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Vede k tomu lenost, neznalost nebo
nezodpovědnost?
Nevím. V obci máme dobře fungující sběrný dvůr, zažitý odvoz PET lahví
a dalších recyklovatelných materiálů a i přesto se najde několik občanů obce,
kteří bezmyšlenkovitě pálí tento nebezpečný materiál na svých zahradách či
kotlích, a tak obtěžují své okolí
nebezpečným dýmem.
Toto vydání zpravodaje by
chtělo na tyto občany apelovat, že pro toto jednání není
žádný rozumný důvod. Možnost jak se správně zbavit nebezpečného odpadu tu v obci
je. Buďme tak k sobě ohleduplní, protože jen tak se v obci
bude žít lépe.
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Informace o zápisu do mateřské školy
Jako každým rokem proběhl minulý měsíc zápis dětí do mateřské školy. Nejprve je třeba pochválit, že se opravdu děti s rodiči k zápisu dostavili ve stanoveném termínu. V minulých letech toto nebylo běžné a rodiče brali nástup do
školky jako samozřejmost. Bohužel, situace která se týká počtů dětí, se mění.
Mateřské školy byly v nedávné minulosti rušeny a nyní se již objevuje nedostatek volných míst v předškolních zařízeních. Jde o situaci celorepublikovou.
Školky ve městech zaznamenávají nárůst počtů dětí několik posledních let
a nedostatek míst ve školkách se objevuje již i na vesnici. Z tohoto důvodu jsme
letos poprvé některé děti nemohli přijmout. Výběr dětí pro umístění do mateřské školy probíhá podle stanovených kritérií. Jejich základním znakem je věková hranice dětí a spolu s tím zaměstnanost rodičů. Z těchto důvodů se může
stát, že do mateřské školy nenastoupí děti, které již prošly zápisem. Situace se
během roku může samozřejmě měnit ve prospěch dětí, které nebyly původně
do školky umístěny. V letošním roce jsme nově přijali 12 dětí. Do základní školy od nás odejde 7 dětí. V příštím školním roce půjde do první třídy 12 žáčků
a tím se opět kapacita více uvolní. Na celé věci můžeme najít i optimistickou
stránku. Těší nás, že se po delší době opět naplňuje stav našeho předškolního zařízení, které má kapacitu 28 dětí a že růst populace v obci nabírá stoupající křivku. Tím je
také zdůvodněno,
proč se vyplácí, aby
obecní úřad i nadále
modernizoval předškolní zařízení, do
kterého
doposud
investuje.
Na závěr chci ještě poděkovat firmě
INTERTRAKT, která
nám na Den dětí
věnovala hezká plyLetos již po dvanácté Mateřská škola uskutečnila třídenní pobyt šová zvířátka.
Ivona Culková
v Kytlicích, který měl za cíl prohloubit a rozvinout dětské aktivity.

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

Jak se dělá zpravodaj
Držíte v ruce další, tentokrát červnové, číslo Markvartického zpravodaje. Tentokrát věnuji sloupek opravdu
zpravodaji a přiblížím jak se připravuje.
Tvorba zpravodaje spadá pod tříčlennou informační komisi obce, která
mimo zpravodaje spravuje také webové stránky obce. Ovšem hlavní postavy
markvartického občasníku jsou čtyři.
Se mnou, Tomášem Hodboděm a Mirkem Labudou totiž aktivně spolupracuje také Petr Culek, který většinou
v noci připravuje zpravodaj k tisku,
stará se tedy o graﬁku a sazbu.
Na tvorbě zpravodaje samozřejmě
nepracujeme sami. Snažíme se spolupracovat se všemi, kteří můžou přinést
občanům Markvartic zajímavé informace. Oslovujeme tedy místní školu
a školku, sportovce a hasiče. Oslovujeme také jednotlivé občany, kteří
nám mohou leccos nabídnout. Velmi
dobrým příkladem je Josef Rybánský,
který svým třetím dílem v tomto čísle pokračuje v seriálu o drobných sakrálních objektech v obci. A hlavně,
nebráníme se žádné aktivitě místních
občanů a jsme rádi za jejich příspěvky
či připomínky.
Tisk zpravodaje se odehrává ve dvou
vlnách. Nejprve se v Děčíně tiskne
barevná obálka a den poté se tiskne
na obecním úřadě zbytek zpravodaje
a následně skládají jednotlivé stránky
dohromady. Zpravodaj je pak roznášen většinou společně s reklamním letákem nejmenovaného obchodu :-).
Další číslo zpravodaje vyjde pravděpodobně až ke konci školních prázdnin
a tak mi dovolte, Vám za všechny kdo
připravují Markvartický zpravodaj
popřát krásné slunečné léto.
Jakub Nerad

2

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Markvartice,
konaného dne 26. dubna 2007 od 18.00 hodin na Červeném Dvoře.

Usnesení čj. Z 22/2007
Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy návrhovou komisi ve složení Jakub Nerad, Pavel Rybánský, Jiří Zach.
Usnesení čj. Z 23/2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti úřadu, která je přílohou tohoto usnesení.
Usnesení čj. Z 24/2007
Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy (1 proti, 1 se zdržel) rozpočtovou změnu č. 2/2007
- snížení položky č. 5171 – Opravy a udržování - o 50 000,-- zvýšení položky č. 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky – 50 000,-Usnesení čj. Z 25/2007
Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy (1 se zdržel) revokaci části usnesení čj. Z-5/2007 ze dne 30. 1. 2007 a části
čj. Z-11/2007 ze dne 15.3. 2007 týkajících se záměru a schválení záměru pronájmu části pozemku č. 381/1.
Usnesení čj. Z 26/2007
Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy (1 se zdržel) pronájem časti pozemku č. 372/2, za schválené nájemné 0,80 Kč za rok a m².
Usnesení čj. Z 27/2007
Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy (1 se zdržel) záměr prodeje části pozemků č. 381/1 a 1600
a záměr prodeje garáže – požární zbrojnice.
Usnesení čj. Z 28/2007
Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy (1 se zdržel) záměr koupě části pozemku č. 361/1.
Usnesení čj. Z 29/2007
Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy (1 se zdržel) záměr směny části obecních pozemkůč. 1927/7 a 1926/3 za pozemky soukromých
vlastníků 1926/4 a 1926/5.
Usnesení čj. Z 30/2007
Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy (1 se zdržel) uzavření Pojištění staveb č. 79259092-17.
V Markvarticích dne 30. 4. 2007

