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Z obecního úřadu

Slovo starosty
zájmu své miláčky, pokud jste tak už neučinili,
čipem do konce roku opatřete.

Vážení spoluobčané.
Skončil čas letních
dovolených a prázdnin,
které každý strávil podle
svých možností. Někdo
odpočíval doma, jiní cestovali po Česku a někteří
vycestovali za hranice.
Jeden náš občan, na kterého můžeme být právem hrdi, vycestoval až
do daleké Číny. Ano, chci vám připomenout tu
euforii celé naší malé země z postupu našich
basketbalistů na mistrovství světa a jejich vítěznou jízdu turnajem, kterou zakončili skvělým,
senzačním 6. místem. Našim nejúspěšnějším
hráčem, po Tomáši Satoranském, byl náš Pan
hráč „Jaromír Bohačík z Markvartovic“. „Boči“
se stal na světovém šampionátu čtrnáctým
nejlepším střelcem (pátým mezi křídly). Jardo,
děkuji ti za vzornou reprezentaci naší obce
a pozvednutí popularity košíkové u nás, alespoň během mistrovství.

Vzpomínal jsem prázdniny, kdy bývá většinou klidněji i na úřadě. Ale letos jsme v té době
vysoutěžili dvě stavby. První je dlouho očekávaná stavba cyklostezky, oficiálně Obnova polní
cesty-stavební úpravy účelové veřejně přístupné komunikace. Celkem se soutěže zúčastnilo
5 firem. Nejnižší nabídku dala firma Jankostav
(necelé 2 mil. Kč) a pokud počasí dovolí, bude
snaha do konce roku mít dílo hotovo. Stejná
firma má ještě během měsíce října opravit komunikaci Na Panském po výstavbě splaškové
kanalizace, kterou loni stavěla a s ohledem na
čilý stavební ruch bylo obnovení komunikace
do původního stavu odloženo až na letošek.
Druhou potřebnou stavbou je Rekonstrukce a přístavba naší mateřské školy o jednu třídu.
O tuto stavbu měly zájem 3 firmy. Veřejnou
zakázku vyhrála firma KP Revital za necelých
10 mil. Kč bez DPH.
Stavět se bude za provozu školky, a proto
chci požádat všechny rodiče, kteří budou své
děti vodit do školky o schovívavost, toleranci
a pochopení. Pro příchod bude vyznačená nová
přístupová cesta. Prosím respektujte to. Jde
o bezpečí vaše i vašich dětí. Co bude tato stavba
obnášet? Bude se muset udělat přeložka plynu
i elektřiny, směrem k silnici se budou kopat
základy nové třídy, které budou zasahovat až
k současnému chodníku, který dnes využíváte
pro příchod v areálu školky. Součástí přístavby
budou i bourací práce. Firma slíbila, že bude
hledat s vedením školky optimální čas pro tyto
hlučné práce. Práce jsou naplánovány až do
příštích letních prázdnin. Nebude to jednoduchá stavba, ale věřím, že ve výsledku budeme
mít pro naše nejmenší krásné nové prostory
pro hraní, odpočinek a i na trochu toho učení.

A teď zase trochu pracovně. Pokud se
nezadrhne něco při vyřizování stavebního
povolení na 3. etapu splaškové kanalizace, tak
bychom mohli už reálně v roce 2020 stavět. Ti,
co nemají připojení na splaškovou kanalizaci,
už netrpělivě čekají, na druhou stranu jsou asi
4% domácností, které se na stávající síť ještě
nepřipojili. Obec už tyto domácnosti obeslala
a vyzvala k návštěvě obecního úřadu za účelem
doložení způsobu likvidace odpadních vod.
Věřím, že i těchto pár domácností pochopí, že
je pro ně ekonomicky výhodnější se napojit na
stávající kanalizaci.
Jak jste již zaregistrovali ve sdělovacích
prostředcích, od 1. 1. 2020 musí být (až na
vyjmenované výjimky) všichni psi opatřeni
čipem. S ohledem na to, že jako jedna z mála
obcí nevybíráme poplatky za psy, ve vlastním
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Na začátku jsem konstatoval, že máme na
co být hrdi. Hasiči úspěšně sportují a osvědčili
se i jako organizátoři noční ligy nebo soutěží
o pohár starosty dospělých i našeho dorostu,
tradičně se vydařil i Gűnter cup na nové umělce,
sportovní klub měl taky plno práce při zajištění
tradičního utkání sever proti jihu a hlavně se
velice dobře poslouchalo ocenění Táni Netoličkové (Kocembové) za přípravu finále mládežnického Zlatého kahanu, kde Baník Ostrava
skončil druhý. Perfektní a bohatě obsazená byla
i výstava drobného zvířectva, která už má u nás
tradici a to taky díky našim chovatelům, kulturní komise nezklamala a připravila pohodové
koláčobraní s vyhodnocením foto soutěže za
podpory pracovníků technických služeb.

S našimi nejmenšími a jejich bezpečím úzce
souvisí i dopravní disciplína nás dospělých,
řidičů motorových vozidel. Opět vás vyzývám
k ohleduplnosti na silnicích nejen v naší obci.
Dodržujme dopravní značení a rychlostní omezení. Kde pořád spěchat a stresovat se, zda mně
náhodou někde nezměřili a nebudu předvolán
k řešení přestupku. Na místních komunikacích
většinou nejsou chodníky a ani je není možno
dovybudovat pro nedostatek místa, a naše děti
se po nich bezstarostně pohybují jak při cestě
do školy, tak ve svém volném čase. Myslete na
to, když budete usedat za volant nebo řídítka
svých motorových vozidel.
Obec k bezpečnosti průběžně přispívá
každý rok. Po světelné signalizaci na přechodu
u školy máme osvětlený i náš druhý přechod
Na Hříbovci. Od Šilheřovic je instalován nově
měřič rychlosti, který má řidiče zpomalit před
vjezdem do obce. Někteří z vás na vlastní peněženku zaregistrovali i zvýšený výskyt městské
policie při kontrole dodržování maximální rychlosti v obci. Znovu otevřu v Hlučíně požadavek
na projednání i jiných míst pro měření rychlosti
v obci s PČR.

Ano, buďme hrdi na všechny ty naše občany, co něco dělají pro nás všechny. A my se jim
zase odměníme tím, že se akcí našich spolků
v hojném počtu zúčastníme a tím je za jejich
snahu odměníme
Děkuji.
Pavel Myslivec
starosta obce

Výtah z usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Markvartovice
konaného dne 24. 6. 2019 v Kulturním domě v Markvartovicích
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru.

auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2018 bez výhrad.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu
finančního výboru.

Zastupitelstvo obce schválilo přístavbu
mateřské školy za použití vlastních finančních
prostředků.

Zastupitelstvo obce schválilo roční účetní
závěrku obce Markvartovice za rok 2018.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 4.

Zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Markvartovice za rok 2018, včetně zprávy nezávislého

Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové
opatření č. 5.
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Výtah z usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Markvartovice
konaného dne 2. 9. 2019 v Kulturním domě v Markvartovicích
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení
obcí Hlučínska za rok 2018 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok
2018 ze strany Moravskoslezského kraje včetně
Zprávy Kontrolní a revizní komise při Sdružení
obcí Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí
Hlučínska za rok 2018.

15 000 Kč, na spolufinancování projektu
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji –
2. výzva, z rozpočtu obce Markvartovice.

Zastupitelstvo obce schválilo Program na
poskytování dotačních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů
tepla na pevná paliva za nové nízkoenergetické
zdroje - Kotlíkové půjčky.

Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové
opatření č. 7.

Zastupitelstvo obce schválilo navýšení dotace
pro SK Markvartovice o 50 000,- Kč a Smlouvu
o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Markvartovice.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 6.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace ohledně akce Rekonstrukce a přístavba
MŠ Markvartovice.

Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu na poskytování návratných finančních
výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná
paliva za nový nízko emisní zdroj.

Zastupitelstvo obce schválilo rozšíření sálu
obecního úřadu včetně bezbariérového přístupu na OÚ.
Zastupitelstvo obce schválilo přijmout
do svého vlastnictví dar – nemovitost parc.
č. 1462/15 – ostatní plocha.

Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu
o poskytnutí účelově určené dotace ve výši

Baby Klub Markvartovice
hodin. Určitě sebou
vezměte dětem
papučky nebo protiskluzové ponožky.

Milé maminky!
Po letní pauze
opět rozjíždíme od
1. 10. 2019 dětskou herničku v sále
obecního úřadu
(2. patro). Hernička
je určena všem maminkám s dětmi od 0-3 let,
ale klidně přijďte i se starším prckem, pokud ho
ještě nemáte ve školce. Jsme v provozu v úterý
od 9 do 12 hodin a ve čtvrtek od 14 do 17

Pravidla herničky: nenechávejte
prosím děti pobíhat
po sále s jídlem, aby zbytečně nedrobili/
nešpinili podlahu. Při odchodu prosím ukliďte
hračky zpět pod stoly, ať je v sále prostor pro
další akce.
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Vstupné: 20,- Kč za maminku (děti mají
vstup zdarma). Peníze vhazujte prosím do
kasičky u přebalovacího pultu.

Pokud máte doma, na zahradě nebo na půdě
nějaké nepotřebné hračky, budeme moc rádi,
když je darujete do naší herničky, kde budou
dětem jistě dělat velkou radost. Hračky můžete
nechat přímo v sále obecního úřadu (jedinou
podmínkou je, aby byly čisté) anebo je můžete
dovézt na adresu Stodolní 373, Markvartovice
a my už se o ně postaráme. Předem mockrát
děkujeme!

V herničce máte možnost využít kuchyňku
a uvařit si kávu nebo čaj. K dispozici vám bude
také nočník a přebalovací pult.
Pro bližší a aktuální informace se přidejte na
Facebooku ke skupině Baby Klub Markvartovice. Také můžete volat na číslo 605 866 628
nebo psát na e-mail vendy.kwiek@gmail.com.

Kontrola kvality podzemní vody v Markvartovicích
filtrovány, chemické látky se srážejí, škodliviny
neutralizují a organické látky se rozkládají
bakteriemi. V současné době stále rostoucích
požadavků na zdroje vod, má v minulosti podceňovaná voda čím dále větší význam a cenu,
především ta podzemní.

Voda je jedna ze základních a nezbytných
podmínek života. Je základem všeho živého na
naší planetě. Z tohoto pohledu má, pro nás živé
organismy, větší hodnotu, než např. drahé kovy.
Pokud bychom vzali výskyt vody jako
etalon bohatství, potom by Česká republika
patřila mezi nejbohatší země světa. Máme
štěstí, dosavadní klima v našich oblastech je
z hlediska množství dešťových srážek velmi
příznivé. Jinými slovy, prší zde tak akorát, ani ne
málo, ani moc. Zde mnoho z Vás napadne – a co
sucho? Sucho, které v posledních letech prožíváme s množstvím spadlých srážek, až tolik
nesouvisí. Pro zajímavost suma srážek k 2. 9.
2019 vztažená k dlouhodobému průměru se na
území ČR pohybuje v rozmezí cca 75% až 125
%, zdroj ČHMÚ. Ale nechci zde psát o problému
sucha, to by vydalo na jiný článek.

Na radě č. 19 v květnu letošního roku byly
projednávány výsledky analýz pitné vody odebrané z vodovodního řádu v budově obecního
úřadu. Výsledky dopadly výborně, naše obec
je zásobována kvalitní pitnou vodou. Zároveň
bylo radou rozhodnuto, ověřit i kvalitu podzemní vody na území naší obce. Pro ověření
byla vybrána tři místa – jedna studna a dva
prameny. Bohužel u jednoho z vybraných pramenů se vydatnost natolik snížila, že nebylo
technicky možné vzorky z tohoto pramene
odebrat. Bylo rozhodnuto, že na odebraných
vzorcích budou provedeny úplné rozbory pitné
vody včetně stanovení pesticidů dle vyhlášky
č.252/2004 Sb.

