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„ÓČKO“ NIKDO NECHCE
Na konci května obec zveřejnila
výzvu o pronájmu nebytových prostor v Obecním domě k účelu provozování restaurace (čti hospody).
Na obecní úřad ve stanovené lhůtě,
ale nedošla ani jedna nabídka! Důvody?
Důvodů bude jistě více. Možná to
bylo jen proto, že o výzvě vědělo
málo lidí. Byla umístěná na úřední
desce, na obecních internetových
stránkách a výzvu jsem v upravené
podobě zveřejnil i já na svém webu
(www.markvartice.net). Tyto způsoby propagace nemají zrovna široký záběr do okolí a potenciálním
lidem – k nemarkvartičákům, kteří
by mohly mít zájem o prostory, se
informace nedostala.

Druhým důvodem je neatraktivita
prostor. Jak říká jeden můj známý:
To není hospoda, to je stále jen jezeďácká jídelna. Na tyto jídelny si
nepamatuji, ale musím souhlasit,
že mi tyto prostory taky nesedí.
Nemám proto sice žádný racionální vysvětlení, ale prostě se mi tam
nelíbí. Možná je to i špatnou akustikou.
Dalším důvodem a tím asi nejzásadnějším je, že hospoda zrovna
nebývá přeplněna hosty. Z čehož
plyne, že do dalšího setrvání se
příliš nehrne ani stávající nájemce pan Havlín. Určitě se nedá říci,
že by obyvatelé obce do hospody
nechodili. Stačí jen nahlédnout do
okolních hospod v Horních Ha-

barticích nebo do Veselé, kde jich
naleznete spoustu. A dokonce ve
Veselé bývají často markartičtí v
přesile. Příčinou tohoto stavu budou pravděpodobně již zmíněné
nevhodné prostory…
Co tedy dělat, aby bylo v listopadu
jít kam v Markvarticích do hospody? S prostory toho asi příliš
udělat v dohledné době nepůjde.
Zbývá tedy více zpropagovat výzvu
o pronájmu (Děčínský deník, Benešovské noviny, Českokamenické
noviny, ...), aby se našel někdo, kdo
do Obecního domu dokáže nalákat
i ty lidi, kteří okupují okolní hospody.
-jn-

V základní škole proběhlo námětové cvičení SDH Markvartice
V úterý 13. května, krátce po deváté hodině, se rozezněla v obci
na 60 sekund siréna, která svolala

k hasičské zbrojnici obecní jednotku dobrovolných hasičů. Byl ohlášen požár v Základní škole, konkrétně v horní budově.
Ohnisko požáru se nacházelo
v šatně v přízemí a požár se rychle
šířil. Hasiči na místo požáru dorazili během několika minut a ihned
se pustili do své „práce“. Natáhly
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dva proudy s vodou a připravili žebříky, které šli ihned do akce.
Svoji úlohu dobře zvládli také učitelé, kterým se povedlo většinu
žáků ihned odvést na shromaždiště
vedle tělocvičny. Přesto něco přes
dvě desítky žáků zůstalo uvězněno
v budově a hasiči museli k jejich
evakuaci použít žebřík a ze spár
štiplavého kouře je vysvobodit oknem. Aby komplikací nebylo málo,
u jedné ze tříd nešli otevřít dveře.
Dva z hasičů se museli dveřmi pro-

bourat sekyrami. Což jim nečinilo žádný problém a do minuty již

žáci opouštěli třídu. Všichni žáci
(i učitelé) byli zachráněni. Námětové cvičení tak skončilo úspěšně.
Na závěr tohoto cvičení předvedli
školou povinní zástupci dobrovolných hasičů svým spolužákům
„požární útok“.
-jn-
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Obec Markvartice
Obecně závazná vyhláška
č.1/2008
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Markvartice
a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
Zastupitelstvo obce Markvartice se na svém zasedání dne 12. 6. 2008 usneslo vydat na základě
ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. c)
a d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a povinnosti při užívání zařízení obce sloužící potřebám veřejnosti
1.
2.
3.
4.
5.

