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DOPRAVNÍ PROBLÉMY V OBCI
VYŘEŠÍ METRO
Dopravní přetíženost v obci je dlouhodobě neudržitelná. Bez toho aby jste sami vskočili do vozovky Vám
těžko nějaký automobil zastaví sám od sebe. „Děti chodící do školy už mají téměř problém přejít silnici a často
kvůli tomu dochází pozdě na vyučování,“ připojuje se
ředitel školy Miroslav Kroupa.
pokračování na str. 3 a 4

Nové metro zdokonalí a usnadní přepravu po Markarticích. Jestli okolní obce přistoupí na naše požadavky, bude
dokonalá dopravní síť časem rozvedena i k nim. Zatím se
s ostatními obcemi vyjednává.

Aktuální dění v obci i mimo ní na
http://www.markvartice.cz
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Globální oteplování

Nevím jak vy, ale já letos žádnou zimu neměl. Místo bruslení na zamrzlém rybníce, jsem pobíhal na
asfaltové ploše, tulipány a narcisky pučí někdy od
Vánoc, motýly a zmatené čmeláky potkávám téměř
denně a české silnice nejsou na jaře jak tankodrom.
Účty za topení nestojí letos ani za řeč, což jistě těší
babičku, která s tím svým důchodem sotva vyjde.
A určitě to netěší pány z Gaspromu, RWE Transgas
a Mosteckou uhelnou, kterým platíme, když topíme
respektive letos netopíme a neplatíme. Což nebude
dlouho trvat a energie a teplo podraží, aby těmto
novodobým lichvářům nepoklesli jejich pohádkové
zisky. Rovnice se tedy změní na netopíme a platíme.
I přes ušetřené prostředky za teplo, zimní pneumatiky a nemrznoucí směsí nevím, zda si přát další takovou teplou zimu. Vystudovaní odborníci v oboru
nám totiž tvrdí, že se země nebezpečně otepluje a to
díky nám, lidem.
Myslím, že takové oteplení by nemuselo být špatné. Na Moravě, by mohla dozrát, tak dobrá vína
jako v jižní Francii nebo Kalifornii. K moři bychom
jezdili místo do Egypta, tak do Polska k Baltu.
V Maďarsku by se pěstovaly papriky a rajčata celý
rok a mi bychom v zimě ušetřili na naftě, když musíme tuto zeleninu dovážet z jižní Evropy. Toto by
nebyly věci, která se již v historii nikdy nestaly.
Císař Karel IV., velký příznivce dobrého vína, po
příjezdu do naší země ihned nakázal založit vinice.
Nebylo to proto, že to byl mocný císař německý, ale
proto, že v tehdy Čechách bylo mnohem tepleji než
je dnes. Neboť bývají doby kdy je teplo a kdy zima.
A zima přišla o dvě století později a vinice zcela zmizely, protože to víno se nedalo pít. Opět se vrátily až
v osmnáctém století, ale po zkušenostech už ne tolik. Lidí v té době nebylo tolik a za globální zimu
a teplo, pravděpodobně asi nemohli. Což jsou časté
argumenty, některých ekonomů např. pana prezidenta Václava Klause. Kteří tvrdí, že za toto současné teplo, nemohou lidé a slovo globální oteplování je
jen ekologická mediální bublina. Tito lidé jsou však
v menšině, protože proti nim stojí spousta vědců,
doufejme, že nezaplaceni výrobci větrných elektráren, se svými výzkumy, kteří jasně říkají, že za teplo
můžeme mi lidé.
A teď, abych po těch všech teorií a výzkumů nevěděl, zdali si přát do dalších let zimu podobnou
té letošní, nebo dva metry sněhu do dubna, jako
v té minulé. Vím snad jen to, že na Slovensko do
hor tento rok nepojedu, protože tamní medvědi
se letos v (ne)zimě prý moc nevyspali a jsou nervozní.
Jakub Nerad
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Markvartice,
konaného dne 15. března 2007 od 18.00 hodin ve společenské místnosti kabin.
Usnesení čj. Z –8/2007
Zastupitelstvo obce schválilo v počtu 9 hlasů návrhovou komisi ve složení Jiří Zach, Miroslav Milfait a Václav Zákravský.
Usnesení čj. Z – 9/2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce za leden a únor 2007
- stav účtu k 28. 2. 2007 - 1 066 161,90 Kč
- příjmy k 31. 12. 2006 - 977 990,43 Kč
- výdaje k 31. 12. 2006 - 828 944,37 Kč
Usnesení čj. Z – 10/2007
Zastupitelstvo obce schválilo v počtu hlasů 7 pro (1 se zdržel) rozpočtovou změnu č. 1.
V následujícím znění:
Příjmy - neinvestiční přijaté dotace snížení dle metodiky Ústeckého kraje o 2 000,-Výdaje - neinvestiční příspěvky pro ZŠ – snížení o 75 000,-- komunální služby -platy zaměstnancům v pracovním procesu – navýšení o 99 800,- požární ochrana – navýšení o 50 000,-- odměny členům zastupitelstva – snížení o 76 800,-Usnesení čj. Z – 11/2007
Zastupitelstvo obce v počtu 7 hlasů (1 se zdržel) schválilo prodej části pozemku 1816/1 –12 m² - ﬁrmě ČEZ – pozemek
u tel. ústředny, cena za m² 40,--, jde o cenu obvyklou.
Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy (1 se zdržel) prodej pozemků 1737/1 – 837 m² a 1737/2 – 1710 m² panu Minaříkovi za
celkovou cenu 500,--, jde o pozemky vydané náhradou za pozemky, které obec neoprávněně prodala.
Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy pronájem části pozemku č. 381/1 panu Podmajerskému, jde o část mezi garážemi
u čp. 377 a 376, nájemní cena za m² 0,80..
Usnesení čj. Z-12/2007
Zastupitelstvo obce schválilo v počtu 8 hlasů záměr pronájmu části pozemku 372/2 o výměře 150 m² , jde o pozemek před
bytovkou čp. 383.
Usnesení čj. Z – 13/2007
Zastupitelstvo obce schválilo v počtu 7 hlasů (1 se zdržel) výpověď z nájmu nebytových prostor paní Makovičkové k 1. 4.
2007 s tříměsíční výpovědní dobou.
Usnesení čj. Z 14/2007
Zastupitelstvo obce schválilo v počtu hlasů 5 (1 proti, 2 se zdrželi) uzavření smlouvy s ﬁrmou Uniles na těžbu kalamitního
dřeva, nabízená cena 750,-- za m³ dřeva.
Zastupitelstvo obce neschválilo
(8 hlasů proti) nabídku pana Pudila, cena 600,-- za m³ a rovněž neschválilo nabídku pana Krejčíka,(3 hlasy pro, 2 proti
a 3 se zdržely ), cena za m³ 810,--.
Usnesení čj. Z 15/2007
Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy uzavření Mandátní smlouvy s 1. Severočeským družstvem zdravotně postižených
o zajištění ochrany majetku Obce Markvartice – připojenína PCO.
Usnesení čj. Z 16/2007
Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace – Zpracování územně plánovací
dokumentace obce Markvartice. Projekt bude dokončen do 30. 9. 2007.
Usnesení čj. Z 17/2007
Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy (1 byl proti) uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
k uložení a provozování kavelového vedení VO a MR.
Usnesení čj. Z 18/2007
Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy uzavření Smlouvy o poskytování služeb SDH Markvartice obci Huntířov, za paušální
poplatek 10 000,-- + refundace mezd hasičů.
Usnesení čj. Z 19/2007
Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy uzavření Smlouvy o poskytování služeb účetnictví SOČK.
Usnesení čj. Z 20/2007
Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy (1 byl proti) rozpočet Svozku obcí Benešovska, rozpočtované příjmy i výdaje ve výši
145 000,-- a rozpočet Svazku obcí Českokamenicka, rozpočtované příjmy a výdaje ve výši 604 500,-Usnesení čj. Z 21/2007
Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy podání žádosti o dotaci na rekonstrukci hasičárny, tento dotační titul vyhlašuje
Krajský úřad Ústeckého kraje.
V Markvarticích dne 19. března 2007

