číslo 4.

srpen 2011

14. ročník

MATEŘSKÁ ŠKOLA OTEVŘE SVÉ DVEŘE A OSLAVÍ “60. NAROZENINY”

PŮVODNÍ FOTOGRAFIE mateřské školy.

RENOVACE VE ŠKOLCE. Mateřinka prošla během prázdnin rozsáhlou přestavbou: navýšila svou kapacitu na 40 dětí, bylo
rozšířeno zázemí, na zahradě přibyla i nová klouzačka.

V uplynulých měsících probíhala
rozsáhlá rekonstrukce v naší
mateřské škole. Renovací a
rozšířením zejména hygienického
zázemí, kuchyně a jídelny, byla
navýšena kapacita školky na 40 dětí.
Proto je možné vyhovět všem
rodičům malých předškoláčků, kteří
tak mohou umístit své ratolesti
do našeho předškolního zařízení.
Chceme vás tímto pozvat k prohlídce
mateřské školy.
Den otevřených dveří se bude konat
v sobotu 17. září 2001 od 14.00 hod.
Přijďte se podívat všichni, kdo jste
do školky chodili, vodili do ní své
děti nebo máte v úmyslu umístit své
potomstvo do školky v budoucnu.
Zároveň se svou návštěvou můžete
zúčastnit malé oslavy výročí naší
školky. Archívní materiály uvádějí, že
15. září 1951, byl přípisem Krajského
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národního výboru povolen regulérní
celodenní provoz mateřské školy v
Markvarticích. Tím se tedy stalo, že
si v těchto dnech připomínáme 60.
výročí od doby, kdy byla v Markvarticích zavedena mateřská škola, která
je v provozu do dnešních dnů.
Všichni, kdo jste do školky chodili, si jistě rádi prohlédnete nové
prostory školky, a proto jste na Den
otevřených dveří srdečně zváni.
Malá prosba nebo spíše úkol pro
vás. Pokuste se „zahrabat“ ve starých
albech nebo krabicích s fotografiemi.
Přineste s sebou na ukázku snímky
z doby, kdy jste mateřskou školu
navštěvovali.
Děkujeme a těšíme se na vás.
Upřímně zve Obec Markvartice
a kolektiv mateřské školy.

NOVÁ KLOUZAČKA
Chceme touto cestou poděkovat
panu Vlastimilu Neradovi, který
v době prázdnin zdarma vyrobil
a instaloval konstrukci pro naši
školkovou klouzačku. Vše provedl
v době svého volna a věnoval tak
novému zařízení naší zahrádky
spoustu pracovních hodin. Jménem
dětí velmi děkujeme.
učitelky MŠ
Obecní úřad Markvartice
Vás srdečně zve na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA,
které se koná ve čtvrtek 29. září
v 18.00 na Červeném dvoře.
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MARKVARTIČTÍ HASIČI OPĚT VZORNĚ REPREZENTOVALI OBEC

VÍTĚZOVÉ. Ani v jedné prázdninové soutěži nenašli markvartičtí hasiči přemožitele. 			

Dne 16. července 2011 se
konala soutěž Požárního útoku ve
Verneřicích. Markvartičtí hasiči
se jako každý rok zúčastnili. Tento
ročník byl však pro nás trošku odlišný
- poprvé za Markvartice soutěžila dvě
družstva. První družstvo “A” startovalo ve složení: Jiří Zach ml., Jiří
Bíža, Antonín Malina, Jan Malina,
Josef Malina, Jan Tauchman a Michal
Váňa. Družstvo “B” startovalo poprvé
ve složení: Jan Bosák, Tomáš Gregor,
Ladislav Šverma, Michal Váňa ml.,
Michal Váňa st., Zdeněk Vlach, Jiří
Zach nejml. Ze čtrnácti zúčastněných
družstev obsadili naši hasiči první
a druhé místo.
První místo si ve své soutěžní
premiéře odnesli naši mladí hasiči
družstva “B”. Malá chybička odsunula naše ostřílené družstvo “A” na
MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

