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SETKÁNÍ 2012
Se Dnem české státnosti spojila
ZŠ Markvartice oslavu 200 let výročí
první písemné zmínky o existenci
školní budovy.
Setkání se zúčastnili bývalí pedagogové, zaměstnanci i žáci, kteří
měli možnost nahlédnout do kronik,
poznat své spolužáky a kolegy na
fotografiích nebo si prohlédnout
tematicky zdobené třídy s prezentacemi dětských prací.
Na pořadu dne nechyběly
zabijačkové hody, vystoupení hudebního kroužku a klavírní virtuosky Zory
Křičkové, exhibiční florbalový turnaj
chlapců a děvčat a nakonec i taneční
zábava s živou hudbou. Zájemci si
mohli také prohlédnout veřejnosti
běžně nepřístupný kostel sv. Martina,

jenž prochází rekonstrukcí.
Na památku si lidé mohli zakoupit
trika nebo almanach vydaný pro tuto
příležitost, který mimo jiné obsahuje
málo nebo vůbec vídané historické
snímky a záznamy ze školních kronik.
„Se zájmem jsem si přečetl almanach. Vynikající, zajímavé,“ ohodnotil
dvousetstránkové dílko benešovský
učitel Jaroslav Dostál.
„Máte velikou pochvalu za
uspořádání oslav ke 200. výročí. Bylo
to skvělé, nádherné. Muselo vám
to všem dát spoustu práce. Musím
konstatovat, že nejen tato, ale i další
nekonečné množství oslav se nedá
absolutně srovnat s tou vaší. Vaše
vystoupení bylo neopakovatelné,
bezprostřední, krásné. Držím vám

všem palce, ať se vám stále daří,“
dodal Dostál.
Pozitivních dojmů nabyla celá plejáda dalších hostů. Někteří, jako bývalé
učitelky a ikony školy Marie Šimonová
či Eva Široká, sdělovali své dojmy a
nadšení telefonicky, jiní písemně na
webových stránkách.
„Moc rád jsem si zavzpomínal. Je
úžasné, co všechno děláte pro děti vaší
školy. Chvílemi jsem litoval, že nejsem
již mezi vámi. Motto Malá škola s
velkým srdcem jsem cítil opravdu na
každém kroku. Ještě jednou díky a
přeji vám všem, aby velké srdce by(i)
lo ve vaší škole i nadále,“ okomentoval na webu akci bývalý učitel Jakub
Žákavec, současný ředitel Domu
			
seniorů Kdyně.
Jan Šrédl

I když jsem tuto návštěvu neplánovala, musím přiznat, že jsem
byla ráda, že jsem své 17leté dceři

mohla ukázat, kdeže jsem trávila svá
školní léta. Iva Havelková, Vysoké nad
Jizerou.”

Pochvala
Připojuji poznámku a chválím. Líbila se mi prohlídka v ZŠ, připravenost
a atmosféra byly na vysoké úrovni.
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SETKÁNÍ 2012
Slova obdivu a uznání
Navštěvoval jsem tuto školu
v létech 1947 až 1955. Když jsem
během návštěvy školní budovy při
příležitosti oslav 200 letého výročí
založení školy vyprávěl žákům, kteří
nás, návštěvníky, provázeli,
o svých školních zážitcích a učitelích,
nevěřícně na mě zírali. Určitě si
mysleli, že starý pán přehání!

