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Děkuji všem, kteří se podíleli na velice zdařilé akci oslav 100 let republiky,
za čas a práci, kterou celému projektu věnovali. Jsem hrdý na to, že díky
nim naše obec oslavila důstojně tak významné výročí. Slova chvály zněla
(a stále zní) i od obyvatel okolních obcí a měst. Myslím, že tato akce se bude ještě dlouho připomínat a probírat jak v rodinách, tak i v hospodě u piva nebo třeba u fotbalu. Těším se na další spolupráci se školou a složkami,
které se do akce zapojily. Rád jejich činnost znovu kdykoli podpořím.
Tomáš Renka, starosta obce
Listopad 2018
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VÝROČÍ

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

OSLAVY STOLETÍ ČESKÉ
REPUBLIKY
V MARKVARTICÍCH
Naše základní škola ve spolupráci s obcí připravila na sobotu
20.10. 2018 slavnostní odpoledne na počest oslav 100 let České
republiky.
Na loučce před můstkem u
Koubků byla předvysazena památná lípa, která spolu s pamětní deskou, umístěnou na kameni pod stromem, nám, ale i generacím budoucím, má připomínat tuto slavnostní chvíli, kdy
jsme společně slavili vznik naší
republiky.
Celá akce sázení lípy probíhala
ve velice slavnostním duchu,
sbor žáků a učitelů zpíval oblíbenou píseň T. G. Masaryka Ach
synku, synku, dále pak Hašlerovu Českou písničku a v samotném závěru i českou státní hymnu. Učitelé byli oblečeni v dobových kostýmech z počátku minulého století, příslušníci obecních sborů v bílých rukavicích
drželi prapory a stáli čestnou
stráž vedle lípy, zástupci obce,
školy i veřejnosti přihazovali k
předem vysazené lípě poslední
zbytky zeminy, žáci 2. stupně
četli jménem ostatních žáků
školy vybraná přání naší republice.
I starosta obce pan Tomáš Renka a ředitel naší školy pan Miroslav Kroupa vystoupili se svými
slavnostními projevy, ve kterých, mimo jiné, také vyjádřili
svá přání republice do budoucích let.
K významnosti oslav rovněž přispěla slova pana faráře Františka Hylmara, který po svém proslovu požehnal již výše zmíněné
pamětní desce, připomínající
tuto událost.
Po ukončení této oficiální části
Listopad 2018

byli přítomní pozváni k markvartickému "Óčku", kde harmonikář svoji hrou na akordeon
těšil všechny nakupující na místním trhu, kde k mání byly klasické české zabijačkové pochoutky, ale i české koláče, plněné
rohlíčky, pivo apod.
Před 18. hodinou se většina nakupujících i dalších příchozích
přemístila do sálu "Óčka" na
revuální program žáků naší školy v duchu 1.republiky. Program
zahájily šťastným shledáním
(tzv. „po 100 letech") učitelky v
kostýmech 20. let minulého století, následovaly velké šlágry z
filmů pro pamětníky v podání
převlečených, načesaných a
upravených žáků, kteří vypadali
opravdu naprosto autenticky,
od Oldřicha Nového, Adiny
Mandlové a Lídy Baarové k nerozeznání. Mohli jsme si užít
písně Osvobozeného divadla s
pány Voskovcem a Werichem,
jak jinak než v převlečení našich
žáků.
Velice kreativní byla i taneční
choreografie charlestonu, kterou předvedli stylově oblečená
děvčata i chlapci za tanečnice
převlečení.
Došlo i na vystoupení cvičenců
Sokola. Zhlédli jsme jejich malý
slet a obdivovali jejich vyrýsované postavy, když je do sálu přivedla v opravdovém sokolském
kroji paní Hadravová a zavelela
sokolskými hesly „V mysli vlast,
v paži sílu!" a „Tužme se!" k nástupu.
Skupina Šlapeto nás přenesla do
starých pražských lokálů a došlo
i na rozkošný taneček chlapců i
děvčat, různě oděných a převlečených, až bylo někdy těžké
uvěřit, že to není prvorepublikový sen, ale že jde o skutečnost.
K táborovému ohni jsme se dostali jako mávnutím proutku a

