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BLÍŽÍ SE UŽ KONEC KOPÁNÍ V OBCI?
Právě se dokončuje třetí etapa pokládky nového vedení nízkého napětí (NN), veřejného osvětlení (VO)
a chráničky pro optický kabel pro
budoucí metropolitní síť (internet,
telefony, rozhlas, televize, výstražný
a varovný systém). Rád bych Vám
poděkoval za trpělivost, kterou jste
měli při překonávání vzniklých nepříjemností s bahnem, prachem či
rovnáním terénu. Nyní vše zaroste a
za půl roku nebude nic vidět. Pokud
v blízkosti svého domu vidíte nějaký nedostatek, sdělte nám to a my
cestu a její okolí upravíme. Mezi
další akce bude patřit čtvrtá etapa
VO, tj. část do Horních Habartic,
rekonstrukce odvodnění silnice
č. 13 a oprava mostu u Chotěborských a Koubků. Z dalších oprav

nás čeká výměna topení včetně
kotle v budově Obecního úřadu
a sále v Obecním domě. Podlaha
našeho sálu by si zasloužila také
rekonstrukci, ale zda budou ﬁnanční prostředky, to uvidíme v druhé
polovině roku. V tuto chvíli splácíme úvěr a mimo to potřebujeme
investovat do nutných oprav další
cca 3 miliony korun. Proces kopání
by měl být ukončen do tří let, a to
včetně rekonstrukce silnice 3. třídy
z Benešova nad Ploučnicí do Markvartic a částí chodníků. Poté bude
moci obec investovat do dalších
oblastí, které budou více vidět. Ještě
jednou díky za trpělivost a vstřícnost.
Petr Hodboď, starosta obce

Vítání občánků
V sobotu 27. června přivítala společenská komise spolu s panem starostou nově narozené občánky naší obce: Lucii Černou, Marcela Pavloviče, Karolínu Teznerovou, Marka Šmejkala a Veroniku Bartišovou.
Blahopřejeme rodičům k narození jejich dětí a přejeme jim v jejich krásném poslání hodně trpělivosti, štěstí a radosti.
Našim malým občánkům přejeme mnoho zdraví a úspěchů.
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To nám ty prázdniny
pěkně začínají...
Všem dětem školou povinným začínají zasloužené dva měsíce odpočinku, ale ostatní bohužel zatím příliš
důvodů k radosti nemají. O letním
počasí si zatím můžeme nechat jen
zdát, ba co hůř, některé oblasti České republiky postihly lokální záplavy. A nevyhnuly se ani naší obci,
kde během hodiny vystoupla hladina říčky Bystrá natolik, že zaplavila
několik domů, sklepů a garáží, uzavřela silnice a poničila komunikace.
Velká voda tak dokázala během pár
chvil některým lidem změnit nejen
plány na prázdniny, a na Moravě
a jižních Čechách je dokonce připravit o jejich obydlí a v horším případě
i o jejich nejbližší.
Na pomoci postiženým oblastem se
dennodenně podílí stovky vojáků,
hasičů i dobrovolníků, kterým patří velké díky. Pomoci může i každý
z nás. Za tímto účelem bylo zřízeno
několik kont na pomoc povodní, které můžete využít i vy:
Společnost Člověk v tísni:
7202 7202 / 0300
Konto ADRA: 99619961 / 0300
(var. symbol 211)
Charita ČR: 22770022 / 0800
(var. symbol 906)
Pomoci můžete také dárcovskou
SMS. Stačí zaslat z vašeho mobilního telefonu zprávu ve tvaru DMS
POVODNE09 nebo DMS ADRA na
číslo 87777, čímž věnujete
27 Kč. Cena SMS je 30 Kč.
Bohužel ani dlouhodobá předpověď
na červenec nemluví příliš pozitivně, na vedra to nevypadá a bouřky
nás budou pravděpodobně zužovat
celý měsíc. Proto doufáme, že tímto sloupkem jsme si všechny špatné
zprávy vybrali dopředu a nyní již budou přicházet jen ty pozitivní. S přáním optimistického výhledu na celé
prázdniny
Redakční rada
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
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Volební strana (koalice)
Počet hlasů
Česká str.sociálně demokrat.
37
Občanská demokratická strana
27
Komunistická str.Čech a Moravy
9
Strana svobodných občanů
8
Suverenita
7
Dělnická strana
6
SDŽ-Strana důstojného života
4
SNK Evropští demokraté
3
Nejen has. a živn. s uč. do E.
3
Věci veřejné
3
Volte Pr.Blok-www.cibulka.net
2
„STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA“ 2
Libertas.cz
1
NEZÁVISLÍ
1
Strana zelených
1
Demokratická Strana Zelených
1
Evropská demokratická strana
1
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
1
„Strana soukromníků ČR“
0
Lidé a Politika
0
Koruna Česká (monarch.strana)
0
Česká strana národně sociální
0
Moravané
0
Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.
0
Česká str.národ.socialistická
0
Zelení
0
Národní strana
0
Humanistická strana
0
Strana demokracie a svobody
0
Spojení demokraté-Sdruž.nezáv.
0
Balbínova poetická strana
0
Strana svobodných demokratů
0
Liberálové.CZ
0

