se, až budeme moci od
nového školního roku opět spustit všechny
naplánované akce a aktivity!

Až do konce realizace MAP II, tj. do června
2021, bude autorský tým pod vedením Radima
Lokoče a Jiřího Nemináře, pracovat na největším
projektu – Vlastivědě Hlučínska. Ten zahrnuje
tvorbu učebnic a pracovních listů pro nižší
i vyšší stupeň ZŠ, exkurze žáků do vybraných
lokalit Hlučínska a vznik webového portálu.
Web bude nasycen řadou didaktických pomůcek a historických pramenů, jako jsou mapy,
fotografie, audio- a audiovizuální záznamy,
kvízy, hry, animace (např. postup válečné fronty,

Za tým MAP II
Hana Paverová

Mažoretky MK BALLERISIMO Hlučín
sbírají úspěchy, mezi nimi i holky z Markvartovic!
mimo jiné i v kategorii sólo. Karolínka tancovala
letos dokonce i v malé formaci, se kterou získala
na obou letošních soutěžích zlatou medaili,
stejně jako celá skupina littlekadetek, ve které
obě děvčata tančí. MK Ballerisimo Hlučín se letos
zúčastnilo dvou soutěží mažoretkového sportu,
než byla sezóna pozastavena. Děvčata soutěží ve
věkové kategorii littlekadetek, tedy nejmladších
děvčat ve věku 4 – 8 let. Klub MK Ballerisimo
Hlučín je v této kategorii nejúspěšnějším klubem celé České republiky. Nejmladší mažoretky

I přes to, že letošní sezóna mažoretkového
sportu byla v důsledku koronavirové pandemie
pozastavena, zvládly se mažoretky z klubu MK
Ballerisimo Hlučín zúčastnit dvou významných
soutěžích. Klub Ballerisimo Hlučín navštěvuje
i Ellenka Smékalová a Karolínka Kuchařová
z Markvartovic. Obě holky jsou velmi šikovné.
Přesto, že se mažoretkovému sportu věnují
teprve krátce, na letošních soutěžích získaly
samé zlaté medaile. Ellenka je velmi talentovanou závodnicí, u které si trenérky slibují kariéru
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Ten je v dnešní době již zcela jiný,
než ho známe z dřívějška. Dechovou hudbu vystřídala moderní
hudba, uniformované kroje nahradily moderní kostýmy plné třpytu
a lesku. Mažoretky MK Ballerisimo
Hlučín právě přijímají všechna
děvčata, která by chtěla patřit do
rodiny Ballerisima. Pokud hledáte
pro svou dcerku moderní dívčí sport,
skvělou partu kamarádek, zkušené
trenérky a rodinnou atmosféru
klubu, je pro vás MK Ballerisimo Hlučín tou správnou volbou. Ballerisimo
přijímá všechna děvčata od 4 do 15
let, které rády tancují a nevydrží dlouho sedět!
Náborové tréninky se konají celý květen, červen,
červenec a srpen - každé úterý od 16:00-17:30
v tělocvičně ZŠ dr. M. Tyrše v Hlučíně. Kapacita
míst v klubu je omezená, s přihlášením tedy
neváhejte. Více informací získáte na webu klubu:
www.ballerisimo.cz. Těšíme se na vás!

z Ballerisima každoročně vyhrávají medaile na finále Mistrovství
České republiky (loni to byly 4 zlaté
medaile), bodují ale i na mezinárodních soutěžích. Ellenka i Karolínka
jsou dle slov svých trenérek velmi
šikovné mažoretky, které před sebou
mají slibnou budoucnost v mažoretkovém sportu. Jsou to děvčata,
která svědomitě přistupují jak k tréninku, tak ke všem sportovním
povinnostem. Odměnou jim jsou
zlaté medaile na závodech, které se
svým klubem vždy vybojují na soutěžích. Tréninkové zázemí děvčatům
poskytuje největší klub mažoretkového sportu
na Hlučínsku – MK Ballerisimo Hlučín.
MK Ballerisimo Hlučín je sportovní klub, který
se v Hlučíně věnuje již 5 let mažoretkovému
sportu. Děvčata od 4 let zde trénují nejen
práci s hůlkou a třásněmi, ale také gymnastiku,
baletní průpravu a tanec. To vše totiž potřebují,
aby uspěly v moderním mažoretkovém sportu.

Karin Wronová
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QR online návod a 24h trenér
Od měsíce června se na našem workoutovém
hřišti objevily hned dvě novinky.

Každý týden je nastaven tak, aby se cvičenec
postupně zlepšoval.

A to QR ONLINE NÁVOD A 24H TRENÉR.

Výhodou je, že nemusíte trávit hodiny na
internetu, hledáním vhodného cvičebního programu. Zde opět naskenujete a cvičíte.

Co se pod těmito názvy skrývá?
QR online návod je série cviků, upevněná přímo
na konstrukci hřiště. Po naskenování kódu
pod obrázkem, se vám ukáže video se cvikem
v plném rozsahu.

Plus jako bonus, každý týden obsahuje jak rozcvičku, tak i závěrečné protažení.

Budete tak mít možnost vidět správnou techniku provedení na vlastní oči.

Za celým tímto nápadem stojí zkušení trenéři
z SK Fenix Opava, jejichž myšlenkou je, rozvíjet
pohyb napříč generacemi a předcházet tak
zbytečným zdravotním komplikacím.

Další z novinek, kterou na hřišti můžete vyzkoušet je 24H TRENÉR.

Jestli se o nich chcete dozvědět více, navštivte
jejich webové stránky: www.fenix-opava.cz .

Jde o cvičební program na 21 dnů, který je
vhodný nejen pro nováčky, ale i pokročilé.

Tak neváhejte a přijďte si online cvičení vyzkoušet na vlastní kůži!
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Dokončovací práce na kůru a varhanách v kapli
Milí čtenáři,
někdy na podzim roku 2018 jsem
Vám ve zpravodaji psal o hledání
vhodných varhan a o rozhodnutí
nechat restaurovat starožitný
nástroj Franze Riegera a umístit
jej na kůr do naší markvartovické
kaple.
Je rok 2020 a já tady mohu
znovu, s radostí psát, že se dobré
dílo podařilo a varhany jsou
prakticky hotové. Jelikož stavba
varhan není něco obyčejného
a také ne levného, na konci
následuje kolaudace. Tu nyní
připravujeme a budou se na
ní podílet varhanní odborníci pod vedením
diecézního organologa. Z kolaudace vzejde
posudek, hodnotící kvalitu prací i varhan
samotných. Po kolaudaci, která má spíše technický charakter, se pak koná slavnostní svěcení
varhan. Předpokládám, že by se mohlo uskutečnit někdy začátkem července, také podle
možností otce biskupa, kterého bych rád na
tuto slavnost pozval.

novou elektroinstalaci a částečně vymalovat.
Kromě varhanářů se tak do všech prací zapojilo mnoho dalších lidí, stolařů, elektrikářů,
zedníků, natěračů, zaměstnanců obce, kteří
pomohli se stěhováním a stavbou lešení,
a mnoha dalších. Chtěl bych jim opravdu ze
srdce poděkovat.
Děkuji za vynikající spolupráci panu starostovi
a obecnímu zastupitelstvu v oblasti organizační
i finanční pomoci. Děkuji pak především Vám,
dárcům, za to že jsme mohli pokrýt všechny
náklady, které s pořízením varhan vznikly.

