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CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM ROCE
Každého z nás čeká v tomto roce něco jiného, něco máme
naplánované, něco očekáváme, na něco jsme připraveni.
Ale většinu událostí, které nás potkají, neovlivníme a jsou
nečekané až šokující. I v obci se také počítá se spoustou
událostí, ale zdali tak dopadnou, se neví.
Abyste měli alespoň malý přehled o tom, jaké důležité události nás letos v obci čekají, připravili jsme pro Vás
-jnuvnitř zpravodaje malý soupis důležitých událostí.
více na straně 2

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY OBCE

Od prvního února obec spustila své nové oﬁciální stránky. Prošly velkými změnami, které jsou ku prospěchu jak
všem občanům Markvartic, tak i ostatním, kteří se chtějí něco
o obci dozvědět.
Stránky se dají nazvat Markvartickým portálem, neboť celé
stránky jsou rozdělené do tří sekcí.
První stránkou je web na adrese www.markvartice.cz
Zde naleznou důležité informace především obyvatelé Markvartic. K těm nejdůležitějším patří úřední deska, kontaktní informace, aktuality z obce a elektronická podatelna. Ale nechybí samozřejmě podrobná historie
a doplňkové funkce jako je e-mail zpravodajství. Stránky jsou
téměř denně aktualizovány.
Další částí celého webu je turistická prezentace
(www.markvartice.eu) a multimediální kronika obce (kronika.
markvartice.cz). Turistická prezentace se věnuje okolním obcím
a turistickým cílům.
Multimediální kronika
z a c hy c u j e
historii obce
v podobě
foto g r aﬁ í.
Kde každý
máte možnost přidávat fotograﬁe, stačí se
jen zaregistrovat. Kronika je zatím stále v rozpracované verzi a v
blízké době se zpracuje i psaná obecní kronika do elektronické
podoby a přibude i ﬁlmový materiál.
Stránky vytvořili Tomáš Hodboď a Jakub Nerad. Kvalitu stránek prověří i odborníci, protože autoři přihlásili web do celorepublikové soutěže o nejlepší obecní internetové stránky Zlatý
-jnerb (zlatyerb.obec.cz).
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Politika mě nezajímá!

Začátkem nového roku jsem potkal známého.
Zašli jsme spolu na kafe a on si začal stěžovat. Na
práci, rodinu, rozebíral problémy, které se všechny
najednou navršili po svátcích. V práci prý nestíhá,
šéf po něm chce čtvrtletní uzávěrky s předstihem,
když přijde večer domů, manželka mu neustále připomíná, co nestihl udělat a navíc ho posílá
učit se s dětmi. V tu dobu se jim blížilo vysvědčení
a prospěch ve škole nebyl zrovna výstavní. Když přišla řeč na politiku jenom tak odfrkl a řekl, že ho to
nezajímá, vůbec se o ní radši nestará a že na ní stejně nic nezmění. Svoje presso nakonec ani nedopil a s
omluvou, že už musí, zase utíkal dál.
Každý z nás neustále někam spěchá, všichni máme
svoje povinnosti a na věci veřejné nám jaksi nezbývá čas. A nebo si ho udělat ani nechceme. Lidé to
odůvodňují různými, více či méně alibistickými, připomínkami. „Ať se ti nahoře hádaj, nás nechaj na
pokoji a my necháme je. Politika není pro běžné smrtelníky. Stejně nemáme možnost to ovlivnit, tak to
radši necháme...“ Jenže to není až tak úplně pravda.
Na veřejném zasedání markvartického zastupitelstva za mnou přišel pan Hakl a říká, že sem chodí
stále ti stejní lidi a do těch zastupitelů už nemá kdo
„rejt“, aby pro tu obec něco dělali a dělali to pořádně.
Musím uznat, že má pravdu.
Politický systém bývá rozdělen na dvě strany, na
jedné stojí vládnoucí koalice, naproti ní opozice,
která bedlivě sleduje každý krok vládnoucích stran.
Ale na malých obcích tento systém ztrácí na svém
významu, nikdo si tady nehraje na kluby či partaje
a na všech důležitých krocích se zastupitelstvo víceméně jednohlasně shodne. Určitě není takovýto postup na škodu. Přesto však by i tento systém byl velice špatný, kdyby žádná opozice neexistovala. Právě
opoziční názory jsou často kontrolní a hybnou silou
a mohou být ke prospěchu věci a tudíž celé obce. A
co dělat když taková opozice neexistuje v zastupitelstvu? Měla by se najít v silných hlasech občanů.
Právě veřejná zasedání jsou k tomu tím nejlepším
prostředkem. Bohužel na nich vídáme stále jedny a
ty samé občany…
Proto se vás milí spoluobčané ptám, to snad necháte zastupitele, které jste si na celé čtyři roky zvolili,
vládnout celé to období bez dozoru? Aby mohli manipulovat s obecními prostředky bez ohledu na konkrétní přání občanů? Kdo jiný se za vás ozve, když
ne vy sami? Na veřejných zasedáních k tomu máte
tu nejlepší příležitost.
S přáním hezkého dne
Tomáš Hodboď
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JAKÝ BUDE ROK 2007 V MARKVARTICÍCH
V minulém zpravodaji jsme se na
této straně věnovali důležitým událostem roku 2006, které se udály
v Markvarticích a v tomto čísle bychom rádi nahlédli do již načatého
roku 2007.
Společenské akce
Přestože byl zrušen Sportovní
ples, markvartičtí obyvatelé o tradiční plesovou sezónu nepřijdou.
Stejně jako každý rok se na sále
Obecního domu uskuteční několik plesů a zábav. Již příští týden
nás čekají hned dvě společenské
akce. Nejdříve v pátek 16. února proběhne Masopustní průvod, který pořádá Základní škola
(více o Masopustu na straně č.4)
a následně v sobotu 17. února se
bude konat Hasičský ples. V březnu, přesněji 10. března, nás čekají
tradiční Šibřinky, akce plná masek
a spousty zábavy pod záštitou
sportovců. V druhé polovině roku
na podzim nás čekají již tradičně
Václavská zábava, v listopadu pak
Martinská pouť zakončená také