Celkem
Vol. účast

118
23,00%
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5,12
3,41
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1,7
1,7
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0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(1 hlas neplatný)
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CZECH POINT
Končí doba zbytečného obcházení
úřadů, hodinová čekání či zdlouhavé
dojíždění. Už si nikdo nemusí brát dovolenou, aby si jel vyřídit výpis z katastru nemovitostí do vzdáleného města.
Končí pocit beznaděje člověka před
kolosem státní byrokracie. Přichází
Czech POINT, nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat
s úřady a institucemi. Czech POINT,
neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy,
kde každý člověk může získat všechny
informace o údajích, které o něm vede
stát v centrálních registrech a kde bude
moci také učinit jakékoliv podání ke
státu. Již nyní si můžete z pracovišť
Czech POINT odnést ověřené výstupy

z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů. Czech POINT vám ušetří
čas, nervy i peníze.
Czech POINTy jsou v současné době
rozšířeny na více než 3000 obecních
a krajských úřadech, ke kterým se
před několika týdny připojila i naše

obec Markvartice. Dále je dostupný ve
vybraných pracovištích České pošty,
zastupitelských úřadech, kancelářích
Hospodářské komory a také v kancelářích notářů.

Co poskytuje CzechPoint:
-Výpis z Katastru nemovitostí
-Výpis z Obchodního rejstříku
-Výpis z Živnostenského rejstříku
-Výpis z Rejstříku trestů
-Přijetí podání podle živnostenského
zákona (§ 72)
-Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku
trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
-Výpis z bodového hodnocení řidiče
-Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvaliﬁkovaných dodavatelů
-Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
-Výpis z insolvenčního rejstříku
-Datové schránky

více informací na www.czechpoint.cz, www.cpost.cz.
MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ
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PÁR SLOV KE KONCI ŠKOLNÍHO ROKU
Vážení a milí příznivci školy, zastupitelé, občané. Tradičně vám
s koncem roku oslovuji, abych vás
informoval o průběhu školního roku
a seznámil vás s naší činností.
Jak již jistě mnozí z vás postřehli,
základní školy procházejí změnami
v souvislosti s výukou podle vlastních vzdělávacích programů. Ani
u nás tomu není jinak. Letošní 1. - 2.
třída a 6. – 7. třída jsou vyučovány
podle nových učebních osnov. Součástí našeho školního vzdělávacího
programu je projektové vyučování,
při kterém chceme žáky dostat ze
školních lavic někam jinam – ať už
na jeden den či na celý týden.
V našem vzdělávacím programu je
zahrnut tzv. Projektový týden. Žáci

Připravit, zorganizovat a zdárně zabezpečit výjezdy tříd byl úkol velmi
složitý – přesto se do něj všichni pustili s chutí. Chci tímto týmu pedagogických pracovníků poděkovat za to,
že jsou stále ochotní věnovat obrovský díl svého volného času a energie
dětem. Vím o čem mluvím – znám
školy, kde skončením poslední vyučovací hodiny končí všechno dění.
U nás tomu tak není a za to vám všem
patří velký dík.
Další slova ocenění musím říci
směrem k mateřské škole. Jak pedagogické pracovnice tak i správní
zaměstnankyně jsou sehraný tým,
který školku řídí po celý rok v duchu pohody a vlídnosti. Ačkoliv jsou
vzdáleny od ředitelství školy, pracují

1.stupně v rámci projektu vyjeli do
ekologického střediska Natura Rumburk na týdenní přírodovědný pobyt.
Jeho konec se kryje s termínem uzávěrky, proto jej ještě nemůžeme zhodnotit. Žáci 2. stupně měli projektový
týden s exkurzemi, při kterých navštívili např. IQ centrum Babylon
Liberec, prošli turistické zajímavosti
v okolí – např. Tiské stěny, Děčínský
Sněžník, Zlatý vrch, Křížový Buk či
Česko-saské Švýcarsko, shromažďovali informace o EU atd. Závěrem
týdenního snažení bylo vyhotovení
seminární práce, která jejich činnost
zdokumentovala.
Musím konstatovat, že náplň projektového týdne byla vyčerpávající
a náročná hlavně pro učitelský sbor.

