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16. ročník

NA TRUC VODĚ
III. ročník „protipovodňového“ turnaje proběhl v naší sportovní hale.
V příjemné sportovní atmosféře
získala první místo SLOVANKA Děčín,
která vyhrála všechna svá utkání.
Druzí byli markvartičtí Lišáci - obhájci
loňského prvenství. Třetí naši HASIČI.
Byl to jejich první úspěch v tomto turnaji. O pořadí rozhodl poslední zápas.

V něm Srbská Kamenice prohrála právě
s našimi hasiči, kteří ji tak přeskočili
v pořadí. Na pátém místě se umístilo
sympaticky bojující mužstvo Huntířova.
Prvním třem družstvům předal hlavní
organizátor turnaje M. Kroupa poháry.
Pokud vše půjde dobře, můžeme se
příští rok těšit na čtvrtý ročník tohoto
sportovního klání.
-ck-

FLORBAL ZŠ
I v letošním roce proběhlo na naší
škole několik tradičních florbalových
turnajů. Naši žáci opět neudělali
ostudu. Fotografie jsou z turnaje
dívek 6. – 9. tříd, kdy naše děvčata
získala 5. místo a z turnaje mladších
žáků Markvartická střela, odkud si
náš výběr florbalistů ze 4. a 5. třídy
odnesl zasloužené zlaté medaile.
-fliMARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ
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FLORBALOVÝ ÚSPĚCH HASIČŮ
V sobotu 17. 3. se členové naší
jednotky zúčastnili třetího ročníku
florbalového turnaje – „Na truc
vodě“. Reprezentovali nás: Malina
Jan, Malina Josef, Zach Jiří nejml.,
Váňa Michal st., Váňa Michal ml.,

Váňa Jaroslav, Saidl Michal, Pajer Pavel, Vojtěchovský Milan. Po taktické
domluvě jsme nastoupili na hrací
plochu k našemu prvnímu utkání.
Hned na začátku se ukázala kvalita
našich soupeřů, ale ani na chvilku

jsme nezaháleli a po vyrovnaných utkáních jsme překvapivě obsadili třetí
místo. Děkuji zúčastněným hasičům
za úspěšnou reprezentaci, všem
organizátorům a soupeřům.
Těšíme se na další ročník.

HASIČSKÝ POLYGON V MOSTĚ
V neděli 18. 3. se celé naše výjezdové družstvo zúčastnilo výcviku na
báňské záchranné stanici
v Mostě. Jednalo se o simulaci práce
ve stísněných podmínkách
v plné výbavě s dýchacímpřístrojem.
Hlavním cílem tohoto cvičení bylo
zjistit fyzickou a psychickou kondici
a spotřebu vzduchu našich členů. Po
příjezdu jsme si mohli prohlédnout

celou záchrannou stanici a techniku,
která se používá při zásahu v dolech.
Prohlédli jsme si výcvikový polygon,
nasadili dýchací techniku a po dvojících postupně zdolávali nástrahy,
(prolézání vyprošťovací trubkou,
plazení, lezení po žebříkách, atd.).
Každému členovi byla spočítána
spotřeba vzduchu za minutu. Většině
plná zátěž nedělala problémy, tím se

prokázala připravenost naší jednotky
ve složitých a náročných situacích,
které mohou vzniknout během zásahu. Další podobné cvičení máme
naplánováno na podzim tohoto
roku, kdy nám situaci zhorší tma
a zadýmování celého prostoru.
Děkuji všem členům za hojnou účast
a profesionální nasazení.
Kateřina Zachová ml.

KAKTUSY V MARKVARTICÍCH
Každé jaro se do skleníku u domu
č.p. 386 nastěhuje přibližně 2 500
ježatých miláčků, které pan Libor
Kunte pěstuje již 30 let. Některé patří
mezi opravdové vzácnosti, jiné jsou
starší než jejich majitel, ale valná
většina všech vyniká krásou svých
květů. Libor Kunte podniká za svými
miláčky každoročně cestu, aby studoval tyto rostliny v jejich domovině,
pozoroval jejich přirozená stanoviště
a rostliny na nich fotografoval.
O kaktusech a ostatních sukulentech
napsal sám nebo s některými svými
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kolegy řadu knih do kterých používá
právě fotografie získané na nalezištích.
Poslední knihou, kterou vydalo nakladatelství Computer Press je velká,
dárková publikace Encyklopedie
kaktusů a jiných sukulentů jejíž autoři
jsou pánové L. Kunte, J. Gratias
a P. Pavelka. V knize je popsáno na více
než 500 stranách 850 druhů sukulentních rostlin, které jsou vyobrazeny na
1200 fotografiích, z nichž je většina
právě dílem markvatického kaktusáře
Libora Kunteho. Každý, kdo by se chtěl
podívat na kvetoucí kaktusy může se