Uvnitř i vně školy je možno pozorovat neskutečně mnoho odvedené
práce na zvelebení vzhledu i prostředí
učeben, žáci jsou zjevně podchyceni
výborným pedagogickým přístupem
a jsou vedeni k aktivitám, které je
směrují ke správnému a smysluplnému využití volného času. Musím
veřejně vyslovit slova uznání a obdivu

celému učitelskému sboru v čele s
ředitelem panem Kroupou. Zvláštní
dík patří i p. učitelovi Culkovi, který
mi věnoval notný díl svého vzácného času. Oslavy jako takové se mi
líbily až na to, že mne mrzel poměrně
malý zájem mých bývalých (a ještě
žijících) markvartických a veselských
spolužáků. Josef Bartoníček

Také jsou zde zařazeny příspěvky
současných žáků a samozřejmě
nechybí pohádka. Pokud tedy chcete
pořídit například nevšední vánoční
dárek, můžete se s klidem obrátit na
školu a almanach zakoupit.
A pokud byste rádi ještě další
památku, kterou jinde neseženete,
jsou k dispozici trička, věnovaná
zmíněnému výročí. Zcela ojedinělá
a definitivně limitovaná série kvalitních trik s emblémy výročí, je k dostání rovněž ve škole. Máte li zájem,
můžete konkrétní nabídku shlédnout
na www.zsamsmarkvartice.cz nebo
zatelefonovat panu učiteli Šrédlovi na
tel. 412 585 474, což je číslo do sborovny. Jistě vám velice rád pomůže s

výběrem opravdu jedinečných dárků.
PS: jitrnice a tlačenky již nejsou.

Nabídka
Pokud někdo nemohl přijít na
oslavy, má možnost získat hmatatelnou upomínku, která se k výročí
vztahuje. Ve škole je možné zakoupit dvousetstránkový almanach,
který byl u příležitosti 200 let od
první zmínky o školní budově vydán.
Protože se jedná o malonákladovou tiskovinu, je její prodejní cena
300,- Kč. Je si ale třeba uvědomit, že
podobná publikace, která by měla
čistě vztah k Markvarticím, nebyla
nikdy vydána a tak se jedná
o nevšední raritu. V almanachu
najdete nejen zmínky o historii
školy, vzpomínky bývalých žáků a
kantorky ale i fotografie pedagogických pracovníků z let 1945 – 1970.

ck

HASIČI OBHÁJILI MARKVARTICKÝ POHÁR

Hasiči opět vybojovali první místo
na svém domácím hřišti. V soutěži,
které se kromě našich dvou mužstev
objevilo šest další týmů, nezaváhali
a po dvanácté za sebou vyhráli
soutěž a to tak, že obsadili první
dvě místa. Nejen k tomuto úspěchu
říká starosta sboru Karel Vorlíček:
„Přestože se nám vlivem různých
okolností nepodařilo uspořádat
náš pohár v srpnu, dostavily se na
naši soutěž kvalitní týmy. Naše dvě
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družstva, mladých a starších, ale
neponechala nic náhodě a po krátkém intenzívním tréninku se dostala
do výborné formy. Závěr letošní
úspěšné soutěžní sezóny byl tak opět
velmi zdařilý a chci touto cestou
poděkovat všem našim hasičům,
kteří pro tento úspěch obětovali
tréninkové hodiny i hodiny věnované
přípravě techniky.“ Přejeme hasičům
další úspěchy nejen na sportovním
poli.
ck
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KOTVA
Klub Opomíjených
Tvořivých Volnočasových
Aktivit - to je skupina nadšenců, kteří
se nebojí vrhnout se do čehokoliv
po hlavě. Impulzem pro vznik klubu
byl mnohým známý „Pionýr“ nebo
„Skaut“. Myšlenku rozvinula Mgr.
Zdeňka Fliegerová s panem učitelem
Janem Šrédlem, kterého později
vystřídala paní učitelka a vychovatelka Jindra Křovinová.
O zájemce z řad dětí, ale i mládeže
nebyla nouze, během pár dní se jich
přihlásilo přes čtyřicet. Scházíme se
již od září každou středu odpoledne
a podnikáme různorodé aktivity od
sportování, výtvarného a pracovního
tvoření, besedování se zajímavými
lidmi, přes vaření a pečení, tematické
výlety a brigádničení. Členové klubu
se zde tedy neučí jen něco vyrábět,
ale získávají i nové poznatky a dovednosti. Jen namátkou je na nejbližší
dobu naplánována například beseda

