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MIKULÁŠ NA SÁLE OBECNÍHO DOMU Klasické české vánoce
Každoročně v předvečer 6. prosince navštěvuje muž s bílým vousem
děti a obdarovává je nebo
kárá pro jejich nezpůsoby. Letos bohužel pekelní
a svatí mužové nenavštívili
malé hříšníky a nezbedy až
v jejich příbytcích, a vůbec
si se svým příchodem dali
na čas. Dorazili až v sobotu
9. prosince na sál Obecního

domu, aby obdarovali a potěšili děti z Markvartic a Janské.
více na straně 8

JAK VYPADAL ROK 2006?

Do konce kalendářního
roku 2006 nám zbývá jen
pár dní a proto je tento čas
jako stvořený pro hodnocení a bilancování uplynulých
dvanácti měsíců. Političtí
komentáři o roce šest mluví jako o supervolebním,
meteorologové o jednom
z nejteplejších za posledních

několik desítek let. Podle
numerologů je šestka číslem harmonie, lásky, rodiny
a domova. Každý z nás si jistě dokáže najít spoustu zajímavých událostí, které pro
něj byly v tento rok významné, ale co významného se
událo z pohledu naší obce?
více na straně 2

V PŮLNOCI BUDE OHŇOSTROJ NA HŘIŠTI
Společné oslavy Silvestra na sále Obecního domu
Již v minulém čísle zpravodaje
jsme vás informovali o obecním Silvestru, který se bude
konat na sále Obecního domu.
Vstupné je deset korun, vlastní občerstvení si můžete přinést s sebou, k dispozici bude
na sále čepované pivo a káva.
Na veřejném zasedání informoval pan starosta občany, že
v půlnoci navíc obec připravila pro všechny malé překvape-

ní. A abychom vás nenapínali
až do příštího roku, prozradíme vám, že pár minut po
půlnoci bude na fotbalovém
hřišti připraven pětiminutový
ohňostroj skládající se z přibližně 500 raket a rachejtlí.
Nebudete-li tedy slavit Silvestra na sále, přijďte se podívat
k vánočnímu stromu na malé
pyrotechnické představení.
-th-
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Přijel sem jednoho adventního dne do Prahy. V parku před Hlavním nádražím rozkvetly sedmikrásky a já se vydal na vánoční
trhy. Jak symbolické. Mají být ve znamení
českých tradic a výrobků - proč nenačerpat
trochu té vánoční atmosféry, říkám si. Tu
čokoládový Děda Mráz za šedesát, svícen za
dvě kila, sada ozdob za šest set. Svařák a grog
je za čtyřicet, zimou se ale tentokrát netřesu,
sněhové vločky se mi na víčka nezachytávají.
Dám si raději klobásku, prý pravou českou za
lidových padesát. Namísto „šťastné a veselé“
všude kolem sebe slýchám „Merry Christmas“
a „Fröhliche Weihnachten“. Obraz tradičních českých vánoc dotváří přesvícený modrý
vánoční strom. Českou tradici jsme zaprodali
turistům s plnými kapsami z Ruska, Německa či Francie. Takové klasické české vánoce.
Atmosféru vánoc v obchodních domech si
užíváme již od začátku října, a představte si,
ty lidi to ještě nepřešlo – nikde není k hnutí.
Na chvíli jsem se zastavil v oddělení knih a do
ruky vzal svazek „Tradiční české vánoce“. Rozhlédl se a porovnal ty tlačenice spěchajících lidí
s obrázky v knize. Pan Lada se musel otáčet
v hrobě: „To mají být ty klasické české vánoce?“
Druhý den jsem jel na víkend domů. Polovina prosince za námi a já cestou sundávám šálu a rozepínám bundu. Je před pátou
večerní a obloha se barví do růžova jak v letních měsících. Počasí láká spíše než k posezení se šálkem čaje u tepla rodinného krbu
k večerní procházce. Příjemnou vycházku
kazí jen barevně blikající až kýčovité osvětlení lidských obydlí připomínající více než
příchod svátků klidu a míru příjezd cirkusových umělců. Jak klasické české vánoce.
Abyste vánoční svátky neprožili ve spěchu
a honu za pomíjivými materiálními hodnotami, abyste se dokázali na chvíli zastavit a prožít svátky v příjemné a klidné atmosféře nejbližší rodiny a přátel, abyste dokázali prožit
klasické české vánoce tak, jak je dnes známe
již pouze z obrázků pana Lady, to vám přeji za
celou redakční radu. Šťastné a veselé vánoce.
Tomáš Hodboď
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ROK 2006 V NAŠÍ OBCI
Začátek roku byl ve znamení dlouhé zimy. Sněhová pokrývka nás
neopustila ani první jarní den a její
náhlé tání na konci března vystrašilo několik domácností, když se na
několika místech vylila místní říčka
z koryta. Dešťové přeháňky však
jako by si své odpracovali začátkem
roku a na letní měsíce jim toho příliš nezbylo. V červenci jsme zažili
několik extrémně horkých dnů, kdy
ani nekáplo a zima se do dnešního
dne prakticky znovu neozvala.

Plesy a zábavy
Příroda si tedy letos s námi lehce
pohrávala a ovlivňovala i společenské dění v obci. Nepříznivé počasí počátku roku přilákalo na plesy
a zábavy spoustu lidí a zvláště na
Šibřinkách bylo v „Óčku“ doslova
narváno. Teplý podzim měl opačný
efekt, na Václavskou i Martinskou
zábavu příliš lidí nezavítalo. Výjimkou byla jen Mikulášská zábava,
na které se společně podílela naše
obce s Jánskou (více na str. 8).