předem ohlásit na telefonním čísle
603 859 653. Nejlepší pro návštěvu
sbírky je počátek června – v této době
jsou kaktusy v nejlepší kondici a nevíce
kvetou.
-ck-
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MYSLIVCI SAZÍ STROMY
Myslivci z místního sdružení „Skalka“ provedli podle předběžné dohody
práce v obecním lese. Ve vlastním
volnu vysázeli 3.800 sazenic buku
a smrku. Splnili tak svůj slib, že svou
prací přispějí k obnově lesa, zejména
ploch po mýtní těžbě a na místech,
kde bylo třeba obnovit poškozené
mladé porosty. Nejednalo se o
lehkou práci, protože velkou část

mladých stromků bylo nutno zasadit
do kamenů. Činností myslivců byl
splněn požadavek zalesnění pozemku
po loňské mýtní těžbě a zároveň byly
doplněny výchovné sadby na místech,
kde tohoto zásahu bylo třeba.
Myslivcům patří poděkování nejen za
hodiny, které výsadbě věnovali, ale
také za kvalitu práce, kterou ocenil
i odborný lesní hosporář.

FILIPOJAKUBSKÁ NOC–Pálení čarodějnic
Tento starý lidový zvyk se
každoročně odehrává v noci z 30.
dubna na 1. května. Tato noc byla od
nepaměti pokládána za čarovnou.
Lidé se scházeli (a scházejí) u zapálených ohňů a slaví příchod jara.
V některých obcích se staví májka.
Lidé věřili, že během této noci
vládnou zlé a nečisté síly zvláštní
silnou mocí a že se v tuto dobu slétají
čarodějnice na svůj sabat. O filipojakubské noci se za okna, dveře
a vrata zastrkovaly větvičky černého
bezu, aby dům ochránily proti zlým
silám. Popel z těchto ohňů měl prý
zvláštní moc – když se s ním posypalo
pole, mohl hospodář očekávat velkou
úrodu. Rozhrnutým, vychladlým
popelem se vodil dobytek, aby byl
dlouho plodný. Skoky přes uhasínající

popel si lidé snažili zajistit dlouhé
mládí. Také se zapalovala a do výšky
vyhazovala smolná košťata. Hlavním
úkolem tohoto starého lidového
svátku však byla oslava plodnosti.
Podobný svátek se dodnes slaví také
v mnoha jiných evropských zemích
– na Slovensku, v Německu, Polsku,
Finsku, Švédsku nebo v Irsku.
-fli-

ČARODĚJNICE V MARKVARTICÍCH
30. dubna od 20.00 na hřišti
-opékání buřtů
-soutěž o nejkrásnější čarodějnici
-Markvartický nebojsa - stezka
odvahy pro nebojácné děti
(po setmění).

