Číslo 1/2015

duben 2015

OBŠŤASTNÍK MARKVARTICKA
Zpravodaj obcí Markvartice, Příchvoj, Rakov, Skuřina
Hřmenín, Netolice, Leština, Mrkvojedy a Spařence

ČASOPIS IS NOT DEATH!
A je to tady. Po letech opět další číslo Markvartického Obšťastníku! Taky už bylo na
čase. Vždyť jak jinak se chcete dovědět něco víc o dění v naší obci? V tomto vydání si
přečtete například o novém traktoru, dozvíte se, co bude z bývalé školy, nabídneme
ochutnávku z kultury atd., atd.
Takže si v klidu sedněte, dejte si kafíčko nebo si otevřete pivko a čtěte, právě
začínáme.

JEDE TRAKTOR, JE TO BĚLORUS!
V roce 2014 obec Markvartice požádala o dotace ministerstva životního prostředí na
zametací zařízení. Povedl se nákup traktoru se zařízením v ceně cca 800 000,- Kč, na což byla
dotace 80%. Nákupem této techniky se vyřeší spousta problémů týkající se samostatnosti
obce v oblasti technické údržby obcí. Obec již nebude závislá na technice, kterou si musela
půjčovat nebo pronajímat. A navíc, ten pocit, vlastnit traktor!:-)
Traktor je značky Belarus, označení 320.4, s výkonem 36 koní a pohonem všech čtyř
kol. Při posouzení kvality a ceny je to ideální volba. Tento traktor je bytelnější než ostatní
stroje ve stejné třídě, není to žádné „elektronické chrastítko“.
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Výhodou traktoru je, že
k jeho řízení stačí řidičský průkaz
skupiny B. Tedy jej mohou vesele
obsluhovat

pracovníci

obce.

Traktor kromě toho, že jezdí vpřed
a vzad, dokáže vykonávat spoustu
dalších

činností.

Má

zametací

zařízení, sekací zařízení, sněhovou
radlici a zapůjčenou nakládací
lžíci. Zametací stroj může kropit a
zametat prach do sběrné nádoby.
Pomocí tohoto stroje se mohou
uklízet ulice jednotlivých vesnic od prachu či dalších nečistot vznikajících např. při sklizních
zemědělských plodin. Odpadne tedy pracné ruční zametání zaměstnanců obce.
Sekací rameno může sekat příkopy a břehy, kde se to doposud muselo sekat
křovinořezy a bylo to poměrně náročné. Toto zařízení zvládne posekat i lehké křoviny a
dosáhne až 3 metry od traktoru. Jen doufejme, že Okresní správa silnic se o této jeho
dovednosti nedoví, v opačném případě nám přestanou již tak málo sekané příkopy udržovat
úplně. Pomocí sněhové radlice se samozřejmě dá shrnovat co asi?
Díky nakládací lžíci se mohou nakládat různé materiály a využívat tak lépe obecní
nákladní automobil - multikáru, který se používá jak k opravě obecních cest, tak k převozu
jakéhokoliv materiálu. Tato lžíce dokáže upravit různý terén, čímž se usnadní další potřebné
práce.
V budoucnu se plánuje pořízení sklopného vleku, čímž se konečně vytvoří klasický
vesnický tandem „traktor plus vlek“, a také je v plánu pořízení štěpkovacího zařízení, resp.
„špalíkovače“, pomocí kterého by bylo možné využít křoviny a prořezy z údržby obce na
topení. Rovněž se uvažuje o koupi klasického mulčovače za traktor, který by našel uplatnění
při údržbě sadů, které obec vlastní např. u Hřmenína či Rakova.
Traktor i s příslušenstvím má své depo ve staré stodole, tzv. „Židovně“, tyto prostory
se postupně dávají do pořádku a budou sloužit k těmto účelům.
Popřejme tedy našemu novému traktoru mnoho zdaru a bezporuchový provoz.
F.Šolc, Mgr. P. Palička
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SBOHEM ŠKOLO!
Každá obec by měla mít několik bytů pro lidi, kteří nemají z různých důvodů možnost
dále žít ve svých domovech, resp. nejsou schopni ve stávajících příbytcích bydlet, a tak byl
nalezen program ministerstva pro místní rozvoj, který podporuje sociální bydlení. Budova
bývalé školy v Markvarticích již 33 let neplnila své poslání, nebylo pro ni využití a postupně
chátrala. Proto se v roce 2014 začalo s její rekonstrukcí s cílem vytvořit zde namísto místnosti
s katedrou, lavicemi a tabulí, či namísto kabinetu - pečovatelské byty.
Dotace byla na jeden byt 600 000,- Kč. V budově je 8 krásných bytů, celková dotace
byla tedy 4 800 000,- Kč. Celková cena se vyšplhala na 6 800 000,- Kč, rozdíl 2 000 000,- Kč
zaplatila obec.
Byty jsou určeny pro občany nad 70 let věku, kteří nevlastní nemovitost, ale jsou nebo
byli občany obce Markvartice. Druhou kategorií jsou lidé, kteří mají sníženou schopnost
bydlet sami a jsou závislí na pomoci jiného člověka.
V rámci rekonstrukce bylo nutné nejprve budovu řádně odvlhčit, což představovalo
podkopání terénu a položení izolace proti vlhkosti. Budova měla pro školu typická velká
okna, tato byla vyměněna za nová, menší.
Byty jsou ve dvou patrech, v každém patře jsou 4 byty. Celá budova je kompletně
bezbariérová, nechybí proto ani výtah. Každý byt obsahuje kuchyňku a prostornou koupelnu s
bezbariérovým sociálním zařízením.
Vytápění budovy je zatím pomocí elektrokotle, ale plánuje se v budoucnu změna na
tepelné čerpadlo. To je ale na obecní prostředky zatím příliš velká částka, bude tedy nutné
žádat o příslušnou dotaci a této využít také k vnějšímu zateplení celé budovy.
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Střecha budovy by si zasloužila celkovou výměnu, to se zatím nepodařilo, provedly se
jen základní opravy. Ne že by se střecha chystala spadnout zítra, ale je otázkou několika málo
let, kdy se výměna střechy musí provést, a to by se dalo spojit s vestavbou dalších bytů
v podkroví.
Za budovou je velká zahrada, která by měla sloužit k venkovnímu odpočinku jak
pasivnímu (parčík, lavičky, altánek), tak k aktivnímu (možnost zelenino-ovocné zahrádky).
K budově bude patřit také parkoviště pro auta, které se zřídí v bývalé zahrádce školy
směrem ke kostelu. Pokud by plechových miláčků bylo víc, mohou se další parkovací místa
zbudovat v zadní části zahrady.
Tak tedy: „Sbohem školo, prázdniny tu ještě nejsou, ale nové byty ano!“
F. Šolc, Mgr. P. Palička