druhé místo.
Dne 6. srpna 2011 se uskutečnil
11. ročník tradiční soutěže v
požárním sportu v Markvarticích.
Soutěžilo celkem 10 družstev. Za
Markvartice nastoupila obě naše
družstva a to ve složení: družstvo
“A”: Jiří Zach ml., Jiří Bíža, Jan Malina, Josef Malina, Antonín Malina,
Michal Váňa, Jan Tauchman, Luboš
Křivohlávek. Družstvo “B” soutěžilo
ve složení: Jan Bosák, Tomáš Gregor,
Ladislav Šverma, Michal Váňa ml.,
Michal Váňa st., Zdeněk Vlach,
Michal Budvesel a Jiří Zach nejml.
Soutěž probíhala dvoukolově a naše
družstva opět obsadila první dvě místa - oproti Verneřicím si však pořadí
prohodila. První se umístilo soutěžní
družstvo “A” v čase 51 s., druhé místo
obsadilo soutěžní družstvo “B” v čase
52 s. Za tyto parádní výkony chceme
oběma družstvům poděkovat
a doufáme, že budou takto
pokračovat i v dalších soutěžích.
Také patří poděkování všem, kteří se
podíleli na přípravě a na zabezpečení
průběhu soutěže. Dále patří
poděkování místním sportovcům za
zapůjčení fotbalového hřiště.
Další soutěží byla 27. srpna 2011
v Křešicích tam se opět vydala naše
dvě družstva ve složení: družstvo „A“

foto: SDH Markvartice

Jiří Zach ml., Jiří Bíža, Jan Malina,
Josef Malina, Michal Váňa st., Pavel
Rybánský a Jan Tauchman.
Družstvo „B“: Jiří Zach ml.,
Zdeněk Vlach, Karel Vorlíček,Tomáš
Gregor, Ladislav Šverma, Michal
Váňa ml., Jiří Zach nejml., Jan
Bosák. Jednalo se o atypickou soutěž,
ve které naše družstvo „B“ opět
překvapilo nejen naše starší družstvo,
ale i samotné domácí organizátory
soutěže; opět obsadilo první místo
a družstvo „A“ po technické chybě až
šestou příčku. Mohu s klidem říci, že
nám rostou dobří nástupci a ostatním
velká konkurence. Doufám, že jim
taková soutěživost dlouho vydrží jako
nám. Poslední soutěž nás čeká 10.
září 2011 na Maxičkách. Závěrem
ještě jednou všem děkuji.
M. Michálková, velitel J. Zach
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BRIGÁDA U ŠKOLY ANEB PRYČ S NÁLETY!

BRIGÁDA se i přes vydatný déšť poměrně vydařila.

Při brigádě na odstraňování náletů
z pozemků za školou, se sešli zejména
místní hasiči, kteří opět odvedli kus
práce. Obyvatelé obce se příliš nehrnuli a tak je třeba poděkovat zejména panu A. Svobodovi, který pomohl
se svou pilou, panu Volfovi, Koubkovi
a Bartišovi, jakož i některým ze
zastupitelů. Přestože chvílemi
vydatně pršelo, povedl se kus práce.
Pokud by bylo více lidí, určitě by se
podařilo dokončit vyčištění všech
zamýšlených ploch.

OBEC VYHLAŠUJE BRIGÁDU Č. 2
28. září 2011 je státní svátek
a proto jej oslavme prací! Přijďte opět
v 08.30 hod. k hlavní budově školy.
Budou se opět odstraňovat nálety
a drtit větve. S sebou si vezměte vhodné nářadí – sekyrky, pily nebo mačety.
Občerstvení je opět zajištěno!

PODĚKOVÁNÍ

Chtěl bych touto cestou vyjádřit
dík svým kolegům, dobrovolným
hasičům. V letošní sezóně se díky
kvalitní přípravě stali prakticky
nejúspěšnějším družstvem v okrese
v rámci požárního sportu.