Volební rok
Jak sem již naznačil na začátku, rok
2006 byl rokem volebním. V červnu jsme si volili zástupce do Parlamentu a v říjnu do zastupitelstva
obce. Do zastupitelstva kandidovalo rekordních 43 kandidátů v pěti
stranách a výsledky voleb vyvolaly
mnoho diskuzí. Každopádně se do
zastupitelstva dostaly tři nové tváře,
byl již po třetí zvolen Petr Hodboď,
na pozici místostarosty nahradila
paní Hanu Didíkovou slečna Blanka
Novotná.

60 let od založení TJ
Významný byl rok 2006 také pro
sportovce, 10. června oslavili 60 let

od založení Tělovýchovné jednoty.
Radost z jubilea jim jen trochu pokazila bitva našich fanoušků s romskými protějšky z FC Děčín, která
skončila několika pohmožděninami,
trestním oznámením a povinností
odehrát několik domácích zápasů
na cizích hřištích. I přes všechny
problémy se však Markvartickému
klubu podařilo udržet nadále čtyři mužstva - mladší a starší žáky,
dospělí a starou gardu.

Sportovní areál
I v roce 2006 obec úspěšně pokračovala v budování sportovního areálu. Volejbalová hřiště mají oplocení, vybudováno bylo malé travnaté
hřiště vedle asfaltové plochy, stejně tak bylo připraveno hřiště pro
petanque. Dále bylo vybudováno
v kabinách ústřední topení a od
září zde pracuje nový správce pan
Němeček.

Kostel sv. Martina
Každý si zajisté všiml jak se letos
změnila dominanta naší obce,
kostel sv. Marina. Na kostele byla

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ zhotovena nová střecha. Také bylo

upraveno okolí kostela, hřbitov za
kostelem a započalo restaurování
mobiliáře.

Základní a mateřská škola
Naše základní i mateřská škola
dozněla několik technických změn.
Základní škola má novou učebnu
– výtvarný ateliér. Dále byl ve škole
instalován nový moderní kotel.
V mateřské škole byla vytvořena
v podkroví nová ložnice.

Další obecní investice
Velkou část finančních prostředků
určených v rozpočtu pro rok 2006
zabrala oprava fasády na Obecním
domě, od podzimu se tak Óčko
chlubí novým kabátem.

Internet
Pokud se mám zastavit u nějakých
technických věcí, které se udály
tento rok, tak tou nejdůležitější je
zavedení vysokorychlostního internetu pomocí technologie ADSL,
kterou po dlouhém čekání a slibech
spustil tehdejší Český telecom.
Bohužel k němu mají přístup pouze
majitelé pevných linek a za nepříliš
výhodných podmínek. Dále v březnu spustila obec na adrese:
www.markvartice.cz
své oficiální stránky. Plně fungovat
začaly až v druhé polovině roku, ale
stále to není ono.
A v neposlední řadě se významných změn dočkal i Markvartický
zpravodaj. Od minulého čísla dostal
novou grafickou podobu, barevnou
obálku, byl rozšířen jeho obsah
a doufejme, že i jeho pravidelné
vydávání.
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám s blížícími se vánočními svátky a koncem roku poděkoval za
důvěru, kterou jste nám po celý rok projevovali. Osobně
doufám, že se mi Vás nepodařilo ničím zklamat, a pokud
ano, přijměte za to prosím mou omluvu. Zároveň
využívám této příležitosti, abych poděkoval všem těm,
kdo se v letošním roce aktivně podíleli na rozvoji naší
obce a přispěli tak k lepšímu životu v Markvarticích. Ať
je pro Vás rok 2007 rokem zdraví, štěstí, lásky a pohody.
Příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení
do nadcházejícího roku 2007 z celého srdce přeje
Petr Hodboď, starosta obce.

VĚŘÍTE NA HOROSKOPY?
Já osobně moc ne! Když jsem si
v tom svém na letošní rok přečetla, že mě čeká neobvyklý rok
plný změn, jen sem se ušklíbla
a hlavou mi proběhlo: „No, to se
mám na co těšit!“
A …splnilo se. Z prvního stupně ZŠ jsem přestoupila na druhý
učit svou oblíbenou třídu, nebyla
jsem znovu zvolena do obecního
zastupitelstva a hlavně – máme
teď doma dva kluky jako buky,
kteří byli v listopadu přivítáni
mezi nové občánky naší obce.
Jsem ráda, že budou vyrůstat
právě tady, že budou jako rodiče

navštěvovat besídky a akce MŠ
a ZŠ, že si kluci budou chodit
hrát na pískoviště a nově vybudované prolejzačky nebo budou
s kamarády dovádět na karnevale o šibřinkách.
Těším se, až s nimi budeme
chodit na procházky kolem opraveného kostela nebo na hřiště
fandit našim malým i velkým
fotbalistům či hasičům při jejich
soutěžích.
Jsem prostě ráda, že budou vyrůstat na vesnici, která je „živá“
a kde se stále něco děje.
Proto bych tímto chtěla podě-

kovat všem, kteří se jakkoli podílejí na jejím chodu a jímž není
další osud naší obce lhostejný.
Milí spoluobčané, přeji vám
všem pohodové Vánoce a do
Nového roku mnoho zdraví, klidu a síly, obecnímu zastupitelstvu pak samá dobrá rozhodnutí
a redakční radě Markvartického
zpravodaje, aby pokračovala ve
své práci tak úspěšně jako začala.
A …nepodceňujte horoskopy!

