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Po roce na koni a zase ta Martinská,
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Na stole koláčky a trocha pitiva,
večer Vám uteče rychle jak setina.
Stavím se v "Óčku" , doufám že příjdete,
klušu jak o závod na hřbetu zvířete.

Do pohádkové atmosféry se Vás budeme snažit zasvětit,
kdo bude moci, může však i s námi o zajímavé ceny soutěžit.
16. listopadu v podvečer Vás v Obecním domě přivítáme,
doufáme, že i letos Vás s Martinem potěšíme.
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HASIČSKÁ SOUTĚZ
Přestože potřinácté vyhráli Markvartický pohár Markvartice, naši hasiči z toho nejsou zvláště nadšeni. V
zářijovém klání totiž po druhém soutěžním kole měla nejlepší čas jednotka spřátelených hasičů z Markvartic u Sobotky. Přesto nemusí být naši hasiči smutní. Vždyť úvodní část útoku rozbíhal pozdějším vítězům náš sprinter a
náš tým naopak „zaměstnal“ obsluhu na savcích ze spřáteleného družstva. Když před nějakými šedesáti lety začali
českoslovenští  hokejisté jezdit do Ruska učit tamější hokejisty hrát hokej, nikoho nenapadlo, že během několika málo
let bude ta jejich „sborná“ neporazitelná. V novinách se objevovaly zcela seriózní články s podtitulem „Proč jsme je
to jezdili učit“. Doufejme, že si naši hasiči neříkají: „Proč jsme je sem zvali?“ Bez účasti „tamtěch“ markvartických, by
„naši“ markvartičtí totiž opět suverénně vyhráli. Snad je to jedno, protože pohár nakonec stejně získaly Markvartice!
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CESTA DO AFRIKY
V rámci cyklu cestopisných
přednášek „Z Markvartic až na konec
světa“ představil náš světošlápek Ing.
Libor Kunte další z exotických krajin.
V září nás s sebou vzal do jihozápadní
Afriky, konkrétně Namibie.
Na sále Obecního domu vidělo
více než 50 lidí snímky z národního

parku Etosha a dalších částí uvedené
země. V rámci zajímavého vyprávění,  
se bylo možné dozvědět něco o místních podmínkách, přírodních krásách
i životě domorodých obyvatel.
Viděli jsme samozřejmě kaktusy,
ale také snímky antilop, žiraf i lva,
který málem sežral účastníka zájez-

du.
Upoutaly nás zvyky a tradice
příslušníků mísních kmenů a také
zjev tamějších žen, mužů i dětí.
Více než hodinová přednáška
přinesla nejen zábavu. Mnoho
přítomných si jistě řeko, že by stálo
za to podobný výlet uskutečnit.

a hlavně na zápasy, vykrystalizovala
postupně sestava, která dokonce dvakrát
dokázala porazit v té době vedoucí
mužstva soutěže. Konečné páté místo ze
sedmi nemusí na první pohled vypadat
nijak slibně, ale čtyři výhry z posledních
pěti zápasů a celkových 15 bodů jsou
pozitivem, na kterém se bude moci
stavět jarní fáze sezóny. Jako bonus je
hra Patrika Jarošiho, který je v tabulce
střelců na druhém místě, poté, co vsítil
12 branek. Povedly se mu dva husarské
kousky. Zápas s Kamenickým Šenovem
rozhodl tím, že do poločasu dal pět
branek. V jiném zápase dal dopoledne
branky tři a navíc odpoledne vsítil další
gól za „áčko“.  
Nejmladší nám dělají největší radost.