píseň Niagára se za kytarového
doprovodu teskně nesla sálem.
Nostalgie byla přítomna v jeho
každém koutku.
Přítomné ženy si užily pocit prvorepublikové noblesy a romantiky, když byly obdarovány překrásnou růží z rukou Oldřicha
Nového, v podání jednoho
z účinkujících žáků.
Závěrečné defilé všech protagonistů se zpěvem písně "Život je
jen náhoda" při rozvinutí české
vlajky, osvícené lampičkami v
národních barvách, přimělo
snad každého návštěvníka k závěru, že celý program byl velmi
pěkně zkomponován, byl vtipný, úsměvný, ale i důstojný.
Rozhodně máme všichni na co
vzpomínat.
Celý večer a odpoledne ještě
umocnil překrásný ohňostroj od
kostela sv. Martina, petardy nejen červenomodrobílé osvětlovaly zvláštně zatemnělé nebe se
zvláštním seskupením mraků,
které jakoby se seřadily takto
schválně, aby také jako nastoupená vojenská jednotka vzdaly
čest naší krásné zemi.
Mgr. Jana Prokešová
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PODĚKOVÁNÍ
Dovoluji si touto cestou velice poděkovat všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě a realizaci oslavy stého výročí založení Československé republiky. Osobně tuto akci považuji za
organizačně vůbec nejnáročnější, které jsem kdy měla tu čest velet a vést svůj bojový
oddíl do bitvy, kdy společně čelíme výzvě, která se momentálně naskýtá. A zdolat tuto
byl opravdu husarský kousek! Ale díky pozitivně smýšlejícím, ochotným, nadšeným, pracovitým a nezištným lidem a lidičkám (tedy dětem) jsme vše zvládli na výbornou a společně oslavili výročí naší republiky úspěšně a se ctí, která tomuto výročí náleží. Mimořádné osobní poděkování pak patří tomu, kdo dal první impuls k této akci a poskytl mi tak
prostor náležitě se vyřádit! Se vší pokorou a úctou se skláním před osobním nasazením
svého bojového oddílu včetně pěchotních a mobilizovaných jednotek, spojařů, záloh i
civilistů, o jejichž zásluhách se málokdo zmiňuje a málokdo ví, ale bez jejichž pomoci a
přispění by úspěchu nebylo dosaženo! Děkuji tedy … a tímto velím: „Znovu do boje!“
Další výzva je před námi 29.listopadu 2018! S Boží pomocí snad ani tentokrát neselžeme!
Genmjr.Z. Fliegerová
Listopad 2018
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Obec Markvartice
USNESENÍ
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice, které se konalo dne 13. 9.
2018
od 18:00 do 19:00 hodin v Obecním
domě
Zasedání Zastupitelstva obce (dále též
jako „zastupitelstvo“) zahájil starosta
obce Tomáš Renka (dále jako
„předsedající“).
Zasedání Zastupitelstva obce byli přítomni: Tomáš Renka, Alice Mitrušková,
Jiří Zach, Hana Didíková, Ing. Libor Kunte, Radek Burian, Jaroslav Flieger, Jan
Ihnát
Omluveni: Ing. Petr Hodboď
Neomluveni: 0
Předsedající konstatoval, že přítomno je
8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Usnesení č. ZO 18 06 01 - Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající určil zapisovatelku paní
Hanu Didíkovou a dále navrhl ověřovatele zápisu - pana Jana Ihnáta a pana
Jaroslava Fliegera. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 18 06 02 – Schválení
doplněného programu 6. veřejného
zasedání ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje program
6. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Markvartice v roce 2018.
Program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.
1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení doplněného programu 6.
zasedání ZO Markvartice
3) Kontrola usnesení a činnost OÚ
od minulého VZZO
4) Rozpočtové opatření č. 3/2018
5) Obecně závazná vyhláška č. 2/2018
6) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
dotace – TJ SK Markvartice
7) Schválení zhotovitele na opravu mostku u Sajdlů
8) Prodej pozemku p. č. 1619/3 dle GP
č. 752-154/2018
9) Schválení smlouvy o poskytování služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas a podpis této smlouvy
10) Prodej kulatiny
11) Schválení finančního příspěvku pro
obec Prameny
12) Schválení zhotovitele projektové
dokumentace pro provedení stavby –
Novostavba požární zbrojnice
13) Záměr prodeje části pozemku p. č.
2864/1
14) Schválení zhotovitele pokládky asfaltu u lávky u Sajdlů
15) Záměr prodeje části pozemku p. č.
3262
16) Prodej palivového dřeva
17) Těžba dřeva – kůrovec
18) Pronájem movité věci – tiskárna
19) Diskuze
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20) Závěr
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Zasedání se řídí jednacím řádem
schváleným 11. 11. 2010.
Bod č. 3 programu – Kontrola usnesení a činnost OÚ od minulého VZZO
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informace o činnosti OÚ a o kontrole
usnesení od minulého VZZO.
Kolny u nádraží, parkoviště a komunikace u bytovek na Tůmáku, komunikace u Červinky, nový nábytek a
dveře na sál, autobusová zastávka a
chodník na I/13.
Usnesení č. ZO 18 06 03 – Rozpočtové opatření č. 3/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2018, které je
přílohou tohoto usnesení.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 18 06 04 – Obecně
závazná vyhláška č. 2/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o
regulaci hlučné zábavní pyrotechniky
a provádění pyrotechnických efektů
způsobujících hluk a o výjimečném
zrušení nebo zkrácení doby nočního
klidu
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 18 06 05 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
– TJ SK Markvartice
Zastupitelstvo schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace TJ SK
Markvartice. Spoluúčast na opravě
kabin sportovního areálu ve výši
996.702,- Kč.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 18 06 06 – Schválení
zhotovitele na opravu mostku u
Sajdlů
Zastupitelstvo obce schvaluje jako
zhotovitele na opravu mostku u
Sajdlů pana Jindřicha Švihnose, Markvartice 89, IČ 10408576 za celkovou
cenu 68.456,- Kč vč. DPH.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
2 se zdrželi (pan Jan Ihnát, paní Alice
Mitrušková)
Usnesení č. ZO 18 06 07 – Prodej
pozemku p. č. 1619/3 dle GP č. 752154/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
pozemku p. č. 1619/3 dle GP č. 752154/2018 (u Kapitána),
73 m2, cena 70,- Kč/m2 a náklady
s tím spojené.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.

