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Přátelé z Markvartic
u Sobotky nás opět
potěší dalším divadelním
představením, které
nese název

DIVADELNÍ KUS

PŘEHLÍDKA TALENTŮ

Školní klub KOTVA
si vás dovoluje pozvat na
akci

RT

PŘEHLED BOHOSLUŽEB V NAŠICH

Během 120FARNOSTECH
minut se O VÁNOCÍCH 2015
vám představí 15 nadaných žáků naší ZŠ
Dívadlo se odehraje na
s rozličnými vystoupenísále Obecního domu
mi. Akce proběhne
2. dubna t.r.
v pátek 19.2. 2016
od 20:00 hod.
na sále Obecního domu
Přijďte se podívat, protov Markvarticích od 17.00
že tentokrát prý asi
do 19.00 hod. Přijďte
(dost možná), nebude
podpořit naše šikuly
na jevišti historický
a šikulky!
Markvart!
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USNESENÍ

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ
USNESENÍ
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice, které se konalo dne 21. 1.
2016
od 18:00 do 19:30 hodin ve společenské místnosti kabin TJ SK Markvartice
Zasedání Zastupitelstva obce byli přítomni: Tomáš Renka, Jaroslav Flieger,
Alice Mitrušková, Hana Didíková, ing.
Libor Kunte, Radek Burián, Jiří Zach, Jan
Ihnát
Omluven byl: ing. Petr Hodboď
Usnesení č. ZO 16 01 01 - Schválení návrhové komise
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Hana Didíková,
Alice Mitrušková, Radek Burián
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 01 02 – Schválení programu 1. veřejného zasedání ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje program
1. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Markvartice v roce 2016.
Program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.
1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Úkoly z minulého VZZO
4) Zpráva o hospodaření obce za období 1-12/2015
5) Rozpočtové opatření č. 5
6) Schválení zásad pro poskytování
podpory občanských, sportovních a
kulturních aktivit v r. 2016
7) Schválení podání žádosti na dopravní
automobil SDH
8) Podpis dodatku č. 10 AVE
9) Schválení zpracování a podání žádosti na pořízení techniky IZS
10) Schválení žádosti o finanční dotaci
TJ SK Markvartice
11) Schválení žádosti o finanční dotaci
Triangl
12) Schválení žádosti o finanční dotaci
ČSŽ
13) Schválení žádosti o finanční dotaci
Kotva
14) Schválení vypracování projekčních
prací ČOV škola, školka
15) Schválení stoprocentní spoluúčasti
obce na rekonstrukci sportovních kabin
TJ SK Markvartice
16) Kotlíková dotace – příspěvek obce
občanům
17) Záměr prodeje části pozemku p. č.
2864/1
Únor 2016

18) Záměr prodeje části pozemku p. č.
2865/1
19) Záměr směny částí pozemků p. č.
364/1 a p. č. 364/3 s doplatkem
20) Prodej pozemku p. č. 1885/1
21) Revokace usnesení
22) Nákup nábytku do Restaurace
v Obecním domě
23) Diskuze a závěr
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Zasedání se řídí jednacím řádem
schváleným 11. 11. 2010.
Usnesení č. ZO 16 01 03 – Kontrola plnění úkolů ze 8. zasedání ZO
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informaci o plnění úkolů ze 8 zasedání
Zastupitelstva obce Markvartice.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 01 04 – Hospodaření obce za období 1-12/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informaci o hospodaření obce Markvartice za období 1-12/2015.
Příjmy k 31. 12. 2015 – 32 318 107,98 101,61 %
Výdaje k 31. 12. 2015 – 30 142 327,28 90,30 %
Stav na BÚ ČSOB k 31. 12. 2015
90 070,81 Kč
Stav na BÚ ČNB k 31. 12. 2015 3 686
820,92 Kč
Stav na úvěrovém účtu k 31. 12. 2015 0,- Kč
Stav v pokladně k 31. 12. 2015
0,- Kč
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 01 05 – Schválení rozpočtového opatření č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5, které je přílohou tohoto usnesení.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 01 06 – Schválení zásad pro poskytování podpory občanských, sportovních a
kulturních aktivit v roce 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje zásady
pro poskytování podpory občanských,
sportovních a kulturních aktivit v roce
2016.

Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 01 07 – Schválení podání žádosti o dotaci na
dopravní automobil pro SDH Markvartice
Zastupitelstvo obce schvaluje podání
žádosti na dotaci na dopravní automobil pro SDH Markvartice.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 01 08 – Schválení podpisu dodatku smlouvy č.
10 se společností AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
Zastupitelstvo obce schvaluje podpis
dodatku smlouvy č. 10 se společností
AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 01 09 – Schválení zpracování a podání žádosti
o dotaci na pořízení techniky IZS
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování a podání žádosti o dotaci na pořízení
techniky IZS.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 01 10 – Schválení žádosti o finanční dotaci TJ
SK Markvartice
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o
finanční dotaci na rok 2016 na sportovní činnost z rozpočtu obce Markvartice
pro TJ SK Markvartice ve výši 100 000,Kč.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 01 11 –
Schválení žádosti o finanční dotaci - Triangl
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o
finanční dotaci na rok 2016 na zapojení
většího počtu obyvatel do společenského dění v obci z rozpočtu obce Markvartice pro spolek Triangl Markvartice
z.s. ve výši 50 000,- Kč.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 01 12 – Schválení žádosti o finanční dotaci ČSŽ
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o
finanční dotaci na rok 2016 ve výši
20 000,- Kč na činnost Českého svazu
žen, který se pravidelně podílí na orga2
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Usnesení č. ZO 16 01 13 – Schválení žádosti o finanční dotaci KOTVA
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o
finanční dotaci na rok 2016 ve výši
50 000,- Kč pro školní klub KOTVA na
zajišťování, organizaci a realizaci akcí
s různorodou náplní pro děti a mládež
všech věkových kategorií a sociálních
vrstev a zapojení široké veřejnosti do
dění v obci.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 01 14 – Schválení vypracování projekčních prací rekonstrukcí - ČOV pro ZŠ a
MŠ
Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování projekčních prací a inženýrských
činností rekonstrukcí ČOV pro školku a
školu. Celková cena za vypracování činí
26.500,- Kč bez DPH.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č ZO 16 01 15 – Schválení stoprocentní spoluúčasti obce na dotaci na rekonstrukci
sportovních kabin TJ SK Markvartice
Zastupitelstvo obce schvaluje stoprocentní pokrytí výše spoluúčasti obce
(20%) na dotaci na rekonstrukci sportovních kabin TJ SK Markvartice.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.

Usnesení č. ZO 16 01 16 – Schválení příspěvku obce občanům
čerpajícím kotlíkovou dotaci
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek
obce občanům čerpajícím kotlíkovou
dotaci na výměnu kotle za nízkoemisní
kotel či tepelné čerpadlo v případě
úspěšně dokončené výměny ve výši
10 000,- Kč. Přesné zásady pro poskytnutí příspěvku budou vydány.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 01 17 – Záměr
prodeje části pozemku p.č. 2864/1
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje části pozemku p.č. 2864/1 - dle
GP nové p.č. 2864/5 – celkem 88 m2.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 01 18 – Záměr
prodeje části pozemku p.č. 2865/1
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje části pozemku p.č. 2865/1 – dle
GP nové p.č. 2865/13 o výměře 50m2.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 01 19 – Záměr
směny částí pozemků p. č. 364/1
a p. č. 364/3 s doplatkem
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
směny částí pozemků p.č. 364/1- dle
GP nové p.č. 364/4 o výměře 102m2 a
p.č. 364/3 – dle GP nové p.č. 364/5 o
výměře 5m2 s doplatkem.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 01 20 – Schválení prodeje pozemku p. č. 1885/1

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
pozemku p. č. 1885/1 o výměře 35m2
manželům Suchopárovým. Cena za m2
je 70,- Kč, návrh na vklad a veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku
platí kupující.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
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nizaci a realizaci kulturně společenských akcí v obci.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.