Mladší žáci již nejsou těmi „otloukánky“
z minulé sezóny. Jsou čtvrtí ve své
soutěži, získali 22 bodů a se skórem
55:33 dělají radost sobě i trenérům.
Navíc je Radim Hübsch druhým
nejlepším střelcem soutěže, protože dal
23 gólů. Starší žáci navázali na úspěch z
minulé sezóny, ve které vyhráli okresní
pohár. Po sedmi zápasech podzimu jsou
první, vyhráli všechny své zápasy  a mají
skóre 43:8. Z dosažených branek dal
nejvíce Radek Burián, takže je s dvanácti
zásahy na třetím místě tabulky střelců
soutěže.
Všichni se těšíme, že zimní příprava
přinese ovoce a v jarních bojích budou
mladí pokračovat ve svých úspěších a
starší je napodobí. Velmi jim to přejeme.

FILIPOJAKUBSKÁ NOC–

FOTBAL PO PODZIMU
Na konci podzimní části fotbalových
soutěží jsou dojmy z účinkování markvartických družstev trochu rozporuplné,
ale určitě ne beznadějné. Spíše naopak.
Áčko prochází katarzí. I v „pralesní lize“
je poslední. Netřeba však lámat hůl.
Kdo chodí na fotbaly, viděl, že zejména
poslední domácí zápasy přinesly nejen
body, ale i obstojnou hru a náznaky toho,
že mužstvo má na to, aby se zlepšovalo.
Ještě se naučit vyhrávat venku a domácí
převahu potvrzovat vítěznými brankami.
Dorost má za sebou podzimní část,
přičemž začátek vůbec nevypadal
růžově. Po prvních třech kolech jsme
byli bez bodu a s hrozivým skóre 2:18.
Konec dobrý, vše dobré. Tím, že kluci
většinou poctivě chodili na tréninky
MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ
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O prázdninách do školy
Přestože od letních prázdnin uběhly více než dva měsíce, vrátíme se nyní k zajímavému
letnímu projektu klubu KOTVA.
Klub Kotva nezahálel ani o prázdninách, i když naše aktivita byla jiná
než během školního roku. Chtěli
jsme s paní učitelkou Fliegerovou pomoci rodičům, kteří nemají
možnost být během celých prázdnin
se svými dětmi doma, ani si zajistit jejich hlídání.Vzhledem k tomu,
že připomínky k tomuto tématu
přetrvávají již několik let, rozhodli
jsme se uspořádat „příměstský tábor“
pro děti od 3 do 10 let a to hned ve
dvou termínech.
Protože však realizace tohoto
plánu by byla pro rodiče poměrně
finančněnáročná (energie, stravování, VV materiál, odměny, odměny
vedoucím) tento plán se opakovaně
odkládal. K jeho realizaci mohlo dojít
až během letošních prázdnin, kdy
se obecnímu úřadu podařilo získat
dotaci z Ústeckého kraje v programu
Volný čas 2013. Velkou zásluhu na
tomto počinu má pan místostarosta
Libor Kunte.
Zájem byl veliký, v prvním termínu
jsme měli 20 dětí, ve druhém 16.
Pro mrňousky z MŠ bylo zajištěno v
rámci denního režimu i spaní. Tímto
děkujeme paní Culkové a paní Bížové,

které nám zapůjčily postýlky s ložním
prádlem a stolečky s židličkami z MŠ.
První týden jsme chodili na obědy
do školní jídelny, kde jsme odebírali
obědy od firmy JOTTO.
Vzhledem k vysokým cenám obědů
(původně požadovaných 57,- Kč se
nám podařilo snížit na 45,- Kč) se
nám druhý týden osvědčilo, když se
paní učitelka Fliegerová ujala vaření
ve školní kuchyňce a podotýkám, že
všem velmi chutnalo! Tak se nám
výrazně snížily celkové provozní
náklady a zbylo nám více prostředků
na VV materiál a odměny v soutěžích.
Program měly děti pestrý. Ráno si
hrály individuálně, po svačince tvořily
a vyráběly. Dále jsme společně tančili
a zpívali a před obědem chodili na
vycházky, pohybově a sportovně se
vyžívali na hřišti za tělocvičnou.Starší
absolvovali výlet do České Kamenice,
tematicky zaměřený na regionální
historii. Zatím co mrňouskové spali,
starší nezaháleli a vytvářelimasky,
mozaiky, roboty ...  . Na konci týdne
proběhly soutěže o ceny, účastníci
dostali pamětní diplomy za účast a
odnesli si domů své výrobky.
Doufáme, že se naše snaha vyplatila a děti i rodiče byli spokojeni. Pokud