Zdena Fliegerová

ŠTĚDROVEČERNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED
U VÁNOČNÍHO STROMU
Dříve než usednete ke štědrovečerní večeři a rozbalíte první dárky,
přijďte si popřát šťastné a veselé, zapálit prskavky a společně zazpívat
koledy k vánočnímu stromu u fotbalového hřiště.

24. 12. 2006

16.00 hodin

Bohoslužby o vánočních svátcích
23. 12. 16.00
16.00
24. 12. 22.30
22.30
24.00
26. 12. 18.00
31. 12. 09.30
11.00
11.00

Markvartice - mše svatá
Kerhartice - bohoslužba slova
Malá Bukovina - bohoslužba slova
Srbská Kamenice - mše svatá
Růžová - bohoslužba slova
Růžová - Vánoční koncert
Srbská Kamenice - mše svatá
Růžová - bohoslužba slova
Markvartice - mše svatá
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31. 12. 15.00
1. 1.
11.00
14.00
16.00
7. 1.
09.30
11.00
14.00
16.00

Malá Bukovina - mše svatá
Růžová - mše svatá
Malá Bukovina - mše svatá
Kerhartice - mše svatá
Srbská Kamenice - mše svatá
Růžová - mše svatá
Malá Bukovina - mše svatá
Kerhartice - mše svatá
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ZPRÁVY ZE SPORTU
Omlouvám se příznivcům markvartického fotbalu, že si následující zprávu nemohli aktuálně přečíst hned po ukončení fotbalového podzimu. “Hlavní vinu“ na tom má redakce mladých
a to svojí důsledností při termínovém odevzdání příspěvků. Je konec posouvání termínů a to je spávně.
Dobře nám tak!

Něco z fotbalu
Soutěžní ročník 2006-07 má za
sebou první část. Dá se konstatovat, že v celku úspěšnou. Začneme však bilancovat od toho
horšího.
Mladší žáci
Jsou sice na posledním místě,
ale... Hned od začátku podzimní
sezóny byly potíže s obsazením
trenérů. Neměli jsme nikoho, což
se nám ještě nikdy nestalo. I když
se nám podařilo získat jednoho
trenéra, tak to bylo jen na utkání a jeden trénink týdně. To také
odpovídalo docházce na tréninky
i utkání. V neúplné sestavě jsme
hráli několikrát a to také ovlivnilo celkové nepříznivé umístění.
To že jsme dohráli podzimní část
soutěže, to je především zásluhou
trenéra Vlasty Jandy. Na tom, že
to nedopadlo tak jak by mělo být,
nese jistou vinu výbor fotbalového
klubu (co se týče obsazení trenérů), ale také rodiče a jejich benevolenci v docházce. Být členem

fotbalového klubu, i když v dobrovolné organizaci, tak závazná přihláška podepsaná rodiči a hráčem
vyžaduje dodržování určitých pravidel a to tu nefunguje. Věříme, že
přes zimní přestávku dáme ve spolupráci s výborem a rodiči, vše do
takových kolejí, aby byla všeobecná spokojenost na obou stranách.
Pro mladší žáky máme připravený
halový zimní turnaj a to od 13. ledna do polovičky března 2007
a pravidelné tréninky dvakrát týdně v hale.
Starší žáci
Velmi dobře si v okresním přeboru vedli starší žáci. Po deseti
kolech jsou uprostřed tabulky a to
je jistě velký úspěch. Sami hráči
však spokojeni nejsou, protože
měli na víc - některé prohry byly
zbytečné. Je jistě dobře, že si to
uvědomují a přiznávají. Jejich čas
by měl přijít v jarní polovině soutěže. Pravidelné tréninky v hale
jim jistě umožní dobrou přípra-

vu na jaro. Tento dobrý kolektiv
vedou trenéři Jarda Göttlich a Petr
Culek.
Áčko-okresní přebor
V polovině tabulky po podzimní části je i A družstvo - opět je
to úspěch. Nevyrovnanost a zbytečné prohry z družstvy z dolních míst tabulky, nám nedovolilo usadit se mezi prvními pěti
a mít tak dobrou výchozí pozici
do jarní části soutěže. Oba trenéři Josef Záruba a Bedřich Kristen
udělají jistě všechno proto v zimní přípravě, abychom postoupili
o několik stupínků vzhůru k lepší
metě.
Ještě o jedné věci bych se chtěl
letmo zmínit. Možná, že jste si
všimli jmen trenérů a o některých
nevíte odkud jsou. Vlasta Janda
Huntířov, Jarda Göttlich Veselé,
Josef Záruba Huntířov, Bedřich
Kristen Česká Kamenice. Zajisté
to něco napovídá – ne?
František Renka

Celý sportovní klub Vám přeje krásné Vánoce, mnoho štěstí a hlavně zdraví do nastávajícího roku 2007.
Okresní soutěž starých gard
Rk.

Tým

Záp.

Skóre

Body

Rk.

Tým

Záp.

Skóre

Body

Rk.

Tým

Záp.

Skóre

Body

1.

Pláckaři

11

37:14

28

5.

Jiříkov

11

32:32

18

9.

Heřmanov

11

41:40

12

2.

Markvartice

11

54:25

26

6.

Jílové

11

29:31

16

10.

Těchlovice

11

18:29

9

3.

Malšovice

11

40:32

21

7.

Šluknov

11

30:33

16

11.

Prysk

11

18:41

6

4.