Usnesení č ZO 16 01 21 - Revokace usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje tímto
revokaci následujících usnesení – ZO 15
02 14, ZO 15 02 07, ZO 15 04 10 a ZO
15 05 12.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č ZO 16 01 22 - Nákup
nábytku do restaurace v Obecním
domě
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup
židlí a stolů do restaurace v Obecním
domě. Maximální cena je schválena na
100 000,-Kč bez DPH.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Návrhová komise:
Hana Didíková,
Alice Mitrušková
Radek Burián
Ověřovatelé zápisu:
Jan Ihnát,
Jaroslav Flieger,

Místostarosta
Ing. Libor Kunte,
Starosta
Tomáš Renka,

Obec Markvartice,
vyhlašuje podmínky pro poskytnutí příspěvku
10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
v rámci Podpory na výměnu zastaralých zdrojů
tepla na pevná paliva v rodinných domech v
rámci OP ŽP 2014-2020
1. Oblasti poskytnutí příspěvku:
Nové tepelné zdroje splňující Směrnici o Ekodesignu, které jsou uvedeny v Seznamu registrovaných výrobků vedeném SFŽP. (https://
www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/).
2. Doba plnění:
Příspěvek lze poskytnout od 1. 4. 2016 do 31. 10.
2016, což je konečný termín související
s vyhlášenou výzvou Ústeckým krajem.

jů tepla na pevná paliva v rodinných domech v
Ústeckém kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 tzv.
KOTLÍKOVÁ DOTACE. Žadatelem může být pouze
fyzická osoba s trvalým pobytem v obci Markvartice, vlastnící rodinný dům v katastrálním území
obce Markvartice o maximálně 3 bytových jednotkách. Tento dům musí být původně vytápěn
kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním.
5. Způsob hodnocení a podmínky, za kterých
bude příspěvek přidělen:
Příspěvek bude poskytnut na základě fyzické
kontroly na místě, jejíž součástí bude pořízení
fotodokumentace nově instalovaného a zprovozněného kotle s automatickým přikládáním nebo
tepelného čerpadla.

3. Podmínky poskytnutí a použití příspěvku
Poskytnutí příspěvku vyplývá z usnesení Zastupitelstva obce č. ZO16 01 16 konaného dne 21. 1.
2016. Příspěvek lze použít pouze na dofinancování nákupu a instalace nového kotle či tepelného čerpadla s parametry uvedenými ve výzvě.

6. Platební podmínky:
Výše přidělených prostředků na jednu žádost je
stanovena ve výši 10 000,- Kč (deset tisíc korun
českých). Platba příspěvku proběhne jednorázově, příspěvek bude žadateli poskytnut po uzavření
smlouvy v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na účet žadatele.

4. Žadatel:
Příspěvek získá pouze úspěšný žadatel v rámci
programu Podpora na výměnu zastaralých zdro-

7. Místo pro doručování žádostí:
Žádost bude doručena poštou nebo osobně
v zalepené obálce označené „Příspěvek na výmě-
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nu kotle“ na adresu: Obec Markvartice, č. p. 280,
407 42, Markvartice. Pro přijetí žádosti je rozhodné datum podání na poštovním úřadě, resp. odevzdání na podatelně OÚ. Žádosti doručené osobně se přijímají pouze v době úředních hodin obecního úřadu. Žadatelé mohou kdykoliv během
lhůty určené pro podávání žádostí požádat
o informace k příspěvku místostarostu obce na
telefonním čísle 603 859 653.
8. Uzavření smlouvy o přidělení příspěvku:
S každým ze žadatelů bude uzavřena smlouva
o přidělení příspěvku.
·
10. Doplňující informace:
Žadatelé nemají právo na úhradu nákladů spojených s vypracováním a předložením žádosti.
Přijaté žádosti není možno uchazečem
o příspěvek jakkoliv upravovat.
Tomáš Renka
starosta obce Markvartice
Libor Kunte
Místostarosta obce Markvartice
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KOTLÍKOVNÉ

V Markvarticích dne 25. 1. 2016

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ
KOTVA

Ve čtvrtek 25.2. 2015 proběhne

2. ROČNÍK TURNAJE VE STOLNÍM TENISE.
Dopoledne ho zahájí žáci 3. – 9. třídy, odpoledne od 17.00 hod. bude turnaj
pokračovat pro hráče od patnácti let.
Prosíme případné zájemce, aby se hlásili telefonicky
či formou sms na t.č. 602 825 552 (J. Flieger ml.). Věříme, že účast bude stejně
hojná jako loni.

