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Podle § 36 odst. 3 Školského zákona je pro vznik povinnosti začít školní

docházku rozhodující věk dítěte. Zahájení povinné školní docházky ve školním

roce 2013/2014 se týká těch dětí, které nejpozději 31. 8. 2013 dovrší šestý rok
věku. Zákonní zástupci těchto dětí jsou povinni dostavit se s dítětem k zápisu.
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Třídit odpady, třídit odpady, třídit odpady….
Od 1. ledna 2013 platíme, my
všichni s trvalým pobytem v obci,
vyšší poplatek za odvoz směsného
komunálního odpadu. Pravda,
zvýšení to není zásadní, ale přesto
může být pro mnohé nepříjemné,
jelikož jejich rodinné rozpočty jsou už
tak napjaté. Každý zaplatíme o 10,Kč měsíčně více za odvoz popelnice.
Bavme se tedy o měsíčním navýšení,
které se rovná ceně přibližně pěti
rohlíků. Já vím, že to není zdaleka
jediná navýšená položka rodinného
rozpočtu, která se od 1. 1. 2013 udála, přesto si dovolím, toto navýšení
obhájit.
Obec k němu nepřistoupila
z rozmaru, ale kvůli skutečnosti, že
firma AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o., která pro obec potažmo pro
občany svoz zajišťuje, navýšila cenu
této služby. I přes mírné navýšení
občanům, doplácí obec schodek mezi
vybranou částkou od občanů
a fakturovanou částkou od firmy AVE.
Za rok 2012 se jednalo o následující částky: Příjmy od občanů činily
286 683,- Kč

Výdaje obce byly 489 368,- Kč
Rozdíl, který měla obec doplatit, byl
202 685,- Kč.
Je však důležité upozornit, že
uvedený rozdíl se mírně snižuje díky
příjmu, který do obecní pokladny
získáváme od firmy AVE CZ ve výši
cca 36.000,- Kč za tříděný odpad!
Celkem tedy obec dotovala svoz
tuhého domovního odpadu částkou
ve výši cca 166.000,- Kč. Tím chci
jen podtrhnout význam separace
odpadů jak do plastových zvonů
na sklo, tak do igelitových pytlů
na papír, plasty, a tetrapaky! Hlasy
občanů: „Tak to přestanu třídit
a všechno budu házet do popelnice“ jsou tedy poněkud zavádějící,
protože právě separovaným odpadem snižujeme schodek mezi vybranou částkou a placenou částkou
o významnou položku! Za takto
vytříděný odpad plynulo do obecní
pokladny za rok 2012 zmíněných
36.000,- Kč, což významně přispělo
ke skutečnosti, že obec zvýšila
poplatek za popelnice pouze o 10 Kč
měsíčně. Na počátku února se chci

osobně sejít se zástupkyní firmy AVE
CZ a konkretizovat možné rozšíření
služeb resp. zatraktivnění služeb této
společnosti vůči našim občanům. Velmi rádi bychom se pokusili najít benefit právě pro ty spoluobčany, kteří
nejsou líní a třídí odpad. Víme však,
že najít nějaký systém zvýhodnění
není za současného stavu jednoduché, neřku-li nemožné.
A ještě jedna důležitá skutečnost
tu je! Možná si většina občanů ani
neuvědomuje a bere to za jakousi
samozřejmost, že ceny telefonů
a poskytovaného internetového
připojení jsou v porovnání s okolními
obcemi a městy nesrovnatelně nižší.
Byl bych proto velmi rád, aby někteří
občané nehleděli na obec jen jako
na „krvelačnou nestvůru“, která saje
z jejich peněženek. Myslím si, že se
obec snaží nabídnout občanům
plnohodnotný servis v rámci
našich možností. Všem, kteří si to
uvědomují, vyjadřuji velký dík
za celé naše zastupitelstvo.

a zemědělské Děčín – Libverda.
Pro účastnice zajistila slaměné
korpusy, základní přízdoby a drátky,
což byl i příspěvek obce, dále tavné
lepící pistole a zdobný přírodní materiál. O chvoj a zelený materiál se
postarali pracovníci obce. Červené
víno na „svařák“, který připravila paní
Bartoníčková, byl příspěvkem pana
místostarosty Libora Kunteho pro
naladění se do předvánoční atmosféry. Účastníci si mohli dokoupit
i další floristický materiál, který byl
přivezen ze školní prodejny Azalka.
Na akci přišlo přes dvacet žen,
některé v doprovodu dětí či vnoučat
a dokonce byl rodinnou radou vyslán
i jeden muž, který si s dílem poradil
také na jedničku, o čemž svědčí

pořízená fotodokumentace.

