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Víte, co mají tihle všichni
(a další) společného?
KOLDOVÁ
Určitě víte.
A víte, kdo z nich
statisticky nejdéle
SKLENÁŘOVÁ
v naší škole
řediteloval?
Tenhle
KROUPA

Červen 2019

NEZVAL

PAPP

A UHÁDNETE, KDO VĚNOVAL
21 LET SVÉHO ŽIVOTA
NAŠÍ ŠKOLE?
TAKY TENHLE.

TAK HEZKÝ, SPOKOJENÝ
A DLOUHÝ DŮCHOD, MIRKU!
MOC A HODNĚ DĚKUJEME!
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MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ
Obec Markvartice
USNESENÍ
z 4. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice, které se konalo
dne 23. 5. 2019
od 19:00 do 20:10 hodin v kabinách
sportovního areálu

Zasedání Zastupitelstva obce (dále
též jako „zastupitelstvo“) zahájil
starosta obce Tomáš Renka (dále
jako „předsedající“).
Zasedání bylo řádně svoláno
v souladu s ustanovením § 91 a § 93
zákona o obcích. Všem zvoleným
členům byly zaslány pozvánky a zveřejnění bylo provedeno na úřední
desce Obecního úřadu Markvartice
a na webových stránkách obce.
Zasedání Zastupitelstva obce byli
přítomni: Tomáš Renka, Jaroslav
Flieger, ing. Václav Kolman, Jiří Komárek, Petr Milichovský, ing. Jakub
Nerad, ing. Petr Hodboď, Karel Hladík
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Předsedající konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Bod č. 1 – Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající určil jako zapisovatelku z jednání paní Gabrielu Vitoušovou.
Zastupitelstvo obce určuje jako
ověřovatele zápisu pana Jaroslava
Fliegera a pana Karla Hladíka.
Usnesení č. ZO 19 04 01 – Schválení
doplněného programu 4. veřejného zasedání ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje program 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Markvartice v roce
2019.
Program:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
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2) Schválení doplněného programu
4. zasedání ZO Markvartice
3) Kontrola usnesení a činnost OÚ
od minulého VZZO
4) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
5) Schválení nájemníka nebytových
prostor Restaurace
6) Administrace při realizaci akce
„Stavba nové hasičské zbrojnice“
7) Schválení ceny za dopravu palivového dřeva
8) Schválení ceny za prodej kulatiny
a revokace usnesení č. ZO 18 06 09
9) Schválení dodatků č. 1 ke smlouvám č. 6139/2014, 6133/2014 a
6035/2015
10) Diskuze
11) Závěr
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení č. ZO 19 04 04 – Administrace při realizaci akce „Stavba nové
hasičské zbrojnice“
Zastupitelstvo obce schvaluje administraci při realizaci akce „Stavba
nové hasičské zbrojnice“ paní Alenu
Bílkovou, IČ 62782771.
Předpokládaná cena 420.000,- Kč
bez DPH
Uznatelný náklad až 70%
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
3 se zdrželi (p. Nerad, p. Hodboď, p.
Milichovský).

Usnesení č. ZO 19 04 05 – Schválení
ceny za dopravu palivového dřeva
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu
100,- Kč/m3 za dopravu palivového
dřeva s platností od 24. 5. 2019.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
1 se zdržel (p. Flieger).

Zasedání se řídí jednacím řádem
schváleným 11. 11. 2010.

Bod č. 3 – Kontrola usnesení a činnost OÚ od minulého VZZO
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu a činnost OÚ od minulého VZZO.

Usnesení č. ZO 19 04 02 – Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo obce schvaluje
smlouvu č. IV-12-4016941/VB/2
s ČEZ Distribuce o zřízení věcného
břemene.
Přípojka NN.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení č. ZO 19 04 06 – Schválení
ceny za prodej kulatiny a revokace
usnesení č. ZO 18 06 09
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu
1.000,- Kč/m3 za prodej kulatiny a
zároveň zastupitelstvo revokuje
usnesení ZO č. 18 06 09.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 19 04 07 – Schválení
dodatků č. 1 ke smlouvám č.
6139/2014, 6133/2014 a 6035/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatky č. 1 ke smlouvám č. 6139/2014,
6133/2014 a 6035/2015.
SDZP
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.