Velmi mne těší, že se do práce
a příprav zapojili i mladí a máme
tak naději na kvalitní doplnění
našeho sboru. Velice oceňuji vaši
obětavost nejen při přípravě na
soutěže, ale i účasti na brigádách
v obci, při zásazích a také údržbě
techniky.
Chlapi, děkuji a jen tak dál.
Karel Vorlíček,
starosta SDH Markvartice

z vašich dopisů
Starostlivý pan Ing. Jakub Nerad
Jako velitele dobrovolných hasičů
mne poslední dobou velice pobuřuje,
že pan Ing. Jakub Nerad uveřejňuje
nepravdivé a pomluvné informace
na veřejných sítích o markvartických
hasičích. Tímto dělá hasičům negativní reklamu. S tím, co se stalo před
rokem před mateřskou školkou nemají
MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

hasiči nic společného. Jen jsme opět
pomáhali při autonehodě.
Za to jsme si díky Ing. Neradovi
vysloužili účast na trestní komisi v
České Kamenici, když jsme mu
s důrazem řikali, aby nezveřejňoval
žádné fotografie. Příště, ať píše
o konkrétní osobě! Když se tak zajímá o hasiče a pečlivě monituruje
dění kolem nich, kde byl tedy a proč

se nezajímá o poškození obecních
vrat u hasičské zbrojnice? Také jsou
poškozeny autem, dodnes nejsou
opraveny a při zavírání je musí zavírat
tři lidé.
Závěrem doporučuji panu Ing.
Jakubovi Neradovi, až se začne starat
jen sám o sebe, uleví se nejen hasičům,
ale i ostatním.
Jiří Zach ml.
srpen 2011
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z fotokroniky obce

KONTROLNÍ DEN v opravované školce.

SPORTOVCI natáhli okolo malého hřiště pletivo.

VE ŠKOLCE je dětí “jako smetí.”

U KOSTELA se opravuje zeď.
MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ
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z fotokroniky obce

VYTAHOVÁNÍ A POKLÁDÁNÍ KŮROVCOVÉHO LAPÁKU v obecním lese.

MLADŠÍ ŽÁCI se vydali na soustředění (16. - 22. července) do Velké Úpy v Krkonoších.
MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ
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RENEZANČNÍ POZDRAV Z DRUHOHOR

NÁHROBNÍK PETRA ZE SCHÖNFELDU s otiskem druhohorní lastury.

Na první pohled možná nelogické
slovní spojení. A jak by se vám líbilo
ještě tohle: DRUHOHORNÍ POZDRAV Z MARKVARTICKÉ RENEZANCE. Tak to je asi ještě náročnější.
Co asi tak mají společného renezance
a druhohory? A jak může jedna epocha posílat pozdrav prostřednictvím
druhé? A ještě z Markvartic? Vidíte.
A přesto je to možné a logiku slovních
spojení vysvětlím.
Jak jste možná obeznámeni,
v současné době probíhají v kostele
sv. Martina výkopové práce před
rekonstrukcí podlah. Při těchto
pracích byla znovu otevřena
pohřební krypta u jižní stěny kostela
(samozřejmě prázdná), ale hlavně
byly před kněžištěm objeveny dva
renesanční náhrobníky. Jeden z nich,
velmi krásně zachovalý, nese záznam
o tom, že 30. srpna roku 1662, okolo
páté hodiny odpolední, zemřel v Pánu
urozený rytíř, pán Ernest František
z Reichenbergu a Markvartic, stár
57 let. Bližší podrobnosti o tomto
šlechtici zatím nejsou k dispozici.
Ví se jen to, že šlechta ze saského
Reichenbergu (neplést s Libercem),
měla vztah k horní tvrzi v Markvarticích a žila zde velice krátce. Náhrobník pak dále nese epitaf s biblickým
citátem o víře v posmrtné patření
na Spasitelovu tvář a krásný erb
Reichenbergů. Ten je tvořen štítem s
beraní hlavou, zdobený helmou
MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