Libor Kunte, místostarosta obce

Vázání adventních věnců
V předvánoční čas dne 1. 12.2012
se v prostorách kabin uskutečnilo
vázání adventních věnců. Tato
příjemná akce byla v minulosti organizována členkami Českého svazu
žen, ale v posledních dvou letech se,
bohužel, neuskutečnila. Organizace
se tedy ujala paní Pavlína Kunteová,
pracující spolu se svým manželem na
Střední škole zahradnické
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Myslíme si, že se adventní
dílna velmi vydařila a vzhledem ke
skutečnosti, že byl o akce tohoto
typu projeven zájem, s největší
pravděpodobností se uskuteční
i velikonoční dílna, ve které si
účastníci budou moci připravit výzdobu velikonočního stolu a přivítat
tak jaro.
zpravodaj
leden 2013
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KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
Nacházíme se přibližně v polovině na kácení lípy (srdčité, malolisté,
doby, kdy lze na našich zahradách
velkolisté…), potřeba zaslat žádost na
a pozemcích kácet stromy, které
CHKO České Středohoří do Litoměřic,
svým nevhodným růstem či
odkud přijde odborné stanovisko, na
umístěním a stavem ohrožují majehož základě úřad rozhodnutí vydá
jetek nebo dokonce zdraví a životy.
či nikoliv.
V poslední době se mezi lidmi
Péče o dřeviny, zejména jejich
objevila informace, že kácení na
ošetřování a udržování, je povinvlastních zahradách přestane
ností vlastníků (dřevina patří vlastpodléhat ohlašovací povinnosti nebo níkovi pozemku, na kterém roste, bez
povinnosti žádat orgán ochrany
ohledu na to, kdo ji sázel). Pouze při
přírody o vydání rozhodnutí, kterým
výskytu nákazy dřevin epidemickými
FILIPOJAKUBSKÁ
NOC–Pálení
čarodějnic
se kácení povoluje. Pravdou je to,
či jinými
jejich vážnými chorobami,
že Ministerstvo životního prostředí
může orgán ochrany přírody uložit
vyhlášku, která obsahuje takové
vlastníkům provedení nezbytných
tvrzení, připravilo, ale dosud nevyzásahů, včetně pokácení dřevin.
dalo. Proto stále platí ustanovení
Kácení dřevin je možné povoZákona o ochraně přírody a krajiny
lit pouze ze závažných důvodů po
č. 114/1992 Sb. V současnosti platná vyhodnocení funkčního a estetického
prováděcí vyhláška pak upravuje
významu dřevin.
konkrétní postupy, které je nutno
dodržet při kácení dřevin rostoucích
1. Kdy není třeba povolení?
mimo les. Shrňme si v několika
a. při kácení z pěstebních důvodů
odpovědích na otázky, jak postupo(při obnově porostů, při výchovné
vat, chceme li pokácet strom u svého probírce), ze zdravotních důvodů,
domu, na své zahradě nebo louce.
při údržbě břehových porostů (při
Na začátek si uveďme několik obecně správě vodních toků), k odstraňování
platných informací.
dřevin v ochranném pásmu
Dřevina rostoucí mimo les je podle elektrizační a plynárenské soustavy
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
(při provozování těchto soustav)
přírody a krajiny, v platném znění,
– nutno oznámit 15 dní předem
strom či keř rostoucí jednotlivě i ve
b. při „havarijním“ kácení (při
skupinách ve volné krajině i v sídelbezprostředním ohrožení života,
ních útvarech na pozemcích mimo le- zdraví nebo hrozí-li škoda značného
sní půdní fond. Před podáním žádosti rozsahu, třeba po zásahu bleskem
je tedy třeba z katastru zjistit, zda
nebo po vichřici),
pozemek, na kterém chceme kácet,
– nutno oznámit 15 dnů po
není veden jako pozemek lesní. Zde
pokácení (oznamuje ten, kdo kácení
platí jiná pravidla.
provedl)
Dřeviny jsou chráněny před
c. pokud má strom obvod kmene
poškozováním a ničením, pokud se
ve výčetní výšce (tj. ve výšce 130 cm
na ně nevztahuje ochrana přísnější
nad zemí) menší než 80 cm nebo
(např. památné stromy, zvláště
pokud plocha keřových porostů
chráněné druhy rostlin) nebo ochranepřesahuje 40 m2, nejedná-li se
na podle zvláštních předpisů (např.
o významný krajinný prvek
zákona o rostlinolékařské péči, zákon
– bez oznamování
o hnojivech, zákon o ochraně práv
pozn.:
k odrůdám apod.)
– oznámení musí obsahovat stejné
V případě naší obce, která svým
náležitosti jako žádost (viz bod č. 3.),
katastrem patří do dvou CHKO, je
– oznámení se zašle orgánu
nutno v případě, že je podána žádost ochrany přírody (viz bod č. 4.)
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2. Jak a kde žádat o povolení?
O kácení stromu může dle zákona
požádat pouze vlastník pozemku
či nájemce nebo jiný oprávněný
uživatel se souhlasem vlastníka
pozemku, na kterém dřevina roste,
na formuláři jsou pro tuto situaci
vyčleněny rubriky. Nejlepší je
požádat tak, že vyplníte formulář,
který získáte na Obecním úřadě
v Markvarticích nebo si jej stáhnete z internetových stránek obce.
Žádost pak předložíte v úředních
hodinách na podatelně úřadu (u paní
Labudové). Můžete jej také podat
prostřednictvím datové schránky.
V tomto případě ale musí být žádost
opatřena elektronickým podpisem.
3. Co musí žádost obsahovat?
Žádost může být samozřejmě
uplatněna písemně i bez použití
formuláře, musí však obsahovat:
– u fyzické osoby:
jméno a příjmení, datum narození,
místo trvalého bydliště, vč. PSČ,
– u právnické osoby:
název nebo obchodní firmu, IČ,
adresu sídla, vč. PSČ, popř. jinou
adresu pro doručování,
– u fyzické osoby s podnikatelskou
činností:
jméno a příjmení (případně další
název), IČ, adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci jako místo
podnikání, vč. PSČ, popř. jinou adresu
pro doručování,
– u všech:
podpis (v případě podání do
datové schránky musí být dokument
opatřen elektronickým podpisem),
a dále:
• Číslo parcely a katastrální území.
• Počet a druh dřevin ke kácení.
Nejste li si jisti, jakého druhu je
strom, který chcete kácet, poraďte
se. Napíšete li do žádosti, že chcete
kácet jasan a při posuzování se zjistí,
že se jedná o olši, nelze rozhodnutí