Ing. Petr Hodboď
starosta
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Blanka Novotná
místostarosta
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UNIKÁTNÍ PROJEKT MARKVARTICKÉHO METRA
pokračování ze str.1
Obecní zastupitelstvo rozhodlo
problém řešit a nečekat na první
tragédii. „Ano, opravdu jsme se
rozhodli jednat. Na každém druhém veřejném zasedání obyvatelé
vznášeli připomínky na přetíženost
hlavní silnice, např. pan Hakl si
neustále stěžuje, že mu kvůli hluku
z nadměrné dopravy začíná praskat
dům, kvůli vyjetým kolejím a neudržovanému příkopu mu zatéká až
do sklepa. Situace už byla opravdu
neudržitelná,“ řekl starosta obce
Petr Hodboď. Obecní zastupitelstvo
proto schválilo a zadalo projekt pro
výstavbu metra, který má značně
ulehčit dopravní přetíženosti a zlepšit dopravní obslužnost Markvartic
a okolních obcí.
„Podrobný plán metra už je hotov,
nyní se čeká na potřebná povolení. Myslím, že do konce roku by se
mohlo poprvé kopnout,“ řekla místostarostka Blanka Novotná, která
je přípravou plánu „M“, jak mu je
mezi zastupiteli přezdíváno, pověřena. „Obec bude sice po následující rok rozkopána, ale využijeme
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toho k položení veškeré kabeláže
do země, takže nejen, že do dvou
let bude celá obec bez drátů, ale navíc bude mít i metro,“ uzavírá Blanka Novotná.
Celý projekt je dokonce už tak
daleko, že se zastupitelé shodli
na názvech jednotlivých zastávek
metra. „O některých názvech jsme
sice debatovali až do brzkých ranních hodin, ale nakonec jsme se
víceméně na všech shodli,“ pozna-

vracející se ve večerních hodinách
z restauračních zařízení mohli splést
zastávku a nakonec i místo, kam by
se měli každý večer vracet. „To na-

menal zastupitel Pavel Rybánský.
Pouze pan Milfait chtěl, aby se zastávka pod jeho bytem jmenovala
„Domů“, aby si ji nemohl splést, ale
zastupitelé ho nakonec přehlasovali s tím, že by si místní štamgasti

konec uznal i pan Milfait s tím, že
by mu to asi doma nedělalo zrovna
dobře,“ uzavírá Pavel Rybánský. Zastávka se nakonec bude jmenovat
„Milfaitova“.
-th-
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Metro pro obec znamená výzvu!
Naše obec nemá žádného světově proslulého rodáka, USA neplánuje za humny postavit radar
a prý nám tu nepostaví ani jedninou malinkatou raketičku. Ale nevadí, obec si poradí sama a v síni
slavných si přece jen najde místo,
a nebude to žádné místo v rohu,
kterého si nikdo nevšimne (těch
všemožných slavných, radarů
a raket se ve světě potuluje). Bude
se pyšnit primátem první obec
s vlastní podzemní dráhou – Markvartické Metro (dále jen MM).
Výstavba nebude levnou záleži-