vždy pro dobro dětí, jsou ochotny věnovat jim maximum a je na jejich výsledcích práce vidět, že ji dělají rády.
Mateřinky, děkuji vám za to, že vás
mám tak spolehlivé a pečlivé!
Ve výčtu podařených akcí školy velmi rád vzpomenu i ty, na nichž jsme
se podíleli ve spolupráci se Svazem
žen. Jsem rád, že se Svaz žen pustil do
nelehké práci oživit dění v obci a že
při tom se školou začala slibná spolupráce. Uvítám, bude-li tomu tak i do
budoucna. Škola se chce na veřejnosti pochlubit svými šikovnými žáky
a jsou-li tito žáci zároveň dětmi či
vnoučaty občanů obce, je naše spolupráce o to důležitější. Děkuji za vaši
snahu, milé markvartické ženy!
Po celý školní rok mi byli oporou
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i zaměstnanci správy školy. Patří
jim též velké poděkování za všechnu jejich ochotu a trpělivost při řešení technických problémů budov.
S potěšením musím poznamenat, že
i správní zaměstnanci věnují škole
nadstandardně svůj volný čas a jsou
pedagogům ochotni pomoci v nejrůznějších činnostech. Děkuji vám
a oceňuji to!
Rodiče i veřejnost si jistě povšimli
těch žáků, kteří svým chováním kazí
škole pověst a kteří mohou vytvářet
dojem, že školní děti jsou tlupou
vandalů a grázlů. Nejsou. Jsou takové, jakými jim dovolíme být. Škola
za 5 dní v týdnu v 6 vyučovacích
hodinách nemůže stihnout výchovu i vzdělání, ač se o obojí snaží. Ve
výchově dětí musí mít hlavní slovo
rodič a rodina. Již v minulých příspěvcích jsem poznamenal, že se bez
vzájemné spolupráce neobejdeme.
S rodiči spolupracujeme a chceme
nabízet i pomoc tam, kde výchova dětí naráží na problémy – proto
v naší škole od tohoto roku pracuje
externí psycholog a spolupráce s ním
se zatím osvědčila. Nebudu tajit, že
s některými dětmi jsou výchovné
potíže – letos např. bylo uděleno víc
dvojek a trojek z chování než v loňském roce. Doufám, že i to nám do
budoucna pomůže při výchovném
působení.
Závěrem už jen pár slov k letošním absolventům. Dokázali, že jsou
ve většině připraveni k vykročení do
dalšího života. Ukázali nám, že když
se chce, mnoho problémů se dá překonat. A to je pro život asi nejdůležitější – umět překonávat překážky,
které před nás jsou kladeny. Nevzdávat se. Bojovat. Mýlit se – ale opravit
svůj omyl. Milí deváťáci, bude se nám
po vás stýskat. Ale váš čas se naplnil
a tak jděte, čeká vás jiná cesta…
Všem příznivcům školy, dětem
i dospělým, mladším i zkušenějším,
prostě každému, kdo se školou spolupracuje děkuji a přeji krásné prázdniny!
Mgr. Miroslav Kroupa,
ředitel ZŠ a MŠ Markvartice
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FOTBALOVÉ VÝSLEDKY
Právě ukončená jarní část sezóny
2008 – 2009 přinesla našim fotbalistům mnoho úspěchů.
Stará garda se po slabším podzimu
vypjala k výborným jarním výkonům
a nakonec obsadila 4. místo, když dokázala porazit do té doby suverénní
Benešov a další týmy z čela tabulky.
Starší žáci prožili skvělou sezónu.
Poté, kdy jejich trenér Vlasta Janda
odešel k áčku, předal svému nástupci
Janu Šrédlovi dobrý tým. Kluci svou
prací na jaře dosáhli významných
úspěchů, když se na konci května dokonce dostali do čela tabulky okresního přeboru. Nakonec skončili v tabulce
druzí, jen 6 bodů za vítězným týmem
Benešova. Benešov přitom s našimi
kluky prohrál 4:1.
Několik žáků již na jaře nastupovalo
za dorost. Tento tým si dal před sezónou předsevzetí, umístit se kolem 5.
místa. Toto se podařilo splnit a dorost
v několika zápasech ukázal, že toto