Usnesení č. ZO 18 06 08 – Schválení
smlouvy o poskytování služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas a podpis této smlouvy
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o
poskytování služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas a podpis této
smlouvy.
Smlouva na čtyři roky, 15.920,- Kč bez
DPH/rok.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 18 06 09 – Prodej kulatiny
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
kulatiny za 1.200,- Kč/m3.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 18 06 10 – Schválení
finančního příspěvku pro obec Prameny
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,Kč do veřejné sbírky pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci obci Prameny.
Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno
Krajským úřadem Zlínského kraje dne
21. 8. 2018, č.j. KUZL 60663/2018.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 18 06 11 – Schválení
zhotovitele projektové dokumentace
pro provedení stavby – Novostavba
požární zbrojnice
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele projektové dokumentace pro provedení stavby – Novostavba požární zbrojnice.
Zhotovitel Ing. Arch. Holl Aleš, Horská
14, Děčín 2, IČ 10411755, cena
100.000,- Kč.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 18 06 12 – Záměr prodeje části pozemku p. č. 2864/1
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje části pozemku p. č. 2864/1, u
mostku u Sajdlů.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 18 06 13 – Schválení
zhotovitele pokládky asfaltu u lávky u
Sajdlů
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele pokládky asfaltu u lávky u Sajdlů
firmu Zemní a dopravní stavby Milan
Hrdý, Dobrná 48, IČ 25475819, za cenu
83.043,84 Kč bez DPH.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 18 06 14 – Záměr prodeje části pozemku p. č. 3262
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje části pozemku p. č. 3262
(pozemek sousedící s obecní cestou a
manžely Habeltovými).
Pro 5 zastupitelů, 3 byli proti (paní Alice
Mitrušková, pan Jan Ihnát, pan Jiří
Zach), nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 18 06 15 – Prodej palivového dřeva
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
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palivového dřeva pro občany a chataře
Markvartic.
Délka 1 m za 500,- Kč/m3 (320,- Kč/
běžný metr)
Délka 4 m za 400,- Kč/m3 (260,- Kč/
běžný metr)
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 18 06 16 – Těžba dřeva
– kůrovec
Zastupitelstvo obce schvaluje těžbu
dřeva, cca 100 m3 za 500,- Kč/m3 bez

