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MARKVARTICE V MARKVARTICÍCH
Na plánovanou a delší dobu avízovanou návštěvu, zavítali do naší obce
občané z Markvartic u Sobotky. Stalo se
tak v sobotu 23. března a jak se ukázalo,
bylo to setkání plodné a zajímavé.
Markvartických se nejprve ujali zastupitelé a seznámili je s prostředím samotné
obce. Naši hosté si nejdříve prohlédli
renovovaný kostel a pak navštívili
všechny školní budovy. Byli překvapeni,
v jakém prostředí se naši žáci učí a dostali jsme první pochvalu. Zejména zaujala
ICT třída, hudebna s vybavením, aula či
retrotřída na prvním stupni. Opravdu
nadšeni byli naší tělocvičnou. Pak se
průvod vydal kolem řeky Bystré směrem
k mateřské škole. Vybavení hasičárny
a požární techniku ukázal našim hostů
starosta hasičů Karel Vorlíček. Mezi hosty
byla i ředitelka markvartické mateřské
školy, a nejen ona velmi přivítala
možnost prohlídky našeho předškolního
zařízení. Tady jsme opět sklidili slova
chvály, které naši hosté ne ze slušnosti,
ale zcela upřímně vyjadřovali na
adresu naší obce. Protože se čas krátil
a chladu přibývalo, došel celý průvod
kolem hřiště do sálu Obecního domu,
kde byl připraven kulturní podvečer
a večer. V začátku programu se nejprve
prezentovaly některé ze složek v naší
obci. Po úvodním proslovu starostů
přečetl zajímavý referát o historii
a současnosti našeho hasičského sboru
jeho dlouholetý člen a bývalý předseda
p. Václav Jírovec. Následovala prezentace
místních fotbalistů. Poté zástupci naší
obce převzali od markvartických dárky
v podobě knih a časopisů a také obraz
od dětí z mateřské školy v Markvarticích
u Sobotky. A to se již chýlilo k předem
připravenému představení divadelního
spolku Markvart, který v naší spřátelené
obci hraje své vlastní divadelní kusy.
Na jevišti se rozběhly scény hry o tom,
kterak kníže Markvart provádí inspekci
a nápravy chyb ve výuce v markvartické
škole. Na mnoha místech děje se sál
rozezněl bouřlivým smíchem
a po představení se ochotníci museli
několikrát děkovat. Ačkoliv zpracování
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tématu mohlo v několika případech
urazit jemnocit některých diváků, je
nutné konstatovat, že markvartičtí nám
předvedli, jak se dá udělat dobrá zábava
pro spoluobčany a přitom zapojit do
činnosti lidi různých profesí a věkových
kategorií.
Další zábava na sebe nenechala
čekat. Nejprve bránice přítomných
rozhýbal smíchem vypravěč anekdot
Václav Vítek, který svou sérií vtipů rozjel
a uvolnil atmosféru. Začaly se postupně
tvořit hloučky jednotlivců či skupin
obyvatel z Markvartic a z Markvartic.
A protože věková i profesní skladba byla
pestrá z obou stran, velmi brzy si občané
obou obcí k sobě nalezli cestu. A tak bylo
možné vidět, jak debatuje místostarosta
Kunte s panem Bradnou o květnaté
zahradě, jak se spolu baví hasiči nebo jak
různá témata probírají učitelky z obou
školek a učitelé. Starostové si popovídali
o financích a plánech v jednotlivých obcích a ostatní se „rozplkali“ o obyčejném
životě. Pod pódiem se střídal markvartický
harmonikář s kytaristy, plynul tanec i zpěv.
Všem příjemně ubíhal čas, zvláště když A.
Mitrušková s L. Labudovou a A. Bartoníčkovou za barovým pultem nezahálely a
nabízely všem přítomným nápoje druhů
různých a chutí všelijakých. Oboustranně
veliký úspěch sklidil kedlubnový bols.
Po druhé hodině noční, kdy naši
hasiči nezištně zprovoznili porouchaný
autobus markvartických, se skupina
zástupců naší obce loučila máváním
šátky s odjíždějícími přáteli z Markvartic.
O tom, že návštěva zanechala dojem ve
všech účastnících svědčí to, že mládež
okamžitě spustila kontakty internetového charakteru a do obce přišlo milé
pozvání na slavnost do Markvartic u Sobotky. V sobotu 1. června se zde koná již
14. ročník České květnice, což je svátek
rozkvetlých luk a českého venkova. Kdo
má zájem, ať se přihlásí, protože naše
obec je schopna vypravit do Markvartic
u Sobotky autobus. Neváhejte, bude
to určitě stát za to. Recipročně došlo
k dohodě, na jejímž základě přijede
další zástupce markvartické kultury