zábavou. Společenský život však
nekončí pouze zábavami a plesy.
Opakovat se letos zcela jistě budou i vydařené akce z loňského
roku, započatá tradice přípravy
adventních věnců, zpívání koled
u vánočního stromu nebo obecní
silvestrovská zábava.
Akce pro děti
Letos opět nebudou chybět ani
pravidelné akce pro děti. V dubnu
proběhne obvyklé Pálení čarodějnic, na červen se připravuje Dětský
den, o prázdninách děti nepřijdou
ani o oblíbený Strašidelný les.
Sportovní akce
V létě se jistě dočkáme i sportovních akcí ve Sportovním areálu
- turnaje v petanque, v plážovém
volejbale či nohejbale jak pro děti,
tak i pro dospělé. Poslední dny
roku by měl vyplnit druhý ročník
pingpongového turnaje O mistra
óčka (více o pingpongu na straně č.10). Sportovní vyžití v obci
nabídnou i zápasy čtyř markvartických fotbalových družstev. Na

první domácí utkání se můžeme
těšit 31. března, kdy se utká náš
A tým s Františkovem (více o fotbale na straně č.6).
Na závěr jen připomenutí jednoho data. 27. dubna si připomene16. února
17. února
10. března
16. března

Masopustní průvod
Hasičský ples
Šibřinky
1. aktivní odpoledne pro
dříve narozené
30. dubna
Pálení čarodějnic
26. května
Májová zábava
červen
Dětský den
25. srpna
Strašidelný les
červen-srpen Sportovní akce (volejbal,
petanque, nohejbal, ...)
září-říjen
Václavská zábava
listopad
Martinská pouť
24. prosince Zpívání koled
prosinec
Pingpongový turnaj

me deset let, kdy Česko navštívil
papež Jan Pavel II. a při té příležitosti posvětil základní kámen pro
kapli sv. Kryštofa, který byl nakonec umístěn v kapli Panny Marie
Prostřednice všech milostí a sv.
-jnKryštofa.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Vážení obyvatelé naší farnosti.
Rád bych vám ze srdce poděkoval za vaši účast při letošní tříkrálové sbírce, ve které se vybralo úctyhodných 45.508 Kč. Myslím, že
jsme se dostali s tímto výsledkem
na přední místo v litoměřické diecézi, a dokonce si troufám neoficiálně tvrdit, že s tímto součtem na
počet obyvatel jsme i vyhráli! Ne,
opravdu v této sbírce se nehraje
na vítěze a poraženého. Je dobře,
když se najdou dobrovolníci, kteří
obětují kus svého volna pro dobré
dílo. Již loni jsme vybrali díky vaší
štědrosti více než 40.000 Kč, proto
jsem objednal u Arcidiecézní charity v Praze ještě jedno „volné“ dítě,
kterému sponzorujeme školné. To
znamená, že bez naší pomoci by
nemohl pomýšlet na základní vzdělání, což je u nás samozřejmostí.
Náš první chlapec, Gladson Rodriguez, narozený 23. 6. 1998,
zůstane pro farnosti Jetřichovice,
Srbská Kamenice a Růžová, a letos
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mu budeme sponzorovat již třetí
školní rok.
Zbývající farnosti Markvartice,
Kerhartice i s Veselím, Malou Bukovinu i s Velkou Bukovinou a Karlovkou a Horní Habartice mají nově
chlapce jménem Alwyn Pais, narozený 11. 5. 1996. Letos dostane
již druhý finanční dar. Oba chlapci jsou z Indie, velmi dobře se učí,
jsou křesťané a chtějí se stát lékaři.
S Gladsonem si píšeme dvakrát do
roka, na dopis od Alwyna teprve
čekám. Moc bych uvítal, kdyby se
někdo z našich obcí připojil a napsal našim dalekým kamarádům
dopis v angličtině. Kontaktovat se
můžete buď u mne v některém
z našich kostelů nebo na příslušném obecním úřadě. Byl bych vážně rád, kdybychom mohli s oběma
chlapci navázat bližší kontakt a neomezili se jen na jednoroční sponzorský dar.
Na adopci na dálku jde jen část
vašich darů, další příspěvky putují

do rukou ředitelky charity v České Kamenici, kde jsou ubytováni
naši spoluobčané, kteří nemají svůj
domov a také mladí, kteří opustí
po dovršení 18. roku věku dětský
domov a ocitnou se prakticky na
ulici. Do svízelné situace se může
dostat prakticky kdokoliv a proto
jsem rád, že takovýto dům existuje v našem okolí. Protože vím, co
znamená žebrat na opravy kostelů,
je každá pomoc tomuto zařízení
dobrá. Další díl peněz z našeho koledování jde na projekty celostátní
charity.
Věřím, že je má informace dostatečná a ještě jednou velký dík
všem, kteří se jakkoliv zúčastnili
této akce. Sám jsem doprovázel
krále šest dní, ale koho z vás jsme
snad vynechali nebo jste třeba nebyli zrovna doma, přeji dodatečně
vše dobré v novém roce a s panem
děkanem Františkem vám vyprošujeme Boží požehnání.
Mgr. Marcel Hrubý