Usnesení č. ZO 19 04 03 – Schválení nájemníka nebytových prostor
Restaurace

Ověřovatelé zápisu
JaroslavFlieger,
Karel Hladík,

Zastupitelstvo obce schvaluje jako
nájemníka nebytových prostor Restaurace slečnu Kristýnu Levou.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Starosta
Tomáš Renka,
Místostarosta
Ing. Libor Kunte, Ph.D.
V Markvarticích dne 29. 5. 2019
2

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

Stav v roce 2003 - foto archiv Otakar Kverka
zdroj: http://markvartice-unas.cz/kostel/kostel-sv-martina.php

Kostel před začátkem oprav.

MEDAILE Z VÝSTAVY
Každý byl určitě alespoň jednou
na zemědělské výstavě Zahrada Čech v
Litoměřicích. Možná ale málokdo tuší,
že tradice těchto výstav sahá hluboko
do předválečných dob. Již ve dvacátých
letech se v Litoměřicích začaly pořádat
akce, na kterých byly prezentovány
výsledky práce zemědělců z litoměřicka
a později i ze širokého okolí. Rovněž
byly vystavovatelé či zemědělci odměňováni medailemi za své úspěšné výpěstky. Každoroční akce se jmenovala
„Grüne Woche Leitmeritz“. Tedy Zelený
litoměřický týden a jak název naznačuje, trvala prakticky stejnou dobu jako
její současná následovnice, Zahrada
Čech.
Milan Bartoníček se svou kovohledačkou nalezl v katastru naší obce
medaili, která pochází právě z této výstavy. Znamená to, s největší pravděpodobností, že některý z obyvatel Markvartic v Litoměřicích vystavoval něco,
co se mu podařilo vypěstovat či vychovat a byl za to oceněn. Pokud se tak
skutečně stalo, bylo by tím potvrzeno,
Červen 2019

Kostel v září 2017—foto P. Culek

že v Markvarticích patrně pracovali
schopní sedláci, kteří se měli čím pochlubit.
Medaile bohužel nesnese žádnou zmínku o tom, za jakou plodinu,
zvíře či v jaké kategorii byla udělena.
Ani letopočet není na medaili vyznačen a tak by se musel o podrobnější
identifikaci postarat odborník falerista.
Přesto se jedná o velice hezkou ukázku
toho, že již před téměř sto lety si lidé
cenili práce zemědělců a dovedli je
ohodnotit i takovýmto způsobem.
Samotná medaile je patrně z
mosazného materiálu kruhového tvaru
o průměru 50 mm. Na aversu je kolem
kruhový nápis LANDWIRSCHAFTLICHER BEZIRKSVERBAND GRÜNE WOCHE LEITMERITZ. Medaili (patrně zlatou) udělila
Zemědělská
okresní asociace
„Zelený
týden“ Litoměřice.
Uprostřed je
stylizovaný

pergamenový erb, který nese symbolický snop tří obilných klasů svázaných
stuhou. Erb je od nápisu oddělen provazovým reliéfním kruhem o průměru 3,5
cm. Okolo erbu jsou tenké filigránové
ornamenty.
Na reverzu je v horní části reliéfní znak Litoměřic a sice český lev vyrůstající z cimbuří kvádrové hradby, v níž je
otevřená brána s vytaženou mříží a vraty na závěsech. Pod erbem je trojřádkový centrální nápis FÜR LANDWIRSCHAFTL VERDIENSTE, tedy ocenění za zemědělské zásluhy. Možná že se jedná o
válečnou odměnu za zásobovací službu
Říši, ale to by znamenalo zbytečný pokus o spekulaci. Nápis je obklopen révovými ratolestmi dole svázanými stuhou.
Takže až se letos na podzim vydáte
do Litoměřic, vzpomeňte si, že tam již byl
někdo z Markvartic a dokonce si odsud
odnesl ocenění. A určitě to
bylo před více
než pětasedmdesáti lety.
Milanovi přejeme, aby se
mu i nadále
dařilo nalézat
podobně cen-ckné zajímavosti.
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Dne 24. května proběhla v Markvarticích další "Noc kostelů". Akce se
zúčastnilo 113 návštěvníků z okolních
měst a obcí. Návštěvníci se mohli podívat do prostor, které jsou běžně nepřístupné - například vylézt na věž kostela
a užít si večerní výhled na Markvartice.
Zároveň se každou hodinu rozezněly
oba historické zvony, na místě byly k
vidění také historické fotografie. Za
poskytnutí fotografií děkuji panu Otakaru Kverkovi, za pomoc s přípravou a
příspěvkem na občerstvení spolku Triangl a Marcelu Hrubému za spoluorganizaci a možnost otevřít kostel těm,
kteří si do něj najdou cestu právě v
těchto výjimečných příležitostech.
Vojtěch Hodboď