leden 2013
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vydat. Žádost totiž byla podána
na jiný druh dřeviny, než který je
předmětem rozhodování.
•
Obvod kmene dřevin měřený
ve výšce 130 cm nad zemí (popř.
velikost plochy keřů v m2),
•
Zdůvodnění žádosti,
(například že kořenový systém
narušuje sklep či jímku, padající
větve mohou zranit osoby, které se
pohybují pod stromem, náletová
dřevina stíní zahradě a brání růstu
ovocných stromů apod.).
•
Doložení vlastnického práva,
nelze-li aktuálně ověřit v katastru
nemovitostí, popř. nájemního či
uživatelského vztahu.
•
Situační nákres v příloze
– stačí do mapky vytištěné z internetové aplikace ČÚZAK zakreslit
umístění stromů na parcele.

se obrnit trpělivostí. Zde zákonnou
lhůtu k vydání povolení neovlivní
náš úřad, ale úředníci z Litoměřic. Na
základě výroku stavebního výboru
pak Obecní úřad vydá rozhodnutí, po
jehož převzetí můžete kácet.

4. Kam žádost nebo oznámení
(viz bod č. 1.) zaslat?
Žádost adresujete Obecnímu
úřadu v Markvarticích, Markvartice č.p. 280, 40742. Náš úřad je
totiž orgánem ochrany životního
prostředí.

8. Co dělat, když máte obavy ze
stromů, které nerostou na Vašem
pozemku?
Vždy je nutné nejdříve se domluvit
s vlastníkem stromu, orgán ochrany
přírody nemůže nikomu přikázat
pokácení dřeviny.

5. Kolik zaplatíte?
Podle správního řádu je poplatek
za vydání rozhodnutí 100,- Kč, a ten
zaplatíte pokladně úřadu ve chvíli,
kdy si přijdete pro vydané rozhodnutí.

