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HASIČI SI NADĚLILI FONTÁNU

Naši hasiči se ve dnech 16. – 17. září tohoto roku zúčastnili velkolepé akce. Byli jedním z mnoha družstev, které
provedly Hasičskou fontánu, tedy podívanou, na jakou se hned tak nezapomíná. Více se dozvíte uvnitř tohoto čísla.

KULTURA V LISTOPADU
POZVÁNKA NA DIVADLO
Pokud nepočítáme několik
úspěšných vystoupení naší Základní
školy, nehrálo se v Markvarticích
klasické divadelní představení
nejméně 40 let. Proto Vás zveme
k návštěvě veršované frašky
I.A.Krylova, která se jmenuje TRUMF.

Činohru nastudoval Divadelní soubor
Karla Čapka z Děčína. Jedná se o fiktivní příběh, při němž do pokojného
ruského carství vtrhne německý
agresor Trumf se svou armádou.
Car Vakula mu výměnou za pokojný průběh okupace nabídne ruku

své dcery Sentimenty. Ta ale miluje
bázlivého Šantalu. Jaké tato situace
přinese zápletky a rozuzlení, dozvíte
se při představení.
Proto přijďte v sobotu 12.11.2011.
Hra začíná v 19:00 hod.
Vstupné je 40,- Kč.

Obec Markvartice pořádá posvícenskou MARTINSKOU ZÁBAVU.
Koná se v sobotu 19. prosince 2011
od 20:00 hod. v Obecním domě.
K tanci a poslechu hraje oblíbená
skupina U-Style. Vstupné je 50,- Kč.
Díky dvěma povodňovým rokům
nebyly síly na pořádání zábavy, jejíž
novodobá tradice vznikla
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v devadesátých letech. Posvícenská
zábava se vždy konala v termínech,
kdy se zároveň slaví svátek svatého,
kterému paří patronicium kostela v místní farnosti. Proto si u nás
každoročně připomínáme patrona
naší obce, svatého Martina z Tours,

kterému je zároveň zasvěcen náš
kostel. Přijďte se tedy pobavit
a pomoci obnovit přerušenou tradici.
Občerstvení je zajištěno, svatomartinskou husu si můžete přinést
s sebou.
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HASIČSKÁ FONTÁNA
Ve dnech 16.- 17.9. 2011
se naše jednotka SDH Markvartice zúčastnila ojedinělé akce Hasičské fontány na koupališti
v Novém Boru. Tato velkolepá
akce proběhla v rámci projektu
Eurokomunále 2011 a my měli
tu čest být pozváni spolu s dalšími
32 hasičskými sbory z libereckého
a ústeckého kraje. Jak mnozí z nás
víte, hasičská fontána je efektní
vystoupení, při kterém
je pomocí mnoha proudů
stříkána voda, vše je doprovázeno
hudbou a světelnými efekty. Vše
bylo původně vymyšleno
a uskutečněno hasiči z Nového
Oldřichova.
Pátek 16.9. proběhl ve znamení
příprav a nácviku fontány, až do

pozdních nočních hodin.
V sobotu 17.9 proběhl v podvečer
nejprve slavnostní nástup všech
zúčastněných jednotek a doprovodné akce. Samotný hřeb večera
začal po setmění, ve 21 hodin,
kdy se na obloze nejprve objevily
světlice a petardy. Poté začala
famózní hra světel a vodní tříště,
vše za doprovodu instrumentálních skladeb světových autorů
populární i klasické hudby.
Na světelné pokyny dirigenta
ovládlo na 300 hasičů celkem
99 vodních proudů, čerpaných
33 čerpadly v rytmu hudby.
Když začala všechna čerpadla
naplno tlačit vodu, hladina
koupaliště klesla o 8 cm. Show
trvala necelých 18 minut, každou

proudnicí proteklo 400 litrů
vody za minutu, čerpadla tedy
přečerpala zhruba 713 000 litrů
vody během této show. Na krásnou, dech beroucí podívanou, se
přišlo podívat přes 2500 lidí, kteří
po ukončení odměnili všechny
hasiče bouřlivým potleskem.
Byli jsme rádi, že jsme se mohli
zúčastnit této skvělé akce a mohli
tak předvést další z dovedností
a spolehlivostí hasičů. Touto
krásnou akcí jsme zakončili další
zdařilou sezónu. Děkuji všem,
kteří se toho zúčastnili.
Odkaz na video z této akce
naleznete zde:
http://www.facebook.com/video/
video.php?v=290352444312510
Velitel J. Zach

když se soutěž začala vymykat
pravidlům. Když už jsme viděli,
že soutěž připomíná parodii,
rozhodli jsme se s pořádajícím
sborem rozloučit a poděkovat
za pozvání. Ještě před odjezdem
jsme byli dost ošklivě slovně
napadeni, a málem i fyzicky.