DPH.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.

Ověřovatelé zápisu :
Jaroslav Flieger,
Jan Ihnát,

Usnesení č. ZO 18 06 17 – Pronájem
movité věci – tiskárna
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem tiskárny na dobu 5 let dle
smlouvy o nájmu movité věci.
Pronajímatel : CANON CZ s.r.o., Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7 Holešovice, IČ 61501418
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.

Starosta
Tomáš Renka,

USNESENÍ

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

Místostarosta
Ing. Libor Kunte, Ph.D.
V Markvarticích dne 19. 9. 2018

Zdroj: web ČSÚ

VOLBY

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2018 V MARKVARTICÍCH

ZASTUPITELSTVO OBCE

Jan Kopecký se vzdal mandátu, který ve volbách získal. Jeho pozici obsadil Jakub Nerad a jako první náhradník strany STAN se
stal zastupitelem obce.
Další náhradníci již jen jmenovitě dle pořadí na kandidátkách jednotlivých stran a uskupení:
„Sportovci Markvartice“: Beneš František, Labuda Miroslav, Moc Milan, Zemanová Drahomíra, Culková Ivona
„PRO NÁŠ DOMOV“: Hodboďová Mária, Švihnos Jindřich, Švihnosová Marcela, Labudová Lenka, Pomíchalová Monika, Kopecká , Mrva Josef, Váňová Božena
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ: Ihnát jan, Mitrušková Alice, Tezner Marek, Smejkal Jan, Milichovská Jana, Mrvová Božena
HNUTÍ ZA HARM ROZVOJ OBCÍ A MĚST: Jírovec Martin, Hypšová Jana, Šintál Vojtěch, Rybánský Pavel, Kolmanová Ivona, Zima
Petr, Kunteová Kateřina

Chtěl bych poděkovat všem občanům Markvartic, kteří se zúčastnili voleb do zastupitelstva obce. Pro nás zvolené zastupitele jde o velký závazek, abychom pokračovali v započaté práci. Osobně pak děkuji všem, kteří mi dali
ve volbách svůj hlas. Vaše důvěra je pro mne velkým podnětem k další práci pro obec a spoluobčany.
Tomáš Renka
Listopad 2018
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BURZA
Komu není rady, tomu není pomoci aneb BURZA = PROPADÁK
Přestože jsme byli opakovaně zrazováni před neúspěchem, se kterým se tato
akce před lety setkala,
začátkem října jsme zareagovali na průběžné povzdechy maminek, jak děti
rychle rostou, co všechno potřebují a kde na to pořád brát a uspořádali jsme
burzu zaměřenou především na dětské sportovní potřeby, oděvy a obuv. Nechyběly ani hračky či knížky a i ostatní sortiment byl pestrý a různorodý. Prodávajících se sešlo celkem 18, zatímco zájemců o koupi přišlo pouze 14 – v hlavní
prodejní den pak pouze 2! Oznámení o akci dostali všichni žáci ZŠ i děti v MŠ,
plakáty byly včas vyvěšeny, hromadná sms včas rozeslána. Chyba je tedy zřejmě
někde jinde. Chápu rozličné důvody, proč rodiče nepořizují věci „z druhé ruky“,
na druhou stranu ale nechápu argumenty typu: „V mikině musí vydržet do Vánoc, kde bych teď na bundu vzala!“ „ Na cyklokurz nepojede, nemá kolo.“ (zde
jich bylo v nabídce 6) . . .
Inu, každého věc. Jen mi bylo velmi líto dětských prodejců, kteří s netrpělivostí
vyhlíželi zákazníky.
Mgr. Z. Fliegerová