Kvůli umístění nástroje bylo potřeba upravit
kůr, zábradlí kůru, místnost pod věží pro umístění varhanního měchu a motoru, zhotovit

Doufám, že varhany budou těšit a duchovně
povznášet všechny přítomné při mších, svatbách, pohřbech, ale také koncertech, jako jsou
třeba ty tradiční novoroční v Markvartovicích.
V tomto roce chceme ještě několik koncertů
připravit, první bude inaugurační při svěcení
varhan a už máme předjednané vynikající
varhaníky, takže myslím, že je na co se těšit.
Teď ještě mít vlastní varhaníky. Snad Pán Bůh
při rozdávání talentů na Markvartovice nezapomněl. 
P. Václav Koloničný, farář
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Raná péče pomáhá i v Markvartovicích
Ačkoliv pandemie koronaviru
svět v mnoha ohledech zpomalila a změnila, spousta věcí se
odkládá, děti se nikoho neptají
a rodí se pořád dál. A stále jsou mezi nimi
i ty, které kvůli svému zrakovému nebo
kombinovanému postižení potřebují pomoc
a podporu. Rodiny těchto dětí (ve věku od
narození do 7 let) se i nadále mohou obracet na
Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava,
a získat tak potřebnou bezplatnou pomoc
a podporu v náročné životní situaci.

opatření vlády se pak budou opět
uskutečňovat v rodinách. Nicméně
zájemci o službu se na Společnost
pro ranou péči mohou obracet
neustále – telefonicky (tel. č. 774 567 736) či
e-mailem (ostrava@ranapece.cz) a dostane se
jim maximální možné podpory.

Organizace Společnost pro ranou péči, pobočka
Ostrava, působí v celém Moravskoslezském
kraji, a tedy i v Markvartovicích. Poradkyně rané
péče dojíždějí za rodinami, které pečují o dítě
s postižením zraku nebo s kombinovaným
postižením, domů – v současné situaci probíhají
konzultace online, tedy formou videotelefonátu
nebo skypu, v souladu s postupným uvolňováním

Poradkyně rané péče tedy nadále aktivně konzultují s rodinami aktuální stav a vývoj dítěte,
a to prostřednictvím videohovorů a skypu. „Pro
rodiny jsou online konzultace ze začátku trochu
nezvyk, ale máme vyzkoušeno, že to funguje.
Zpracováváme pro ně a poskytujeme jim také
nejrůznější instruktážní materiály a videa. Aktuálně
jim zprostředkováváme také služby terapeuta. I když
se nám v současném stavu daří rodiny maximálně
podporovat, těšíme se, až za nimi zase budeme moci
dojíždět domů,“ říká Vladimíra Salvetová, ředitelka
pobočky Společnosti pro ranou péči v Ostravě.
Rodiče, kteří pečují o dítě předčasně narozené nebo
s jakýmkoli vážným hendikepem, se nyní mohou
obracet také na telefonní LINKU PODPORY, kterou
Společnost pro ranou péči provozuje, a to na telefonních číslech 601 541 780 nebo 777 234 032 od
pondělí do pátku od 9 do 15 hodin. Linka nabízí
profesionální pomoc se starostmi o dítě, anonymní
podporu a pochopení v nepříznivé situaci i základní
sociálně-právní poradenství.
Službu rané péče pro rodiny dětí se zrakovým
a kombinovaným postižením podporuje také
obec Markvartovice, v letošním roce ji podpořila částkou 10 000 Kč.
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Obrazem ze slavnostní bohoslužby
konané u příležitosti Odpustu
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Obrazem ze slavnostní bohoslužby
konané u příležitosti Odpustu
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Rozvoj obce
Vážení občané,
zastupitelstvo obce v září
2018 schválilo zakoupení
nemovitosti č.p. 65 na ulici
Šilheřovická, parc. č. 1406,
většině známé jako ,,Stará
pekárna“ . Zastupitelstvo
vybralo architektonický
návrh Ateliéru d21 architekti, s.r.o., který řeší rekonstrukci stávajícího rodinného domu na 6 bytů pro
seniory a novou moderní
přístavbu, kde je naplánovaná pobočka pošty,
knihovna, kavárna, denní stacionář pro seniory
a koutek pro maminky s dětmi. Součástí projektu je také bezbariérové řešení víceúčelové
zahrady. I přesto, že zastupitelé tento projekt
schválili, možná dojde v rámci plánované přístavby ještě k některým úpravám, a to z toho
důvodu, že se nyní obci naskytla další příležitost
pro zakoupení nemovitosti všem známé pod
názvem Zlatý býk. Jelikož se jedná o stavbu
přímo v centru obce, chceme zakoupením
této nemovitosti přispět k rozvoji naší obce

vybudováním atraktivních prostor, určených
např. pro pronájem či podnikání. Máte nějaký
nápad jak tyto prostory využít, měli byste zájem
si zde pronajmout provozovnu např. pro kadeřnictví, manikúru, pedikúru, kosmetiku, masáže,
saunu, prodejnu potravin, pronajmout nebytové prostory např. pro ordinaci lékaře, apod.?
Svůj názor nám můžete sdělit nejlépe do 26. 6.
2020 např. e-mailem: urad@markvartovice.cz
nebo osobně na obecním úřadě. Schůzku si
můžete domluvit na tel. čísle 595 052 518.

Akce kulturní komise
Vyhlídky na akce kulturní komise plánované
na začátek tohoto roku, stejně jako na ty větší
akce plánované na letní měsíce zmizely ze dne
na den. Zmizely nám oblíbené zvyklosti trávení
volného času jako návštěvy kina, divadla, koncertů, sportovních utkání, posezení v restauracích či hospůdkách, apod. Zcela nečekaně se
objevila krize a jako každá krize prověřila naše
hodnoty a postoje. Něco nám vzala, ale zároveň
nám nemálo dala. Každý z nás měl možnost zjistit, co vlastně ke spokojenému životu potřebuje
a bez čeho se docela dobře obejde. Mnozí z nás

si náhle uvědomili, že náš život je velmi křehký,
a že naše dny příliš rychle ubíhají.
A v této zvláštní době se začali objevovat lidé
s nesobeckou nabídkou pomoci, lidé pozitivně
smýšlející, lidé, kteří dávají přednost řešení
problému s přiložením vlastní ruky k dílu před
neustálými stížnostmi.
Naštěstí v naší obci není mnoho starších nebo
osamocených občanů, kteří žijí bez blízkosti
své rodiny, a tak jsme zvládli vlastními silami
všechny kontaktovat a zajistit jim potřebnou
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pomoc v podobě zajištění nákupů, léků apod.
Švadlenky v rekordním čase našily dostatek
roušek, takže jsme je mohli rychle dodat všem
zájemcům. Pomoc obci s rozvážkou roušek
velmi bezprostředně nabídli a poté okamžitě
zrealizovali členové SDH Markvartovice. A kdo
nám tak rychle roušky ušil? Byla to paní Marta
Smolková, Marta Myslivcová, Markéta Martinková, Věra Vlčková, zaměstnanci JM Družstva
paní Satalové a paní Martina Smetanová. Velký
kus práce v době největší koronavirové krize
odvedli také zaměstnanci technických služeb.
A mnoho dalších našich spoluobčanů pomáhalo svým starším sousedům a maminkám
samoživitelkám. Za to všem patří velký dík.