SVAZ ŽEN

Český svaz žen, ZŠ a MŠ Markvartice a Obec Markvartice
srdečně zve všechny ženy a dívky na oslavu

MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN,
která se uskuteční dne 15. března 2016 od 16.00 hodin na sále
Obecního domu. Můžete se těšit na vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ,
malé dárečky a občerstvení.
PROČ SI PŘIPOMÍNÁME MDŽ

Mezinárodní den žen je historicky velmi
významný svátek připomínající úsilí žen
za dosažení rovnoprávného postavení.
Původně se jednalo o Mezinárodní den
pracujících žen. Slaví se v mnoha zemích. Někde chtějí vyjádřit ženám úctu
a lásku, jinde zase oslavují jejich ekonomické, politické a sociální úspěchy.
V některých zemích stále zůstává na
předním místě boj za rovná práva žen.
Cesta ke vzniku tohoto svátku byla
dlouhá. V roce 1857 ve Spojených státech
stávkovaly
ženy
pracující
v textilních továrnách za zlepšení pracovních podmínek. Výsledky stávky nebyly valné, ale až v roce 1908 se v New
Yorku se opět vzbouřily švadleny a
vstoupily do stávky, které požadovaly
nejen vyšší mzdy, ale také dnes už zcela
samozřejmé věci jako je volební právo a

zákaz práce dětí. Ani tehdy nebyla
stávka úspěšná. Řada protestujících
žen přišla o pracovní místo, přesto
šlo o významný impuls za rovnoprávné postavení žen ve společnosti.
V květnu téhož roku přišla Socialistická strana USA s nápadem konání
národního dne žen. V roce 1910 se
na Mezinárodní konferenci žen
v Kodani rozhodlo o pravidelném
každoročním opakování MDŽ. Tehdy
však nebylo ještě stanoveno konkrétní datum. V březnu roku 1911
se MDŽ slavil mezinárodně. Na Západě se Mezinárodní den žen stal populárním po roce 1975, kdy Organizace spojených národů vyzvala členské státy, aby 8. březen slavily jako
Den OSN pro práva žen a světový
mír.
U nás se MDŽ slavil nejvíce za socia-

lismu. Probíhaly podnikové oslavy, na
kterých slavili ale spíše muži než ženy.
Na ty se ale také myslelo, dostávaly
rudé karafiáty, bonboniéry a například
utěrky, zřejmě aby nezapomínaly, kde
je jejich místo. Tímto způsobem by svátek zprofanován a po roce 1989 se nějaký čas v Česku neslavil. Do kalendáře se
jako významný den vrátil v roce 2004.
V české společnosti stále přetrvávají
nerovnosti v postavení žen a mužů. Týká se to zejména platové diskriminace,
nižšího zastoupení žen na rozhodovacích pozicích (politických i obchodních),
nízké účastí otců na péči o děti a domácího násilí mezi partnery. Mezinárodní
den žen je příležitostí jak na tuto diskriminaci poukázat, podobně, jak se tomu
8. března děje v ostatních zemích Evropské unie.
Ing. Blanka Novotná

Český svaz žen Markvartice ve spolupráci s Dámským světem Děčín připravují
přednášky na téma

Výživa a styl moderní ženy (duben) a
Péče o vlasy, ruce a pleť (září)

DANCE CUP

Přednáška Výživa a styl moderní ženy bude zaměřena na zdravou stravu a mýty
ve stravování, součástí bude ochutnávka zdravé stravy. Pro zájemkyně i možnost
převážení na speciální váze. Dále nás navštíví i stylistka, která poradí se sestavením šatníku a seznámí nás s trendy na jaro a léto.
V září pak přednáška bude zaměřena na péči o tělo, ukážeme si rychlou úpravu
vlasů, společenské a extravagantní účesy. Naučíme se rychle nalíčit, jak se starat
o ruce i nohy.