se sokolnicí o dravcích, výtvarné
dílny, exkurze do Střediska integrovaného záchranného systému
v Děčíně, beseda s místními myslivci,
výlet do skanzenu v Zubrnicích nebo
sportovní „šílení“ v tělocvičně.
Z uplynulých schůzek mají žáci za
sebou seznamovací výlet na Jedlovou

horu s plněním úkolů, sběr jablek na
školní zahradě a pečení koláčů z nich.
Členové jsou děleni do čtyř družstev
věkově různorodých od 1. do 9. třídy,
takže se starší učí pomáhat mladším
a mladší mají ve starších vzor.
Kotva vznikla při základní škole za
značné finanční podpory obecního
úřadu v Markvarticích. Na domluvených akcích vítáme pomoc z řad
rodičů, učitelů základní školy i široké
veřejnosti.
Již nyní si vás dovolujeme pozvat
na vyvrcholení našeho čtvrtletního
působení a snažení, které se bude
konat dne 1.12.2012 na sále Obecního domu v Markvarticích pod názvem Čertovský rej, které bude spojeno s malým trhem našich výrobků.
Výtěžek bude použit na další aktivity
pro „Kotváky a Kotvičky“. O veřejných
akcích budete vždy včas informováni
na plakátech rozmístěných po obci.
Jindra Křovinová

zejména děvčátka. Nejprve byla
před rokem, za brigádnické pomoci
rodičů, vydlážděna podlaha. Letos již
byla vztyčena samotná konstrukce
domečku. Na přípravě se opět podíleli rodiče, zejména pánové Marek
a Flieger, přestože jejich děti již ze
školky odcházely. Nemálo času při
dalších pracech obětoval pan Strnad
z Veselé. Zprvu jsme měli strach,
že se domeček nepodaří zastřešit,
ale pak se nabídl pan Zralý z Veselé
a opatřil střechu nejen krytinou,
ale i klempířskými prvky. Za práci
ani za materiál nechtěl ani korunu
a vše věnoval školce jako sponzorský příspěvek. Velmi si takového
přístupu vážíme a jménem všech dětí
vyjadřujeme panu Zralému veliký
dík. Vždyť on sám není obyvatelem
Markvartic a jeho děti do školky
dávno nechodí. Ještě jednou velmi,

velmi děkujeme.
Bc. Ivona Culková, vedoucí MŠ

Mateřská Škola
Zahrádka mateřské školy je bohatší
o poslední zamýšlené dva kusy
mobiliáře. Protože jsme před dvěma
lety přišli díky automobilové havárii
a následnému použití původních
polí plotu o přirozené oddělení
dvou částí zahrádky, dočkali jsme
se letos náhrady. Pan Jiří Mitruška
instaloval na podezdívku skutečný
„hrad“. Dřevěná konstrukce slouží
nejen jako bezpečnostní oddělovací
prvek zahrádky, ale je hlavně herní
stěnou, odkud zvláště kluci pozorují
předpolí hradu, hlídají poklady a hrají
si na středověk. Zároveň jsme tímto
získali i malý větrolam a schovávačku
pro případ nepřízně počasí. K tomu
nám ještě přibyl nový domeček,
po kterém jsme toužili již několik
let. Dva roky po sobě se výtěžky z
benefičních plesů investovaly do
tohoto herního prvku, který oceňují
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Konstrukci domečku natřela paní
školnice Dana Bížová a zařízení je ze
staré školkové „výbavy“.
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FOTBALISTÉ OPRAVOVALI
Po deprimujícím začátku se snad
začíná rozjasňovat nad markvartickým pažitem. Doufejme, že nadějné
výsledky ze zápasů s Unionem
a Starými Křečany budou spíše nastávajícím trendem nežli náhodami
a labutí písní našeho áčka. Domácí
zápas s Chřibskou snad toto potvrdil.
Zejména první poločas se nesl v duchu pěkného fotbalu ze strany našich
hráčů a hlavně krásných branek.
Nebýt zaváhání v poločase druhém
a zejména tragického výkonu hlavního
rozhodčího, mohly zůstat doma tři
body a ne pouze jeden za remízu.
Hlavní je, že kluci mají chuť do tré-