únor 2007

3

JAKUB NERAD: Snažím se dělat věci pro obec
V předchozích číslech zpravodaje jste si mohli přečíst zajímavé rozhovory se starostou
a místostarostou obce, a protože se tato rubrika mezi čtenáři líbí, rozhodli jsme se v ní pokračovat.
V každém čísle Markvartického zpravodaje si teď budete moci přečíst rozhovory s jednotlivými
zastupiteli obce, o kterých si tak uděláte mnohem lepší obrázek. Jako první dostane slovo nejmladší
člen zastupitelstva Jakub Nerad.
Je ti 20 let. Proč jsi se již tak
mladý rozhodl kandidovat do
obecního zastupitelstva a aktivně se tak podílet na pravidelném
chodu obce?
Důvodem mé kandidatury byla
právě možnost se aktivně podílet
na pravidelném chodu obce. Dále
jsem chtěl, aby se více mladých
lidí zajímalo o to, co se v obci děje
- vzbudit určitý zájem o věci veřejné.
Máš za sebou již více jak tři
měsíce v zastupitelstvu. Jak by
si zhodnotil tohle období?
Toto období bylo takové na houpačce. První měsíc jsem byl s prací v zastupitelstvu nadšený, další
měsíc mi ukázal, že ne vždy narazíte na člověka, s kterým se dá
rozumě mluvit a domluvit. Ale konec ledna a začátek února hodnotí
opět velmi kladně. Jsem například
rád, že podařilo spustit nové oficiální stránky a vyřešit problém
s pronájmem kabin.
Co tě na nové funkci pozitivně
překvapilo?
Velmi dobrá spolupráce mezi zastupiteli. Často dochází k prolínání
mnoha odlišných názorů, ale zatím
jsme se vždy v pohodě domluvili.
A naopak máš nějaké negativní
zkušenosti?
Dostávám se neprávem do konfliktů se svými osobními články na
www.markvartice.net. Někteří lidé
mě tlačí k jejich stažení a omluvám.
I když reaguji na věci dosti spontánně, za svými články si stojím
a nehodlám ustupovat.
Čím myslíš že si za uplynulé
období nejvíce přispěl zastupitelstvu?
Nevím čím, ale nejde mi primárně o to, přispívat zastupitelstvu.
Snažím se dělat věci pro obec.
Co by si na práci zastupitelstva
změnil tak, aby byla efektivnější?
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Určitě komunikace. Zde vidím
stále spoustu věcí, které by se dali
(musí) zlepšit. Komunikace zastupitelů a občanů, i mezi samotnými zastupiteli musí být rychlejší
a přesnější.
Jaké jsou tvé ambice do budoucna? Jaké jsou tvé hlavní
plány, které by sis přál, aby se
s pomocí zastupitelstva v tomto
volebním období povedlo uskutečnit?
Mojí osobní ambicí do budoucnosti je dokončit vysokou školu
a uplatnit se ve sféře informačních
technologií. Jako zastupitel nemám
velké ambice, určitě nemířím na
nějaké vedoucí posty. Chtěl bych
aby celé zastupitelstvo jako tým,
bylo pro obec velkým přínosem.
Co myslíš, že je v obci do následujících let nutné vyřešit?
V čem má obec největší rezervy?
Nenapadají mě věci, které by se
měli řešit v následujících letech.
Soustředím se na věci, které je potřeba řešit nyní a co nejrychleji. Patří mezi ně kalamita v obecním lese
a volně pobíhající psi po obci.
Jak vidíš obec naší velikosti
v budoucnu? Myslíš, že může
být naše obec zajímavá pro mladé lidi, které to dnes táhne spíše
do větších měst, kde mají lepší
možnosti?
Vidím ji jako moderní obec, která se stane pro mnohé obce příkladem. Stačí k tomu jen udržet
v obci život. Ten stojí na existenci
Základní a Mateřské školy, na dostupnosti služeb, na kulturních akcí
a dopravní obslužnosti.
Mladé lidi táhne do měst dostupnost moderních věcí/technologií
(internet, televize, sport, kulturní
vyžití, …). Pokud se podaří v obci
tyto věci mít, mladí lidé nebudou
z obce odcházet.
Co by jim naše obce mohla

nebo musela nabídnout, aby je
přilákala k životu na vesnici?
Jak sem již napsal, mezi nejdůležitějším věcmi, které musí obec
nabídnout je dostupnost služeb
a to nejen základních (potraviny,
hospoda, dopravní obslužnost),
ale i dalších, ať už je to vysokorychlostní internet, vybavený sportovní areál a v neposlední řadě ZŠ
a MŠ.
Zastupitel obce by zcela jistě
měl mít i jistě odborné znalosti. Dovol mi tedy otázku, co stojí
v zákoně 128/2000 Sb.?
Je to zákon o obcích, takže zde
stojí jak má obec fungovat. Jaké
mají povinnosti a práva zastupitelé, starosta.
Mohou se obce sdružovat podle předpisů o sdružování občanů?
Tak to nevim, ale najdu si...Obce
se nemohou sdružovat podle
předpisů o sdružování občanů. Ale
mohou vzájemně mezi sebou spolupracovat na nějakém konkrétní
projektu nebo v nějakém dobrovolném svazu obcí (např. Českokamenicko).
Děkuji za rozhovor.

-th-
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STATISTIKY A ZAJÍMAVOSTI
Obyvatel v Markvarticích přibývá
I když v uplynulém roce zemřelo
sedm lidí a sedm lidí se odhlásilo,
přesto v naší obci obyvatel přibývá. Ke konci roku 2003 měla naše
obec 601 obyvatel, o rok pozdě-

ji již 608, koncem roku 2005 už
o jedenáct více 619 obyvatel.
A ke konci loňského roku to bylo
621 obyvatel.V Markvarticích žije
318 mužů, kteří mají věkový prů-

měr 37.8 let. Žen je o patnáct
méně 303 a jejich věkový průměr
je 38.2 let. Takže celkový věkový
průměr v naší obci je 38 let.
-ml-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Základní škola žije novým projektem
Sotva skončil rok 2006 a s ním i příprava školní vánoční prezentace, už je tu s novým rokem 2007
příprava dalších „radovánek“.

„PROJEKT MASOPUST“
Po teoretické i praktické přípravě v lednu a první polovině února vyvrcholí naše snažení

V PÁTEK 16. ÚNORA 2007 OD 9.OO HODIN MASOPUSNÍM PRŮVODEM OBCÍ
A POTÉ MASOPUSTNÍM REJEM MASEK V 11.30 HODIN
V OBECNÍM DOMĚ V MARKVARTICÍCH.
Ve školních předmětech se v tomto období seznámíme a oživíme teoreticky tuto tradici. Ve výtvarné
výchově a pracovním vyučování zhotovíme masopustní masky. V hodinách českého jazyka se seznámíme s tradičními, ale dokonce i vytvoříme nové verše, říkanky a písně. Tyto pak v hudební výchově
doprovodíme melodií, k tomu použijeme tradiční ale i zcela nové hudební nástroje čili vyzkoušíme si
jaké je to být hudebníky, textaři či skladateli.

Vážení občané markvartičtí, rodiče, prarodiče, pomůžete nám oživit tuto
staročeskou tradici v naší obci?
Dáte nám vědět, může-li se Masopustní průvod zastavit u Vašeho domu, vyjdete-li nás pozdravit
před dům? Pomůžete nám s přípravou projektu radou, vzpomínkou na dřívější Masopusty, nebo dokonce se s námi zúčastníte průvodu? Možná dokonce i někteří z Vás půjdou s námi slavit Masopust
do Obecního domu v Markvarticích.
I pro tuto příležitost připravujeme program: zajímavé povídání žáků o Masopustu, vyhodnocení
masek, hry a soutěže a samozřejmě i Masopustní rej.