opět do naší obce. 29. června vystoupí
na Markvartické notě kapela „Ošklivé
děti“, což je zajímavé punkové (ale spíš
humorné) uskupení, ve kterém také
hrají zástupci naší spřátelené obce.
Dobrý dojem z návštěvy markvartických
přátel by neměl vyprchat, ale měl by být
podnětem všem našim spoluobčanům,
kterým není lhostejné, jak na naši obec
a její obyvatele budou nahlížet nejen lidé
ze stejnojmenné vsi z kraje u Českého
ráje.
Ck
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BOLÍVIJSKÉ PUTOVÁNÍ
Každý, kdo v sobotu 6. dubna zavítal
místní kuchyně. Určitě nikoho nenechala
do kabin na hřišti, nemohl litovat. Ing.
chladným specialita, kterou si Libor
Libor Kunte nás opět zavedl na toulky po v jednom z tamějších „bufetů“ objednal.
cizích krajích. Tentokrát jsme se
Chicharon depollo ze zbytků kuřecích
s jeho vyprávěním dostali do jihoamerhlav, krků a pařátů jistě každému
ické Bolívie. Zajímavé, poutavé a vtipné
přineslo něco zcela jiného, nežli sbíhání
glosy přednášejícího, nám přiblížily
slin na jazyk. Takže jsme se rádi po více
nejen to, za čím Libor pod Andy jel, tedy
než hodinové přednášce vrátili k našim
kaktusy, ale dozvěděli jsme se mnoho
smaženým brambůrkům a točenému
nového a zajímavého o životě v této eko- pivu. Holt koruna je jiná měna nežli
nomicky chudé zemi. Viděli jsme, jak se
bolivianos a naše chutě také jsou někde
v Bolívii cestuje, jaké jsou silnice, kterak
jinde, nežli chutě obyvatel, kteří žijí pod
FILIPOJAKUBSKÁ
NOC–Pálení
čarodějnic
se
tankuje benzín. Dozvěděli jsme
se
andskými
velikány.
něco o úrovni hotelových zařízení
Kdo zůstal v kabinách až do pozděja také jsme měli možnost nahlédnout do šího večera, dočkal se překvapivého

a velmi milého bonusu. Na pivko zaskočil
Zdeněk Míka se svou manželkou
a tak jsme se v dalších hodinách ještě
dozvěděli něco o praktickém životě
v USA, kde oba několik let žili a nebo
o poměrech v Austrálii. Velmi vydařený
večer přinesl nejen mnoho poznatků, ale
i spoustu zábavy a nových náhledů na
věci, o kterých člověk měl buď zkreslené
nebo jen mlhavé představy. Určitě
mohu mluvit za všechny zúčastněné,
když řeknu, že se těšíme na další
přednášku, ať již bude téma o Mexiku či
o jiné exotické zemi.
Ck

NA TRUC VODĚ
3. ročník protipovodňového florbalového turnaje se opět mimořádně
vyvedl. 1. místo obsadili naši
markvartičtí, kteří neponechali nic
náhodě. Využili zaváhání obhájce
prvenství děčínské Slovanky a získali tak
pro obec vítězství. Na dalších místech
se umístila jednotlivá družstva takto:
2. Slovanka Děčín, 3. MONSTER Česká
kamenice, 4. Horní Habartice, 5. Hasiči
Markvartice, 6. Huntířov. Blahopřejeme úspěšným a těšíme se na další
Ck
ročník.
MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ
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Klub Opomíjených Tvořivých Volnočasových Aktivit

ve spolupráci s OÚ Markvartice, SDH Markvartice, TJ SK Markvartice a MS Skalka pořádá

v neděli 2.6.2013 trasu se stanovišti

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Sraz mezi 13.00 – 14.00 na
zahrádce u mateřské školky.

Konec trasy na fotbalovém hřišti,
kde bude zajištěno občerstvení.
Zveme všechny, hlavně naše děti!