NOC KOSTELŮ

NOC KOSTELŮ
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TRIANGL

AKCE TRIANGLU
Rozloučení se Sádlem
Koncem dubna nejen nás rozesmutnila
zpráva, že Jirka Sajdl končí coby nájemce Óčka. Nicméně jeho důvody plně
chápeme. Proto jsme naši pravidelnou
pracovní "první středu" tentokrát přesunuli již na neděli 28. dubna, abychom
se stačili s Jirkou rozloučit v "jeho" prostředí. Po předání malé pozornosti jsme
mu společně zazpívali písničku, kterou
pro tuto příležitost složil náš hudební
všeuměl Karel Volf. Poté jsme konzumovali výborný guláš, který pro nás
Jirka připravil. Ještě jednou ti Jirko za
vše děkujeme!
Prvomájový cyklovýlet
Po dvou čarodějnických cyklovýletech v
letech 2017 a 2018 jsme letos na přání
Mirka Koubka za termín společné jarní
vyjížďky zvolili opět 1. květen. Po krátké
ranní přeháňce vyrazilo 19 odolných
cyklistů ve věkovém rozpětí 65 let od
Óčka, přes Janskou do Růžové, kde se k
nám připojilo dalších deset autoturistů.
Společně jsme navštívili zdejší Mýdlárnu Rubens. Nejprve nám paní majitelka
ochotně zajistila občerstvení z nedaleké
hospůdky a poté nás seznámila nejen s

historií výroby mýdla, ale také se současnou výrobou v této firmě. Měli
jsme možnost vyzkoušet si odhad při
přivonění k různým esencím. Přítomné
cyklistky zaujala možnost projít se po
tzv."chodnících naboso". Na závěr naší
hodinové návštěvy jsme si mohli zakoupit různé voňavé přírodní produkty, čehož jsme pochopitelně využili.
Po krátkém přesunu se cyklisté i automobilisté opět sešli v dalším občerstvovacím zařízení, tentokráte v Arnolticích, kde jsme poobědvali. Následně
automobilisté již odjeli rovnou do
Markvartic, cyklisté pokračovali do
Olešky, kde při konzumaci různých
dobrot v restauraci Myslivna zhodnotili vydařený výlet. Poté jsme projeli
přes Starou Olešku, odkud to byl stromořadím již jen kousek do Markvartic.
Jarní turnaj v pétanque
V pátek 24. května se nám sešlo několik akcí najednou. Někteří z našich
členů měli povinnosti ve volebních
komisích, jiní připravovali "Noc kostelů", někdo měl rodinnou oslavu. Kdo
neabsolvoval ani jednu z předchozích
akcí, mohl využít možnosti zahrát si na
veřejném "Jarním turnaji v pétanque".

Počasí se k naší radosti po předchozích
nevlídných dnech umoudřilo. Hráči byli
rozlosováni do skupin, ve kterých absolvovali po šesti zápasech. Pak už následovalo vyřazovací play off, ve kterém
pokračovali jen hráči na prvních dvou
místech z obou skupin. Výsledné pořadí
nebylo jako obvykle až tak podstatné,
důležité bylo především to, že jsme se
dobře bavili a užili si společně příjemné
slunečné odpoledne. Nejúspěšnější hráči obdrželi tradičně i drobnou cenu.
Velká brigáda ve Vysokém lese
V sobotu 8. června brzy ráno 15 brigádníků vyrazilo na Triangl, aby zde celé
sobotní dopoledne pracovali místo toho, aby doma odpočívali po náročném
týdnu. Někdo stahoval kůrovcem a
vichřicí poškozené dřevo, jiní ho řezali,
štípali, odváželi a rovnali pod přístřeškem. Další brigádníci sekali a uklízeli
trávu, brousili, napouštěli a poté ještě
natřeli dřevěné sezení kolem ohniště a
lavičky. K tomu jsme stačili uklidit ohniště, plochu kolem něj i v přístřešku.
Všem přítomným patří velké poděkování za spoustu odvedené práce.
R. Tulka