RAFANI Děčín

11

27:20

20

8.

Libouchec

11

26:26

15

12.

Bynovec

11

12:41

3

II. třída dospělých

Okresní přebor mladších žáků

Okresní přebor starších žáků

Rk.

Tým

Záp.

Skóre

Body

Rk.

Tým

Záp.

Skóre

Body

Rk.

1.

Krásná Lípa

14

49:18

40

2.

Františkov

14

32:13

28

Tým

Záp.

1.

Vilémov

12

56:11

30

2.

Mikulášovice

11

34:17

26

Skóre

Body

1.

Šluknov

10

48:5

30

2.

Dolní Poustevna

9

37:10

21

3.

Dolní Poustevna

14

37:25

27

3.

Šluknov

12

38:21

22

3.

Benešov n./Pl.

10

41:19

19

4.

Malšovice

14

35:28

25

4.

Verneřice

12

32:22

21

4.

ŘEZUZ Děčín

9

26:20

17

5.

Benešov n./Pl.

14

41:25

22

5.

Chřibská

12

27:23

19

5.

Březiny

10

25:24

17

6.

Těchlovice

14

34:27

20

6.

Horní Podluží

11

24:10

18

6.

Čeká Kamenice

10

18:13

16

7.

Mikulášovice

14

36:41

18

15

7.

Junior Děčín B

10

51:15

14

8.

Markvartice

14

25:30

18

8.

Modrá

9

17:40

5

7.
8.

Markvartice

11

18:20

Těchlovice

12

21:29

14

9.

Jiříkov

14

25:22

16

9.

Krásná Lípa

11

19:24

11

9.

Vilémov

9

13:48

4

10.

FC Děčín

14

16:26

16

10.

Velká Bukovina

12

13:24

10

10.

Jílové

8

6:51

3

11.

START Děčín

14

24:36

15

11.

FC Děčín

11

22:39

10

11.

Markvartice

8

7:44

1

12.

Valkeřice

14

20:34

12

12.

Jiříkov

12

14:36

9

13.

Starý Šachov

14

23:50

12

13.

Velký Šenov

12

21:63

9

14.

Chřibská

14

23:45

9
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CO SE UDÁLO VE ŠKOLE
Dovolte opravdu krátké zhodnocení kalendářního roku 2006
z pohledu dění a chodu naší základní školy. Tento rok můžeme
považovat za vcelku bezproblémový. Po stránce ekonomického
zajištění školy, které se skládá
z příspěvků státního rozpočtu
a provozního rozpočtu obce,
můžeme hovořit o vyrovnanosti.
Škola byla obcí dobře zajištěna
a to včetně účelové dotace, kterou jsme v letošním roce využili zejména na vybudování nové
ložnice v MŠ (a ta se povedla),
nové učebny, respektive výtvarného ateliéru a nákup interaktivní

tabule s diaprojektorem. Bohužel
schválením neprošel námi podaný projekt na vybudování multifunkční auly. Tento projekt však
podáme po malé úpravě opětovně na jaře příštího roku. Škola se
stabilizovala v počtu žáků. Pokles
ze 170 na 165 je způsoben zejména stěhováním rodin. Pedagogický sbor i kolektiv správních
zaměstnanců doznal malých personálních změn. V oblasti výuky se
intenzivně a iniciativně připravujeme na změny ve způsobu výuky
a hodnocení žáků, které celostátně přináší rámcový vzdělávací
program. Očekáváme v tom-

to směru i zvýšený zájem rodičů
o nové informace. Poděkování za
celý kolektiv patří minulému zastupitelstvu obce i tomu právě
zvolenému za zodpovědný přístup
ke škole a za velmi dobré zajištění
chodu školy. Děkujeme také všem
rodičům, kteří se o školu zajímají
a podporují ji. Stejně tak i všem
sponzorům a občanům, kteří jsou
škole nakloněni a věří, že existence
školy v Markvarticích není náhodná
a je nutné ji podporovat.
Spokojené vánoční svátky a pevné zdraví v novém roce přeje.
Miroslav Kroupa a kolektiv školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁ NOVOU LOŽNICI
Setkání rodičů a dětí v nové, zrekonstruované ložnici jsme zahájili
22. listopadu přestřižením pásky
a krátkým vystoupením dětí.
Prozatím prázdný prostor jsme
využili ke společným hrám. Každé z dětí si přineslo svůj oblíbený
polštářek. Ten se stal předmětem
her a soutěží, do kterých byly zapojeny i maminky. Bezprostřední
aktivita maminek nejvíce potěšila
a obohatila jejich děti.
V závěru setkání nám ochotní
rodiče pomohli se stěhováním
postýlek z původní do novotou
vonící ložnice. Myslím že akce nazvaná „Překvapení s polštářkem“
představovala pro všechny zú-

častněné příjemně strávené odpoledne.
Nová ložnice by bez finanční
podpory a hodných lidí nebyla vybudována.Velký dík patří
OÚ za účelové dotace poskytnuté
v letech
2004/05/06.
Za tyto finanční prostředky se
postupně ze staré půdy stala podkrovní ložnice, kam se
děti těší na odpolední pohádku
a svůj polštářek.
Nejenom finance, ale také šikovní
lidé nám při závěrečných pracích
ochotně pomohli. Pan Schlösinger při pokládání koberce a paní
Bížová, která malovala, natírala
a prováděla estetické úpravy.