Ovšem velké poděkování patří i Vám všem, za
vzájemnou ohleduplnost, toleranci a dodržování pravidel.
S organizováním další plánované akce Krmášové koláčobraní zatím vyčkáváme. Nasmlouvaný program nerušíme, uvidíme co nám následující týdny a měsíce přinesou. Ale věřím, že se
na této akci v pátek 18. září 2020 opět uvidíme
a užijeme si příjemné sváteční odpoledne. Moc
se na Vás těším.
Přeji Vám krásné letní dny a hodně zdraví.
Zuzana Pistovčáková
místostarostka

Fotosoutěž 2020
Podmínky soutěže:
a kontakt na autora (jméno, e-mail, tel.,
adresu)

• zahájení soutěže: březen 2020
• soutěže se mohou zúčastnit pouze obyvatelé obce Markvartovice

• výhercem soutěže se stává fotografie,
která obdrží nejvíce hlasů od poroty.
Všechny fotografie včetně receptů
budou zveřejněny na webových stránkách obce.

• fotografie (nejlépe orientované na šířku)
budou přijímány pouze v elektronické
podobě (formát JPG) prostřednictvím
elektronické pošty. Adresa pro zasílání
fotografií je pistovcakova@markvartovice.cz. Předmět – FOTOSOUTĚŽ.

• vyhodnocení soutěže a ocenění prvních
bude 18. září 2020 na akci Krmášové
koláčobraní

• každý účastník soutěže může zaslat max.
10 fotografií na téma „Náš oblíbený
rodinný recept“

• pro autory prvních tří fotografií s recepty
budou připraveny věcné ceny

• soutěžící zašle oblíbený rodinný recept
včetně fotografie hotového pokrmu
(pečivo, cukrovinky, polévky, hlavní jídla,
dezerty a jiné lahůdky)

• fotografie jiného nebo nevhodného
námětu NEBUDOU ZAŘAZENY DO
SOUTĚŽE
• zasláním fotografie do soutěže souhlasí
soutěžící s použitím fotografií pro propagaci a prezentaci Obce Markvartovice
a pro kalendář obce Markvartovice pro
rok 2021.

• ze soutěže budou vyřazeny prokazatelně
a radikálně upravené fotografie (fotomontáže, apod.)
• ke každé fotografii doplňte krátký popis,
datum pořízení, autora fotografie
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SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
DO TÉTO NÁDOBY PATŘÍ:

- použité oleje a tuky z domácnosti
(např. fritovací oleje)

- ztužené jedlé tuky

DO TÉTO NÁDOBY NEPATŘÍ:

- technické oleje

(převodové, motorové, tlumičové)

- maziva a kapaliny

Tuky a oleje vhazujte do nádoby
v uzavřených PET lahvích!
Sběr jedlých olejů a tuků v naší obci probíhá od července 2019
v areálu technických služeb, kde je připraven kontejner na jedlé
tuky a oleje z domácnosti. Použitý olej či tuk včetně sádla (pokud
možno bez zbytků potravin, strouhanky apod.) je třeba slévat do
plastových, uzavíratelných nádob a ty následně odnést do
speciálně označeného kontejneru, nejlépe po telefonické domluvě
s předákem TS panem Ciganem, tel.: 606 238 598.
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K zamyšlení
Spolupráce rodičů a školy. Také vnímáte tu
změnu?

Slovíčka nalezou sama do hlavy jen tím, že si dítě
sedne do jazykové učebny.

V poslední době, jak tak jezdíme po tuzemských
i slovenských školách, začínáme výrazně vnímat
změnu provázející chování a vystupování rodičů.

„Papír z poradny“ znamená automaticky minimálně
o stupeň lepší známku.
Je naší povinností sehnat uprostřed školního roku ze
dne na den kvalitní náhradu za učitelku odcházející
na mateřskou.

Přemýšlíme, do jaké míry je to tím, že stárneme.
Přemýšlíme, do jaké míry je to tím, že se nám mění
citlivost vnímání.

Když se máma s tátou neumí domluvit, je naší
povinností duplikovat informace.

Přemýšlíme, do jaké míry je to tím, že nám ubývá
energie.

V přenášení odpovědnosti na školu
Rodiče stále častěji:

A přemýšlíme, do jaké míry se skutečně proměňuje
vystupování rodičovské veřejnosti vůči školám
a lidem v nich.

Diktují požadavky, co má škola udělat, místo aby
se ve škole domluvili, jak dítěti pomoci společně.

V čem tu změnu vidíme?
V zaměňování pocitů a faktů

Diktují požadavky, protože oni nemají čas, jsou
dlouho v práci, a my máme dva měsíce prázdnin
a jsme placeni z jejich daní.

Přestože máme prokazatelně doloženo, že to či
ono vyhovuje devadesáti sedmi procentům rodičů,
odmítá rodič tento fakt přijmout, protože „ON“ má
pocit, že by to mělo být jinak a „ON“ to chce jinak.

Vyhrožují, že pokud nebude po jejich, zavolají
inspekci, televizi, na radnici…Protože my nevíme,
kdo oni jsou a s kým vším se znají.

Přestože máme informace na webu, na facebooku,
v papírové žákovské i v elektronické žákovské a v
dostatečném předstihu jsme o tom mluvili, rodič je
dotčen, protože „ON“ má pocit, že jsme ho dostatečně neinformovali, a tak nemohl to, či ono.

Zvyšují své požadavky na to, kam všude máme jejich
dětem něco zapisovat, hlásit, volat, esemeskovat,
a to dlouhodobě, místo abychom společně učili
děti samostatnosti a odpovědnosti, protože oboje
budou potřebovat v životě.

Ve vzrůstající bezhraničnosti
Rodiče mají stále častěji pocit, že:

Přemýšlíme, do jaké míry je to dlouhodobý trend,
nebo jen krátkodobý výkyv. Z poznatků nasbíraných během posledního roku napříč republikou se
domníváme, že komunikace s uvedeným typem
rodičů bude do života škol všeho typu vstupovat častěji, než by nám bylo milé. Nebrečíme, nenaříkáme,
konstatujeme. Je na nás ve školách, abychom se na
takovou komunikaci připravili a uměli ji zvládat. Je
na nás, jak se po takových nepříjemných rozhovorech budeme umět ošetřit. Je na nás, jak ve školách
víc a víc táhnout za jeden provaz a držet to, na čem
jsme se domluvili. Protože pokud tak postupovat
nebudeme, vydáme zbytečně spoustu energie, která
nám pak logicky bude chybět někde jinde.

Pracovníci školy jsou jim kdykoliv a kdekoliv k dispozici a že na lusknutí prstu všeho nechají a budou
se věnovat jejich požadavkům.
Když pošlou lidem ve škole e-mail, odpoví dotyčný
okamžitě, maximálně do jedné minuty, a to bez ohledu
na to, že e-mail odeslali o půlnoci nebo o víkendu.
Kdykoliv nám volají, tak se dovolají, a to bez ohledu
na to, že jsme v hodině, že už máme po pracovní
době, že jsme se svou rodinou.
Ve vzrůstající nárokovosti
Rodiče mají stále častěji pocit, že:
Kdykoliv přijdou do školy, ředitel či učitel je očekává,
aniž by se s ním na termínu návštěvy domluvili,
a bude se jim okamžitě věnovat.

zdroj: kaomat.cz
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Jednoho dne se Bůh zeptal Sv. Františka...
Sv.František: Ano Pane.

Bůh: Franto, ty víš všechno o zahradách a přírodě, co se to děje tam dole? Co se to stalo pampeliškám, fialkám, sedmikráskám a těm dalším
věcem, které jsem před věky vysázel? Měl jsem
perfektní bezúdržbový zahradní plán. Ty rostliny
rostly v jakékoliv půdě, vydržely sucho a hojně
se samy množily. Nektar z dlouhotrvajících
květů přitahoval motýly, včely a hejna zpěvných
ptáků. Očekával jsem tedy, že už uvidím krásné
zahrady plné barev a květů. Ale všechno, co
vidím, jsou zelené fleky...