Zákon o vodách č.254/2001 Sb. rozlišuje
vodu povrchovou a vodu podzemní. A těmi
druhými, podzemními, se v následujících řádcích budu zabývat. Co je to vlastně podzemní
voda? Z názvu vyplývá, že je to voda pod zemí,
tedy pod zemským povrchem. Podzemní vody
obvykle nejsou znečištěné a z tohoto důvodu
mají velký význam jako zdroj pitné vody při
zásobování obyvatelstva. Povrchové, srážkové
vody, než se stanou součástí podzemních vod,
jsou na své cestě přes různé zeminy a horniny

Samotný odběr vzorků vody je časově
náročný. Díky značnému rozsahu laboratorních
rozborů se odebírá voda do přibližně 15-cti
vzorkovnic. Vzorkovnice (speciální lahve) se
nesmí vodou propláchnout, při odběru nesmí
voda přetéct přes hrdlo vzorkovnice. Je to
z toho důvodu, že láhve obsahují chemickou
látku, která má za úkol stabilizovat odebraný
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nevyhověla koncentrace hořčíku Mg (8,47 mg/l,
požadované minimum je 10 mg/l). Analýzami
bylo zjištěno i překročení stanoveného limitu
u dvou pesticidů (alachlor ESA, dimethachlor
ESA). Koncentrace byla u alachloru překročena
přibližně dvojnásobně, u dimethachloru přibližně trojnásobně. Tyto pesticidy se využívají
k postřikům proti plevelům převážně na polích
s řepkou olejkou, kukuřicí a slunečnicí. Alachlor
je velmi mobilní, ale rychle degraduje – rozpadá se v řádech dnů. Z hlediska senzorických
vlastností voda měla přijatelný pach, ale nepřijatelnou chuť.

vzorek vody, aby nedošlo ke změně koncentrace stanovované látky během transportu
vzorku do laboratoře. Také je důležité odebrané vzorky udržovat v chladu a co nejdříve
je doručit do laboratoře. Vzorky podzemní
vody byly odebrány ze studny u fotbalového
hřiště a z pramenu nacházejícího se v remízce
p. Vrbického. Dne 2. 9. jsme obdrželi výsledky
laboratorních analýz naší vody.

Studna u fotbalového hřiště
Celkem bylo sledováno 155 parametrů,
ukazatelů kvality vody. U šesti sledovaných
ukazatelů byl překročen limit daný vyhláškou
č.252/2004 pro pitnou vodu. Z těchto šesti
parametrů se pět týká mikrobiologického
a biologického znečištění. Nejvíce byl limit
překročen u koliformních bakterií 222 KTJ/ml
(limit 0) a enterokoků 26 KTJ/ml (limit 0). Hodnoty jsou v jednotkách počtu kolonií bakterií
na mililitr. Z dalších ukazatelů byl překročen
limit u manganu Mn, u kterého koncentrace
0,141 mg/l trojnásobně překročila povolený
limit. Z hlediska senzorických vlastností voda
měla přijatelný pach, ale nepřijatelnou chuť.

Závěrem lze konstatovat, že provedené
rozbory podzemních vod z obou testovaných
míst dopadly relativně dobře. Mikrobiologické a biologické znečištění ověřené u obou
testovaných míst je způsobeno zemědělskou
činností. Toto znečištění se odstraňuje chlorací.
Příčinu zvýšené koncentrace manganu u vody
ze studny u fotbalového hřiště lze hledat
v ledovcových sedimentech, ve kterých je
podzemní voda uložena. Stejným způsobem
lze vysvětlit i zvýšenou koncentraci železa
u vody z pramene v remízce. Zajímavý je výskyt
zvýšených koncentrací hliníku. Výskyt hliníku
v podzemních vodách je poměrně vzácný.
Může vznikat rozpouštěním živců a slíd, případně antropogenním znečištěním. Asi by bylo
vhodné znovu odebrat vzorek vody a nechat
analyzovat koncentraci hliníku, zda se nejednalo o nějaký mimořádný jev. Se zemědělskou
činností je spojen i výskyt dvou pesticidů,
u kterých koncentrace překročila povolený
limit, ale nikoliv nějak výrazně. Vzorky u obou
testovaných míst nebyly přijatelné z hlediska
chuťových vlastností. Zde nelze vyloučit, že po
úpravě by voda byla chuťově přijatelná.

Pramen v remízce p. Vrbického
Celkem bylo sledováno 155 parametrů,
ukazatelů kvality vody. U třinácti sledovaných
ukazatelů byl překročen limit daný vyhláškou
č.252/2004 pro pitnou vodu. Tak jako u vody
ze studny u fotbalového hřiště, tak také u této
vody byly překročeny zejména parametry
týkající se biologického a mikrobiologického
znečištění, konkrétně se jedná o 7 sledovaných
parametrů. Nejvíce byl limit překročen u koliformních bakterií 530 KTJ/ml (limit 0) a enterokoků 128 KTJ/ml (limit 0). Dále nevyhovoval
parametr zákalu vody. Zákal byl zapříčiněn
způsobem odběru. Nevylučuji, že v případě
vhodné konstrukce, vybavení pramene by
parametr zákalu byl vyhovující. Z dalších parametrů, u kterých byl překročen limit lze zmínit
hliník Al (koncentrace 1,46 mg/l, limit je 0,2
mg/l), železo Fe (1,12 mg/l, limit je 0,2 mg/l),

Pro zájemce jsou originály laboratorních protokolů k vidění na obecním úřadu
a jejich kopie budou vyvěšeny na webových
stránkách.
Pavel Merta
radní, vedoucí komise ŽP
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Krmášové koláčobraní
Návštěvníci svými hlasy vybrali tři nejkrásnější fotografie:
• 1. místo: Adriana Kačmařová
• 2. místo: Josse De Jong
• 3. místo: Marlen Hofrichter

V pátek 13. září se v naší obci konalo Krmášové koláčobraní. Krmášové z toho důvodu, že
v neděli 15. září se u nás slavil církevní svátek
Krmáš – výročí vysvěcení kaple Nejsvětější Trojice, kdy se v kapli koná slavnostní bohoslužba
a koláčobraní proto, že chceme podporovat
místní pekaře a nabídnout občanům čerstvé
koláčky z okolních pekáren, které k této slavnostní události v naší obci odedávna patřily.
Letos jsme k prodeji nabídli koláče z pekařství
Velička Petřkovice, A&M Šilheřovice a Korálek
Suché Lazce. Objednat ten správný počet koláčů
na tuto akci je vždy velký oříšek, neboť někdy
chybnou, jindy jich hodně zůstane. O občerstvení se v letošním roce postarala obsluha
Hospůdky u chovatelů. Pro všechny návštěvníky
bylo připraveno pohoštění v podobě domácího
koláče a kávičky. Po celé odpoledne hrála kapela
Cover Band a revival Valdemara Matušky. Pro
děti byly připraveny drobné atrakce. Souběžně
s koláčobraním probíhalo hlasování o nejhezčí
fotografii z fotosoutěže na téma „Můj koníček
aneb jak trávím volný čas v naší obci“. 25 občanů
naší obce zaslalo celkem 126 fotografií, jejímž
prostřednictvím se tak s námi podělili o to, jak
tráví volný čas, ať už se jednalo o pečení dortů,
perníčků, pletení z papírových ruliček, pletení,
výstavba luxusního dětského zahradního
domečku, zahrada a zahradničení, procházky,
fotografování, houbaření, rybaření, pobyt
a pohyb v přírodě a v neposlední řadě naši
domácí mazlíčci a jiná zvířátka.

1. místo

Mohu říci a jistě ne jen za sebe, že všechny
fotografie byly krásné a rozhodnout se pro tři
z nich nebylo snadné. Některé z fotografií budou
použity pro výrobu kalendáře Obce Markvartovice na rok 2020, který bude občanům distribuován před vánočními svátky.
Všem vám, milí soutěžící, moc děkuji za vaši
účast v soutěži a za aktivní podporu této akce.
U této příležitosti moc děkuji také členkám
kulturní komise, našim rodinám a přátelům,
kteří v krizové situaci přiložili bez váhání ruku
k dílu. Poděkování patří také zaměstnancům
technických služeb, kteří k průběhu akce přispěli
nemalou měrou.
Naše akce se každý rok vyvíjejí, máme
snahu vyjít vstříc Vám, občanům a přispět tak
k pohodovému a spokojenému životu v naší
obci. Vaše připomínky si bereme k srdci a určitě
na nich zapracujeme.
Těšíme se s Vámi brzy na viděnou při další
akci kulturní komise. V letošním roce to bude
29. listopadu Adventní jarmark a 15. prosince
Zpívání u vánočního stromu.
Zuzana Pistovčáková,
místostarostka

2. místo

3. místo
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Všechny fotografie si můžete prohlédnout na adrese: http://www.markvartovice.cz/0Galerie/index.asp
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Louky z našeho dětství
Rozkvetlé pastviny a louky
byly dříve běžnou součástí
české krajiny. Tyto plochy
i dnes objevíte, bohužel ale
stále častěji mizí a místo nich
rostou, tak jako houby po
dešti, rodinné domky, výrobní
haly, či sklady. Jednou z možností, jak tyto zajímavé vegetační prvky znovu podpořit
i v zastavěné ploše, je jejich
založení na rodinných zahradách, či pozemcích v okolí.
Zmiňuji to, protože na větších
plochách, i tento krok může
majiteli ušetřit pořádný kus
práce a mimo to pozemku vdechnou přírodní
charakter rozkvetlé pastviny, která byla dříve
naprosto běžnou součástí naší země.

po celou sezonu udržet v perfektním stavu,
což obnáší celou řadu prací od pravidelné seče
prováděné mnohdy až dvakrát týdně až po vertikutaci, postřik plevelů, hnojení a samozřejmě
také zálivku. Právě zálivka ovšem může být
v některých lokalitách opravdu neekologická
a samozřejmě také neekonomická vzhledem
k rychlému poklesu hladiny podzemních vod
a častým suchům, které nás potrápily i během
tohoto léta. Květnatá louka nevyžaduje vlastně
nic z výše jmenovaného, na zálivku není nikterak
náročná a o pravidelné seči není ani řeč. Louku
stačí pokosit tak dvakrát do roka, a to vždy po
odkvětu květnatých druhů, aby se stihly vysemenit a rozšířit do okolí.

Osobně se domnívám, že na jedné straně
stále více uvažujeme o bio-žití a ekologické
stránce zahradničení a s tím úzce souvisejícím
zdravým životním stylem, ale zároveň jsme čím
dál tím více přesycení takovou tou „zahradní
uniformitou“, kdy každá zahrada vypadá takřka
totožně. Možná právě touto cestou bych i já
chtěl zmínit, že ačkoliv se nám to nyní zdá, jako
již běžný standard, tak nejenže tento typ zahrad
není přirozený, ale domnívám se, že pro mnoho
zapálených zahradníků není ani již lákavý.
Výhody květnatých luk

V dnešní době plné spěchu je jasné, že
se nestačíme zaměřit na vše, co se okolo nás
děje, ale za sebe mohu říct, že tyto změny
v okolí značně pociťuji. Je to možná námět
k zamyšlení pro nás pro všechny, jak moc naše
nejrůznější konání ovlivňuje přírodu kolem
nás, ale já bych tímto článkem chtěl alespoň
naznačit, co malého lze udělat a jaké to bude
mít následky. Jako včelař, změny pozoruji právě
prostřednictvím včel, které dokonale člověku
zrcadlí jeho počínání v přírodě a jak jsem také

Pokud srovnáváme intenzivně udržovaný
okrasný trávník a květnatou louku, měli bychom
v první řadě podotknout, že jsou to zcela odlišné
skupiny trávníků. Jak už samotný název skupiny napovídá, intenzivně udržovaný okrasný
trávník bude na pravidelnou péči spadat do
zcela odlišné kategorie než květnatá louka,
kterou odborníci, co se týče údržby, řadí do
skupiny takřka bezúdržbových, extenzivních
vegetačních prvků. Okrasný trávník se snažíme
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rostlinám se na stanovišti nemusí moc dařit
nebo je vytlačí jiný, bujnější, druh. Proměnlivost
květnaté louky je ovšem to, co nás na ní má spíše
těšit. V druhém případě, kdy se rozhodneme pro
postupnou přeměnu stávajícího trávníku, bude
nutné vynechat některé doposud pravidelně
prováděné práce. Omezíte seč, zcela vynecháte
zálivku, hnojení, vertikutaci a postřiky plevelů.

naznačil již výše, třeba i ono založení zahrad,
na které si pamatujeme z našeho dětství, má
obrovský smysl. Tyto louky plné květů, které
jsou pylodárné i nektarodárné, jsou skvělou
pastvou pro opylovače, kteří i díky tomu získají
potřebnou vitalitu a budou dále schopni opýlit
i dostatek ovocných stromů, či rostlin, což je pro
nás pro všechny důležité zvláště z ekologického
hlediska.

Stávající trávník sice nebude příliš v kondici,
ale je nutné, aby poněkud zřídnul a tím se uvolnil prostor pro volně se šířící semena kvetoucích
rostlin. Postupně se najede na sytém dvou sečí
ročně. První roky sice nebude louka v plném
květu, ale časem se v ní objeví i rostliny, které
se sem rozšíří třeba z nedaleké louky.

