MARKVARTICKÝ

ZPRAVODAJ
číslo 3.

srpen. 2012

16. ročník

SETKÁNÍ 2012
“Já, Anton Anton, toho času učitel,
začínám tuto pamětní knihu školy
a sice rokem 1841. Současná škola
byla postavena v roce 1812 pod
vedením tehdejšího učitele Josefa
Heideho.”
Těmito slovy začínají zápisy ve
školní kronice markvartické základní
školy. Kroniky jsou vedeny kontinuálně
od zmíněného roku až do dnešních
dnů, vyjma konce třicátých a první

poloviny 40. let 20. století. Druhé
souvětí uvedeného odstavce je první
písemnou zmínkou o školní budově
v Markvarticích. Protože od doby, kdy
byla první samostatná školní budova
v naší obci postavena, uběhlo letos
200 let, dovoluje si vás pedagogický
sbor, správní pracovníci a zejména žáci
a další duše spřízněné, pozvat na
oslavu tohoto výročí.
Zváni jsou především bývalí žáci,

učitelé, zaměstnanci i zájemci
z řad lidí, kteří si chtějí prohlédnout
prostředí školy, případně se trochu
pobavit.
Oslavy se konají v pátek 28. září
2012 od 11.00 hod. ve všech
budovách školy. Srdečně jste tímto
všichni zváni. Přijďte si zavzpomínat,
potkat se s bývalými spolužáky či kantory nebo se jen tak podívat do všech
prostor naší školy.

PROGRAM OSLAV
11.00 – 15.00 ZÁKLADNÍ ŠKOLA
- Prohlídka všech budov školy, ve
kterých budou nainstalovány výstavy
dětských prací, kroniky, dochované
fotografie a videoprojekce
- Vepřové hody (k okamžité konzumaci i volný prodej)
12.00 – 13.00
Oběd pro pozvané hosty ve školní
jídelně
13.00 – 14.00
Vystoupení žáků ZŠ a MŠ ve školní
aule pro pozvané hosty
14.00 – 15.00
Vystoupení žáků ZŠ a MŠ ve školní
aule pro ostatní návštěvníky
15.00 – neurčeno OBECNÍ DŮM
Volná zábava, vzpomínání na krásné
časy za školnímy škamny či katedrou
v Obecním domě
16.00 – Živá hudba
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Bohdalka v Markvarticích
V neděli 20. 5. navštívila naši
obec nejslavnější česká herečka
Jiřina Bohdalová. Byla zde natáčet
do příspěvky svého pořadu “Hoby
naší doby” o kaktusech u pana
Libora Kunteho. Téma rozhovoru
bylo jednoduché, do čeho kaktusy
sázet, aby se jim dobře dařilo.
Návštěva nebyla dlouhá, ale paní
Bohdalová stihla natočit ještě jeden
příspěvek o dřevité pivoňce, která
na zahradě u Kunteových právě
kvetla a velmi se jí líbila. Ačkoliv
to bylo zastavení krátké, jednalo
se o příjemné setkání. Herečce se
v Markvarticích velmi dobře pracovalo a za úkol nám bylo uloženo
prostřednictvím přiložené fotografie všechny občany obce pozdravit a pozvat je ke sledování pořadu
Hoby naší doby, který se vysílá
v sobotu v 11.35 na ČT1. Pořad
natáčený v Markvarticích bude
zařazen na v druhé polovině září či
na počátku měsíce října.

PODĚKOVÁNÍ

V měsíci červnu probíhala na sále Obecního domu Burza oblečení pro děti i dospělé, dětských hraček, pomůcek a sportovního náčiní. Hlavním organizátorem této akce je Lucie Serynová, které tímto nejen za sebe děkuji za dobrý nápad
a vynaloženou práci s jeho realizací, neboť si myslím, že nejen já této možnosti využila.
-fli-
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FOTOKRONIKA

Opět se stavěla májka a opět ji nějaký dobrák pokácel, aniž by odhalil svou identitu. Patrně rozený hrdina.

Čarodějnice 30. dubna byly do půlnoci. Opékaly se buřty, tančilo se a soutěžilo. O nejhezčí čarodějnici a Markvartického nebojsu.

Úspěšného cyklovýletu se 1. máje opět zúčastnilo více než 10 lidí.

Poslední dva mosty poškozené povodněmi byly předány do užívání.
Optická vlákna místní metropolitní sítě			
se „zafoukala“ do prvních domácností.

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

srpen 2012

4

Byli u nás na návštěvě starosta a „podstarosta“ ze slovenské obce Jelšovce (včetně manželek). Možná že se podaří navázat
přeshraniční spolupráci.

Začal proces komplexních pozemkových úprav. Byly odsouhlaseny hranice pozemků mezi extravilánem a intravilánem obce.

Noc kostelů 2012. První červnový den byl otevřen i náš kostel. Celkem se přišlo podívat 94 lidí. Místních bylo 25.