Bůh: Tihle lidé musí cítit velkou úlevu v létě,
když vypínáme déšť a zapínáme horko. To
dozajista zpomalí růst trávy a ušetří jim to
hodně práce.
Sv.František: Tomu nebudete věřit, Pane! Když
tráva přestane růst tak rychle, vytáhnou hadice
a platí ještě více peněz za zalévání, aby mohli
pokračovat v sekání a odvážení.
Bůh: Děsnej nesmysl! Alespoň že si nechali ty
stromy, které jsem vysadil. Stromům narostou
na jaře listy pro krásu a letní stín. Na podzim
opadají a vytvoří přirozenou pokrývku, aby
zadržely vláhu v půdě a chránily tak stromy
a keře. Navíc se rozloží na kompost, aby obohatily půdu. Je to přirozený cyklus života.

Sv.František: To někteří lidé, Pane. Začali říkat
tvým květinám „plevel“, ze všech sil je hubí
a nahrazují trávou.
Bůh: Trávou? Ale to je tak nudné! Není to
barevné. Nepřitahuje to včely, motýly, ani
ptáky, jenom ponravy a žížaly. Je to citlivé na
teplotní změny. Chtějí tihle lidé opravdu, aby
tam rostla tráva?

Sv.František: Raději si sedněte, Pane. Místo
toho je ti lidé hrabou na velké hromady a platí
za jejich odvoz.

Sv.František: Očividně, Pane. Podstupují při
jejím pěstování velké utrpení. Začnou každé
jaro hnojit a hubí všechny ostatní rostliny, které
se v trávníku objeví.

Bůh: To není možné!! A co dělají, aby chránili
kořeny stromů a keřů před mrazem, a aby
udrželi půdu vlhkou a nespečenou?

Bůh: Jarní deště a teplé počasí pravděpodobně
způsobuje, že tráva roste opravdu rychle. To
musí být ti lidé velice šťastní.

Sv.František: Potom, co vyhodí listy, kupují
něco v igelitových pytlích, co se nazývá mulč.
Přivážejí to domů a rozsypávají to na místo
listů.

Sv.František: Vypadá to, že ne, Pane. Jakmile trochu povyroste, sekají jí někdy i dvakrát do týdne.

Bůh: A odkud tento mulč berou?

Bůh: Oni jí sekají? Suší jí jako seno?

Sv.František: Oni kácí stromy a rozemelou je,
aby tento mulč vyrobili.

Sv.František: Nikoliv, Pane. Většina z nich jí
hrabe a dává do pytlů.

Bůh: Dóóóst!!! Už na to raději nechci myslet.
Svatá Kateřino, ty máš na starosti kulturu. Jaký
film je na programu dnes večer?

Bůh: Do pytlů? Proč? Je to cenné? Prodávají to?
Sv.František: Ne Pane, právě naopak. Platí za
odvoz.

Sv. Kateřina: „Blbý a blbější“ Pane. Je to
opravdu hloupý film o ...

Bůh: Tak počkej chvilku: Oni to hnojí, aby to
rostlo, a když to roste, tak to sekají a platí za to,
aby se toho zbavili?

Bůh: to je OK, klidně to pusť. Myslím, že jsem
o tom už slyšel od Františka.
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Kulturní komise obce Markvartovice Vás zve
31. října 2020 v 16:00 hod.
do sálu Wybranetz
na hudební pořad

V rodině velí a vládne muž!
Účinkují přední sólisté
Národního divadla moravskoslezského v Ostravě

Peter Svetlík

Eva Zbrožková

slovem provází Alena Bastlová, Petr Miller
klavírní doprovod Nenko Slavov, Petr Miller
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Zámecká expozice opět ožila
30. května zahájili v Kravařích turistickou sezónu a tím zpřístupnili zámek, tedy i stálou zámeckou expozici,
všem návštěvníkům.
„Naše neotřelá expozice vás poutavou formou seznámí s jednotlivými historickými etapami zámku i celého
města. Nejen, že budete moci nahlédnout do alchymistické dílny bývalého tajemného majitele zámku a panství,
Michala Sendivoje ze Skorska, dvorního alchymisty u dvora císaře Rudolfa II., ale poznáte také život aristokratických panovníků či obyčejného hlučínského lidu. Otevřeme také „Dveře do pravěku“ a vy se podíváte do
daleké historie – přesněji do mladší doby bronzové s archeologickými nálezy z území Kravař. Opravdovým
skvostem našeho kravařského zámku je barokní kaple s nově zrestaurovanou stropní freskou, kde se dozvíte
více o této barokní malbě“, uvedla vedoucí oddělení kultury Města Kravaře Silvie Hříbková.
V letošní turistické sezóně mám kravařský zámek navíc připraveno hned několik novinek. Tou první je, že prohlídkový okruh doplnili novou unikátní výstavou „Hračky ze zámku a podzámčí“, kde si budou moci návštěvníci
prohlédnout historické hračky z období kolem roku 1900.
„A protože myslíme i na rodiny s dětmi, máme další novinku - každý pátek o prázdninách budou na zámku
probíhat speciální zábavně-poznávací prohlídky s našimi průvodci a animátory. Děti se interaktivní formou
seznámí nejen s historií zámku, ale budou si moci vyzkoušet, jak pracoval chudý venkovský lid a co naopak
musely umět aristokratické děti, naučí se rozpoznávat bylinky nebo se budou moci převléknout do dobových
kostýmů“, sdělila Hříbková.
Koho zaujala tato pozvánka na kravařský zámek, může jej přijet navštívit od úterý do neděle, mezi 10.00 a 17.00
hodinou. Komentované prohlídky s průvodcem začínají vždy v celou hodinu a trvají zhruba 45min.
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MY TO NEVZDÁME
ČSCH Markvartovice se těší na sezónu 2021
dubnu a to bylo bohužel vše nejisté. A než pořádat tento vrchol chovatelské sezóny mizerně,
bylo pro členy spolku schůdnější rozhodnout
se letos výstavu neuspořádat a všechny své síly
napnout pro sezónu nadcházející. Takže pozor,
bude sčítání!

Letošní rok se celosvětově nese v duchu boje
s pandemií. Je to doba nelehká, ale také nám
ukázala, že umíme být trpěliví, solidární a rozhodní. Přesně takoví letos museli být i markvartovičtí chovatelé.
Na základě situace, která nastala, se bohužel
museli rozhodnout pro zrušení tradičních akcí.
Nebyla svatodušní vaječina, kterou společně
vítáme jaro. Bohužel se neuskutečnil ani Den
země. Akce pořádaná pro děti místní základní
školy, která seznamuje děti s nutností ochraňovat a pečovat o faunu a flóru. Padlo však
i nejsmutnější rozhodnutí. Nebude ani místní
výstava drobného zvířectva.