Pranostiky na květen a červen
Studený máj - v stodole ráj.
Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj.
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný.
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi.
Červen studený - sedlák krčí rameny.
Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
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ÚLOVKY MILANA BARTONÍČKA
Pan Milan Bartoníček opět
aktivoval svou „minohledačku“
a v různých místech Markvartic byl
znovu úspěšný při hledání drobných
artefaktů, které skrývá zem.
Kromě několika uherských mincí
z přelomu 19. – 20. století, dvou
prstýnků z bílého kovu, z nichž jeden
je osazen barevnými kameny, jistě
zaujme například cínový vojáček –
dětská hračka, která znázorňuje postavu husara jedoucího na koni. Husaři
byli původně maďarští povstalečtí vojáci (honvédi) z I. poloviny 19. století,
kteří si svou uniformu ponechali
i v době, kdy se stali součástí uherské armády. Typickým znakem jejich
stejnokroje je čepice, které se říkalo
čáko a dále krátký kabátek s vodorovnými řadami šňůr, nazývaný dolman.
Nedílnou součástí výzbroje byla šavle,
případně dvě pistole nebo krátká
karabina. Husaři si splétali vlasy do
copů a nechyběl jim mohutný knír.
Nalezený kousek je bez podstavce
a také chybí dolní části nohou koně,
na kterém voják sedí.
Zajímavým nálezem je mosazná
destička snad z domovních dveří se
jménem Alfred Lorenz. Mohlo se též
jednat o označení majetku, například
povozu, i když v tomto případě by
bylo jméno spíše doplněno adresou.
Alfred Lorenz byl majitelem velké
hospodářské usedlosti č.p. 25. Jde
o dům vedle bývalé líhně hus (též
zvaný „Labašák“).
Krásným úlovkem je také kříž
patrně z konce I. světové války. Má
tvar válečného pruského kříže, jehož
ramena jsou zdobena vlajkami států,
které patřily do tzv. Trojspolku,
přičemž zvláštností je, že chybí
zástupce Pruska. Horní rameno má
barvy rakouské, (zlatá-bílá), levé
uherské (červená,bílá,zelená),
pravé obrácené barvy Bulharska
(bílá,zelená,červená) a dolní rameno
nese tinktury a znaky Turecka –
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stříbrný půlměsíc a stříbrná hvězda
na červeném poli. V srdci kříže je
kruhový medailon s basreliéfem
čtyř za sebou řazených profilových
portrétů. Jde o podobu panovníků
států, kteří na konci I. světové války
veleli svým armádám. V řazení od prava bychom tedy mohli identifikovat
rakouského císaře Karla I. Následují
dvě podobizny s fezy na hlavách, což
by mohli být turecký sultán Enver
Paša a car Ferdinand I. Bulharský.
Čtvrtý portrét je nejasný. Pruský král
Vilém II. totiž nenosil bradku, kterou
se osoba na tomto portrétu pyšní, ale
jeho tvář zdobil pouze knír.

vydání Zpravodaje podaří zjistit, jaké
platidlo pan Bartoníček nalezl a třeba
on sám do té doby nalezne podobný
kousek v mnohem lepším stavu. -ck-

O psí známce z Markvartic bylo
psáno v jednom z minulých čísel
Zpravodaje. Podobný úlovek se panu
Milanu Bartoníčkovi povedl i v této
době a dokonce ve dvojím vydání. Nalezl psí známky z obce Veselé. První je
předválečná. Jedná se o srdcový štítek
s očkem, který na aversu nese reliéf
psí hlavy hledící vlevo, nápis FREUDENBERG (Veselé) a pod ním číslo
108. Druhý nález je kosočtvercová psí
známka rovněž z Veselé z roku 1948
a tato známka má kromě názvu obce
číslo 81. Obvod známky má vyraženu
nepřerušenou kolejnici, na její vnitřní
straně je ornament
z malých kruhových puklic (podobný
perlovci). Čísla na známkách jsou se
vší pravděpodobností čísla popisná
domů, jejichž majitel vlastnil psa,
k němuž byla známka vydána. Domy
těchto čísel popisných již ve Veselé
neexistují.
Posledním nálezem je mince,
patrně bronzová. Revers i avers jsou
značně poškozeny. Nelze identifikovat znak ani jiné atributy, pouze
je zřetelnější středový ornament
a několik jednotlivých písmen po
obvodu aversu. Tato písmena jsou
gotickými majuskulemi a odborník na
numismatiku by jistě určil, o jaký druh
mince se jedná. Možná se do příštího
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MARKVARTICKÁ NOTA

Kulturní společenství sdružené
kolem pana Karla Hladíka, pořádá
žánrově rozmanitý a především
hudební festival MARKVARTICKÁ
NOTA. Půjde o akci, která jistě uspokojí všechny, kdo mají rádi muziku
jakéhokoliv zaměření. Festival
proběhne od 15. do 16. června 2012
na místním fotbalovém hřišti (tré-

ninková plocha pod kabinami). V
případě nepřízně počasí je možnost
přesunout akci na sál „O“). Pestrost
programu je zaručena účinkujícími,
kteří doposud přislíbili účast. Namátkou: děti z mateřské školy Pohádka,
hudební kroužek základní školy, SOLI
DEO – soubor hrající hudbu od gotiky
po baroko, DIXIYANCY(dixiland/
Děčín), COUNTRYYANCY (country/
Děčín), QUINTET (bluegrass/ Děčín),
HAZARD LTM (country & bluegrass/
Litoměřice), COMPROMIX (country
& pop / Děčín), DJ McM (remix,