tostí a neobejde se bez vynaložení
velkého úsilí všech občanů obce,
ale pevně věřím, že to bude stavba prospěšná všem beze zbytku.
Ze silnic zmizí neukáznění chodci
s holí a osobní doprava se přesune do metra, provoz tak bude
více plynulý, doprava do obchodů a restauračních zařízení bude
rychlejší a lidé poberou objemnější nákupy (ušetří čas), respektive
si mohou dát nejen o jedno pivo
více, beze strachu ze zajetí automobilem (či případného odebrání
řidičského průkazu). Na místním

stadionu se již nebudou opakovat výtržnosti mezi radikálními fanoušky, pořádková služba je rozdělí do různých souprav metra. V
nočních vlacích se budou navazovat nové známosti, volně pobíhající pes pana Jakeše nebude mít
koho ohrožovat a v neposlední
řadě, provoz MM vytvoří několik
desítek nových pracovních míst.
Takto bych mohl pokračovat dále
a dále, ale vy si jistě tu svoji výhodu pro sebe najdete.
Metru zdar!
Jakub Nerad

Metro? Děkuji nechci!
Při každodenní cestě z místního
pohostinství domů, si pročítám
u Národního výboru vývěsní
desku. Ale to, co jsem se tam
dočetla minulý týden, no lidičky
tam nahoře, vy jste se snad doslova pomátli!? Co si s tím krtkem
(slangový výraz pro metro - pozn.

redakce) tady počneme, to zas
bude peněz! To se ani nechce věřit, že česká vrcholná politika dorazila i k nám.
Vy snad nevíte, jak takové velkostavby u nás v obci dopadají.
Se koukněte okolo sebe na koupaliště nebo kravín, tam se teď

dokonce prý má těžit nějaký písek, nebo co?
A dopravní situace ta bude pořád špatná, protože mi starší stejně budeme chodit pěšky a drbat
uprostřed silnice.
A basta!
autorka se nepodepsala

Dvakrát Zlatý erb pro obec Markvartice
Obec získala v krajském kole
soutěže Zlatý erb 2007 o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí hned dvě
ocenění: Cenu veřejnosti a cenu
za nejlepší elektronickou službu
– multimediální kroniku. Vyhlášení soutěže se konalo 20. března v budově krajského úřadu Ústeckého kraje. Obě ceny předal
hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc
do rukou starosty Petra Hodbodě a správce webových stránek
Jakuba Nerada. Naše obec tak
v těchto kategoriích postoupila do celostátního kola, jehož
vyhlášení se uskuteční začátkem 2.dubna na konferenci ISSS
v Hradci Králové.

Zajímavostí je, že jako jediní
jsme si z Ústí odvezli hned dvě
ceny a také, že v obou kategoriích jsme porazili i větší města
jako Děčín, Ústí nad Labem či
Most. O vítězství ceny veřejnosti rozhodli všichni, kdo poslali
stránkám svůj hlas. Všem, kteří
tak učinili na webových stránkách obce, upřímně děkujeme.
Vzhledem k tomu, jak rychle
stránky vznikaly, jsou pro nás
ceny velkou odměnou. Do příštího ročníku soutěže se vynasnažíme opravit nedostatky, které
soutěž ukázala a nadále rozšiřovat služby a informovanost
občanů. V blízké době chystáme vylepšovat multimediální

kroniku, zdigitalizovat obecní
kroniku a především více zapojit
jednotlivé složky, školu i občany
Markvartic, aby přispívali svými
články a názory.
-th-

Podnikatelé se mohou prezentovat na obecních stránkách
Na webových stránkách obce www.markvartice.cz se připravuje sekce o podnikatelích
a firmách působících v Markvarticích.
Chcete-li tedy prezentovat svou firmu na webu, pošlete prosím informace, které chcete zveřejnit
(název firmy, popis činnosti, kontaktní informace, případně fotografie)
na e-mailovou adresu jakubnerad@gmail.com nebo je přineste na Obecní úřad.
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PAVEL RYBÁNSKÝ: Prioritou je dostavba sportovního areálu
Druhým z „řadových“ zastupitelů, který dostal otázky od redakce zpravodaje, se stal předesda finanční komise Pavel Rybánský.
V zastupitelstvu jsi již své druhé volební období. Co tě vedlo
v roce 2002 k tomu stát se zastupitelem?
Ten rok poprvé do voleb kandidovalo naše TJ SK a na kandidátku
jsem se nechal napsat i ze zvědavosti, kolik lidí mě bude volit. Do
zastupitelstva jsem se nakonec dostal jako náhradník.
Jak hodnotíš svoje působení
v zastupitelstvu?
Já asi kladně.
Čím si myslíš, že si nejvíce prospěl obci?
Tak to nemám představu...
Co je v následujících letech nutné v obci vyřešit? Má v něčem
obec rezervy?
Po tom, co energetika zakope
elektrické vedení do země, bude
nutné opravit silnice, které jsou už
dnes ve špatném stavu.
Zažil si během svého působení
v zastupitelstvu něco, že si měl
chuť s tím tak říkajíc seknout?
Seknout úplně ne, ale některé zbytečné hádky zrovna nemusím.
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?