KABINY
Kdo již měl možnost a navštívil nově
opravené kabiny na hřišti, musí rozhodně uznat, že nynější zázemí pro
fotbal a pořádání akcí je na podstatně
vyšší úrovni než před začátkem prázdnin. Kabiny se dočkaly oddělených toalet, nových sprch a byla zcela renovována společenská místnost.
Je dobré si připomenout, kde se zde
stavba vůbec vzala a jaké to bylo před
tím, nežli byly současné kabiny postaveny. O začátku jejich budování jsou
záznamy v písemné pozůstalosti dlouholetého předsedy SK Markvartice
Františka Renky. Mnozí z vás si jistě
vzpomenou a potvrdí, že takhle to určitě bylo:
V roce 1946 byl v Markvarticích založen
sportovní klub Sokol Markvartice, pozdější SK, a to jako fotbalový oddíl. Na
nerovné louce a poli bylo upraveno za
nesmírného nadšení fotbalové hřiště.
Od státní silnice vedoucí k Děčínu, kde
měli Němci cvičiště, byla přivezena dřevěná bouda a to také byly první kabiny
(pokud se to vůbec z dnešního pohledu
dá kabinami nazvat). Tyto „kabiny“ byly
postaveny u hřiště. Prohnilá bouda
dlouho nesloužila a rozpadla se. Od té
doby kabiny u hřiště nikdy nebyly. Používaly se místnosti v místním hostinci u
Baboráka, později v opuštěném hostinci
u Kina a poslední kabiny byly upraveny
z předsálí kulturního klubu JZD. Prvopočátky kabin v Markvarticích jsou zapisovány po 35 letech a to ještě s pohledem
a pamětí tehdy dvanáctiletého kluka.
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Abychom mohli mluvit o druhýchz kabinách u fotbalového hřiště, ale
ve skutečnosti o opravdových prvních,
je třeba se přenést až do roku 1979, kdy
jsme přes OV ČSTV odkoupili od Jílového staré rozebrané „lágry“ – TESKO barák. Drahé to ani nebylo – 10 tisíc i
s dovozem, a to šlo. V březnu jsme měli
mít materiál na hřišti, ale vše bylo jinak.
Byl již pozdní podzim a my jsme stále
urgovali požadavek jak v Jílovém, tak i u
ČSTV. Po mnoha urgencích se rozebrané
díly objevily na hřišti, ale museli jsme je
srovnat na přezimování. Tady již začínají
brigády a budoucí čtenář nechť si povšimne jmen brigádníků, která se často
opakují. Těmi úplně prvními brigádníky
byli Louda, Široký, Renka.
Rok 1980 měl být rokem stavebním, ale „člověk míní a úřad mění“. Bylo
zapotřebí značného množství různých
potvrzení a povolení. Když už se zdálo,
že by to mohlo být, přišlo spojování obcí
a my jsme spadli pod Českou Kamenici.
Další „ouřad“ navíc, který chce potvrzení. No a tak nám s úřednickým šimlem
utekl další rok. Že by výbor jednoty byl
bez viny, to se také nedá říci. Nebyli
jsme dosti důslední a to se nám vymstilo. Svoje si vykonal také projektant.
Protahoval nám dokončení projektů a
tak teprve na podzim roku 1980 jsme se
dočkali úvodního projektu. Podle něho
se začaly dělat zemní práce, výkopy pro
základy. Výkop byl proveden
„bělorusem“.