CO JE NOVÉHO?
NETOLICE
V Netolici probíhá oprava sochy Ježíše Krista, která byla zarostlá tújemi a téměř
vůbec nebyla vidět. Túje byly odstraněny, socha rozebrána a byla vybudována nová
základová deska. V současné době je socha v rukou odborníka, který chemicky opravuje její
povrch. Brzy by mělo dojít k vrácení sochy zpět na místo a k výsadbě nových vhodných keřů
či růží okolo (dle domluvy s místními obyvateli). Celá akce by měla být dokončena během
první poloviny roku 2015.

PŘÍCHVOJ
Již zhruba 5 let probíhá v Příchvoji rekonstrukce Kaple sv. Petra a Pavla. V roce 2014
došlo k dokončení opravy střechy, na které je nyní dřevěný šindel. V dalších letech by mělo
dojít k odvodnění stavby.
Příznivci kýče různého druhu by zaplakali, neboť na začátku tohoto roku bylo u kaple
odstraněno vážicí zařízení z dob JZD, které se ke kapli skutečně esteticky nehodilo. Rovněž je
v plánu oprava plotu okolo kaple, neboť tento je ve velice špatném stavu a hyzdí tuto
památku.
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Celkovou situaci od začátku rekonstrukce stěžuje problém s vlastníkem kaple. Ať se to
zdá neskutečné, majitelem kaple byla totiž kaple sama, skutečně to takto bylo zapsáno na
katastru nemovitostí. Proto byl vytvořen spolek chalupářů a místních nadšenců, který jedná za
tuto kapli a zařizuje vše potřebné, neboť budova kaple nemá nohy, aby si mohla dojít sama
vyřídit potřebné záležitosti na úřadech, a také neumí mluvit. V současné době je kaple
majetkem Katolické církve Litoměřice, v letošním roce se bude žádat o převedení kaple na
obec Markvartice, aby bylo snadnější tuto stavbu spravovat.

RAKOV
V minulých letech se v Rakově podařilo udělat nové asfaltové povrchy cest, v loňském
roce se zde prováděla běžná údržba parčíku a koupaliště a investovalo se do projektu
odbahnění rybníka. Doufejme, že bude schválena dotace, v tom případě by letos mělo dojít
k odbagrování více než jednoho metru bahna v celé ploše rybníka, což je poměrně velké
množství. Měla by se provést kompletní oprava hráze mezi rybníkem a koupalištěm, kde se
plánuje nové stavidlo, které rozvede většinu vody z přítoku potrubím kolem rybníka a jen část
půjde do rybníka. Tato operace je nutná jednak z důvodu možného efektivnějšího zadržení
většího množství vody, jednak předcházení vylévání vody s následnými škodami.

LEŠTINA
V Leštině dojde k rozšíření veřejného osvětlení a k opravě starého osvětlení, jelikož
také není ve stavu dobrém, ani dostatečném. Bude třeba rovněž vyřezat náletové dřeviny,
které zasahují do veřejného osvětlení.

HŘMENÍN
Ve Hřmeníně proběhla běžná údržba, v zimě se provedl prořez křovin na obecním
pozemku před Javůrkovými, které zasahovaly (míněno křoviny) až na sousední pozemky. Byl
postaven plot nad rybníkem, místní ve spolupráci se Zemou Markvartice vyčistili rybníček a
vyřezali náletové dřeviny nad břehem. Momentálně probíhají odvlhčovací práce místní kaple.

MRKVOJEDY
V roce 2014 zde došlo k rekonstrukci veřejného osvětlení, v celé osadě Mrkvojedy
bylo zrekonstruováno vedení elektrických rozvodů nízkého napětí a toto bylo umístěno do
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země. Součástí toho bylo vystavění nového veřejného osvětlení a osazení ledkovými
lampami. Další akce, která se zdařila, byla rekonstrukce stávající budovy transformátoru,
kterou provedl sám ČEZ navzdory tomu, že chtěl původně na jeho místě postavit
transformátor nový na železobetonovém kůlu. To však obec zamítla, a tak se nyní
transformátor pyšní novou fasádou a upraveným okolím.

SKUŘINA
Ve Skuřině proběhla také rekonstrukce veřejného osvětlení a kompletně bylo
vybudováno nové vedení nízkého napětí, které je vzhledem ke skalnatému podloží vedeno
nadále vrchem. Dále byly položeny nové asfaltové povrchy cest. Došlo k převodu pozemku,
na kterém stojí pomník památce 2. světové války, na obec, tento pomník byl v loňském roce
upraven. Ve Skuřině byla také opravena část kanalizace vedoucí od autobusové zastávky,
která podmáčela jeden sousední dům (řeč je o kanalizaci).