Fyzická osoba, která je vlastníkem psa nebo jí byl pes vlastníkem svěřen (dále jen držitel psa) má povinnost zabránit tomu, aby
pes volně pobíhal na veřejném prostranství1) a je povinna mít psa stále pod svým vlivem.
Držitel psa je povinen na veřejném prostranství vést psa na vodítku.
Držitel psa musí na veřejném prostranství psa opatřit náhubkem. Náhubek nemusí mít pes, který v kohoutku nedosahuje
výšky 30 cm.
Ustanovení odst. 2 a 3 se nevztahují na psy služební a záchranářské při výkonu služby a záchranných prací a pro psy speciálně
vycvičené jako průvodci zdravotně postižených.
Držitel psa je povinen zabránit vstupu psa na tato zařízení obce sloužící potřebám veřejnosti
a) sportovní areál
b) areál Základní školy a mateřské školy

Čl. 2
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů
1.
2.
3.

Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory: pozemkové parcely č. 1802/1, 1803 (prostor před bývalou líhní)
a 1998/2 (parčík naproti Rybánským)
Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby
doprovázející psa.
Prostory jsou označeny informativní tabulkou s nápisem „Prostor vymezený pro volné pobíhání psů“.

Čl. 3
Sankce
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihnout jako přestupek dle zvláštních zákonů.

Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

Ing. Petr Hodboď
starosta

Blanka Novotná
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20. června 2008
___________________________
1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
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Obec Markvartice
Obecně závazná vyhláška
č.2/2008
o stanovení koeﬁcientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb
Zastupitelstvo obce Markvartice se na svém zasedání dne 12. 6. 2008 usnesením č. Z 151/2008 usneslo vydat na základě § 11 odst. 3
písm. a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Stanovení koeﬁcientu
U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) až d) zákona
č. 338/1992 Sb. se stanovuje koeﬁcient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona
č. 338/1992 Sb., ve výši 1,5.
Čl. 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009.

Ing. Petr Hodboď
starosta

Blanka Novotná
místostarosta

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Cvičení hasičů – Ústav Oleška

Dne 8. dubna 2008 byl krátce po deváté hodině ranní ohlášen útvarem výjezd
hasičů. Jednalo se o cvičný požár v Ústavu postižených na Olešce.
Celé akce se zúčastnilo 6 jednotek. Naši
hasiči na místo dorazili jako druzí, hned
po profesionální jednotce. Stanovený
čas dojezdu jednotky byl 10 minut – vše
jsme splnili.
Cvičení se zúčastnili hasiči ve složení:
Karel Vorlíček, Jiří Zach, Miloslav Michálek, Jan Novotný, Michal Váňa, Jan
Malina a Antonín Malina.

Celá akce probíhala pod vedením profesionální jednotky hasičů z Děčína.
Z našich hasičů měl na starosti dopravu
vody velitel Jiří Zach.
Karel Vorlíček obstarával vše, co se týkalo hasičů, kteří byli nasazeni do prozkoumávání budovy v dýchacích přístrojích,
tzn. zápisy časů vstupu, výstupu, doba
použití jednotlivých typů dýchacích přístrojů, komunikace pomocí vysílaček
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a to jak s našimi hasiči v budově, tak
s velitelem Jiřím Zachem a velitelem zásahu.
Zhruba po dvaceti minutách prohledávání objektu musel být jeden
z našich hasičů (Miloslav Michálek)
zbývajícími dvěma členy průzkumné
jednotky Markvartic (Janem Malinou
a Michalem Váňou) vyveden z objektu,
kvůli nedostatečné kapacitě vzduchu
v dýchacím přístroji.
Vše proběhlo v naprostém pořádku
a Michal Váňa a Jan Malina se mohli
vrátit společně zpět do objektu, aby prozkoumali zbývající části budovy.
Mezi tím, co naši hasiči prohledávali
s dalšími jednotkami prostory Ústavu,
profesionální hasiči z budovy vyvedli
dvě pohřešované osoby, které v objektu
při evakuaci zůstali.
Po ukončení celého cvičení všechny
zúčastněné jednotky nastoupily před
ředitelem HZS Děčín, velitelem zásahu
a ředitelkou Ústavu Oleška.
Celé cvičení bylo vyhodnoceno jako
zdařené, vše probíhalo podle plánu.
V budově nezůstala žádná z pohřešovaných osob a všichni přítomní hasiči byli
odměněni poděkováním z úst ředitele
HZS i ředitelky Ústavu.

