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14. ročník

McDONALD´S A ADIDAS OCENILY ORGANIZÁTORY Z MARKVARTICKÉ ŠKOLY

S DARY OD SPONZORA. Páťáci a čtvrťáci představují nové dresy a míče.

Za vynikající organizaci okrskových a okresních kol McDonald´s
Cupu byl v desátém ročníku vyhlášen
realizační tým naší základní školy
nejlepším v republice.
V souvislosti s touto cenou si letos
naši školu vybrala i firma Adidas jako
další sponzor akce a předala našim
zástupcům na semináři v Praze kompletní sadu dresů pro celé družstvo a
12 míčů Adidas Tango. Cenu přebíral
ředitel školy Miroslav Kroupa a vybraní žáci 5. třídy - Radek Burián
a David Flídr.
V dubnu a květnu tohoto roku
proběhne již 14. ročník turnaje
McDonald´s Cupu. Naše škola je
od začátku tohoto turnaje okrskovým
i okresním pořadatelem v našem
regionu.
Okrskové kolo kategorie žáků
4. a 5. tříd se uskuteční ve čtvrtek
28. dubna od 9.00; okresní finále téže
MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

Obecní úřad Markvartice
Vás srdečně zve k diskuzi

u kulatého stolu
na témata

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY,
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD,
ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ
a
kategorie a kategorie žáků 2. a 3. tříd
pak 5. a 6. května. Máte-li čas, přijďte
hráče a hráčky podpořit.
McDonald´s Cup je prokazatelně
největším na světě a zúčastní se jej
každým rokem v průměru přes 80
tisíc dětí základních škol. V našem
regionu se účastní pravidelně 24 až 30
družstev. 			
(jš)

VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ
V OBCI,
která se koná ve čtvrtek 2. června
od 18.00 hod.
ve společenské místnosti kabin.
Petr Hodboď, starosta obce
duben 2011
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REVIZI KOMÍNŮ NELZE PODCEŇOVAT
Závadou topidel a komínů
v roce 2009 vzniklo přes 400 požárů.
Čištění, kontrolu a revizi kouřovodů,
komínů a spotřebičů paliv nelze
podceňovat.
Nové nařízení vlády č. 91/2010
Sb., které nabylo účinnosti 1. 1. 2011
reaguje na pokrok vědy, techniky,
technologií a stavebních materiálů.
Každá fyzická osoba si musí počínat
tak, aby nedocházelo ke vzniku
požáru. Kontrolu spalinové cesty
provádí odborně způsobilá o-soba,
kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví. Ta také
může čistit spalinové cesty. Čištění
spalinové cesty, sloužící pro odtah
spalin od spotřebiče na pevná paliva
o jmenovitém výkonu do 50 kW
včetně, je možné provádět svépomocí. Takže pokud máte doma třeba
oblíbený Dakon, Viadrus, Atmos,
Háčko a podobně, můžete si komíny
čistit sám. Většina těchto topidel totiž
má výkony okolo 30 kW.
Revizi spalinové cesty provádí
odborně způsobilá osoba, která je
držitelem živnostenského oprávnění
v oboru kominictví a která je zároveň
technikem komínů, nebo revizním
technikem spalinových cest. Revize
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Dovolte mi, abych Vás pozval
na další veřejné zasedání zastupitelstva, a to na čtvrtek 12.5.
v 18.00 na Hrad.
Mimo jiné budeme diskutovat
o dotaci na úpravu mateřské školky, dočasném přesunu Obecního
úřadu na jiné místo a o další rozvojových plánech obce, včetně
koeficientu daně z nemovitosti.
Pokud byste se chtěli k některým záměrům na něco zeptat,
3. 5. od 14.30 do 16.00 hod. budu
na Obecním úřadě připraven podat bližší informace.
Petr Hodboď, starosta obce

spalinové cesty se také provádí při
změně druhu paliva, před výměnou
nebo novou instalací spotřebiče paliv,
po komínovém požáru, při vzniku
trhlin v komíně apod.
O provedené kontrole anebo
čištění spalinové cesty vydá odborně
způsobilá osoba písemnou zprávu.
Jestliže jste podnikatel a máte topidla
ve své provozovně, musíte o čištění
spalinové cesty svépomocí provést
zápis do požární knihy nebo jiné
protipožární dokumentace!