SPAŘENCE
Ve Spařencích byla provedena oprava, resp. výstavba obrubníků u č.p. 1 až 2, kde
voda při prudkých deštích zalévala zahrady sousedních nemovitostí více, než bylo zdrávo.
Dále byla opravena cesta a přes ni byl instalován svod vody.
Začalo se s čištěním rybníka (bývalého koupaliště), ten byl na podzim vypuštěn a na
jaře by měl být odbahněn a poté do něho zpět přivedena voda. V plánu je ještě oprava
rozbitého potrubí za hrází a v budoucnu vybudování parčíku kolem rybníka, lavičky, možná
malé dětské hřiště.

MARKVARTICE
V Markvarticích se mimo jiné začalo svépomocí s opravou „Židovny“. Problémem
zůstává, že ještě stále je polovičním vlastníkem, kdo jiný, než Židovská obec v Praze. Bude
ještě třeba se řádně majetkově vypořádat, ale každopádně tato stodola bude potřeba k umístění
výše zmíněné techniky, dále pro potřebu skladování materiálů, eventuálně pro dočasné
uskladnění tříděného odpadu.
Na pozemku bývalého domu „u Drapáků“ bylo položeno 10 metrů kanalizace, aby
svedla vodu, podmáčející sousední dům, do stávající kanalizace.
V budoucnu bude potřeba provést opravu dalších chodníků v Markvarticích, zatím se
čeká na vhodnou dotaci, protože obec sama není schopna toto uhradit. Jedná se totiž také o
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přemístění některých sloupů elektrického napětí, které jsou dokonce i uprostřed chodníku.
ČEZ, který sem tyto sloupy kdysi instaloval, je sám přemístí asi pouze v našich nejkrásnějších
snech.
F.Šolc, Mgr. P. Palička

KDO SE NARODIL


4. 2. 2014: Mia Mitráš
Markvartice, matka: Aneta Murasová, otec: Michael Mitráš



24. 2. 2014: Eliška Rohlíčková
Hřmenín, matka: Michaela Rohlíčková, otec: Petr Rohlíček



28. 3. 2014: Vanesa Murhová
Markvartice, matka: Kateřina Plíšková, otec: Andrej Murha



2. 5. 2014: Nela Janouchová
Markvartice, matka: Pavlína Marková, otec: Radek Janouch



22. 11. 2014: Hana Kelbichová
Netolice, matka Petra Kelbichová, otec: Milan Kelbich

CO KULTURNÍHO SE DĚLO V ROCE 2014


1. 2.: Markvartice – tajemství rodů v dokumentech a ve fotografiích – Josef Jirků
(Hostinec U Markvarta)



22. 2.: Masopusť + Divadelní spolek Markvart - Teplé místo aneb Markvartovy lázně
(Hostinec U Markvarta)



29. 3.: Divadelní spolek Markvart - Teplé místo aneb Markvartovy lázně (Markvartice
u Děčína)



12. 4.: Divadelní spolek Markvart - Teplé místo aneb Markvartovy lázně (Praskačka)



10. 5.: Setkání (Keltské Šance)
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6. – 8. 6.: Česká květnice (Planta Naturalis)



19. 7.: Dětský den (Příchvoj)



27. 7.: Dětský den (Markvartice)



9. 8.: Hasiči jdou na Sněžku (výlet)



23. 8.: Otevřený vzduch Spařence 2014



30. 8.: Přednáška antropoložky Mgr. Marcely Horákové (kostel sv. Jiljí)



6. 9.: Posvícenská zábava (Hostinec U Markvarta)



13. 9.: Slavnosti Mrliny (Příchvoj)



20. 9.: Divadelní spolek Markvart - Teplé místo aneb Markvartovy lázně (Hostinec U
Markvarta)



5. 10.: Vítání občánků (Hostinec U Markvarta)



17. 10.: Divadelní spolek Markvart - Teplé místo aneb Markvartovy lázně
(Libošovice)



7. 11.: Pohádková noc (pozemky Planta Naturalis)



29. 11.: Divadelní spolek Markvart - Teplé místo aneb Markvartovy lázně (Sobotka)



13. 12.: Předvánoční koncert – Ze Šuplíku (kostel sv. Jiljí)



24. 12.: Štědrodenní odpoledne (kostel sv. Jiljí)
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DIVADLO ŽIJE
Již čtvrtou sezónu funguje
v Markvarticích

divadelní

činnost,

která zde má své kořeny už v dávné
minulosti.

Divadelní

pojmenoval

soubor

„Divadelní

se

spolek

Markvart“ a hraje výhradně své
vlastní hry, laděné do velmi veselé
nálady. Jelikož se tato představení
setkávají s velkým ohlasem a oblibou,
spolek vyjíždí se svými hrami i daleko za hranice našeho okrsku. Navštívili tak už
Markvartice u Děčína, kde navázali již tradiční družbu, Příchvoj, Praskačku u Hradce
Králové, Libošovice, Sobotku. V plánu jsou i další místa, a tak doufejme, že se spolku bude
nadále dařit tak, jako se dařilo doposud.
Mgr. P. Palička