místo mu právem patří. Například
při zápasech, jako s Vilémovem, kdy
kluci dokázali otočit stav 0:3 na 4:3
nebo když v posledním zápase porazili do té doby suverénní UNION 3:2
a připravili mu tak druhou porážku
v soutěži. Kaňkou je pak slabá docházka a nechuť některých kluků k tréninku.
Ti, kteří jsou ochotni trénovat, již absolvovali přípravu s mužstvem „Áčka“
a dokonce se již v tomto týmu zabydleli.
„A“ mužstvo bylo v těžké situaci, když
se po loňském sestupu chtělo pokusit o
postup zpět do II. třídy. Po podzimu
jsme ztráceli nejen na nedohonitelné
Dobkovice, ale hlavně na tehdy druhé
Boletice. Nakonec se tajný cíl podařilo splnit, zejména díky tomu, že nový
trenér Vlasta Janda dokázal přesvědčit chlapy, že je potřeba dost trénovat
a snažit se na hřišti odvést to nejlepší,
co v nich je. Nutno přiznat, že k postupu nám trochu dopomohly samotné

Boletice, které na jaře ztrácely více než
náš tým. Ovšem ztrátu 5 bodů jsme
smazali, získali další navíc a nakonec
svého největšího soupeře v boji o postup přeskočili o dva body. O tom, že
druhé místo je naše zaslouženě, svědčí i to, že si Boletice odvezly z našeho
hřiště 7 branek. Do posledního kola
jsme dokonce byli nejúspěšnějším týmem jara. V přímé konfrontaci s nejlepším týmem – Dobkovicemi, ovšem
naše mužstvo poznalo, že do nové sezóny bude potřeba ještě lepší a zodpovědnější příprava. Prohra 4:1 ukázala
některé nedostatky naší hry. Pokud
bychom je nedokázali odstranit, nebudeme ve II. třídě čeřit klidné vody
tabulky.
I tak platí, že je nutno klukům za jarní
odhodlání porvat se o postup poděkovat, stejně jako jejich trenérovi za výbornou práci.

v pohodě a velmi dobré náladě. Ráno
se nejprve utkali naši žáci s týmem
JUNIORU Děčín. Po 11. hodině přišel hlavní bod programu. Stará garda
se utkala s KOZLOVNOU bývalého
reprezentanta Ládi Vízka. V prvním
poločase si více zahráli bývalí gardisté
nebo ti, kteří se zápasů již nemohou
pravidelně účastnit. Ve druhé polovině nastoupilo „Áčko“ staré gardy. Oba
poločasy přinesly velmi krásný fotbal,
spoustu hezkých akcí a velké množství
branek. Za zmínku určitě stojí tři góly,

které bývalým ligistům a reprezentantům vstřelil Míla Michálek. Zvláště ten
první, kterým pokořil bývalého brankáře Slávie Klímu střelou z poloviny
hřiště, byl ukázkový.
Oproti pesimistickým předpokladům, přijela Kozlovna ve velmi silné
sestavě a tak se na markvartickém
trávníku proháněli tito hráči – Jan
Klíma, Jiří Jeslínek, Miroslav Beránek,
Zdeněk Peclinovský, Peter Herda, Luboš Urban, Stanislav Pelc, Pavel Mráz,
Jiří Novotný, Zdeno Frťala, Vít Marek
a samozřejmě Láďa Vízek. O tom, že se
zápas líbil i hostům, svědčí pozvánka,
kterou dostal Pepa Gaher od Ládi Vízka. Naše garda byla vyzvána k odvetě
v Praze. Snad nezůstane pouze u tohoto pozvání.
Odpoledne se pak v miniturnaji střetla opět naše stará garda s gardou České
Kamenice a týmem německých amatérů TSV 1861 Spitzkunnersdorf.
Po turnaji následovala zábava s živou
hudbou. K výborné náladě, která se
nesla až do pozdní popůlnoční doby,
přispěl svou produkcí Martin Novák.
Celá akce se velmi vydařila. A to
hlavně zásluhou Josefa Gahera, který
s myšlenkou oslavy uspořádat, přišel.
pokračování na str. 5
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10 LET GARDY
Před více než deseti lety se v markvarticích začal hrát fotbal, provozovaný
bývalými hráči, kteří dosáhli věku 35
let. Tato skupina fotbalistů se přihlásila do oﬁciální soutěže, řízené okresním
svazem. Tým se často měnil, ale několik tehdejších hráčů je stále aktivních
a účastní se mistrovských zápasů naší
staré gardy. Na oslavu desátého výročí
uspořádal tento tým fotbalový den. 20.
června se na místním hřišti představilo několik týmů. Výsledky nejsou příliš
důležité. Hlavní je, že celý den proběhl
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pokračování ze str. 4
Sehnal kontakt na Kozlovnu, vše domluvil a získal velké množství ﬁnančních prostředků, které byly na zajištění
oslav potřeba. Málokdo si uvědomuje,
že stará garda sice hraje pod hlavičkou
místní TJ, ale veškeré prostředky, které
jsou potřeba, si chlapi shánějí a hradí
sami. Od praní dresů, placení rozhodčích až po dopravu na zápasy. Takže
vydařená sobota a úspěšné oslavy byly
takovým malým dárkem pro všechny,
kteří jsou součástí tohoto týmu. Byla
jen škoda, že na hřiště nezavítalo více
místních občanů. Nestává se často, aby
na vlastní oči viděli bývalé reprezentanty, mohli si s nimi promluvit nebo
jen tak v dobré náladě využili příležitosti k setkání s přáteli a ostatními lidmi z vesnice. Je vidět, že markvartiční
o dění v obci přílišný zájem nemají.
Není se co divit. Ačkoliv celá akce vy-