Jestliže se vám v komíně usadily
saze, které nejdou mechanicky
odstranit, nepouštějte se sami do jejich vypalování. Komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba,
tedy kominík se živnostenským
listem. Vypalování komína musí
oznámit majitel stavby příslušnému
hasičskému sboru a to nejméně do 5
dnů před zahájením této činnosti.
Kolikrát do roka provádět činnosti
spojené s vyčištěním komínů, je uvedeno v následující tabulce:

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné
Celoroční Sezónní Kapalné Plynné
provoz
provoz

Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

Činnost

Do 50 kW
včetně

Čištění spalinové cesty
Kontrola spalinové cesty
Výběr pevných
znečišťujících
částí a kondenzátu

A nezapomeňte: jestliže vám
vznikne požár díky špatně ošetřenému
komínu a nebudete mít jeho revizi z
posledních dvanácti měsíců, sebelepší
pojistka vám nepomůže. Bez revize

3x

2x

3x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

vám nikdo nic nedá. Takže revizi
komínů je třeba jednou ročně nechat
provést a samozřejmě zaplatit.
Podklady pro článek dodal
Ing. Libor Kunte

kontakty na kominíky, kteří provádějí čištění a revize komínů
Josef KAŠINSKÝ
Československé armády 1078/26,
405 02 Děčín I-Děčín
Telefon: 412 516 409
Kominictví DRAGOUN
Plzeňská 760/20,
405 02 Děčín IV-Podmokly
Telefon: 412 532 525

Kominictví TARANT
5. května 38, 405 02 Děčín XVIIJalůvčí
Telefon: 412 528 986
Mobil: 776 013 770
Kominictví TICHÝ
Pihel 11, okr. Česká Lípa
Telefon: 487753035
Mobil: 731103405

fa SAZÍNEK - KOMINICTVÍ D.
KUCHAR - Mikovcova 2245,
470 01 Česká Lípa
Tel.: 603 834 318
Kominictví PICKA
Staroměstské nábř. 176/87,
405 02 Děčín III-Staré Město
Mobil: 607 703 451
http://cdn-www.cracked.com/articleimages/dan/workdiseases/chimney.jpg
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ZBAVTE SE “NEZBAVITELNÉHO” ODPADU
Překáží Vám doma věci, které
nepatří do popelnice na směsný komunální odpad a Vy nevíte kam
s nimi? Nabízíme řešení!
V sobotu 21. května 2010 pořádá
Obecní Úřad Markvartice ve spolupráci s firmou AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o.
SBĚROVÝ DEN ODPADU
Co můžete odevzdávat?
•
•

akumulátory
pneumatiky

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

koberce		
vyřazené léky
nádoby znečištěné škodlivinami
nábytek
lednice
televizory
suché baterie
olejové filtry
počítače
lepenka, eternit

Kde a v kolik hodin?
8.00 – 9.00 U sběrového dvora
9.10 – 9.40 – Motorest „Jája“
(bývalá restaurace U Kapitána)

POZOR! ZMĚNA TERMÍNU SVOZU POPELNIC
Od měsíce května bude firma
AVE svážet TDO (popelnice)
namísto středy každé úterý.
Svozové dny tedy připadají
v měsíci květnu na 3. , 10., 17.,
24., 31. a dále každé úterý.
Od května bude sběrný dvůr
otevřen také každé úterý od 15.00
do 17.00 hod.

CHVÁLA SETKÁNÍ
SENIORŮ (21. 1. 2011)
Myslím si, že každý se těšil na
první letošní setkání. Tím více mě
překvapila živá hudba, takže se
dala čekat dobrá zábava. Pánové
Václav Jakeš senior s juniorem
a jeho kamarádem krásně hráli
jak k tanci, tak k poslechu. Atmosféra byla příjemná. Jako vždy pan
starosta s manželkou a paní účetní
Lenkou se o nás důchodce starali
vzorně.
Doufám, že Jakešům to
i napříště bude hrát. Naživo
je naživo. Škoda, že jako vždy
chybělo celé zastupitelstvo, asi
o nás důchodce moc nestojí.
Zřejmě mají plno starostí a jiných
aktivit. Ono dělat dobře zastupitele je opravdu asi dřina, nebo ne?
Již teď se těšíme a určitě
i všichni dříve narození z obce
na další zábavu. Člověk má pocit,
že o něj dobří lidé stojí, popovídá
si s dobrými přáteli i sousedy
a přijde na jiné myšlenky v dnešní
uspěchané době.
Miroslav Koubek senior

úpravy cen
POZEMKY

PALIVOVÉ DŘEVO

Usnesením zastupitelstva obce se
od 1. 4. 2011 změnily ceny za pozemky v majetku obce, určené k prodeji
a pronájmu.
Zájemci o obecní pozemky musí
od tohoto data počítat s tím, že
pozemky určené ke scelení, dorovnání a vyrovnání pozemkových
ploch se prodávají za 70,- Kč á m2.
Ostatní pozemky v majetku obce
(např. určené ke stavbě RD), se
prodávají za 150,- Kč á m2.
Obec neprodává a nepronajímá
pozemky, které tvoří místní komunikace nebo jejich části, pokud se
nejedná o zájem obce.
Ceny za pronájem pozemku se
nemění. Zůstává 80,- hal. za m2 á rok.