progressive a trance/Praha), DAILY
PROJECT (punk-pop/ Děčín), RÁNY
Z PÁDU (rock, punk, alternativ/ Česká
Kamenice), NOUZOVEJ VÝCHOD
(pop-punk/ Praha u Klánovic), LIZART
(rock / Česká Lípa), ROTUJÍCÍ KOTLETA
(hard rock / Česká Lípa), BLACKOUT
INCIDENT (rock-crossover/ Praha),
KOMBAJN (punk - rock / Roudnice
nad Labem), DOOR FACE (crossover
- rock / Mimoň). Součástí akce bude
i několik doprovodných akcí. Určitě
se těšte, sledujte www.markvartickanota.cz a rozhodně přijďte!

Martina s Tours bude letos zapojen do
uvedené akce.
V rámci nadační aktivity Místní akční
skupiny „Labské skály“, si budou moci
nejen zdejší, ale i zájemci
z širokého okolí prohlédnout, jak
pokračují rekonstrukční práce
v kostele a přiblížit si jejich postup na
prezentačních panelech. Akce bude
trvat v uvedený den
od 18.00 do 22.00 hod. Bližší informace lze nalézt na webových stránkách

www.nockostelu.cz

dubna. Semena vyséváme po jednom do květináčů nebo do kelímků
od jogurtů. Umístíme je na okenní
parapet a udržujeme teplotu kolem
20 - 25°C. Klíčivost semen je velice
dobrá. Indická okurka vyžaduje dobře
vyhnojené půdy. Před výsadbou je

vhodné zarýt pod sazenici dobře
proleželý kompost nebo uleželý hnůj.
Předpěstované (asi 20 - 25 centimetrů
vysoké) sazenice vysazujeme na
trvalé stanoviště koncem května, kdy
už nehrozí ranní mrazíky. Rostliny
potřebují pro svůj růst dostatečný
prostor a oporu. V případě, že se rostlina pne příliš do výšky, musíme její
výhony zakrátit. Indická okurka začíná
plodit začátkem července. Sklízí se
nevyzrálé plody s ještě měkkou slupkou. V plné zralosti plody zdřevnatí
a dužnina vyschne. Lze je použít do
salátů, nakládat nebo připravovat jako
cukety. Dřevnaté plody se výborně
hodí k dekoraci. Semena pro výsadbu
jsou běžně k dostání v zahradnických
centrech. Jedno balení stojí
kolem 20 Kč.
-fli-

NOC KOSTELŮ
V pátek 1.6. tohoto roku proběhne
akce, která si získává stále větší
podporu a zájem širší veřejnosti. Ve
večerních hodinách se otevírají vrata
a mříže kostelů. Návštěvníci mohou
shlédnout nejen interiér kostela
v podmanivém večerním osvětlení,
ale shlédnout buď vystoupení kulturního tělesa, hudební produkci
nebo výstavku či prezentaci, mapující
historii nebo současnost toho kterého
kostela. Také náš kostel svatého

KALABASA NA ZAHRÁDCE
Už máte rozvrženo, kam letos na
své užitkové zahrádce vysejete nebo
vysadíte tu či onu plodinu? Pokud
vám i přesto zbylo trochu místa nebo
pokud rádi experimentujete, zkuste
letos něco nového – třeba kalabasu:
KALABASA – Indická okurka, lahvovitá tykev
Jedná se o jednoletou popínavou
rostlinu pocházející původem z Afriky.
Kvete bíle - rozvíjí se k večeru, do rána
květy uvadají. Plody dorůstají do velikosti 20 -30cm a mají hruškovitý tvar.
Jsou velice chutné, často se používají
také jako dekorace.
Pěstování: Indickou okurku
můžeme předpěstovat nebo rovnou
koncem května vysadit na trvalé
stanoviště. Nejvhodnějším termínem
k předpěstování sadby je začátek
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NOC S ANDERSENEM A ROBINSONEM CRUSOE
Přespání ve škole je vždy akce, na
kterou se žáci velmi těší a na učitele
jdou mrákoty a v noci se budí ze
spaní a představuje si, co všechno se
může stát a slibuje si, že něco takového zcela jistě svým drahým žáčkům
už nikdy neslíbí. Ale jednou daný slib