Tímto si pořadatelé udělali
krásnou reklamu své soutěže.

Poslední soutěž
Naše dvě soutěžní družstva
se dne 10.9.2011 zúčastnila
poslední letošní soutěže
na Maxičkách. Podle nás šlo
o nejhorší ročník této soutěže.
Pořádající sbor si udělal pravidla
tak, jak se mu zrovna hodila
a hlavní rozhodčí jen krčil rameny,
MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

J. Zach
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LUČNÍ SOUTĚŽ
Věřili byste tomu, že se na jedné
markvartické zahradě, o rozloze
několika arů, vyskytuje takové
množství rostlin, až to zaujme
i cizí odborníky? Klidně tomu
věřte. Možná, že to není jediná
zahrada, která skrývá či spíše
chrání nějaké vzácné či přímo
chráněné rostlinné druhy. O této
se ale již ví. Manželé Komárkovi
se díky zájmu svých přátel přihlásili
do soutěže, kterou pořádají národní parky České a Saské Švýcarsko.
V „Soutěži luk“ nelze v podstatě
nic ovlivnit. Přijedou komisaři
a „počítají kytky“.

Na Komárkově louce napočítali
přes 40 druhů a podle jejich
vyjádření nejde o konečné číslo.
V rámci závěrečného vyhlášení
soutěže byla Komárkova louka,
v naší i zahraniční konkurenci, vyhlášena jako druhá, za
soutěžícím z Jílového a před
účastníkem z Německa. Na
louce, kolem které každý z nás
často prošel, se nacházejí nejen
„obyčejné kytičky“, jako například
sedmikráska nebo pryskyřník, ale
i takové druhy, jako třeba psineček
psí, škarda bahenní, skřípina
lesní, poháňka hřebenitá nebo tři

druhy jetele. Blahopřejeme tímto
manželům Komárkovým
k úspěchu, který
je také odměnou za jejich práci.
Aby totiž všechny rostliny mohly
dobře růst v přirozeném prostředí,
je třeba jejich biotopy udržovat,
to znamená o louku
se starat. Vzpomeňme si na to
třeba na jaře, až zase přijdou
touhy vypalovat trávu nebo plošně
randapovat. Určitě bychom takovým konáním připravili sebe
i ostatní o možnost vidět růst
a kvést rostliny, o jejichž existenci
nemáme ani tušení.

DALŠÍ ÚLOVEK
Pan Milan Bartoníček opět uspěl
se svou minohledačkou. V prostoru
za kostelem nalezl psí známku
z doby Rakousko-Uherska, kterou
nosil hafan z Markvartic! Jedná se
o měděný plíšek tvaru srdcovitého
erbu o rozměrech 4,5 x 3,5 cm
s očkem na zavěšení. Na známce
je vyražena psí hlava spolu s dvěma
číselnými údaji – 1901 a 204. Patrně
tedy jde o známku, která byla
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vydána v roce 1901 majiteli psa
z domu č.p. 204, tedy z domu, kde
bydlí Koubkovi. Proč je ve známce
otvor, který vypadá jako průstřel
brokem, není jasné. Na každý pád
kolekce psích známek, kterou
rozšiřuje děčínské muzeum, takovýto
exemplář neobsahoval a tím se nález
pana Bartoníčka stal, zatím alespoň
v elektronické podobě, obohacením
jedné zajímavé regionální sbírky.

listopad 2011

4

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ DOHADOVACÍHO ŘÍZENÍ
Obec Markvartice vyhlašuje
konání dohadovacího řízení na
prodej traktoru ZETOR 7011, který
je v majetku obce.
Dohadovací řízení se uskuteční
dne 16. listopadu 2011
v 17:00 hodin na Obecním
úřadě v Markvarticích. Bude projednáván prodej níže uvedeného
majetku:

Traktor ZETOR 7011
Dohadovacího řízení se mohou
zúčastnit fyzické osoby s trvalým
pobytem resp. sídlem na území
ČR a dostaví se na dohadovací
řízení, bez ohledu na to,
zda v 15 denní lhůtě podali žádost
o prodej.
Vyvolávací cena je 90.000,-Kč.
Cena za prodej traktoru bude

ve všech případech při prodeji
navýšena o ostatní náklady
spojené s převodem.V případě,
že zájemce bude zastupován
jinou osobou, je nutné, aby se
tato prokázala plnou mocí před
začátkem konání dohadovacího
řízení.
Bližší informace lze získat
na obecním úřadě Markvartice.