OTEVŘENÝ VZDUCH SPAŘENCE
Malý jednodenní hudební festiválek ve Spařencích zaujímá již tradiční místo v celkem
pestré nabídce kulturního programu obce Markvartice. Jeho jméno Otevřený vzduch je nejen
parafrází na omletá pojmenování Open
air festival, ale odpovídá image celé
akce,

totiž

otevřenosti

různým

hudebním žánrům, různým typům lidí a
celkové otevřené přátelské atmosféře. Je
zde tedy možnost poslechnout si vše od
country až po hardcore. Letošní 4.
ročník nabídne 8 kapel a proběhne 15.
srpna. Budeme mu přát hlavně hezké
počasí.
Mgr. P. Palička
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OBNOVA OVOCNÝCH STROMOŘADÍ NA
MARKVARTICKU
V Čechách se ovocná stromořadí kolem cest zakládala již v 18. století za Marie
Terezie a jejich význam byl trochu jiný než dnes. Ovocné stromy tvořily stín pro lidi i tažná
zvířata, ovoce bylo deputátem pro cestáře a též pojistkou při přesunech vojsk, aby vojáci
nehladověli. Proč tedy ovocné stromy kolem silnic a cest sázet dnes, když z toho už nic není
potřeba? Je tu totiž ještě jiný pohled, jiný význam. Chceme obnovit a zachovat tu krásnou
krajinu Markvarticka a také přírodu pro další generace. Chceme, aby nám tady bylo společně
dobře a byl tu i živý turistický ruch. Ovocné stromy, to jsou překrásné květy na jaře, barevné
plody v létě a na podzim a možnost ochutnání nejrůznějšího ovoce. Ovoce má ráda také polní
zvěř a květy i plody zase včely a hmyz. Navíc, koruny ovocných stromů jsou daleko menší
než koruny stromů lesních, a proto tolik nepřekáží silniční přepravě.
V současné době můžeme s radostí říci, že po 7 letech práce jsou téměř všechna vhodná místa
kolem silnic a také polních cest osázena. V následujícím období nás čeká práce na
zapěstování korunek stromů a také doplňování volných mezer a stromků poničených.
Následuje trochu statistiky:
Třešeň
Jabloň
Slivoň
Hrušeň
Kdouloň
Celkem ovocných stromů

Je vysázeno
240
440
390
75
3
1148

Muselo být opětovně vysázeno
65
150
60
15
0
290

Hlavní úbytek stromků způsobuje srnčí zvěř /oloupání kůry, pletivo nepomůže,
zemědělská a silniční technika a v případě jabloní se někdy stromky neujmou, zaschnou, jako
se tomu stalo při první výsadbě podél silnice k Leštině.
Všechny stromky pro nás pěstuje školka Mcely. Snažíme se sázet co nejvíce různých
odrůd od každého druhu, aby to bylo zajímavé a ovoce dozrávalo postupně. Téměř všechny
jabloně jsou naštěpovány z roubů místních stromů a snad se tak zachrání staré a místní odrůdy
jako třeba malinové holovouské, řehtáč soudkový nebo žlutá třešeň z Rakova. V budoucnu, až
stromy budou plodit, chceme alespoň některé opatřit informačními cedulkami pro poučení a
poznávání pro ty, koho to bude zajímat.
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Až půjdete na procházku nebo se projet na kole, můžete už v letošním roce tu a tam
ochutnat první plody a nebo si třeba natrhat na ovocné knedlíky.
Ing. B. Bradna

CO JE NOVÉHO VE FIRMĚ PLANTA
NATURALIS?
Je asi všeobecně známo, že hlavním cílem firmy je pěstování a produkce osiv
nejrůznějších druhů rostlin především české flóry, ze kterých se potom sestavují směsi pro
osévání květnatých luk. Tento zajímavý, ale také náročný úkol se snažíme naplňovat už více
než 20 let. Stále ale zůstáváme jedinou takovou firmou ve východní Evropě, což značí
složitost tohoto pěstování.
Ve velkém se také sklízí množství léčivých bylin a to jak natí, tak květů i kořenů.
Tento materiál se potom suší a dodává různým firmám k dalšímu zpracování do čajových
směsí a podobně. Je třeba říci, že v tomto oboru je velká konkurence ze zemí, kde je laciná
pracovní síla, a proto jsou výkupní ceny tlačeny stále dolů. Dodáváme hlavně českým firmám,
které alespoň maličko zohlední čerstvost a kvalitu našich bylin.
V posledních letech si k nám také zákazníci jezdí pro velké zapěstované trsy různých
květin, skalniček i léčivek, které si pak vysazují do svých zahrádek.
Veškeré pěstování je závislé na velkém množství ruční práce, je to především pletí
porostů, ale také ruční sklizeň bylin a semen. Stále hledáme pro tyto práce šikovné
brigádníky, tedy spíše brigádnice, neboť ženy mají v této činnosti větší trpělivost. Problémem
je, že tato náročná práce se musí vykonávat jak kvalitně, tak i s určitým výkonem, aby se
vůbec vyplatila a nechala zaplatit, a to dovede málokdo. Bude to tedy asi věčný problém.
Využíváme této příležitosti a již nyní vás zveme na 16. ročník České květnice, svátku
květin a našeho venkova, která se bude konat od pátku 5. června do neděle 7. června. Jarní
prodej květin z pole bude probíhat vždy v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne od 17. dubna
do 16. května.
Naše pozemky jsou pro všechny pěší stále otevřeny, rádi vás kdykoliv na nich
uvidíme, můžete si vše zblízka prohlédnout a nebo jít jen tak na procházku.