Ing. Petr Hodboď
starosta

Blanka Novotná
místostarosta

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Markvartice,
konaného dne 31. května 2007 od 18.00 hodin ve společenské místnosti kabin.
Usnesení čj. Z 31/2007
Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy návrhovou komisi ve složení Hana Didíková, Pavel Rybánský, Václav Zákravský.
Usnesení čj. Z 32/2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o hospodaření obce za období leden – duben 2007,
příjmy k 30. 4. 2007 činí 1 952 869,36 Kč, výdaje 1 832 533,82 Kč, stav na běžném účtu 917 115,84 Kč.
Usnesení čj. Z 33/2007
Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy prodej části pozemku č. 381/1 panu Podmajerskému, cena za m² byla schválena ve
výši 10 Kč + náklady spojené s převodem a rozdělení nemovitosti . Výměra bude upřesněna po rozdělení pozemku.
Usnesení čj. Z 34/2007
Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy prodejní cenu 80 Kč za m² u pozemku č. 2496/19.
Usnesení čj. Z 35/2007
Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy záměr koupě pozemku č. 2066/1 o celkové výměře 24 801m² od Pozemkového fondu.
Usnesení čj. Z 36/2007
Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy (1 proti) Smlouvu o výpůjčce 880 000 Kč s ﬁrmou Print Active, Ústí nad Labem.
Usnesení čj. Z 37/2007
Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohodu o udělení souhlasu
a o jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání nemovitosti s ČEZ Distribuce. Smlouvy souvisí s umístěním
kabelů NN do země v I. etapě.
Usnesení čj. Z 38/2007
Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy Smlouvu o hudební produkci se skupinou U-style na 29. 9. a 16. 11. 2007 – Václavská
a Martinská zábava. V hodnotě 5 000 Kč za jednu akci.
Usnesení čj. Z 39/2007
Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy dodatek k pojistné smlouvě č. 79259092-17, doplnění o pojištění movitých věcí pro
případ krádeže a loupeže – navýšení o 3 000 Kč.
Usnesení čj. Z 40/2007
Zastupitelstvo obce schválilo 5 hlasy (2 proti, 1 se zdržel) snížení nájmu za pozemky č. 1224/1, 1225/1, 1225/2 a 1225/3
panu Baštrňákovi z 0,20 Kč za m² na 0,10 Kč, nájemné tedy bude činit 565,50 Kč.
V Markvarticích dne 4. 6. 2007

Ing. Petr Hodboď
starosta
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Blanka Novotná
místostarosta
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POUŽITÉ ZÁŘIVKY DO POPELNICE NEPATŘÍ
Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do kontejneru se směsným komunálním odpadem,
protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.
Občané Markvartic mohou bezplatně odkládat vyřazené zářivky ve sběrném dvoře v Markvarticích čp. 35.

Zpětný odběr všech použitých elektrozařízení zajišťují kolektivní systémy
EKOLAMP, Asekol a Elektrowin, které
k tomu opravňuje zápis do Seznamu
výrobců elektrozařízení vedeného
ministerstvem životního prostředí.
Kolektivní systémy již druhým rokem smluvně zajišťují celý proces, to
znamená od vytvoření sítě sběrných
míst (s využitím sběrných dvorů) až

po předání zpětně odebraných elektrozařízení firmám, které se specializují na jejich ekologické zpracování
a recyklaci. Cílem je separovat elektrozařízení, jež obsahuje využitelné či
nebezpečné látky od ostatního odpadu, který končí na skládkách nebo ve
spalovnách.
Zpětný odběr použitých výrobků
jako jsou zářivky, úsporky, televize,
fény, ledničky a další zařízení je financován jejich výrobci a dovozci
a vztahuje se i na staré vyřazené elektrospotřebiče, za které nebyl při jejich
nákupu zaplacen recyklační příspěvek. Ten se od srpna 2005 uvádí při
prodeji nových výrobků odděleně od
ceny.
Na základě smlouvy o spolupráci,
kterou Markvartice uzavřely s kolektivním systémem EKOLAMP, byly
do sběrného dvora v Markvarticích
čp. 35 umístěny speciální kovové
kontejnery, do kterých mohou zdarma
odkládat použité světelné zdroje nejen občané, ale i firmy a podnikatelé,

kteří elektrozařízení používají či shromažďují při své podnikatelské činnosti (prodejny, elektromontážní firmy,
menší podniky, instituce apod).
EKOLAMP obci přispívá na náklady
provozu sběrného místa a plně hradí
veškeré náklady na přepravu a recyk-

laci. Tím obec ušetří část prostředků
ze svého rozpočtu určených na provoz systému nakládání s komunálním
odpadem.

-ml-

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ EKOLOGIČTĚJI A EFEKTIVNĚJI
Česká energetika začne pravděpodobně na podzim s výkopovými
pracemi a pokládáním kabelů nízkého napětí do země. Obci tím vzniká
povinnost zrealizovat nové veřejné
osvětlení. Vzniká tu tedy otázka, zda
by se nevyplatilo zrealizovat osvět-
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lení v obci efektivněji a ekologičtěji.
Mám tím na mysli nahradit téměř
50. let starý systém rtuťových a sodíkových výbojek za moderní efektivní
výbojky.
Moderní výbojky mají lepší technické parametry. Nejen že mají lepší výkon, ale hlavně spotřebují méně elektrické energie. Další jejich předností je
barevná stálost (přirozené světlo, ne
oranžové) a účinnost osvětlení. Staré
výbojky jsou všesměrové a osvětlují
zbytečně nepotřebný prostor – tzv.
světelný smog. U moderních je světlo
směrováno přesně tam, kam je potřeba. Svítivost jednotlivých lamp se dá
nastavit jak je třeba. Na hlavní silnici
je potřeba nejvíce světla, na silnice
vedoucí skrz obec méně a na cestách,
kde chodí převážně jen chodci je potřeba světla nejméně (toto specifikuje
ČSN). Tím se dá ušetřit další elektrická
energie.
Za další je jistě potřeba se podívat
na umístění jednotlivých lamp. Není
žádoucí, aby byla lampa umístěna přímo naproti oknu a tak např. osvěcovala místnost kde se spí. V tuto dobu
je nejednoduší cesta jak to změnit