Michaela Kolesová

Úspěch dětí v Jílovém
V sobotu 17.5.2008 dopoledne
se naše děti zúčastnily okresního
kola hry Plamen pro mladé hasiče
v Jílovém u Děčína. Děti soutěžily
v kategorii starší žáci a v konkurenci devíti družstev obsadily konečné a velice úspěšné 3. místo.
Markvartický výběr byl ve složení:
Kateřina Zachová, Lucie Urbanová, Jiří Zach nejml., Michal Váňa

ml., Jaroslav Váňa, Tomáš Bartoň,
Tomáš Krpata, Marek Borůvka.
Dětem chci poděkovat za jejich
výdrž a snahu při soutěži i při přípravách. Diky moc, protože ve Vás
roste našim „dospělákům“ veliká
konkurence.
Michaela Kolesová
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Soutěž v požárním sportu – Markvartice 2.8.2008
V sobotu 2.8.2008 se jako každý rok
uskutečnila tradiční soutěž v požárním
sportu. Pořádající družstvo SDH Markvartice se soutěže zúčastnilo ve složení:
Jiří Zach ml., Karel Vorlíček, Miloslav
Michálek, Jan Novotný, Jan Malina, Josef
Malina, Michal Váňa, Marek Borůvka.
Celkem se soutěže zúčastnilo 8 družstev:
Horní Habartice, Jezvé, Horní Žleb, Verneřice, Staré Město, Heidenau, Křešice
a naše družstvo.
Soutěž probíhala dvoukolově a to tak, že
jeden ze soutěžících přeběhl hřiště, proskočil oknem a zmáčkl klakson na druhé
straně hřiště. Poté mohl startovat požární útok.
V prvním kole byla dvě družstva diskvaliﬁkována a to družstvo Heidenau – měli
napojené hadice a to podle pravidel nepřípustné. Druhé družstvo SDH Markvartice bylo diskvaliﬁkováno po podání
protestu Starého Města, a to kvůli tomu,

že soutěžící neměli dotažené savce ale
pouze nasunuté. Pravidla dovolují mít
savce pouze nasunuté.
Druhé kolo probíhalo v tom samém du-

chu jako kolo první. Družstvo Horních
Habartic mělo našlápnuto k výbornému
výsledku, ale po delší době snažení o nasátí vody velitel Habartic Karel Mašek
snažení svého družstva vzdal. Družstvo
z Horního Žlebu se druhého kola dobrovolně nezúčastnilo.
Nakonec byly výsledky následující:
1.místo – SDH Markvartice, 2. místo
– Jezvé, 3. místo – Heidenau.
Radost na straně domácích byla veliká,
radost velitele také. Takže opět všem
moc děkuji za jejich skvělé výkony
a naprosté nasazení.
Speciální díky patří našemu „běžci“
Marku Borůvkovi, který podal opravdu
skvělý výkon a celé hřiště i s proskočením okna a klaksonem dokázal přeběhnout v rekordním čase 14 vteřin. Marku
díky nejen za mě, ale dovolím si říci:
Díky za celé SDH Markvartice a všechny
členy.
Michaela Kolesová

Soutěž – Memoriál Emila Vrbického v Benešově nad Ploučnicí
V sobotu 14.6.2008 jsme se, jako každý
rok, zúčastnili tradiční soutěže v požárním sportu. Jednalo se o Memoriál Ing.

Emila Vrbického. Na soutěž jsme přijeli
s putovním pohárem a samozřejmostí je,
že jsme s ním chtěli také odjet zpět do
markvartické hasičárny.
Konkurence byla veliká a naše snažení
stačilo na krásné třetí místo, které jsme
obsadili časem 41,67.
Soutěže se zúčastnilo celkem 12 družstev
a to konkrétně v tomto startovním pořadí: Horní Habartice, Benešov n.Pl „A“,
Děčín III., Benešov n.Pl. „B“, Boletice
„A“, Verneřice, Markvartice, Heidenau,
Horní Žleb, Boletice „B“, Křešice a Česká
Kamenice.