II. ROČNÍK TANEČNÍ SOUTĚŽE

MARKVARTICKÝ POHÁR
se letos koná ve dnech 13.—14. března 2016
Čekají nás dva dny nabité moderními skupinovými o sólovými tanci, rytmickou muzikou a s účastí tanečníků z celé republiky.
Únor 2016
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MARKVARTICKÁ
OKURKA 2015
I letošní rok proběhla soutěž o nejchutnější zavařené okurky roku 2015 ve
sladkokyselém nálevu. Soutěž se konala
v sobotu 30. ledna 2015 v Obecním
domě. Vzorků se sešlo přibližně stejně
jako loni tj. 18. Hodnocení se ujala
tříčlenná odborná komise, která hodnotila
1. vzhled zavařených okurek – celkový
dojem doneseného vzorku
2. barva zavařených okurek
3. konzistence zavařených okurek
chuť zavařených okurek

TRIANGL

První únorovou sobotu uspořádal Triangl
Markvartice podruhé Masopustní veselici.
Jsme rádi, že se tato akce vydařila. Svědčí
o tom četné ohlasy spokojených návštěvníků, kterých se sešlo výrazně více než v
loňském roce, kdy se veselice konala poprvé. Letos bylo v průvodu přes dvacet masek, které na úvod pobavily zaplněný sál
Obecního domu. Během večera si přítomní
mohli kromě tance také zakoupit nejrůznější uzenářské i sladké výrobky z bohaté
nabídky ve dvou stáncích. Zájemci zkusili
štěstí i v tombole o hodnotné ceny. Fotografie z akce najdete na spolkovém webu http://triangl-markvartice.cz/.
Hned následující pátek jsme pořádali před-

nášku s promítáním fotografií Václava Sojky
o Českém Švýcarsku.
Nejbližší akcí, na které rádi přivítáme i širokou veřejnost, bude

VELIKONOČNÍ VĚTRÁNÍ odpolední výšlap na Triangl
(28. března od 13:00 hodin).

R. Tulka

Ta samá kritéria hodnotila i laická veřejVÝSLEDKY—ODBORNÁ KOMISE
nost složená z účastníků akce a z hostů
Jana Rollová – Víska pod Lesy
restaurace, přičemž mnohé výsledky
Petr Hunčovský – Markvartice
byly opravdu hodně podobné, což znaKateřina Kunteová – Markvartice
mená, že odborná i laická komise se
v mnoha ohledech shodovaly.
VÝSLEDKY—LAICKÁ KOMISE
Také tento rok byl opět plný pohody a
Petr Hunčovský – Markvartice
perfektní nálady. Sešlo se víc než tři
Alena Černá – Markvartice
desítky lidí, kteří se vydrželi bavit až do
Čeněk Dvořák – Děčín
půlnoci. Putovní pohár letos doběhl
jenom kousek z Markvartic do Vísky pod
Již teď se těšíme na další ročník. NezaLesy – odnesla si jej Jana Rollová, které
pomeňte v červenci nebo v srpnu zavatímto gratulujeme a těšíme se na další
řovat a při vyhlášení dalšího ročníku,
ročník.
přihlaste své nejlepší okurky do soutěVítězové získali hodnotné dárky od fiže!
rem Husquarna Děčín – Luděk Beran a
Firma Stihl – Milan Doležal, Česká KaLibor KunVítězka u poroty odborné.
menice, kterýmžto děkujeme za podporu!
te
Vítěz u laické poroty