nování a katastrofální výsledky ze tří
zápasů jim nevzaly elán do budoucích
bojů o zachování příslušnosti ve II.
třídě.
A tak jak hráči začali (doufejme) opravovat dojem ze hry, Karel
Havlíček s Jardou Göttlichem opravili
polorozpadlou korunu opěrné
zdi u cesty pod hlavním hřištěm.
Samozřejmě na Karlovy náklady, bez
spoluúčasti obce.
Snad jako odměna pro všechny,
se zde v půvabné zákoutí proměnil
roh zdi u vedlejšího schodiště. Planě
vzklíčená a vzrostlá rajčata poničil
až ranní mráz uprostřed prvního

říjnového týdne. Poeta či milovník
přírody jistě plesá. A pak že nemá
cenu chodit na fotbal. Vždyť je tam
pořád něco k vidění.

ck

Tempo SÚSKY
Od začátku července do dnešních
dnů si SÚSka (správa a údržba silnic),
hrála se zdí, která se tyčí nad potokem
vedle Jašků. Snad se jim (nebo spíše
jimi najatým firmičkám) podařilo zeď
doopravdy opravit a nebude sem muset v nejbližších letech znovu dorazit
technika a uzavírat silnici na delší
dobu nežli letos. Horní část zdi, tedy
koruna pod svodidly, příliš optimismu
nevzbuzuje. Technologické postupy,
které jsme mohli v průběhu léta
sledovat a hlavně tempo prací také
nedávají příliš nadějí do budoucna.
Tak nám snad už jen zbývá hluboké
doufání v mocnosti fyzikálních sil a
pevnost materiálů. A ještě je třeba
se modlit, aby přes zimu nepropadla

silnice v zátočině Bystré u Vorlů. Tam
je od povodní vymletá kaverna, která
v současnosti zasahuje téměř 3 metry
pod vozovku. Přestože jsme na toto
správu silnic upozorňovali již v lednu
2011 (!), pořád se nic neděje. Betonové bloky položené na asfaltu asi
potok nezastaví. Jedno je jisté. Když
se to ještě více propadne, bude půl
vozovky pryč a náklaďák tam neprojede. Že by si SÚSka dělala zálusk na
naši nově opravenou cestu kolem
Švihnosů? To by přece byla objížďka
jako fík. Vzpomeňte na předloňskou
zimu, jak se krásně jezdilo pod
nádražím kolem Tošovských a Kočích.
To se silnicím také propadl nedávno
opravený most, že?
ck

Poničená čekárna
Tak máme pěkně pobouranou
čekárnu. Neopatrná jízda či nepozornost naštěstí neskončila úplnou
tragédií. I tak se řidič automobilu
musí ještě teď klepat. Jeho anděl
strážný byl opravdu ve správný čas
na správném místě.