9. Je nutné žádat úřad o povolení
prořezávky nebo úpravy koruny
stromů?
Péče o strom je povinností vlastníka. Pokud se rozhodnete učinit
prořezávku nebo omlazení stromu,
nemusíte žádat o žádné povolení
ani nic oznamovat. Myslím, že není
od věci informovat například majitele sousedních pozemků nebo
zařízení, že budete takový zásah
provádět. Domluvte se například se
sousedem, aby vám dovolil odklidit
z jeho pozemku prořezané větve
nebo informujte ČEZ, že budete
snižovat korunu stromu, který stojí
poblíž elektrického vedení. V takovém případě je ale lepší pověřit
tímto zásahem odbornou firmu. Za
to, jak bude strom ořezán, zmlazen
či redukován v růstu, odpovídá vždy

6. Jak dlouho trvá vyřízení
žádosti?
Do jednoho měsíce. Vaši žádost
dostane k posouzení stavební výbor.
Jeho členové shlédnou místo, strom
či skupinu keřů, které máte
v úmyslu pokácet. Poté jsou posouzeny důvody, které pro kácení
uvádíte. Nestává se, že by nebylo
žádosti vyhověno, protože argumenty žadatelů jsou prakticky vždy věcné
a opodstatněné. Pouze v případě, že
je vaše žádost zaslána k posouzení
CHKO České Středohoří, je nutné
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7. Za jakých podmínek a kdy
můžete kácet?
Kácení dřevin, vyjma havarijních
stavů, se provádí zejména v období
takzvaného vegetačního klidu (cca
od 1. listopadu do 31. března), pro
lepší možnost posouzení zdravotního
stavu dřevin je však vhodné žádost
uplatnit již v době vegetace. Obecní
úřad vydává rozhodnutí ve dvouleté
lhůtě. Jestliže se tuto zimu nestihnete s pokácením vypořádat, platí
vám rozhodnutí i na příští rok, tedy
na další období vegetačního klidu.

ten, kdo drží v ruce pilu. Tedy nikoliv
vlastník pozemku (stromu), ale ten,
kdo práce vykonává. Jestliže uříznutá
špička vašeho stromu spadne
sousedovi na střechu kůlny, škodu
bude hradit ten, kdo tento zásah
prováděl (třeba váš bratr, tchán nebo
nešikovná manželka). V rizikových
případech bych tedy asi ponechal
práci odborníkům. Je sice nutné
sáhnout do kapsy a práce zaplatit,
ale odborné firmy si s těmito zásahy
dokážou velmi dobře poradit a navíc
jsou jejich pracovníci proti rizikům
vzniklých škod pojištěni. Jestliže se
vám nevhodným zásahem podaří
strom zlikvidovat, to znamená, že
uschne a již „neobrazí“, vystavujete
se možnému postihu. Paragrafy
o ochraně stromů jsou totiž sankční
a podléhají zákonu o přestupcích
a správnímu řádu. Poškození dřevin
či jejich pokácení bez povolení je
přestupkem či správním deliktem, za
které lze fyzické osobě uložit pokutu
až do výše 20.000,- Kč (za skupinu
dřevin až 100.000,- Kč), fyzické osobě
podnikající či právnické osobě pokutu
do výše 1.000.000,- Kč.
Závěrem je nutné připomenou,
že zákon také stanoví náhradní
výsadbu v případě, že kácíte stromy
na stavební parcele, kde budujete
například nový dům či jinou stavbu.
Náhradní výsadba vám v tomto
případě bude určena včetně druhu
stromů a pozemku, který je k náhradní výsadbě vyčleněn.
Za stavební výbor
Petr Culek
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Z Markvartic až na konec světa
tentokráte
Z „Óčka“ až na Kubu.
Když jsem se na začátku listopadu vrátil z botanického průzkumu
východních oblastí Kuby, byl jsem
úplně nadchnut atmosférou tohoto
svérázného ostrova, přírodou a také
lidmi, kteří jsou nesmírně osobití.
Slovo dalo slovo a slíbil jsem několika
zvídavým kamarádům, že udělám
povídání o tom, jak jsem Kubu zažil já,
jak jsem ony tři týdny fungoval a co
jsem vlastně viděl a našel zajímavého.
I stalo se tedy, že v sobotu 22. 12.
2012, den po předpovídaném konci
světa, v době příjemného vánočního
rozjímání, jsme se před 19 hodinou sešli v místní restauraci. Abych
se přiznal, do poslední chvíle jsem
předpokládal účast cca 20 osob. To co
se stalo, mně doslova vyrazilo dech.
Na toto povídání se přišlo povídat
přibližně 50 lidí, přičemž poslední tři
dokonce postávali!!! Kromě markvartických dorazili také kamarádi z