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI KE SPOLUPRÁCI I K PODÍVANÉ.
Školní realizační tým
Mgr. Milena Hajná, Mgr. Dana Gennertová

Interaktivní tabule
Vybavme si školu a prostředí, které
k ní neodmyslitelně patří, věci, které ji přímo charakterizují. Vejdeme
do budovy, otevřeme dveře třídy
a tam nalezneme důvěrně známe
vybavení. Řady lavic se židlemi a na
čelní stěně tabuli. Je popsaná bílou
křídou nebo na ní visí mapa, vidíme
na ní šmouhy, někdy praskliny. Byly
na ní zapsány myšlenky, vzkazy,
poznámky nebo se na ní kreslily obrázky. Vše se smylo a opět se dalo
opakovat, pozměnit, zapsat znovu.
Ta tabule je součástí školního živo-
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ta. Při pohledu na ni se nám vybaví
vzpomínky na učitele i spolužáky.
Tabule je součástí vzpomínek na
školu. Každý ji někdy myl, někdy na
ní čmáral, nebo ji někdy poškodil.
A teď je tu nový fenomén. Nenápadná bílá deska na zdi, od ní vedou
dráty, na stropě visí něco podivného a vše je spojeno s bedýnkou počítače. Zapneme počítač, spustíme
tu podivnost u stropu, která začne
vyzařovat světelný kužel na tu bílou
plochu na zdi. A je to tady. Obrázky,
mapy, filmy, hry, internet, vše jako

na obrazovce monitoru počítače.
Ale podstatně větší. Přistoupíme-li k uvedené tabuli a dotkneme se
jí, najednou se jako obrazovka monitoru začne chovat. Jen nemusím
používat klávesnici a myš. Dotknu
se plochy a ona reaguje. Zvětšuje,
zmenšuje nebo přesouvá objekty.
Pokud chceme, zapneme si speciální program a tabuli popíšeme normálním písmem, jen si vybereme
jakou chceme barvu písma.
pokračování na další straně
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Ne jen pět základních, jako mají
křídy barevné, které používám na
normální tabuli, ale velikou škálu
barev. A když si nějakou přípravu,
prezentaci, nebo výukovou soutěž
připravíme v klidu doma, není nic
lehčího, nežli ji zde spustit. A zase:
vkládáme obrázky, fotografie, pracujeme s nimi. A všichni mají vše
před očima ve velkém, příjemném

Práci s interaktivní tabulí a její
užívání je potřeba vidět, těžko se
vysvětluje a popisuje. Ale jde o vynikající didaktický prostředek, je to
velká pomůcka pro učitele a zejména žáky.
Dobře se s ní učí.
Jaké má výhody? Veliké. Názornost, pohyb, aktivita, možnost kreativního používání. Nemáme špinavé prsty od křídy. Ušetří se za vodu,
houbu, hadr (ha ha ha).

sový nárok, že již cítíme nezbytnost
pořídit druhou. (Ačkoliv bychom
potřebovali spíše tři další). Pokud
novou interaktivní tabuli pořídíme,
budeme si muset odepřít něco jiného, třeba lepší vybavení dílen nebo
nové žíněnky do tělocvičny. Další
nevýhodou, i když jen relativní, je
příprava na výuku. Učitel musí více
pracovat se speciálními programy,
s internetem, skenovat, stahovat
a upravovat obrázky a fotografie,

formátu. Na této tabuli se i můžeme naučit počítač ovládat. Protože
sledujeme velký formát a na něm
všechny postupy, které máme
zvládnout, máme vše před očima
všichni, celá skupina, která se učí.
A přitom nám nemusí nikdo sedět
za zády a šmatlat prstem po monitoru, aby nám vysvětlil, kam zajet
myší nebo který příkaz potvrdit.
A nebo si chceme pustit video, film
či se dívat na sportovní přenos z televize? Není nic jednoduššího, nežli
spustit videopřehrávač, DVD nebo
TV přijímač. Na velké ploše sledujeme děj a vychutnáváme si zážitek
z televizního záznamu nebo třeba
z DVD filmu.

Nevýhody: Velké pořizovací náklady. Díky neuvěřitelně úzkoprsé
politice současných vlád a jejich
chabému zájmu o zvyšování úrovně vzdělávání si tyto tabule nelze
pořizovat tak, jak by bylo třeba. Například v Anglii je těmito tabulemi
vybaveno téměř padesát procent
tříd základních škol. To znamená,
že prakticky každá druhá třída má
tabuli tohoto typu, v jednom z jejich hrabství je vybavenost tříd devadesátiprocentní. A protože naše
škola nechce, aby byly naše děti
ochuzeny o moderní postupy při
výuce, pracujeme s tabulí maximálně. Po roce vyučování s touto
tabulí je na ni kladen tak vysoký ča-

připravovat texty, pořizovat nové
programy a vytvářet nové hodiny.
To je spousta času, který je třeba
vzít po odpolednách, večerech,
víkendech. Ale jednou vytvořená
hodina, která je pak prezentována
na interaktivní tabuli má hodnotu
zachovalou. Z normální tabule se
zápis setře a další hodinu je nahrazen novým, jiným. Tady má učitel
svou práci zálohovánu a může ji používat, obměňovat a pracovat s ní
i jindy. Nikdo mu ji nesmaže, pokud
tak neopatrně neučiní sám při čištění nezálohovaného harddisku.
Poslední velká nevýhoda: Nesmějí
vypnout elektrický proud.
Petr CULEK st.