Palivové dřevo se od 1.4.2011
prodává za 700,- Kč á m3, s dopravou
800,- Kč.
Běžně se objednává dřevo „na
metry“, tedy na běžné metry. V tomto
srozumitelnějším případě je tedy
cena 550,- Kč za bm včetně dopravy.
Pro názornost: Obec vám přiveze za
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traktorem jednu káru, na které jsou
3 bm. Jedna kárka vás tedy vyjde na
1.650,- Kč i s dopravou.
Je potřeba, aby si lidé uvědomili,
že se jedná o dřevo palivové, nikoliv
výřez z kulatiny. Proto je třeba počítat
s tím, že některé kusy mohou nést
stopy vnitřní hniloby apod. Můžete
být ubezpečeni, že se jedná o běžnou
kvalitu palivového dřeva a naše ceny
jsou v porovnání s jinými subjekty,
které palivové dřevo prodávají, více
než rozumné. Dále upozorňujeme, že
se jedná o dřevo převážně smrkové.
Tvrdé dřevo (buk, dub) se objevuje
zcela výjimečně a nelze palivové
dřevo tohoto druhu objednávat.
Zájemci o palivové dřevo mohou
své požadavky podat na obecním
úřadě nebo panu Neradovi.
duben 2011
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SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY

O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ
Vážení rodiče,
obracím se na vás s informací, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnostech žáků ve škole i mimo
ni. Po absolvování semináře ředitelů
základních škol k této tématice jsem
povinen vás seznámit s důležitými
závěry, jež pro rodiče plynou
z Občanského zákoníku.
Možná jste v médiích již zaslechli,
že chování žáků na školách je dále
neudržitelné a Ministerstvo školství
připravuje smlouvu mezi rodiči a školou. Proces činností v základní škole
se nazývá “výchovně-vzdělávací”, ale
právě v oblasti výchovy jsou učitelé
mnohdy bezradní, neboť legislativa potrestání a náprav žáků není
dostatečná a rodič se mnohdy zříká
odpovědnosti za chování svého dítěte
ve škole.
Výše jmenovaný Občanský zákoník
však např. v § 422 odst. 1.) 2.) jasně
stanovuje, kdo je za nezletilého
zodpovědný při porušování kázně
(např. vandalismus a ničení školního
majetku, vulgarismus a urážení
spolužáků nebo učitelů, kyberšikana

atd.). Základní právní listinou školy
je Školní řád (týká se výchovného
procesu) a učební osnovy (stanovují vzdělávací proces). Pokud žák
nedodržuje školní řád, činí v rozporu
s jeho obsahem a vyučující naopak
prokazatelně plní svou povinnost, je
na vině nezletilý žák, za kterého nese
plnou zodpovědnost rodič. Upozorňuji
tedy vás, zákonné zástupce, že v případech, které přesáhnou běžný rámec
chování, budu nucen volat Policii ČR
a z chování vašeho dítěte se budete
zodpovídat vy.
Doplněný školní řád se objeví na
stránkách školy a žáci 3. – 9. třídy jej
budou podepisovat. Za žáky 1. a 2.
třídy jej podepíší zákonní zástupci.
Mrzí nás (domnívám se, že všechny
rozumné pedagogy) rozdělení táboru
rodičů na dvě skupiny. Ty, jež školu
berou stále pozitivně, vážně a chápou
její působení na děti jako neodmyslitelnou součást života celé společnosti.
Bohužel ta druhá skupina se klaní
k omezování svobody dítěte, neustálému obtěžování rodiče školou.
Nejraději by si své dítě učili sami, ale
také klidně trestali a týrali. Stačí, že

jsou velmi tolerantní k užívání alkoholu a návykových látek nezletilými
dětmi, pokud jim je dokonce sami
nepodávají, což z mnohých hovorů
mezi dětmi vyplývá.
Je opravdu velmi nepříjemné,
když přijde učitel do restaurace a v ní
sedí nezletilí žáci a popíjí alkohol se
svými rodiči nebo sami. Pokud jim
my, dospělí, ustoupíme a klidně jim
prodáme alkohol i cigarety, což se děje,
jsme na vině my. Budu opravdu postupovat nekompromisně ve spolupráci s
Policií ČR.
Blíží se velikonoční svátky a pro
mnohé chlapce (bohužel již od žáků
6. třídy) se rýsuje naděje na konzumaci alkoholu. Tradice jako taková je
jen záminkou. Je to smutné, když se
dovídám jako ředitel školy, kdo všechno
jim alkohol nalil!!!
Vážení, mějte rozum, kam až chcete
v této toleranci dojít? Chyba je opravdu
v nás dospělých.
Mgr. Miroslav Kroupa,
ředitel ZŠ a MŠ Markvartice