Kamenické Nové Vísky a z Veselé, což
podtrhlo už tak báječnou atmosféru.
Ihned po skončení povídání o Kubě
a poměrech na ní, jsem byl vyzván,
abych uspořádal ještě nějakou jinou
besedu o zemi, kterou jsem v minulosti navštívil. Rozhodl jsem se
proto, že založím jakousi tradici a
jednou za čtvrt roku uspořádáme
besedu s nějakým cestovatelem.
Tento cyklus besed jsem se rozhodl
nazvat „Z MARKVARTIC AŽ NA KONEC
SVĚTA“ a uvidíme, jaký o něj bude
zájem. Již teď mohu slíbit, že v druhé
polovině března uspořádám povídání
o jihoamerické Bolívii. Bohužel,
nebude ani ochutnávka místního
rumu a doutníků, jako tomu bylo na
přednášce o Kubě, ale jistě povídání
doplním nějakou jinou místní specialitou…
Budu se tedy velmi těšit, pokud
založíme v obci novou tradici. Její
úspěch však nezáleží na mě a jiných
přednášejících, ale na vás, na zájem-

cích, kteří se chtějí dozvědět něco
navíc o exotických zemích, které
jsou o něco hůře dostupné než třeba
sousední „východní“ Německo… Budu
nesmírně rád, pokud se na některém
cestovatelském večeru potkáme.
S pozdravem,
Libor Kunte, místostarosta obce.

Další nálezy Milana Bartoníčka
Pan Bartoníček se opět pochlapil.
Nezahálel ani v době silvestrovského
veselí a vyrazil se svým detektorem
kovů do terénu. V katastru Markvartic opět nalezl nehluboko pod zemí
několik zajímavých předmětů nejen
z oboru numismatiky. Protože sbírka
jeho nálezů je již značně rozsáhlá,
uvedeme pro dnešek jen něco málo
kuriozitek, které upoutají na první
pohled.
Nebudeme se tedy věnovat
mincím, ale pěti artefaktům z dalších
oborů sběratelské činnosti.
Prvním z nich je krásná bronzová
medaile o průměru 34 mm
s kruhovým očkem a kroužkem na
stuhu. Medaili vydal císař Františk
Josef I. rozhodnutím z 18. srpna
1898. Byla tedy ražena k 50. výročí
MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

nástupu na trůn Jeho císařské milosti. Původně byla vydána ve třech
variantách. Pamětní pro ozbrojenou
moc byla ze zlata, a dvě bronzové –
pro vojenské příslušníky a pro civilní
sektor. Dokonce jich údajně bylo
vyrobeno až 5 miliónů a razily se na
mnoha místech monarchie.
Na aversu medaile je krásný basreliéfní portrét či busta panovníka,
hledící
vlevo. Císař
je oblečen
v tradiční
uniformu
s šerpou
přes levé rameno, tedy
se znakem
velkoknížete
vojenského

řádu Marie Terezie. Medaile je
dosti poškozená,
ale přesto při
podrobnějším
zkoumání
objevíme pod
panovníkovým
límcem také Řád
zlatého rouna.
Kruhový nápis na lemu hlásá fragmenty nápisu FRANC-IOS-I-D-G-IMPAVSTR-REX-BOH-ETC-ET REX APHUNG-. Z tohoto nápisu je patrno, že
se jedná o pamětní medaili, kterou
vydal císař pro civilní občany. Vojáci
dostávali medaili
s pozměněným koncem nápisu (ACAP-REX-HVNG-). Na reversu mince je
uprostřed břevno nebo spíše tabulka
s dvouřádkovým majuskulním náleden 2013
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pisem SIGNVM MEMORIAE (pamětní
vyznamenání). Horní část lemu
nese v půlkruhu umístěné letopočty
v římských číslicích MDCCCXLVIIIMDCCCXCVIII. Okolo středové
tabulky jsou ornamenty věnce
dubových a vavřínových ratolestí, ve
spodní části spojených stuhou.
Protože se jedná o medaili pro
zaměstnance státní správy v civilním
sektoru, měla na svém očku
trojúhelníkovou stuhu červené
a bílé barvy. Pokud tedy tuto medaili obdržel někdo z markvartických
občanů, což je pravděpodobné,
musel pro její získání splnit alespoň
jednu ze dvou podmínek. Buď byl
v době udělení nejméně deset let
v činné státní službě a nebo byl
v této službě bez časového omezení,
ale přesně v den padesátého výročí
nástupu Franze Josefa na trůn. Musel
tedy být státním zaměstnancem
2. prosince 1898.
Po první světové válce,
zejména ve dvacátých letech, rostla
v našich krajích s absolutní převahou
německého obyvatelstva spolková
činnost. Němci se sdružovali ve
spolcích všech možných oborů
a vyvíjeli neobyčejnou aktivitu. Mezi