Michaela Kolesová

Zásah hasičů v Huníkově
28. dubna 2008 odpoledne kolem
16.00 se opět u Obecního úřadu
v Markvarticích rozeznělo houkání hasičské sirény.
Naše jednotka byla během chvíle připravena k výjezdu v osazení: Jiří Zach
st., Jiří Zach ml., Karel Vorlíček, Václav
Vítek a Antonín Malina.
Směr zásahu byl les na Huníkově, který
se pod neodborným vypalováním větví
a klestí vzňal plamenem.
Celého zásahu se účastnila českokamenická profesionální jednotka, jednotka
dobrovolných hasičů z České Kamenice
a jednotka SDH Markvartice.
U zásahu bylo přítomných 5 hasičských vozů, avšak pouze jeden z nich,

Naše družstvo soutěžilo ve složení: Jiří
Zach ml., Karel Vorlíček, Antonín Malina – zajišťovali plynulý přísun vody
a obsluhu „mašiny“. Útok s skládal
z natažení hadice „B“ k rozdělovači – to
celé zajišťoval Josef Malina. Rozdělovač
a napojení hadic k útoku zajišťoval Michal Váňa. Útok na terče zakončovali Jan
Malina a Jan Tauchman.
Velitel Jiří Zach ml. byl konečným třetím
místem trochu zklamán, ale při tak velké
a silné konkurenci díky za ten super výkon, pohár za třetí místo se bude parádně vyjímat v hasičárně mezi ostatními.

náš trambus, dokázal vyrazit kupředu
přes louku do prudkého kopce, aby zajistil přemostění pro dálkovou dopravu
vody a prakticky i zásobu veškeré vody
zasahujícím hasičům.
Přímo v požářišti byli dva naši hasiči – Karel Vorlíček a Antonín Malina.
Vodu u trambusu zajišťoval Jiří Zach
ml., obsluhu dalších vozů z hlavní silnice zajišťovali, společně s dobrovolnými
hasiči z Č. Kamenice, pan Václav Vítek
a pan Jiří Zach st..
Celý zásah probíhal vcelku dobře,
i když terén příjemný nebyl. Hořelo přímo ve stráni, všude byla spousta klestí,
malých větví a hrozilo, že se požár dále
rozšíří.

Naštěstí hasiči včas zasáhli a zhruba po
hodině usilovného prolévání půdy a hořících stromů a větví měli hasiči požár
pod kontrolou.
Naše jednotka se vrátila domů kolem
deváté hodiny večerní. Na místě zůstala hlídka dobrovolných hasičů z České
Kamenice.
Na závěr musím říci jediné, z toho co
jsem u hasičů viděla, jsou pro mne požár a záplavy to nejhorší.
Takže nejen naší jednotce SDH, ale
všem hasičům, smekám před naprostým nasazením, které dávají do všech
výjezdů a před odvahou, kterou při zásazích prokazují.
Michaela Kolesová

Veškeré informace o našich hasičích najdete na internetových stránkách: www.sdhmarkvartice.wbs.cz
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Loučení žáků deváté třídy
Zasadili strom
Devátá třída se při svém loučení se
školní docházkou rozhodla zanechat
po sobě hmatatelnou památku. A na
školním pozemku spojenými silami
zasadili strom, který má připomínat

jejich učinkování na markvartické základní škole. Strom, který vysadili, je
Jilm vaz, tedy dříve přirozená dřevina
naší přírody.

Jilm vaz

(Ulmus laevis, syn. Ulmus eﬀusa)
Je to statný listnatý strom se širokou
korunou, který roste zejména v lužních a vlhkých lesích.
Jilm vaz je statný listnáč se širokou
korunou. Na území České republiky
kvete v březnu a dubnu. Listy jsou
krátce řapíkaté, čepel je vejčitá, ostře
pilovitá, zašpičatělá, u báze nápadně
nesouměrná, svrchu lysá, na rubu
chlupatá. Květy jsou oboupohlavné,
ve svazečcích na dlouhých stopkách.
Plody jsou nažky se širokým, na okraji brvitým a na špičce vykrojeným
lemem.
Roste zejména v lužních a podmáčených lesích. V současné době je jeho
výskyt značně omezen jak ztrátou
přirozeného stanoviště, tak rozšířením nebezpečné choroby – graﬁózou.
(zdroj: wikipedia.org)