NA TRUC VODĚ - TROFEJ ZŮSTÁVÁ V MARKVARTICÍCH

EXKURZE PRAHA

19. 3. 2011 - V letošním, v pořadí
druhém, ročníku florbalového turnaje
Na truc vodě, založeného na počest
pomáhajících při povodních, si trofej
pro vítěze odneslo opět družstvo markvartických “Seniorů”. V kvalitní
konkurenci dalších pěti týmů (Hasiči,

20. 4. 2011 - Po několika letech se
vypravili žáci místní školy na exkurzi
do hlavního města. První kroky exkurze mířily do zrekonstruovaného
Národního technického muzea, kde
měla největší ohlas oddělení astronomie a architektury. Následovala
prohlídka centra - Hrad, Malá strana,
Karlův most, Staré město, Václavské
náměstí. Škoda, že Zlatá ulička
a Orloj procházejí rekonstrukcí. Jinak
Praha děti zaujala a už nyní se těší,
až ji navštíví znovu.
(jš)
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Junior, Srbská Kamenice, Slovanka,
Huntířov) se podařilo neztratit Seniorům (na snímku) ani bod při skóre
19:5. Na druhém místě se umístila
Slovanka Děčín (12 bodů; skóre 12:6)
a bronz si odnesl tým markvartických
Juniorů (10 bodů; skóre 14:10). (jš)
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ČTVRŤÁCI A PÁŤÁCI ZVÍTĚZILI VE 3. ROČNÍKU MARKVARTICKÉ STŘELY
18. 3. 2011 - V dalším ročníku
Markvartické střely udolalo vítězství
družstvo markvartických žáků vedené
paní učitelkou Fliegerovou. Zatímco
“B” týmu se tolik nedařilo a skončil
poslední, “áčko” vyšlo z minitabulky
týmů s dvanácti body (Benešov nad
Ploučnicí, Ludvíkovice a Markvartice
“A”) nejlépe. Rozhodující nakonec
bylo vítězství nad Benešovem 4:0.
V brance se dařilo Filipovi Sladkému, který za celý turnaj obdržel
pouze dvě branky. Nejlepším střelcem
turnaje byl Milan Brokeš (oba
5. třída).

VÍTĚZOVÉ. Horní řada zleva: Hübsch,
Burián, Brokeš, Flídr; uprostřed: Sváda;
leží Sladký.

Turnaj Markvartická střela
byl založen na přání blízkých
málotřídních škol, jejichž žáci se na
velkých okresních turnajích, kterých
se účastní zejména městské školy, jen
velmi sporadicky prosazují a jsou frustrovaní z trvalých neúspěchů.
Zde si zvednou sebevědomí a navíc
je tato akce i motivační pro žáky ZŠ
Huntířov, kteří se rozhodují, kterou
školu začnou navštěvovat v 6. třídě.
Naše tělocvična se jim moc líbí. Všichni
zúčastnění žáci obdrží drobné upomínky a diplomy. Družstva na prvních
třech místech ještě medaile.
(jš)

STALI JSME SE PILOTNÍ ŠKOLOU KIN-BALLU - KANADSKÉ HRY S OBŘÍM MÍČEM

13. 3. 2011 - V pátek 11. března
nám přijel Martin Paur, předseda
českého svazu kin-ballu, se svou
ženou představit tuto v České republice novou hru. Kromě skutečnosti, že
pochází z Kanady a byla vymyšlena
a vyvinuta na univerzitě v Quebecu je
na ní atraktivní především základní
předmět hry - míč o hmotnosti jednoho kilogramu a průměru 1,2 metru!
Nezajímavá je skutečnost, že se
jedná o jednu z mála, ne-li jedinoumíčovou hru, kde spolu soupeří tři
týmy současně. Každé družstvo
o čtyřech hráčích má svou specifickou
MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

barvu (základní jsou šedá, černá
a modrá).
Studie dále prokázaly, že při
kin-ballu jsou hráči zapojeni do hry
minimálně 72 % herního času, což
je zdaleka nejvíce ze všech míčových
her. Vedle další výhody patří nutnost
spolupráce. Není možné se nikam
schovat, pravidla jsou stanovena tak,
že musí hrát čtyři hráči současně,
tudíž spolupráce je nutností a není
zde prostor pro “sólíčkáře”.
Díky svým základním principům
- spolupráce, solidarita, přátelství,
fair-play, tolerance - výrazně aspiruje
na zařazení do seznamu olympijských
her.
Český svaz kin-ballu existuje
několik měsíců a postupně se řady
členů a zájemců rozšiřují.
V příštím roce se koná mistrovství
světa v Japonsku a Česká republika by se turnaje ráda zúčastnila.
Reprezentanti budou vybíráni právě
ze školních turnajů, jichž se, věřím,
i my brzy úspěšně zúčastníme.
(jš)