(bude-li to technicky možné) a umístit
lampy mnohem lépe, aby svítily tam
kam mají.
Loni obec vynaložila na veřejné
osvětlení kolem 120 tisíc korun, letos to má být 150 tisíc a toto číslo
bude každým rokem růst. A tak podle
mého názoru a laických propočtů, by
obec mohla s moderním osvětlením
ušetřit ročně desítky tisíc korun. Samozřejmě prvotní náklady na zařízení by byli celkem vysoké, ale myslím
si, že by to bylo podobné jako je to
s úspornými zářivkami v domácnostech, kdy náklady se brzo vrátí v podobě ušetřené elektrické energie.
Moderní, ekologický a efektivní
systém veřejného osvětlení minulý
rok např. zprovoznili v obci Hostětín.
Nahrazení energeticky neefektivního
osvětlení přineslo Hostětínu úsporu
energie z původních 13 734 KWh
spotřebovaných v roce 2005 na plánovaných 8 769 KWh v roce 2007.
Moderní veřejné osvětlení má
v zastupitelstvu všeobecnou podporu. Bude tedy záležet jen na finančních možnostech obce.

-jn-
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DROBNÉ SAKRÁLNÍ OBJEKTY V MARKVARTICÍCH III.
4. KOVOVÝ KŘÍŽ
NA KAMENNÉM SOKLU
Najdeme ho vedle nově postavené kaple, která stojí poblíž usedlosti
čp. 89. Oproti staršímu stavu je pootočen o 90 stupňů. Je tvořen jednou odstupňovaným základovým podstavcem,
před který je předsazen nízký obdélný
schůdek. Na základový podstavec nasedá trojdílný hranolový sokl na čtvercovém půdorysu. Střední díl je v dolní části po obvodu mírně předsazený

s okoseným vrcholem, ve střední části
je vpadlina se zbytky nápisu A. Horní
část je tvořena nahoře i dole obíhajícím
páskem ve tvaru oblounu, mezi nimi je
mělká vpadlina, uprostřed přerušená
šestnácticípou rozetou. Horní díl soklu
je tvořen antikizující římsovou hlavicí, napodobující štít antických staveb,
v tympanonu štítu se uplatňuje motiv
slunce s paprsky. V rozích se uplatňují geometrizované nárožní akroterie.
Horní díl je ukončen jednou odstupňovaným podstavcem, na který nasedá
litinový kříž. Kříž je neautentický, nově
osazený při renovaci. Na titulu nápis B.
Objekt prošel v nedávné době celkovou rekonstrukcí, při které byl osazen
nový vrcholový kříž s korpusem Krista
a titulem. Sokl byl v některých místech vyplombován a celý olíčen monochromním nátěrem světle okrového
odstínu.
Nápisy na objektu
Na čelní straně středního dílu soklu
barvou psaný silně poškozený a téměř
nečitelný nápis A. Na titulu nápis B, odlitek s pozitivním reliéfem.

Písmo: kapitála – v. p. A) 2,5 cm / 4
cm. A) Ich dan[- - -] D[- - -] / Herr [- - -]
/ Dich [- - -] / [- - -] [- - -] / Ich [- - -] / [- -] in / [- - -] mir / [- - -] [- - -] B) I(ESUS)
N(AZARENUS) R(EX) I(UDAEORUM)
Pramenné a literární odkazy
Tento objekt byl zřízen před domem
čp. 89 v roce 1887 sedlákem a majitelem uvedené nemovitosti Johannem Jahnlem. 15. května 1887 předepsaným
způsobem objekt vysvětil okresní vikář
Pater Kettner za hojné účasti místních
věřících, ke kterým pronesl řeč o svatém učení. Kříž na objektu byl železný.1
5. KOVOVÝ KŘÍŽ
NA KAMENNÉM SOKLU
Objekt nalezneme na pozemku za
domem čp. 23 v dolní části obce.
Jeho vznik je možné datovat na základě zmínky v písemném prameni do
roku 1834.2) Objekt je situován mezi
dvě lípy na okraji podmáčené louky.
V minulosti byl obehnán dřevěným plůtkem, z kterého zbyly čtyři pískovcové
nárožní sloupky. Samotný objekt tvoří
nízký základový stupeň v horní části mírně předsazený, na který nasedá
hranolový sokl na obdélném půdorysu,
spárořezem dělený na tři díly. První díl
na čtvercovém půdorysu je po celém
obvodu mírně předsazený, na čelní
a obou bočních stranách je zdobený
vertikálním žlábkováním. Druhý díl má
na čelní straně ve všech čtyřech kou-

tech geometrickou ozdobu ve tvaru
květiny, uprostřed je v mělké vpadlině oválný medailon se zbytky nápisu
A. Na zadní straně je zbytek nápisu B.
Třetí díl je tvořen po celém obvodu