pokračování ze str. 4
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ZPRÁVY ZE SPORTU
Satelitní turnaj „starých pánů“
Staří páni Markvartic válejí. V sobotu 3. února odehráli staří páni již
třetí turnaj pětidílného seriálu zimního fotbalového turnaje, který pořádá pan Karel Havlíček - FECIDO
CUP 2007. V první turnaji byli naši
hráči jen těsně za Pryskem na druhém míst ě a před Č. Kamenicí. Ve
druhém turnaji Prysk propadl až na
páté místo. Do čela tabulky po dvou
turnajích se dostala Č. Kamenice.
Tabulka po 2. turnaji
Česká Kamenice
23 bodů
Markvartice
22 bodů
Prysk
18 bodů
Bukovina
14 bodů
Fecido
7 bodů
Víska
4 body
Třetí turnaj, který se hrál v sobotu
3.2.2007 byl hrán v režii markvar-

tických starých pánů. Remizovali
pouze s Českou Kamenicí 1:1. Vítězem se stali staří páni z Markvartic
a dostali se tak i na první místo po
třech turnajích.
Jednotlivé výsledky turnaje
Markvartice-Bukovina 3:0; Markvartice-Č. Kamenice 1:1; Markvartice-Víska 7:3; Markvartice-Prysk 4:1;
Markvartice-Fecido 2:1; Č. Kamenice-Fecido 6:0; Č. Kamenice-Prysk
4:3; Č. Kamenice-Bukovina 1:2; Č.
Kamenice-Víska 2:0, Prysk-Víska
5:1; Prysk-Fecido 3:2; Prysk-Bukovina 2:1; Víska Bukovina 2:3; Víska
Fecido 6:4; Bukovina-Fecido 3:3.

Prysk
Bukovina
Víska
Fecido

14 : 12
9 : 11
12 : 21
10 : 20

9 bodů
7 bodů
3 body
1 bod

Nejlepší střelec Zeman Markvartice
7 branek a nejlepší brankář Vondrka
Česká Kamenice
Tabulka po třech turnajích
Markvartice
56 : 20 35 bodů
Č. Kamenice
50 : 24 33 bodů
Prysk
56 : 36 27 bodů
Bukovina
35 : 29 21 bodů
Fecido
27 : 58 8 bodů
Víska
23 : 80 5 bodů
Nejlepší střelci po 3 turnajích Zeman Markvartice 24 branek, Solík
Prysk 17 branek, Kristen Č. Kamenice 14 branek.

Tabulka třetího turnaje
Markvartice
17 : 6 13 bodů
Č. Kamenice
14 : 6 10 bodů

Mladší žáci
Přípravná utkání mladších žáků
probíhají ve sportovní hale, šestidílným zimním turnajem za účasti
Junioru Děčín, Č.Kamenice, Březin,
Řezuz Děčín, Velké Bukoviny a domácích. Minulou sobotu pokračoval turnaj druhým kolem. Bohužel
se nedostavila dvě družstva. Česká
Kamenice a V. Bukovina. Bylo sice
horší počasí, to právě napadlo trochu víc sněhu, ale silnice a místní
cesty byly upravené a sjízdné. Turnaj se odehrál ve čtyřech kolech
s prodlouženou hrací dobou. Prven-

ství si opět odvezl Junior Děčín, který svá utkání vyhrál. Ostatní utkání,
tak jako v prvním kole, byla v celku
vyrovnaná. K dobré pohodě i přes
špatné počasí přispěla dobře vytopená hala a občerstvení pro hráče
a doprovod, které zajišťuje p. Bartoníček a p. Konůpek. Děkujeme
Výsledky druhého kola
Markvartice-Junior 0:3; Markvartice-Řezuz Děčín 1:1; Markvartice-Březiny 1:2; Junior-Řezuz 3:1; Junior-Březiny 2:1; Řezuz-Březiny 1:0.

MLADŠÍ ŽÁCI

DATUM
04.04.
11.04.
08.04.
15.04.
22.04.
29.04.
06.05.
13.05.
19.05.
27.05.
10.06.
15.06.

DOMÁCÍ
ŘEZUZ Děčín
Modrá
Jílové
Markvartice
Junior Děčín B
Markvartice
Šluknov
Markvartice
Březiny
Markvartice
Markvartice
Markvartice

DATUM
31.03.
07.04.
14.04.
22.04.
28.04.
01.05.
06.05.
12.05.
19.05.
26.05.
03.06.
16.06.

DOMÁCÍ
Markvartice
Velká Bukovina
Markvartice
Krásná Lípa
Markvartice
Verneřice
Horní Podluží
Markvartice
Šluknov
Markvartice
Chřibská
Markvartice

HOSTÉ
Markvartice
Markvartice
Markvartice
Benešov n. Pl.
Markvartice
Česká Kamenice
Markvartice
Vilémov
Markvartice
Dolní Poustevna
ŘEZUZ Děčín
Modrá

STARŠÍ ŽÁCI

HOSTÉ
Těchlovice
Markvartice
Vilémov
Markvartice
FC Děčín
Markvartice
Markvartice
Jiříkov
Markvartice
Velký Šenov
Markvartice
Mikulášovice

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

Do konečné tabulky po druhém
kole jsou již započítány kontumační
výsledky České Kamenice a Velké
Bukoviny.

Tabulka po 2. kole
Junior Děčín
Řezuz Děčín
Březiny
Markvartice
Česká Kamenice
Velká Bukovina

29:5 30 b.
18:12 18 b.
17:15 16 b.
14:18 9 b.
4:23 4 b.
4:25 3 b.
František Renka

STARÁ GARDA

ČAS
17:00
17:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

DATUM
06.04.
13.04.
23.04.
27.04.
07.05.
11.05.
18.05.
25.05.
01.06.
08.06.
15.06.

DOMÁCÍ
Markvartice
Markvartice
Prysk
Markvartice
Těchlovice
Markvartice
Bynovec
Markvartice
Jiříkov
Markvartice
Malšovice

ČAS
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

DATUM
DOMÁCÍ
31.03.
Markvartice
08.04.
FC Děčín
14.04.
Markvartice
21.04.
Start Děčín
28.04.
Markvartice
05.05.
Benešov n. Pl.
12.05.
Markvartice
19.05.
Mikulášovice
26.05.
Markvartice
02.06. Dolní Poustevna
09.06.
Markvartice
16.06.
Jiříkov

HOSTÉ
Heřmanov
Jílové
Markvartice
Šluknov
Markvartice
Rafani Děčín
Markvartice
Libouchec
Markvartice
Pláckaři
Markvartice

II. TŘÍDA DOSPĚLÝCH

HOSTÉ
Františkov
Markvartice
Těchlovice
Markvartice
Valkeřice
Markvartice
Chřibská
Markvartice
Malšovice
Markvartice
Starý Šachov
Markvartice