FECIDOCUP shlédlo množství příznivců staré dobré kopané.
Letos vyhrál Prysk třetí bylo FECIDO.
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ROZLOUČENÍ SE ŠKOLKOU
Vzhledem k tomu, že mým synům
od září nastanou školní povinnosti
a mají za sebou poslední týdny
docházky do naší Mateřské školky
Pohádka, ráda bych touto cestou
poděkovala celému jejímu týmu
za jeho práci. Klukům se ve školce
líbilo, chodili tam rádi, s nadšením se
zúčastňovali nejrůznějších akcí
i vystoupení. Chtěla bych poděkovat
paním učitelkám za trpělivost
a toleranci, všechny zábavné

a poučné činnosti, paní kuchařce za
výborné a kvalitní obědy a svačinky.
Paní Bížové pak mimo jiné vyslovuji
obdiv za výrobu kostýmů na dětská divadelní vystoupení. A děkuji o to víc,
že dobře vím, co obnáší práce s dětmi
a také jsem si dobře vědoma toho, že
mé děti skutečně nejsou klidná, tichá
a vždy poslušná stvoření.
Milé kolegyně, doufám, že jste přes
prázdniny nabraly mnoho potřebných
sil.
Mgr. Zdeňka Fliegerová

MARKVARTICKÁ NOTA

Markvartická nota : hudební festival, na naše poměry nevšedního rozsahu. Přilákal opět minimum lidí z Markvartic
(jak jinak, že?), ale celkem se na dvoudenní hudební představení přišlo podívat kolem 500 osob. Díky, Karle Hladíku!

DVOJÍ PODĚKOVÁNÍ
Vážený pane starosto, prosím Vás
tímto, abyste tlumočil mé osobní
poděkování členům SDH Markvartice
za významnou pomoc při likvidaci lesního požáru, který ve dnech 23. a 24.
května tohoto roku zasáhl lesní porost

nedaleko Mezní Louky na území
Národního parku České Švýcarsko. Dík
včasnému zásahu hasičů z Markvartic a za významné účasti hasičských
sborů z celého regionu se podařilo
zamezit rozšíření požáru na větším

území, což by v tomto suchém období
a ve spojení se zdejším lesnatým
a nepřístupným terénem mohlo
způsobit těžko odhadnutelné škody.

Chci vyjádřit poděkování všem
svým spolupracovníkům – hasičům
z naší markvartické jednotky. Opět
jsme v první polovině tohoto roku
dosáhli významných úspěchů nejen
v požárním sportu ale i na poli
zásahů a akcí. Pomohli jsme školce
s benefičním plesem, podíleli jsme
se na pořadatelské službě Markvar-

tické noty, provedli jsme námětová
cvičení ve škole a školce. V soutěžích
jsme opět získali několik významných
úspěchů, jako bylo například druhé
a třetí místo na Memoriálu E. Vrbického v Benešově nad Ploučnicí
a podobně. Obdobné umístění jsme
získali i na soutěži v Těchlovicích,
kde jsme několik minut drželi rekord

soutěže. I tak jde o velký úspěch.
Velmi si cením aktivity členů našeho
sboru při likvidaci požáru v Národním parku České Švýcarsko. Děkuji
všem za vykonanou práci a úspěšnou
reprezentaci naší obce při všech
akcích.
Karel Vorlíček
starosta SDH Markvartice
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V červnu jsme přivítali nové občánky
Markvartic: Elišku Michálkovou
a Viktora Sajdla. Dětem i jejich
rodičům přejeme krásný a spokojený
rodinný život.

VÝZNAMNÁ JUBILEA
V uplynulých měsících svá významná životní výročí oslavili tito spoluobčané:
Jindřich Chotěborský, Jiří Heršálek, Vojtěch Miščík, Miroslav Měkota, Václav Jírovec, Václav Zákravský a Hana
Žáková.
Všem oslavencům přejeme nejen mnoho spokojenosti a životních radostí, ale především pevné zdraví.
zubní pohotovost
1.-.2.9		
8. - 9. 9		
15. - 16. 9
22. - 23. 9
28. 9 		
29. - 30. 9
6. - 7. 10		
13. - 14. 10

MUDr. Křemenová Alena
MUDr. Křemen Adolf		
MUDr. Plyushchakov		
MUDr. Bolfíková Renata		
MUDr. Janda Zdeněk		
MUDr. Hladík Pavel		
MUDr. Miličová Jiřina		
MUDr. Voborská Oluška		

Sokolská 129 Děčín 9
		
Teplická 270 Jílové		
Myslbekova 404/23 Děčín I		
Varšavská 1863/7 Děčín VI-Letná		
Čs. legií 1083/10 40502 Děčín		
Weberova 1537/7 Děčín VI-Letná		
Anenská 385/2 Děčín I			
Myslbekova 404/23 Děčín I		

412 544 539
412 550 343
412 519 622
737 501 440
412 532 216
412 539 298
412 510 154
412 519 624

Před návštěvou zubního lékaře doporučujeme nejprve telefonicky ověřit, zda ošetření poskytne.

platby za telefony

termíny svozu
vždy v úterý 1 x za 14 dnů

OD 19.9. 2012 DO 23.9.2012

4. září
18. září
2. října
18. října

úřední hodiny OÚ
Pondělí 		

8.00 – 17.00

Středa 		

8.00 – 17.00

Pátek 		

8.00 – 12.00
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