žadovala půl roku příprav, shánění peněz a zařizování potřebného zázemí,
bylo zde nakonec více cizích diváků
nežli lidí z Markvartic. To samozřejmě
platí i o zastupitelích. Opět se na akci,
která se přímo týkala prezentace obce,
ukázali pouze tři, maximálně čtyři.
Jako obvykle. A to jeden ze tří přítom-

ných zastupitelů byl přímým organizátorem oslav. Takže se není co divit,
že se akcí, které jsou v obci pořádány,
účastní tak málo místních lidí. Jestliže
podobné oslavy nezajímají zastupitele,
nelze ostatním spoluobčanům cokoliv
vyčítat.
-pc-senior

MARKVARTIČTÍ HASIČI
Rozsáhlá oprava hasičského trambusu
Zhruba od poloviny února do konce
dubna tohoto roku probíhala generální oprava hasičského trambusu. Během této doby byl vůz plně odhlášen
z výjezdu.
Co se týká samotné opravy auta, byla
zcela v provedení členů SDH Markvartice, kteří odstrojili celý vůz, připravili na opravu u p. Zády v Habarticích,
dále byla provedena generálka čerpadla a zhotoven nový nástřik.
Naši hasiči ve svém volném čase
Zásahy u kterých jsme pomohli
Výjezd Huntířov
18. 5. 2009 v půl jedné ráno zazněla hasičská siréna. Jednotka SDH
vyjížděla k hořícímu bytu v bytovce
v Huntířově ve složení: Karel Vorlíček,
Miloslav Michálek, Michal Váňa, Jan
Malina, Josef Malina a Antonín Malina.
Byt už byl po dojezdu hasičů skoro
uhašen majiteli, na vše dohlížela profesionální jednotka z Děčína.
Po dojezdu na místo určení jsme byli
profesionální jednotkou stanoveni
jako záloha.
Hořící les u České Kamenice
Ve čtvrtek 10. 6. 2009 v odpoledních
hodinách se po dlouhé době znovu rozezněla hasičská siréna.
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odpracovali celkem 553 hodin – převážná část těchto hodin patří členům
SDH: Karlu Vorlíčkovi, Jiřímu Zachovi, Janu Malinovi, samozřejmě se dle
svých možností účastnili i ostatní čle-

nové výjezdové jednotky.
Největší viditelná oprava nastala při
novém nástřiku – náš trambus dostal
zcela nové a čerstvé barvy – tímto
chci poděkovat za všechny členy SDH
Markvartice za dokonale odvedenou
práci panu Labudovi, který má na
svědomí to, jak trambus v tuto chvíli
vypadá a můžu říci, že se jedná o umělecké dílo, protože pan Labuda dokázal ze starého auta udělat naprosto
nový kousek.