mírně předsazenou římsou, která je ze
tří stran zdobená zubořezem a geometrickým vzorem – pletencem, který
je v mělké vpadlině. Na římsu nasedá
odsazený podstavec železného kříže.
V minulosti také sloužil pro ukotvení plechové stříšky, která kryla objekt.
Podstavec je ze tří stran zdobený vegetativním námětem – stylizovanými listy
– na bočních stranách čtyřmi a na čelní
straně pěti.
Kříž je vytvořen z úzkých kovových
pásků, břevna jsou ukončená trojlisty.
Na břevnech jsou kulaté otvory, do kterých mohla být adjustována plechová
silueta Ježíše Krista, Jana Evangelisty
a Panny Marie. Korpus Krista a titulus
s nápisem C je na kříž osazen druhotně,
při některé z mladších oprav.
Nápisy na objektu
Na čelní straně středního dílu soklu zbytky barvou psaného nápisu A.
Na zadní straně soklu je špatně patrný
zbytek barvou napsaného nápisu B. Na
titulu nápis C, odlitek s pozitivním reliéfem.
Písmo: kapitála A) v. p. 2 cm / 5 cm,
B) 1,5 cm / 2,5 cm
A) Gelobt / Jesus / Christus
B) Renov 1907
C) I(ESUS) N(AZARENUS) R(EX)
I(UDAEORUM)
Pramenné a literární odkazy:
Objekt stojí na pozemku, který v minulosti patřil zahradníkovi a obchodníkovi Franzi Bendlovi z čp. 23.3) Pramen
objekt popisuje jako: „Kříž ze železa, na
čelní straně jest namalován obraz Spasitele, který stojí na kamenném podstavci, a na té samé straně jsou obrazy Jana
a Marie, rovněž namalované na železné
siluetě.“ Pramen dále uvádí, že na objetu byly dva nápisy. První mezi Janem
a Marií: „Vater! In deine Hände befehle
ich meinen Geist 1834“ a na podstavci:
„Wer mir nachfolgen will, der (verläugen) sich selbst, und trage sein Kreuz“.
V závěrečném díle se budeme věnovat třem objektům. První stojí u domu
čp. 226. Jde o kamenný sokl, který
v minulosti nesl litinový kříž. Ve druhém
případě se jedná o torzo tzv. misionářského kříže, který stával před kostelem
sv. Martina. A do třetice se podíváme
na záhadné torzo sochy. O tom ale až
příště.
Josef Rybánský

SOA Litoměřice – SOkA Děčín, fond: Farní úřad Markvartice, inv. č. 4 b, Liber memorabilium II, od roku 1831, s. 164
AKL, Soupis Markvartice 1835, Markvartice, objekt č. 2.
3)
NA Praha, Stabilní katastr, indikační skizzy 1826 – 1843, kraj Litoměřice Markvartice, inv. č. Li 300 ½.
1)
2)
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JIŘÍ ZACH: Prioritou je spokojenost občanů obce
Jak už tomu bylo v předchozích číslech, tak je tomu i nyní.
Přinášíme Vám rozhovor s Jiřím Zachem - dalším obecním zastupitelem.
Co tě přivedlo kandidovat do
zastupitelstva obce?
V první řadě má potřeba informovat se o veškerém dění v obci, což
se mi jako běžnému občanu v takové míře nedostávalo, dále protože
jsem chtěl jako zástupce dobrovolných hasičů lépe hájit zájmy této
složky.
Zastupitelem jsi již téměř tři
čtvrtě roku. Jak hodnotíš toto období ze svého pohledu?
Za těch tři čtvrtě roku se udělalo
jistě dost práce, která je i na první
pohled vidět, ale pořád je co vylepšovat a upravovat. Stále se řeší dost
nedořešených problémů po starém
zastupitelstvu, což nevrhá dobré
světlo na současné zastupitele. Také
si myslím, že by se mělo uvažovat
o starostovi na plný úvazek, protože v obci je tolik práce, že by byl
vytížen naplno.
Co je tvojí prioritou, aby se
uskutečnilo v tomto volebním
období?
Jako obecnímu zastupiteli je mou
prioritou především rozvoj obce ve
všech směrech a spokojenost občanů Markvartic.
Jsi velitelem místních dobrovolných hasičů. Jak hodnotíš podporu hasičů od obce?
Teď když znám finanční situaci
obce, jsem rád, že mi obec v předešlých letech vždy schválila rozpočet, z kterého jsem postupně
dovybavoval jednotku věcmi potřebnými k její činnosti. Ale na druhou stranu nám obec již čtyři roky

slibuje lepší zázemí jak pro naší stařičkou, ale pořád fungující techniku,
ale hlavně pro členy. V porovnání
z nemalými finančními částkami
které byly investovány například na
opravu kostela by hasiči také zasloužili nové zázemí. Pán Bůh vám při
požáru nebo jiné rizikové události
nepomůže, ale hasiči a lidé vždy!
Dobrovolní hasiči tu jistě nejsou
jen k hašení případných požárů.
Mohl by si přiblížit, jaké další
věci pro obec děláte?
Každý dnes ví ze sdělovacích
prostředků, že na hasiče je v současné době kladeno čím dál tím
více požadavků. Jsme připraveni
zasahovat nejen při požárech, ale
při jakýchkoli situacích vedoucích
k záchraně lidského života a majetku.
Takže také při záplavách, vichřicích,
dopravních nehodách, úklidových
a pomocných pracích. Pokaždé kdy
je v obci potřeba s čímkoliv pomoci
jsme k dispozici. A obdobný servis
poskytujeme také obcím Veselé
a Huntířov.
Nedávno vám někdo odcizil téměř veškeré vybavení. Jak moc to
zasáhlo místní hasiče? Co vám
nejvíc chybí?
Na tuto otázku by si mohl odpovědět každý sám, jak by mu bylo,
když by ho někdo totálně okradl.
Hlavně nás to zasáhlo duševně, bylo
nám líto úsilí, které jsme vynaložili
na postupné mnohaleté pořizování
všech věcí a vše bylo během jedné
jediné noci pryč. Lidé však nemusí
mít strach, že bychom nebyli výjez-

duschopní. Z odcizených věcí nám
nejvíce chybí plovoucí čerpadlo,
vysílačky, dýchací přístroje, pila
a světlo. Tyto věci se používali nejčastěji při zásazích.
Touto nemilou událostí se zajímaly i dvě celoplošné komerční
televize. Pomohla medializace
nějak pro objasnění krádeže či
jinak?
Touto událostí se zabývala televize
Nova a Prima. Medializace pomohla k tomu, že si lidé uvědomili situaci hasičů, kteří pomáhají druhým
v nepříjemných situacích a teď se
v té těžké situace sami ocitli. Lidé
a firmy projevili účast, přispěli peněžitými i věcnými dary, za nás za
všechny bych chtěl všem moc poděkovat!
Krádež řeší Policie ČR, máš
zprávy, že by kriminalisté měli
nějakou stopu?
V současné době žádné zprávy od
policie nemám.
Poslední otázka, můžeme se letos opět těšit na hasičské soutěže a na vaše úspěchy?
Letos jsme opět připraveni bojovat v hasičských soutěžích o co nejlepší umístění jako v loňském roce,
kdy jsme se zúčastnili pěti soutěží
a z toho tři jsme vyhráli. Opět připravujeme soutěž v Markvarticích,
tentokrát ale ne jako soutěž „O putovní pohár“, ale na počest zesnulého Jana Kubeše. Pevně doufám, že
naše fanoušky nezklameme.
Děkuji za rozhovor.
-jn-