bude zájem, rády bychom tuto akci
zopakovaly i během příštích letních
prázdnin.
Spoluúčast obce na tomto projektu
činila 13 478,- Kč. Veškeré náklady
byly na obecní úřad vráceny a to
dokonce s přebytkem 2 150,- Kč.
Jsme tak rády, že jsme obec nezatížily
naším nápadem, jak se původně
někteří zastupitelé obávali.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli
v realizaci této akce, jsou naší činnosti
pozitivně nakloněni a podporují nás.
Pozn. Na tomto místě jsme chtěli
okomentovat některé negativní postoje, odmítavé reakce a nepřívětivé
komentáře na naší činnost, ale
nebudeme se snižovat k podobným
praktikám.
J. Křovinová

Chtěla bych poděkovat všem těm, kteří se podíleli na realizaci projektu: „O prázdninách do školy“. Zejména patří poděkování p.
Fliegerové, p. Křovinové (klub KOTVA) a p. Kunteovi. Věřím, že neděkuji pouze za sebe, ale i za ostatní rodiče, kteří tento projekt
využili. V době, kdy se mateřská školka uzavře na šest týdnů, nám to moc pomohlo.
My rodiče chápeme, že i učitelé MŠ mají nárok na čerpání dovolené, dokonce i chápeme, že MŠ není hlídací zařízení, jak nám bylo
řečeno, ale vzdělávací zařízení. Ale v dnešní době, kdy je nouze o práci, rodiče spíš potřebují, bohužel, to zařízení hlídací. A zase je
to také všechno otázka finanční. Každý si nemůže dovolit tzv. „paní na hlídání“.
Po této zkušenosti, jak lze také příjemně prožít 14 dní prázdnin, jsem požádala pana ředitele ZŠ Mgr. Kroupu, zda by nestálo za
uvážení připravit i do budoucna obdobné projekty. Vždyť tento problém řeší rodiče v této MŠ již několik let. Bohužel, až na letošní
rok, bez odezvy. Tak ještě jednou moc a moc děkujeme. 				
Martina Hunčovská, Markvartice
MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce
USNESENÍ
z 27. zasedání Zastupitelstva obce
Markvartice, které se konalo dne 12.9.2013
od 18:00 hodin ve společenské místnosti SK
Markvartice
Zasedání Zastupitelstva obce byli přítomni:
Ing. Petr Hodboď, Jana Milichovská, Ing. Libor
Kunte, Mgr. Petr Culek, Hana Didíková, Jan
Kopecký, Miroslav Milfait, Alice Mitrušková
Omluveni byli: Jiří Zach
Usnesení č. Z 167/2013 - Návrhová komise
Zastupitelstvo obce schválilo návrhovou
komisi ve složení: Jana Milichovská, Miroslav
Milfait, Mgr. Petr Culek
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. Z 168/2013 – Schválení programu zasedání
Zastupitelstvo obce schvaluje program
27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Markvartice.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. Z 169/2013 – Hospodaření
obce 1 – 8/2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
hospodaření obce Markvartice za období 1.
-8. 2013.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. Z 170/2013 – Rozpočtová
změna č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou
změnu č. 3 dle důvodové zprávy.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. Z 171/2013– Příkaz k inventarizaci majetku obce
Zastupitelstvo obce schvaluje příkaz starosty obce Markvartice k inventarizaci majetku
pro rok 2013.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. Z 172/2013 – Realizace ČOV
na st.p.č. 1816/3 v k.ú. Markvartice – havarjní stav
Zastupitelstvo obce schvalujerealizaci ČOV
dle důvodové zprávy. Inženýrské práce provede firma Ingreal Děčín spol. s r. o.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. Z 173/2013 – Veřejná sbírka
Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání
Veřejné sbírky na věžní hodiny na kostel sv.
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Martina z Tours v Markvarticích.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.