Jak květnatou louku založit
Jsou dvě možnosti jak květnatou louku
založit. Buď výsevem, nebo na ni postupně
přeměníme stávající trávník. Založení trávníku
výsevem na černém úhoru vyžaduje samozřejmě úpravu terénu, osivo pak jen vysejete
a počkáte na výsledek. Prvním rokem bude
druhová pestrost opravdu úchvatná, ale každým
dalším rokem počítejte s proměnou. Některým

Je už na čase přestat brát a konečně začít
vracet zpět to, co jsme přírodě vzali…
Jan Stuchlík

Sbor pro občanské záležitosti
uspořádal dne 17. září zájezd do Lednicko-Valtického areálu, který je od prosince 1996
zapsán do Seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO. Je pokládán za nejrozsáhlejší
komponovanou krajinu v Evropě a možná i na
světě. Tento zájezd jsme už jednou podnikli, ale
tenkrát nám nepřálo počasí, takže jsme nestihli
vše, co jsme si pro vás připravili. Proto jsme se
rozhodli tento zájezd zopakovat, tentokrát snad
s větším úspěchem.
Navštívili jsme reprezentační pokoje zámku
Lednice, skleník, který jako vše v areálu Lednického zámku mají na svědomí Lichtenštejnové.
Nejlepší zahradníci putovali napříč Jižní Amerikou, aby nasbírali vhodná semena tropických
a subtropických rostlin, které by elegancí
a krásou byly hodny Lichtenštejnského panství.
Nejstaršímu stromu je dnes více než 300 let.
Obdivovali jsme také nádherné anturie, strelicie
a jiné rostliny.

paprsků. Skleník je dlouhý 92 m, široký 13 m
a vysoký 10 m. Rostou zde subtropické a tropické rostliny, které mnohdy od sebe oddělují
malá jezírka plná zlatých či jinak zbarvených
rybek. Jak nám bylo řečeno, o tento skleník se
stará jedna jediná osoba. Klobouk dolů!
Odtud nás kroky vedly do restaurace ONYX,
kde si při obědě každý přišel na své. S plnými
žaludky jsme pokračovali autobusem do

Tvar střechy vyklenuté do oblouku byl tehdy
považován za optimální pro průchod slunečních
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finanční injekci k uspokojení potřeb svého
nového přírůstku.

7 km vzdálených Valtic, kde si někteří vybrali
procházku městem, ostatní navštívili valtický
zámek. Průvodkyně nás za padesát pět minut
provedla více než dvaceti reprezentativními
místnostmi někdejší rezidence lichtenštejnských knížat, jednoho ze tří nejbohatších rodů
v rakousko-uherské monarchii.

19. října plánujeme setkání jubilantů, spolužáků. Také pro tyto občany je připraven malý
hmotný dárek, ale snad největším dárkem bude
příjemné posezení a popovídání si o tom, co se
komu podařilo, co nepodařilo, jaké výzvy na
vás ještě čekají.

Oba zámky byly pouze letními sídly rodu
lichtenštejnských knížat, neboť v zimě při vytápění bylo v zámku pouze 17-19 stupňů.

Na příští jaro připravujeme výlet do Čapího
hnízda, což je víceúčelový areál vhodný pro
trávení volného času jednotlivců i rodin. Nachází
se necelých 50 km jihovýchodně od Prahy,
mezi Benešovem a Olbramovicemi. Na podzim
bychom chtěli navštívit východní Čechy, konkrétně Opočno a okolí.

Z Valtic už jsme se vydali domů, kde jsme
díky p. řidiči společnosti ARRIVA v pořádku
dorazili po osmé hodině.
5. října se už budeme připravovat na uvítání nových občánků v Markvartovicích. Tento
akt se v naší obci uskutečňuje dvakrát do roka
a všichni zákonní zástupci obdrží od obce malou

Už teď se na vás moc těšíme!
Mgr. Šárka Kubišová
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Poděkování
Včera jsem se poprvé zúčastnila zájezdu,
který organizuje SPOZ. Cílem byl Lednicko Valtický areál, navštívili jsme zámek v Lednici
i ve Valticích. Po celý den vládlo příjemné počasí
pozdního léta, ale především příjemná a přátelská atmosféra mezi účastníky zájezdu. Poděkování patří organizátorům akce, pravděpodobně

paní Mgr. Kubišové, za perfektní zajištění.
Všichni byli spokojeni a určitě se těší na další
akci. Poděkování patří i obci, že umožňuje
seniorům vypravit se na společný výlet, strávit
příjemně celý den i poznat krásy naší vlasti.
Moc děkuji.
Jindřiška Mertová

Markvartovice na Hlučínsku
mají osvětlený Oranžový přechod
Občané Markvartovic, konkrétně části
zvané Hřibovec, se cítí ve své vesnici zase
o něco bezpečněji. Obec vybudovala díky
100tisícovému příspěvku Nadace ČEZ osvětlení přechodu frekventované krajské silnice
mezi Ostravou a Šilheřovicemi.
„Jde o tranzitní komunikaci spojující Hať, Darkovice a Šilheřovice s Ostravou, lidé z Ostravska ji
také často využívají při cestě za nákupy do Polska.
Navíc jsou poblíž přechodu autobusové zastávky,
takže nové osvětlení bude výrazným přínosem pro
řidiče i chodce, ale hlavně pro děti,“ řekl starosta
Markvartovic Pavel Myslivec.

Spolu s dětmi stříhají pásku (zleva) generální ředitel společnosti ČEZ Energo David Bauer, starosta Markvartovic Pavel
Myslivec a krajský koordinátor BESIP pro Moravskoslezský kraj
Pavel Blahut.

Osvětlení přechodu se zúčastnil také krajský
koordinátor BESIP v Moravskoslezském kraji

Pavel Blahut. „Každá podobná aktivita zpřehledňující provoz na silnici a zejména bezpečnost
chodců je chvályhodná. Tato lokalita byla navíc
vybrána velmi citlivě, protože jde o konec vesnice, kde už řidiči často přidávají plyn, respektive
z druhé strany o začátek obce, kde ještě ani ti
odpovědnější šoféři mnohdy nestačí přibrzdit,“
řekl Pavel Blahut.
Města a obce mají možnost bezpečnost na
rušných komunikacích v blízkosti škol, školek
a další veřejných budov ovlivnit. Od roku 2013
běží grantové řízení Oranžový přechod Nadace
ČEZ. „V duchu základního bezpečnostního hesla
na silnicích Vidět a být viděn podporujeme města

První test přechodu, opět tři „stříhací“ pánové, jen v opačném
pořadí – (zleva) Blahut, Myslivec, Bauer
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a obce v budování osvětlených přechodů. V místech, kde se pohybuje hodně lidí včetně malých
dětí, platí toto pravidlo dvojnásob,“ říká ředitelka
Nadace ČEZ Michaela Ziková. Milíkovu poskytla
nadace grant na osvětlení přechodu 69.109
korun.
V loňském roce pomohla nadace s osvětlením 20 přechodů za 2,2 mil. korun, celkem
bylo po celé republice podpořeno už 133
projektů v hodnotě 20,5 mil. Kč. Letos byly jen
v Moravskoslezském kraji schváleny granty
na osvětlení devíti přechodů – po jednom
v Havířově, Doubravě, Hlučíně, Vřesině u Hlučína
a pět v Orlové.

Na vyzkoušený přechod se pak bez obav vydaly i děti…

Vladislav Sobol
mluvčí Skupiny ČEZ

Rozhovor s kronikářkou obce Mgr. Jindřiškou Mertovou
V roce 2017 jste převzala po paní Glacové
vedení markvartovické kroniky. Zabývala jste
se už někdy v minulosti takovou činností?
Ano, vedla jsem několik let kroniku školní,
a to na Základní škole Šilheřovice. S vedením
obecní kroniky jsem neměla žádnou zkušenost,
rozhodla jsem se proto absolvovat odborná
školení, a to koncem roku 2016 seminář na téma
Kronika a kronikářská praxe a v roce 2017 Kronikářská praxe. Získala jsem tak spoustu cenných
poznatků a setkala jsem se i s řadou kronikářů,
kteří tuto činnost vykonávají už delší dobu. Obě
vzdělávací akce splnily mé očekávání a byly pro
mě přínosem.
Jak kroniku sepisujete? Ručně nebo
elektronicky?
Obecní kronika zaznamenává zprávy
o významných a pamětihodných událostech
v obci pro informaci i poučení budoucím generacím. Má již svou historii. V roce 1835 bylo vydáno
nařízení, které platilo pro všechny obce světské
i duchovní vrchnosti, města, městyse, v nichž
měly být založeny a vedeny pamětní knihy
(kroniky) a to od 1. ledna 1836.
Každá obec vede svou kroniku obce. Kronika
je vedena jako ručně psaná kniha s číslovanými
listy nebo v elektronické podobě s následným

tiskem číslovaných listů po uzavření každého
kalendářního roku na trvanlivém papíře určeném
pro dokumenty, které se zajistí vazbou.
Kroniku sepisuji elektronicky, o obsahu
zápisu rozhoduje obec.
Než jsem začala psát obecní kroniku, prostudovala jsem zápisy z předešlých let, které vedla
paní Glacová. Paní Glacová psala zápisy ručně
a jsou velmi pěkně, podrobně a přehledně zpracovány. Snažila jsem se tuto strukturu dodržet
a doplnila ještě o některé další kapitoly, v současné době jich má kronika třináct. V úvodu se
vracím k událostem, které si obec v daném roce
připomněla. Vycházím z knihy Viléma a Magdy
Plačkových Markvartovice, s autory jsem měla
možnost se setkat u příležitosti vydání jejich
knihy o Šilheřovicích.
Co je zdrojem informací pro tvorbu kronikářského zápisu?
Hodně podkladů pro psaní získávám ze
Zpravodaje obce Markvartovice. Navštěvuji
také jednání Zastupitelstva obce, statistické
přehledy získávám od tajemnice OÚ paní Blanky
Mazochové, se kterou je výborná spolupráce
a rozpočtové záležitosti od paní ekonomky. Snažím se navštěvovat co největší počet kulturních
akcí, akcí spolků v obci, zajímám se i o oblast
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přeshraniční spolupráce Markvartovice – Bierawa. Celoročně sleduji a zaznamenávám údaje
o počasí. Především si vážím a oceňuji informace,
fotografie, které mi zasílají spolky v obci, základní
a mateřská škola, za což jim moc děkuji. Bez této
spolupráce by kronika byla značně ochuzena.
Ke kronice vedu i přílohy, které obsahují
pozvánky na jednotlivé akce, výroční zprávy,
fotografie, novinové články atd.
Kroniku píšu v průběhu roku, výhodou psaní
kroniky na PC je možnost jednoduchých oprav
a úprav v textu. Než předložím kroniku ke schválení, nechám ji posoudit nezávislou osobou.
Kroniku pak schvaluje Rada obce Markvartovice.
Kde je možné nahlédnout do kroniky
naší obce?
Do kroniky může každý nahlédnout ve
vymezené době na obecním úřadě nebo ve
Státním okresním archívu v Opavě.
I přesto, že jste již v důchodu, stále pracujete a máte spoustu zájmů. Jaké bylo vaše
povolání, jaké máte zájmy a koníčky?
Po celý profesní život jsem pracovala ve školství. Začala jsem učit v roce 1970 na sídlištní škole
v Karviné, kde jsem byla čtyři roky. Začátky jsou
těžké, ale měla jsem to štěstí, že jsem dostala jako
třídní téměř čtyřicet báječných žáků, velmi přátelské a ochotné jejich rodiče, výborné kolegy.
Nezapomenutelný byl pro děti výlet do Černého
lesa v Šilheřovicích, kde jsme pro ně s manželem
připravili orientační běh a rodiče spoustu soutěží.
V roce 1974 jsem se vdala a s manželem jsme
se přestěhovali na polesí do Šilheřovic. Stačilo přejít cestu a byli jsme v parku. I kolem domu spousta
stromů, zeleně. Nastoupila jsem učit na Základní
školu Šilheřovice, kde jsem převážně učila na
druhém stupni. Tehdy ještě do Šilheřovic dojížděli
i žáci z Markvartovic. Od roku 1990 jsem pracovala
ve funkci zástupce ředitele a později jako ředitelka
školy. Po odchodu do důchodu jsem ještě tři roky
pracovala jako učitelka v páté třídě a pomáhala
žákům zvládat přechod z prvního stupně na
druhý. Tady musím vzpomenout besedu s panem
Karlem Bartovským z Werichovců, který k nám
zavítal a svým vyprávěním a písničkami při