nově otevřený

BAR KAPITÁN

2 druhy piva
kulečník
jukebox
OTEVŘENO
šipky
pondělí - pátek
a další různá zábava...
19.00 - 01.00 hod.
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CO NÁS TRÁPÍ
Krádež hasičského vybavení
Obec se v půli května dostala do
zpravodajství celoplošných komerčních televizí. Bohužel to nebylo o nějakém úspěchu obce či jejich obyvatel,
ale o událostech spojených s odcizením výzbroje našich dobrovolných
hasičů.
Zbrojnice byla vykradena pravděpodobně v noci z pondělí 7. května na
úterý 8. května. Bylo odcizeno vybavení v hodnotě přes 250 tisíc korun.
Mezi odcizené věci patřilo plovoucí
čerpadlo, speciální hasičské oděvy,

motorová pila, dýchací přístroj, hasičské boty, vysílačky a spousta dalšího
vybavení potřebného k plnohodnotnému zásahu. Krádež ochromila hasiče na tolik, že nebyli téměř výjezdu
schopní.
Naštěstí se z nejhoršího hasiči brzy
dostali. Obec ihned věnovala hasičům peníze z odvozu železného šrotu z Červeného dvora a půd obecních
budov, cca 50 tisíc korun a přislíbila
další prostředky. Také se objevilo
spousta dobrovolných dárců, mezi

které patří obce, podnikatelé i jednotliví občané. S touto pomocí se zanedlouho dobrovolní hasiči vrátí zpět
do plnohodnotné služby.
Opakovaní této situace by nyní mělo
zabránit elektronické zabezpečení objektu.
Na závěr aktuální informace: Minulý
týden se našla poblíž silnice č. 13 část
výzbroje – speciální oděvy, které se
pravděpodobně rozhodli pachatelé
tímto způsobem vrátit.

-jn-

Chybějící obchod je problém, ale...
Od začátku roku vznikl ve středu
obce, zejména pro starší lidi, nemalý
problém. Byl tu z důvodu nerentability zrušen obchod se smíšeným zbožím. A jelikož jsou oba prosperují obchody leží na krajích obce, máme to

mi ze středu obce nyní do některého
z nich přes půl vesnice.
Pro mě tato vzdálenost nepředstavuje větší problém, ale uznávám,
že zejména starším lidem to přináší
starosti. Ovšem uvědomme si, že tu

sice teď nemáme obchod, ale žijeme
v nejklidnější části obce. Netrápí nás
frekventovaná silnice, hluk z diskotéky a železnice… Proti tomu je chybějící obchod úplná maličkost.

-jn-

S koupalištěm se rozlučme
Na květnovém zasedání zastupitelstva se otevřela diskuze k opravě
koupaliště. Mít v obci koupaliště by
dělalo obec opět o něco atraktivnější
a bylo by to jistě prima. Bohužel z ra-

cionálního pohledu je to pro obec věc
nerealizovatelná. Oprava a hlavně
provoz této atrakce by bylo pro obec
velmi zatěžující. I města s tisíci obyvateli Jílové a Česká Kamenice dotují

svá koupaliště až 200 tisíci korunami
ročně a to mají ve slunečných letních
dnech prakticky plno. S koupalištěm
se tak v obci musíme asi definitivně
rozloučit.
-jn-

ZPRÁVY ZE SPORTU
Fotbalové soutěže v našem okrese pomalu vrcholí a našim markvartickým borcům ze všech čtyř oddílů A-mužstva,
mladších, starších žáků a gardy zbývá už odehrát jen několik posledních zápasů. Přinášíme Vám tedy přehled, jak si každý
stojí v tabulce před závěrem sezony. Ohlédnutí a rozbor za sezonou 2006/2007 Vám přineseme v příštím zpravodaji.

A - mužstvo
1. Krásná Lípa
2. FK Český lev Těchlovice
3. Spartak Mikov Mikulášovice
4. FK Františkov
5. FK Dolní Poustevna
6. FK Malšovice
7. Benar Benešov n. Ploučnicí
8. Spartak Jiříkov
9. SK Markvartice
10. Start Děčín
11. FC Děčín
12. Starý Šachov
13. Valkeřice
14. Chřibská

Mladší žáci

1. Šluknov
2. Benešov nad Ploučnicí
3. Dolní Poustevna
4. ŘEZUZ Děčín
5. Junior Děčín B
6. Březiny
7. Česká Kamenice
8. Modrá
9. Vilémov
10. Jílové
11. Markvartice

-ml-

Starší žáci
78:25
61:40
66:57
50:27
63:51
51:44
65:40
50:35
42:48
46:56
28:54
40:84
30:64
36:81

61 bodů
44 bodů
42 bodů
41 bodů
37 bodů
36 bodů
35 bodů
35 bodů
33 bodů
31 bodů
25 bodů
25 bodů
17 bodů
11 bodů

1. Vilémov
2. Horní Podluží
3. Verneřice
4. Mikulášovice
5. Šluknov
6. Chřibská
7. Markvartice
8. Velká Bukovin
9. Krásná Lípa
10. Těchlovice
11. FC Děčín
12. Velký Šenov
13. Jiříkov

80:7
71:28
67:21
50:42
74:20
55:41
33:30
36:77
27:93
16:90
16:76

54 bodů
40 bodů
37 bodů
34 bodů
32 bodů
30 bodů
25 bodů
14 bodů
11 bodů
9 bodů
2 body

1. Pláckaři
2. Markvartice
3. Rafani Děčín
4. Jílové
5. Malšovice
6. Šluknov
7. Jiříkov
8. Těchlovice
9. Heřmanov
10. Libouchec
11. Prysk
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Stará garda

111:20
52:19
64:44
64:35
79:38
62:51
58:40
27:34
43:53
32:68
43:95
30:121
29:75

57 bodů
46 bodů
43 bodů
42 bodů
41 bodů
34 bodů
31 bodů
28 bodů
27 bodů
20 bodů
17 bodů
16 bodů
12 bodů

61:33
65:47
49:40
48:46
47:47
42:48
44:46
41:59
66:54
36:44
26:61

40 bodů
33 bodů
33 bodů
28 bodů
25 bodů
25 bodů
23 bodů
23 bodů
21 bodů
19 bodů
8 bodů
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K osvětlení lží, polopravd, bludů a mylných tvrzení, které v současné době provázejí letošní „Přírodní laboratoř“ naší
školy, otiskujeme informační dopis, který jsme jako vedení školy rozesílali rodičům našich žáků.