se plnit musí a tak drahý učitel začne
kout plány, jak děti zabavit a jak je
unavit tak, aby se v noci aspoň
chvilku vyspal. I já dala svým
šesťákům slib, i já se budila ze spaní,
sepisovala a škrtala seznam různých
aktivit… jako kdybych nevěděla, že
člověk míní a život mění.
Nastal den D a hodina H
(28. března 17 hodin) a slet účastníků
byl v plném proudu. Jako posilu
a podporu jsem povolala svého
muže. Byl štěstím bez sebe, že může
den své dovolené trávit ve škole jako
vychovatel, krotitel a noční hlídač :-)
Několikrát mě napadlo, že mě má asi
opravdu rád. Všem nám Robinsonům
velmi přálo počasí, neboť pršet
začalo hned v půl páté – a já si
škrtala bod z denního plánu, který
jsem nazvala Posezení u táboráku.
No nevadí, měla jsem v záloze hru samodomo vytvořenou, inspirovanou
hrou Activity. Hodně jsme se nasmáli.Protože déšť přešel v mžení, vyslala
jsem Robinzony na dřevo, abychom
si v improvizované peci před školou
mohli opéct buřtíky. Jedna Robinzonka mi v té chvíli pošeptala do ucha,
že je nastydlá a má teplotu (a měla
ji i doma), ale že si něco takového
nemůže nechat ujít.
Pomyslela jsem si, že to pěkně
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začíná.Jelikož déšť zesílil a také začalo
být dost chladno, vyhlásila jsem
ústup do tělocvičny. Tajně jsem si ze
seznamu aktivit odškrtla Šipkovanou
a již připravenými úkoly jsem přiložila
do ohníčku.
V tělocvičně jsem předala taktovku
svému muži, dlouholetému fotbalovému trenérovi a šeptla mu do
ucha: Utahej je. Po vybíjené mi další
z Robinsonek oznámila, že ji už 2 dny
bolí v krku a tak jsme nechali kluky
a Kačku hrát fotbal a já s nesportovci
a marody šla do sborovny vařit čaj.
V kuchyňce jsem se pobavila, když mi
žáci předváděli, jak to podle nich vypadá o přestávce ve sborovně. Vždy
mě překvapuje, jak dobře nás znají.
Po návratu z tělocvičny si Robinzoni
připravovali ležení v 6. třídě
a Robinzonky v sedmičce. Jeden
z Robinzonů si přišel pro dvě tablety
na běhavku a já věděla, že noc bude
sakra dlouhá. A pak už přišel čas na
Stezku odvahy. Nejprve se trochu
kňučelo, že jako někteří nepůjdou,
ale nakonec se všichni překonali.
Nejhorší cestu měli ti strašpytlíci,
kteří šli poslední, protože si je jejich
spolužáci v maskách náležitě
vychutnali. Hygiena, večerka. Marně
jsem se utěšovala, že jsou unavení
a brzy usnou. Robinzonky začaly
pokašlávat a nepřirozeně zrůžověly
teplotou, Robinzon stále běhal,
tablety nepomáhaly. Bylo těsně