Děkuji všem a přeji našim dětem
ty nejkrásnější a nejsladší sny.
Ivona Culková, vedoucí MŠ

HODNOCENÍ ROKU OČIMA VELITELE HASIČŮ
Letošní rok byl pro nás náročný jak po stránce výjezdů k požárům, tak v hasičském sportu
a celkovém fungování naší jednotky.
Nejprve bych chtěl vzpomenout jarní záplavy v Děčíně, kde
fungovala jednotka nepřetržitě
5 dní, 24 hodin denně při čerpání vody ze zaplavujících se oblastí. Na naše mašiny se zde chodili
dívat ostatní jednotky jako na nějakou kuriozitu. Jejich mašiny totiž
odcházely jedna po druhé a ty naše
běžely po celou dobu bez jediné
závady.

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

Druhý velký zásah nás čekal při velkém požáru Národního parku v Jetřichovicích, kde pracovala jednotka
a stroje šest dní s minimálním
odpočinkem v extrémních podmínkách a nezvyklou zátěží na
organismus. Rád bych poukázal na
pana Vorlíčka s jakou lehkostí tuto
zátěž zvládal ve svých 53 letech
a kdo tam byl, ví o čem hovořím.
Jsem hrdý na to, že mě táta
zasvěcoval od dětských let do
tajů hasičiny, a že můžeme nosit
nápis „Markvartice“ na uniformách.
Letos obzvlášť, vždyť jsme znovu
slavili další sportovní úspěchy.

Z pěti soutěží jsme třikrát zvítězili a to v těch pro nás nejzajímavějších soutěžích jako je domácí soutěž, benešovský slunovrat
a soutěž v Horních Habarticích.
Naše družstvo se stává novodobou legendou a dalo by se říci
i strašákem jiných družstev.
I proto by se mělo vedení obce
zamyslet, neboť nám již tři roky slibuje novou zbrojnici.
Vždyť kdykoliv je potřeba
v obci s něčím pomoci, jsme tu pro
Vás my, hasiči.
Jiří Zach, velitel hasičů
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Poděkování
Rád bych za naší rodinu poděkoval všem, kteří nám projevili soustrast a také Obecnímu úřadu
za ochotu a vstřícnost při přípravě pohřbu.
Antonín Krumholz s rodinou

REKONSTRUKCE KOSTELA SV. MARTINA
Dovolte, abych Vás v tomto
čase adventním opět po delší
době pozdravil. Věřím, že se těšíte z postupující opravy Vašeho
kostela sv. Martina, který už má
kompletní střechu a ještě v zimních měsících budeme v interiéru
připravovat klenby. Příští rok také
plánuji zhotovení venkovní fasády a obnovu zatím ještě propadlé
sakristie. Možná jste si všimli také
vyčištěného starého hřbitova, který bych rád pietně upravil. Tam
letos nejvíce pracovali mladí pomocníci z celé republiky (Teplice,
Zlín, Brno, Fryšták, Nivnice, Dolní
Bečva). Přijeli s radostí, aby pomohli dobrému dílu a já jsem jim
za jejich obětavost velmi vděčný.
Rovněž letos se započalo s restaurováním soch a oltářů, získaných

z kostela v Robči u Úštěka, které obohatí až dokončený interiér
kostela. Na restaurátorské práce
jsem dostal příspěvek od Česko-německého fondu budoucnosti.
Opravovaný markvartický chrám
se dostává do povědomí širší veřejnosti a tak v sovislosti s ním se
mluví o Markvarticích nejen na
Moravě, ale i v Německu, odkud
dokonce přijely zájezdy, jejichž
účastníci shlédli postup prací.
Všichni se těší na okamžik, až bude markvartický kostel po více
než čtyřiceti letech zpřístupněn
a znovu posvěcen. Letos ani příští
rok to rozhodně nebude, proto si
Vás, drazí, dovoluji pozvat na oslavu letošních vánoc na jiná místa,
která jsou již důstojně obnovena
ke konání bohoslužeb a koncertů.

Také bych Vás rád povzbudil, že
vánoce nekončí „půlnoční“, ale
pokračují tak dlouho, dokdy si je
dokážeme uchovat ve svém srdci, nejlépe po celý rok. Vždyť jistě
toužíte po míru veVaší duši a rádi
byste ve štědrovečerní náladě setrvali co nejdéle. Pak to chce jen
trochu odvahy, která rozdmýchá
skrytou víru ve vašem srdci. Pak
zahlédnete tu drahocennou perlu,
po které vlastně celý život třeba
i nevědomě toužíte. Ta perla přichází i letos ve štědrovečerní noci
v podobě zrozeného betlémského
dítěte, které Vám chce být rádcem
i útěchou ve vašem životě. Vám
všem přeji radostné vánoce a Boží
požehnání do roku 2007.
Marcel Hrubý

PROBLÉM VOLNĚ POBÍHAJÍCÍCH PSŮ
Volně pobíhající psi, jak na majitele?
V únoru 2007 se bude zastupitelstvo obce zabývat přípravou
obecně závazné vyhlášky, která
bude problematiku volně pobíhajících psů řešit. Dnes je opora
i v zákonu č. 246/92 Sb. § 13/1,
podle kterého je každý povinen
zabezpečit zvíře v zájmovém cho-

vu proti úniku, tzn. i psa, sankce
dle zákona je až 20 tisíc Kč, řízení dělá obec s rozšířenou působností, tj. Magistrát města Děčín.
Při tomto řízení se většinou zjistí porušení i něčeho jiného, co
s chovem psa souvisí, takže vlastně postih následuje téměř vždy.