ČAS
17:00
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
ČAS
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
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DROBNÉ SAKRÁLNÍ OBJEKTY V MARKVARTICÍCH
Co řadíme mezi tzv. drobné sakrální
objekty? Na základě studia historických pramenů to jsou: sochy, boží
muka, kovové kříže na kamenných
soklech, dřevěné kříže a kaple. Tyto
objekty tvořily významnou součást
každodenního života našich předků.
Nejvýznamnější funkcí byla jejich role
v duchovním životě obce. Jako sekundární funkci můžeme uvést například jejich využití v kartografii. Často
sloužily jako důležité orientační body
na mapách, dále také jako mezníky
pozemků, panství, nebo zdůrazňovaly hranici mezi intravilánem a extravilánem obce, tedy mezi osvojeným
– bezpečným a neosvojeným – nebezpečným prostorem.
Proč vlastně tyto objekty vznikaly?
Ve většině případů za jejich vznikem
stála soukromá iniciativa fundátora,
který chtěl jejich vztyčením vyjádřit buď poděkování a nebo prosbu
k Bohu. V některých případech, ale
mohla být zakladatelem také obec.
S obecními kříži bychom se setkali
v exponovaných místech (náves, náměstí), jejich vznik byl důsledkem rekatolizačního procesu a měl symbolizovat návrat obce do lůna katolické
církve.1
Jaké historické prameny můžeme
použít k získání informací o těchto
objektech? Jsou to: obecní kroniky,
farní kroniky, soupisy křížů, soch
a kaplí ze 30. let 19. století a jejich
mladší doplnění a v neposlední řadě
také inventáře kaplí. Nejdůležitějším
pramenem jsou ale soupisy křížů
soch a kaplí které na základě rozhodnutí biskupské konzistoře museli
pro jednotlivé farnosti sestavit jejich
správcové.2 Cílem celé akce bylo vytvořit přehledný soupis existujících
křížů, soch a kaplí, který měl také
zachytit jejich vlastníky. Povinností
každého majitele se mělo stát založení kapitálu na údržbu sledovaných
objektů, aby vždy odpovídaly dobrému vkusu a oslavovaly Boha s náležitou úctou. Nařízení také upravovalo
postup u nově zřizovaného objektu,

který mohl být vysvěcen jen se souhlasem biskupské konzistoře. Souhlas
byl podmíněn povinností zakladatele
složit vklad na údržbu do kostelní pokladny a písemně se zavázat k péči
o založený objekt.
Pro farnost Markvartice byl soupis
sestaven 4. listopadu 1835.3 Je strukturovaný do jedenácti bodů: 1. kříž,
2. socha, 3. kaple, 4. umístění objektu, 5. na koho pozemku leží, 6. popis
objektu a stav zachování, 7. komu
přísluší údržba, 8. zdali je údržba vykonávána, 9. kde je uložen kapitál,
10. zda někdo jiný tuto údržbu převzal, 11. nápisy.
Autor soupisu nám zanechal několik
velmi zajímavých údajů, včetně plného znění několika nápisů. Pro farnost Markvartice existuje ještě jeden
stručný přípis o zrušení několika objektů pro nevhodný stav, ve kterém
již nebyly Bohu ke cti, ale spíše pro
urážku.4 Neméně zajímavým pramenem jsou také farní kroniky. V kronice farnosti Markvartice je zachyceno
zřízení několika nových křížků a to
i ve velmi pozdním období, dokonce
ještě v roce 1910.5 Neméně důležité
jsou prameny ikonografické povahy.
Mezi nimi lze především jmenovat
indikační skizzy stabilního katastru,
které vznikaly těsně před polovinou
19. století. Také vojenská mapování
zachycovala sledované objekty, které
pak armáda využívala jako důležité
opěrné body v krajině. Některé kříže,
sochy i kaple jsou těmito prameny
doložitelné již v 80. letech 18. století.
Důležitým a zajímavým pramenem
jsou dobové fotografie. Pro Děčín
a okolí patří k nejcennějším sbírkám
fotografická pozůstalost Franze Queissera (28. 7. 1876 – 25. 8. 1945), pedagoga na Německém státním vyšším
reálném gymnáziu v Děčíně a určitou
dobu také na zemědělské vysoké škole v Libverdě u Děčína. Od 30. let se
vydával s fotoaparátem za drobnými
památkami do blízkého i vzdálenějšího okolí Děčína. Jeho pozůstalost je

velmi přehledně zpřístupněná na internetových stránkách Státního oblastního archivu v Litoměřicích.6

1. Socha sv. Jana Nepomuckého
Najdeme ji na křižovatce dvou vedlejších cest pod železniční zastávkou
Markvartice v těsné blízkosti domů
čp. 354 a 365.
Na zadní straně středního dílu soklu
je několik letopočtů. Nejstarší letopočet 1801 je pravděpodobně datem
vzniku objektu.

Objekt stojí na podezdívce z režných pískovcových kvádrů a skládá
se z trojdílného soklu, na který nasedá socha světce v podživotní velikosti. Světec svírá v obou rukou kříž
s korpusem Krista. Je pojednán jako
kanovník v klerice, rochetě, almuci a s biretem na hlavě. Levou nohu
má mírně předsazenou, nese zatížení způsobené krucifixem, pravou
nohu má v koleni pokrčenou. Hlava
se sklání mírně doleva od hlavní osy
směrem k hlavě Ukřižovaného. Obrys postavy je mírně členitý. Drapérie
v dolní části kleriky a rochety je lineární a poměrně hluboká.
Objekt prošel rekonstrukcí ve druhé
polovině 90. let, socha byla nově osazena, došlo k vysprávkám na soklu
a osazení nové profilované římsy
s krycí deskou.
pokračování na další straně