Omluva
V minulém čísle Zpravodaje jsem uvedl, že "traktorista při navážení hnoje zničil
část odvodňovacího rigolu podél obecní cesty na Olešku". Se zmíněným traktoristou jsem se náhodou při venčení psa potkal - sdělil mi, že rigol nezničil, protože v
tomto místě (horizont u křížku) mají povoleno navážet hnůj na pole a tudíž, že zde
rigol ani nebyl. Chtěl jsem si informaci ještě ověřit u ing. Beranové, která měla
stavbu na starosti. Protože mi neodpověděla, beru sdělení traktoristy za fakt. Tudíž považuji za svou povinnost veřejně se v tomto čísle Zpravodaje omluvit zmíněnému traktoristovi (nepředstavil se mi) za uvedení mylné neověřené informace.
R. Tulka
Červen 2019
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HOUPAČKA
FOTBAL

Opravdu, velmi kolísavé výsledky předvedli hráči Áčka v letošní sezóně. Před dvěma měsíci je chválíme za zlepšení a
závěr byl opět mizérie. Zvláště v zápasech s týmy, se kterými jsme měli bojovat o postup, přišly kolapsy. V Podluží v 82. minutě
stav 0:1, nakonec prohra 2:1. S Chřibskou se doma vede 2:0 v poločase, pak 3:2, a na závěr je z toho prohra 3:5. Ve Františkově se prohraje 2:1 (s mužstvem o sto let starším) a vrcholem je debakl 8:2 v České Kamenici, kde dva naše góly dává obránce
Jarda Vítek. Hráči, kteří by svým talentem měli bez problému na B třídu, se doplácají na čtvrté místo v pralese. Jo, pánové.
Vždycky jsem vám říkal, že bez tréninku ani Messi netrefí bránu. O mizerné fyzičce už vůbec nemluvě. Je sice hezké, že na domácí zápasy jsme soutěž vyhráli, když z venkovních hřišť i předposlední Huntířov přivezl více bodů než my!
-ckPOSTUPUJE

Mladší žáci v bídném ročníku předvedli bídnou docházku a bídné výsledky. Poslední, desáté místo. Pouhé tři body. Je
sice fakt, že předposlední Jílové a Rumburk „B“ na 8. místě měli 6, resp. 7 bodů, ale to nic nemění na situaci. Hráči nechodili na
tréninky ani na zápasy a tak jsme také platili pokutu za nedostavení se k utkání a nebo se duel odložil, když několik hráčů dostalo rýmičku a venku fakt docela pršelo (sic!). Děkujeme tímto trenéru žáků Mírovi Labudovi mladšímu, který dvě sezóny trpělivě
bojoval se všemi problémy a mužstvo vedl, co se dalo. Nemůžeme se divit, že za současné situace už nenachází dosti sil k pokračování a odchází z pozice vedoucího a trenéra žáků.
Starší přípravka se pochlapila. Po dlouhé době nám alespoň jeden mančaft udělal radost. Pod vedením Lucie Kočegurové uhráli naši hráči druhé místo v okrese, když do poslední chvíle bojovali o první pozici s mužstvem Benešova a skončili o jediný bod pod vrcholem. Gratulujeme tímto k velkému, byť dílčímu úspěchu, který totiž asi nebude mít velký efekt. Většina hráčů
totiž ve své kategorii končí. Někteří u nás přestávají hrát, protože dojížděli z okolí. Další si chtějí vyzkoušet svou věkovou skupinu v jiných týmech a přestupují. Tak nám do mladších žáků zase zůstává jen hráčské torzo a to znamená, že po letech máme
opět pouze jediné družstvo mládežnického fotbalu.

PINEC

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Dne 25.5.2019 se uskutečnil ve
sportovní hale v Markvarticích 5.ročník
turnaje ve stolním tenisu „O pohár starosty obce Markvartice“, kterého se
zúčastnilo rekordních 43 hráčů z celých
Čech. Z tohoto počtu bylo také 5 účastníků z Německa, kde hrají poměrně vysokou soutěž, přesto na naše hráče nestačili. Na prvním místě skončil Aleš
Bauer, druhý byl Lukáš Jindrák, oba
z České Lípy, třetí příčku obsadil Jan
Zahradník z Bratříkova a čtvrtý byl Vojtěch Gruber z Děčína. Tito čtyři hráči
hrají 3. ligu, tak už něco umí a bylo se na
co dívat. Chtěl bych moc poděkovat OÚ
v Markvarticích v čele se starostou, který nám vyšel při organizaci turnaje ve
všem vstříc. Dále bych chtěl poděkovat
všem sponzorům, hlavnímu pořadateli
Milanu Lopušanovi a ostatním, kteří se
podíleli na přípravě haly.
Text a foto: Jiří Komárek.
Červen 2019