kytaře zpestřil a doplnil učivo o Janu Werichovi.
V důchodu jsem ještě pomáhala škole při dlouhodobých zástupech a v posledních dvou letech
jsem pracovala jako asistent pedagoga.
Práce ve škole se mi vždy líbila, a pokud
bych se měla rozhodovat o svém povolání, volila
bych stejně. Ráda budu vzpomínat na všechny
moje žáky, na výbornou spolupráci s rodiči i na
všechny mé kolegy.
A moje zájmy a koníčky? Jako u všech lidí
mého věku. Ráda čtu knihy, chodím si je půjčovat do knihovny v Petřkovicích. Mám ráda
knihy týkající se oblasti Hlučínska, jak historické,
tak přírodovědné. Vždy se v nich najde hodně
zajímavého. Luštím křížovky, sleduji vědomostní
soutěže v televizi. Snažím se dělat něco na
zahradě. Ráda jdu mezi lidi, neuměla bych si
představit život bez nich.
Po celý život mám ráda procházky v přírodě,
téměř denně naše kroky směřují k lesu i s naším
mazlíčkem fenkou Ellen.
V červnu tohoto roku jsem se rozhodla svou
téměř padesátiletou činnost ve školství ukončit.
Rozloučení, které mi připravili moji kolegové,
bylo úsměvné i hodně dojemné. Dokonce jsem
dostala i vysvědčení, je moc krásné a zařadila
jsem jej ke svým pokladům.
Vím, že nejste rodačka z Markvartovic
a že jste se do naší obce přistěhovala. Jaký je
Váš vztah k Markvartovicím. Máte v obci své
oblíbené místo?
Budu upřímná, dlouho jsme si nemohli
s manželem zvyknout, vždyť v Šilheřovicích jsme
znali snad všechny občany, měli tam a máme
spoustu dobrých přátel. Na Markvartovice jsme si
již zvykli a jsme zde spokojeni. V Markvartovicích
se mi líbí a oceňuji velkou snahu o ozelenění
obce - Hříbovec, aleje… Výjimečná je i vánoční
atmosféra v obci zpříjemněná kulturními akcemi
a nádhernou výzdobou.
A moje oblíbené místo? Budu se vždy snažit,
aby mým nejoblíbenějším místem byl dům –
domov, ve kterém bydlím se svou rodinou.
Děkuji za rozhovor.
Zuzana Pistovčáková, místostarostka
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Pozvánky / Spolková činnost

Aladinův dětský tábor 2019
V roce 2019 proběhl tábor opět na Chatě Mečová,
která se nachází na Horní
Bečvě. Pro děti byla letos
připravena celotáborová
hra na téma Putování po
Egyptě, ve které během
14 táborových dnů děti
nejprve složily zkoušku
detektivů a poté vyšetřovaly velký případ v místním
muzeu. Během celého tábora musely shromažďovat
všechny důkazy a stopy
pro dopadení pachatelů,
kteří z muzea ukradli sarkofág s mumií.
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I v letošním roce jsme do táborového programu zařadili malé zpestření a to v podobě
břišních tanečnic. Ty dětem předvedly různé
druhy orientálních tanců a pár základních tanečních kroků, na základě kterých si pak děti
samy vytvářely vlastní choreografie. Celý tábor
se nám vydařil, všechny děti i vedoucí si ho užili
a už se těší na další rok.

Za spokojenost a další úspěšný tábor vděčíme nejen vedení, ale i obci Markvartovice,
díky které si děti odvezly pár drobných cen
a sladkých odměn.
Aleš Zdražil

Místní výstava drobného zvířectva
Po úspěšné jarní Svatodušní vaječině byl již
tradičně v Markvartovicích konec měsíce srpna
okořeněn místní výstavou drobného zvířectva.
Sobota 17. 8. a neděle 18. 8. byly věnovány
akci uspořádané ČSCH Markvartovice, která
nabízela možnost zhlédnout pozoruhodnou
výstavu. Jednalo se o řadu exemplářů z řad
drůbeže, králíků a holubů, které v Markvartovicích vystavily desítky chovatelů z celého
Opavska a blízcí sousedé z Polska. Tato akce
byla situována v areálu ČSCH Markvartovice,
jež se nachází u známé Hospůdky U Chovatelů.
Pro členy ČSCH Markvartovice začal výstavní týden již v pondělí 12. 8., kdy začali areál
připravovat tak, aby vytvořili vhodné podmínky
pro každý vystavovaný exemplář, všechny
vystavující i každého návštěvníka. Pořadatelé
jsou na každoročně pořádanou výstavu hrdí
a dělají vše proto, aby si laická i odborná veřejnost nemohla na nic ztěžovat a návštěvu akce
si náležitě užila.
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Již ve čtvrtek a pátek byly na místo dovezena všechna vystavovaná zvířata a mohl
započít nelehký úkol posuzovatelů. Poté, co
byl s důsledností těmto odborníkům vlastní
splněn, bylo možné předat ceny výborným
zvířatům a jejich chovatelům, což je každoročním hřebem výstavního klání. Slavnostní
předávání cen je vždy situováno do pozdního
nedělního odpoledne a předávání cen se i letos
ujali starosta obce Markvartovice inženýr Pavel
Myslivec a předseda spolku ČSCH Markvartovice pan Hubert Návrat.

měli možnost účastnit se tradiční tomboly,
nebo si zakoupit lístečky v Kole štěstí.

Tvrdá práce se pořadatelům vyplatila. Organizace víkendové akce byla dovedena takřka
k dokonalosti. Zvířatům byl zajištěn požadovaný komfort i ochrana před nepříznivými vlivy
a živly. Pro vítané a k radosti pořadatelů i četné
návštěvníky bylo zajištěno pestré občerstvení
i dostatek příjemného posezení. Děti i dospělí

Touto cestou by také chtěli vzkázat všem
místním, že pokud je chovatelství a vše s ním
spojené zajímá, rádi by mezi sebou přivítali
nové členy, kteří by se s nimi na organizaci
výstavy, ale i řady dalších akcí mohli podílet.

Příjemnou atmosféru dokreslovalo nádherné letní počasí, ale také řada atrakcí, které
se podařilo zajistit díky sponzorům, se kterými ČSCH Markvartovice spolupracuje. ČSCH
Markvarovice i všem, se kterými spolupracují,
se patří vyjádřit uznání za to, že i tento ročník
výstavy drobného zvířectva se nadmíru vydařil.
Pořadatelé doufají, že připravili krásný zážitek
všem návštěvníkům i vystavovatelům z jiných
organizací.

Ladislav Kalvar
fotografie Libor Návrat

PEPIKOVI SYNCY – léto 2019
Léto je pomalu za námi, končí čas dovolených a odpočinku, ale pro nás „Pepikove
synky“ vrchol každoroční sportovní sezóny
- turnaj Günter Cup 2019. Turnaj, na který se
každý připravoval z důvodu odzkoušení nového umělého povrchu – kvalitního umělého
trávníku, který jsme si již dlouho přáli. Jsme
rádi, že nás zastupitelstvo obce vyslyšelo a na
„plácku za pumpou“, vyrostl opravdu překrásný
sportovní areál. Že to nebyla zbytečná investice,
svědčí skoro každodenní využití plochy mládeží

z širokého okolí, jak ke kopané, tak jak jsme si
sami vyzkoušeli, i k jiným sportovním účelům.
Ale to až později…
Turnaj v minikopané Günter Cup 2019
se letos mimořádně konal již první sobotu
v srpnu, ale za krásného fotbalového počasí.
Možná i díky tomuto přesunu, se letos turnaje
účastnilo pouze 9. týmů. Jako každoročně do
bojů zasáhly i dva týmy žen, které byly letos
obzvláště fotbalově na výši. Mohu s jistotou
říci, že vítězný tým dívek „Miciny“ z DFC Hlučín,
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(železnými). Proto i my, kteří už většinou „sjíždíme 5. a někteří již 6. gumy“, jsme se rozhodli
vyzkoušet po fotbale, nohejbale, stolním tenise
i tuto hru. Musím podotknout, že tento turnaj
dvoučlenných, většinou manželských týmů je
i skvělou partnerskou terapií. Není až tak důležité, kdo v tomto 0. ročníku turnaje zvítězil,
ale hlavně to, že jsme se společně se svými
protějšky a dětmi skvěle bavili a nebýt tmy, hrajeme tam doteď... Originální medaile pro vítěze
(mimochodem těžší než ty olympijské), budou
myslím tím nejlepším lákadlem na následující
1. ročník tohoto turnaje.

potrápil svými výkony nejedno družstvo mužů
a holky nás opravdu nešetřily (sám jsem to
rovněž pocítil…).
Na novém hřišti, za krásného počasí a pod
dohledem zodpovědného pana doktora Káji,
který se postaral o bleskové „ošetření“ jakéhokoli úrazu, dokonce bez výběru 90,- Kč poplatku
za pohotovost, za což mu jménem spolku a zúčastněných sportovců děkujeme.
Po soubojích v základních skupinách a utkáních play-off , se vítězi 13. ročníku stali: Rostislav
Hahn, Rostislav Hahn ml. a Roman Šimečka. Na
druhém místě se umístili: Vladimír Pistovčák,
Ondra Fichna a Lukáš Glac a bronzové medaile
vybojovali: Günter Hruschka, Mates Kalvar a Michal Kozel. V kategorii žen si sladkou odměnu
a pohár vybojovaly před „Bambelínami“ již
zmíněné dívky „Miciny“ z DFC Hlučín.

Loučení z letní nohejbalovou sezónou
proběhne, jako tradičně, již 8. ročníkem nočního turnaje, který se uskuteční 20. 9. 2019,
podle počasí buď na venkovním hřišti, nebo
v tělocvičně ZŠ.
Fotogalerie z Günter Cupu 2019, turnaje
v Pétanque a všech ostatních akcí Pepikovych
synků si můžete prohlédnout: http://pepikovisyncy.rajce.idnes.cz/

Jsme rádi, že celý turnaj proběhl i díky
odbornému lékařskému dohledu, bez vážnějšího úrazu a že jsme se opět „mini fotbálkem“
skvěle pobavili. Do příštího ročníku bychom si
přáli, aby se plocha okolo hřiště krásně zazelenala, přibyly nové lavičky a areál bude tímto
dokončen.

Videoreportáže Günter Cupu 2016 a 2019
můžete zhlédnout:
http://www.hlucinsko.tv/2019 - 08-16 markvartovice-turnaj-v-minikopane-na-novem-hristi.html

Jak jsem se již výše zmiňoval, umělý povrch hřiště je možno využívat i k jiným než
fotbalovým účelům. Sami jsme to vyzkoušeli
při 0. ročníku turnaje v pétanque. Myslím, že
tuto pohybově nenáročnou a chytlavou hru
nemusím nikomu představovat. Určitě jste si
na dovolených většinou v přímořských oblastech, všimli několika dědků házet koulemi

http://www.hlucinsko.tv/2016 - 08-22markvartovice-minifotbal-pro-zabavu.html
Autor všech fotografií: Hanka Brabencová
Za „Pepikove synky“
Stoklassa Milan

19

ICE
KVARTOV
MAR

Spolková činnost

JSDH Markvartovice
jednotka ze Šilheřovic, která prováděla hašení
pomocí vodního děla. Po dohašení se jednotky
vrátily zpět na základnu. Dne 2. září byla jednotka povolána k čerpání vody ze zatopených
domů v Hlučíne na ulici Pekařská. Po příjezdu
na místo události jednotce byly nahlášeny
další zatopené domy. Celkem bylo čerpáno 6
rodinných domů. Čerpání bylo prováděno pomocí elektrického čerpadla Rosenbauer a 2 ks
hadic B. Bylo vyčerpáno cca 33 000 l vody. Po
dočerpání se jednotka vrátila zpět na základnu.
Jednotka také několikrát vyjížděla k likvidaci
obtížného hmyzu u nás v obci.