Ing. B. Bradna, Ing. Z. Nikodémová
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LESNÍ LOUKA U VLČÍHO POLE
Ve výběžku skuřinského katastru, obklopena křižáneckými lesy, se nachází unikátní
květnatá louka s bohatstvím vzácných druhů rostlin, například orchidejí. Najdete ji poměrně
snadno, pojedete-li po silnici ze Zelenecké Lhoty směrem na Vlčí Pole. Vjíždíte do lesa a
nejprve vpravo míjíte odbočku na lesní silničku a asi po 100m je vlevo vjezd do lesa. Již ze
silnice můžete vidět část této louky, která je asi 50m v hloubi lesa.
Louka se skládá ze dvou částí, přerušených úzkým pruhem lesa, a má plochu asi 0,5
ha. Od jihu, z mírného svahu, je napájena malým potůčkem, který udržuje stálou vhkost luční
půdy. Brzy na jaře se objeví v jižní části té menší louky nápadné květy bledulí. Ale
nejkrásnější je asi období měsíce května a začátku června, kdy rozkvétají orchideje. Je tu
růžově až červeně kvetoucí prstnatec májový ve stovkách rostlin, pak následuje prstnatec
Fuchsův a bíle kvetoucí voňavý vemeník dvoulistý a zelenavý. Modře kvete kosatec sibiřský.
Během léta rozkvétá mnoho dalších druhů zajímavých rostlin, a když nastává podzim, můžete
zde objevit další velkou vzácnost - modře kvetoucí hořec hořepník, toho je ale na obou
částech louky jen několik trsů.
Už to bude 30 let, co skupina mladých lidí tuto louku zachránila před přirozeným
procesem přeměny v les, neboť louka se tenkrát už dlouho nesekala. Musel se vyřezat nálet
lesních stromů, odstranit stařinu a provést malé odvodnění vyhloubením stružky, aby se louka
nechala sekat traktorem. Dnes se tato louka pravidelně jednou do roka seče až v měsíci září,
aby se rostliny rozsemeňovaly, pak nám ji zemědělský podnik nařádkuje a následně se ručně
nakládá a materiál odváží na okraj louky, kde ještě může pomoci k ubytování mnoha
živočichům. Na posekané louce se „za odměnu“ na podzim objeví krásní kozáci a křemenáči.
Bohužel se v minulosti stávalo, že myslivci na některou část louky vyváželi všelijaké
krmení pro zvěř, které na místě hnilo, vyloužil se z něj dusík a široké okolí bylo nenávratně
zničeno, neboť orchideje a i jiné druhy toto hnojení nesnesou. Na takovém místě pak rostou
jen kopřivy.
Pokud tuto unikátní louku navštívíte, můžete se dál vydat podle potůčku lesem nahoru,
až se dostanete k lesní studánce s čistou pitnou vodou. Řízením osudu je již několik let tato
studánka zakryta obrovským vývratem starého smrku, jehož kořeny dnes dělají studánce
střechu. Na jaře je celé prameniště plné bledulí. Když vylezete od studánky nahoru po
prudkém svahu, po chvilce již před sebou uvidíte dřevěný kříž a dvě staré lípy jako pozůstatek
bývalého kostelíčka zaniklé vesnice Křižánky, dnes je vše schované ve smrkovém lese. Ale to
by již bylo jiné, další povídání.

Ing. B. Bradna
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MATEŘSKÁ ŠKOLA MARKVARTICE
„Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom ho získali.“
Jean Jacques Rousseau
V záři roku 2014 oslavila školka 36 let své působnosti. K tomuto datu byla kapacita
školky navýšena na 35 dětí. Z tohoto počtu jsme v tomto školním roce vytvořily dvě třídy.
Jedná se o třídu předškoláků (13). V současné době má školka pět zaměstnanců (3
pedagogické a 2 nepedagogické).
Vzhledem k navýšení počtu dětí zřizovatel poskytl prostor v budově obecního úřadu,
aby starší děti měly vhodné podmínky pro přípravu do školy. Předškoláci mají už po zápise
do prvních tříd a všichni byli úspěšní.
V loňském roce byla upravena i školní zahrada. Byl vystaven nový herní prvek
„pirátská loď“. S terénními úpravami před samotnou instalací prvku nám v rámci brigády
pomohli rodiče. Z hlíny, která byla
vykopána pro základy, vznikl v zadní
části zahrady umělý kopec. Tento kopec
jsme měly možnost využít v prvním
lednovém týdnu, kdy k dětské radosti
napadlo

pár

centimetrů

sněhu.

V

letošním roce bychom chtěly s úpravami
zahrady ještě pokračovat. Rády bychom
zastřešily

pískoviště,

pořídily

nové

houpačky a trojhrazdu.
„Nejvzácnější šperk, který můžeš mít okolo svého krku, jsou ruce tvých dětí“.
Kolektiv pedagogů si je vědom, s jakými poklady má tu čest, a proto si pro své
svěřence vždy pečlivě naplánuje celoroční program akcí. V měsících září až listopad děti
absolvovaly plavecký kurz v Jičínském areále, představení kouzelníka a dvě divadelní
představení. V měsíci říjnu si vaši nejmladší připravili pásmo písniček a básniček k přivítání
nových občánků v naší obci. V předvánočním období si děti pro své rodiče připravily v rámci
vánoční besídky představení nazvané „Vánoční příběh“. Dětem se představení podařilo
nacvičit na výbornou, a proto se s ním odvážily vystoupit i na Štědrý den v kostele sv. Jilljí. V
pátek 20. února oslavily děti ze školky masopust školním karnevalem. Všichni měli překrásné
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masky. Pedagogický sbor si společně se svými žáky připravil pro rodiče překvapení. Po
společném vystoupení následovala dramatizace pohádky „O třech prasátkách“ v podání
učitelek. V prvním březnovém týdnu některé děti absolvovaly lyžařský kurz ve Vysokém nad
Jizerou. Na konci týdne všech deset dětí zvládlo jízdu na vleku a následný sjezd dolů. Za svůj
výkon si všechny zasloužily medaili. V měsíci březnu se kromě divadélka a exkurze do
Dobrovického muzea, konal také první ročník pěvecké soutěže Markvartský slavíček. Do
soutěže se zapojili téměř všichni žáci a všichni zúčastnění vyhráli.
Mgr. A. Egrtová

VÝTVARNÉ DÍLNIČKY PRO MALÉ LIDIČKY
Od července mají děti možnost
navštěvovat

výtvarné

dílničky

v

Markvarticích. Kurz nejprve vznikl na
popud některých maminek jako letní
kurz, a když se děti hlásily, že by rády
pokračovaly i během školního roku, byla
jsem moc ráda a dílničky tak fungují
nadále.