Tentokrát naše „dobrovolná“ jednotka vyjížděla k zásahu hořícího lesa
u Horní Kamenice. K vzniku požáru
došlo pravděpodobně z důvodu pálení
větví, podle bližších informací se zatím
příčina vzniku požáru stále vyšetřuje.
Jako první byla operačním důstojníkem k požáru vyzvána profesionální
jednotka hasičů z České Kamenice,
následovala naše jednotka SDH Markvartice (která jen pro informaci je od
května zařazena do výjezdové skupiny
JPO III.) a jednotka dobrovolných hasičů z České Kamenice.
Naše jednotka vyjela na místo určení
ve složení: Jiří Zach st., Karel Vorlíček,
Miloslav Michálek, Jan Malina, Josef
Malina a Michal Váňa.
Po chvíli, co se jednotky snažily zlik-

vidovat požár byla povolána jednotka
Horních Habartic. Ani takový celkový
počet 4 jednotek na uhašení rozsáhlého požáru nestačil, proto velitel zásahu
povolal další jednotku z Benešova nad
Ploučnicí, po chvíli byla povolána ještě
jednotka z Velkého Šenova a z Hřenska.
Dle slov hasičů se jednalo o náročný
zásah, který se však podařilo po několika hodinách zlikvidovat.
Všichni hasiči prokázali velikou statečnost a nasazení, naši hasiči se vrátili
v pořádku domů a mě nezbývá nic jiného, než opět poděkovat za výbornou
reprezentaci nejen jednotlivců, ale celé
jednotky.
Michaela Kolesová
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Cyklistický výlet po Lužických horách a Všemilskou soutěskou
Jedlová - rezervace Líska - obec Studený
- Větrný vrch - Všemily - Markvartice) 34
km
Vlakem se dopravíme mezi vrcholky
Lužických hor, na lesní nádraží Jedlová
v nadmořské výšce 555 m, a pak už se jen
vcelku pohodlně vracíme zpět do podhůří Lužických hor. Trasa nás provede mezi
vrcholky Lužických hor až k pozoruhodné
skále Zlatý vrch, následuje prudký sjezd do
Českého Švýcarska a cesta jednou zapomenutou, ale velmi krásnou soutěskou.
V 8:40 nebo v 10:40 nastupujeme i s kolem na markvartickém nádraží, a po třiceti
minutách se ocitáme na lesním nádraží
Jedlová. Vydáváme se po červené turistické značce, která nás povede první částí
trasy. Po krátkém stoupání míjíme první
československou pohraniční pevnůstku,
přejíždíme trať a ocitáme se na křižovatce
pod Srní horou - zde můžeme při špatném
počasí poprvé využít „únikovou trasu“
přes Kytlici a Českou Kamenici. Při krásném počasí ale spíše odbočíme z červené
na druhou stranu, na krátkou zajížďku
k lesním Jedlovským rybníkům. Od Jedlovských rybníků se vracíme zpět na červenou,
a vydáváme se na hlavní trasu - červená
značka nás vede po lesní cestě mezi vrcholky Lužických hor. Jsme v nadmořské výšce
cca 600 metrů, a po kvalitní lesní cestě projíždíme smíšeným lesem s plantážemi náprstníku. Pod Velkou Tisovou vstupujeme
na bývalou vojenskou cestu spojující linii
pohraničních pevnůstek. Na dvou kilometrech cesty míjíme postupně cca 12 dobře
zachovaných a přístupných pevnůstek. Vojenská linie končí na křižovatce s okreskou
Chřibská - Kytlice a po červené vjíždíme
do asi nejkrásnějších míst trasy - serpentina lesní cesty obklopená plantáží náprstníku nabízí nádherný výhled na Sokol, Popelovou horu a Malý Buk. U Křížového buku
můžeme navštívit Muzeum opevnění. Po
červené překročíme frekventovanou silnici Česká Kamenice - Chřibská, opouštíme
červenou a po kvalitní lesní cestě sjíždíme
dolů k přírodní rezervaci Líska. Líska je
chráněná oplocením, branku však můžeme
otevřít a rezervací projedeme po asfaltové
cestě. Ještě před příjezdem k Lísce se můžeme rozhodnout pro náročnější odbočku
po červené na Zlatý Vrch a na rozhlednu
Studenec. Pokud jsme v regionu poprvé,
nenecháme si ujít ani Zlatý Vrch, ani pěší
výstup na vrchol Studence s obnovenou
rozhlednou a rozlehlým suťovým polem.
Ze Studence se vracíme po červené zpět