Natalie Belisová, Putování po duchovním panství Krásnolipska, Děčín 2005, s. 26.
Archiv konzistoře Litoměřice (dále jen AKL), Consistorial Currenden, vom Jahr 1832 bis 1837, Band III, 1835, článek č. 2318, s. 136 – 138.
3
AKL, fond: Archiv far I, ŘK Markvartice 1705 – 1903, inv. č. 208, Verzeichniss derjenigen Kreuze, Statuen und Kapellen, welche im Markersdorf, und den dahin eingepfarrten Ortschaften errichtetet sind, nepaginováno, dále citováno: AKL, Soupis Markvartice 1835.
4
AKL, fond: Archiv far I, ŘK Markvartice 1705 – 1903, inv. č. 208, Ausweis über zwei im Pfarrsprengel zu Markersdorf früher bestandenen,
aber wegen Verstümmlung und Mangel an Renovirunhgskösten beseitigten Statuen, nepaginováno.
5
SOA Litoměřice – SOkA Děčín, fond: Farní úřad Markvartice, inv. č. 4 b, Liber memorabilium II., 1831 – 1926.
6
SOA Litoměřice – SOkA Děčín, Fotograﬁcká pozůstalost Franze Queissera z let 1930-1942, dostupné z: http://www.soalitomerice.cz/img/
queisser/ [cit. 30. července 2005].
1
2
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A) Ano 1801
B) IS1
C) 1856
D) 18192

pokračování ze str. 7
Socha i sokl je porostlý vegetací (mechy, lišejníky). Soudružnost
kamene je ale dobrá. Po celé ploše
objektu nejsou patrné žádné zbytky
polychromního ani monochromního
nátěru.
Nápisy na objektu
Na zadní straně středního dílu soklu
jsou tesané nápisy A, B, C a D
Písmo: polokurzivní – A) v. p. 2,5
cm / 7 cm, letopočet: 6 – 8 cm, kapitála – B) v. p. 6 – 9 cm, C) v. p. 6 cm,
D) v. p. 6 cm

1. Nejisté čtení, mohlo by se jednat
též o část letopočtu 18[--].
2. Pramen uvádí následující přepis
nápisů na zadní straně soklu: iniciály W.S., I.S. a letopočty 1801, 1823,
dle: AKL, Soupis Markvartice 1835,
Markvartice objekt č. 1.
Pramenné a literární odkazy
Objekt byl postaven na vrchnos-

tenském pozemku hraběte Thuna na
silnici z Benešova nedaleko od tvrze
„Rotenhof“.7 Silnice se proměnila na
málo používanou cestu a nedaleko
za místem, kde stojí socha sv. Jana
Nepomuského, je zcela přerušená.
V minulosti vedla přes celou obec paralelně s okresní silnicí Markvartice –
Benešov nad Ploučnicí. Při této cestě
byl také postaven objekt 4 a 5. V okolí
objektu 5 se bývalá cesta proměnila
na pastvinu. Některé části této silnice se používají dodnes, mají různý
charakter, od polní cesty až po silnici
s asfaltovým povrchem.

Josef Rybánský
AKL, Soupis Markvartice 1835, Markvartice, objekt č. 1.

7

Příště pokračování - socha sv. Františka Xaverského za kostelem sv. Martina a sv. Antonína Paduánského poblíž Kočegurů.

HOSPODSKÉ RADOVÁNKY

aneb lepší kulečník se hraje ve Veselé
Závěrem roku 2006 se konalo
ve Veselé již třetí utkání dvou
týmových rivalů v kulečníku. Po
vzájemném popichování mezi
štamgasty a návštěvníky bývalé
hospůdky U Zachardy se v místní restauraci Zlatopramen zrodil
nápad k pravidelnému měření sil. Tehdy vznikly dva týmy:
Špačkáči a Potočáci, proto byl
také důvod k usilovnému tréninku této bezvadné hry. Před tímto utkáním byla vzájemná bilance 2:0 pro Špačkáče, takže chtěli
dovršit hattrick a potvrdit tak, že

lepší kulečník se hraje ve Veselé.
Rozlosování dvou pětičlenných
týmů proběhlo za asistence Járy
Havlína ml., kterému děkujeme
za poskytnutí kulečníkového
stolu a občerstvování stresovaných borců.
Průběh utkání (karambol ve
čtyřech koulích do 200 bodů)
V prvním souboji se nezalekl
Petr Pavlus borce Jirky Mitrušky
ml. a překvapivě se domácí ujali vedení 1:0. V druhém vyhrál
s přehledem favorit David Šrámek nad Oldou Buluškem - 2:0.

Zleva: Míra Huček st., Láďa Kříž, David Šrámek a Milan Timoftej.
Na obrázku chybí onoho času indisponovaný Petr Pavlus.

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

Chleba se lámal ve „čtyřce“, kde
nově složená dvojice Milan Timoftej s Mirkem Hučkem st. po
boji udolala „Potočáky“ Jirku Mitrušku ml. a Marka Teznera - 3:0
a bylo zle! Vlajku pozvedl Franta
Louda ml., když porazil nevyzpytatelného Míru Hučka staršího - 3:1. Dobře připravený Pavel
Rybanský smetl ze stolu nováčka
Milana Timofteje a bylo o co hrát
- 3:2. Zaskočená dvojice Láďa
Kříž - Petr Pavlus se nezmohla na
nic a duo Olda Bulušek - Franta
Louda ml. srovnali na 3:3.
Vrcholem dne byla bitva o vítězný bod, zkušenější Láďa Kříž
versus bojovný Marek Tezner.
Průběh utkání zvedal místní diváky ze židlí a dlouho to vypadalo na velké překvapení. Ale
závěrečnou sérií štouchů zlomil
Láďa Kříž odpor soupeře a dovedl svůj tým k vítězné euforii
- 4:3!
Třetí prohra v řadě vede Potočáky, tedy bývalé návštěvníky
hospůdky U Zachardy, kde se
hrál dobrý kulečník, k zamyšlení,
jestli neoslovit zkušenější borce
na pomoc proti „rozčepýřeným
špačkům“. Samozřejmě soupeři
k vysněnému hatricku blahopřejeme!
František Louda ml.