Děti

jsou

všechny

věkově

přibližně stejně staré. Nejmladší malý
výtvarník má něco přes dva roky, ale jinak kurz navštěvují děti od tří do pěti let.
Na kurzu se děti učí úplné základy, tzn. držet správně tužku, stříhat, lepit, kreslit,
vybarvovat, ale i míchat barvy. A protože se někdy sejde dětí více, jsou nuceny se střídat o
pomůcky, jako jsou nůžky nebo lepidlo, a tím se učí být trpělivé. Občas děláme cvičení na
uvolnění zápěstí a prstů nebo kouzlíme s barvičkami, to když jsou děti rychlé a zbývá ještě
trocha času. Jednotlivé úkoly jsou variabilní, to znamená, že děti si postupně zkoušejí různé
techniky, které mezi sebou i kombinují. Během hodiny je vždy plno legrace. Děti jsou již na
sebe zvyklé, takže se těší nejen na dílničky, ale i na sebe. Nejvíce se ale děti těší vždy na
bonbon, který si vybírají z pytlíčku za odměnu.
Práce dětí si budete moct prohlédnout na společné výstavě žáků kurzu kreativního
atelieru. Plakátek bude jistě vyvěšen na nástěnce. Kurzy probíhají každé pondělí od 16:15 v
knihovně v Markvarticích. Další informace jsou k nahlédnutí zde: www.kreativni-atelier.cz
MgA. A. Brabcová
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OHLÉDNUTÍ SE ZA LOŇSKÝM ROKEM
POHLEDEM ZEMĚDĚLCE
Zemědělská společnost ZEMA MARKVARTICE a.s. hospodaří v okrajové řepařské
oblasti v nadmořské výšce 330 - 398 m. n. m. a to v katastrálních územích Hřmenín,
Markvartice, Příchvoj, Rakov, Skuřina, Zelenecká Lhota, Záhuby, Staré Hrady a Lično u
Milkovic na zemědělské půdě o rozloze celkem 1750 ha. Z této výměry 103 ha zaujímají
louky určené na výrobu sena a travní senáže pro chov skotu, zbytek výměry 1647 ha je orná
půda. Společnost zaměstnává 38 zaměstnanců v trvalém pracovním poměru v živočišné i
rostlinné výrobě. V živočišné výrobě se zabýváme chovem červenostrakatého skotu, k 31. 12.
2014 v počtu celkem 1274 kusů ve všech stájích. K významným tržbám firmy přispívá chov
krav s tržní produkcí mléka a to v počtu 245 kusů s užitkovostí 8385 litrů za uzavřenou
laktaci. Chov býků ve velkovýkrmně v Markvarticích se stabilizoval na počtu 450 kusů a
představuje rovněž s roční produkcí hovězího masa v množství 180 tun trvalou část tržeb. Ve
velkovýkrmně jsou vedle býků ustájeny jalovice určené většinou k reprodukci vlastního stáda
krav, dále je pak část prodávána jako jalovice vysokobřezí, jalovice nevhodné do chovu jsou
pak prodávány na maso.
Rok 2014 byl z hlediska zemědělské prvovýroby rokem výjimečným a z hlediska
výnosů polních plodin rokem rekordním. Pokud si vzpomeneme na předloňský a loňský
průběh zimy, kdy byla teplota vzduchu v převážné většině ve dne nad bodem mrazu a nebyla
tak téměř žádná sněhová pokrývka, dovolila nám matka příroda v oblasti Markvartic osévat
pole jařinami již 27. února. Klimatické podmínky umožňovaly kvalitní přípravu půdy pro
včasné setí jarních plodin a také brzké jarní regenerační přihnojení dusíkatými hnojivy
přezimujících plodin. Oba tyto aspekty se následně ukázaly jako rozhodující a zásadně
ovlivňující výnosy všech sklízených plodin v roce 2014. Během mírné zimy 2013/2014 jsme
téměř nezaznamenali žádné újmy na listové ploše a i rozšíření listových chorob bylo na
přijatelné úrovni. Porosty i díky rovnoměrně rozloženým jarním srážkám mohly dostatečně
zakořenit a odnožit a byl dostatek času na herbicidní a fungicidní ošetření polních plodin před
nástupem generativní fáze růstu. Rovněž setí cukrovky, která zaujímá v osevním postupu
výměru 155 ha, začalo již v polovině měsíce března. Výnosy plodin, kterých naše firma
dosáhla, byly v tomto výjimečném roce rekordní. U ozimé řepky zaseté na 285 ha bylo
dosaženo výnosu 4,7 t / ha semene na produkci rostlinného oleje pro potravinářské a
průmyslové zpracování. U ozimého ječmene činí pěstební plocha každý rok 160 ha, z této
výměry zhruba 35 ha zaujímá množitelský ječmen a to v množení ve stupni Elita – C1.
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Loňský dosažený výnos činil v množitelském porostu 9,4 t/ ha. Výnos ozimého ječmene pro
krmné účely dosáhl 8,56 t / ha. Velmi příznivého výnosu dosáhla firma i u ozimé pšenice,
kterou pěstujeme dlouhodobě na ploše 500 ha. Loňský průměrný výnos byl 9,15 t / ha a to v
převážné většině v potravinářské kvalitě. Rovněž u jařin setých v brzkém jarním termínu jsme
dosáhli velmi dobrých výsledků. U jarní pšenice na ploše 100 ha jsme dosáhli průměrného
výnosu 8,9 t/ha. U cukrovky, která byla zmíněna výše, činil výnos 88 t/ha při 16 %
cukernatosti. Naše firma je od roku 2011 vybavena moderními skladovacími prostorami, jež
odpovídají současným přísným normám na skladování krmného a potravinářského obilí. V
těchto moderních silech skladujeme kromě semene řepky ozimé, na které jsou také určeny,
téměř celou produkci sklizené úrody obilovin. Rovněž nám moderní technologie zařízení
umožňuje vyčištění i dosušení veškeré produkce zrnové kukuřice ve vlastní sušárně zrnin od
americké firmy GSI. Rozsah sušení této kontinuální sušárny zrnin ( tzn. neustálý odsun
usušeného zrna s automatickým přísunem vlhkého zrna ) je od semene řepky, přes obiloviny
až po kukuřici. Při sušení kukuřice, která dosahuje při sklizni v naší oblasti od 30 – 35 %
vlhkosti, dosahuje sušárna na jedno odsušení výkon kolem 10 t/hod při výpadu zrna o 14 %
vlhkosti ze sušárny. Kukuřičné zrno je v průběhu následujícího jara zpracováváno, pod
dohledem laboratoře zjišťující obsah plísní v zrnu, v kukuřičném mlýně na výrobu mouky a
krupice určené pro výživu lidí trpících celiakií (tj. nesnášenlivost lepku obsaženého v
obilninách). Výnos kukuřice na zrno z plochy 75 ha činil v roce 2014 po vyčištění a usušení
10,6 t/ha.
Z hlediska investic v roce 2014 jsme realizovali rekonstrukci teletníku ve Skuřině, kde
jsme zbudovali venkovní krmiště s krmnou chodbou pro kapacitu 150 ks zástavových býčků
do váhy 300 kg. Ustájení je v této
stáji na hluboké podestýlce a krmení
probíhá