JAK PROBĚHLA LETOŠNÍ PŘÍRODNÍ LABORATOŘ VE SLOUPU V ČECHÁCH
Obracím se na vás s informacemi
o právě proběhnuvším pobytu vašeho
dítěte v rekreačním zařízení Jiskřička
ve Sloupu v Čechách, kde jsme plnili
školní osnovy doplňkovým tématem
¨Staročeská řemesla¨. Ve čtvrtek jako
každoročně absolvovaly děti poznávací
výlety do krásného okolí. Pečlivě jsme
zvažovali trasy a jejich náročnost s ohledem na věk dětí. Předpověď vyjasněného teplého počasí nás vedla k zaměření
pochodů lesem tak, aby děti byly co
nejvíce ve stínu. Zároveň byla zdůrazněna nutnost dodržování pitného režimu, pokrývek hlavy a pravidelných zastávek na odpočinek. Večer se začala
u některých žáků 1. a 2. třídy projevovat nevolnost a později zvracení. Zdravotní sestra se dětem věnovala a informovala mne, že jsou zatím bez teplot
a pokud by se počet dětí s nevolností
zvýšil, spojíme se s lékařem a Okresní
hygienickou stanicí v České Lípě. Sama
se spojila s MUDr. Kozlíkovou, lékařkou
dětského oddělení ve kterém pracuje
a konzultovala s ní situaci. Dozvěděla
se, že i v Děčíně byl zaznamenán nárůst
nevolností s příznaky střevní chřipky.
K předpokládanému navýšení počtu
nevolností našich dětí došlo během
noci. Všechny paní učitelky, zdravotní
sestra i já jako ředitel jsme byli celou
noc vzhůru a u nemocných dětí. Ráno
jsem se spojil s lékařkou OHS v České
Lípě. Ta mne ujistila, že není třeba dělat rozruch. Mnou popisovanou situaci
vyhodnotila jako součet několika faktorů (únava, sluníčko, jídlo v batohu, nějaké sladkosti při zastávce v obchodu)
a z toho vyplývající projevy střevní
chřipky, která během několika dní odezní. Shodli jsme se, že bude dobré děti
od sebe oddělit, aby se nenakazily další.
Na můj dotaz, zda provedou návštěvu
a případné kontrolní výtěry, odpověděla pracovnice OHS, že to není zatím
vůbec nutné. Navrhl jsem, že se pokusím sehnat autobusy, abychom mohli
odjet všichni a ukončit náš pobyt. To
lékařka shledala jako vůbec nejlepší řešení. V tomto směru patří poděkování
panu Zachovi, který odložil pracovní
cestu a přijel nákladním vozem, aby odvezl materiál a batohy některých žáků.
Autobusy se mi podařilo sehnat kolem
desáté hodiny ranní. Po krátké poradě
s vyučujícími jsme svolali všechny děti
(samozřejmě vyjma těch s nevolností)
a informovali je o situaci a jejím řešení. Upozornil jsem je také, aby nešířily
zkreslené zprávy, protože jim hrozí od
vedoucího rekreačního zařízení podání
trestního oznámení za šíření poplašné
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zprávy, na což upozornil pan vedoucí
i mne. Naopak jsme děti požádali, aby
se mobilními telefony spojily s rodiči
a předaly dle možnosti informace týkající se našeho příjezdu a předání dětí
rodičům. Sám jsem se spojil s jednotlivými obecními úřady a požádal je, aby
nám byly nápomocny v rozšíření této
zprávy obecním rozhlasem a telefonicky. Obvolat přibližně 180 rodičů mobilním školním telefonem bylo opravdu
nad mé síly. Přesto jsem se s některými
rodiči spojil, někteří zavolali sami. Žádal jsem je vždy, aby informace rozšířili
dalším osobám, které mají v naší škole
děti. Nikdo z žáků by nezůstal nepředán
osobně. Všechny se nám také podařilo
předat rodičům nebo jejich zástupcům.
Proto se silně ohrazuji proti připomínkám některých rodičů, že děti přijely
v teplákách s narychlo sbalenými věcmi a škola nedala potřebné informace
rodičům a podobně. Moc bych je chtěl
v takové situaci vidět, jak by si poradili. K tomu nám onemocněly dvě paní
učitelky 1. stupně. Proto bez rozpaků
touto cestou děkuji všem vyučujícím,
že situaci zvládli z mého pohledu velice
dobře a věnovali vašim dětem maximální péči. Stejně tak se musím ohradit proti vymyšlenostem, že některý
z žáků plival do várnice s čajem, nebo
že děti jsou nemocné z jídla, které nám
v tomto středisku podávali. Jestli jsme
se rozhodli opakovat pobyt v tomto rekreačním zařízení, tak jedním z důvodů
byla právě velmi dobrá kuchyně a hygiena v ní. Už vůbec nechápu zlý počin
některých dospělých lidí, kteří po obci
rozšiřují fámy o tom, jak jsme si jako
učitelé jeli užít a odpočívat a děti jsme
dovezli zbídačené. Chápu hloupost
lidí, vždycky na světě byla, ale pokud
bych se dozvěděl o konkrétní osobě
a získal důkaz o tom, že šíří takovéto zlo,
určitě na něj podám já osobně trestní
oznámení za šíření pomluvy. Učitelé se
vašim dětem věnovali 16 hodin denně
a v některých případech i více, zaplaceni však budou jen za osmihodinovou
pracovní dobu a dostanou symbolickou
odměnu. Za to je nám všem poděkováním toto zlo. Na prstech jedné ruky
mohu spočítat poděkování rodičů za to,
že jsme se o děti postarali dobře a celou
situaci zvládli. Vždycky jsme rádi věnovali své úsilí vašim dětem, protože jsme
shledávali jejich spokojenost a to, že se
těší na další pobyt. Nebudeme se však
dále vystavovat nebezpečí, které nám
hrozí z nevhodného chování některých
žáků 2.stupně a z naprosté neserióznosti některých rodičů. Protože i poznámky