Žádám proto všechny majitele
psů, aby dodržovali alespoň tato
základní pravidla a zabezpečili
si pejsky proti útěku. Je opravdu
velmi nepříjemné potkat psa při
cestě do školy, z práce či roznášení novin. Děkuji.
Petr Hodboď, starosta obce

Tvrdit to, že jejich pes nic nedělá, je utopie. Nikdo neví jak se
pes zachová při neobvyklé situaci.
Pokud dospělí člověk potká takového psa, nevšímá si ho a chová
se klidně – nezmatkuje, ale i tak
mu to je nepříjemné a nutí jej
např. zvolit jinou cestu či počkat,
až pes sám odejde. Jiná a vážnější je situace, kdy na psa narazí
děti. Dítě má tendenci se leknout,
začít křičet, chovat se zbrkle a to
psa snadno rozdráždí. Potom od

neštěstí není příliš daleko. Dalšími neméně závažnými problémy
jsou, že potulující pes může snadno způsobit dopravní nehodu,
zničit majetek, roztahat odpadkové koše atd.
A kdo za to všechno může? Jen
a jen nezodpovědný majitel psa,
který nebere ohled na své okolí.
Snad si majitelé uvědomí následky svého lhostejného chování
dříve, než bude pozdě.

Čeká se na tragedii
Problém volně pobíhající psů
po obci se táhne již dost dlouhou
dobu a myslím si, že jen shodou
šťastných okolností nebyl zatím
nikdo pokousán. Často slýchávám
od majitelů těchto psů, že jejich
pes je hodný, nic nedělá a dokonce mi jedna majitelka sdělila, že
ho mám nakopnout a on dá pokoj.
Kdybych měl někoho nakopnout,
tak pes to určitě nebude. Nemyslím, že pes je viníkem, toho, že se
volně pohybuje po vsi.

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ
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BLANKA NOVOTNÁ: Mířím do parlamentu
Po říjnových komunálních volbách se již podruhé posadila do obecního zastupitelstva a na
ustavujícím zasedání byla zvolena neuvolněnou místostarostkou obce. Na této pozici nahradila paní Hanu Didíkovou, která tuto funkci vykonávala necelá dvě volební období. Blanka tak
měla několik týdnů na rozkoukání a zabydlení se v nové funkci a právě o nových zkušenostech
a pocitech nám povídala v krátkém rozhovoru.
Ještě předtím, než se dostaneme
k tvojí nové funkci místostarostky obce, nám prosím pověz, proč
si se před čtyřmi roky rozhodla
kandidovat do zastupitelstva?
Rozhodla jsem se tak z mladické
nerozvážnosti. Před čtyřmi roky za
mnou přišla paní Didíková a nabídla
mi místo na kandidátce. Já bez rozmýšlení souhlasila.
Jaké byly tehdy tvoje představy
a co se z nich naplnilo či nenaplnilo?
Moje představy a znalosti o chodu
obce byly dost povrchní, respektive spíš žádné. Nikdy předtím jsem
nebyla na žádné veřejné schůzi
a tak seznámení s chodem obce
bylo až na schůzkách zastupitelstva
a veřejných zasedáních.
Na listopadovém ustavujícím
zasedání obce si přijala kandidaturu na neuvolněnou místostarostku obce. Co tě k této kandidatuře vedlo?
Dostala jsem nabídku, tak jsem si
řekla, proč to nezkusit. Chci dokázat
okolí, ale hlavně sobě, že zvládnu
víc než se „zašívat“ v obchodě.
Jak si brala skutečnost, že jsi se
o místo musela ucházet s dosa-

vadní místostarostkou Hanou Didíkovou?
Vzhledem k tomu, že mě paní
Didíková přivedla do zastupitelstva
a i v těchto volbách jsem byla na její
kandidátce, to bylo a pořád je hodně těžké.
S jakými předsevzetími a ambicemi si tuto funkci přebírala?
Při ustavujícím zasedání v roce
2002 jsem v žertu prohlásila, že
mířím do parlamentu. Tak pokud
mohu v tomto duchu pokračovat,
tak mým dalším krokem k vytyčenému cíli je stát se starostou.
Funkci místostarostky vykonáváš již více jak měsíc. Jaké jsou
tvé nové pocity a zkušenosti z této pozice?
Zatím se stále seznamuji a učím.
Myslela jsem si, že o řízení obce
vím dost, ale opak je pravdou.
Co tě za těch několik prvních
týdnů překvapilo nebo naopak
zklamalo?
Překvapilo mě, že na úřadě je
mnohem více běžné administrativní práce než zásadních rozhodnutí, které musí dělat starosta nebo
místostarosta. Jsem mile překvapená, že mohu požádat o radu nebo

pomoc kohokoliv ze zastupitelstva
a nikdo mne neodmítne.
Jak hodnotíš komunikaci s markvartickými občany, se kterými se
často setkáváš na obecním úřadě?
Až na výjimky není komunikace
s občany na úřadě horší než se zákazníky u nás v obchodě.
Co myslíš, že je v obci do následujících let nutné vyřešit? V čem
má obec největší rezervy?
Co nejdříve je nutné dořešit několik let starou záležitost s pozemky
pod nádražím. Co se týče rezerv,
které obec má, chtěla bych zlepšit
informovanost zastupitelstva o postupu při řešení schválených rozhodnutí. Za měsíc, co jsem ve funkci jsem zjistila, že jsme sice spoustu
věcí schválili, ale už nás nezajímalo
nebo spíše nás nikdo neinformoval
o tom, jak se věc dokončila nebo
jak pokračuje její řešení. Také bych
chtěla využít znalostí kolegů zastupitelů při řešení některých úkolů,
protože jak všichni víme, vedení
obce je práce týmová.
Děkuji za rozhovor.