Na politickou budoucnost nemyslím a hlavním plánem je pro mě dokončení sportovního areálu.
Jsi předseda pětičlenné finanční komise. Co je hlavním úkolem
této komise?
Finanční výbor je kontrolní orgán,
který se i spolupodílí na vytváření
rozpočtu a případných rozpočtových změn.
Máš blízko ke sportu, přesněji
řečeno k fotbalu. Kam by se měla
budoucnost sportu resp. fotbalu
v obci ubírat?
Jako TJ SK se snažíme udržet dvě
mládežnická družstva, i když je to
každým rokem těžší. Dětí ubývá,
větší a bohatší kluby skupují hráče
už v mládežnickém věku. Jednou
z možností do budoucna je případné spojení s jiným klubem nebo nějaký hodně silný sponzor.
Markvartické fotbalové družstvo
již dlouhá léta výborně reprezentuje obec. Jak hodnotíš podporu
klubu od obce?
Pozitivně.
Nenašel by se v obci i nějaký
jiný sport, který by se mohl dělat
profesionálně, než jen fotbal?
V jakémkoliv sportu jde o dvě věci
- peníze a lidi. Když seženeš peníze, máš dostatek lidí, kteří mají

chuť sport dělat a člověka, který
to celé povede, pak můžeš některý ze sportů dělat. Pokud tyto věci
nemáš, tak má sportovní klub jepičí
život.
Nemyslíš si, že by obec měla
více podporovat i další volnočasové aktivity pro děti a mládež
v obci?
To je taky o chuti a chtění - oplocená asfaltová plocha, ping-pongové stoty, plážové hřiště, místo na
petanque, prolejzačky, posilovna myslím že je toho celkem dost, ale
viz. předešlá odpověď. Pokud někdo nesvolá nebo neuspořádá nějaký turnaj, tak se nikdo nechytne.
V obci se buduje sportvní areál, vznikají různá sportoviště pro
různé sporty. Dokážeš si představit jeho plnohodnotné využití
i pro obyvatele okolních obcí? Jak
chce obec do areálu přilákat více
návštěvníků tak, aby byl dobře
využit?
Jedna z věcí co už dnes funguje
pro obyvatele z okolí je beachvolejbalové hřiště. Na přilákání dalších
je nutné celý areál dokončit, nebo
alespoň z větší části. Pak je samozřejmě otázka případného ubytování skupin a dobré reklamy.
-jnDěkuji za rozhovor.

DROBNÉ SAKRÁLNÍ OBJEKTY V MARKVARTICÍCH II.
2. SOCHA
SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO
Najdeme ji východně od hřbitovní zdi
za kostelem sv. Martina. Vznik objektu
je datován letopočtem na zadní straně
horního dílu soklu vpravo do roku 1750.
Objekt se skládá ze zbytků pískovcové
dlažby, základového stupně, bohatě
profilovaného třídílného soklu, na který
nasedá torzo sochy natočené z profilu.
Postava klečí na levé noze, pravou nohu
má pokrčenou v koleni a posunutou dozadu. U kolen je patrné torzo paty kříže,
u kterého světec klečel. V levém koutu
podstavce sochy je klobouk. Objekt je
v žalostném stavu, pískovcová dlažba
je rozrušená a z části chybí. Základový stupeň je silně narušený, na přední
straně v jeho dolní části chybí lícové
kvádry. Na soklu je patrná degradace
1
2

materiálu, především na bočních stranách v prostoru čabrak, dále se výrazně
projevuje v okrově zbarvených žílách
a na předsazených profilacích. Socha je
v torzálním stavu dochovaná přibližně
z jedné třetiny. Objekt je napaden vegetací především v horní části. Sokl je
na několika místech postříkán zelenou
barvou.
Nápisy na objektu
Na přední straně středního dílu soklu
je v kartuši tesaný nápis A s chronogramem, zvětralý, poškozen zejména ve
třetím a čtvrtém řádku. Zkomolený přepis uvádí pramen1. Na zadní straně horního dílu soklu je vpravo tesaný nápis B.
Obsah textu je deformován snad při některé z oprav objektu, původní správné
znění uvádí pramen2. Na zadní straně
střední části soklu vlevo je v mělké ob-

AKL, Soupis Markvartice 1835, Markvartice, objekt č. 12.
AKL, Soupis Markvartice 1835, Markvartice, objekt č. 12.
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délné vpadlině
v pozitivním
reliéfu provedený nápis C,
informující
o opravě
objektu
v roce 1934.

pokračování na další straně
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pokračování na ze str. 5
Písmo: kapitála – v. p. A) 6 cm, chronogram: 7,5 cm.; B) 5,5 – 6 cm, C) 2 cm
A) STATVEN / EINES HEILLIGEN /
FRAN XAVERII / EIIFRIGEN BVS
PREDIGERS. BEII / HIER GEHALLTENER/
MISSION GOTT ZV / EhREN
ERbAVT3
B) PFARRER HEIN / ANTON MAY /
RICHTER / IN / GERSDORF / 17504
C) RENOF 1934
Datum: A) chronogram (1749). Nejisté čtení.
Pramenné a literární odkazy
Objekt je umístěn za farní zahradou na
pozemku, který patřil hraběti Thunovi.
Soupis drobných památek uvádí stručný popis objektu: „Socha sv. Františka
Xaveria, spolu s křížem, oba z kamene“.5
V září roku 1860 do Markvartic přicestovali misionáři z jezuitského kolegia
v Bohosudově, a kromě kázáni v místním svatostánku, došlo také na kázání
pod širým nebem k připomínce svátku
Povýšení svatého Kříže. Kázání se odehrálo v těsné blízkosti sochy sv. Františka
Xaverského. Kde byla postavena improvizovaná kazatelna, ze které držel kázání
misionář páter Mathias Gruber a nabádal
v něm místní věřící k vytrvalosti ve víře
a lásce.6
3. SOCHA
SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO
Sochu najdeme na pozemku poblíž
domě čp. 218. Vznik objektu je datován
letopočtem na zadní straně soklu do
roku 1750. Objekt je umístěn v blízkosti zemědělsky využívaného pole
v sousedství dnes již nepoužívané takzvané horní kostelní
stezky. Skládá se ze základového stupně, na který nasedá
trojdílný sokl. Na třech stranách spodního dílu soklu jsou
v kartuších nízké reliéfy
světců: na čelní straně
sv. Jan Nepomucký, na
pravé straně sv. František
z Assisi a na levé straně
archanděl Michael.
Jan Nepomucký je pojednán en face v oděvu
kanovníka, v obou rukách drží kříž s korpusem Ježíše Krista, který má diagonálně položený na
pravé ruce směrem nahoru z leva do-