před půlnocí. Zapnula jsem školní
rozhlas a snažila se uspat divočáky

dobrodružnou četbou. Můj muž pochodoval chodbami. Po chvíli přišel,
zavrtěl hlavou a řekl: „Jsou nesmrtelní“ a padnul na gauč. Já ještě chvíli
dozorovala a vařila čaj marodům. Co
vám budu povídat – nespali. Někteří
za celou noc oka nezamhouřili. Když
jsem v pět hodin naklusala již potřetí
do pánské ložnice a viděla, jak už
mají ustláno, chytly mi saze a řvala
jsem jako dračice. Zalezli do spacáků
a usnuli. Na to jsem čekala. „ Já vám
dám“, pomyslela jsem si. A do nastalého ticha vyhlásila budíček.
Ráno můj muž odvezl Robinsona
Běhavku domů a my ostatní šli do
místní knihovny. Přivítal nás pan
Culek, provedl nás knihovnou
a některým zapůjčil knihy. Po návratu
do školy nás čekal tříhodinový čtecí
maraton. Četli jsme Robinsona
Crusoe. Když jsem viděla své malátné
šesťáky, smilovala jsem se a dovolila
jim položit si hlavu na lavici. Čtenáři
se pravidelně střídali, ale posluchači
upadali do sladkého spánku.
Vůbec nepochybuji o tom, že jste
své děti našli po návratu z práce
v poloze ležícího střelce s tváří
Šípkové Růženky. A spali a spali…měli
totiž za sebou těžkou směnu. A já?
No já se těším zase na příště.
Mgr. Šárka Doležalová
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OPĚT ODPADY V OBCI
Opět je tady čas, kdy občané čistí
sklepy, půdy, garáže kůlny a jiné
prostory svých domů. Přemýšlíte
nad tím, kam s nepotřebnými věcmi?
Ve sběrném dvoře naší obce se lze
zbavit velkoobjemového odpadu,
což je například starý nábytek, matrace, menší množství stavební sutě
a podobně. Z elektrozařízení jsou
vybírány lednice, pračky (vše
v kompletním stavu, tedy i s motory a součástkami). Například
„vykuchané“ mrazáky bez kompresoru se totiž stávají velkoobjemovým odpadem a jejich odběr je
zpoplatněn. Vybírají se také drobné
elektrospotřebiče, jako televizory,
radiopřijímače, počítače, monitory,
žehličky, rychlovarné konvice atd.
Můžete se také zbavit dosloužilých
zářivkových trubic. V těchto
případech se jedná o zpětný odběr,
který není, na rozdíl od velkoobjemového odpadu, zpoplatněn. Je
dobré, pokud občané odnášejí
zejména nepotřebné elektrozařízení
do sběrného dvora. Neopravitelný CD přehrávač se jistě vejde do
popelnice, ale v ní nemá co dělat.

Naopak ve sběrném dvoře je zařazen
do zpětného odběru a firma, která
provádí odvoz, pak obci vrací peníze
za odvezené „zboží“. Jen za loňský
rok jsme tak díky občanům, kteří
třídí odpad a nezbavují se jej barbarským způsobem, získali do obecní
pokladny téměř 40.000,- Kč.
Jsou ale odpadové komodity,
které nelze v našem sběrném dvoře
odebírat. V takovýchto případech
lze využít služeb sběrného dvora při
MěÚ v České Kamenici. Pokud sem
chcete uložit větší množství stavební
sutě, nebo i lepenky či eternitu, mají
občané Markvartic stejné ceny jako
obyvatelé České Kamenice. Jde
o 300,- Kč za m3, což je velmi slušná
cena. Pokud jste podnikatel, je nutné
doplnit při uložení odpadu vaše IČO
a telefonní číslo. A například pneumatiku z osobního automobilu zde
můžete nechat za 30,- Kč á kus.
Jiný nebezpečný odpad lze rovněž
odevzdat v tomto dvoře. Ceny za jednotlivé druhy (barvy, jiné chemikálie
apod.), jsou uvedeny ve sběrném
dvoře na orientační tabuli nebo se
můžete výši poplatků dozvědět tele-

fonicky na čísle 773 776 411. Sběrný
dvůr v České Kamenici se nachází za
bývalým Benarem v Dolní Kamenici,
nedaleko fotbalového hřiště a jeho
provozní doba je od pondělí do pátku
7.00 – 14.30, středa od 09.00 do
16.30, (polední pauza od 11.30 do
12.00). V sobotu od 07.00 do 12.00
hod.
Ještě vloni pořádala obec svoz
nebezpečného odpadu ve spolupráci
s firmou AVE. Bohužel se jednalo
o velmi prodělečný podnik. Za celé
dopoledne přišli na dvě stanoviště
pouze tři občané a tato legrace
přišla obecní pokladnu na bezmála
10.000,- Kč. Z tohoto důvodu obec
letos na jaře svoz nebezpečného
odpadu neorganizuje a odkazujeme
tímto občany Markvartic na služby
nejbližšího sběrného dvora v České
Kamenici.