Za poslední 3 měsíce naše jednotka vyjížděla k několika událostem. Dne 1. července byl
jednotce vyhlášen poplach k spadlému vedení
na ulici Okružní, jednotka místo zajistila a čekala
na příjezd technika. Po předání místa se vrátila
zpět na základnu. Dne 28. července byl vyhlášen
poplach k požáru bio skládky, na místo přijeli 4
jednotky HZS MSK Hlučín, JSDH Markvartovice
JSDH Hlučín a JSDH Ludgeřovice. Bio odpad byl
přehrabován a proléván vodou, po uhašení se
jednotky vrátili zpět na základnu. 29. srpna byla
jednotka opět povolána k požáru bio skládky
kde tlející dřeviny opět vzplanuly, na místo
byla povolána těžká technika, aby bio odpad
byl rozhrnut. Na pokyn velitele byla povolána

Kolaska Jan
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Denní soutěž v požárním útoku Markvartovice 2019
V neděli 1. 9. 2019 pořádal náš
sbor již 12. ročník denní soutěže
o putovní pohár starosty obce
Markvartovice. Za velmi teplého
a slunečného počasí, se do místního
areálu kynologů za fotbalovým
hřištěm sjelo celkově 40 družstev
ze širokého okolí, a také ze Slovenska. Při pročítání startovní listiny
zúčastněných družstev se dalo
předpokládat, že soutěž bude velmi
kvalitní a na perfektně připravené
trati budou padat opravdu perfektní
časy. Na domácí trati se v parádním
světle ukázali také domácí závodníci.
Družstvo Markvartovice „B“, které
je sestaveno převážně z místních
dorostenců, docílilo čas 15,567
s a obsadilo 11. místo. Družstvo
mužů Markvartovice „A“ docílilo
čas 14,660 sec, a o 0,072 sec. jim,
bohužel, uniklo umístění na stupních vítězů a obsadili „bramborové“
4. místo. Putovní pohár si se skvělým časem 14,041 sec. odvezlo
družstvo mužů z Petřvaldíku.

Výsledky:

Co se však nepovedlo našim
mužům, to napravilo markvartovické družstvo žen. Ve své kategorii se skvělým výsledným časem
16,277 sec., obsadila naše děvčata
úžasné první místo. Tímto se zasadilo o to, že poprvé v historii zůstal
putovní pohár starosty obce pro
následující rok doma, v Markvartovicích . Tímto děkujeme našim
družstvům za reprezentaci sboru
a gratulujeme k dosažení pěkných
výsledků. Všem zúčastněným děkujeme za účast a doufáme, že se
zase uvidíme v příštím roce 2020.
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Mladí hasiči SDH Markvartovice
v Děhylově. Naši mladší žáci obsadili v rámci ligy
8. místo a v pohárové soutěži v požárním útoku
6. místo. Starším žákům se v úvodním kole
nového ročníku dařilo lépe. V lize, kde se počítají
výsledky jak požární útok, tak i štafeta dvojic,
obsadili 2. místo. V pohárové soutěži předvedli
nejrychlejší požární útok s časem 20,277 sec.
a odvezli si domů parádní 1. místo. Gratulujeme
. Další kolo ligy proběhne již 22. 9. 2019 a to
na domácí půdě v Markvartovicích.

Příchodem nového školního roku se po
letních prázdninách opět začali scházet k pravidelným schůzkám a tréninkům naší mladí
hasiči. Obě družstva, mladší (5-11 let) a starší
(12-15 let) žáci se opět začala připravovat na
novou sezonu, kde se jako každoročně zúčastňují soutěží hlučínské ligy mladých hasičů a také
soutěží celostátní hry Plamen.
Hned druhou zářijovou neděli se naši
žáci zúčastnili prvního kola hlučínské ligy

Kalendář soutěží hlučínské ligy mládeže ročník 2019/2020
Datum

den

Místo

Disciplíny

08.09.2019

NE

Děhylov

Požární útok + Štafeta dvojic

22.09.2019

NE

Markvartovice

Požární útok + Štafeta dvojic

28.09.2019

SO

Dobroslavice

Železný mladý hasič

29.09.2019

NE

Kozmice

Požární útok + Štafeta 4X60m

01.12.2019

NE

Darkovice

Štafeta MIX + uzlová štafeta

26.04.2020

NE

Dobroslavice

Požární útok + Štafeta 4X60m

10.05.2020

NE

Bobrovníky

Požární útok + Štafeta dvojic

17.05.2020

NE

Ludgeřovice

Požární útok + Štafeta dvojic

14.06.2020

NE

Píšť

Požární útok + Štafeta dvojic

21.06.2020

NE

Bohuslavice

Požární útok + Štafeta dvojic

Kalendář - podzimní a jarní kolo celostátní hry Plamen
06.10.2019

NE

Závada

Podzimní kolo hry Plamen - ZPV, Štafeta dvojic

08.05.2020

PÁ

Místo bude upřesněno

Jarní kolo - Požární útok, Š 4X60 m, Štafeta CTIF
SDH nebo v hasičské zbrojnici. Chceš se stát
hasičem a poznat nové kamarády? Neváhej
a přijď mezi nás . Těšíme se. Kolektiv mladých
hasičů .
Adam Hofrichter

Kolektiv mladých hasičů se pravidelně
schází, každý pátek od 16:00 hodin v hasičské
zbrojnici, a v zimním období v tělocvičně místní
základní školy. Nábor hasičů probíhá celoročně,
bližší informace Vám budou poskytnuty u členů
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SK Markvartovice zahájil novou sezónu 2019/20

za kýženými ambicemi a prozatím nám patří
celkové 9. místo (v přeboru je 14 týmů).

Sportovní klub zahájil podzimní část nové
fotbalové sezóny s obměněným týmem, který
má ambice na umístění ve vrchních patrech
tabulky. První zápas naši borci odehráli v Polance
nad Odrou v polovině srpna proti místnímu B
týmu. Zápas nakonec prohráli 2:1. Obdobně
se vedlo i ve dvou dalších dosud odehraných
venkovních zápasech v Třebovicích (1:0) a v
Ostravě-Lhotce (2:1). Oproti tomu v domácích
kláních je náš tým stoprocentní. Zápas proti
Dolní Lhotě jsme vyhráli v poměru 3:2 a proti
Velké Polomi jsme zvítězili 4:2. Nicméně po
pěti odehraných zápasech tak žel zaostáváme

Svou sezónu rozehráli rovněž naši benjamínci U11, kteří první zápas prohráli po
bojovném výkonu v Šenově 12:6. Ve skupině
dále mají např. Vratimov, Václavovice, Ludgeřovice, Lhotku a Koblov. K zají-mavému
souboji dojde na venkovním hřišti s dívkami
Baníku (22.10.) Loňská sezóna se našim mladým nadějím podařila a mimo jiné na domácím turnaji v konkurenci týmů z Petřvaldu,
Vítkovic, Třince, Hlučí-na a Ostravy-Jih obsadili

9. kolo
11. kolo
13. kolo
2. kolo

Ne
Ne
Ne
Ne

SK MARKVARTOVICE MUŽI
29.09.2019
15:30
Markvartovice - Vratimov „B“
13.10.2019
15:00
Markvartovice - Slovan Ostrava „B“
27.10.2019
14:00
Markvartovice - Michálkovice
03.11.2019
14:00
Markvartovice - Václavovice

6. kolo
2. kolo
4. kolo

Pá
Pá
Pá

SK MARKVARTOVICE U11
20.09.2019
17:00
Markvartovice U11 - Václavovice U11
04.10.2019
17:00
Markvartovice U11 - Ludgeřovice U11
18.10.2019
16:30
Markvartovice U11 - Koblov U11

9. kolo
11. kolo
13. kolo
15. kolo

Ne
Ne
Ne
Ne

BANÍK OSTRAVA B
29.09.2019
10:15
Baník Ostrava B - Sigma Olomouc B
13.10.2019
10:15
Baník Ostrava B - Hlučín
27.10.2019
10:15
Baník Ostrava B - Frýdek-Místek
10.11.2019
10:15
Baník Ostrava B - Znojmo
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krásné 3. místo. Je tedy na co navazovat. Nejen
sportovní dovednosti těchto mladých hráčů
můžete vidět na některém z domácích zápasů
(viz. tabulka níže) nebo na domácím turnaji
v polovině měsíce října, který pořádáme pro
kategorie U10 a U11. Součástí tohoto turnaje
bude i nábor nejmladších hráčů pro kategorii
U6. Všichni prvňáčci, ale i mladší jsou srdečně
vítáni. Tréninky této přípravkové kategorie
budou rovněž vedeny pod dozorem zkušeného
fotbalového trenéra s li-cencí. Detailní propozice turnaje vč. přesného termínu konání budou

včas komunikovány prostřednictvím obecního
rozhlasu a informačních letáků.
To, že hřiště v Markvartovicích splňuje přísná
kritéria kvality hrací plochy, podepisuje fakt, že
si jej pro domácí utkání vybral B tým Baníku
Ostrava (3. fotbalová liga). Tato jeho domácí
utkání si co do atraktivi-ty nezadají se zápasy
A týmu a jsou bohatě navštěvována nejen místními diváky. Rozhodně se tak jed-ná o skvělou
propagaci činnosti naší obce.
Tomáš Bína

MŠ MARKVARTOVICE
„HOLA, HOLA, ŠKOLKA V ZÁŘÍ DĚTI VOLÁ...“
Podzimní dráčci se toužebně koukají na
oblohu, letní sluníčko nám pomalu mává
na rozloučenou a prázdniny plné zážitků už
taky rychle uběhly. A jak jsme si léto užili my
ve školce?

vyrobené ptačí budky na krásné vzrostlé duby
na školní zahradě. Ukázka hasičské techniky
vzbudila očekávaný zájem. Ale tentokrát došlo
také na hasičské stříkačky!!! Ty sklidily největší
úspěch – děti si mohly zkusit stříkačku podržet
a jak se v tomto parném letním dni nabízelo
– skupinky dětí začaly přebíhat přes proud
vody…a to pak bylo mokro a veselo! Děti byly
nadšené a osvěžené vodou, některé odcházely
ze zahrady jen v triku a jejich svršky nám ozdobily kolotoč…Akce s hasiči se zkrátka dětem
velmi líbila a v horkém letním dni přinesla
vítané osvěžení.

V červnu se uskutečnil plánovaný výlet do
ZOO Ostrava. Děti se moc těšily a cestou si zpívaly písničku - „Dneska jedem do zoo, do zoo
a už se moc těšíme na zvířata. Buďme rádi, že je
máme, že jsou s námi na světě, díky jim je život
hezčí na té naší planetě.“ I přes horké počasí se
nám podařilo vidět spoustu zvířat – spatřili jsme
lvy, zebry, papoušky, hady, opice a také dětmi
oblíbené slony. Vítaným zpestřením byla pro
děti expozice „Na statku“, kde mohly vstoupit do
výběhu a pohladit si ovečky a kozičky. Někteří
se sice živých zvířátek trošku báli, ale většina
„odvážných“ pak nechtěla z výběhu odejít. Také
prolézačky a skluzavky děti lákaly a pořádně se
na nich vyřádily. Polední oběd, „výletní řízek“,
pak skoro všichni snědli, ale s plnými bříšky se už
pak nikomu nikam nechtělo. Byli jsme rádi, že po
obědě byl naplánovaný návrat do školky. Vrátili
jsme se sice unavení, ale plní zážitků – hned další
den jsme malovali všechna zvířátka, která jsme
v zoo viděli - a že jich bylo!

Na konci června jsme s našimi předškoláky
navštívili první třídu Základní školy Markvartovice. Děti si prohlédly třídu a školáci nám
ukázali, co se už všechno naučili. Také my
jsme nezůstali pozadu – básnička všechny
rozveselila.
V září jsme přivítali ve školce 21 nových dětí.
Podzim tradičně přivítáme „Uspáváním broučků s Hopsalínem“. Letos se „Broučci“ budou
konat v pátek 4. října v 17,30 hod. na zahradě
MŠ a následně proběhne lampionový průvod
vesnicí. Jste srdečně zváni!
Dagmar Balgarová,
ředitelka MŠ Markvartovice

Stejně jako loni nás ve školce navštívili
markvartovičtí hasiči. Tentokrát zavěsili námi
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ZŠ MARKVARTOVICE
Už je to tady!

pedagogem, s citem pro dětskou dušičku, která
už očekává svou novou výzvu. Povede s žáky
kroužek kreativity a už se chystá na svou novou
práci. A nová paní vychovatelka? Ta není ve své
práci nováček, je to zkušený pedagog, který
má za sebou hodně let věnovaných dětem ve
školní družině a na svou novou práci se už velice
těší, připravuje si pro děti volnočasové aktivity.
Má vysokou míru empatie a umí vytvořit ve
skupině dětí příznivé sociální klima. Máme také
novou asistentku pedagoga. Tato slečna teprve
ukončila školu, ale kde jinde, než tam, odkud
před nedávnem odešla, by měla nasbírat své
zkušenosti? Přejme jí, aby se jí to pod vedením
zkušeného pedagoga podařilo a aby se nejen
jí, ale všem novým pedagogům u nás líbilo
a dařilo naplňovat cíle J. A. Komenského. Ale to
vše budete mít příležitost brzy posoudit sami,
pokud nám budete chtít být nápomocni při
našich společných akcích.