Kin-ball
(z řeckého kinesis pohyb a anglického
ball - míč; znamená tedy “míč
v pohybu”) je výsledkem třicetiletého
kanadského výzkumu a programu
proti příčinám civilizačních chorob
jako jsou špatné stravovací návyky,
stres a nedostatek pohybu.
Požadavky na nový sport byly
jasné: nejpřirozenější pohyb člověka
je běh - musí být tedy součástí; musí
být zábavný, nestresující; sama o sobě
motivující; kolektivní; nenáročná
na technické vybavení a na získání
dovedností.
Po několikaletém výzkumu profesora tělesné výchovy Maria Demerse
spatřil kin-ball v roce 1986 světlo
světa.
Hra se nejprve začala používat jako
terapie pro děti, které mají potíže se
sebeprosazováním se v kolekti-vu.
První kin-ballová mužstva
v Kanadě začala vznikat v léčebných
centrech, která se zabývají alergiemi,
bolestmi hlavy, obezitou, závislostmi
či pomáhají při odstraňování neproduktivních reakcí, vad řeči - jako je
například koktavost.
Po roce 2000 začali vznikat ve světě
národní svazy. V současné době se kinballu věnuje asi 3,8 milionu lidí
v šestnácti zemích světa.
(jš, kin-ball.cz)
duben 2011
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MLADŠÍ ŽÁCI SE VYPRAVILI DO ŘÍŠE POKLADŮ ANEB CO PO NÁS ZBUDE?

BRIGÁDNÍCI. Horní řada zleva: Pilík, Niederle, Göttlich (dorostenec), Brokeš, Chovanec, Burián, Mitruška, Linhart V., Kaftan, Hunčovský (trenér), Sváda; uprostřed:
Hunčovský; dolní řada: Linhart F., Soustružník, Strnad, Černý, Kreuziger.

26. 3. 2011 - Když mrazy ustoupily
a zima ulehla k spánku, uskutečnili
jsme s mladšími žáky výpravu
do terénu, jejíž cílem bylo vysbírat odpadky poházené podél hlavní silnice
a vedlejších cest.
Vybaveni rukavicemi, pytly a

?

odhodláním s nadějí, že učiníme obec
čistější, rozdělili jsme se u fotbalového hřiště na dvě skupiny a jali se
sbírat. Zaměřili jsme se na pet lahve,
obaly od potravin, bonbónů
a sladkostí, zbytky předmětů
převážně z plastu a řadu dalších

s přírodou neslučitelných věcí.
Po necelých třech hodinách se
obě party setkaly na hřišti s několika
pytly o celkové hmotnosti přes dvacet
kilogramů.
Podle počtu odhozených papírků
od bonbónů jsme zjistili, že
nejoblíbenějšími druhy jsou Hašlerky
a Klokánky. Zajímavé. Co nás však
více překvapilo, je lhostjenost, se
kterou lidé překračují nepořádek
v bezprostředním okolí jejich domů
odvolávajíce se na to, že se jedná
o majetek obce, tak ať si to uklidí.
Poměrně úsměvná myšlenka, napadlo nás, žít třeba v pronájmu
a očekávat, že mi bude majitel uklízet.
Na závěr chci všem zúčastněným
ještě jednou velmi poděkovat a věřím,
že alespoň oni pochopili, co po nás
pro příští generace zůstává za poklady a budoucí archeologické artefakty.
Člověka pak napadá otázka, zda je
snazší převychovat dospívající
a dospělé nebo si alibisticky přát, aby
byla stále zima, která vše důmyslně
zakryje... 			
(jš)

soutěž
Zdá se, že jednoduché otázky nalákaly větší množství odpovídajících.
Proto i dnes ponecháme laťku
obtížnosti otázky velmi nízko.
Uvidíme, zda se počet respondentů
zvýší. Otázka souvisí s Markvarticemi jen okrajově, ale přesto vám ji
položíme.
Každý je obeznámen s tím, že obyvatelstvo, které po staletí žilo v našich
krajích, bylo německého původu.
Odpovídaly tomu i názvy obcí a měst.
Markvartice jsou ve své první zmínce
jmenovány jako Markwarticze, ale
poté byly známé pod německým
názvem Markersdorf. Vítězem dnešní
soutěže se stane ten, kdo správně
napíše dnešní znění názvů několika
okolních obcí a měst.
Windisch Kamnitz, Feudenberg,
Gersdorf, Freudenheim, Johnsbach,
Günterrsdorf, Hochdobern, Parloza,
Altohlisch, Ober Ebersdorf, Panzen,
Henne, Lerchenthal.
MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

“ZU TANNE”. Tak se nezýval před válkou
hostinec s vinárnou v domě č. p. 60. Nyní
zde sídlí Obecní úřad.