ŠKOLA SENIORŮM
Základní škola a mateřská škola
Markvartice ve spolupráci s klubem
Kotva a hudebním kroužkem pod
vedením pana ředitele Mgr. Miroslava
Kroupy, uspořádala ve čtvrtek 25.4.
2013 kulturní vystoupení pro dříve
narozené spoluobčany. Předškolní děti
nacvičily s paní učitelkou Věruškou
Soukupovou pásmo písniček a taneček,
za klub Kotva si zase připravily se
svými vedoucími Zdeňkou Fliegerovou
a Jindrou Křovinovou známé písničky
doprovázené rytmickými hudebními
nástroji a obrázky, které vytvořili žáci
8. a 9. třídy s paní učitelkou

Milenou Hajnou. Hudební kroužek sáhl
po náročnějším repertoáru, který
nacvičují odpoledne po vyučování. Klub
Kotva připravil pro hosty a posluchače
sladké pohoštění ke kávě i malý dáreček
z vlastní dílny.
Podle potlesku, který všichni
účinkující po vystoupení slyšeli, lze
soudit, že se produkce všem líbila a akce
se zdařila. Jen nás mrzí, že nepřišlo více
hostů.Snad si příště udělají čas a přijdou
se odreagovat, aby viděli a slyšeli, jaké
máme v naší škole a školce šikovné děti.

potkat duchy, kostlivce s kosou, bílou
paní, která je uvítala u svého hradu,
kde po splnění úkolu, pokud měly
děti ještě dost odvahy, získaly malou
sladkou odměnu.
K poslechu i tanci hrál pan Roman
Pomíchal, obec se postarala
o občerstvení v podobě buřtíků
a limonády, o další občerstvení zase
paní Bartoníčková s rodinou. Hasiči
jako každý rok podpálili vatru a
zajišťovali odborný dohled.
Z pohledu matky mohu posoudit,
že se i navzdory počasí akce vydařila,

neboť se alespoň mým dětem ani
nechtělo domů.

J. Křovinová

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Nemůžeme říci, že šlo o slet
čarodějnic, neboť pro nepřízeň počasí
a tudíž i rodičů nebylo čarodějek
tolik, kolik jich bylo viděno například
během úterního vyučování na prvním
stupni základní školy. I přesto ale
skalní fanoušci v čele s paní učitelkou
Fliegerovou nezklamali a postarali se
o dodržení tradice. K vidění byly nejen
živé „čarodky“, ale i ty, které vyrobily
na jedné ze svých schůzek děti
z klubu Kotva. Nikdo se myslím nenudil, protože se „Kotváci“ postarali
malým o stezku odvahy. Mohli zde
MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ
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Pravidla pro spalování suchých rostlinných materiálů v otevřeném ohništi:
• Pálit lze pouze suchý rostlinný
materiál
• pálení se nesmí provádět v době
zhoršené kvality ovzduší (aktuální informace lze zjistit -http://portal.chmi.
cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html)
• pálení hlaste na tel.: 950
431 010 nebo 950 431 114 (centrála HZS Ústeckého kraje) nebo
prostřednictvím http://www.hzsoul.
cz/paleni2/
• je nutno zachovávat bezpečnou
vzdálenost ohniště od zástavby, plotů,
automobilů … apod.
• pálení musí být přítomna osoba,
která dovršila věku 18 let
• místo pálení se nesmí nechat bez
dozoru
• velikost ohniště volte takovou,
aby všechen hořící materiál shořel za
dozoru dospělé osoby
• ohniště musí být ve vzdálenosti
minimálně 50 metrů od okraje lesa
• ohniště by se mělo zakládat na
hliněném podkladu
• vždy mějte k dispozici prostředky,
kterými oheň uhasíte (kbelík s vodou,
lopatu a písek… aj.)
• nerozdělávejte oheň za pomoci
hořlavých kapalin (např. benzín)
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• pálení se nesmí provádět za silného větru nebo extrémního sucha
V otevřených ohništích je dle § 16
odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů, povoleno
spalovat jen suché rostlinné materiály
neznečištěné chemickými látkami
(jedná se o všechny části rostlin
i stromů). Pokud dojde ke spalování
jiných materiálů, např. vlhkých rostlinných materiálů, chemicky ošetřeného
dřeva (okenní rámy, dřevotříska,
dřevo ošetřené lakem nebo barvou),
igelitů, plastů, apod., je možno uložit
za tento přestupek sankci až do výše
50.000 Kč.
Vzhledem k problematickému
zajištění úplného proschnutí rostlinného materiálu, který by se
dal dokonale spálit, je vhodnějším
způsobem jak naložit s biologicky
rozložitelným materiálem ze zahrady
jeho kompostování. Kompost lze dále
využít zapravením do záhonů. Pokud
máte možnost, větve z ořezů dřevin
štěpkujte a přidávejte do kompostu.
Listí je možno ponechat pod stromy
(případně ho shrabejte ke kmeni).