velký spolek, který měl zastoupení
v mnoha místech severních Čech,
patřil spolek německých zpěváků. Že
měl patrně odnož v Markvarticích
nebo zde žil nějaký jeho příslušník,
dokazuje odznak tohoto sdružení
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pěvců. Odznak byl vydán v roce 1921
a jedná se o smaltovaný kruhový
znak s lemem, na němž je v bílém
poli nápis SÄNGERBUND DER
SUDETEN DEUTSCHEN (Pěvecký svaz
sudetských Němců). Přes dolní část
kruhu je položena bleděmodrá lyra
se čtyřmi bílými strunami,
s bílým ozvučným oválným otvorem
a uvedeným letopočtem. Po obou
stranách okruží jsou do jeho poloviny
vavřínové ratolesti. Na zadní straně
vypouklého odznaku je ouško
a záchytka upínacího špendlíku, který
chybí. Horní část zadní strany nese
půlkruhový nápis A.G.THAM GABLONZ. Jde o označení firmy, která
odznak vyrobila. Šlo o firmu, která
se výrobou odznaků zabývala již na
přelomu 19. a 20. století a katalogy
jejich výrobků jsou vydávány až do
konce II. světové války. Tehdy ovšem
jsou nejen odznaky podpůrných
spolků a společenských organizací,
ale zejména orlice a hákové kříže.
Ve spodní části je nápis GESETZL.
GESCH., což je zkratka pro GESETZLICH GESCHÜTZ. To znamenalo
„chráněno zákonem“ a šlo o jakéhosi
německého předchůdce dnešního
copyrightu, tedy označení ochrany
autorských práv nebo firemní značky.
Již téměř před sty lety si výrobci
chránili své výrobky proti padělání
registrací u státního úřadu.
Třetí kousek spadá do doby,
kdy Hitler za pomoci ústupkové
politiky západních mocností začal
rozpínat své válečné pařáty. Bylo po
anšlusu Rakouska, Mnichovském
diktátu a projektanti budoucí války
si uvědomovali, že bude pro vojenskou mašinérii potřeba co nejvíce
lidí. Proto vedoucí představitelé
NSDAP vymysleli odměnu pro velmi
plodné matky. Každá příslušnice
Velkoněmecké říše, která porodila
určitý počet dětí, získala za tuto
svou záslužnou činnost „Čestný kříž

německé matky“. Vyznamenání bylo

vydáno ve třech stupních, odlišených
provedením. Bronzový dostala matka
čtyř a více dětí. Stříbrný ta, která
měla dětí nejméně šest. Zlatý pak
dostala Němka, která porodila osm
a více dětí. Na rozdíl od dvou nižších
stupňů byl zlatý kříž předáván v polstrované etui, zbylé dva v papírových
sáčcích s věnováním. Kříže byly
opatřeny modrobílými stuhami.
Také se udělovaly kříže v provedení
s motýlovou stužkou na krk nebo
jako spony na kravatu. Kříž, který
nalezl Milan Bartoníček, je nejvyššího
stupně. Pokud jeho nositelka byla
z Markvartic, jednalo se o zasloužilou
matku nejméně osmi sudeťáčků.
Vyznamenání je smaltované. Samotný kříž má tvar pruského tlapatého kříže, přičemž spodní rameno je
delší. Má modrou barvu se širokým
bílým lemem a zlatou linkou. Na
kříži je položen kruhový středový
štítek. Zlaté okruží nese kruhový
majuskulní reliéfní nápis DER
DEUTSCHEN MUTTER. Vnitřní kruh
je bílé barvy s uprostřed umístěnou
modrou svastikou, lemovanou zlatou
linkou. Hákový kříž není jako obvykle
natočen a položen na hranách zalomených ramen, ale stojí na spodním zalomeném rameni a na hraně
druhého. Za křížem je čtvercová záře.

leden 2013
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Paprsky vybíhají mezi jednotlivými
rameny v pětičetném svazku. Očko
na stuhu má obdélníkový tvar.
Revers kříže nese rytou rukopisnou stylizaci
data 16.
Dezember
1938 a faksimili, tedy
napodobeninu Hitlerova
podpisu. Kříž
je vysoký 45
a široký 35
mm.
Mezi nálezy pana Bartoníčka nalezneme také knoflíky. První
z nich je od uniformy německého
námořnictva. Jde o hliníkový knoflík s poutkem . Čelní strana nese
stylizovanou kotvu s obtočeným
lanem na šrafovaném pozadí. Lanový
ornament zdobí také lenm kulatého

knoflíku. Zadní strana s poutkem
má dva půlkruhové nápisy. Horní je
KRIEGSMARINE (námořní vojsko).
Spodní část tvoří vyražený letopočet
1940. Je ohraničen dvěma pěticípými
hvězdami a rozdělen zkříženými
kotvičkami. Možná skutečně patřil
markvartickému Němci, který sloužil
u válečného námořnictva. Nebo také