Taky je vám s odchodem prázdnin tak
trochu smutno? Je konec krásným výletům,
pozdním návratům domů, rychlému oblékání
jen do kraťasů a triček, dlouhému vysedávání
před počítačem, televizorem či u táboráku
nebo u krbu, dlouhému vyspávání.
Ani pro rodiče není konec prázdnin vždy
veselý. Shánění nových pomůcek, nových přezůvek, aktovek, výběru kroužků …
Ano, to všechno končí a nový školní rok
začíná. Pokud jej nechcete svým dětem moc
znepříjemnit, nikdy jim nepokládejte otázky
typu: Jak se těšíš do školy? Neměl by ses už
začít pomalu připravovat? Kdo tě asi letos bude
učit? Nebo příkazy: Letos musíš zabrat hned
od začátku! Ne že půjdeš první den oblečený
jako maškara! Nestrašte je hned od začátku,
nechte to všechno na nás, učitelích. Vždyť ve
škole nebývá vždy jen špatně, někteří žáci se
do školy dokonce i těší. A věřte, že my učitelé se
budeme po celý rok opravdu snažit, aby těchto
žáků bylo co nejvíce.

Žáky i učitele přišel přivítat také pan starosta, ing. Pavel Myslivec. Popřál všem krásný
začátek nového školního roku, hodně sil při
získávání nových poznatků a hodně úspěchů
při jejich ověřování.

Letošní školní rok začal pro žáky 2. září v 8
hodin v Kulturním domě v Markvartovicích.
Tedy pro žáky 2. – 5. tříd, protože prvňáčky jsme
vítali v 9 hodin ve škole.

A co říct závěrem? Nejdůležitější v životě
není vyhrát, ale bojovat. Hlavní není zvítězit,
ale bít se.

Někteří malí školáci ukončili prázdniny
o něco dříve, aby si připravili krátký program
pro ostatní žáky, naučili se nové básničky,
připomněli si dříve naučené písničky nebo se
společně naučili nové.

Šárka Kubišová, ředitelka

Také letošní školní rok jsme začali s novým
složením pedagogického sboru. Tentokrát
se, po mnoha letech, stal naším kolegou také
jeden muž. A věřte, že už tento fakt je pro
žáky důvodem do školy se těšit. Náš kolega je
vášnivý sportovec, který se už připravuje, jak
bude své svěřence trénovat ve vybíjené, přehazované či florbalu. Další kolegyně je speciálním
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Tuto básničku se naši prvňáčci naučili hned
první den ve škole. Nejdříve je v jídelně přivítal
pan starosta Pavel Myslivec, paní ředitelka
Šárka Kubišová a ostatní paní učitelky. Děti ani
nemohly unést všechny dárečky, které dostaly.
Prvňáčky potěšilo i krátké kulturní vystoupení
starších kamarádů, které připravila paní vychovatelka Šárka Holušová.

Škola
Pár prvních kroků,
od šesti roků,
chlapec či holka,
kdepak je školka.
Aktovka, papučky,
květinu do ručky,
od šesti roků,
jenom pár kroků.

Ve třídě na děti čekaly nové pracovní sešity,
pastelky a další krásné pomůcky. Strach i obavy
se rozplynuly a všichni kluci i holky se do školy
těší. Držme jim palce, ať jim to nadšení vydrží
co nejdéle.
Jarmila Bialasová, učitelka
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Rozvoj sportovních aktivit ve škole
V letošním školním roce zakládáme na
naší škole Školní sportovní klub, který bude
registrovaným členem Asociace školních sportovních klubů.
Jeho smyslem je zapojit žáky do pohybových aktivit. Na škole budou nové sportovní
kroužky zaměřené na míčové dovednosti (vybíjená, přehazovaná, florbal a další). Budeme
se účastnit sportovních soutěží pořádaných
AŠSK Opava a různých přátelských sportovních
akcí. Věříme, že si markvartovičtí žáci brzy
vybudují respekt nejen okolních, ale i opavských škol. Usilujeme o sportování v duchu
Fair Play.

3. Jsem zodpovědný
Uznávám, že jsem spoluodpovědný za průběh
všeho, co je spojeno se sportem, tréninkem
a utkáním. Nikdy nepodpořím nečestné jednání.

Pravidla Fair Play člena
Školního sportovního klubu

4. Pomáhám

1. Jsem čestný

Je-li to v mých silách a je-li k tomu příležitost,
pomohu protihráči nebo soupeři stejně, jako
bych pomohl členu svého družstva.

Dodržuji vždy stanovená pravidla sportu a hry.
Ke sportu patří jak vítězství, tak prohry. Snažím
se být čestným vítězem, ale také poraženým.

5. Jsem pro poctivý a férový sport

2. Jsem tolerantní

Souhlasím, že sport a hra jsou pro každého.
Vím, že radost ze sportování a ze hry může být
zachována jen díky poctivosti, toleranci, zodpovědnosti a snaze vzájemně si pomáhat.

Řídím se rozhodnutím rozhodčího, i kdyby bylo
rozhodnuto chybně a proti mně. Vím, že můj
soupeř chce zvítězit stejně jako já. Proto se
nestaneme nepřáteli.

Jiří Březina, učitel

Výlet do Prahy
Začátkem října pojedou žáci
4. a 5. třídy na výlet do Prahy.
Představíme dětem ta krásná
místa a historické objekty, jež si
v ničem nezadají se světoznámými památkami jiných evropských velkoměst.
Snad žádná památka není
tak úzce spojena s našimi dějinami jako Pražský hrad. Děti
bude jistě zajímat informace
o zde uložených korunovačních

28

Zpravodaj obce Markvartovice • 3/2019

Stranou. Jaké by to však bylo poznávání Prahy
bez návštěvy Staroměstského náměstí s jeho
proslulou radnicí. Všechny děti potěší pohled
na historický Orloj, a to tím spíše, pokud se nám
podaří vychytat čas jeho aktivity s pohybem
apoštolů v oknech.

klenotech či o ostatcích významných panovníků, kteří zde odpočívají. Podle Guinessovy
knihy rekordů se jedná o největší souvislý
hradní komplex na světě. Na zpáteční cestu
se potom vydáme přes Královskou zahradu,
odkud jsou nádherné výhledy, a dětem ukážeme Prahu jako na dlani.

Doufejme, že bude pěkné podzimní počasí
a výlet se podaří.

Vynechat však nelze ani procházku přes
Karlův most, jenž spojuje staré Město s Malou

Jiří Březina, učitel

RŮZNÉ
Pokaždé je to jiné,
ale vždy DOMA

Jsme Mobilní hospic Ondrášek a doprovázíme nevyléčitelně nemocné dospělé
i děti v poslední fázi jejich
nemoci. Bezplatně pečujeme
o pacienty i jejich rodiny tak,
aby umírající mohl zůstat
doma mezi svými blízkými až
do konce. Každý den vyjíždí
naši lékaři a zdravotní sestry
k pacientům domů. Pomocnou ruku podávají také
sociální pracovnice, psychologové i duchovní. Pro
naše pacienty jsme k dispozici 24 hodin denně.
Působíme v Ostravě a okolí do 30 km pro dospělé
a v celém Moravskoslezském kraji pro děti. Provozujeme ambulanci paliativní medicíny, dětský
denní hospicový stacionář a odbornou knihovnu.

„Naše péče zde netrvala ani měsíce ani týdny
ani dny. Naše návštěva by
se dala počítat na minuty,
a přesto věřím, že splnila
to, co v tu chvíli splnit
měla.
Umíral otec rodiny, a to právě v okamžiku,
kdy jsme s lékařkou přijely… Vše, co se odehrálo
do té chvíle, zvládla rodina svými silami. Bylo to
pro ně velmi náročné, neboť stav nemocného
se zhoršoval doslova ze dne na den. Nyní byla
situace docela jiná, pacient byl úplně klidný
a pomalu končící svůj život. Nebyla potřeba
žádných léků… Naše pozornost byla tedy plně
věnována pečující, milující a velmi vnímavé
rodině. Lékařka trpělivě odpovídala na všechny
jejich otázky. To hlavní, co pro ně bylo v tu chvíli
důležité, bylo ujištění, že udělali pro svého
blízkého vše, co mohli, že to udělali správně
a v dostatečné míře. Já pevně věřím, že se jim
tohoto ujištění z úst paní doktorky dostalo.
Nemocný zemřel ještě během naší návštěvy,
v blízkosti rodiny.“

Nebojte se nás v případě potřeby kontaktovat: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova
459/11, 700 30 Ostrava-Zábřeh. Tel.: 727 805 329,
603 566 336. Více informací naleznete také na
www.mhondrasek.cz.
Od 7. do 13. října proběhne 3. ročník kampaně „DOMA. Týden pro mobilní hospice“, do
kterého se letos zapojí 21 mobilních hospiců
po celé ČR. Začíná opět Papučovým dnem.
Přidejte se k nám. Více informací se dozvíte
na www.darujpapuce.cz, www.umiratdoma.cz
a www.papucovyden.cz.

Po pár dnech přišel krásný e-mail, poděkování za klid, který jsme do rodiny vnesly, i za to
ujištění, že vše dokázali zvládnout až do konce.
Děkujeme.

Bc. Ivana Bereková, vrchní sestra MHO
a Ing. Jana Pastrňáková, fundraiser MHO
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Starosta Ing. Pavel Myslivec reprezentoval naší obec 8. září
v družební gmině Bierawa u příležitosti tamních dožínek

Co se může spalovat v kotlích na pevná paliva?
Zákon a vyhláška však také přímo uvádějí pevná
paliva, která v kotlích nelze spalovat v žádném případě.
Tedy ani tehdy, pokud by to, eventuálně, povoloval
výrobce kotle.

Základní otázka zní: „Co je a co není palivo,
doklady o nákupu paliva, co je hnědé energetické uhlí,
smí se v kotli na dřevo spalovat dřevotříska?“

Legislativa:

Palivo a doklad o jeho kvalitě

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (dále jen
Zákon) významně reguluje provoz malých spalovacích
zdrojů na pevná paliva pro vytápění domácností.
Mimo jiné i prostřednictvím Vyhlášky č. 415/2012 Sb.
o přípustné úrovni znečišťování a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o ochraně
ovzduší (dále jen Vyhláška) poměrně přesně stanovuje,
co lze a co nelze v těchto zdrojích spalovat.

Začněme základní definicí pojmu palivo, jak je
uvedena v § 2 písm. l Zákona:
„Palivem je spalitelný materiál v pevném, kapalném
nebo plynném skupenství, určený jeho výrobcem ke
spalování za účelem uvolnění energetického obsahu
tohoto materiálu.“
Ze základní definice paliva je zřejmé, že palivem
je výrobek, který byl jeho výrobcem určen ke spalování. Běžným palivem tedy není spalitelný odpad.

Základní povinností provozovatele stacionárního spalovacího zdroje je spalovat pouze paliva
určená výrobcem spalovacího zdroje. U teplovodních
kotlů do výkonu 500 kW jsou to jen a pouze paliva
uvedená na jeho výrobním štítku.

Pro výrobce a prodejce paliv je určen § 16 odst. 1
Zákona, kde se mimo jiné praví, že:
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okrajově. Proplástky a uhelné kaly jsou produkty
z praní uhlí, které jsou charakteristické především
vysokou popelnatostí a vlhkostí. Populární bylo jejich
spalování především pro nízkou cenu. Díky své „tvárnosti“ byly hojně využívány jako polotovar (společně
s pilinami, papírovým odpadem, plasty) pro domácí
výrobu „tvarových“ paliv rozličných vlastností. Zákaz
používání těchto paliv je bezesporu velkým přínosem
pro ochranu ovzduší.

„Osoba uvádějící na trh v České republice paliva smí
na trh uvést pouze paliva, která splňují požadavky na
kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem.
Doklad, který prokazuje splnění požadavků na kvalitu
paliv způsobem stanoveným prováděcím právním
předpisem, je tato osoba povinna předat odběrateli
vždy při první dodávce paliva a následně při změně
kvality paliva.
Osoba uvádějící v České republice paliva na
trh, odběratel a každý, kdo v dodavatelském řetězci
provádí následnou obchodní činnost po uvedení
paliva na trh, je povinen na vyžádání kontrolního
orgánu předložit doklad, který prokazuje splnění
požadavků na kvalitu paliv způsobem stanoveným
prováděcím právním předpisem…“.
Toto je důležité ustanovení zákona, které provozovatelům spalovacích zdrojů (odběratelům
paliva) ukládá povinnost ukládat doklad o kvalitě
nakoupeného paliva a na požádání jej předložit
kontrolnímu orgánu.
Problém je v podmínce, že doklad musí být vydán
při prvním odběru a následně při změně kvality
odebraného paliva. To může v praxi znamenat, že
pokud budu odebírat palivo u stejného odběratele
a ten bude tvrdit, že kvalita paliva se nemění, stačí
teoreticky doklad o nákupu z doby před několika lety.
Tudíž bych nemusel při případné kontrole dokazovat
nákup aktuálně spalovaného paliva.
Co se týče požadavků na pevná paliva, v ustanovení zákona zmíněným prováděcím předpisem
je Vyhláška, která udává požadavky na kvalitu uhlí (a
výlisků z něj) a výlisky z biomasy. Povinnost předložit
doklad o nákupu palivového dřeva či koksu zákon
neukládá.