talitních, ale například v roce 1969
projížděl naší vesnicí prezident Ludvík
Svoboda a občané na chodnících
(tehdy krajnicích) stáli a mávali.
Tedy alespoň v Horních Habarticích,
kde jsem tehdy bydlel. Dokonce zde
byla uspořádána velká sláva, při níž
špalírem občanů projíždělo několik
šestsettrojek, a růžolící šedivý pán,
soudruh prezident, se na lidi usmíval
a kynul jim. Dokonce nechal kolonu
přibrzdit.Letos rovněž projel naší obcí
konvoj limuzín. V jedné z nich měl
také sedět pan prezident. Nikdo o tom
sice nevěděl, a pokud by „neprosákly“
zaručené zprávy z ostatních obcí, ani
bychom takovou událost nezazname-

nali. V historických análech ale přesto
navždy zůstane zapsáno, že ve středu
19. října 2011 projela obcí kolona
devíti černých limuzín. V jedné z nich,
za neprůhlednými skly, údajně seděl
prezident republiky Václav Klaus.
I s manželkou.

OBCÍ PROJEL PREZIDENT
Jak je to v současné době
s obecnou úctou k hlavě státu, je
otázka, na kterou jsou různé odpovědi.
Historicky se význam této persony asi
již posunul jinam, nežli v dobách minulých. Nebo se jinam posunula sama
persona?
Kdo sleduje pořad ČT „Hledání ztraceného času“, určitě si vybaví scény, ve
kterých prezident Masaryk navštěvuje
různá místa v republice. I v obcích, kde
vlak s jeho vozem jen profuněl, stály
na perónech davy lidí a zdravily svého
„prezidenta osvoboditele“, „tatíčka“
a tak dále. Obdobné scény zažíval
i prezident Edward Beneš.
Patrně to bylo jinak v dobách to-

(Ck)

obrázek: http://www.karikatury.cz
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Hezké počasí dne 17. září bylo
příjemnou kulisou „Dne otevřených
dveří“ v naší mateřské škole.
Připomněli jsme si tak 60 let od doby,
kdy byl (přesně 15. září 1951) úředně
povolen celodenní provoz
v tomto zařízení. Zájem
markvartických spoluobčanů nebyl
příliš veliký, ale i tak se zde sešlo
několik desítek lidí. Zejména potěšila
přítomnost několika „dětí“, které
v uvedeném roce byly mezi těmi,
které do školky chodily. Byli to
například paní Tošovská, Mocová,
Wernerová nebo pan Votruba.
Pozvány byly také bývalé pracovnice
mateřské školy, jako třeba dlouholetá učitelka a ředitelka školky paní

platby za telefony

Šintálová s paní Votrubovou nebo paní
Křížová. Starosta, Petr Hodboď
a ředitel školy Miroslav Kroupa,
přivítali přítomné. Ve svých krátkých
proslovech připomněli význam školky
pro obec a její obyvatele. Zároveň bylo
zdůrazněno, že výročí školy koresponduje s další významnou událostí.
V prázdninových měsících se podařilo,
díky dotaci z Ústeckého kraje a vlastním prostředkům, rozšířit hygienické
a sociální zázemí školky natolik, že
mohlo vzniknout druhé oddělení, což
je v historii školky poprvé. Zároveň tím
byla navýšena kapacita školky na 40
dětí. Tento počet byl k 1. září naplněn.
Odpadla tak traumata z předchozích
let, kdy některé děti nemohly být

do školky přijaty, vytvářela se kritéria
pro přijetí, hovořilo se o diskriminaci
rodin a podobně. Tento problém tedy
rozšířením školky pominul. Závěrem je
třeba podotknout, že se naše obec za
výsledek celé akce nemusí stydět,
ba naopak. Při následné kontrole
z okresní hygienické stanice, která byla
vlastně tím stěžejním hybatelem pro
schválení rozšíření školky, prohlásil
Dr. Bechyně, že, když v květnu tohoto
roku určoval požadavky pro rozšíření
školky, vůbec nevěřil, že bychom
takovýto rozsah prací zvládli
a ještě v tak krátkém termínu.
V podstatě se jednalo o pochvalu.
A protože hygiena chválí minimálně,
můžeme být za tato slova vděčni.

úřední hodiny OÚ

Za říjen:
pondělí 28.11. – pátek 2.12.
Za listopad
úterý 27.12. – pátek 30.12.

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.

termíny svozu
15. listopadu
29. listopadu
13. prosince
27. prosince

zubní pohotovost
12. - 13. 11. 2011
17. 11. 2011 		
19. - 20. 11. 2011
26. - 27. 11. 2011
3. – 4. 12. 2011 		
10. - 11. 12. 2011
17. - 18. 12. 2011
24. - 25. 12. 2011
26. 12. 2011 		
31.12.2011-01.01.2012