OKURKA

MASOPUSTNÍ VESELICE

Ať žije markvartická okurka!
Laická porota

OKURKA

OBEC SHÁNÍ VÁNOČNÍ SMRK

Vyzýváme tímto občany, kteří mají na zahradě vitální smrk výšky 3—4 m a jsou rozhodnuti se jej zbavit, aby o svém úmyslu informovali na Obecním úřadu. Obec by ráda zasadila „Vánoční smrk“, který by na prostranství u kabin rostl celoročně a o Vánocích byl
pro potěchu všech ozdoben, aniž by se musel kácet vždy nový strom.
Únor 2016
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ROZHOVOR
S MARTINEM REINEREM
Jak bylo slíbeno v minulém čísle Markvartického zpravodaje, přinášíme malý
rozhovor s básníkem a spisovatelem
Martinem Reinerem. Na konci srpna
minulého roku navštívil krátce Markvartice a při té příležitosti jsme mu mohli
položit několik otázek, na které ochotně odpovídá. Připomínám, že kromě
několika úspěšných sbírek básní, je
Martin Reiner držitelem ceny Magnesia
litera za rok 2014 a Ceny Josefa Škvoreckého, které získal za rozsáhlý román
o básníku Ivanu Blatném. Více se o díle
a životě Martina Reinera můžete dozvědět na jeho webových stránkách
http://www.martinreiner.cz/
Na svých webových stránkách popisuješ svůj život v kostce. Co se zde návštěvník nedozví je, kdy jsi začal literárně tvořit. Byly tvými prvními pokusy
básně?
Byly. Ale bylo to trochu jinak, než obyčejně bývá. Nezačal jsem psát v pubertě
z nějakých vnitřních přetlaků či potřeb
ujasnit si, kdo jsem a kam kráčím. Studoval jsem totiž vojenský gympl ... a
tam se o směr naší cesty dost pilně starali lampasáci, kteří nám ztrpčovali život. Ale v maturitním ročníku už jsme
byli hodně oprsklí – a to i ve škole, takže
během jedné nejspíš dost nudné hodiny
sepsal můj spolužák Zdeněk Foltýn báseň, z níž si dodnes pamatuju dvojverší
Na konci ulice vlaje prapor / za okny
kvete rudý hrachor. Ta básnička nebyl
žádný Prévert, ale měla v tom chlapeckém kolektivu překvapivý ohlas. Tak
jsem hned v následující hodině ruského
jazyka vystřihl dosti vulgární parodii na
Sněhurku a sedm trpaslíků, samozřejmě
ve verši... a úspěch byl zcela bombastický. A takto jsem poznal, že být básníkem zvyšuje člověku společenskou prestiž – a nějak už jsem u toho zůstal, i
když se později ukázalo, že můj prvotní
odhad byl naprosto mylný.

POZVÁNKA—PŘEDNÁŠKA

Zažils neúspěch v podobě odmítnutí
Tvého díla nakladatelem?
Měl jsem na tohle dost štěstí, protože
jsem začal oficiálně vydávat až
v devadesátých letech, kdy opravdu
vyšlo skoro všechno. Svou první sbírku

Z MARKVARTIC
AŽ NA
KONEC SVĚTA
Mexiko – známé, neznámé
SOBOTA 27. ÚNORA 2016,
OD 19 HOD V RESTAURACI
OBECNÍ DŮM.

Milí spoluobčané,
Po malé pauze se opět dostáváme
k cyklu povídání o cestách za přírodou a
lidmi z různých kontinentů naší planety.
Tentokrát vás Libor Kunte zavede do
země jemu nejmilejší – do Mexika.
Nasčítáno, strávil v této zemi přes dva
roky života a určitě bude jeho povídání
prosinec 2015

Relata refero jsem vydal ještě tak napůl
vlastním nákladem, resp.
v nakladatelství, které jsem sám založil
a které pak rychle i zaniklo. Ale další
dvě knihy už vyšly v prestižních nakladatelských domech Československý spisovatel a Torst. V obou případech jsem
zaslal rukopis, který byl obratem přijat.
A když má člověk venku tři knihy se slušným ohlasem, tak už se další vydavatel
hledá snáz.
Co Ti literatura, ať již beletrie či poezie
dala, čím si myslíš, že Ti obohatila nebo usnadnila život?
Dala mi všechno. Když jsem byl ještě
hodně mladý, potkal jsem svého zasvětitele v umění, v poezii, básníka Jiřího
Kuběnu. A s jeho pomocí jsem pochopil,
že poezie může být – stejně jako mnoho
jiných věcí – způsobem existence,
cestou, na níž se
člověk dozví vše
podstatné. A tak
to se mnou i bylo.
Práce, která mě
živí a taky baví,
tedy vydávání
knih, souvisí
s poezií velmi úzce
– a literatura,
kterou sám píšu,
je dnes, kdy mám rodinu, jakousi druhou nohou, na které stojím, abych stál
v životě dostatečně pevně. Je to prostor
pro mé sobečtější a zároveň intimnější
já, které v rodinném životě pochopitelně
trochu potlačuju, abychom se se svými
egy všichni vešli do jednoho domu...
Doporučil bys současným mladým lidem, případně dětem návrat
k literatuře? Myslíš si, že nynější mladá
generace opravdu opouští svět klasické literatury tím, že přestává číst?
To víš, že bych to doporučil. Já se naučil
číst v podstatě v pěti letech a od druhého pololetí první třídy jsem regulérně
četl knížky. Jsem si téměř jist, že bohaté
lexikum, které mám, stejně jako schopnost vyjádřit, co potřebuju, i porozumět
tomu, čemu porozumět chci, s četbou
úzce souvisí. Ale naše děti budou
v dospělosti žít mezi lidmi sobě podobnými (mám na mysli jakýsi kulturní background) a budou žít v poněkud odlišném světě. Takže si netroufnu říct, zda
jim bude opravdu chybět, co bylo pro
zajímavé a doprovozené pěknými obrázky.
Jako tradičně bude večer zahájen přípitkem.
Tentokráte
vás Libor Kunte naučí, jak
se správně
„užívá“ pravá
mexická
tequilla, vyráběná ze „srdcí
mexických
agáví“.