o tom, že jezdíme do nevhodných zařízení musím odmítnout. Jezdíme, milí
rodiče, do takových středisek, na která
máte peníze. Dostat z některých rodičů
částku 900,- resp.990,- korun je někdy
velice obtížné. A to na pobyt každého
jednotlivce přispívá částkou 100,- Kč
Unie rodičů i jednotlivé obecní úřady.
Kdybychom realizovali zimní lyžařské
kurzy jako většina ostatních škol, nestačily by vám 4 tisíce korun. Tímto chci
podat informaci všem rodičům o vyúčtování pobytu, jestliže byl o den zkrácen.
Cena ubytování a stravy na 1 den činí
220,- Kč. Za 4 dny 880,- Kč + večeře,
kterou již nešlo stornovat. Doprava na
1žáka/ 120,- Kč. Celkem přibližně 1050,Kč. Protože 1.stupeň platí 900,- Kč a 2.
stupeň 990,- Kč činí průměr 945,- Kč.
Takže budeme doplácet z Unie rodičů
menší částkou než jsme počítali, což je
dobře, protože jsme vynaložili přibližně
10 000,- Kč na materiál pro žáky.
Pokud někdo z cizích pedagogů navštívil naší školu a seznámil se s tím, co
všechno žáci naší školy na těchto týdenních pobytech vytvořili, prožili a viděli,
nešetřil slovy chvály a mírné závisti, že
na jejich škole něco takového nelze realizovat. A některé děti i rodiče si neváží
této možnosti alternativní výuky, která
byla žákům jednoznačně až doposud po
všech stránkách velkým přínosem. Jako
ředitel jsem zodpovědný za vše, co je
s chodem školy spojené. Proto vám
tímto oznamuji, že tento typ našeho
výjezdu byl posledním. V žádném případě však nechci kvůli několika pomluvám změnit koncepci naší školy a vzdát
se tvořivosti, která naše žáky i nás pedagogy naplňuje a mnohdy produkty
a výsledky této práce skvěle reprezentují naši školu. Budeme jen tvořit v normální výuce formou několikadenních
kurzů ve škole, což nám zahájení nové
koncepce osnov formou školního vzdělávacího programu umožňuje.
Závěrem chci poděkovat všem rodičům, kteří jsou na naší straně a tuší, jak
obtížná práce na nás pedagogy denně
čeká v dnešní době uvolněných mravů
a svobod hraničících s anarchií. Jak dobré je a vyplatí se s námi spolupracovat,
přijít do školy a rozebrat každou změnu
a potřebu vašeho dítěte, protože my tu
jsme opravdu pro něj. Společně by nám
mělo jít o harmonický rozvoj osobnosti
žáka a jeho přípravu na svět dospělých,
který bohužel v současné době není optimální.
Mgr. Miroslav Kroupa
ředitel školy

červen 2007
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KOSTEL SV. MARTINA
Vážení občané Markvartic, vážení
příznivci na šeho kostela sv. Martina, Již delší dobu se zdá, že se na
obnově kostela mnoho nemění,
dokonce, že snad je oprava kostela
zastavena. Není tomu tak, a proto jsem zde s malým příspěvkem,
abych vás povzbudil, že obnova
pokračuje dál. Jednak se restaurují
barokní sochy do budoucího nově
obnoveného interiéru kostela. Asi
vás bude zajímat, kde jsem získal
nové vybavení kostela? Velké čtyři sochy pocházejí původně z ružovského kostela, ostatní zařízení
z nepoužívaného kostela v Robči
u Úštěka. Velký Kristův kříž je jako
jediný původní a zázrakem se dochoval v kostele v Jedlce. V současnosti se pracuje na přípravě nového zaklenutí lodě i kněžiště. Tesaři
připravují z fošen a prken bednění,
aby se mohly zhotovit ještě letos
železobetonové klenby a já zase
brigádně připravuji venkovní fasádu
kostela, se kterou mně pomůžou
zedníci ze Slovenska a další pomocníci ze všech koutů naší vlasti,

nejvíce z Moravy. Pokud nám i vy
budete chtít nějak pomoci, můžete
přijít třeba i najeden den pomoci
jako přidavači k zedníkům, protože
obnova omítek bude velkou akcí,
kdy za 14 dní bychom chtěli mít
omítky hotové. Když se najde ve
vsi i obětavá hospodyňka a přinese
dobrovolníkům dobrý koláč, určitě
půjde práce rychleji od ruky a bude
se nám pracovat radostněji, s vědomím, že lidé mají o toto dílo zájem.
Se zednickými pracemi začínáme
v pondělí 2. července 2007. Již letos se jedna velká brigáda na kostele uskutečnila a sice koncem dubna, kdy přijelo dvacet dobrovolníků
z Moravy, z Kroměříže a celý den
stloukali podlážky, vyváželi suť
z kostela, prostě chtěli vašemu kostelu pomoci. Mezi pomocníky byl
i primář kroměřížské nemocnice,
vedoucí stavební firmy, děkan od
sv. Mořice v Kroměříži a mnozí další. K nim se také na celé dopoledne
přidali místní mladí školáci s panem Petrem Culkem a tři mladí hoši
z Horních Habartic. I jim všem patří

můj osobní dík. Byl bych moc rád,
kdybyste věnovali druhé fázi obnovy kostela větší pozornost a také si
všímali nenechavců, kteří jsou čím
dál tím více drzejší, a nezastaví se
ani před obnovou chrámu.
Marcel Hrubý

Naše farnost pořádá zájezd na národní pouť 5. července 2007 na moravský Velehrad, při které
navštívíme i slovácké Mutěnice s vinnými sklepy. Zájemci, prosím hlaste se na OÚ v Markvarticích.
Cena 350 Kč. Odjezd i příjezd bude upřesněn včas.