úpravy na výkopu a ukládaly se základní
betonové pražce.
30.11.1980 – druhá brigáda –
Louda, Labaš Jan, Labaš Jiří, Renka Tomáš, Renka František, Krumholz, Pacovský, Vojtěchovský, Rybánský, Mitruška,
Huček, Didík, Moc, Kybal. Provedlo se
kompletní zabetonování základů na
úroveň se zemí. Asi po dvou hodinách
práce začalo sněžit se silným větrem od
Olešky. Za nesmírného úsilí a s pomocí
grogu se nám podařilo úkol splnit. Po
ukončení práce nebylo vůbec vidět, co
se dělalo. Sníh všechno přikryl a tak se
stávalo, že do ještě měkkého betonu
někteří brigádníci zapadli. Veškerá práce byla ukryta pod sněhem a tak také
naše stavba přezimovala – v klidu pod
sněhovou peřinou.
Výbor TJ však v klidu nezůstal a
pilně sháněl potřebná povolení a uháněl
s. Suchardu o kompletní dokumentaci.
Začátkem února 1981 byla veškerá dokumentace předána. Abychom mohli
říci, že máme povolení v kapse, to ale
ještě ne. Je to snad otázka pár týdnů a
proto již začínáme formovat budoucí
stavbu. První brigáda v roce 1981 se
moc nepovedla. Mělo se betonovat –
srovnat základy do roviny. Betonárka
nebyla zajištěna a tak brigádníci (Louda
a další) dodělali rozměření a Jirka Labaš
vyřezával železa z betonových pražců.

11.4.1981. Na druhou brigádu
přišlo dost kluků: Louda, Krútek, Didík,
Renka Tomáš, Renka František, Vorel, D.
2.11.1980 se sešla první parta:
Rybánský, Hodboď Petr, Moc Luboš.
Louda, Rybánský, Renka Tomáš, Pižl,
Houra, Mitruška, Huček. Byly provedeny Jarda Vorlů upravil nízké bednění
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12.4.1981. Měla být velká brigáda na výkop vnitřních základů, kterou
měli obsadit dorostenci. Přihlásilo se
jich 9, přišli čtyři. Vykonaná práce byla
jen minimální. Účast: Moc Pavel, Malina
Jiří, Jirásek Stanislav, Múčka Josef.
18.4.1981. Tímto datem začala
již vlastní práce na základech pro kabiny. Jirka Labaš vyřezával autogenem
z betonových pražců ocelové T profily.
Franta Louda ještě před začátkem brigády namíchal jeden „dempr“ betonu a již
Mirek Huček, Franta Louda a Petr Krůtek

Jarda Vorel

zbarvují zeleno oranžově. Při sebeobraně
housenka vystrkuje za hlavou oranžovou,
dvouklannou vidličku a vylučuje zápašný
V minulém Zpravodaji byl publikován
sekret. Dostatek prostředků, které by měčlánek o výskytu rosničky zelené v naší
ly nepřítele odradit od jejího pozření.
obci, což je informace, která jistě potěši- V našich podmínkách přezimuje nejčastěji
la všechny přírodu milující spoluobčany. kukla, ze které se na jaře líhne onen přePár dnů po jejím fotografování, konkrét- krásný motýl.
ně 8. 8. 2018, se mi u nás na zahradě
Pokud tyto housenky na zahradě objevíte,
podařilo objevit housenku asi nejkrásněj- nemějte obavy, že by vám zlikvidovaly
šího, bezesporu však největšího motýla mrkev holožírem, jako to umí housenky
ČR – otakárka fenyklového (Papilio ma- běláska zelného s hlávkovým zelím. Nechchaon). Tento druh denního motýla je
te je v klidu zakuklit a na jaře se můžete
v ČR se statutem zvláště chráněného
těšit, že vás svou krásou okouzlí právě
druhu, ale v současnosti není ohrožen a vylíhnutý otakárek fenyklový.
jeho populace početně stoupají. Za tento
trend zvyšujícího se počtu otakárků feLibor Kunte
nyklových u nás v přírodě, určitě může
Foto housenky: Libor Kunte
šetrnější zemědělské hospodaření
v krajině a snížené množství používaných
pesticidů určených na ochranu rostlin.
Dospělý motýl má rozpětí křídel 7–9 cm.
Tento druh vyhledává otevřené louky,
lesní světliny, ale také jej můžeme spatřit právě v zahradách. Jednou z žírných
rostlin může být totiž kopr, hojně pěstovaný na našich záhoncích. Housenky se
živí nejen na fenyklu, jak napovídá jeho
druhové jméno, ale i na řadě dalších
druhů rostlin z čeledi miříkovitých
(Apiaceae). Kromě již zmíněného kopru
Postřehy ze života Otakárka fenyklovéto může být třeba kmín, mrkev nebo
petržel. Po vylíhnutí z vajíček se na rostli- ho.
Patří do kmenu Členovců, podkmen Šestinách objevují zelenočerné housenky
nozí, třída Hmyz, podtřída Křídlatí, pros nevýraznou oranžovou kresbou, které
měna dokonalá, řád Motýli. Velikost vyse v poslední fázi (housenka na snímku)
líhlé housenky je 6-7 mm, má tmavou