Jedno z těchto míst již dnes neexistuje. Další, z pohledu většího osídlení
prakticky zaniklo, ostatní můžete
klidně navštívit.
Odpovědi zasílejte obvyklými
cestami: osobně na OÚ, emailem místostarostovi nebo do schránky
na chodbě obecního úřadu.

Na fotootázku z minulého čísla
přišlo více odpovědí. Los nakonec určil,
že vítězem se stává Inka Křovinová
a může se těšit na malý dárek.
Samozřejmě, že snímek zachycuje
č. p. 60, tedy dnešní sídlo Obecního
úřadu a mateřské školy. Před válkou
zde byl umístěn hostinec s vinárnou,
který nesl název „Zu Tanne“, tedy „U
jedle.“ Podle fotografie je vidět, že před
budovou v šedesátých letech, od kdy
pochází, jehličnan stál. Šlo ale o smrk,
a v současné době je takovýto strom
také na zahrádce školky k vidění. (ck)
duben 2011
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pozvánky

POZVÁNKA NA PRVOMÁJOVÝ VÝLET NA KOLECH

Už druhý rok Vás zveme na přátelskou prvomájovou jízdu na kolech.
Sraz 1. 5. 2011 v 9.00 hod. před

Óčkem.
Trasa: Veselé, Kerhartice, Volfartice, cyklotrasou do Č.Lípy (1.
zastavení restaurace Slovanka),
dále Sosnová, Zahrádky (2. Zastavení
oběd u Rybníka).
Zpět přes Holanské rybníky a
Žandov (3. Zastavení restaurace Pohoda) a poté přes Karlovské rybníky
do Veselé (4. Zastavení rozloučení
restaurace Véčko).

ČARODĚJNICE

DEN MATEK

Konají se 30. dubna od 18.30 na
fotbalovém hřišti. Součástí bude
i malý lampiónový průvod a proto
si děti nesmějí zapomenout lampióny. Pokud se objeví skutečné čarodějnice, může proběhnout vyhlášení té
nejošklivější.
Děti se také mohou těšit na soutěž
„O Nebojsu“, ve které mohou
získat sladké odměny.
Nebude samozřejmě
chybět opékání uzenin
a reprodukovaná
hudba
k poslechu i tanci.
Občerstvení je
zajištěno.

Svaz žen ve spolupráci se ZŠ
pořádá 4. května na sále Obecního
domu Den matek. Začátek v 17.00.
Pro maminky je připraven malý kulturní program a občerstvení.

Vážení přátelé,

platby za telefony

SETKÁNÍ SENIORŮ
Další setkání seniorů při živé
hudbě se bude konat 14. června od
17.00 ve společenské místnosti kabin.

TURNAJ STARÝCH GARD
Dne 25.6. 2011 od 09.00 na fotbalovém hřišti. Přijďte povzbudit naše
staré pány při turnaji v malé kopané,
kterého se zúčastní 10 kvalitních
mužstev, včetně zahraničního týmu.

úřední hodiny OÚ

23. května – 27. května
za měsíc duben
23. června – 30. června
za měsíc květen
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.

Návrat okolo 18.00 hod. Zvládne
to každý, jede se pomalu a čeká se na
posledního. Účast všech od 14 do 99
let.
Těšíme se na sportovní zážitky
a přírodu. Neseďte doma a pojeďte
na výlet – 1. máj 2011.
Za organizační tým
Miroslav Koubek
výzva

HLEDÁME TRENÉRY
Máte rádi fotbal? Chtěli byste
vyzkoušet práci s dětmi? V rámci
koncepční práce s dětmi v Markvarticích hledáme zájemce o trénování
mládeže SK Markvartice.
V případě zájmu se blíže informujte na pravidelných schůzích fotbalového výboru (každé
úterý v Obecním domě od 19.00)
popřípadě
na
Obecním
úřadě.

termíny svozu
květen
úterý 3.5., 17.5., 31.5.
červen
úterý 14.6., 28.6.

zubní pohotovost
5. - 6. 3. 2011 		
12. - 13. 3. 2011
19. - 20. 3. 2011
26. - 27. 3. 2011
2. - 3. 4. 2011 		
9. - 10. 4. 2011 		
16. -17. 4. 2011
23. -25. 4. 2011
30. 4. - 1. 5. 2011