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ
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INFORMACE PRO OBČANY
Sběrný dvůr

Sportovní areál

Knihovna

Provozní doba
Úterý 15.00 - 18.00 hod.
Sobota 8.00 - 11.00 hod.

Provozní doba
Úterý - pátek
Neděle
Ceník
Posilovna

Provozní doba
Úterý, čtvrtek 14 - 17 hod.
Středa
18 - 21 hod.
Ceník
Roční členství 20 Kč (pro děti,

Tělocvična
Cena pronájmu 80 Kč/hod pro
místní občany a 210 Kč/hod.
pro ostatní.
Bližší informace na ObÚ.

14 - 20 hod.
13 - 20 hod.
20 Kč/hod.

studnety a duchodce 10 Kč)

(měsíční pernamentka 100 Kč)

Internet

Asfaltové hřiště 10 Kč/hod.

10 Kč/30 min.

-ml-

(skupiny 40 Kč/hod)

SMS MÍSTO LETÁKŮ
Pro lepší informovanost Vám nabízíme zasílání pozvánek,
oznámení a upozornění formou SMS. Kdo má zájem o tyto
informace zdarma je nutné své mobilní telefonní číslo nahlásit na
Obecní úřad paní Labudové nebo poslat SMS na telefonní číslo
724 169 607 ve tvaru:
Registrace Vaše mobilní telefonní číslo Příjmení Jméno Číslo popisné
VZOR SMS: Registrace 604210287 Hodbod Petr 344

Touto formou budou posílány pozvánky na
zasedání zastupitelstva, sportovní a kulturní akce a ve vývěsce
a na plakátovací ploše bude leták nebo plakát větší.
starosta obce Ing. Petr Hodboď

Termíny veřejného zasedání
zastupitelstva
27. června (Červený dvůr)
14. září (Kabiny)
19. října (Červený dvůr)
29. listopadu (Kabiny)
11. ledna (Kabiny)
Vždy od 18.00 hodin.
Z těchto termínů bude vycházet
i Markvartický zpravodaj, který
bude vydáván vždy po dvou zasedání. Příští číslo vyjde na konci
prázdnin.

Termíny svozů pytlů s tříděným odpadem na rok 2007
19.6.
3.7.
17.7.
31.7.
14.8.

28.8.

11.9.

Pytle prosím odkládejte na svozová místa den před svozem! Ne dříve - dbejte na vzhled obce.

Jubilea
V měsíci květnu oslavil své životní jubileum pan Miroslav Měkota
Přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním životě.

Sňatky
V období březen-květen 2007 uzavřeli manželství
Petra Labašová a Petr Říha
Jindra Leinová a Zdeněk Křovina
Veronika Michálková a Jan Tauchman
Alice Neradová a Jiří Mitruška
Novomanželům přejeme hodně lásky, tolerance a vzájemného porozumění ve společném životě.

Vzpomínka

8. května 2007 jsme vzpomněli 14. výročí úmrtí naší maminky
a babičky paní Františky Čálkové a 16. května 2007 20. výročí úmrtí
tatínka a dědečka pana Karla Čálka.
S láskou vzpomínají synové a dcery, Božena, Karel, Jana, Zdeněk
a Marie s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomněli s námi.

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ
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ČARODĚJNICE JSME UPÁLILI
30. duben je každoročně na českých vesnicích dnem, kdy se staví
májka, kmen stromu s chocholem
ozdobených větví na jeho vrcholu.
Zvyk stavění máje pochází pravděpodobně ze 16. století a nejtradičněji se slaví na jižní Moravě. Principem stavění máje je uhlídat celý
měsíc májku před mladými hochy
z okolních vesnic. Jejich snahou totiž je májku porazit nebo odříznout
vrcholovou partii a odnést do své
vesnice. Poražená májka je pro danou vesnici velkou ostudou. Tento
zvyk však trochu upadá do zapo-

mnění a v posledních letech se žádné nálety na markvartickou máji ani
máje okolních vesnic nepořádaly.
Otázkou zůstává, zda-li by toto nemělo být příslibem dalších let, ale
to už odbočuji…
Poslední aprílový den je také spojen s tzv. Beltine, kdy se lidé schází
u zapálených vater, ohňů a ohníčků.
Lidé věřily, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat
a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků. Hlavním úkolem tohoto starého lidového svátku byla oslava plodnosti.

A nejinak tomu bylo i letos. Začalo
se průvodem od Obecního úřadu,
v jehož čele jelo několik čarodějnic
v alegorickém voze, což byl vznešený název pro Zetor pana Vorlíčka.
Ten přivezl čarodějky až k připravené vatře k fotbalovému hřišti, kde
již mohl vzplanout filipojakubský
plamen a svátek plodnosti se mohl
rozhořet v celé své kráse. Někteří
ho oslavovali až do brzkých ranních hodin. Jedni s táckem, vuřtem
a hořčicí a druzí s lahodným nápojem lásky v umělohmotném kelím-thku. Každému podle chuti.

SPORTOVNÍ AREÁL PLNÝ DĚTÍ
Jako každoročně jsme i letos oslavili
svátek všech dětí v celé České republice, nejen těch malých, ale i odrostlejších. Všichni malí návštěvníci, kteří
3. června dorazili ke hřišti, se mohli
přesvědčit, jak obstojí v jednotlivých
disciplínách, které pro ně byly připra-

veny. Většina dětí přišla s doprovodem, který již při příchodu ke hřišti
měl připravenou igelitovou tašku na
ceny, které jejich ratolest vyhraje.
Každý si zde mohl zasoutěžit v rozličných disciplínách pod odborným
dohledem. Byly zde připraveny různé

disciplíny hod granátem, hod míčkem do koše, střelba ze vzduchovky
a další ne méně zajímavé soutěže.
Myslím, že nyní mluvím jak za děti,
rodiče i pořadatele, když řeknu, že se
všichni těšíme na další rok.
Katka Hladíková
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