mě, pro nás tak důležité.
Máš přes své stálé vytížení čas na čtení? Pokud ano, které z literárních děl
Tě zaujalo v poslední době?
Čtu pořád relativně dost, snažím se,
potřebuju to. Dokonce jsem si před deseti lety znovu zavedl v počítači Čtenářský deník, kam si tedy zapisuji jen autora a název knihy, ale zároveň mě to
motivuje. Pod padesát knížek za rok
jsem vlastně nikdy nešel. V posledních
letech jsem si hodně oblíbil britské autory; Juliana Barnese, Iana McEwana,
Davida Lodgea, Johna Fowlese, což nepochybně souvisí i s tím, že se posledních cca deset let sám věnuji intenzivně
psaní prózy. Dřív jsem miloval hlavně
autory, u kterých jsem cítil, že umějí
věci, které já nikdy umět nebudu:

Trumana Capoteho, Philipa Rotha, Josepha Hellera. Ale u těch Angličanů mě
baví právě to, že jsou mně a mému způsobu psaní dost blízko. A taky se snažím
každý rok uždibnout aspoň kousek dluhu vůči jakési moderní klasice – a jsem
docela úspěšný. Hamsunův Hlad i Malaparteho Kůže byly obrovské čtenářské
zážitky.
Co Tě přivedlo na loňskou krátkou návštěvu do Markvartic?
Přijel jsem za Vaškem Kolmanem, svým
výborným kamarádem z časů, které
jsme trávili na vojenském gymplu v Moravské Třebové. On je původem
z Mostu, ale už nějaký čas žije
v Markvarticích... a já mířil na autorské
čtení v Děčíně, tak jsem to měl při cestě.
Večírek v hospodě byl výborný!
Děkuji za odpovědi a přeji mnoho dalších
literárních úspěchů. A vám, milí čtenáři,
pokud jste ještě neztratili poslední zbytky
citu pro poezii, doporučuji k četbě třeba
Martinovu básnickou sbírku „Nové decimy“.

„ohnivé vody“, ale také povídání a obrázky z dalekých cest. Všichni jste srdečně zváni!
Možná bude
překvapení novým zařízením
v restauraci!
Srdečně zve
Tomáš Renka,
starosta obce

Přijďte a vychutnejte si
nejen doušek
hřejivé
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Připomínáme našim příznivcům, že fotbalové jaro sezóny 2015/16 začíná pro
„A“ mužstvo 26. března, kdy od 15:00
hod. hostíme v místním derby mužstvo

Dolních Habartic , 2. dubna hraje
„Áčko“ v Březinách a 9. dubna hrajeme
doma s mužstvem Boletic. Podrobný
rozpis dalších zápasů přineseme v příštím čísle, stejně jako rozpisy ostatních

mužstev, výsledky právě probíhajícího
turnaje starých gard „FECIDO CUP“ a
výsledky z e soutěží stolního tenisu.
Nejdůležitější mimosportovní akce nás
čeká na začátku března.