Operačního programu Životní prostředí.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.

Usnesení č. Z 174/2013 – Návrh příspěvku
na věžní hodiny kostela
Zastupitelstvo obce schvaluje částku 50 tis.
Kčna nákup věžních hodin (1. část) na kostel
sv. Martina z Tours v Markvarticích.
Pro 6 zastupitelů, 1 byl proti, 1 se nezdržel.

Usnesení č. Z 181/2013 – Internet
Zastupitelstvo obce schvalujefinanční
spoluúčast od občanů za novou instalaci internetu 6000,-Kč vedený optikou. Občané, kteří
si zažádají o přechod z bezdrátového vedení
internetu na optiku budecena2000,-Kč. Od
1.1.2014se mění částka paušálu z původních
120,-Kč/měsíčně na 150,-Kč/měsíčně.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.

Usnesení č. Z 175/2013 – Memorandum
Jelšovice x Markvartice
Zastupitelstvo obce schvalujepodpisMemoranda s obcí Jelšovice (Slovenská republika).
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. Z 176/2013 – Smlouva s firmou Tendra, spol. s r. o.
Zastupitelstvo obce schvalujevýběrové
řízení a organizaci zadávacího řízení na akce
„Zateplení objektu Mateřské školy s výměnou
zdroje tepla v Markvarticích“ a „Zateplení
objektů Základní školy, tělocvičny a jídelny s
výměnou zdroje tepla v Markvarticích“ firmou
Tendra, spol. s r. o., Legionářů 72/15, 276 01
Mělník, IČ: 01820265, DIČ: CZ01820265
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti, 1 se
zdržel.
Usnesení č. Z 177/2013 – Dotace MMR
Zastupitelstvo obce schvalujesmlouvu s
Ministerstvem pro místní rozvoj na finanční
dar po povodni v červnu 2013 majiteli domu
čp. 110 v částce 30 tis. Kč a majiteli domu čp.
231 částku 20 tis. Kč.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. Z 178/2013 – Žádost o
příspěvek
Zastupitelstvo obce bere na vědomížádost
o finanční příspěvek p. Dankaniče a rozhodlo
nepřispět finanční příspěvek na likvidaci
popovodňovýchškod p. Dankaničovi, který má
v obci Markvartice chalupu, nebyla mu povodní v červnu 2013 vytopena domácnost.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. Z 179/2013 – odstranění
sloupů VO
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost
pí Tošovské na odstranění sloupů VO, sloupy
budou odstraněny při realizaci nového VO.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. Z 180/2013 – Dotace malotraktor
Zastupitelstvo obce schvalujeuzavření
smlouvy č. 12111492 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci

Usnesení č. Z 182/2013 – Složení komice
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
„Zateplení objektů Mateřské školy, Základní
školy, tělocvičny a jídelny s výměnou zdroje
tepla v Markvarticích“
Zastupitelstvo obce schvaluje komisi pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek na akce
„Zateplení objektu Mateřské školy s výměnou
zdroje tepla v Markvarticích“ a „Zateplení
objektů Základní školy, tělocvičny a jídelny
s výměnou zdroje tepla v Markvarticích“  v
tomto složení:
Členové
1.
Jan Kopecký
2.
Jana Milichovská
3.
Jiří Zach
4.
Ing. Libor Kunte
5.
Miroslav Milfait
					
Náhradníci
					
      1. Mgr. Petr Culek
2. Mgr. Miroslav Kroupa
3. Hana Didíková
4. Alice Mitrušková
5. Ing. Petr Hodboď
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti, 1 se
zdržel.
Návrhová komise:
Jana Milichovská, v. r.
					