POZVÁNKA NA ZÁJEZD DO DIVADLA
Obec Markvartice pořádá
11.5.2012 avziovaný zájezd na
představení hry „Mikve“ činohry
Národního divadla v Praze.
Odjezd v 17.00 od restaurace

U kapitána. Cena 350,- Kč včetně
dopravy. Zájemci se mohou hlásit
na obecním úřadě v úředních
hodinách nebo telefonicky
na č. 412 585 265.

TIP NA VÝLET
Lanová dráha v Ústí nad Labem
Tato lanovka je první, která byla postavena v České republice za posledních
15 let a jde o nejdelší lanovku bez
podpěrných sloupů u nás. Její délka je
336 metrů, převýšení činí 50 metrů.
Ročně přepraví přes 300 000 cestujících. Dolní stanice je přímou součástí

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

obchodního centra Forum, horní stanice je na protějším kopci u zámečku
Větruše, odkud se můžete vydat ke
4 km vzdálenému Vaňovskému
vodopádu na Podlešínském potoce
a dále na vyhlídkovou plošinu. Lanovka jezdí denně každou čtvrthodinu od
8 do 22 hodin.
-fli-
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květen

3. McDonald Cup kat. „A“
FECIDO Cup
10
turnaj
4. poslední
Mc Donald
Cup kat. „B“
11. Zájezd na činohru ND
17. Veřejné zasedání ZO
červen

15.-16. Markvartická
nota
23. Turnaj žáků v kopané
turnaj staré
27. Fotbalový
gardy
30. Kulatý stůl
změna termínu a času vyhražena

ROZPIS DOMÁCÍCH UTKÁNÍ TJ SK MARKVARTICE
„A“ mužstvo
(začátky 17.00 hod.)
SO 5.5. Heřmanov
SO 12.5. UNION
SO 26.5. Boletice „A“
SO 9.6. Jiříkov

STARŠÍ ŽÁCI (výkop 10.00)
SO 12.5. Horní Podluží
SO 2.6. Krásná Lípa
SO 16.6. Česká Kamenice

DOROST (výkop 11.00)
NE 27.5. Kamenický Šenov
NE 3.6. Krásná Lípa

STARÁ GARDA (výkop 17.30)
PO 28.5. Malšovice
PO 11.6. Těchlovice

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
turnaj SO 2.6. od 09.00

PROVOZ OBECNÍ KNIHOVNY
Výpůjční doba: každou středu od 17.00 do 18.00 hod.

zubní pohotovost
5. - 6. 5. 2012		
8. 5. 2012 		
12. - 13. 5. 2012 		
19. - 20. 5. 2012 		
26. - 27. 5. 2012 		
2. - 3. 6. 2012 		
9. - 10. 6. 2012 		
16. - 17. 6. 2012 		
23. - 24. 6. 2012 		
30. 6. - 1. 7. 2012

MUDr. Křemenová Alena, Sokolská 129, Děčín 9 			
MUDr. Pojtingerová Hana, Divišova 140/10, Děčín IV - Podmokly
MUDr. Sudová Olga, Fügnerova 600/12, Děčín I 			
MUDr. Křemen Adolf, Teplická 270, Jílové 				
MUDr. Hladík Pavel, Weberova 1537/7, Děčín VI-Letná 		
MUDr. Jůdová Jana, Riegrova 773/72, Děčín II-Nové Město 		
MUDr. Křížová Eva, U Plovárny 1190/14, Děčín I 			
MUDr. Bolfíková Renata, Varšavská 1863/7, Děčín VI-Letná 		
MUDr. Charvát Tomáš, U Přívozu 18/4, Děčín III-Staré Město 		
MUDr. Vojtěch Vladimír, U Plovárny 1190/14, Děčín I 			

platby za telefony
Duben 16.-23.5.
Květen 20.-27.6.
Červen 18.-25.7.
Upozorňujeme, že platby je nutné
provádět včas. Neuhrazením poplatku za
telefon se vystavujete zablokování čísla!

termíny svozu
Pytle s PETlahvemi a TERTApacky
se sváží vždy v úterý

1. května
15. května
12. června
26. června

412 544 539
412 586 361
412 513 989
412 550 343
412 539 298
412 523 410
412 502 215
737 501 440
412 511 619
412 502 216

úřední hodiny OÚ
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.

Oprava minulého čísla: V záhlaví minulého Zpravodaje je chybně uvedeno č. 7. Správně se jedná o číslo 1/2012.
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