na základní trasu k rezervaci Líska (přímý
sjezd Studenec - Studený je pro cyklistiku nevhodný a zakázaný - nacházíme se
v přírodní rezervaci). Po průjezdu Lískou
odbočíme na křižovatce lesních cest vlevo
a pokračujeme až k prameništím Studeného potoka.
V těchto místech se charakter přírody
mění - opouštíme čedičové vrchy Lužických hor a ocitáme se v pískovcových
skalních městech Českosaského Švýcarska.
Zkontrolujeme brzdy a spouštíme se velmi
prudkým klesáním soutěskou Studeného
potoka. Spíše ale sesedneme s kol a pískovcovou soutěskou scházíme pěšky - můžeme tak obdivovat pěkné pískovcové skály.
Pár metrů před závorou chránící lesní cestu můžeme doplnit tekutiny u udržovaného skalního pramene, a vjíždíme do obce
Studený. K posilnění po první části výletu
můžeme využít hotel Kamzík s pěknou vyhlídkovou terasou. V malebné obci můžeme obdivovat pěkně udržovanou tradiční
architekturu i obnovené drobné památky
- především skalní kapličku u cesty do Pavlina údolí a obnovenou skalní kapličku
nedaleko
silnice
Studený - Lipnice.
POZOR! Pavlino
údolí je pro cyklisty
neprůchodné! Pokračujeme po klidné okresce přes Lipnici až do serpentin
nad Kunraticemi,
kde odbočíme po
zelené značce na
polní cestu k Větrnému vrchu. Zelená
brzy odbočuje vpravo do Jetřichovic, my
však pokračujeme po neznačené polní cestě směrem k Růžovskému vrchu. Ocitáme
se na planině pod Větrným vrchem s fascinujícím výhledem na celé Českosaské Švýcarsko - od Růžovského vrchu přes hory
Grosser Zschirnstein, Königstein a Lilienstein až po skalní města Českého Švýcarska,
Vysokou Lípu a Rynartice. Můžeme pěšky
vystoupit na úbočí Větrného vrchu, odkud
uvidíme i údolí markvartického potoka,
Veselí, Markvartice, Habartice, Veselíčko
i tajemný Freudenberg.
Pokračujeme tiše a pozorně po polní cestě dolů do Všemil - při troše štěstí můžeme
na okraji lesa zahlédnout stádo kamzíků,
které se pohybuje právě v těchto místech
mimo rušné turistické trasy. Na okraji lesa

opět zkontrolujeme brzdy, a spouštíme
se po prudce klesající šotolinové cestě do
Všemilské soutěsky - soutěsku ale opět raději projdeme pěšky, abychom mohli obdivovat nádherné pískovcové skály. Tato oblast se ze záhadných důvodů ocitla mimo
Národní park České Švýcarsko i mimo
značené turistické trasy - nádhernou kilometr dlouhou soutěsku tak máme jen pro
sebe. Míjíme poslední dobře zamaskovanou československou pevnůstku nahoře
mezi skalami a vjíždíme do Všemil.
Ve Všemilech můžeme opět nabrat síly
v dobré restauraci Kinského Dvůr, a vracíme se do Markvartic. V Srbské Kamenici
volíme buď nenáročnou návratovou trasu
přes Jánskou a Rabštejn, nebo o něco náročnější pěknou trasu přes Novou a Starou
Olešku, s krátkou zajížďkou do Filipínek
s nádherným výhledem na Lužické hory.
Starou Olešku projedeme až na konec asfaltky, a čeká nás nejnáročnější úsek cesty:
musíme najít cestu z Olešky do Markvartic. Na podzim můžeme projet po strništi
nejkratší trasou - po staré, dnes bohužel

neudržované cestě „sedlem“ a tunelem pod
tratí přímo k hostinci U kapitána. V létě se
vydáváme neudržovanou cestou k železničnímu přejezdu a je-li to možné, po soukromé cestě do obce, abychom se vyhnuli
intenzivnímu provozu na státní silnici.
Největší přednosti této trasy:
- trasa je nenáročná, prakticky bez větších stoupání, velká část cesty vede po rovině a z kopce
- převážná část trasy vede po lesních cestách nepřístupných pro motorová vozidla,
v klidných místech mimo hlavní turistické
trasy
- v rámci trasy můžeme navštívit rozhlednu Jedlová hora, zříceninu hradu Tolštejn
a rozhlednu Studenec
- trasa je zajímavá i pro zájemce o vojenskou historii: část trasy vede po bývale
vojenské cestě spojující linii pohraničních
pevnůstek, můžeme navštívit i Muzeum
opevnění a areál podzemní letecké továrny
Rabštejn.
Otakar Kverka

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

červenec 2009

7

INFORMACE PRO OBČANY
Termíny svozů pytlů s tříděným odpadem
30. 6.
14. 7.
28. 7.
11. 8.