Miroslav Milfait, v. r.
Mgr. Petr Culek, v. r.
Ověřovatelé zápisu:
Hana Didíková, v. r.
Jan Kopecký, v. r.
Místostarosta

Ing. Libor Kunte, v. r.
Jana Milichovská, v. r.

Starosta

Ing. Petr Hodboď, v.
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KOSTEL

KOSTEL SV. MARTINA Z TOURS
     III. část
Pokračujeme ve vyprávění rodáka
z Veselé pana Josefa Bartoníčka,
který vzpomíná na markvartický kostel a obřady, kterých byl svědkem.
Křty
V tehdejší době to bývaly významné události a probíhaly pouze v
kostele, nepamatuji si na někoho,
kdo nebyl křtěn knězem. Možná, že
byly rodiče, kteří své děti nedávali
pokřtít, já pouze opakuji, že nepamatuji takový případ. Každý křest se
skládal vlastně ze dvou fází – první
byla vážná, církevní, ale druhá fáze
byla pro dospělé příležitostí k bujarým oslavám, kdy se popíjelo až do
večera. Jako malí kluci jsme z těch
opilých dospělých měli velkou legraci
a klidně se přiznám, že i my potajmu
zkusili, co to ten alkohol vlastně
je,ono se na to tenkrát tolik přísně
nehledělo…
Můj mladší bratr byl křtěn
v Markvartickém kostele v
r.1948,pamatuji na to, jak mrně
v peřince začalo křičet, když mu
kněz lil svěcenou vodu, nabranou
ze křtitelnice, na hlavu. Bylo to
sice jen pár kapek, ale pro malého
brášku to musel být pěkný šok – být
tak nečekaně probuzen! Za kmotra mu byl zaměstnavatel mého
otce p.Eduard Křesťan, živnostník
z Děčína, který byl za nějaký čas v
rámci „likvidace“ živnostníků obviněn
z protistátní činnosti a uvězněn (ani
nevím, jak skončil)
To již pomalu přicházela padesátá
léta, kdy se začalo používat do té
doby neznámé slovo kulak (což
byly vlastně sedláci, kteří byli v
hospodaření úspěšní natolik, že
odmítali předat svůj majetek, včetně
hospodářských zvířat do JZD). Začaly
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domovní prohlídky, často byly
prováděny pod záminkou „požárních
kontrol“. Většinou to býval někdo z
MNV a dva neznámí muži v kožených
kabátech. Pamatuji, že se zaměřovali
hlavně na půdní prostory – můj otec
se o nich vyjadřoval, že asi hledají
možné antény pro tajné vysílačky…
I u nás byli alespoň třikrát. Ve škole
začalo období anticírkevní propagandy, vybírání peněžních „příspěvků“
(ano, od dětí !!) na válku v Koreji,
zapisování těch rodičů, kteří odmítli dětem dát peníze na tento účel,
zkrátka – pomalu ale jistě se lidé
začali bát. Bylo to poznat i na kostelních návštěvách. Posléze zmizel stálý
kněz, nevím z jakého důvodu, fara
byla opuštěna a uzavřena. Rodina
Vyčítalova se odstěhovala a o kostel
se od té doby vlastně nikdo již tak
pečlivě nestaral.
Biřmování
byla poslední církevní
událostí,které jsem se zúčastnil. Bylo
mi asi 12-13 let a s celou skupinou
biřmovanců jsme, svátečně oblečeni
a navlečeni do bílých rukaviček,
čekali v kostele na obřad, který
provedl litoměřický biskup Štěpán
Trochta – toto jméno si pamatuji
proto, že jsem míval tzv. “biřmovní
list“ jím podepsaný. Nedlouho po
této události byl tento katolický
hodnostář, spolu s dalšími, v rámci
komunisty organizovaného  tažení
proti církvím obžalován a uvězněn.
To již byla „padesátá léta“ v celé
parádě  se vším, co k nim náleželo:
vystupňované terorizování sedláků,
kteří nechtěli vstoupit do JZD,
zastrašování věřících a zjišťování politických názorů obyvatelstvai pomocí
dětí. Záměrně neuvádím jména těch,
kteří se v těchto (nebojím se říci)
svinstvech aktivně angažovali, neboť
bych nechtěl ublížit jejich žijícím
dětem  a vnukům.