POZOR! – V případě napadení rostlinného materiálu škůdci nebo plísněmi
je nutno napadený materiál spálit.
Při pálení je třeba dodržet
i ustanovení § 127 zákona č. 40/1964
Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, a nad míru
přiměřenou poměrům neobtěžovat
sousedy kouřem a popílkem. Dále je
třeba dodržovat povinnosti uvedené
v zákonu č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů (např. zákaz
provádění vypalování porostů, povinnost oznámení spalování hořlavých
látek na volném prostranství).
Víte, že:
- při spalování odpadů na
otevřených ohništích vzniká velké
množství pro člověka škodlivých
emisí, které zůstávají ve vzduchu ve
výšce 10 m a poté klesají zpět na zem
- vypalování porostů (trávy) může
způsobit zničení většiny vývojových
stádií hmyzu, smrt nebo popálení
malých zvířat (např. ježků)
Děkuji za dodržování těchto základních pravidel – Petr Hodboď, starosta
obce
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KOSTEL
V příštím roce uplyne 310 let od
doby, kdy byl vysvěcen markvartický kostel. Pojďme se v několika
pokračováních v krátkosti podívat na
jeho zajímavou i pohnutou historii.
KOSTEL SV. MARTINA Z TOURS
I. část
Když se v bouřlivé době třicetileté
války dostal dolní díl Markvartic do
rukou děčínských Thunů, majetkově

se situace
v místě uklidnila na více než 200 let.
Osvícený šlechtický rod připojil větší
část vsi ke svému rozsáhlému panství
a zajistil tak vlastnickou
i ekonomickou stabilitu. Thunové se
starali nejen o hospodářský rozmach
svého panství, ale také o duchovní
obnovu na svých državách. Mimo
jiné byli podle všeho donátory
stavby kostela sv. Martina z Tours
v Markvarticích. Kostel byl zřejmě
postaven na místě dřívější církevní
stavby. O podobě předešlého kostela
nevíme nic bližšího. Z dochovaných
pramenů lze soudit, že vznikl patrně
kolem poloviny 14. století
a byl zasvěcen svatému Mikuláši. Kdy
a proč došlo ke změně patrocinia,
není dnes jasné. Ze záznamů lze
soudit, že šlo o jednolodní stavbu se
zákristií a zvonicí.
Nová stavba, na jejímž vzniku měl
patrně ekonomický podíl Maxmilián
Thun, vyrostla na návrší Kirchberg
v letech 1701 – 1703. letos je to tedy
310 let od její dostavby. Původní
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dispozice kostela a stavební sloh jsou
zřejmé dodnes. Jedná se o jednolodní stavbu s polygonální apsidou
kněžiště a čelní hranolovou věží
v západním průčelí. Kostel je postaven v raně barokním slohu
s renezančními a novorománskými
prvky. K jeho vysvěcení došlo rok po
dostavbě, tedy v roce 1704. Světícím
knězem byl Johan Ernest Thun Ho-

henstein, který byl v té době salzburským arcibiskupem, čili prakticky
nejvyšším církevním hodnostářem
tehdejší habsburské říše. To je
podobné, jako by dnes přijel kostel
v Markarticích světit arcibiskup Duka.
Po celou dobu existence si kostel

zachoval svou původní podobu.
Po částečných úpravách
v 19. století byl pouze zazděn
původní vchod do západní zdi věže
a vyzděno patro věžového schodiště,
vedoucí na kůr. Patrně byla také
rozšířena zákristie.
Zřejmě nejstarší dochovaný
pohled na kostel je perokresba, kterou na titulní stránku Knihy cti místní
obecné školy zanesl roku 1855 Johan
Robert Seidel. Na obrázku je vidět
nejen samotný kostel, ale i brána nad
schodištěm
a západní trakt barokní kaple sva-