I přes tuto situaci chovatelé doufají, že neztratí
vaši přízeň. Věří, že se situace plně vyřeší a udělají maximum, aby pro vás příští rok připravili
zase tradiční zábavu a to od Chovatelského
bálu až po Místní výstavu drobného zvířectva.
Doufáme, že se co nejdříve budeme moci potkávat alespoň v naší drahé Hospůdce u Chovatelů.
Za ČSCH Markvartovice
Ladislav Kalvar

Chovatelé jsou rádi, že se situace vyvíjí pozitivně,
rozhodnutí však bylo nutné udělat již v měsíci

Foto H. Brabencová
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O kynologii je zájem také mezi mladými
V naší organizaci se zabýváme
výcvikem všech plemen psů.
Nejvíce je zastoupen německý
ovčák. Další plemena, která
letošní rok navštěvují cvičák,
jsou: cane corso, střední knírač, kříženec, belgický ovčák
malinois, hovawart, stafordšírský bulteriér, labradorský retrívr, rotvajler, německý boxer,
border kolie, australský ovčák,
ohař, chodský pes, sibiřský
husky a jorkšírský teriér.
se předváděcí akce pro děti Mateřské školy
Markvartovice a vystoupení na Pony ranči
Vrablovec. Dále se svým chodským psem jménem Andy složila zkoušku ZZO1.

V současné době máme mezi
členy 5 mládežníků ve věku od 10 do 15 let.
Za rok 2019 byl nejúspěšnější psovod naší
organizace Adéla Stanková, věk 11 let. Adélka
soutěžila mezi dospělými. Celkem vyhrála dva
závody - závod v katagorii ZVV1 sp. v Markvartovicích a závod v kategorii ZZO v Petřvaldě (v
této kategorii bylo 13 závodníků). Dvakrát byla
druhá - klubový závod ZKO v Markvartovicích,
a závod v kategorii ZZO1 v Hlučíně. Zúčastnila

Jaroslav Skotnica, nepostradatelný člen organizace, náš dlouholetý předseda, jeden ze
zakládajících psovodů ZKO, oslavil v květnu
životní jubileum - přejeme mu k narozeninám
vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí.
Pokud se rozhodnete,
tak nás můžete navštívit v našem areálu za
fotbalovým hřištěm.
Nejlépe v neděli od
09.00 hod. S výchovou a výcvikem psa
je nejlépe začít co
nejdříve. Jakmile je
štěně naočkováno,
tak můžete přijít i s
ním (s sebou si vezměte očkovací průkaz
psa). Rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy
a pomůžeme :-)
Radana Feketová
Jednatelka ZKO
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Členové JSDH Markvartovice mají napilno
k žádnému zranění osob. Mimo jiné byla zakoupena nová sada hadic do výjezdové cisterny CAS15 MB Atego a mobilní telefon pro dorozumívání
jednotky s operačním střediskem. Členové naší
jednotky opět začnou jezdit na pravidelné školení a kurzy do Ústřední Hasičské Školy - Jánské
Koupele, která byla kvůli pandemii uzavřena. Také
bych touto cestou ještě poprosil všechny řidiče,
aby svá vozidla parkovali tak, aby byl umožněn
průjezd všech komunikací v naší obci pro vozidla
IZS, nikomu z nás by se nelíbilo, kdyby sanitka
nebo hasiči nedorazili včas!!!!!

Od měsíce března do začátku měsíce června měla
naše jednotka velmi napilno. Na našem katastru
bylo hned 10 mimořádných událostí. První událost byla technická pomoc s rozvozem roušek pro
občany naší obce, kde jsme byli nápomocni OÚ
Markvartovice. Další dvě technické pomoci byly
spadlé stromy na silnici a na elektrické vedení.
Dalších sedm výjezdů tvořily požáry. Hned pětkrát byl vyhlášen poplach k požáru bio skládky,
kde tlející dřeviny a kompost v teplém počasí
začali doutnat a hořet. Jednotka zasahovala také
u požáru osobního automobilu, který vzplanul
vedle rodinného domu a u požáru rodinného
domu. U těchto dvou událostí naštěstí nedošlo

Kolaska Jan – velitel družstva
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Členové SDH Markvartovice dodrželi tradici
a jako jedni z mála i letos stavěli májku
a rukavice a šlo se na věc.
Pan Jindřich Vrbický nám
narychlo zařídil strom.
Kluci májku ostrouhali,
ořezali a upravili a holky
nachystaly a nazdobily
věnec. 30. dubna jsme
vše doladili k dokonalosti, kluci připevnili břízu
a věnec a holky došily
roušky, protože ty letos
na májce nesměly chybět.
Okolo 17:00 hodiny dorazil pan David Ricka, který
nám poskytl jeřáb. Jeřáb
byl letos potřeba, jelikož bychom v 10 lidech
tak velkou májku neměli
šanci postavit. Stavění proběhlo bez problému
a naše obec se tak i letos mohla pyšnit tak vysokou májkou. Na závěr bychom moc chtěli poděkovat všem, kdo nám letos při stavění pomohli.

V měsíci březnu jsme začali plánovat stavění
májky. Chvíli na to nás ale nemile překvapila
pandemie. Nikdo z nás netušil, co dělat, a tak
jsme čekali na nařízení vlády. Pár dnů před
koncem března vláda schválila sdružování do 10
osob a tak nebylo na co čekat. Chtěli jsme za každou cenu dodržet tradici. Nasadili jsme roušky

Kristýna Tessarzová - členka výboru SDH
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PEPIKOVI SYNCY – JARO 2020
Turnaj proběhne jako vždy na umělém
povrchu sportovního hřiště od 10 hod.

Jaro Pepikovi syncy jako každoročně
přivítali tradičním Velikonočním turnajem v nohejbale, který se uskutečnil
… – těmito slovy bych asi začínal psát
tento příspěvek. Ale jak všichni víme
a všichni jsme na vlastní kůži pocítili,
letos tomu tak není. Vlivem koronavirové pandemie byly postupně všechny
plánované turnaje a akce zrušeny a na dlouhé,
skoro tři měsíce se vlastně veškerý sportovní
život v celé zemi zastavil. Život se sice dostává
pomalu do normálu, ale přesto se některé
plánované akce bohužel neuskuteční. Velikonoční a noční turnaj byly bez náhrady zrušeny
a 9. ročník turnaje „O pohár starosty obce“ se
přesouvá na sobotu 6. 9. 2020. Takže družstva
současných obyvatel obce nebo “domorodců“
se již mohou plně připravovat.

Léto tímto letos zahájíme tradičně
druhou sobotu v srpnu tj. 8. srpna, oblíbeným turnajem v mini kopané „Günter
Cup 2020“, který se letos uskuteční již
po čtrnácté! Jako ukončení léta bude
následovat v sobotu 29. 8. 2020 - I. ročník
turnaje párů v pétanque „Pepikove kule 2020“.
Tímto zvu všechny sportovní příznivce a obyvatele obce k návštěvě tohoto překrásného areálu.
Autor všech fotografií: Hanka Brabencová
Fotodokumentaci ze všech akcí je možno nalézt
na www.pepikovisyncy.rajce.idnes.cz.
Za „Pepikove synky“
Stoklassa Milan
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SK Markvartovice své postupové ambice
přesunuje do dalšího ročníku
budou informovat trenéři mládeže.
Nechceme vynechat ani oblíbené
a dobře obsazené turnaje přípravek. Nové termíny již řešíme a opět
se bude na co těšit.

Koronavirová krizová situace se
zásadně projevila také ve fotbale, a to de facto v celé Evropě.
V našem českém prostředí bylo
dohrání sezóny umožněno pouze
pro první a druhou ligu, a to v tzv.
„krizovém“ formátu - bohužel téměř
bez diváků. Ročníky ostatních
nižších soutěží byly zrušeny. To
prakticky znamená, že v ročníku
2019/2020 nikdo nepostoupí, ani
nesestoupí.