Od té doby začal úpadek a vlastně
i chátrání markvartického kostela.
Naprostou většinu doby byl kostel
uzamčen a klíče měla ve svěření paní
Hoffmanová, místní porodní asistentka
(a zároveň jedna z mála Němců,
kteří nebyli vyhnáni v r.45-46). Tato
paní měla ve své péči kluka, snad
válečného sirotka, který se jmenoval
Harald Fritsch. Sice s námi chodil do
školy, ale v té době mluvil jen velice
málo česky a byl terčem našich,
někdy i velice krutých, klukovských
„srandiček“ a posměšků. Jako malí
kluci jsme se spolu s Haraldem
často klukovsky prali, nevím proč,
ale bylo to často jen proto, že v
našich naivním myslích vlastně
ztělesňoval Němce! Hlavní je však to,
že naše souboje byly, oproti dnešní
době, vlastně velmi gentlemanské:
nesmělo se kopat, útočit ze zadu a
souboj končil tím, že někdo uronil
kapku krve, většinou z nosu, nebo ze
rtu. Po pár letech, kdy už jsme nebyli
kluci, ale výrostkové, jsme se záhadným způsobem nějak sblížili, možná
proto, že Harald žádné kamarády
vlastně neměl. Harald měl tu výsadu,
že uměl a zároveň směl zvonit na
hlavní zvon. Sice již nepamatuji,
při jakých příležitostech, ale mohu
potvrdit, že zvon byl stále funkční až
do polovice padesátých let. Ke zvonu
se vstupovalo dveřmi ve věži. Muselo
se jít po schodech, které vedly až
do podkroví věže.Zde byla prkenná
plošina, odkud se tahalo za provaz,
kterým byl zvon uváděn do pohybu.
Stát na plošině, bezprostředně
pod zvonem, byl obrovský zážitek.
Dunění zvonu vibrovalo celým
tělem a musím podotknout, že jsem
pár hodin po obsluze zvonu skoro
neslyšel! V té době (nevím přesně
kdy, ale muselo to být později než
v r. 1954), se paní Hoffmanová i s
Haraldem odstěhovala do Německa
a jen z vyprávění mého otce vím, že
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se Harald jednou objevil před naším
domem, již jako dospělý muž a chtěl
mne vidět. To jsem již žil mimo obec,
takže jsme se již nesetkali.
Pan Bartoníček ve svých vpomínkách připomíná také zvon, který
svými údery zněl z věže našeho
kostela. To, že se snad opět brzy
dočkáme velebných tónů tohoto
nástroje, naznačují práce, které jsou
v kostele již hotové nebo probíhají či
jsou v konečné fázi.
Vypadá to totiž, že se v kostele
svatého Martina pomalu začíná
finišovat. Nikdo přesně neví, kdy
bude znovu vysvěcen. Za rok? Nebo
za dva? Na každý pád současné
práce nasvědčují tomu, že interiér
by mohl být z větší části hotov již
v příštím roce. Letos, jak již víte,
byla instalována další vitrážová
okna. V kostele se tak konečně
objevil i patron naší farnosti a obce
svatý Martin z Tours. Uvnitř jsou již
položeny rohože podlahového topení
a podlaha samotná čeká na poslední
vrstvu. Na stroj věžních hodin byla
vypsána sbírka a obec se zavázala
finančním příspěvkem.  Dokončují se
truhlářské práce ve věži  a další v lodi
kostela.
Věž má již také svůj zvon. Protože
se původní zvony nezachovaly,