Ale co je to hnědé energetické uhlí? Zákon,
Vyhláška ani žádná norma přesně nedefinují, co znamená označení energetické. Podle běžných obchodních zvyklostí se hnědé uhlí dělí na tzv. energetické
(průmyslové) a tříděné. Jako energetické se nazývají
„prachová“ uhlí, u nichž není stanovena minimální
hranice pro zrnitost, jako například hruboprach
(zrnitost 0–10 mm) či průmyslové směsi (0–40 mm).
Pro malé zdroje jsou určena uhlí tříděná, u kterých je stanovena jistá minimální a maximální hranice
zrnitosti. Tedy pro uhlí druhu kostka je minimální
zrnitost 40 mm a maximální 100 mm, pro ořech 1 je
to 20 mm až 40 mm a pro ořech 2 v rozmezí 10 mm
až 20 mm.

Hořlavé odpady z výroby
Vyhláška stanovuje požadavky na kvalitu pevných paliv uváděných na trh. Požadavky jsou stanoveny pro uhlí a výlisky z něj, a pro výlisky z biomasy
(brikety a pelety). Nestanovuje požadavky na kvalitu
koksu či ostatní biomasy, ať již dřevní či nedřevní.
Z dalšího textu Vyhlášky se dozvíme, že dřevotřísku, překližku, dřevovláknitou desku nebo jiné
lepené dřevo nelze spalovat ve zdrojích do 300 kW
ani v místě, kde toto palivo vzniká ve formě vedlejšího produktu výroby.“

Zakázaná paliva podle platné legislativy

Tyto odpady z výroby nelze spalovat v kotlích do
300 kW ani v místě jejich vzniku.

V § 17 odst. 1 písm. c, Zákona č. 201/2012 Sb. je
uvedeno, že ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším je zakázáno
spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly
a proplástky“.
Lignit je nejmladším typem uhlí s nízkým
obsahem uhlíku, a naopak vysokým obsahem vody
v porovnání s ostatními druhy uhlí. Z toho důvodu
má lignit také velice nízkou výhřevnost (zpravidla
pod 10 MJ/kg) a zvláště pro malé zdroje je z hlediska kvality spalovacího procesu nevhodný, a i
v minulosti byl jako palivo v těchto kotlích využíván

Závěrem
V teplovodních kotlích na pevná paliva nelze
spalovat hnědé energetické uhlí, proplástky a kaly,
dřevotřísku, překližku, dřevovláknitou desku nebo jiné
lepené dřevo, odpadní papírové obaly, různé tiskoviny,
do paliva nelze přidávat vyjetý olej. A zcela vyloučeno
je samozřejmě spalování jakýchkoliv dalších odpadů,
včetně plastových.
Otto Hahn
Revizní technik TZ a PZ
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Různé

Vozidla s právem přednostní jízdy
Také chodci nesmí omezit projíždějící
vozidla záchranářů, a to ani na přechodu pro
chodce, pokud jim na semaforu svítí zelená.

Jak se správně zachovat, pokud při jízdě
v autě uslyšíte houkající sirény vozidel integrovaného záchranného systému a jak se správně
řadit v koloně, aby mohli záchranáři projet?

Není-li dálnice nebo silnice pro motorová
vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně
průjezdná z důvodu kolony stojících nebo
pomalu jedoucích vozidel, jste jako řidiči
povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor
pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy.
Při tom smíte vjet na krajnici nebo na střední
dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více
než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor
mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k
němu přiléhajícím jízdním pruhem. K lepšímu
zapamatování poslouží „pravidlo pravé ruky“
(viz. obrázek).

Myslím si, že všichni víme, která vozidla
patří do skupiny „vozidel s právem přednostní
jízdy“ a že toto právo mají ve chvíli, kdy použijí
při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností výstražná světla modré, nebo
modré a červené barvy.
Řidiči těchto vozidel smějí používat
výstražné světelné a zvukové znamení pouze
v případech, kdy je to nutné z hlediska času
(záchrana lidských životů, zdraví a majetku).
Bezdůvodné použití majáku v provozu je
zakázáno. V některých případech řidiči vozidel
s právem přednostní jízdy nepoužívají světelné
a zvukové znamení současně. Jde o případy,
kdy vzhledem k provozu nebo noční době není
nutné mít trvale zapnuté sirény.
V případě, že ve své blízkosti uslyšíte sirénu
záchranářů, je na místě opatrnost a ohleduplnost k projíždějícím vozidlům s právem
přednostní jízdy. Především se vůči těmto
vozidlům chovejte čitelně (včasná signalizace
směrovými světly, přibrzděni v přehledném
úseku komunikace). Ve městech se vám v první
okamžik nemusí podařit rozpoznat, ze kterého
směru vozidla záchranářů přijíždí. Ztlumte
proto rádio, stáhněte okýnka a zjistěte, odkud
výstražný signál přichází. Jedině tak budete
moci adekvátně reagovat.

Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu
pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy
a jízda v tomto pruhu zakázána; toto neplatí
pro vozidla správce pozemní komunikace
a vozidla sloužící k odstranění následků
dopravní nehody nebo překážky provozu na
pozemních komunikacích.

Umožněte vozidlům s právem přednostní
jízdy a vozidlům jimi doprovázeným bezpečný a plynulý průjezd, a jestliže je to nutné,
zastavte na takovém místě, abyste jim nepřekáželi. Myslete také na to, že vozidel s majáky
může jet i několik za sebou, proto se vždy po
průjezdu záchranářů důkladně rozhlédněte,
než znovu vjedete do provozu.

Svítí-li zvláštní výstražné světlo modré
nebo modré a červené barvy na stojícím
vozidle, snižte podle okolností rychlost jízdy
a popřípadě i zastavte.
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Časté problémy řidičů na podzim
2. Spadané listí na cestě

Blíží se dny, kdy budou teploty v noci kolem
nuly. V této chvíli nám bude voda v ostřikovačích zamrzat. Není příjemné, když za tmy
vyjedete do práce a potřebujete si setřít přední
sklo, ale ostřikovače nefungují. Už na konci
září myslete na dolití nemrznoucí směsi do
ostřikovačů, a pokud možno, neředit. Potom
byste se mohli v lednu divit, že opět voda
v ostřikovačích zmrzla.

Takové navlhlé listí na cestě je mnohdy
kluzčí, než sníh. A v našich podmínkách se
často střídají cesty bez stromů a cesty, které
vedou lesíkem. Už při nájezdu do lesa přizpůsobte rychlost jízdy, ať nemusíte náhle na
vlhkém listí brzdit, opravdu to klouže.

4-5
1-2
1
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1
2
1
1-2
1
1
2
1-2
1
1-2

název zastávky
min

Jízdní řád je změněn v souvislosti s uzávěrou ulice Valchařské.
4
5
6
7
8
Pracovní den
H H Hd H H Hd H Hd H H
Šilheřovice Paseky
38
Šilheřovice Ricka
24 39 59 18 58 38 58 13 43 23
Šilheřovice Fulneček
29 43 03 23 03 43 03 18 48 28
Markvartovice ob.úřad
33 49 09 29 09 49 09 24 54 34
Kostel
38 54 14 34 14 54 14 29 59 39
Petřkovice náměstí
43 59 19 39 19 59 19 34 04 44
Hornické muzeum
45 01 21 41 21 01 21 36 06 46
Důl Odra
48 05 25 45 25 05 25 40 10 50
Sad B.Němcové
51 08 28 48 28 08 28 43 13 53
Sobota+Neděle
Šilheřovice Ricka
Šilheřovice Fulneček
Markvartovice ob.úřad
Kostel
Petřkovice náměstí
Hornické muzeum
Důl Odra
Sad B.Němcové

Pěkný podzim a šťastný návrat
David Sotorník

25-77-78
Šilheřovice Paseky
25-78
Šilheřovice Ricka
25-78
Šilheřovice SOU
25-78
Šilheřovice ob.úřad
25-78
Šilheřovice Fulneček
25-78
Markvartovice Štípky D
Markv. Hříbovec
25-78
Markvartovice ob.úřad
25-78
Markv. Wybranetz
25-78
Ludgeřovice OÚ
13-25-78
Kostel
13-20-25-78
Hřiště
13-78
Motel Taxi
13-78
Petřkovice náměstí O
13-77-78
Petřkovice nemoc. D
77-78
Hornické muzeum
13-77-78
Hlučínská D
77-78
Důl Odra
77-78
77-78
Sad B.Němcové O
Sad B.Němcové O
77-78
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zóna

1. Zamrznuté ostřikovače

4 6 7 9 10 12
H
27
30
35
40
45
47
50
53

H
06
10
16
21
26
28
31
34

H
26
30
36
41
46
48
51
54

H
36
40
46
51
56
58
01
04

10 11 12

13

H Hd H H Hd H
48
53 58 18 58 48 53
58 03 23 03 53 58
04 09 29 09 59 04
09 14 34 14 04 09
14 19 39 19 09 14
16 21 41 21 11 16
20 25 45 25 15 20
23 28 48 28 18 23

14 15 16 17 19 20 22

H H H H H
26
06 26 46
30
10 30 50
36
16 36 56
41
21 41 01
46
26 46 06
48
28 48 08
51
31 51 11
54 56 34 54 14

H
26
30
36
41
46
48
51
54

Poznámky
O - prodejní jízdenkový automat
D - zastávka na znamení
d - nejede o vánočních a letních školních prázdninách
H - bezbariérový spoj
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33
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H
08
13
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43

15

17 18 19 20 22

16

Hd H H H H H H H H H

33
38
44
49
54
56
00
03

13
18
24
29
34
36
40
43

33
38
44
49
54
56
00
03

13
18
24
29
34
36
40
43

43
48
53
59
04
09
11
15
18

53
58
04
09
14
16
20
23

43
48
54
59
04
06
09
12

26
30
36
41
46
48
51
54

26
30
36
41
46
48
51
54

06
10
16
21
26
28
31
33

2
2-4
1
1-2
2
1
1
1
2
1-2
1-2
2
2
1-2
2
2
2
4-5

Sobota+Neděle
Vozovna trolejbusů
Muglinovská
Sad B.Němcové
Hornické muzeum
Petřkovice náměstí
Kostel
Markvartovice ob.úřad
Šilheřovice Fulneček
Šilheřovice Ricka

42
46
51
53
58
02
08
12

17
21
26
28
33
37
43
47

HR

15
17
21
26
28
33
37
43
47

13
H
47
51
56
58
03
07
13
17
22

07
11
16
18
23
27
33
37

14
H
25
27
31
36
38
43
47
53
57
02

5 6 7 8 9 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23
H
30
32
35
40
42
47
51
57
01

H
50
52
55
00
02
07
11
17
21

H
50
52
55
00
02
07
11
17
21

H
00
02
05
10
12
17
21
27
31

H
30
32
35
40
42
47
51
57
01

H
50
52
55
00
02
07
11
17
21

H
10
12
15
20
22
27
31
37
41

HR

52
55
00
02
07
11
17
21

H
52
54
57
02
04
09
13
19
23

Poznámky
O - prodejní jízdenkový automat
D - zastávka na znamení
d - nejede o vánočních a letních školních prázdninách
R - Šilheřovice Ricka
H - bezbariérový spoj

34

H
30
32
35
40
42
47
51
57
01

HR

50
52
54
58
00
04
07
12
16

HRd

10 11 12
HR

HRd

HRd

HRd

Jízdní řád je změněn v souvislosti s uzávěrou ulice Valchařské.
4 5
6
7 8 9
Pracovní den
HR HR
HR
HR H HR
HR
Vozovna trolejbusů
40 15 35 15 35 45 55 30
35
Muglinovská
42 17 37 17 37 47 57 32
37
Sad B.Němcové
45 21 41 21 41 51 01 36
41
Hornické muzeum
50 26 46 26 46 56 06 41
46
Petřkovice náměstí
52 28 48 28 48 58 08 43
48
Kostel
57 33 53 33 53 03 13 48
53
Markvartovice ob.úřad
01 37 57 37 57 07 17 52
57
Šilheřovice Fulneček
07 43 03 43 03 13 23 58
03
Šilheřovice Ricka
11 47 07 47 07 17 27 02
07
Šilheřovice Paseky
32