FOTBAL

JARO SE BLÍŽÍ

TJ SK MARKVARTICE
pořádá v sobotu 5. března 2016 od hod. tradiční

ŠIBŘINKY
VSTUP: 100,- Kč

ZAČÁTEK: 20:00

Od 14:00
DĚTSKÝ
KARNEVAL

Zdroj:: idnes

DĚŤÁTKA

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
6. února tohoto roku jsme
přivítali nové občánky do řad
markvartických spoluobčanů.
Spolu s rodiči je v naší mateřské škole přivítali zástupci
obce. Miminkům zazpívaly
děti z e školky a po slavnostním projevu se jejich rodiče
zapsali do pamětní knihy.
Přejeme všem novým občánkům aby se jim na světě líbilo a aby ve zdraví vyrůstali ke
spokojenosti svých rodičů.
Novými markvatickými občany jsou :

Alexander Tauchman,
Daniela Kosařová, Natálie Benešová, Matyáš
Louda, Anna Hanušová
a Ella Jonson.

Výsledkem letošní Tříkrálové
sbírky, na které se nemalou měrou podíleli žáci naší školy, je
celková suma 140.457,- Kč.
Všem dárcům velmi děkujeme.
Uvádíme přehled částek, které
se podařilo díky štědrým dárcům, získat v jednotlivých obcích:
Únor 2016

Mařenice: 17.649,Růžová: 17:100,Horní Habartice: 13.404,Markvartice : 11.657,Srbská Kamenice: 11:281,Malá Bukovina: 10.600,Horní Prysk: 10.351,Kerhartice a Veselé: 8.409,Verneřice: 8.325,Merboltice: 8.235,Jetřichovice: 7.199,Valkeřice: 6.256,Jedlka: 5.194,Rychnov u Děčína: 4.755,-

TŘI KRÁLOVÉ

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
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NA TRUC VODĚ
VI. ročník florbalového turnaje
Koná se v místní sportovní hale
v sobotu 19. března 2016 .
Nezapomeňte se přijít podívat
na urputné zápasy a skvělé výkony hráčů.

SVOZ PYTLŮ

Občerstvení samozřejmě zajištěno!
SVOZ A LIKVIDACE TŘÍDĚNÉHO ODPADU
PETlahve (žluté pytle) + TETRAPACKY (oranžové pytle)
Sklo – zelené zvony

VÝSTAVA

10. března, 7. dubna
SBĚRNÝ DVŮR otevřen každou sobotu 08:00 – 11:00 h.

20. 2.—21. 2. 2016
27. 2.—28. 2. 2016
5. 3.— 6. 3. 2016
12. 3.—13. 3. 2016
19. 3.—20. 3. 2016
25. 3.—28. 3. 2016
2. 4.— 3. 4. 2016
9. 4. - 10. 4. 2016

MUDr. Charvát Pavel
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
MUDr. Hladík Pavel
MUDr. Křemenová Alena
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
MUDr. Vojtěch Vladimír
MUDr. Jůdová Jana
MUDr. Křemen Adolf

J.Š.Baara 692/26, Děčín V
Myslbekova 404/23, Děčín I
Weberova 1537/7, Děčín VI
Sokolská 129, Děčín IX
Myslbekova 404/23, Děčín I
28. října 110, Děčín I
Riegrova 773/12, Děčín II
Teplická 270, Jílové

412507588

14. 4.—17. 4. 2016
23. 4.—24. 4. 2016

MUDr. Rambousková Rita
MUDr. Bolfíková Renata

Riegrova 773/72, Děčín II
Varšavská 1863/7, Děčín VI

412526250

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

412519622
412539298
412544539
412519622
412151056
412523410
412550343
737501440

V měsíci lednu prožil i svá významná
životní jubilea tito naši spoluobčané:

Autorská prodejní výstava obrazů
amatérských výtvarníků

Březká Bronislava

Karel Hunčovský
Veronika Valová

Mazura Vladislav

Petr Culek

Markvartice 332 — PRODEJNA HUNČOVSKÝ

ZUBNÍ
POHOTOVOST
DĚČÍN

ZUBAŘI

Velkoobjemový odpad, elektronika:

23. února., 1., 15. ,29. března, 5. a 26. dubna

Rákosníková Evženie

Volf Karel
Podmajerský Václav
Grušák Břetislav

od 1. dubna do 30. dubna 2016
PO - PÁ od 9:00 do 16:00
16. a 17. dubna po celý den
od 9:00 do 17:00

Všem jmenovaným gratulujeme a přejeme nejen stálou životní pohodu, ale
stálé a pokud možno pevné zdraví.
Obec Markvartice

Únor 2016
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