s klenotem a přikryvadly.
Druhý náhrobník patří osobnosti,
o které je nám známo více. Existují
záznamy o tom, že týden před svatým
Valentýnem roku 1565 zemřel Petr
ze Schönfeldu a Markvartic. Schönfeldové v té době drželi dolní tvrz
Markvartic, tedy Červený dvůr.
O tom, že byl jmenovaný šlechtic
po své smrti pochován v našem
kostele, tedy máme jasný důkaz.
Náhrobník, který mu patří, je ale v
dosti poškozeném stavu. Dolní část
s erbem je osekána (zbylo jen torzo
per). Nápis je dále poškozen tím, že
patrně při pádu nebo velkém úderu
byl v horní třetině rozlomen a tak
došlo k další velké destrukci nápisů.
Nicméně ze zbytků zachovalých
slov a vět, je možné velice přesně
identifikovat našeho jmenovaného
aristokrata.
Oba náhrobníky zhlédli odborní
historici, pan Zeman z Děčínského
muzea a pan Kasík, významný český
heraldik. Oba se shodli, že se jedná
o cenný nález, který přináší velké
obohacení kultury a poznatků o historii Markvartic. Můžeme se tak těšit,
že o nálezu bude informována nejen
odborná veřejnost, ale že o náhrobnících vyjde článek i v některém
z vlastivědných nebo populárně
naučných časopisů.
Co ale s naším nadpisem? Druhohory a renesance se protkly

v Markvarticích a dokonce v živoucí
podobě, prostřednictvím náhrobníku? Je to skutečně tak. Každý
kameník, který náhrobníky tesá,
vybírá si nejlepší materiál, jaký je mu
dostupný a zároveň mu umožní co
nejlepší práci. Naše náhrobníky jsou
ze světlého, velmi jemného pískovce.
Jak víme, pískovce jsou usazené
sedimenty ze šelfů druhohorních
moří, kdy v období křídy zalévalo
naše území mělké moře, do kterého
ústily široké, mohutné řeky. Pískovec,
který usazováním drobných částeček
hornin vznikal milióny
a milióny let, tak později sloužil pro
tesání stavebních prvků budov, soch
a právě náhrobníků. Zatím nelze
určit, ze kterého lomu pískovec pochází přesně. Jestli je někde od údolí
Kamenice, Labe nebo až od Pirny, kde
se nacházely lomy na obzvlášť kvalitní
sochařský kámen. Ani nevíme, jak se

HISTORIK ZEMAN si zapisuje poznámky o významném nálezu.

jmenoval ten, kdo náhrobníky tesal.
Stejně jako u dříve zachráněného
náhrobníku Johana von Pomyschl, se
patrně nejednalo o sochaře, ale spíše
o kameníka. Nutno podotknout, že
vcelku zručného kameníka. Ať již to
byl sochař nebo kameník, jisté je to,
že pískovec, který byl pro náhrobník Petra ze Schönfeldu vybrán,
nám předkládá vpravdě muzeální
kousek. Pod puklinou, která vlastně
odděluje horní třetinu od dolní části
poškozeného náhrobníku, se vlivem
srpen 2011

7

fyzikálních sil odloupla tenká vrstva.
Pod ní se objevil nádherný otisk
druhohorního mlže, tedy spíše lastury měkkýše, který svůj život prožil
v mořské vodě někde poblíž našeho
kraje. Po jeho smrti zapadla vápenatá
schránka do usazenin jemného písku
na mořském dně. Dalšími procesy
pak zanechala zřetelnou stopu
v budoucím pískovcovém náhrobníku
urozeného pána ze Schönfeldu. Svým
tvarem a velikostí velmi připomíná
dnešní srdcovku jedlou, tedy bivalvii,
která žije ve vodách severní polokoule
od Barentsova moře až po Senegal.
Renezanční umělec, či řemeslník,
použil pro svou práci stamiliony let
starý materiál. Vandalské chování
našich předků z 18. – 20. století pak
dalo vzniknout spojitosti mezi érou,