prava. Hlavu má vychýlenou vpravo
dolů, očima sleduje hlavu Krista. Hlavu
Jana Nepomuckého zdobí zbytky pěti
hvězd. Na reliéfu jsou dobře patrné
zbytky polychromie. Černá a bílá na biretu, hvězdy a oči jsou černé, rty červené, almuci bílé, ramena kříže červená
v dolní části je kříž červenočerný. Kartuše má tvar oválu, po obvodu je zdobená stylizovaným vegetativním motivem
se zbytky červené, černé a modré polychromie.
František z Assisi je pojednán z profilu,
oděný v řádovém rouchu s kapucí, ruce
má sepjaté na hrudi. Kartuše je méně
zdobná, má tvar oválu zdobeného rokajovým motivem. Zbytky barevnosti jsou
hůře patrné. Rty světce: červená, kartuše v dolní partii červená a černá.
Archanděl Michael je pojednán en
face. Oděný jako římský legionář
v pancíři a suknici, přes pravou ruku
má přehozený plášť, který mu splývá dolů podél těla. Ve zdvižené pravé ruce drží meč a v levé ruce štít.
Na hlavě má helmici s ozdobou. Nad
jeho levým ramenem vystupuje horní část křídla. Na štítu je subtilní kříž
s mírně rozšířenými konci ramen. Na
reliéfu jsou dobře patrné zbytky polychromie. Helma černá, plášť matně červený, křídlo sytě červené, štít
v ploše černý, kříž bílý, suknice černobílá.
Na horní díl soklu nasedá podstavec
sochy. Mezi středním a horním dílem
soklu je na čelní straně ukotven železný
držák na lucernu.
Plastika sv. Antonína Paduánského
byla v podživotní velikosti. Dnes je dochovaná přibližně do pasu, horní polovina chybí. Z vrcholu torza ční železný
prut. Na čelní straně torza je reliéfně
zobrazen růženec a konec cinguli. Drapérie je mělká a lineární.
Objekt je ve špatném stavu, v minulosti pravděpodobně záměrně poškozený. Na zadní straně objektu je do výšky cca 20 cm patrné působení vzlínající
vlhkosti s výkvěty vodou rozpustných
solí. Objekt je po celé ploše napaden
vegetací. Korozívní degradace kamene probíhá především na vystupujících
profilacích a ve zvýšené míře v okrově
zbarvených žilách. Již v minulosti byly
degradované části římsy nahrazeny betonovými plombami, které postupně

odpadávají a kámen je odhalen dalšímu
zvětrávání. Pojivo ve spárořezu vypadává. Objekt je mírně vychýlený od osy
směrem dozadu.
Nápisy na objektu:
Na zadní straně soklu je tesaný nápis.
Písmo: polokurzivní – v. p.) 4 cm / 6 cm,
letopočet: 4 – 5 cm, datum 3 – 8 cm.
An[n]o 1750 d[en] 24.Sept.(ember).
Pramenné a literární odkazy:
V soupisu drobných sakrální objektů z roku 1835 autor píše, že objekt
se nachází na horní kostelní stezce
na pozemku sedláka Johanna Röslera
z čp. 218. Stezka v minulosti zkracovala
vzdálenost mezi dolní částí obce a kostelem, který stojí v horní části Markvartic na hranici katastru obce Veselé. Kromě sv. Antonína pramen z roku 1835
zmiňuje na horní kostelní stezce další
objekt, šlo o dřevěný kříž na pozemku,
který patřil hraběti Thunovi. Podle historických map7 je možné rekonstruovat
i jeho pravděpodobné umístění. Větší
část stezky, která vedla po horní hraně
údolního svahu nad obcí směrem od
Horních Habartic vpravo, byla, pravděpodobně v období po druhé světové
válce při scelování polí, rozorána. Torzo
stezky je možné pozorovat v blízkosti
sochy sv. Antonína. V seznamu drobných sakrálních objektů uvádí autor také
stručný popis objektu: „Socha sv. Antonína Paduánského na kamenném
sloupu, a tento opět na kamenném
podstavci, na jehož čelní straně jest
zobrazen obraz sv. Jana Nepomuckého, vpravo obraz sv. Františka z Assisi, a vlevo obraz sv. Michaela. Výše
na zobrazení sv. Antonína je malý
kříž z kamene“. Objekt byl v roce 1835
v dobrém stavu a měl na sobě dva tesané
letopočty. V blízkosti svatého Antonína
to byl letopočet 1830 a na zadní straně objektu 1750. O dobrý stav objektu
se staral majitel pozemku.8 Autorství
sochy je připisováno markvartickému
sochaři Johannu Wenzlovi Fügerovi.9
V dalším pokračování se budeme věnovat dvěma kovovým křížům na pískovcových soklech. První objekt stojí
u domu čp. 89 a byl v nedávné době
rekonstruován. Druhý objekt stojí na
pozemku za domem čp. 23, ten sice
není v nejlepším stavu, ale za to je velmi zajímavý. O tom ale až příště.
Josef Rybánský