šlo o knoflík z vojenského konfiskátu
či kořisti. Jeho původ můžeme pouze
odhadovat. Ještě fantastičtější spe-

kulace se mohou týkat posledního
nálezu. Kulatý knoflík s nečitelným
nápisem na rubové straně má na líci
jasný znak Spojených států amerických. Jak se dostal tento americký
důstojnický knoflík do markvartické
hlíny, nechám na vaší fantazii.

Zdroj č. 1. Měřička V.: Rakouské,
Rakousko - uherské vojenské a
občanské záslužné a paměttní medaile I.část, ČSPDP, Praha 1974

KOTVA
Klub opomíjených tvořivých
a výtvarných aktivit nezahálel ani
v prosinci. Naplánoval výlet do Zubrnic, kterého se mohl zúčastnit každý,
kdo měl zájem. Na začátku adventu
pak uspořádal Čertovský rej.
Sál v „O“ byl plný malých i větších
čertíků a čertic, zpívalo se, tančilo
a soutěžilo.
Mimo to pořádají “kotváci” pravidelné schůzky, hrají hry a soutěží.
Mají pravidelné sportovní odpoledne
a provozují další aktivity. V těchto
dnech je například navštíví paní Jitka
Flaschsová se svým cvičeným psíkem
a předvede jim ukázky canisterapie.
Kotva také spolupracuje s dalšími
subjekty v obci i se školou. Na konci
měsíce ledna se například členové
klubu zúčastnili tréninku žáků
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v naší tělocvičně, kde si to také
rozdali ve fotbálku.
A co pro své členy i nečleny
a příznivce připravuje Kotva na
nejbližší týdny?
PŘEDBĚŽNÝ ROZPIS ČINNOSTÍ
KLUBU KOTVA
Únor– začátek března 2013
čtvrtek 14.2. p. Jakub Juda – lesník
NP České Švýcarsko – beseda,
fotografie, preparovaná zvířata,
kvízy s přírodovědnou tematikou
středa 27.2. setkání s geodety
z Děčína – beseda, ukázky, praktické
činnosti
středa 6.3. pohybové hry a soutěže
v tělocvičně
středa 13.3. hudební setkání s
panem ředitelem v aule ZŠ

leden 2013
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ČERTOVSKÝ REJ

VÝLET DO ZUBRNIC

V sobotu 1. prosince 2012
uspořádal náš klub na sále Obecního
domu Čertovský rej spojený
s prodejní výstavou výrobků našich
členů. Účast byla hojná a zábava
nevázla, všichni se dobře bavili. Zájem
spoluobčanů, rodičů a dětí naprosto předčil veškerá naše očekávání.
Tímto děkujeme všem, kteří tuto akci
podpořili finančně, darem či osobní
pomocí.

V sobotu 15. 12. 2012 jsme zavítali
do skanzenu v Zubrnicích. I přes velmi nepříznivé počasí se výlet vydařil,
autobus jsme naplnili. Účastníkům
se líbilo, nakoupili si, zhlédli koncert v kostele, zkusili si nazdobit
perníčky, vyrobit vánoční ozdoby
nebo prohlédnout Betlémy.
Z. Fliegerova, I. Křovinová

VÁNOČNÍ JARMARK
Předvánoční dobu opět obohatila
naše základní škola. Přestože nebyl
v dlouhodobém plánu, uskutečnil
se předvánoční Jarmark. Proběhl
ve skromnějších podmínkách malé
školy, ale zato v trochu netradičním
duchu. K prodeji nebyly nabízeny
pouze výrobky žáků školy, ale
návštěvníci si mohli vybrat ze širšího
sortimentního spektra. Kromě ozdob
a vánočních doplňků, které nabídli
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členové klubu Kotva, si zájemci mohli
nakoupit čerstvou uzeninu, zeleninu
a ovoce nebo živé kapry. Rovněž se
mohli podívat, jak se vyrábí tradiční
skleněné vánoční ozdoby a dokonce
si je mohli i sami vyrobit. Nechyběl
prodej svíček, nakládaných hub nebo
šperků a dalších módních nebo praktických doplňků. Zájemci si také mohli koupit školní trička a almanachy. K
občerstvení byl tradiční čaj a svařáček,

nechyběly ani chlebíčky. V podvečer
pak bylo možno shlédnout v aule vystoupení dětí z 1. stupně. Pásmo koled
nostalgicky podbarvilo předvánoční
atmosféru, kterou navíc umocnilo
vystoupení pěveckého sboru našich
kantorů. Toto představení se dočkalo
mimořádného sukcesu. Jedinou
kaňkou, ale již tradiční, bylo to, že na
jarmark opět zavítalo zcela mizivé
množství místních obyvatel. -ck-
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VOLBA PREZIDENTA