5

TALENT

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

TALENT

SPORTFOTBAL KEMP

Další skrytý talent schovává ve svých útrobách naše
škola, potažmo obec. Před necelým rokem začala
žákyně zdejší sedmé třídy Natálie Techlová veslovat v klubu VK Slavia Děčín. A dnes již vozí medaile ze závodů, kde ve své kategorii skif získává první
místa. Zvítězila například v „Ústecké zatáčce“ a
také porazila všechny soupeřky v „Memoriálu J.
Vejlupka“ v Lysé nad Labem.

MARKVARTICE 2019

Takže Natko: ať ti to vesluje a voz další medaile!
(A když vyhraješ, nezapomeň všude říkat, že jsi
z Markvartic).

15.7.—19.7.2019
Každý den od 08:00 do 16:30 v areálu hřiště
v Markvarticích.
TJ SK MARKVARTICE a FC TEMPO PRAHA


Sportovně fotbalový kemp vedený profesionály z jedné z největších fotbalových základen mládeže v republice—FC TEMPO Praha.



Bližší informace a přihlášky na telefonu 723785525
nebo emailové adrese lookzeman@gmail.com



Cena 1.500,- - 2.000,- Kč (dle počtu přihlášených)



Děti registrované v TJ SK Markvartice mají velmi výhodný příspěvek od klubu.
Bližší informace na letácích a plakátech!

JINÉ

Tak co, milí helikoptéroví rodiče. Co když zrovna zde, pod
vedením profesionálů zjistí váš spokojený otylý chlapec, že
ho fakt nebaví funět u počítače (pardon, spíše u tabletu či
se smartphonem), nebo se válet na trampolíně u bazénu,
ale že by chtěl taky umět běhat a sportovat jako jiní kluci
nebo holky. Nebo že by vaše dítě bylo opravdu, ale opravdu
tak unavené, jak se vám denně jeví a jak vám denně vykládá? Tak to zkuste! Přihlaste ho a otestujte mezi ostatními.
Uvidíte, že to má něco do sebe.
Na webových stránkách děčínského magistrátu nebyl v den uzávěrky tohoto Markvartického zpravodaje
zveřejněn aktuální seznam zubní pohotovosti na II. pololetí 2019.
V případě akutních zubních problémů se obracejte na svého stomatologa
a sledujte web Magistrátu Děčín,
stránky Občan—Zdravotnictví a sociální péče—Rozpis stomatologické pohotovosti.
http://www.mmdecin.cz/obcan/zdravotnictvi-a-socialni-sluzby

Děti z naší mateřské školy tímto velmi děkují panu Václavu Kolmanovi, který jako
každý rok zcela nezištně vyrobil šerpy pro
jejich „Poslední zvonění“ a kromě jiného
také vytiskl hezké vzpomínkové tablo.
Foto:internet

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ. JISTĚ SI VŠICHNI PŘEJEME, ABY SE LETOŠNÍ LÉTO
VYDAŘILO PO VŠECH STRÁNKÁCH. ABY PŘINESLO ÚRODU NA ZAHRÁDKÁCH
I NA POLÍCH, ABY BYL DOSTATEK VLÁHY ALE TAKÉ SLUNKA A JASNÉ
OBLOHY. TO SI SICE MŮŽEME PŘÁT VŠICHNI, ALE REALIZACE NENÍ NA NÁS.
CO ALE URČITĚ OVLIVNIT MŮŽEME, JE TO, JAKÉ LÉTO SI UDĚLÁME
SAMI PRO SEBE I PRO OSTATNÍ.
PROTO VÁM VŠEM PŘEJEME:
MĚJTE KRÁSNÉ LÉTO, DOVOLENÉ PLNÉ ODPOČINKU A VAŠE DĚTI
AŤ PROŽIJÍ NÁDHERNÉ A NEZAPOMENUTELNÉ PRÁZDNINY.
TO VÁM VŠEM PŘEJE ZA OBEC A ZA CELÉ ZASTUPITELSTVO
STAROSTA TOMÁŠ RENKA.
MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ
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