3
Pramen uvádí následující přepis textu: STATVEN EINES HEIILIGEN / FRAN. XAVERII EIIFRIIGEN BVS / PREDIGERS BEII HIER
GEHAL / DENER MISSION GOTT ZV /EHREN ERBAVT, dle: AKL, Soupis Markvartice 1835, Markvartice objekt č. 12.
4
Pramen uvádí následující přepis textu: ANTON HEIN, PFAHR ALLDA. / ANTON MAY, RICHTER IN / GERSDORF, 1750, dle: AKL,
Soupis Markvartice 1835, Markvartice objekt č. 12.
5
AKL, Soupis Markvartice 1835, Markvartice objekt č. 12.
6
SOA Litoměřice – SOkA Děčín, fond: Farní úřad Markvartice, inv. č. 4 b, Liber memorabilium II., 1831 – 1926, s. 68.
7
Národní archiv Praha, Stabilní katastr, indikační skizzy 1826 – 1843, kraj Litoměřice, Markvartice, inv.č. Li 300½ a podle mapy 1:75 000
vydané Vojenským zeměpisný ústavem v Praze 1926.
8
AKL, Soupis Markvartice 1835, Markvartice objekt č.14.
9
Alfred HERR, Heimatkreis, Tetschen – Bodenbach, Nördlingen 1977, s. 513.
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PŘES ZIMU FOTBALISTÉ NEZAHÁLELI
Jak letos probíhal Fecido Cup

Fecido Cup „starých pánů“ otevírá pravidelně fotbalový rok. Na pět
turnajů jdoucích za sebou po 14-ti
dnech se vždy těší již několik let
stejná sestava mužstev – Feicido,
Česká Kamenice, Prysk, Kamenická Nová Víska, Bukovina a domácí
borci. Ti po celou dobu turnajů byli
na prvních místech v tabulce. Konečné umístění vyznělo nejlépe pro
domácí Markvartice. Druhá Česká

Kamenice, třetí Prysk, čtvrtá Bukovina, páté Fecido a šestá Kamenická
Nová Víska. Nejlepším, střelcem se
stal místní Zbyněk Zeman s 27 góly.
Nejlepší brankář byl vyhlášen Václav Mysliveček z Bukoviny. Tři prvá
družstva obdržela krásné poháry
a všechny vkusné diplomy z „dílny“
Petra Culka st. Jednotlivci obdrželi
vkusné sošky a také diplomy. Tak
jak nekompromisně probíhaly boje

na palubovce, tak nekompromisní byly i závěrečné oslavy – obojí
v duchu „fair play“. Duší celé náročné akce byl jako každý rok Dušan
Rybářský z Veselé, rodák z Markvartic. Sponzorem této akce byla firma
FECIDO Karel Havlíček ml. též rodák
z Markvartic. Podrobnosti z jednotlivých turnajů jste mohli sledovat
v Děčínském deníku.

Palubovka pro mladší žáky
Tradiční turnaj po šesti satelitních turnajích, který byl zahájen
13. ledna 2007 a ukončen 7. března posledním kláním. A bylo se
na co koukat. V posledních dvou turnajích se dařilo našim mladým nadějím a oba poslední turnaje vyhráli. Ne tak tomu bylo na
samém začátku turnajů. Dvakrát po sobě byli poslední. Během
turnaje šla pak jejich výkonnost nahoru a zajistili si tím druhé místo
za celkovým vítězem Juniorem Děčín.
Výsledky našich v posledním turnaji:
Markvartice - Junior 3:2, Markvartice - Březiny 1:1,
Markvartice - Č. Kamenice 1:0, Markvartice - Řezuz 2:0.
Prvá tři družstva obdržela krásné poháry a všechna
družstva a jednotlivci vkusné diplomy (opět z dílny Petra
Culka st.). Dále byly vyhlášeni a oceněni medailemi tři
nejlepší střelci gólů. První Janda - Markvartice 11 gólů,
druhé a třetí místo Hübschman a Šmalcl oba Junior Děčín
10 gólů. I při vyhlášení nejlepších brankářů jsme měli
svoje zastoupení. První byl Prant Jiří z České Kamenice,
druhý Vaníček - Markvartice a třetí Beníšková Eliška Junior Děčín. I tady jste mohli sledovat podrobnosti ze
všech turnajů v Děčínském deníku.

KONEČNÁ TABULKA
1. Junior Děčín
2. Markvartice
3. Březiny
4. Řezuz
5. Č.Kamenice

52:21
53:32
40:38
34:41
17:37

62 bodů
44 bodů
39 bodů
28 bodů
25 bodů

Jak dopadl přípravný turnaj dospělých
Přípravný zimní turnaj „Áčka“
pod širým nebem na hřišti menších rozměrů a s menším počtem hráčů. Po dobu pěti týdnů
za sebou se hrály na spodním
hřišti dvojzápasy. Až na jeden
turnaj se hrálo na poměrně, na
dané podmínky, dobrém terénu.
Myslím si, že turnaj splnil naše
očekávání. Kompletní zajištění

splňovalo vše – dobře připravené hřiště, vyhřáté kabiny, horký
čaj, sprchy s horkou vodou a pořadatelská služba.
Jednotlivé výsledky celého
přípravného turnaje:
Markvartice – Boletice 6:6,
Markvartice – V. Bukovina 7:7,
Markvartice – D. Habartice 5:1,
Markvartice – Huntířov 3:7,

Boletice – V. Bukovina 11:5,
Boletice – D. Habartice 5:1,
Boletice – Huntířov 7:3,
V. Bukovina – D. Habartice 4:7,
V. Bukovina – Huntířov 3:8,
D. Habartice – Huntířov 6:6
Nejlepším střelcem byl místní Kremla - 8 gólů. Ale i ostatní
střelci se činili. Padlo neuvěřitelných 106 gólů tj. více než 10
gólů na utkání.
František Renka