MUDr. Bolfíková Renata, Varšavská 1863/7 Děčín VI-Letná		
MUDr. Hladík Pavel, Weberova 1537/7 Děčín VI – Letná 		
MUDr. Janda Zdeněk, Čs. legií 1083/10 Děčín IV – Podmokly		
MUDr. Křížová Eva, U Plovárny 1190/14 Děčín I			
MUDr. Charvát Tomáš, U Přívozu 18/4 Děčín III-Staré Město		
MUDr. Miličová Jiřina, Anenská 385/2 Děčín I				
MUDr. Plyushchakov, Myslbekova 404/23 Děčín I			
MUDr. Křemen Adolf, Teplická 270 Jílové				
MUDr. Sudová Olga, U Plovárny 1190/14 Děčín I			

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

737 501 440
412 539 298
412 532 216
412 502 215
412 511 619
412 510 154
412 519 622
412 550 343
412 502 213
duben 2011
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KABI
květen

RADY PRO ZAHRADNIČENÍ NA KVĚTEN A ČERVEN

1

VÝLET NA KOLECH
Obecní dům; 09.00

4

DEN MATEK
Obecní dům; 17.00

5
6
12
21

McDONALD´S CUP
kategorie “A”
fotbal. hřiště; 08.00
McDONALD´S CUP
kategorie “B”
fotbal. hřiště; 08.00
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Hrad č. p. 1; 18.00
SVOZ “NEZBAVITELNÉHO” ODPADU
Sběr. dvůr 8.00 - 9.00
Kapitán 9.10 - 9.40

červen

2

KULATÝ STŮL
Obecní dům; 18.00

5

DĚTSKÝ DEN
fotbal. hřiště; 14.00

9

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
spol. místnost kabin; 17.00

14

SETKÁNÍ SENIORŮ
spol. místnost kabin; 17.00

15

UZÁVĚRKA
ZPRAVODAJE

25

TURNAJ STARÝCH
GARD
fotbal. hřiště; 18.00

V květnu zkracujeme odkvetlé
výhony šeříku,
zlatice
a jiných časně
kvetoucích
dřevin,
stříháme
také letorosty
živých plotů.
Vylamujeme
také letorosty u
vinné révy. V zeleninové zahrádce likvidujeme plevele
a sklízíme úrodu ředkviček, raného
salátu, čínského zelí a karotky. Po
„ledových mužích“ vysazujeme na
záhony předpěstované sazenice
tyčkových a keříčkových rajčat, okurek, lilku, patisonu a cuket.
Příliš bujné trvalky a skalničky
udržujeme řezem, na prázdná místa
vysazujeme předpěstované sazenice
letniček. Také je vhodná doba na
osazování truhlíků pelargóniemi,
převislými petúniemi a surfiniemi.
Květen je vhodná doba pro
napouštění bazénů a koupacích
nádrží.
V červnu pravidelně sečeme
a přihnojujeme trávníky, podle
potřeby je zavlažujeme. Sklízíme
a zpracováváme jahody, maliny
a třešně. U dobře odkvetlých jabloní
a hrušní nezapomeneme na ruční
přispívejte do zpravodaje...
Nebojte se zasílat své náměty,
připomínky nebo postřehy do
Markvartického zpravodaje.
Přivítáme každý rozumný článek,
glosu, báseň i jiný literární druh.
Můžeme zveřejnit i fotografie či
kresby.
Příspěvky je možné odevzdat
osobně na obecním úřadě, nebo
vhodit do schránky „Zpravodaj“,
která je již několik let k dispozici ve
vestibulu úřadu. Ideální je zaslání
příspěvku elektronickou formou na
internetovou adresu mistostarosta@
markvartice.cz. Uzávěrka příštího
čísla, bude 15. dubna 2011.

probírku plůdků, stromy
můžeme přihnojit.
V tomto měsíci
vyžaduje košťálová zelenina časté přihnojování,
aby lépe rostla
a zůstala
křehká.
Zeleninu
přihnojujeme
kompostem a můžeme
volně vysévat okurky. Rajčata
vyvazujeme k oporám a průběžně
odstraňujeme vedlejší výhony. Postranní výhony zkracujeme u okurek,
které současně navádíme na oporu.
V červnu již sklízíme první rané
brambory, kedlubny, mrkev, hrášek,
ve skleníku okurky, papriky a rajčata.
Pranostiky na květen a červen
Studený máj – v stodole ráj.
Chladno a večerní mlhy v máji,
hojnost ovoce a sena dají.
Když máj vláhy nedá,
červen se předá.
V červnu deštivo a chladno způsobí
rok neúrodný snadno.
Chladný květen, červen vlažný
je pro sýpky, sudy blažný.
Jaká parna se v červnu dostaví,
tak se i prosincové mraky postaví.
(fli)
jubilea
V uplynulých měsících oslavili svá
životní jubilea tito naši spoluobčané:
březen
pan Václav Jungman
pan Ladislav Křepelka
duben
pan Jindřich Chotěborský
pan Vojtěch Miščík
Všem gratulujeme a přejeme
hodně štěstí a zdraví!