tého Kříže. Schodiště ke kostelu bylo
vybudováno nejdříve v padesátých
letech 19. století, protože z CK stabilního katastru, vydaného roku 1843,
je zřejmé, že obecní cesta ke kostelu
vedla po severozápadní vrstevnici
návrší. Tedy tam, kde se ještě před
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několika málo desetiletími dalo projít
od školy k faře. Dnes je tento úvoz
zasypán a zarostlý nálety a buřinou.
Ve druhé polovině 80. let
19. století, za působení děkana Wenzela Kettnera, byl kostel zrenovován.
Byla například položena keramická
dlažba v lodi, která přikryla původní
pískovcové kvádry barokní podlahy.
Kostel byl duchovním centrem nejen
Markvartic, ale i okolních přifařených

obcí Veselé, Veselíčka, Kamenické
Nové Vísky a Vísky pod Lesy. Hýčkán
farníky, vydržel i první čtyři dekády
20. století, až na zvony, které podlehly rekvíru první světové války. Po
letech druhé světové války došlo
k radikálním změnám nejen v historii
kostela.
O tom ale až v dalším čísle
Zpravodaje.
Ck

Pohled na kostel a ves od vrchu Strážný–začátek 20. stol.

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ
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TURNAJ STARÝCH GARD
VÝZNAMNÁ JUBILEA
Chceme touto cestou
popřát mnoho zdraví
a osobní spokojenosti
všem spoluobčanům,
kteří se v uplynulých
měsících dožili svého
významného
životního jubilea.

Stará garda TJ SK Markvartice pořádá v sobotu 22. června 2013

TURNAJ STARÝCH GARD V MALÉ KOPANÉ. Přijďte se podívat

na naše hřiště. Uvidíte spoustu pěkných zápasů, zajímavých situací
a parádních branek. Zkrátka: „Přijďte na starou dobrou kopanou!“

Jsou to:
Vtípil Jiří
Chotěborský Jindřich
Bažantová Jaroslava
Miščík Vojtěch
Měkota Miroslav
Hakl Michal
Renková Jaroslava
zubní pohotovost
1. - 2. 6. 2013
8. - 9. 6. 2013
15. - 16. 6. 2013
22. – 23. 6. 2013
29. – 30. 6. 2013
5. - 6. 7. 2013
7. - 8. 7. 2013
14. - 15. 7. 2013
21. - 22. 7. 2013
28. 7. - 29. 7. 2013
4. - 5. 8. 2013
11. - 12. 8. 2013
18. - 19. 8. 2013
25. - 26. 8. 2013

MUDr. Hanzlíková Václava, Pohraniční 1 Děčín I
MUDr. Bolfíková Renata, Varšavská 1863/7 Děčín VI-Letná
MUDr. Charvát Tomáš, U Přívozu 18/4 Děčín III-Staré Město
MUDr. Hladík Pavel, Weberova 1537/7 Děčín VI-Letná
MUDr. Křemen Adolf, Teplická 270 Jílové
MUDr. Vojtěch Vladimír, 28. října 110 Děčín I
MUDr. Vojtěch Vladimír, 28. října 11 Děčín I
MUDr. Jůdová Jana, Riegrova 773/72 Děčín II-Nové Město
MUDr. Křemen Adolf, Teplická 270 Jílové
MUDr. Vojtěch Vladimír, 28. října 110 Děčín I
MUDr. Janda Zdeněk ,Čs. legií 1083/10 40502 Děčín
MUDr. Charvát Pavel, J. Š. Baara 692/26 Děčín V-Rozbělesy
MUDr. Charvát Tomáš, U Přívozu 18/4 Děčín III-Staré Město
MUDr. Křemenová Alena, Sokolská 129 Děčín 9 		

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

červen – 11. , 25.
červenec – 9., 23.
srpen – 6., 20.

úřední hodiny OÚ
Pondělí 08.00 – 11.30 12.00 – 17.00
Středa

08.00 – 11.30 12.00 – 17.00

Pátek

08.00 – 12.00

606 059 508
737 501 440
412 511 619
412 539 298
412 550 343
412 151 056
412 151 056
412 523 410
412 550 343
412 151 056
412 532 216
412 507 588
412 511 619
412 544 539

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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