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

respektive poslední z markvartických zvonů byl nepoužitelný, bude
ve věži našeho kostela osazen zvon
z Hrušovan u Polep. Jedná se o zvon
v ladění základní výšky f1. Průměr
věnce je 1083 mm a váha cca 800 kg.
Mgr. Petr Janda, diecézní kolaudátor zvonů z Brna, popisuje zvon
takto:
„Pod čepcem je dvojitý ornamentový pás, horní obsahuje figurální
motivy, spodní motivy rostlinné. Bok
je vyzdoben dvěma erbovními znaky,
nad nimi je nápis OZWALD STENFELD
Z STENFELDŮ A NA ENCOVANECH *
LUKREZYA STENFELDOWA Z WITTEN.
Protilehlá strana je opatřená rozsáhlým nápisem v gotické minuskuli:
urozeny a statecznyrytrn pan oswald
z stenfeldů a na encowanechyakoztomilovniknabozienstvikrzestianskeho a kolator kostela s. waclawa na
prachowe po shorzeniwieze a kostela
dal tento zvon dielatinaklademswym
a ostadnich k tomu naleziacich *
stalo se na nowymmiesteprazskem
skrze brykcýhozwonarze z czymperků
leta 1573.
Těsně nad úderovým věncem je
umístěno osm malých okrouhlých
reliéfků.
Celková charakteristika:
Po zvukovém rozboru lze prohlásit,
že se jedná o velice vzácný zvon pocházející z proslulé dílny rodu Brikcích

z Cynperka. Přestože má zvon silně
zvýšenou primu, nijak to neubírá na
jeho velebném a nosném tónu, který
není postižen žádnou vibrací ani
pazvuky.
Zvon je zavěšen šestiuchou korunou ve staré dubové hlavici a je na
ruční pohon. Srdce je obuškovitého
typu a je zavěšeno na koženém
závěsu.“
Na doplnění uvádím, že zvon je již
v kostele, bohužel dosud není hotova
zvonová stolice. Zatím nejsou peníze.
Přestože nejsou hotovy všechny
opravy, kostel již láká cizí lidi k
návštěvě. Po loňské Noci kostelů,
kdy se zde objevilo více než sto
návštěvníků, zavítala v září na
Kostelní vrch skupinka turistů z KČT
Česká Lípa. Zajímali se o historii i
rekonstrukci kostela a plánují, že
po konečné opravě si kostel přijdou
prohlédnout i zevnitř.
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Povinná výměna řidičských průkazů
dle novely zákona č.119/2012 Sb.

Výměna se týká řidičských průkazů vydaných v rozmezí od 1.1.2001 do 30.4.2004 a jejich držitelé jsou povinni si ŘP vyměnit
nejpozději do 31.12.2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, ŘP pozbývají platnosti.
VÝZNAMNÁ
JUBILEA
Řidičský průkaz si vyměníte na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pro nás je to Magistrát města
Děčín, 28. října, 40502 Děčín I, budova B2.
S sebou musíte mít:
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- ŘP, který podléhá povinné výměně
Žádost o vydání ŘP obdržíte na Magistrátu města Děčín
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku. Vydání ŘP je do 20-ti pracovních dnů od podání žádosti. Žádá-li
držitel o vydání ŘP ve lhůtě kratší než do 20 dnů, lze mu vydat ŘP do 5-ti pracovních dnů po úhradě správního poplatku 500,-Kč.
-am-