-th-

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu 25.11. v prostorách obecního úřadu přivítala společenská komise spolu s panem starostou nové
občánky naší obce. Byla to velice milá událost nejen
pro nás, ale především pro rodiče Ondráška Mitrušky, Davídka Krpaty, Jarouška a Pepíčka Fliegerovi.
Příjemnou atmosféru doplnilo vystoupení Aničky,
Klárky a Vašíka z MŠ. Touto cestou připojujeme naší
gratulaci a přejeme, aby rodiče ze svých dětí měli
stále jen radost.
Blanka Novotná

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
Obec Markvartice nabízí k prodeji palivové dříví, převážně smrkové. Cena byla stanovena na 350 Kč
za metr krychlový, včetně dopravy. Při zajištění vlastní dopravy cena 300 Kč za metr krychlový.
Dříví se nachází v areálu Kovosu. Prodej bude probíhat v sobotu, ale je nutné si předem domluvit
konkrétní hodinu na obecním úřadě.

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ
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MIKULÁŠ NA SÁLE OBECNÍHO DOMU
Odpoledne navštívil děti Mikuláš…
Jelikož obec Janská nemá na
pořádání podobné akce potřebné prostory, domluvila se na
vzájemné spolupráci s naší obcí
a společně připravili mikulášský program. Od 14 hodin bylo
připraveno loutkové divadlo
a poté se již na sále zjevil Mikuláš s dvěma ďáblovými čeledíny.
Za písničku či básničku byly děti
obdarováni malou sladkostí, naopak ty zlobivější si odnesl čert
s sebou.
Bohužel zajímavý program měl
i svůj nepříjemný líc. Jakub Nerad, který se na celé akci organizačně podílel, k tomu řekl: „Děti
chodily k Mikulášovi, přednesly mu
říkanku a za svůj výkon si vybraly
od Mikuláše nějakou sladkost a
odešly se posadit či dál pobíhat
po sále. Jenže, jednalo-li se o dítě
z Jánské, závěr byl poněkud jiný.
Obětavá administrativní pracovnice z Janské vyběhla zpoza Mikuláše, sebrala dítěti vybranou

sladkost, vrátila ji zpět do košíku
a doslova vrazila dítěti balíček plný
sladkostí. Jak se asi cítila nic netušící ratolest, která si držela v ruce
za stejný výkon a stejnou odvahu,
jen jednu sladkost. Důsledkem pro
mě nepochopitelné taškařice byl i
pláč dítěte jen kvůli tomu, že jeho

kamarád, s kterým si po celou dobu
akce hrálo, má více sladkostí.“
Ačkoliv si to markvartické zastupitelstvo výslovně nepřálo,
přesto se představitelé Jánské
k tomuto dosti nešťastnému kroku odhodlali a na sále tak způsobili ne zrovna příjemné situace.

…večer už se ženili všichni čerti
Zato ve večerních hodinách se
sál k nepoznání proměnil. Vystrašené a ubrečené tvářičky nahradily tváře o pár desítek let více
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zvráštěné a nutno podotknout,
s přibývajícím časem i značně
unavené. Rodiče dokázaly nahradit své potomky dokonale,

a to i díky vtipným soutěžím
pana Hunčovského se bavili až
do časných ranních hodin.
Z výpovědí většiny zúčastněných, ať už odpolední či
večerní zábavy, vyplynulo, že se jim celá akce zamlouvala a všichni se příjemně odreagovali. Pihou
na kráse tak zůstává zbytečné faux-pas s rozdávanými balíčky pro děti.
Celkově však lze říci, že se
spolupráce napříč obcemi
vydařila, málokdy se totiž
takto podaří naplnit celý
sál Obecního domu a zapojit do akcí tolik lidí. Do
budoucna jsou určitě další společné aktivity mezi
blízkými obcemi vítány,
jen je třeba lépe dořešit
organizační záležitosti.
-th-
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Koloniál Božena Novotná

Když Vám doma neteče voda nebo vypadl el. proud,
je mnohem rychlejší zavolat na poruchovou linku než
na obecní úřad.
SČVaK 840 111 118, ČEZ 840 850 860
Pokud však nesvítí veřejné osvětlení, budeme rádi,
když nás upozorníte. Nemusíte chodit osobně na úřad
a poté se rozčilovat, že „tam stále nikdo není“.
Můžete volat i večer a o víkendech na tyto čísla:
Starosta		
604 210 287
Místostarosta
724 169 608
pí. Labudová		
721 338 695

Sobota 		
Neděle 		
Pondělí 		
Úterý 		
Středa – Pátek
Sobota 		
Neděle 		
Pondělí 		

pondělí a středa: 7.00 - 17.00 hodin

inzerce

úřední hodiny

Provozní doba během vánočních svátků
23. 12. 7.00 – 10.00
24. 12. 8.00 – 10.00
25. 12. Zavřeno
26. 12. 8.00 – 10.00
27. - 29. 12. 7.00 – 17.00
30.12. 7.00 – 10.00
31. 12. 8.00 – 10.00
1. 1. 2007 Zavřeno

Přejeme Vám šťastné Vánoce a vše
dobré do nového roku.