RENESANČNÍ NÁHROBNÍK Ernesta Františka z Reichenbergu a Markvartic.

kdy svět obývali zcela jiní tvorové než
člověk, a dobou, kdy mistr kamenický vzal do rukou paličku a želízka,
aby vytvořil podle svého nejlepšího

svědomí uměleckou památku, která
byla znovu objevena pro nás, v dnešní
době. 				
(ck)

rozpis domácích zápasů sk markvartice
Stará garda
JVŠ Děčín		
Libouchec		
Prysk			
RAFANI Děčín		
A muži
Šluknov B		
Těchlovice		
Chřibská		

19.09. 17:00
03.10. 16:30
17.10. 16:00
31.10. 15:30

17.09. 16:30
01.10. 16:00
22.10. 15:30

platby za telefony

Dorost
Jílové			
Jiříkov			
Kamenický Šenov

11.09. 11:00
18.09. 11:00
30.10. 11:00

Starší žáci
Chřibská		
Březiny			
Jílové			
Union Děčín		

10.09. 10:00
24.09. 10:00
28.09. 10:00
08.10. 10:00

úřední hodiny OÚ

za srpen:
26.9, 27.9, 29.9., 30.9. 2011
za září:
24.10. – 27.10. 2011
Platbu proveďte na obecním úřadě
v úředních hodinách.

Pondělí 		
7.00 – 17.00
Úterý 		
7.00 – 15.00
Středa 		
7.00 – 18.00
Čtvrtek 		
7.00 – 15.00
Pátek 		
7.00 – 12.00
Od 11.15 do 11.45 polední pauza.

ROMA Děčín		
Lipová			

22.10. 10:00
29.10. 10:00

Mladší žáci
Forward One		
Jiříkov			
Malšovice		

17.09. 10:00
01.10. 10:00
29.10. 10:00

Starší přípravka
23.10. 09:00
Turnaj: Benešov, Č. Kamenice,
Březiny, Modrá, Malšovice, Boletice

termíny svozu
20.září
4. října
18.října
1. listopadu

zubní pohotovost
10. - 11. 09. 2011 		
17. - 18. 09. 2011 		
24. - 25. 09. 2011 		
28. 09. 2011 			
01. - 02. 10. 2011 		
08. - 09. 10. 2011 		
15. - 16. 10. 2011 		
22. - 23. 10. 2011 		
28. - 30. 10. 2011 		

MUDr. Křemen Adolf, Teplická 270, Jílové, 				
MUDr. Charvát Pavel, J. Š. Baara 692/26, Děčín V-Rozbělesy, 		
MUDr. Vojtěch Vladimír, U Plovárny 1190/14, Děčín I, 			
MUDr. Hladík Pavel, Weberova 1537/7, Děčín VI – Letná, 		
MUDr. Miličová Jiřina, Anenská 385/2, Děčín I, 				
MUDr. Voborská Oluša, Myslbekova 404/23, Děčín I, 			
MUDr. Šetek Vladislav, Weberova 1537/7, Děčín VI-Letná, 		
MUDr. Jůdová Jana, Riegrova 773/72, Děčín II-Nové Město, 		
MUDr. Plyushchakov, Myslbekova 404/23, Děčín I, 			

412 550 343
412 507 588
412 502 216
412 539 298
412 510 154
412 519 624
412 539 310
412 523 410
412 519 622

Protože může dojít ke změnám, je lépe vždy zubaře předem kontaktovat.
MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ
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KOMPOST

září

14

Až si někdo opět nebude vědět
rady, co s posekanou trávou a shrabaným listím, mohu jen připomenout
tvrzení Ing. Kunteho, že vyhazováním
tohoto materiálu se každý zbavuje
nejkvalitnějšího humusu, jaký lze
získat.
Příklad? Stačí vše dát na hromadu, lze prohodit králičím hnojem.
Dvakrát po roce (nejlépe na podzim)

přehodit z hromady na hromadu.
Vzniklý substrát navozit třetí rok do
skleníku. Zasadit rostliny a pak již
sklízet. Práce to mnoho nedá
a výsledky jsou potěšující. Zelenina
v mém skleníku je pěstována čistě na
domácím kompostu, bez chemických podpůrných přípravků a dalšího
přihnojování. Tedy čisté „bio“ téměř
bez nákladů.			
(ck)