Z pandemických důvodů bylo
nutné odložit také hokejové utkání
Sever - Jih. O letošní ročník oblíbené akce ovšem přijít nechceme,
proto již nyní řešíme náhradní
termín utkání, o kterém bude SK
Markvatovice a HC Lipina informovat s dostatečným předstihem.
Termín fotbalového utkání Sever - Jih bude
rovněž upřesněn.

To není pro Ajax dobrá zpráva,
jelikož ambice našeho mužstva byly velké a vysněný cíl - 1.B třída, se tedy pro letošní ročník
odkládá. Z naší soutěže - Městského přeboru
Ostrava, ovšem průběžně vedoucí celek (kterým
je mužstvo Třebovic) do vyšší soutěže postoupil.
Důvodem je odstoupení Šenova z Krajského
přeboru, o kterém bylo rozhodnuto již na podzim 2019, a následné doplnění účastníků nižších
soutěží. AJAX tedy pro ročník 2019/2020 končí
na 3. místě Městského přeboru mužů a nezbývá,
než se aktivně připravovat na další boje o postup
v následujím ročníku.

I nadále pokračujeme ve spolupráci s Baníkem
Ostrava. Zástupci Baníku jsou v Markvartovicích
nadmíru spokojeni a mají velký zájem na dalším
rozvoji dobrých vztahů. Snad ještě v letošním
roce bychom se mohli dočkat atraktivních akcí
na našem hřišti. Již nyní můžeme potvrdit zájem
Baníku na pořádání domácích zápasů „B“ týmu
a opětovného hostitelství prestižního turnaje
Zlatý kahan.
V dubnu letošního roku slavili své životní jubilea
dvě výrazné osobnosti markvartovického fotbalu.

Naši muži každopádně nezahálí ani v době
vynucené pauzy a volné termíny nám vyplňují
přátelské zápasy. Po uvolnění koronavirových
opatření jsme stihli sehrát utkání na domácím
hřišti s účastníkem 1.B třídy Sokolem Hať - remíza
2:2 a týden poté s postupujícími Třebovicemi prohra 0:1. S Darkovicemi, dalším účastníkem 1.B
třídy, jsme na jejich hřišti plichtili 1:1.

14. dubna oslavil 60té narozeniny dlouholetý člen
a bývalý předseda Ajaxu pan Jiří Kučera.
17. dubna pak své 70té kulatiny oslavil bývalý
trenér (nejen) Ajaxu pan Rudolf Tesař.
Oběma pánům přejeme hodně štěstí, pevné
zdraví, mnoho sportovních i fanouškovských
úspěchů, rodinné pohody, životního optimismu
a stále dobrou kondici!

V letní pauze čeká realizační tým Ajaxu nutné
doplnění kádru a kvalitní příprava, která by měla
tým připravit do dalších bojů v novém ročníku.

SK Markvartovice přeje všem svým fanouškům
hlavně pevné zdraví a těšíme se na brzkou shledanou na fotbale!“
Martin Kučera

Po dlouhé pauze nezahálí ani naše žákovská
družstva. Příprava našich fotbalových nadějí se
také rozjíždí a o nejbližších plánech a termínech
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„Jak omezil zlý vir „Koronavir“ dění v naší MŠ
Letošní jaro začalo slibně – zdárně jsme absolvovali dvě lekce kurzu plavání v AD Landek
Petřkovice, které se dětem moc líbily. Také jsme
již měli plány, jak letos potěšit naše maminky
a babičky na besídce k jejich svátku. Děti se
těšily na oblíbenou zahradní slavnost, která je
vždy protkaná zábavou a veselím. Pak se rozšířil
„zlý vir KORONAVIR“, který zhatil všechny naše
plány a 17. března byl provoz v MŠ uzavřen.
I přesto jsme se snažili zůstat s dětmi v kontaktu
– posílali jsme rodičům e-mailem grafické listy,
omalovánky, pohádky a nápady ke tvoření při
příležitosti velikonočních svátků, pálení čarodějnic a také ke Dni matek. Naše paní učitelky
inspirovaly děti a rodiče na facebooku „čarodějnickým buřtgulášem“. Rodiče nám následně
posílali fotky a videa, když se také u nich na
zahradě nějaká ta čarodějnice objevila... Někteří
byli moc šikovní a tak nám na našich školkových
facebookových stránkách „přistála“ čarodějnice
Martička, Eliška, Terezka, Betynka, Anežka, Zlatuška, Majdalenka, Berenička a další... A s každou fotografií vznikl nový, veselý veršík….

Koronavirová pandemie ale nenarušila přístavbu naší třetí třídy mateřské školy a můžu
s radostí sdělit, že se blížíme ke zdárnému konci
a 1. září budeme tuto třídu otevírat. Začátkem
května proběhl zápis pro školní rok 2020/21.
Letos byla možnost přijmout všechny děti a to
již nově do tří tříd, které jsme plně obsadili.
Těšíme se na to, že budeme moci 1. září přivítat
děti v zrekonstruované školce.

Vařím, míchám, stále kýchám,
pořád krásnou vůni dýchám.
Ochutnávám, už to mám,
čajíček vám nalévám!

V červnu se děti za zvýšených hygienických
a organizačních opatření opět vrátí do MŠ
a doufejme, že si to všichni společně po tak
dlouhé době užijeme.

Ukázalo se, že i v této nelehké době dovedeme
komunikovat jiným způsobem a děti mohly
spatřit své kamarády přes facebook a sdílet tak
společně svou radost.

Balgarová Dagmar, ředitelka MŠ Markvartovice
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Uzavření škol
Když jsme začátkem roku 2020 slýchali ve
zprávách, že Čínu napadl nebezpečný virus,
který už má své oběti i na životech, ani ve snu
nás nenapadlo, že se tato pandemie dostane
až k nám. Když se nemoc přiblížila do Itálie, už
mnozí z nás dostávali strach. Ale ona byla ještě
pořád dost daleko. Až…

naše on-line vyučování pojmenovali.
Takže moc děkujeme všem rodičům za spolupráci, za to, že nám pomohli, abychom ten
letošní školní rok naše žáky naučili tomu, co
umět mají, abychom v tom příštím školním
roce měli na čem stavět.
Na přelomu dubna a května nám bylo avizováno, že v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření dostaneme manuály, které
nám pomohou obnovit v omezeném režimu
docházku žáků do školy. Začali jsme zjišťovat
zájem rodičů o docházku žáků do školy, zajišťovat hygienická opatření, nakoupili jsme štíty,
desinfekce, každý pedagogický pracovník si
začal chystat třídu tak, aby v ní bylo místo
pouze pro 15 žáků, dělili jsme početnější třídy
do skupin. Konečně 25. května jsme se sešli
– my se svými žáky, žáci se svými spolužáky.
Navázali opět kontakty, které jim asi chyběly
nejvíce. Žáky jsme rozdělili do sedmi skupin (po
maximálně 15 žácích) a každou skupinku vede
pedagogický pracovník. Do školy chodí v časovém sledu, při příchodu jsou kontrolováni, zda
jsou zdraví, nemají teplotu. Přestávky mají
také odděleně, velkou přestávku se snažíme
při příznivém počasí trávit na školní zahradě.
Ve stejných skupinkách chodí také na obědy,
u stolu sedí po jednom tak, aby nedocházelo
k setkáním žáků z různých skupin.