OTAKÁREK FENYKLOVÝ
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ský, Labaš Jan a Labaš Jiří a tři dorostenci – Malina, Moc a Múčka.
Srpen 1981: byly ukončeny práce na
základech. Bylo položeno cca 1200 ks
pražců a to zatím máme jen základy.
Tady vzpomínky Františka Renky končí.
Jak to bylo dál ,vědí výše jmenovaní.
Já osobně si vzpomínám, že v létě 1982
jsem o prázdninách pomáhal při brigádě na střeše kabin. Tehdy se přitloukaly
střešní latě a na ně pak přišla krytina z
vlnitých osinkocementových desek,
které zde byly ještě před rokem.
Je škoda, že celá akce nebyla lépe dokumentována a fotografována. Zachoval se jeden mizerný negativ, ze kterého se nedalo získat prakticky žádný
kloudný snímek. Co bylo použitelné,
poskytuji k nahlédnutí.
-ck-

FOTBAL

se začaly půlky pražců sázet do obvodu. Přibývalo to docela rychle, ale byla
to strašná dřina. 1 pražec: 90 – 110 kg.
Pokud se pokládaly do výšky 70 cm, tak
to bylo dobré. Ale potom nám musel
pomáhat vysokozdvih.
S vysokozdvihem jezdil Mirek Huček,
Jan Labaš a nejvíce Tomáš Renka. Upravili jsme si i malý sklípek na pivo a limonády. Připravili bazén pro saunu. 14.
července byly základy dokončeny a
mělo se pokračovat v zavážení škvárou
a stavbou zdí. Přišly do toho žně a bylo
po vožení. První část je hotova a na
stavbě základů se podílelo 29 lidí. Někdo třeba jen jednou brigádou. Některé je ale třeba vyjmenovat. Úplně nejlepším a nejobětavějším brigádníkem
byl Franta Louda, dále Renka Fr., Renka
Tomáš, Tonda Krumholz, Dušan Rybán-

Mirek Huček u míchačky

barvu s typickým bílým proužkem na
vrchní straně těla. Jak pořád roste,
tak se několikrát svléká a zajímavostí
je, že svlečenou část ihned zkonzumuje. Housenku nalezneme na Kopru, fenyklu a má ráda i zelenou část
mrkve. Dospělé motýli lze spatřit od
května do září až října, dle počasí.
Jak pokračuje vývoj tohoto polétavého hmyzu ukazují další fotografie. Ty
pořídil na své zahrádce Jiří Komárek.

MOTEJLI

z trámků, které bude tvořit rovinu. Luboš Moc navozil visokozdvihem půlky
pražců k základům a čekalo se na beton.
Vzhledem k tomu, že se pracovalo na
tělocvičně a myslivci betonovali septik u
cihelny, beton pro nás nebyl. Opět promarněna jedna brigáda.