VOLBY

25. – 26. října tohoto roku proběhly v celé republice předčasné volby do Poslanecké sněmovny ČR. Jak celkově dopadly, je obecně známo. Připomeňme si statisticky, jaké byly výsledky těchto voleb v naší obci.
V seznamu voličů bylo 556 osob. Bylo vydáno 314 hlasovacích obálek a všechny byly platně vhozeny do volební urny.
Volební účast v naší obci tedy byla 56,47%.
Vítězem voleb se stalo hnutí ANO, které dostalo 85 hlasů, čili 27,07%. Přeskočilo tak dva dlouholeté levicové lídry
naší obce. ČSSD se umístilo na druhém místě s 20,38% (64 hlasů) a KSČM 15,28% (48 hlasů). V minisněmovně obce by pak
ještě zasedlo sdružení Tomio Okamury Úsvit, kterému dali hlas 33 obyvatelé, což činilo 10,5% a strana TOP O9, která by s
18 hlasy získala 5,73%. Ostatní strany či hnutí získaly v naší obci méně než 5%. ODS a DSSS získaly shodně 3,5%, protože obě
strany volilo 11 občanů. Po osmi hlasech získali Piráti a Strana svobodných občanů (2,54%), stejně jako KDU-ČSL.
Šest markvartických občanů volilo Zelené, což jim dalo 1,91% hlasů. Přes jedno procento získali Suverenita – Strana
zdravého rozumu (5 hlasů – 1,59%) a SPOZ (4 hlasy – 1,27%). Korunu českou volili dva příznivci monarchie a tím získala
0,63%, obdobně jako politické hnutí Změna. Jeden příznivec Národních socialistů LEV 21 přiznal J. Paroubkovi 0,31 % a dva
politické subjekty neměly u našich voličů žádný úspěch. Nula hlasů měla Strana soukromníků ČR a paní Bobošíková se svým
volebním blokem Hlavu vzhůru. Doufejme, že díky volbám nebude mít naše republika hlavu dole.

zubní pohotovost
16. - 17. 11. 2013 MUDr. Lisachenko Vladyslav,  J. Š. Baara 26 Děčín V,  412 507 588
23. - 24. 11. 2013 MUDr. Charvát Tomáš,U Přívozu 18/4, Děčín III-Staré Město, 412 511 619
30. 11. - 1. 12. 2013 MUDr. Bolfíková Renata, Varšavská 1863/7, Děčín VI-Letná, 737 501 440
7. - 8. 12. 2013 MUDr. Voborská Oluša,  Myslbekova 404/23, Děčín I, 412 519 622
14. - 15. 12. 2013 MUDr. Jůdová Jana, Riegrova 773/72, Děčín II-Nové Město, 412 523 410
21. - 22. 12. 2013 MUDr. Křemen Adolf, Teplická 270, Jílové, 412 550 343
24. 12. 2013 MUDr. Plyushchakov Oleksandr, Myslbekova 404/23, Děčín I,  412 519 622
25. 12. 2013 MUDr. Plyushchakov Oleksandr, Myslbekova 404/23, Děčín I,  412 519 622
26. 12. 2013 MUDr. Křemenová Alena,  Sokolská 129, Děčín 9, 412 544 539
28. – 29. 12. 2013 MUDr. Vojtěch Vladimír, 28. října 110, Děčín I, 412 151 056
1. 1. 2014 MUDr. Vojtěch Vladimír, 28. října 110, Děčín I, 412 151 056

termíny svozu

úřední hodiny OÚ

Pytle s PETlahvemi a TERTApacky
se sváží vždy v úterý

Pondělí 08.00 – 11.30    12.00 – 17.00

listopad : 26.

Středa

08.00 – 11.30    12.00 – 17.00

prosinec: 10., 14.

Pátek

08.00 – 12.00

provoz obecní knihovny
Výpůjční doba:  zpravidla každou středu od
17.00 do 18.00 hod.
Je lépe ověřit si na tel. č. 728312883
(P. Culek), zda je knihovna otevřena.
V době letních prázdnin bude knihovna
uzavřena. Poslední výpůjčkový den je středa
26. června 2013.
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