Začátkem března zprávy oznamovaly, že máme
prvního nakaženého i v České republice. To už
nám všem začínalo být horko.
Neuvěřitelné pro nás bylo úterý 10. března, kdy
jsme se dozvěděli, že vláda uzavírá školy. To
asi nikdo z nás ani nečekal, ani nezažil. Tak na
tuto situaci jsme připraveni nebyli. Distanční
studium… Jak naši žáci zvládnou tuto formu
učení? Jak jim podáme nové učivo? Ale co,
říkali jsme si, za chvíli vše skončí a my ve škole
vše doženeme. Když se situace ani v dubnu
nelepšila a vidina školy ve škole byla stále
v nedohlednu, rozhodli jsme se přejít na online výuku. Jednak jsme chtěli pomoci žákům
a určitě i rodičům. Všem nám bylo jasné, že
pracovat a ještě i učit své děti není nic snadného. Určitě mi dnes dáte všichni za pravdu, že
učení není věc snadná, je přímo nelehká. Učit
vlastní dítě, vůbec donutit ho sednout k učení,
je neuvěřitelně těžké (alespoň pro někoho). Po
internetu se šířily vtipy, že pokud školy zůstanou zavřené ještě dlouho, rodiče vynaleznou
lék na koronavirus dříve než vědci. A tak jsme
vsadili vše na jednu kartu – pokud nám rodiče
pomohou s instalací skypu a přihlásí se k nám,
zase uvidíme a uslyšíme své žáky a učení nám
půjde snadněji.

S žáky, kteří zůstali doma, pokračujeme v distanční výuce.
Závěrem bych chtěla vyjádřit velký dík všem
pedagogickým pracovníkům za práci, kterou
věnovali výuce žáků, i všem nepedagogickým
pracovníkům za přípravu školy a tříd pro přijetí
žáků po opětovném otevření škol.

Začali jsme zjišťovat, jaké je domácí vybavení
rodin našich žáků internetem, počítači. Rodinám s více dětmi jsme rozvezli školní počítače,
aby byli všichni schopni učení on-line a nemuseli jsme řešit časy našeho „vysílání“, jak jsme si

Šárka Kubišová
ředitelka
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Výuka v „koronaviru“
Uzavření škol v době koronavirové přineslo
mnohým řadu komplikací, ale zejména
i spoustu nových výzev. Naši žáci, učitelé
a také rodiče se se situací snažili vypořádat
co nejlépe. V naší škole se do distančního
vzdělávání zapojila drtivá většina žáků. Pokud
neměli možnost být online, vždy pro ně bylo
připraveno individualizované alternativní
řešení. Vzhledem ke kvalitnímu technickému
vybavení školy byly žákům, kteří to potřebovali,
půjčovány notebooky a tablety.

Škola není jen místem předávání znalostí
a dovedností, ale také prostředím, ve kterém se
žáci učí sociálním dovednostem. Za sebe jsem
obrovsky potěšen, že se drtivá většina do školy
vrátila a docela si to užívá. Děti se k sobě chovají lépe a dokonce se i do školy těší. Všechno
zlé je k něčemu dobré. Sebelepší virtuální svět
nenahradí osobní kontakt.
Jiří Březina, učitel

Jak můžete pomoci svým dětem
• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost –
při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou
činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je
vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé
chování.

– výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení
a počítání.
• Dbejte na vhodné pohybové aktivity
a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

• Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či
video nenahradí lidské slovo a osobní
kontakt.

• Trénujte změny denního režimu související
se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného
ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce
i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká
nového v době školní docházky.

• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími
pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost
a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
• Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat
i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

• Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí
jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní
společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace
ve známém prostředí apod.

• Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do
nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové
obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše
účast posiluje citovou zralost dítěte.

Zdroj: metodický materiál MŠMT
(V Praze dne 16. 12. 2016, Čj.
MSMT-27988/2016)

• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy
nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za
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Wocabee v distanční výuce
i online písemku, kde výsledky vidím já i žáci
ihned bez toho, abych je musela manuálně
opravovat. WocaBee je inovativní aplikace
zaměřená na zefektivnění učení slovíček
a určená pro školy. Funguje pro jakýkoliv
cizí jazyk a její používání je pro učitele i žáky
docela jednoduché. Za procvičování slovíček
získávají žáci body, WocaPoints. A tak mohou
v rámci třídy mezi sebou soutěžit.

Od 11. března 2020 se všem školákům a učitelům obrátil život doslova vzhůru nohama.
Nejprve jsme všichni předpokládali, že se
opět setkáme za 14 dní a pár zameškaných
hodin hravě doženeme. Bohužel, tahle teorie
se brzy rozplynula. Již během prvního týdne
zavření škol jsme začali tušit, že své žáky
neuvidíme, mnohem déle než jsme doufali.
Všichni učitelé začali hledat a vymýšlet jak
vyučovat on-line. Nastalo obrovské rozesílání
hromadných mailů, nabídek na internetové
semináře.

Během pár dní jsem byla opravdu velice
překvapena, jak žáci sbírali body za každé
správně napsané slovíčko. Byli motivováni
svými spolužáky a tvořili si ze svého výkonu
žebříčky. Ohlas nadšení přišel i ze strany
rodičů. Opravdu jsem byla moc ráda, že se
mé rozhodnutí zvolit Wocabee ukázalo být
správné.

Bohužel v nekonečné mailové džungli všech
možných nabídek nebylo lehké pro mne, jako
učitelku angličtiny, vybrat to pravé ořechové.
Najít něco, aby to motivovalo školáky k učení,
zaujalo je a udrželo jejich pozornost – to byla
moje každodenní výzva. Jednou v noci, kdy
už jsem opravdu zoufale třídila mailovou
nabídku a chystala se ulehnout, jsem narazila
na zajímavé video s nabídkou výuky cizích
jazyků. Konečně jsem našla něco na „šprtání“
slovíček. Žáky obvykle tahle činnost nebaví,
ale bez slovní zásoby se jazyk jednoduše
naučit nedá. Jednalo se o aplikaci Wocabee.
Ještě v noci jsem naši školu zaregistrovala
a další den jsem dostala přihlašovací kódy
pro své žáky. Rozeslala jsem vlastnoručně
sepsaný návod, jak své děti mohou rodiče
přihlásit. Měla jsem obavu, že nebudou chtít
rodiče spolupracovat. Mé obavy se naštěstí
naopak přeměnily v překvapení, když jsem
viděla třídy s přihlášenými žáky.

V aplikaci se objevila soutěž pro třídy, která
nabízela při výhře bezplatné prodloužení aplikace do dalšího školního roku. Všem rodičům
jsem mail o soutěži přeposlala a zkusila jsem
vyzvat všechny žáky ke sbírání pravidelného
počtu bodů v rámci této soutěže. Díky svému
nadšení ve sbírání bodů jsme se s žáky 4.
třídy probojovali k vítězství v okresním kole.
Další složitější výzva byla vyhrát krajské kolo.
Žákům už sbírání bodů přišlo fádní a nadšení
z procvičování a předhánění se přebíjelo
venkovní dovádění na sluníčku. Přesto díky
několika skvělým sběratelům jsme opět
vyhráli a nyní bojujeme v celostátním kole.
Jsem nesmírně pyšná na všechny, nejen ty
vítězné žáky, ale také na jejich rodiče, že
i takto na dálku se školou spolupracují.