HRd

min

název zastávky

Různé

77-78
Vozovna trolejbusů
77-78
Muglinovská O
77-78
Sad B.Němcové O
77-78
Důl Odra
77-78
Hlučínská D
13-77-78
Hornické muzeum
Petřkovice nemoc. D
77-78
Petřkovice náměstí O
13-77-78
13-78
Motel Taxi
Hřiště
13-78
Kostel
13-20-25-78
Markv. Wybranetz
25-78
Markvartovice ob.úřad
25-78
25-78
Markv. Hříbovec
Markvartovice Štípky D
25-78
Šilheřovice Fulneček
25-78
Šilheřovice ob.úřad
25-78
Šilheřovice Ricka
25-78
25-77-78
Šilheřovice Paseky
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19 20 21 22

16 17 18
H
55
57
01
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08
13
17
23
27
32

HR HR HR HR

05
07
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26
32
36

02
05
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12
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27
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50
52
55
00
02
07
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57
02
04
09
13
19
23

HR HR
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32
35
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42
47
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57
01

50
52
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914293 Hlučín-Ludgeřovice-Markvartovice-Šilheřovice-Bohumín

km
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K
K
K
18
19
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21
22
22
23
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1
K
K
K
K
K
K
K
8
9
10

zastávka

č.spoje
zóna

Hlučín,aut.nádr.
20-78
Hlučín,sídl.OKD
20-25-78
Hlučín,pneuservis
20-78
Hlučín,cihelna D
13-20-78
Ludgeřovice,kostel
13-20-25-78
Markvartovice,Wybranetz
25-78
Markvartovice,obecní úřad
25-78
Markvartovice,Hříbovec
25-78
Markvartovice,rozc.Štípky D
25-78
Šilheřovice,Fulneček
25-78
Šilheřovice,obecní úřad
25-78
Šilheřovice,Ricka
25-78
Bohumín,Pudlov,Rybena
14-78
Bohumín,Pudlov,Jateční
14-78
Bohumín,Pudlov,drátovny
14-78
Bohumín,Starý Bohumín,nám.Svobody 14-78
Bohumín,Starý Bohumín,nemocnice
14-78
Bohumín,Nový Bohumín,transformátor 14-78
Bohumín,Nový Bohumín,Mírová
14-78
Bohumín,Nový Bohumín,Studentská
14-78
Bohumín,Nový Bohumín,žel.st. õ
14-78
Bohumín,Nový Bohumín,aut.st.
14-78
Bohumín,Nový Bohumín,ŽD
14-78
Bohumín,Nový Bohumín,ŽD vrát.II
14-78
Bohumín,Nový Bohumín,ŽD vrát.III
14-78

Pracovní dny

0
K
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
17
18
19
K
K
K
K
K
K
20
21
21
22

Bozděchova 567/8, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, provozovna Ostrava
tel.: +420 702 250 282, info: +420 597 608 508
1
3
XH XH

5:03
K
5:06
5:08
5:11
5:13
5:15
5:17
5:19
5:20
5:22
5:24
5:32
5:34
5:36
K
K
K
K
K
K
5:39
5:41
5:42
5:44

5
XH

13
XH

7
XH

9
XH

6:15 A7:05 A8:25 A11:55 A13:03
7:08
K
K
K
K
6:18
8:28 11:58 13:06
K
6:20
8:30 12:00 13:08
K
6:23
8:33 12:03 13:11
K
6:25
8:35 12:06 13:13
K
6:27
8:37 12:08 13:15
K
6:29
8:39 12:10 13:17
K
6:31
8:41 12:12 13:19
K
6:33 7:15 8:43 12:14 13:20
6:35 7:17 8:45 12:16 13:22
6:37 7:19 8:47 12:18 13:24
13:32
K
K
13:34
K
K
13:36
K
K
6:44
8:54
K
6:45
8:55
K
6:47
8:57
K
6:48
8:58
K
6:50
9:00
K
6:51
9:01
K
6:53
9:03
13:39
13:41
13:42
13:44

19
XH

15
XH

17
XH

13:40 A15:05 A17:05
K
K
K
13:43 15:08 17:08
13:45 15:10 17:10
13:48 15:13 17:13
13:50 15:15 17:15
13:52 15:17 17:17
13:54 15:19 17:19
13:56 15:21 17:21
13:58 15:23 17:23
14:00 15:25 17:25
14:02 15:27 17:27
K
K
K
K
K
K
K
K
K
14:09 15:34 17:34
14:10 15:35 17:35
14:12 15:37 17:37
14:13 15:38 17:38
14:15 15:40 17:40
14:16 15:41 17:41
14:18 15:43 17:43

11
XH

21:03
K
21:06
21:08
21:11
21:13
21:15
21:17
21:19
21:20
21:22
21:24
21:32
21:34
21:36
K
K
K
K
K
K
21:39
21:41
21:42
21:44

201 203
6+H 6+H

Soboty, neděle a státem uznané svátky
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Transdev Morava s.r.o.

8:00
K
8:03
8:05
8:08
8:10
8:12
8:14
8:16
8:18
8:20
8:22
K
K
K
8:29
8:30
8:32
8:33
8:35
8:36
8:38

15:00
K
15:03
15:05
15:08
15:10
15:12
15:14
15:16
15:18
15:20
15:22
K
K
K
15:29
15:30
15:32
15:33
15:35
15:36
15:38

spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
H
jede v neděli a ve státem uznané svátky
+
D spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání
õ možnost přestupu na železniční dopravu
A spoj 5 vyčká v zastávce Hlučín,aut.nádr. příjezdu spoje 10 linky 914075 nejvýše 3 minut
A spoj 13 vyčká v zastávce Hlučín,aut.nádr. příjezdu spoje 18 linky 914075 nejvýše 3 minut
A spoj 7 vyčká v zastávce Hlučín,aut.nádr. příjezdu spoje 80 linky 914075 nejvýše 3 minut
A spoj 9 vyčká v zastávce Hlučín,aut.nádr. příjezdu spoje 11 linky 902275 nejvýše 3 minut
A spoj 15 vyčká v zastávce Hlučín,aut.nádr. příjezdu spoje 38 linky 914075 nejvýše 3 minut
A spoj 17 vyčká v zastávce Hlučín,aut.nádr. příjezdu spoje 70 linky 914075 nejvýše 3 minut
Na lince platí Tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na
lince.
Na lince je povolen nástup do vozidel pouze předními dveřmi s kontrolou jízdních dokladů řidičem.

914293 Hlučín-Ludgeřovice-Markvartovice-Šilheřovice-Bohumín
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č.spoje
zóna

Bohumín,Nový Bohumín,ŽD vrát.III
14-78
Bohumín,Nový Bohumín,ŽD vrát.II
14-78
Bohumín,Nový Bohumín,ŽD
14-78
Bohumín,Nový Bohumín,aut.st.
14-78
Bohumín,Nový Bohumín,žel.st. õ
14-78
Bohumín,Nový Bohumín,Studentská
14-78
Bohumín,Nový Bohumín,Mírová
14-78
Bohumín,Nový Bohumín,transformátor 14-78
Bohumín,Starý Bohumín,nemocnice
14-78
Bohumín,Starý Bohumín,nám.Svobody 14-78
Bohumín,Pudlov,drátovny
14-78
Bohumín,Pudlov,Jateční
14-78
Bohumín,Pudlov,Rybena
14-78
Šilheřovice,Ricka
25-78
Šilheřovice,SOU
25-78
Šilheřovice,obecní úřad
25-78
Šilheřovice,Fulneček
25-78
Markvartovice,rozc.Štípky D
25-78
Markvartovice,Hříbovec
25-78
Markvartovice,obecní úřad
25-78
Markvartovice,Wybranetz
25-78
Ludgeřovice,obecní úřad
13-25-78
Ludgeřovice,kostel
13-20-25-78
Hlučín,cihelna D
13-20-78
Hlučín,pneuservis
20-78
Hlučín,U Kuchaře
20-78
Hlučín,sídl.OKD
20-25-78
Hlučín,Petra Bezruče
20-78
Hlučín,aut.nádr.
20-78
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Bozděchova 567/8, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, provozovna Ostrava
tel.: +420 702 250 282, info: +420 597 608 508
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Soboty, neděle a státem uznané svátky
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Platí od 1. 9. 2019 do 14. 12. 2019

Transdev Morava s.r.o.
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spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
H
jede v neděli a ve státem uznané svátky
+
D spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání
õ možnost přestupu na železniční dopravu
Na lince platí Tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na
lince.
Na lince je povolen nástup do vozidel pouze předními dveřmi s kontrolou jízdních dokladů řidičem.
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HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

POZOR NA CIGARETY

KONTROLA KOMÍNŮ

TOPTE, JAK SE MÁ

2.

3.

4.

5.

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

ČTĚTE NÁVODY

1.

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

© MV–generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru
České republiky

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

oslovujeme Vás touto cestou proto,
že stále evidujeme vysoký počet
požárů v domácnostech, které mají
tragické následky. Každý rok
dochází k více než tisícovce požárů
v obytných budovách, kde umírají
desítky lidí a stovky jich jsou
zraněny.

Vážení obyvatelé
rodinných domů, bytů,

10.

9.

8.

7.

6.

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim
nebezpečí vzniku požáru.

POUČTE SVÉ DĚTI

Jméno : Ing. Drahoslav Ryba
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 22.11.2019 09:58:28-000 +01:00

Elektronický podpis - 21.8.2019
Certifikát autora podpisu :

domov i sebe

CHRAŇTE

ICE
KVARTOV
MAR

Různé
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příspěvek na péči
příspěvek na zvláštní pomůcku
příspěvek na mobilitu
příspěvek na bydlení

Projekt Pečujeme o pečující je spolufinancován Moravskoslezským krajem
v rámci dotačního titulu Program na podporu zdravého stárnutí
v Moravskoslezském kraji na rok 2019

Místo konání: Obecní dům Kobeřice, zasedací místnost – 1. poschodí

Termín: 1. října 2019 v 16 hodin






Témata přednášky:

Bc. Brigita Wittková

Jak vám může Úřad práce pomoci s finančním
zajištěním při péči o osobu blízkou?

DomA – Domácí asistence vás v rámci projektu Pečujeme o pečující zve na
přednášku

Zpravodaj obce Markvartovice • 3/2019

Povinné „čipování“ psů!
Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa
proti vzteklině platné pouze v případě,
že je pes označený mikročipem

Číslo mikročipu musí být zaznamenáno
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací
průkaz)

Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině

Mikročipem nemusí být označeni psi
s jasně čitelným tetováním provedeným
před 3. 7. 2011

ICE
KVARTOV
MAR

Inzerce

INZERCE

(ulice Ostravská 92/53, nad Canisem).

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ B
Ceny zvyšujeme, ale slevu pro Vás udržujeme!!!

Standardní cena 8.490,- Kč,
Cena pro obyvatele z Markvartovic - 7.990,- Kč
Cena pro studenty z Markvartovic - 7.790,- Kč

KONTAKT:
Bc. David Sotorník, tel.: 737 029 159
www.autoskolasova.cz

Ze žumpy jímka
na užitkovou vodu?
Došlo ve vaší ulici k zavedení
splaškové kanalizace a nyní
máte u svého domu na
svém pozemku nevyužitou
odpadní jímku?
Využijte ji na dešťovou vodu!
Čistíme kvalitně a pečlivě!
Objednejte si nezávaznou
návštěvu a konzultaci

Pavel Pokorný
tel.: 774 489 955
www.laskakteravzdyvitezi.cz
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NEBOLI KRÁLOVSKÁ JÓGA, JE CESTA, JAK ZÍSKAT TĚLESNÉ A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
Zvu vás srdečně na první lekci radžajógy pro začátečníky, která proběhne
2.10.2019 od 19.30 do 21.00 v sále obecního úřadu Markvartovice.
Poté se rozhodnete,
zda se zúčastníte celého kurzu, který zahrnuje 10 lekcí. S Sebou si vezměte
podložku na cvičení, pohodlný oděv na cvičení.

KDE:
KDY:
CENA:
LEKTOR:
S SEBOU:

Sál obce Markvartovice
Každou středu od 19.30 hodin , první lekce proběhne 2.října 2019
900,‐‐Kč za 10 lekcí ‐ jedna lekce trvá 90 minut
Kurz zahrnuje 10 lekcí , které na sebe navazují
Milena Vítková učitel jógy II.stupně
Pohodlný oděv a podložku na cvičení

Přihlášky prosím zasílejte na emailovou adresu milena.vitkova@dankar.cz ,
telefon 00420777628908.
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