KONEČNÁ TABULKA:
1. Boletice
27:15
2. Huntířov
24:19
3. Markvartice
21:21
4. D. Habartice
15:18
5. V. Bukovina
19:33
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10 bodů
7 bodů
5 bodů
4 body
1 bod
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Informace o zápisu žáků do 1. třídy
Dne 8. 2. 2007 proběhl v ZŠ Markvartice zápis žáků do 1. ročníku pro
školní rok 2007-08.
K zápisu bylo pozváno 14 dětí,
dostavilo se 13 dětí. Z celkového
počtu zapisovaných bylo 7 chlapců
a 6 dívek. K docházce do příští první třídy bylo přijato 12 dětí, rodiče 1
dítěte žádají odklad povinné školní
docházky.
Zápis organizuje škola každý rok
obdobně: děti si povídají s učitelkami, pochlubí se svými dovednostmi
(např. se znalostmi počítání a geometrických tvarů), nakreslí obrázek,
řeknou básničku či zazpívají písničku. Na základě těchto dětských výkonů vyučující posuzují, zda dítě je
zralé k zahájení školní docházky.
Protože naše vyučující na prvním
stupni mají již mnohaleté zkušenosti, dokážou posoudit, zda dítě
je k povinné školní docházce dobře
připraveno. Letos se všechny paní
učitelky shodly v jednom nepříliš
lichotivém závěru: většina dětí přichází k zápisu s velkými nedostatky ve výslovnosti. Tak velký počet
dětí s vadami řeči jsme ve škole za
posledních 10 let ještě neměli. Ze
zápisních lístků namátkou vybírám
závěry vyučujících: „...chlapec s vadou výslovnosti r a ř...“; „... chlapec
nesprávně vyslovuje r, h a ř...“;
„... chlapec nesprávně vyslovuje v,

l, r, ř, š, č a ž...“; „... chlapec nesprávně vyslovuje r, l a ř...“;
„... chlapec nesprávně vyslovuje ž,
č, ř a t...“; „... dívka nesprávně vyslovuje r, č, l, ř a š...“
„... chlapec špatně vyslovuje, až na
hranici srozumitelnosti... “;„... dívka
nesprávně vyslovuje r a ř, dochází
na logopedii...“; „... dívka nesprávně vyslovuje r a ř...“
Také se vám zdá, že na 12 přijatých prvňáčků je toto až příliš častý
výskyt vady řeči? Tak máme stejný
názor. A řekněme si upřímně: toto
je velký nedostatek, který musí
s dětmi odstraňovat v první řadě
maminka či tatínek. Mateřská škola
vede nápravu řeči, ale krátké cvičení ve školce nepostačí na to, aby
byla vada odstraněna. Rodiče by
měli s dítětem pravidelně navštěvovat logopeda a co víc – měli by
s dítětem pravidelně a často procvičovat výslovnost tak, jak jim to logoped na cvičeních doporučí. Je to
práce zdlouhavá a náročná, někdy
se může zdát, že nevede k úspěchu
– ale je nutná!
Dítě s dobrou výslovností má
mnohem snazší start do výuky čtení. Jak má např. chlapec s několikerou vadou výslovnosti přečíst
slovo, když jsou v něm třeba hned
2 či 3 hlásky, které špatně vyslovuje? Pro některé dospělé to možná

bude banalita, ale pro dítě by školní
neúspěch hned v počátcích školní
docházky mohl znamenat veliké
zklamání. Proto prosím touto cestou
všechny rodiče budoucích prvňáčků (ale také i prvňáčků a druháčků
současných): mluvte víc se svými
dětmi. Nenechte mluvené slovo ve
vzájemném dialogu nahradit televizí! Dítě vám musí odpovídat, vy
reagujte na jeho řeč, procvičujte
výslovnost! Žádná televizní redaktorka nenahradí maminku. Dbejte
na to, aby vaše vzájemné rozhovory
byly častější, než pasivní sledování
TV pořadů vašimi dětmi.
Na závěr jedno přirovnání: Když
navštívíte svého zubního lékaře,
vysvětlí vám, jak správně používat
zubní kartáček, mezizubní kartáček
či dentální nit. To, jak pravidelně
a jak kvalitně si zuby budete čistit,
to už však bude záležet pouze na
Vás. Obdobné to je i s logopedickou nápravou: logoped či učitelka
v MŠ vám mohou říci, jak procvičovat výslovnost u Vašeho dítěte.
Ale za skutečnou nápravu ručíte
Vy, rodiče. Prosím proto touto cestou: ulehčete svým dětem vstup do
školy tím, že je do září „potrápíte“
nácvikem výslovnosti... Máte na to
ještě půl roku!
Mgr. Magda Petrášková
zástupkyně ředitele ZŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLKA
Zápis do MŠ

Proběhne 25. dubna 2007 od 13.00 do 15.30 hodin.
Přijďte se se svým dítětem podívat, pohrát si a také včas zapsat do MŠ. Zápis se týká také dětí, které nastoupí
do MŠ během podzimu tohoto roku nebo začátkem roku 2008. Je třeba upřednostnit docházku dětí, které
budou v září 2008 nastupovat do ZŠ. Tato předškolní docházka je bezplatná (mimo stravného) a je pro děti
velice důležitá. Budete mít příležitost projít a prohlédnout si veškeré prostory, které mají děti ve školce
k dispozici. Těšíme se na Vás.

Společné akce školky a rodičů
Součástí celoročního projektu
školky, který se jmenuje „Mami,
tati, pojď si hrát“ byly i poslední
dvě akce. Novou tělocvičnu jsme
otevřeli odpolednem, které bylo
součástí Masopustu. Děti napekly
koláče, které potom nabídly svým
rodičům a příbuzným při hezké
a veselé náladě. Tančilo se s vo-
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zembouchem a děti předváděly
různá řemesla. Takže bylo možné
vidět pekaře, řezníky, kominíka,
hospodského a další. Na popeleční středu, jako již několik let před
tím, jsme prošli část obce v masopustním průvodu. Navštívili některé domácnosti, zazpívali písničky
a potěšili starší spoluobčany.