krmným

vozem

s

každodenním závozem kompletní
krmné dávky pro danou kategorii.
Na tomto provozu došlo k úspoře
dvou pracovníků, kteří odešli do
starobního důchodu. Dále v průběhu
roku došlo k obměně strojového
parku,

zejména

žací

techniky,

dopravního prostředku na převoz zvířat a jiným drobným opravám budov. Zároveň probíhá
stálý nákup půdy od vlastníků, kteří se rozhodli svoje pozemky prodat. V letošním roce má
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vedení společnosti v plánu rekonstrukci kejdového hospodářství na velkokapacitní výkrmně
býků, která byla vystavěna v 70. letech minulého století. Půjde o celkovou demontáž starých
nádrží o kapacitě 6 x 300 m3 a nahrazení jednou železobetonovou nádrží o kapacitě 4000 m3,
jejíž hloubka bude činit 9 m a průměr 24 m. Tato nádrž bude zapuštěna do země 4 m, aby
nepřesahovala výšku nynějších nádrží. Stavební práce budou zahájeny v květnu letošního
roku a předpokládá se ukončení ke konci října 2015, kdy bude jímka osazena technologií na
čerpání o výkonu 4-6 m3 za minutu včetně míchání kejdy.
Podle vývoje hospodářského výsledku během roku bude probíhat i investice do
obnovy techniky, zejména strojů na zpracování půdy. Je třeba řešit stroj na přípravu půdy k
setí včetně těžkého traktoru s výkonem nad 300 koní.
Výsledky, kterých firma v posledních letech dosahuje, nejsou ovlivňovány jen
průběhem počasí, např. mírnou zimou. Značného posunu dosáhlo šlechtění celým profilem
pěstovaných plodin v naší oblasti ČR a v celé Evropě. Dalším přínosem v nárůstu výnosu je
intenzifikační faktor, tj. nárůst úrovně minerálního hnojení zejména dusíkatých, ale i
fosforečných a draselných hnojiv, používání kvalitních fungicidních přípravků k zajištění
dobrého zdravotního stavu rostlin včetně aplikační technologie, rozmetadel a postřikovačů.
Velký posun k již zmiňovaným výsledkům zaznamenala i technika na zpracování a přípravu
půdy k setí, včetně secích strojů, kdy je osivo šetrně a rovnoměrně uloženo do půdy. A v
neposlední řadě také odbornost techniků, kteří se účastní častých školení a odborných
seminářů, které pořádá Agrární komora ČR a dodavatelské firmy.
Samozřejmě výnos, byť daný v rostlinné výrobě výnosem dané plodiny z ha nebo
užitkovostí např. mléka dosaženého za laktaci, je jedna strana, druhá strana je realizační cena,
za kterou se daná komodita prodává. V současné době se základní realizační cena mléka za
měsíc únor 2015 pohybuje na úrovni 7,85 Kč / l. Po přičtení příplatků a odečtení srážek firma
dosahuje úrovně prodejní ceny za 1 litr mléka 8,13 Kč. Když vezmeme náklady vložené na
výrobu 1 litru mléka, pohybují se tyto těsně pod hranicí 8 Kč / l mléka. U obilovin a řepky se
cena odvíjí od předešlé situace na burzách s komoditami, do kterých zasahuje především
vývoj na světových trzích. V současné době vlivem přebytku obilovin v Evropě klesla cena na
úroveň 3900 Kč za tunu krmné pšenice, cena krmného ječmene se pohybuje na úrovni 3600
Kč / t. U potravinářské pšenice pro pekárenské využití se cena hýbe v rozmezí 4000 – 4200
Kč / t.
Dobrá ekonomika zemědělských firem zabývajících se prvovýrobou zpravidla vychází
z pestrosti a rozmanitosti výroby, ať v rostlinné nebo živočišné produkce, kdy obě výroby
jsou úzce propojeny a kde např. v rostlinné výrobě hektarové výnosy u řepky nebo cukrovky
17

bez použití chlévského hnoje nebo hovězí kejdy by nebyly na takové úrovni jako výše
zmíněné. Organická hmota, ať už z hnoje, kejdy či rozkladu slámy, je nezbytná pro tvorbu
humusu v půdě a vázání minerálních hnojiv aplikovaných během vegetace. Takto bychom
mohli dále a dále popisovat vazby a propojenost různých činností v zemědělské prvovýrobě a
vždy bychom došli k jednoznačnému závěru – výnos a zisk na straně jedné oproti
vynaloženým nákladům na straně druhé. V žádném případě však není možné nevšimnout si
jedné další a důležité úlohy nás zemědělců a to je tvorba a údržba okolní krajiny, kterou svou
činností vytváříme a každoročně udržujeme a do určité míry i zaměstnanost lidí na venkově.
Ing. O. Lachman