Aplikaci WocaBee na učení cizích slovíček
si mohu jako učitelka přizpůsobit dle svých
potřeb a probíraného učiva, průběžně sledovat, jak se žákům daří, a dokonce vytvořit

Adriana Kačmařová,
učitelka anglického jazyka
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19. května jsem obdržela e-mail s tímto sdělením:

Nejusilovnější studenti jazyků v Moravskoslezském kraji jsou z Markvartovic
Dobrý den,
v těchto dnech v Česku vrcholí unikátní soutěž v učení cizích jazyků, a to i navzdory faktu, že
školy byly kvůli viru COVID-19 uzavřeny.
Žáci základních a středních škol soutěží v online aplikaci WocaBee, která hodnotí jejich pilnost.
V krajském kole (Moravskoslezský kraj) zvítězila 4.třída (p.uč. Adriana Kačmařová) ze ZŠ Markvartovice a probojovala se tak do celostátního kola soutěže Jarní WocaBee šampionát.
Moc blahopřeji
Mgr. Šárka Kubišová
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Kompost je registrován dle zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech (č. reg.
UKZUZ – 4538). Jedná se o organické hnojivo, vyráběné téměř výlučně ze zelených odpadů (tráva, listí, větve atd.). Kompost uvolňuje do
půdy rostlinné živiny postupně a rovnoměrně. Organické látky, které
jsou ve výrobku obsaženy, zvyšují obsah humusu v půdě. Živiny hojně
zastoupené v kompostu (N, P, K, Ca, Mg, S) obsahují pro optimální
růst rostlin všechny klíčové prvky v žádoucím vzájemném poměru.
Kompost zároveň upravuje strukturu půdy, čímž zlepšuje její schopnost zadržet vláhu a průsak srážek do hlubších půdních vrstev.
Nabízíme kompost o různých zrnitostech 0-15 mm,
0-30 mm. Možnost odběru kompostu v libovolném
dostupném množství je k dispozici v našich
kompostárnách:
SOMA Markvartovice a.s., Hlučín, Markvartovická 1148 (v areálu
skládky Markvartovice)
EKO-Chlebičov a.s., Chlebičov 252 (v areálu skládky EKO-Chlebičov)
ELIO Slezsko a.s., Holasovice 202 (v areálu skládky Holasovice)

Cena v místě kompostárny za volně ložený kompost
je pro frakci 0-30 mm: 59,30 Kč/100 kg
Hnojivo vhodné pro větší odběratele – zemědělce (použití k hnojení polí
běžnými zemědělskými rozmetadly nebo rozhozem)

Cena v místě kompostárny za volně ložený kompost
je pro frakci 0-15 mm: 95,60 Kč/100 kg
Hnojivo vhodné pro maloodběratele (použití do květináčů, květinových
záhonků, sportovních hřišť, zahrad, pařenišť a skleníků)
Ceny jsou uvedeny vč. 21% DPH. Kompost o hmotnosti 100 kg je
cca 160 litrů kompostu sypaného. Z 1 litru kompostu a 3 litrů zeminy lze vyrobit 4 litry zeminového substrátu.
Na základě Vašeho zájmu Vám můžeme připravit individuální nabídku (možnost odběratelských slev). Po dohodě možnost bezplatné
nakládky kompostu čelním nakladačem.
Tel.: 605 270 272, e-mail: Radka.Sprochova@mariuspedersen.cz

Marius Pedersen Group

Nabízím pronájem nebytových prostor cca 20m 2
a 100m2 (s vlastním vchodem) ve zdravotním středisku
v Ludgeřovicích. Vhodné pro kadeřnictví, masáže,
obchod. Při zájmu volejte na tel. č. 606 655 288.
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Nechte si vytyčit plynovody, je to zdarma a může
vám to ušetřit statisíce korun
V roce 2019 došlo k 519 případům narušení plynárenských zařízení způsobených stavební
činností, což vedlo k odstavení 4 760 odběratelů. Celkové škody dosáhly výše několika
miliónů korun a jsou zbytečné.

Pracovník GasNetu označuje místo, kudy vede plynovod

Stavební sezóna se naplno rozbíhá a opět se začnou objevovat případy narušení plynárenských
zařízení. Vznikají často velmi nepříjemné, někdy i zdraví nebezpečné situace, spojené
s odstavením zákazníků a pochopitelně se značnými hmotnými škodami. Přitom úplně zbytečně.
Největší provozovatel plynovodů v tuzemsku, společnost GasNet, proto apeluje na stavebníky.
Před zahájením výkopových prací si nechte vyznačit, kudy vedou plynárenské sítě. Takzvané
vytyčení provádíme zdarma a můžete tím zabránit zbytečným nehodám a škodám. Jenom
v loňském roce došlo k 519 případům narušení plynárenských zařízení. „Jedná se jednoznačně
o nejčastější příčinu narušení našich plynovodů externími subjekty. Stavební firmy či jednotlivci
nemají vytyčené sítě a způsobí únik zemního plynu. Ročně tak vznikají škody v řádu miliónů,
které pochopitelně po viníkovi vymáháme,“ říká Pavel Káčer, provozní ředitel skupiny GasNet.

Bez stanoviska stavebník porušuje zákon

Základním předpokladem pro bezpečné provedení zemních prací v ochranném a bezpečnostním
pásmu plynovodu je souhlas společnosti GasNet s provedením stavební činnosti. „Stavebník od
nás obdrží stanovisko, na základě kterého si může objednat vytyčení plynárenských sítí. Tuto
povinnost mu ukládá energetický zákon a její nedodržení znamená jednoznačně porušení
legislativy,“ vysvětluje P. Káčer.

Na online portálu dostanete vše zdarma

Pro stavebníky i odbornou veřejnost provozuje společnost GasNet na svém webu www.gasnet.cz
portál Distribuce plynu online. Zde po vyplnění Žádosti o vydání stanoviska můžete získat
informaci o poloze plynárenské sítě, souhlas se stavební činností, lze si jednoduše objednat
vytyčení a následnou kontrolu provedení stavby. Tedy vše potřebné pro bezpečné provedení
prací. Vytyčení plynovodů GasNet provádí zdarma.

Stavebníky často čeká pokuta – úplně zbytečně

Přestože se jedná o povinnost vyplývající ze zákona, dochází bohužel každoročně k několika
stovkám případů, kdy stavební firmy či fyzické osoby naruší plynárenské zařízení. Například
v roce 2019 nebylo před zahájením stavby u více než 40 % případů provedeno vytyčení.
Společnost GasNet za loňský rok eviduje celkem 519 narušení, při kterých muselo být odstaveno
4 760 zákazníků. „Tyto případy dále předáváme na Energetický regulační úřad, který rozhoduje
podle závažnosti havárie o výši pokuty,“ uvádí dále Pavel Káčer a pokračuje: „Bez vytyčení
a přesného určení polohy plynovodu nesmí být stavební činnosti zahájeny. Apelujeme proto tímto
na stavebníky a jejich dodavatele, aby těmto situacím předcházeli.“
Datum: 17. 5. 2020 Autor: Tisková zpráva společnosti GasNet Oznamovatel: RT PZ Otto Hahn

39

Markvartovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází čtvrtletně.
Vydává: Obec Markvartovice, Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice, IČ: 00300411, fb.com/ObecMarkvartoviceInformace
Místo vydávání: Markvartovice • ročník IV., číslo 2, den vydání 22. 6. 2020. • Evidenční číslo: MK ČR E 22454.
Redakční rada: předseda: Mgr. Šárka Kubišová, člen: Bc. Marián Poledník • Šéfredaktor: Zuzana Pistovčáková, MBA,
e-mail: redakce@markvartovice.cz, tel.: 606 433 667 • Grafické zpracování a tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o.,
Československé Armády 2233, 738 01 Frýdek-Místek , IČ: 05539528 • 1 výtisk na číslo popisné! • ZDARMA!
Uzávěrka příštího čísla bude 15. září 2020.