Markvartický zpravodaj - č. 2/2011, občasník obce Markvartice
Redakce Petr Culek (ck) mistostarosta@markvartice.cz; Zdeňka Fliegerová (fli); Jan Šrédl (jš) jan.sredl@email.cz; Sazba a grafika Jan Šrédl
Redakce si vyhrazuje právo odmítnutí přijetí příspěvku i bez udání důvodu.
Obecní úrad Markvartice, Markvartice 60, 407 42, tel./fax: 412 585 265, www.markvartice.cz
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NĚKOLIK RAD, JAK NENALETĚT PODVODNÍKOVI
V poslední době se v obci objevilo několik lidí, kteří se vydávali za reprezentanty energetických společností a nabízeli naši
spoluobčanům změnu distributora
elektrické energie. Pokud nemáte
důvěru k těmto lidem nebo nechcete
distributora ČEZ měnit, řiďte se
těmito základními radami.
1. Požádejte obchodníka o občanský a služební průkaz. Pokud je při
sobě nemá, trvejte na tom, aby oba
odklady donesl. Opište si z nich jeho
jméno a adres trvalého bydliště. Díky
těmto údajům později u energetické
společnosti snadno ověříte, zda se
skutečně jedná o jejího zaměstnance.
Pokud vám odmítne odklady ukázat,
požádejte ho, aby odešel.
2. Pokud sami nemáte zájem
o změnu dodavatele energií,
nepouštějte obchodníka za práh své
domácnosti.

3. Požádejte obchodníka o návrh
smlouvy a všeobecné obchodní
podmínky, platný deník a telefonní
kontakt. Navrhněte mu, že s jeho
nabídku v klidu prostudujete a ozvete
se mu.
4. Pracovníci skupiny ČEZ se
mohou vždy prokázat platným
služebním průkazem s fotografií
a názvem společnosti.
5. Nechte si od obchodníka
spočítat cenu vycházející ze skutečné
spotřeby vaší domácnosti.
6. Zeptejte se obchodníka na
všechny poplatky, které souvisí
s podpisem smlouvy. Zvažte, zda
je pro vás nabídka po započtení
aktivačních a deaktivačních poplatků
výhodná. Pokud vám obchodník
nabídne slevu, nechte si ukázat,
kde je uvedena ve smlouvě nebo
ve všeobecných obchodních podmínkách.
7. Zkontrolujte si, zda je cena

rozpis domácích zápasů sk markvartice
Stará garda
FK Libouchec		
FK Šluknov		
FK Jílové		
MSK Benešov n./Pl.

09.05. 17:30
30.05. 17:30
13.06. 17:30
24.06. 17:30

PO
PO
PO
PÁ

A muži
Velký Šenov		
FK Malšovice		
Krásná Lípa		
Šluknov B		

07.05. 17:00
21.05. 17:00
04.06. 17:00
18.06. 17:00

SO
SO
SO
SO

Dorost
Krásná Lípa		
Kamenický Šenov
SK Březiny		

01.05. 10:30 NE
29.05. 10:30 NE
12.06. 10:30 NE

Mladší žáci
Vilémov		
Jílové			
Modrá			
Velký Šenov		

07.05. 10:30
21.05. 10:30
28.05. 10:30
04.06. 10:30

SO
SO
SO
SO

garantována po celou dobu trvání
smlouvy a zeptejte se na výši
inaktivačních a deaktivačních
poplatků.
8. Pokud vám obchodníci vyhrožují
a nutí k podpisu nové smlouvy, je
takové jednání v rozporu se zákonem.
Klidně zavolejte policii.
9. Zajímejte se o to, jaký zákaznický servis dodavatel poskytuje.
Ptejte se, jak funguje zákaznická
linka a kolik dotazů jejich operátoři
denně zodpoví.
10. Pokud máte ve svém okolí
seniora, který by se mohl stát
terčem neseriózního nátlaku? Zastavte se u něj a vysvětlete mu, jaké
metody někteří podomní obchodníci
používají. Poraďte mu, jak se může
v takové situaci zachovat.
Podklady pro článek dodala
Jana Milichovská

obrazem

SETKÁNÍ SENIORŮ. Tradiční oblíbená akce se opět
velmi vydařila.

NOVINKA. Obecní úřad zakoupil nový traktor značky Belarus.

FECIDO CUP. Markvartická garda vyhrála tradiční turnaj.

MORENA. I školka oslavila odchod vládkyně zimy.