Ráda bych reagovala na připomínku pana Bartoně, kterou vznesl na veřejném zasedání, aby úřední dny
na obecním úřadě byly i v pátek. Myslím, že je to naprosto zbytečné, protože nikdy se nestalo, abychom
občana, který přijde v úterý, čtvrtek nebo pátek, poslali s nepořízenou domů. Ze zkušenosti mohu říci, že
v tyto dny přijde více lidí než v pondělí a ve středu. Pak se ale také stane, že v pondělí nám rozhořčený
občan místo pozdravu vyčiní, že zde byl v pátek třikrát a nikdo tu nebyl...
Mimochodem se přijde zeptat, kdy se sváží pytle s tříděným odpadem. (Termíny zveřejňujeme v každém
zpravodaji.) Není to zbytečné? Nestačí použít telefon?
Protože práce na úřadu není jen „sedět u počítače“, chtěla bych Vás požádat, abyste pokud možno chodili své záležitosti vyřizovat v pondělí a ve středu, kdy zde pokaždé najdete buď mě, místostarostku nebo
pana starostu. Vy budete spokojeni a já nebudu muset slýchávat větu „na tom úřadě nikdo není“.
L. Labudová

POPLATKY ZA ODVOZ ODPADU
Na konci listopadu jsme rozesílali upomínky na nezaplacené poplatky za odvoz odpadu. Do 13. prosince
měly být tyto nedoplatky uhrazeny, do dnešního dne byly uhrazeny jen částečně. Jsou mezi námi bohužel
i rodiny, které je nemají zaplaceny už od roku 2003. Celková částka za neuhrazené poplatky za odpad činí
Kč 13 338, z toho Kč 8 990 dluží jedna rodina. Víme, že pro pětičlennou rodinu je Kč 2 400 za rok velká
částka, proto nabízíme možnost úhrady poplatků v rámci SIPO nebo splátkový kalendář. Upozorňujeme, že
pokud všechny dlužné částky nebudou uhrazeny nebo nebudou dohodnuté splátky, v příštím zpravodaji
uveřejníme jména a pokud ani na toto nebudou dlužníci reagovat, budeme nuceni požadovat exekuce na
plat či jiný majetek. Věříme, že o takové problémy nikdo nestojí a začne své dluhy platit.

Termíny svozů pytlů s tříděným odpadem na rok 2007
2. 1.		
16. 1.		
30. 1.		
13. 2.		
27. 2.
Pytle prosím odkládejte na svozová místa den před svozem! Ne dříve - dbejte na vzhled obce.

Pingpongový turnaj o šáňo
			

O mistra Óčka 2006

Až budete mít mezi svátky dost všech těch návštěv, babiček
a tchýní, cukroví vám poleze ušima a stromek bude padat na
hlavu, přijďte se odreagovat k pinčesu na sál do Óčka. Ten
nejlepší si kromě lahve Bohemky odnese také hřejivý titul
Mistr Óčka 2006, kterým se bude moci honosit až do konce roku.
Sobota 30. 12. 2006 ve 14.00
Sál Obecního domu
Rozlosování a systém turnaje bude upřesněn na místě.
MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ
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MARKVARTICKÁ TRADICE PŘÍPRAVY ADVENTNÍCH VĚNCŮ POPRVÉ
Advent je doba přípravy na
Vánoce. Označení pochází z latinských slov „advenio – adventus“,
což znamená příchod, blížit se.
Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista. Adventní doba
trvá čtyři neděle před slavností
Narození Páně (25. 12.).
K nejznámějším symbolům
předvánočního času patří adventní věnec. Zvyk používání adventního věnce je starý přibližně 150
let, je symbolem vítězství a královské důstojnosti. Kruhová podoba věnce symbolizuje ustavičnou
cestu slunce a zároveň i věčnost.
Tradiční barva věnce je červená
a zelená. Červená upomíná na
krev Krista, prolitou za spásu světa, obě barvy symbolizují život.
Jako ozdoba se používají také
jablíčka, od času ráje jsou plody
života – kulaté jako věnec sám.
Adventní věnec dnes patří téměř
na každý český štědrovečerní
stůl, a proto jsme i v naší obci

v kabinách uspořádali akci vázání
věnců. Měli jsme možnost vidět
a sami si pod odborným dohledem vyzkoušet vytvořit kompletní věnec, od zhotovení korpusu,
až po zdobení dle vlastní fantazie.
Děkuji všem, kteří si našli čas
v předvánočním shonu, dokázali přijít, předat zkušenosti dál,

inspirovat svými nápady a popovídat si u sklenky svařeného vína.
Věřím, že se podobná akce nestane ojedinělou a naopak postupně
přeroste v „Markvartickou tradici předvánočního vázání věnců“, na které se bude v příjemné
a poklidné atmosféře scházet většina obce.
Mária Hodboďová

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Prvním předvánočním setkáním seniorů a dětí v mateřské škole, jsme založili tradici

„Malých vánočních potěšení
a pohlazení na duši“. Děti měly
připravený živý Betlém se zpíva-

nými koledami a několik básní.
V pěkné atmosféře následovalo posezení při dortíku i kávě.
Byla to mile a příjemně strávená doba, při níž se babičky
a dědečkové (nebo někdy prababičky a pradědové) mezi
nejmenšími pobavili a mohli
zatleskat snažení našich dětí.
Pro děti i naše hosty bylo toto
odpoledne vzájemným obohacením. Za děti i zaměstnance
mateřské školy děkuji všem,
kteří naše pozvání přijali. Škoda jen, že z pozvaných 36 přišlo pouze 9 hostů. V příštím
roce oslovíme více seniorů,
aby jich školku navštívil větší
počet.
Ivona Culková, vedoucí MŠ
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