Výsledky prezidentských voleb v Markvarticích

PAMÁTNÝ STROM
V listopadu loňského roku
završila škola své oslavy 200 let
od první zmínky o školní budově
akcí, při níž byl zasazen památný
strom. Jeřáb oskeruše je dřevina
věkovitá a pokud se zadaří, může
být okrasou Markvartic i několik
století. Pokud ji ovšem nestihne
osud ovocných stromů v novém
stromořadí nad kostelem. Jak jistě
každý ví, neznámý netvor
v lidské podobě zde zničil prakticky
všechny stromy, které zde
s nemalým úsilím sázíme. Ať se
tedy oskeruši daří lépe.
MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ
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Informace občanům
Informace k Vodafone

Od 1. ledna 2013 se mění zvýšením daně ceník paušálu za telefon. Hlasové služby 293,- Kč, datové služby 239,- Kč. Ke
každé platbě přes SIPO je připočítán poplatek České pošty ve výši 5,-Kč.
Stále častěji se setkáváme s tím, že platíte za služby nad rámec ceny paušálu např. připojení k internetu, voláním na
barevné linky 900xxxxxx či premium SMS zprávy, aniž by jste si toho byli vědomi. Tyto služby jdou zablokovat, pokud
máte o zablokování zájem, můžete si o tuto službu zažádat prostřednictvím E-mailu urad@markvartice.cz nebo zavolat na telefonní čísla 775862472 – Alice Mitrušková, 604210287 – Petr Hodboď (na těchto zmiňovaných kontaktech
si můžete požádat i o výpis telefonních služeb)

Vyhláška – domovní odpad

Za odvoz domovního odpadu s týdenní pravidelností se vybírá v roce 2013 50,-Kč/osobu/měsíc a to měsíčně přes
SIPO nebo do konce května jednorázově 600,-Kč/os./rok pokladnou nebo převodem z účtu. Poplatek se platí za
každého trvale přihlášeného občana. Ke každé platbě přes SIPO je připočítán poplatek České pošty ve výši 5,-Kč.

Internet

Za internet se bude v roce 2013 platit i nadále 120,-Kč/měs. a to měsíčně přes SIPO nebo jednorázově na rok 1440,Kč do konce února pokladnou nebo převodem z účtu. Ke každé platbě přes SIPO je připočítán poplatek České pošty ve
výši 5,-Kč.

Informace z Obce Markvartice

Od ledna 2013 si můžete zažádat o zasílání informací prostřednictvím e-mailu urad@markvartice.cz , stačí k tomu jen
na výše zmiňovaný E-mail zaslat žádost, že chcete informace zasílat touto formu. Budete mít tak informace častěji.
Zpravodaj bude vydáván jednou za dva až tři měsíce v černobílém provedení.

Úřední deska

Obec Markvartice má novou úřední desku, která se nachází u vchodu na Obecní úřad, zde je možno shlédnout úřední
dokumenty. Deska, která se nachází na budově Mateřské školy a slouží jen jako informační tabule pro informace
všeobecného charakteru.
A. Mitrušková - informační servis

zubní pohotovost
9. – 10. 2. 2013 		
16. - 17. 2. 2013 		
23. - 24. 2. 2013 		
2. - 3. 3. 2013,		
9. - 10. 3. 2013 		

MUDr. Bolfíková Renata. Varšavská 1863/7,Děčín VI-Letná
MUDr. Křemen Adolf,Teplická 270,Jílové			
MUDr. Hladík Pavel,Weberova 1537/7,Děčín VI-Letná		
MUDr.PlyushchakovOleksandr,Myslbekova 404/23,Děčín I
MUDr. Křížová Eva,Tylova 650/17,Děčín II			

termíny svozu

úřední hodiny OÚ

Pytle s PETlahvemi a TERTApacky
se sváží vždy v úterý

5. února
19. února
5. března
19. března

Pondělí 08.00 – 11.30 12.00 – 17.00
Středa

08.00 – 11.30 12.00 – 17.00

Pátek

08.00 – 12.00

737 501 440
412 550 343
412 539 298
412 519 622
412 516 712

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 .
.
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