Poslední zvonění našich Andílků
Letošní Poslední zvonění, tedy
akce, při níž se deváťáci loučí se školou, proběhla ve stylu starověkého
Říma. Devítka si připravila pěknou
a scénicky opravdu velmi působivou
produkci.
Přestože si spoustu věcí připravo-
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vali deváťáci na poslední chvíli, dokázali, že byli schopným kolektivem,
který se v mezních situacích dokázal (jako vždy) stmelit a poprat se
s nepřízní mnoha faktorů. O tom,
že učinkování při posledním zvonění vzali všichni vážně, svědčí i to, že
při přípravě
natočili vel-

mi pěkné video, ve kterém založení Říma vtipnou formou prezentují.
Toto video je možné shlédnout na
www.youtube.com/andilkove.
Děkujeme dnes již bývalým deváťákům za pěkné rozloučení se školou
i za všechno, co pro naši školu během
svého působení udělali. Bude se nám
po nich stýskat.
Petr Culek st.
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Celkové rozlosování domácích zápasů – PODZIM 2008
Datum

Výkop

15. 8.
29. 8.
30. 8.
31. 8.
6. 9.
8. 9.
13. 9.
14. 9.
19. 9.
20. 9.
26. 9.
27. 9.
28. 9.

17.30
17.30
10.30
17.00
10.00
17.30
10.30
17.00
17.30
10.00
17.00
10.30
16.30

Soupeři
Domácí
Garda
Garda
Dorost
„A“
Starší žáci
Garda
Dorost
„A“
Garda
Starší žáci
Garda
Dorost
„A“

Hosté
Prysk
Těchlovice
Chřibská
Dolní Habartice
Vilémov
Ludvíkovice
Jiříkov
Starý Šachov
Dobkovice
Jiříkov
Libouchec
Modrá
Bynovec

Datum

Výkop

4. 10.
10. 10.
11. 10.
12. 10.
18. 10.
25. 10.
26. 10.
28. 10.
1. 11.
2. 11.

10.00
16.30
10.30
16.00
10.00
10.30
15.30
14.30
10.00
volno
10.00
10.30
13.30

8. 11.
16. 11.

Soupeři
Domácí
Starší žáci
Garda
Dorost
„A“
Starší žáci
Dorost
„A“
„A“
Starší žáci
„A“
Starší žáci
Dorost
„A“

Hosté
Jílové
Malšovice
Řezuz Děčín
Loko Děčín
Horní Podluží
Šluknov
Prysk
Horní Oldřichov
Březiny
volný los
Velký Šenov
Těchlovice
Dobkovice

OBNOVENÍ ČSŽ - ZAČÍNÁME
Po 19ti letech nic nedělání jsme 5. 4.
2008 na ustavující schůzi obnovily činnost. Zvolily jsme výbor a naplánovaly
akce, které bychom v tomto roce chtěly
uskutečnit – zda se nám činnost podaří znovu oživit ukáží příští dny, měsíce
a roky.
Co se nám k dnešnímu podařilo? Nejprve jsme upekly něco sladkého na akci
OÚ –„Setkání dříve narozených“, snad
seniorům chutnalo. Napekla paní J. Rybánská a paní Pacovská. Dále jsme 16.
5. 2008 zorganizovaly a zajistily „ Setkání žen všech generací“.
Touto cestou bych chtěla dodatečně poděkovat
obecnímu úřadu za spolupráci na přípravě této akce
a sponzorům, kteří věnovali malé dárečky, občerstvení, květiny a látku
na sukýnky. Jmenovitě
Družstvo Eso Market, P
+K lahůdky, Intersnack,
Inter Contrac WBC s.r.o.,
Zava CZ, Střední zemědělská škola V Děčíně a
paní Zdena Nováková.
Poděkování patří i paní
Janě Průšové za ušití sukýnek pro tanečnice. Rovněž děkuji za
hezké vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, poděkování patří paním učitelkám Fliegerové, Culkové a Šintálové. Nesmím
zapomenout poděkovat panu Kroupovi,
řediteli ZŠ za hezké vystoupení a vtipné
moderování tohoto setkání. Dále děkuji celé odvážné taneční skupině žen za
dokonalé taneční vystoupení, bylo to
skvělé za tento výkon patří poděkování paním učitelkám Hajné, Prokešové
a Doležalové. Děkuji paní učitelce Flie-
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gerové a její 8. třídě za zajištění úklidu
a hezké květinové výzdoby sálu, kterou
provedla společně s Bl. Novotnou. Děkuji děvčatům, které zajišťovaly příjemnou a vzornou obsluhu zejména
p. Labudové, Polákové, Brzákové I., Mitruškové A., Loudové Z.ml., Zemanové
a Bl. Novotné. Setkání se vydařilo, byla
příjemná atmosféra za čož patří poděkování skvělému obecenstvu,které
se sešlo ve velkém počtu. Po skončení
vystoupení následovala volná zábava,
k tanci hrála reprodukovaná hudba,