ck
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VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
12. a 13. října proběhly v naší republice volby do krajských zastupitelstev. Obecně známý výbuch velkých
stran, a zvláště vládnoucích, nikoho
nepřekvapil. Podívejme se tedy jen
v krátkosti na výsledky voleb v naší
obci. Celkem se do budovy mateřské
školy, kde sídlila volební komise,
dostavilo 184 z 547 voličů, což je
33,64 %, tedy republikový průměr.
Platných hlasů je 180. Pokud čísla
porovnáme s volbami do krajských
zastupitelstev, které proběhly před
čtyřmi lety, není bez zajímavosti, že
platných bylo 180 lístků, stejně jako
letos. Účast ale tehdy byla o 6,35 %
vyšší, tedy téměř čtyřicetiprocentní.
Je to způsobeno tím, že vzrostla
voličská základna. V roce 2008 bylo
v naší obci 503 občanů, kteří měli
právo volit, což znamená, že letos
mohlo volit o 44 obyvatel Markvartic
více. V roce 2008 bylo 19 neplatných
hlasů. Letos pouze čtyři.
Podívejme se na základní a rozhodující údaje. V naší vesnici zvítězila
KSČM s celkovým počtem 44 hlasů,
což činí 24,44%. Stranická disciplína
bolševíků slavila úspěch. Nenechme
se mýlit procenty. Naší tradičně rudou
vesnici nelze podezřívat z toho, že
členská základna této levičácké strany
vzrostla. Spíše se přesunuly hlasy
bývalých komunistů k současným,
protože druhá strana, hlásící se
k levicovému proudu tedy, ČSSD,
notně tratila. Jestliže před čtyřmi
lety získali tehdejší „Paroubkovci“ 80
hlasů, letos se jim podpora smrskla na
pouhopouhých 29. Že by zafungoval
syndrom Rath? Tady lze tedy vystopovat původ nárůstu hlasů pro KSČM.
Další strany nevybočily příliš z normálu. Odéesáci si pohoršili o pouhé
tři hlasy, z dřívějších devětadvaceti
na letošních 26. Severočeši.cz ztratili 10 hlasů (z 23 na 13). V roce
2008 ještě dostala 12 hlasů Strana
zelených, která letos v kandidátkách
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nefigurovala, zato teď má 18 hlasů
konglomerát TOP 09 s frakcí STAN.
No a v jednom případě obskurně,
ve druhém spíše strašidelně pak
působí dvě výsledková zjevení: 3 hlasy
získala KSČ. To je druhý pohrobek
předlistopadové ultralevicové vládnoucí partaje, jehož členové jsou
seskupeni kolem bývalého vysokého
aparátčíka Štěpána. Buď k nám tedy
do vsi zabloudil tříhlasový nádech totality nejhrubšího zrna, nebo si prostě
někdo neudělal jasno
v tom, koho vlastně volí. Dvě strany
bývalých komančů jsou totiž pro
slušného člověka příliš. Horší je
pohled na druhou stranu názorového spektra. 5,55% získala strana
DSSS_STOP nepřizpůsobivým.
Nemám dojem, že by v naší obci
bylo více nepřizpůsobivých, nežli je
deset zmíněných voličů, kteří dali
vandasovcům hlas. Spíše je horší, že
celková situace ve státě nahrává právě
lidem s náckovskými názory
a to, v kombinaci s pseudosociálními
sliby ČSSD a KSČM (protože jak z dějin
víme, komunisté jsou pouze zdivočelí
sociální demokraté), vystavuje dosti
hrozivé vysvědčení pro budoucnost.
Občané si totiž opět neuvědomili, že
svým postojem, který vyjádřili
v těchto volbách, neubližují Nečasovi
a Kalouskovi, ale sami sobě. Kdo si
pořádně přečetl, kdo za koho kandiduje v krajských volbách a odkud je,
musel dojít k názoru, že ať se děje, co
se děje, budoucí hejtman, který si s
sebou přivede kliku spolustolovníků
ke krajskému korytu, bude na
děčínsko a naše obce opět zvysoka
kašlat (viz šluknovsko). Stejně, jako to
bylo za Šulce nebo za nyní doslouživší
družinářky z Kadaně, procentuálně
vyšší část peněz z krajských rozpočtů
a dotací se vždy přelévala do
podkrušnohoří. Pro vládnoucí garnitury našeho kraje se stalo zvykem, že
kraj pro ně končí za Libouchcem