25. 8.

8. 9.

22. 9.

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

Jubilea
V těchto dnech slaví své životní jubileum:

paní Hana Žáková
Přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním životě.

OBCÍ SE PROHNALA POVODEŇ
Ve středu 1. července v podvečer se
po velmi prudkém dešti, během několika minut, rozlila říčka Bystrá ze svého koryta a zaplavila několik domů.
Přívalový déšť způsobil škody i na
místech mimo dosah říčky, zejména
v okolí silnice č. 13.
Další problémy způsobila i přehrada
u zemědělského areálu, která nekontrolovatelně přetékala přes propust
a rychlý příval vody zaplavil území
pod přehradou.
Po celou dobu velké vody i po ní byli

v akci markvartičtí dobrovolný hasiči,
kteří situaci nejdříve kontrolovali a pomáhali zabránit ještě větším škodám
a po opadnutí vody začali s odčerpáváním vody ze sklepů, garáží a z vytvořených jezírek. Odvedli výbornou práci.
Ráno ve čtvrtek půjčil Magistrát města Děčín obci 4 vysoušeče, které nyní
kolují po postižených domácnostech
a zaměstnanci obce začali s úklidem
nánosů.
-jn-

OBEC NA FACEBOOKU
Obec již cca jeden měsíc operuje
na nejpopulárnější sociální síti na
světě, na Facebooku (www.facebook.com). Jedná se o síť, ve které
je zapojeno již stovky miliónů uživatelů z celého světa a v Česku se
počet uživatelů přehoupl již přes
milion.
Co je to sociální síť?
Sociální sítě jsou dnes označovány základním kamenem internetu
druhé generace. Je to pravděpodobně velmi troufalé označení
a jen čas ukáže zda se to s nimi
dnes příliš nepřehání. Ale faktem
je, že tyto sítě jsou velmi populární a zájem uživatelů o ně se zvyšuje
raketovým tempem.
Již z názvu lze leccos odvodit, co
to vlastně znamená. Sociální sítě se
snaží propojit uživatele s dalšími,
kteří sdílí společné vlastnosti, které
mohou být velmi různorodé: zá-
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jmy, práce, cestování, škola. Nebo
uživatele spojuje podobný obsah:
videa, fotograﬁe, zvířata. Opravdu
toho existuje mnoho.
Například v Česku lze označit sociální sítí známý server Spolužáci.
cz, který dává dohromady uživatele
se stejnou vlastností – spolužáci.
Facebook
Tato služba je zaměřena na udržení
kontaktu s přáteli, kamarády a lidmi, s nimiž v kontaktu z nějakého
důvodu chcete zůstat. A dokonce
to nemusí být jen lidé, ale i instituce jako je například vaše obec.
Facebook umožní například být
informován o změně kontaktů dotyčného nebo jednoduše uspořádat oslavu a udržet si přehled, kdo
z pozvaných přijde. Můžete jej používat i jako náhradu instant messagingu (ICQ, Jabber).
Facebook je tak rozsáhlý, že by jeho

popis vydal na několik čísel zpravodaje. Proto zmíním jen co může
přinést vám vzhledem k obci.
Obec Markvartice a Facebook
Abyste se mohli stát součastí Facebooku je potřeba mít zde účet, poté
stačí do vyhledávacího pole zadáte
markvartice a můžete se přidat fanouškem své obce či se připojit do
stejnojmenné skupiny.
Na Facebooku je obec zatím jen
krátce a lze říci, že se zde zatím
rozkoukává. Ale již dnes se zde debatuje nad problémy a vystavují fotogalerie a brzo se zde objeví první
záznam z veřejného zasedání. Nejvíc o službě vypovídá následující
komentář jednoho z nových obyvatelů obce: Koukám, že facebook
je skvělá příležitost rozšířit zájem
o dění v obci mezi mladý lidi ;-) .
www.facebook.com
-jn-
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POVODNĚ V OBCI

Více na www.markvartice.cz

Markvartický zpravodaj - č. 2/2009, občasník obce Markvartice
Redakce: Jakub Nerad (-jn-) jakubnerad@gmail.com; Miroslav Labuda ml., (-ml-) mirek.labuda@seznam.cz;
Tomáš Hodboď (-th-) tomas.hodbod@orisek.net
Sazba a grafika - Petr Culek ml. (culek.petr@gmail.com)
Redakce si vyhrazuje právo odmítnutí přijetí příspěvku i bez udání důvodu.

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

červenec 2009