PRÁCE NA ZAHRADĚ V ZÁŘÍ A ŘÍJNU
V září přesazujeme a vysazujeme
jehličnany a stálezelené dřeviny,
hloubíme také jámy pro nové výsadby
listnatých stromů. Je správný čas
na vysazování tulipánů, sněženek,
bledulí, modřenců, lilií a jiných cibulnatých rostlin. V tomto měsíci také
sklízíme mečíky i s listy. Celé rostliny
pak necháme dobře oschnout. Je
vhodná doba pro dělení a přesazování
trsů trvalek a sběr semen z vybraných
rostlin letniček, která je nutné nechat
řádně doschnout na vzdušném místě.
Koncem září bychom neměli zapomenout naposledy posekat trávník
a pohodit ho slabou vrstvou kompostu, z kterého se nám do jara uvolní
spousta živin.
V říjnu vysazujeme nové ovocné
i okrasné stromy a keře. Listnaté
dřeviny přesazujeme až po opadu
listů a nezapomeneme je zabezpečit
proti okusu zvěře. Ještě před zimou
nakypříme okolní zeminu
a přihnojíme kvalitním kompostem.
Doporučuje se kořeny přesazených
dřevin přikrýt listím nebo lesní hrabankou. U všech jehličnanů
a stálezelených rostlin nesmíme
zapomenout na důkladné prolití půdy
vodou, aby měly přes zimu dostatek

vláhy. Největším nepřítelem těchto
rostlin přes zimu totiž není mráz, ale
nedostatek vody. V říjnu dokončíme
přesazování trvalek. Tento měsíc je
nejvhodnější k výsadbě nových růží.
U ostatních růží je vhodné odstranit
nevyzrálé výhony a dlouhé zkrátit
do výše kolen. Poté je přihrneme,
můžeme také lehce zakrýt chvojím.
V tomto období také vyrýváme hlízy
jiřin, které necháme dobře zatáhnout
a oschnout. Ze zeleninové zahrádky
sklízíme všechnu kořenovou zeleninu
a pozdní košťáloviny. Natě petržele,
libečku a celeru mrazíme nebo
sušíme. Začátkem měsíce vysazujeme
ozimé odrůdy česneku. Češeme
a důkladně třídíme jablka. Nezapomeneme vypustit vodu ze všech
nádrží. 				
(fli)
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17
17

POSEZENÍ
PRO STARŠÍ
Spol. místnost kabin;
18.00; hrají Jakešovi
s kamarádem
LIBVERDA 2011
Děčín - Libverda;

PÁ 16. 9. 10.00 - 18.00
SO 17. 9. 09.00 - 18.00
NE 18. 9. 09.00 - 16.00

MŠ - DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Mateřská škola; 14.00
HASIČSKÁ FONTÁNA
Koupaliště Nový Bor;
19.00

28

2. BRIGÁDA
na odstranění náletů
Hlavní budova ZŠ; 9.30

29

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Červený dvůr; 18.00

říjen

15

UZÁVĚRKA
ZPRAVODAJE

společenská rubrika
Zlatou svatbu oslavili manželé
Míchalovi a manželé Petrovi.
Za Obec Markvartice přejeme
mnoho zdraví a spokojenosti
do dalších společných let.

pranostiky na září a říjen
Teplé září – ovoci i vínu se daří.
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě moc sněhu.
Jaké počasí na Narození Panny Marie (8. září), takové potom
osm neděl bývá.
Noc-li chladná před Michalem (29.září), tuhá zima přijde cvalem.
Teplý říjen- studený listopad.
Je-li říjen zelený, bude leden hodně studený.
Suchý Havel (16. říjen) oznamuje suché léto.
Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.
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