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
VODNÉ 2015
Odečet stavů vodoměrů bude probíhat během měsíce června, faktury budou následně
rozesílány v průběhu července. Občané, kteří mají zájem o častější fakturaci, mohou dodat
stav vodoměru kdykoliv během roku osobně na obecním úřadě, telefonicky nebo e-mailem na
adresu: markvartice@seznam.cz.
Prosíme občany o dodržování obchodních podmínek dodávky vody a s tím spojené
včasné hrazení faktur!

ODPADY 2015
Upozorňujeme občany, že poplatek za komunální odpad pro rok 2015 byl splatný k 31. 3. (dle
Vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad). Žádáme občany, kteří tak dosud
neučinili, aby provedli úhradu v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na bankovní
účet. č. 1116552389/0800, jako zprávu pro příjemce uveďte adresu objektu, za který je
poplatek hrazen.

VYHLÁŠKY O ODPADECH
Dne 1. 4. 2015 nabyla účinnosti Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
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nakládání se stavebním odpadem na území obce Markvartice a obecně závazná vyhláška
č. 2/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného
kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Markvartice. Obě tyto vyhlášky
jste obdrželi do Vašich schránek. Prosíme Vás o jejich přečtení a dodržování veškerých
ustanovení.

TŘÍDĚNÍ ODPADU
Papír
Do kontejneru PATŘÍ: noviny, časopisy, obaly, karton, katalogy, sešity, knihy, kancel. papír.
Do kontejneru NEPATŘÍ: papír znečištěný potravinami, použité pleny, obvazy, vložky,
voskovaný papír, kopíráky, dehtový papír, nápojové kartony.
V kontejnerech by však měl skončit pouze papír čistý, ne mokrý, mastný, nebo od bláta.

Sklo
Do kontejneru PATŘÍ: veškeré obalové sklo a tabulové sklo.
Do kontejneru NEPATŘÍ: drátosklo, zrcadla, ale ani keramika, nebo porcelán.
Bílé sklo: zavařovací sklenice, bílé sklo od alkoholických nápojů
Barevné sklo: tabulové bílé sklo (z oken), a barevné lahve

Pet lahve
Do kontejneru PATŘÍ: pouze sešlápnuté a čisté lahve od nápojů (i s etiketou a víčkem) patří
sem i lahve od stolního oleje i octa.
Do kontejneru NEPATŘÍ: nádoby od kosmetiky, od domácí chemie, od olejů a fólie.
Pytle na tříděný odpad
Žlutý pytel: plasty z domácnosti
Červený pytel: nápojové kartony (krabice od mléka, vína, juice, kefíru, smetany apod.)
Šedý pytel: kovové obaly (nápojové plechovky, nádoby od kosmetiky a ostatní kovové obaly)
Průhledný pytel: textil (nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky,
ubrusy, párovaná nositelná obuv, funkční textilní hračky).
Všechny výše uvedené pytle jsou k dostání na obecním úřadě.
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PLÁNOVANÉ AKCE
 18. dubna – HISTORIE MARKVARTICKA
Vyprávění markvartické rodáka Josefa Jirků, promítání fotografií a filmu Údolí devíti
mlýnů, od 18:00 hod v Klubu Hřmenín ve Hřmeníně.
 24. dubna – DEN ZEMĚ
Naši žáci ze Základní školy v Sobotce a děti z mateřské školy v Markvarticích se ve
spolupráci s pracovníky obce zúčastní úklidu v jednotlivých částech obce a příkopů
kolem silnic.
 30. dubna – ČARODĚJNICE
Tradiční pálení čarodějnic v obcích Markvartice, Příchvoj, Rakov a Hřmenín.
 5. – 7. června – ČESKÁ KVĚTNICE
16. ročník svátku rozkvetlých luk a krásného venkova. Komentované vyjížďky
rozkvetlými loukami, výstava lučního kvítí, odborné přednášky.
 5. července – DĚTSKÝ DEN S VEČERNÍ ZÁBAVOU V PŘÍCHVOJI
Soutěže, hry, zábava nejen pro děti. Večerní zábava se skupinou Víkend rock.
 15. srpna – FESTIVAL OTEVŘENÝ VZDUCH SPAŘENCE 2015
4. ročník hudebního festivalu, vystoupí 8 kapel.
 19. září – SLAVNOSTI MRLINY
Tradiční posvícení v Příchvoji. Program pro děti, stíhání kohouta, večerní zábava.

PSÁT DO OBŠŤASNÍKU MŮŽE KDOKOLIV
Byli bychom rádi, kdyby příští vydání bylo dílem nejen naším, ale také dílem
váženého čtenářstva. Pokud tedy chcete psát, pište. Samozřejmě pokud psát nechcete,
nepište.:-) Můžete psát o sobě, o své činnosti (protože o spoustě lidí a jejich činnostech jsme
nepsali, neboť nemáme dostatek informací), můžete napsat třeba povídku, seriál na
pokračování či básničku. Své výtvory posílejte na: palicka.peticek@seznam.cz
Těšíme se na vaši spolupráci.

Mgr. Petr Palička
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