Druhý jarní den navštívili opět rodiče naši školku a sešli jsme se nad
tématem „Jarní čarování.“ Děti si
společně s rodiči batikovaly tričko,
ve kterém začátkem května vyrazíme na třídenní výlet do Kytlic, na
který se všichni velice těšíme.
Ivona Culková
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HOSPODSKÉ RADOVÁNKY
Zlatopramen Cup zahajuje
V těchto jarních dnech byl zahájen kulečníkový turnaj jednotlivců.
Akce, která se koná v restauraci Zlatopramen ve Veselé, slibuje spoustu zábavy a zpestření dlouhých
večerů. Nově potažený kulečník
a sada kvalitních koulí jsou zárukou,
že zúčastnění borci naplno předvedou svůj um a výsledkem toho
budou napínavé souboje, které po-

tom společně v přátelském duchu
vyhodnotí.
Pro větší zájem než se předpokládalo jsou účastníci rozděleni do
dvou skupin po deseti. Rozdělení je
zhruba podle výkonnosti, ale až výsledky turnaje ukážou, kdo kam patří :-)) Hráči ve skupině“A“, která je
velice vyrovnaná, hrají o titul „mistr
jara 07“. Snaživí borci v „B“skupině

si to rozdají o postup mezi elitu.
Turnaj je součástí série ZLATOPRAMEN CUP a celkový vítěz bude
vyhlášen na konci roku. Tabulky
s průběžnými výsledky i složením
skupin jsou k dispozici v lokále restaurace ve Veselé a vyhodnocení bude zveřejněno v dalším čísle
Markvartického zpravodaje.
František Louda ml.

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, čtvrtek
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.

(měsíční pernamentka 100 Kč)

Asfaltové hřiště 10 Kč/hod.

studnety a duchodce 10 Kč)

Internet

10 Kč/30 min.

-ml-

(skupiny 40 Kč/hod)

V pátek dne 13. 4. 2007 proběhne od 16.00 h.
v naší obci SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU!
Sběr připravte včas před své domy.
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Krev je tekutinou života. Český červený kříž hledá čestné dárce
krve. STAŇTE SE DÁRCI KRVE – KREV VRACÍ ŽIVOT! Kdo chce
pomoci může se přihlásit na transfúzním oddělení nemocnice
v Děčíně, kde Vám poskytnou bližší informace.

POPLATKY
Občané, vy kteří jste doposud neuhradili své poplatky (za psa, odvoz odpadu) učiňte tak prosím nejpozději do konce dubna.
L. Labudová

Termíny svozů pytlů s tříděným odpadem na rok 2007
8. 5.
22. 5.
5. 6.
10. 4.
24. 4.

Termíny veřejného zasedání
zastupitelstva
26. dubna (Červený dvůr)
31. května (Kabiny)
28. 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 začátku června.

19. 6.

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

Jubilea
V měsíci březnu oslavil své životní jubileum
pan Jaroslav Kočegura
V následujících dnech oslaví své krásné narozeniny pan Jiří Heršálek.

Jubilantům přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost
v osobním životě.
MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ
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ŠIBŘINKY 2007
Jak jistě každý správný obyvatel
Markvartic ví, nedávno se konala
v Obecním domě událost zvaná Šibřinky. Těm, co se z jakéhokoli důvodu nemohli zúčastnit, se pokusím
letošní Šibřinky trochu přiblížit.
Jako každý rok zabrali odpoledne
sál děti, dovádějící v maskách a večer dospělí, kteří ovšem nedováděli
o nic méně než děti. Parket byl stále plný, stejně jako bar. Mohli jste
zde potkat nejrůznější bytosti. Od
klaunů všech tváří a typů, přes tři
prasátka, fotbalové fanoušky, Asterixe a Obelixe, španělský pár, atd.

až k čarodejnici, která jednoznačně
vyhrála soutěž o nejlepší masku.
Ovšem velké ocenění patří všem
maskám, výběr té vítězné je vždy
velmi těžký.
Co se týká atmosféry, tak ta byla
skvělá, tančilo se, pilo se, bavilo se.
Mně osobně se Šibřinky líbí nejvíce
ze všech akcí, protože maskovaní
lidé jsou mnohem uvolněnější a šíří
dobrou náladu.
Letos se tedy vše vyvedlo včetně
bohaté tomboly a balonků, ve kterých se ukrýval dokonce mobilní telefon či MP3 přehrávač.
Eva Pomíchalová

JSEM MRTVEJ!

V letošním roce se v obci několik
pánů rozhodlo, vrátit se zpět do
dětských let, vyrazit na netradiční zábavu do Krásné lípy, zahrát
si na vojáčky – zahrát si paintball.
Hru plnou napětí, ale i taktiky
a rychlého rozhodování.
Jak už bylo řečeno, jezdí se hrát do
Krásné lípy, kde si půjčí zbraně, kuličky a ochranné pomůcky a přesunou se do nedalekého opuštěného
zemědělského areálu, který vyniká
svojí členitostí. Rozpadající se objekty, bláto a navezený odpad navozují

v areálu bojové podmínky a při hře
je každému jedno, jestli stojí po
kotníky ve vodě nebo leží na staré
matraci. Důležité je nenechat se trefit – a nezařvat „Jsem mrtvej“!
-jnCO JE TO PAINTBALL
Jedná se o adrenalinovou hru
(sport), kde je cílem pomocí speciálních pistolí s barevnými náboji,
označit („zastřelit“) svého protihráče. Zásahy ve většině případech nebolí. Proti zásahům do obličeje jsou
hráči chráněni maskou.

více fotografií na http://kronika.markvartice.cz
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