kterou zajišťoval pan Pomichal s manželkou - i jim patří poděkování. Chtěly
bychom, aby se toto setkání v naší obci
stalo tradicí.
Dále se nám podařilo 29. 5. 08 uspořádat na hřišti TJ pro první stupeň ZŠ
a děti z MŠ soutěžní dopoledne ke Dni
dětí. Celkem se zúčastnilo 80 dětí, pro
které paní učitelka Fliegerová a žáci
8.třídy ZŠ soutěžní disciplíny, nechyběla
ani střelba vzduchovkou, kterou zajistili členové hasičského sboru. Zde bych

chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli
při zajišťování této akce zejména paní
Haklové, Kočegůrové, Svobodové I.,
Rybánské J., Mitruškové A., Koubkové
a Tůmové. Děti obdržely ceny, sladkosti
a pití. Ceny věnoval OÚ, ČSŽ a TJ přispěla částkou 1000Kč, tato částka byla
rozdělena, 500Kč bylo použito na ceny
k soutěžnímu dopoledni na hřišti
a 500Kč bylo použito na dopravu při
výletu dětí do ZOO v Ústí n/L, který
OÚ pořádal ke Dni dětí v sobotu 9. 6.
2008. Zde jsme byly nápomocny dozorem. Počasí přálo a děti
byly spokojeny. Všechny
akce se nám vydařily, ale
bez pomoci OÚ a výše
uvedených sponzorů bychom těžko mohly zajistit
občerstvení a dárky neboť
nemáme žádné ﬁnanční
prostředky, takže ještě jednou moc děkujeme.
Co připravujeme: Jiřinkový bál (budeme soutěžit o nejhezčí nazdobený
klobouk těmito květinami,
takže dámy chystejte klobouky). Poslední týden v
listopadu - zdobení adventních věnců, termíny akcí budou
upřesněny pozvánkami a plakáty. Dále
máme domluveno s ředitelem ZŠ, možnost zahájení kurzu pro všechny, kteří mají zájem naučit se základy práce
s počítačem.
Závěrem chci poděkovat všem děvčatům, které se podílejí na obnovení činnosti ČSŽ.
Božena Novotná, předsedkyně
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Obec Markvartice
pořádá a srdečně Vás zve na

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
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Sobota 9. 8. 2008 od 14.00 hodin ve sportovnim areálu
Pro děti i dospělé, kdo si na co troufne a koho neodradí počasí.
Pro turnaj v plážovém volejbale si připravte 3-4 členné družstvo, pro petanque dvojice a pro nohejbal trojice.
Sytém zápasů bude stanoven podle počtu přihlášených družstev.

K poslechu a zlepšení nálady bude hrát reprodukovaná hudba
a to do pozdních večerních hodin - tančit se začíná v 20.00hod...
Srdečně zveme všechny, kteří si chtějí tento víkend zasportovat a pobavit se!!!
Termíny svozů pytlů s tříděným odpadem na rok 2007
9.9.
23.9.
7.10.
12.8.
26.8.

21.10.

4.11.

Pytle prosím odkládejte na svozová místa den před svozem! Ne dříve - dbejte na vzhled obce.

Jubilea
V měsíci dubnu, květnu, červnu a červenci oslavili svá životní jubilea:

duben
květen
červen

- paní Jaroslava Bažantová
- paní Jaroslava Renková
- paní Stanislava Kočová a paní Jana Chotěborská

červenec

- paní Marie Vorlová, pan Břetislav Tůma
a pan Josef Svoboda

Přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním životě.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Poslední květnovou sobotu přivítala společenská komise
spolu s panem starostou nové občánky naší obce.
Byla to velice milá událost nejen pro nás, ale především
pro rodiče Petra Bíži, Adély Vorlové, Patrika Komárka
a Dominika Váni. Příjemnou atmosféru doplnilo milé
vystoupení dětí z MŠ.
Touto cestou připojujeme gratulaci a přejeme rodičům i
dětem pevné zdraví a dobrou životní pohodu.
MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

srpen 2008

8

OBNOVENÍ ČESKÉHO SVAZU ŽEN

ČARODEJNICE 2008
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