MUDr. Bolfíková Renata Varšavská 1863/7 Děčín VI-Letná 		
MUDr. Vojtěch Vladimír U Plovárny 1190/14 Děčín I 			
MUDr. Plyushchakov Myslbekova 404/23 Děčín I 			
MUDr. Křížová Eva U Plovárny 1190/14 Děčín I 			
MUDr. Bolfíková Renata Varšavská 1863/7 Děčín VI-Letná 		
MUDr. Voborská Oluša Myslbekova 404/23 Děčín I 			
MUDr. Vojtěch Vladimír U Plovárny 1190/14 Děčín I 			
MUDr. Charvát Tomáš U Přívozu 18/4 Děčín III-Staré Město 		
MUDr. Křemen Adolf Teplická 270 Jílové 				
MUDr. Hladík Pavel Weberova 1537/7 Děčín VI – Letná 		
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737 501 440
412 502 216
412 519 622
412 502 215
737 501 440
412 519 624
412 502 216
412 511 619
412 550 343
412 539 298
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listopad
TRUMF
12 Divadlo:
v Óčku
zábava
19 Martinská
v Óčku

21

Vázání adventních věnců
kabiny–17.00

26 Valná hromada hasičů
prosinec

8

Veřejné zasedání
zastupitelstva
18:00 hod. na sále

zpívání
24 Vánoční
u stromku – 17:00
* změna termínu a času vyhražena

jubilea
V uplynulých měsících oslavili svá životní
jubilea tito naši spoluobčané
květen

paní Ludmila Milfaitová
pan Jaroslav Bednář

červen

paní Marie Teznerová
paní Věra Bednářová
paní Hana Žáková

PŘÍPRAVA ZAHRADY NA ZIMU
V těchto dnech mnohým z nás
ještě na zahrádkách dozrávají dýně,
jablka nebo hroznové víno. Právě
nyní je vhodný čas na jejich sklizeň
a uskladnění. Nevadí, že některá
zelenina není zralá, neboť po
odtržení sama postupně „dojde.“
Je také vhodná doba na odstranění
starých výhonů maliníku,
ostružiníku a k upevnění nových
výhonů k oporám. Před zimou
můžeme ještě vysadit ozimé
odrůdy česneku a vysít mrkev nebo
petržel. V tomto období věnujeme
zvýšenou péči růžím. Keřové
růže bychom měli sestřihnout ve
výši kolen, obrýt je, ke kořenům
přihrnout zeminu a přikrýt chvojím.
U stromkových růží nejprve
k sobě stáhneme korunu provázkem, opatrně ji ohneme k zemi,
zakryjeme chvojím, popřípadě
přihrneme zeminou. Koruny
starších rostlin, u kterých hrozí, že
bychom je ohýbáním poškodili,
zkrátíme a důkladně obalíme
netkanou textilií. Pokud není půda
zmrzlá, můžeme nové keře růží
vysazovat až do poloviny listopadu.
Záhony s trvalkami
a nově vysazenými cibulovinami je
třeba chránit chvojím proti zimním
mrazíkům. Na zimu můžeme také

zakrývat skalku, což ale není
v našich zeměpisných podmínkách
nutné. Pouze skalničky, kterým vadí
zimní vlhko přikryjeme stříškou ze
skla (zavař. sklenicí) nebo plastu.
Z teras a balkonů odstraňujeme
květináče a truhlíky s odkvetlými
letničkami. Důležité je také zrýt,
pohnojit a povápnit místa, kde
plánujeme mít v příštím roce
květinové záhony a trávník.
Začátkem listopadu ještě sklízíme
pozdní druhy jablek. Pokud jablka
na stromech přepadl nečekaný
mráz, je nutné počkat, až během
dne poleví, pak jablka otrhat
a umístit na jeden až dva dny do
sucha, aby oschla a teprve potom
je uskladnit ve sklepě. Pokud
nemáme zahradu oplocenou,
je třeba chránit kmeny ovocných
stromů proti okusu zvěří ochranným pletivem. Půda kolem kořenů
se doporučuje obrýt a přihnojit.
Přihnojit bychom neměli opomenout také rybíz a angrešt, jahodníky a vinnou révu.
U všech keřů a stromků
odstraňujeme kořenové odnože,
zaléváme a k nově vysazeným
keřům a stromkům přihrnujeme
půdu. Samozřejmostí je hrabání
a kompostování listí.
(Fli)

červenec pan Oldřich Svoboda
srpen

pan Jan Moc

září

pan Václav Hurych

říjen

paní Božena Hřebíková
paní Růžena Tůmová

Dodatečně se připojujeme ke gratulaci
a přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí
a spokojenost v osobním životě.
Padesát let společného života oslavili
manželé Oldřich a Jaroslava Svobodovi.
K jejich Zlaté svatbě přejeme hlavně co
nejpevnější zdraví a rodinnou pohodu.

Pranostiky na listopad a prosinec
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody,
to známka příští neúrody.
Když sv. Martin (11.11.) se sněhem
přiběhne, bude na něm celý měsíc sedět.

Prosinec naleje a leden zavěje.
Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá
nám zima těžé hlavy.
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