a dál: světe zboř se. Děčínsko má svůj
národní park
a zbytek je jedno. Jenže jak z toho
ven, když jediným vedoucím kandidátky, který by o problémech
našeho pozapomenutého pidiregionu
něco věděl, je ortodoxní ódeesák
Raška, byť z Děčína? Přeci nelze dát
hlas člověku, který je pod ochrannými
krovkami nenáviděného Nečase?
A tak jsme zvolili, že zase nebude
o krajských penězích rozhodovat
někdo, kdo má potuchy o tom, kde
leží Markvartice, Veselé nebo Brložec.
Naopak. Dál budeme somrovat o
drobné fufníky a velké dotační ryby
budou proplouvat mimo naše silnice, pole a živnostenské podniky do
revitalizovaných ploch na mostecku,
krajských zámků na lounsku nebo
do krušnohorských lesů. I když jistá
naděje zde je. Možná, že se soudruh Bubeníček rozhodne, a přeci
jen navštíví naši obec. To by ale asi
musely zase přijít povodně. A tak ať si
raději přehazuje prašule z Ústí do Ústí
a zůstane si tam. No ne?
(Mimo statistické údaje se jedná
o osobní názory, které nemají co dělat
se stanovisky obce a jejích orgánů).
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Obec Markvartice zve všechny občany na tradiční

MARTINSKOU ZÁBAVU
která se koná 10. listopadu 2012 od 20.00 hodin na sále Obecního domu
V sobotu 10. 11. 2012 se Martinská zábava koná,
omluvíme jen toho, kdo doma v posteli stoná.
Při vstupu Vás malým frťánkem potěšíme,
Kapelu Flash hned od začátku hrát uslyšíme.
Po frťánku Vás posilníme koláčky a chlebíčky,
budou skoro jak od naší babičky.
Čekat na Vás budou na stole,
nečekejte však žádné kremrole.
Několika hrami si zábavu zpříjemníte,
doufáme, že se v hojném počtu zapojíte.
Nic obtížného být na 1. místě není,
pro výherce čekají zajímavé ceny.

(autor neznámý)

Vstupné

K tanci a poslechu
hraje skupina FLASH

70,- Kč

VSTUPENKY, KTERÉ JSOU ZÁROVEŇ MÍSTENKAMI, ZI MŮŽETE ZAKOUPIT V PŘEDPRODEJI NA OÚ
Nebojte se přijít a pobavit se. Kromě zajištěného občerstvení na Vás čekají netradiční soutěže a půlnoční
slosování lístků. Jistě Vás potěší, že výherce si odnese pravou a nefalšovanou svatomartinskou husu!

Zubní pohotovost
27. - 28. 10. 2012		
3. - 4. 11. 2012 		
10. - 11. 11. 2012
17. - 18. 11. 2012
24. - 25. 11. 2012
1. - 2. 12. 2012		
8. - 9. 12. 2012 		

MUDr. Plyushchakov, Myslbekova 404/23,Děčín I 		
MUDr. Bolfíková Renata, Varšavská 1863/7,Děčín VI-Letná
MUDr. Charvát Tomáš, U Přívozu 18/4,Děčín III-Staré Město
MUDr. Voborská Oluša, Myslbekova 404/23,Děčín I 		
MUDr. Jůdová Jana, Riegrova 773/72,Děčín II-Nové Město
MUDr. Sudová Olga, Fügnerova 600/12Děčín I 		
MUDr. Křemen Adolf, Teplická 270,Jílové 			

412 519 622
737 501 440
412 511 619
412 519 624
412 523 410
412 513 989
412 550 343

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

Termíny svozu
vždy v úterý 1 x za 14 dnů

30. října
13. listopadu
27. listopadu
11. prosince

Gratulace k životnímu jubileu
V minulé době oslavili významná životní jubilea tito naši spoluobčané:
Jiřina JAKEŠOVÁ, Václav HURYCH, Jindřich NOVÁK a Božena HŘEBÍKOVÁ.
Všem přejeme stálou spokojenost a samozřejmě pevné
a trvalé zdraví.
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