únor 2007
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VYDAŘENÉ ŠTĚDROVEČERNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED
Na Štědrý den v 16 hodin se u Vánočního stromu sešlo přes 50 lidí,
kteří si přišli před štědrovečerní večeří společně zazpívat vánoční koledy, zapálit prskavky a vzájemně si

na nejkrásnější svátky v roce popřát
hodně štěstí, zdraví a lásky. Všechny
přítomné zcela jistě překvapila vysoká účast, ale přeci jen byla jedna věc,
kterou musíme obci vytknout, a to-

tiž, že nezajistila dostatek sněhu. Pak
už by klasické vánoční atmosféře
nechybělo vůbec nic. Snad se to do
příštího roku povede napravit.
-th-

ZVEME K NÁVŠTĚVĚ GYMNÁZIA V ČESKÉ KAMENICI
Učitelský sbor českokamenického
všeobecného osmiletého Gymnázia
upozorňuje žáky pátých a devátých
ročníků a jejich rodiče na termín
přijímacích zkoušek v tomto letošním roce, což je 23. duben 2007.
Předtím si můžete kdykoliv prohlédnout prostory školy přímo během výuky, seznámit se s obsahem
přijímacích zkoušek i jednotlivých
předmětů, nahlédnout do nově vybudovaných prostor multimediální

učebny i učebnu IVT. Zajímavá je
i možnost jazykových kurzů, výuka anglického, německého i francouzského jazyka, jazykové kurzy,
sportovní i jiné akce. dále vám jsou
k dispozici kdykoliv všichni vyučující i vedení gymnázia.
Upozorňujeme především na
možnost přestupu v jakémkoliv
ročníku, především po devátém,
přičemž každý jednotlivý přestup
bude řešen individuálně. Přihlášky

ke studiu je možno si vyzvednout
u výchovných poradců, popř. přímo v budově gymnázia. Termín
prvního kola přijímacího řízení je
stanoven na 23.4.2007.
Individuální návštěvu, která je
možná kdykoliv, je možno domluvit na tel. čísle 412 584 002,
nebo navštívit webové stránky
www.gymnazium-ck.cz
Mgr. Romana Dubská

Děkuji všem přátelům a známým za květinové dary a za projevy soustrasti při posledním
rozloučení s mým manželem.
Iva Kubešová

INFORMACE PRO OBČANY
Sběrný dvůr
Provozní doba
Úterý 15.00 - 18.00 hod
Sobota 8.00 - 11.00 hod

Tělocvična

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

Sportovní areál

Knihovna

Provozní doba
Úterý, čtvrtek 14 - 20 hod
Neděle
13 - 20 hod
Ceník
Posilovna
20 Kč/hod

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

(měsíční pernamentka 100 Kč)

Asfaltové hřiště 10 Kč/hod

studnety a duchodce 10 Kč)

Internet

10 Kč/30 min
-ml-

(skupiny 40 Kč/hod)

Termíny svozů pytlů s tříděným odpadem na rok 2007
13. 2.
27. 2.
13. 3.
27. 3.
10. 4.

24. 4.

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

JUBILEA
V měsíci lednu oslavili své narozeniny tito naši spoluobčané
pan Josef Hartl
pan Čeněk Humhal
V následujících dnech oslaví svá životní jubilea
paní Marie Kolářová, pan Bohumil Kukla a pan Václav Jungman.

Všem jubilantům přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost
v osobním životě.
MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ
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OSL AVY NOVÉHO ROKU 2007 SE POVEDLY
Již tradičně se konalo v naší obci,
na sále Obecního domu, nebo-li
„Óčku“, rozloučení se starým rokem. Nový rok přišlo přivítat možná
až nečekaně velký počet lidí, takže
byl opravdu „plný dům“. Oficiální
začátek byl na dvacátou hodinu,
kdy byly předvedeny standardní
a latinsko-americké tance. Předvádějící pár měl úspěch a sklidil
bouřlivé ovace všech přítomných.
Po taneční ukázce mohla propuknout volná zábava, do které občas
vstoupila nějaká zábavná soutěž.
Každý vítěz si mohl odnést cenu
v podobě láhve „šampaňského“.
Jako první přišel na řadu tanec
v páru, v kterém měl muž okolo
kotníku ovázaný balónek. Za úkol
ostatních bylo zneškodnit balónky
ostatních protivníků. Po úporném
boji zůstaly nakonec dva vítězné
páry, které se o cenu spravedli-

vě rozdělily. Další na řadu přišla
velmi atraktivní a zajímává hra:
„Kdo vypije nejrychleji celé pivo
brčkem?“ Zájemců se samozřejmě
našlo dostatek, a tak se mohlo začít. Po namáhavém a skličujícím
boji, zvítězil nakonec jen těsně
před svými soky Roman Rejžek.
A mohl si tedy odnést láhev sektu.
Poslední klání byl jakýkoliv možný tanec okolo židliček, kterých
bylo jak jinak o jednu méně než
soutěžních dvojic. Ale to už se blížila očekávaná půlnoc a slavnostní přípitek. Krátce po půlnoci, až
si všichni popřáli vše nejlepší do
Nového roku, přišlo překvapení.
Na fotbalovém hřišti byl připraven
malý ohňostroj. O příjemnou zábavu a posezení se zasloužil měrou
vrchovatou také pan Roman Pomíchal, který pouštěl reprodukovanou hudbu a vydržel až do brzkých

ranních hodin. Obecní Silvestr se
tedy vydařil a věříme, že takto to
bude i po další oslavy příchodu
Nového roku.
-ml-

MISTREM ÓČKA PRO ROK 2006 SE STAL JARDA FLIEGER
V sobotu 30.12.2006, den před
silvestrovskými radovánkami, se
v Markvarticích uskutečnil první ročník pingpongového turnaje
o šáňo. Před 14 hodinou odpolední se na sále Obecního domu sešlo
14 účastníků, kteří si chtěli změřit
své síly u zelených stolů. Hrálo se
ve čtyřech základních skupinách,
ze kterých do dalších vyřazovacích
bojů postoupilo osm nejlepších.
Turnajový pavouk vykrystalizoval
až do finálových zápasů, ve kterých
v zápase o třetí místo porazil
léty zkušenější Honza Koubek
o několik generací mladšího Vojtu
Hodbodě a obsadil tak bronzovou
příčku. V posledním, a po zásluze
také nejlepším zápase sobotního
odpoledne se v líté bitvě utkali Jarda Flieger a Slávek Šmejkal.
Několik přihlížejících diváků ve
finále zhlédlo zajímavé výměny, ze
kterých nakonec lépe vyšel Jarda

Flieger. Po pozitivních ohlasech
zúčastněných vypadá, že by se
předsilvestrovský turnaj mohl stát
pravidelnou markvartickou tradi-

cí a podle zákulisních informací
se do příštích let plánuje i předávání putovního poháru. Nechme
se překvapit.
-th-
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