Housenka — kukla
vylíhnutý motýl
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Velkoobjemový odpad, elektronika ve sběrném dvoře :

POZOR: Sběrný dvůr bude v zimním období (do konce března)
otevřen pouze každou druhou sobotu!
Jedná se o tyto soboty: 17. 11., 1. 12., 15.12., 29.12., 12.1., 26.1., 9.2., 23.2.,

POZVÁNKY

3.—4.11.2018
10.—11.11.2018
17.—18.11.2018
24.—25.11.2018
1.—2.12.2018
8.—9.12.2018
15.—16.12.2018

MDDr. Barcal Pavel
MUDr. Křemenová Alena
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
MUDR. Sudová Olga
MUDr. Hladík Pavel
MDDr. Daniela Kadlecová
MUDr. Bolfíková Renata

J.Š.Baara 692/26, Děčín V
Sokolská 129, Děčín IX
Myslbekova 404/23, Děčín I
Fügnerova 600/12, Děčín I
Weberova 1537/7, DěčínVI
Teplická 1850/60A, Děčín
Varšavská 1863/7, Děčín VI

Základní škola Markvartice a Obec Markvartice pořádají

ve čtvrtek 29.11.2018
slavnostní odhalení obecního betlému,
vánoční jarmark a ukázku adventních zvyků
našich předků na sále Obecního domu.
Program začíná v 17:00 hodin u sportovního areálu
(kabiny TJ). Těšit se můžete na tradiční vánoční sortiment: cukroví, perníčky, dekorace a dárečky, svíčky,
trička, tašky, adventní věnce, svícny a mnoho jiného.
Chybět nebude svařák či zabijačkové pochoutky. Vánoční náladu podpoří hudební vystoupení školních dětí. Přijďte nasát předvánoční atmosféru a ocenit zručnost a nápaditost žáků, rodičů i zaměstnanců školy.
Těšíme se na vás!
VÝZVA!

VÝROČÍ

Dovoluji si tímto požádat všechny šikovné lidičky, kteří by chtěli podpořit školní vánoční jarmark svými výrobky rozličného druhu a materiálů, napečeným cukrovím či jiným způsobem, aby mne kontaktovali
na tel.č. 720 365 355. Zároveň vám nabízíme možnost prodeje vlastních výrobků či různorodého sortimentu. V případě zájmu si, prosím,
zamluvte na výše uvedeném tel. čísle prodejní místo.
Děkuji.
Mgr. Z. Fliegerová

Je opravdu dojemné, pokud je manželskému páru dopřáno oslavit
70 společných let. Je to vzácný okamžik a snad proto má toto výročí stejný název jako nejdrahocennější z drahých kovů – platina.
Platinovou svatbu – tedy 70. výročí uzavření sňatku oslaví
v sobotu 17. listopadu 2018 manželé Miščíkovi. Všichni, kteří tyto
milé lidi znáte a rádi byste se osobně připojili k zástupu gratulantů, jste srdečně zváni tento den ve 14:00 hodin do kostela sv. Martina v Markvarticích, kde obnoví svůj manželský slib po 70. letech.
Listopad 2018

412507588
412 544 539
412 519 622
412513989
412539298
412531330
412535930

ZUBNÍ
POHOTOVOST
DĚČÍN

ZUBAŘI

Od 2. března 2019 bude sběrný dvůr otevřen každou sobotu až do letních prázdnin.

ADVENTNÍ
KONCERT
Neděle 9. prosince 2018
od 17:00 hodin
kostel sv. Martina
v Markvarticích
pěvecké sdružení

BEL CANTO
Ústí nad Labem
vstupné dobrovolné

BLAHOPŘÁNÍ
Milá tetičko a strýčku.
Skutečná láska začíná okamžikem, narůstá časem a
trvá na věky. Přejeme Vám,
ať Bůh nadále žehná vašemu krásnému spojení a provází vás na vaší cestě i nadále.
Zdeňka a Jaroslav Fliegerovi
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