MARKVARTICKÝ

ZPRAVODAJ
číslo 6.

prosinec 2011

15. ročník

PF 2012
Všem občanům Markvartic, jejich blízkým i přátelům přejeme krásné a klidné Vánoce.
Do nového roku 2012 mnoho zdraví, šťastných chvil a osobních i pracovních úspěchů.

Zveme všechny spoluobčany na tradiční Vánoční zpívání u stromku. Sejdeme se na Štědrý den
v 16:30 hod. u rozsvíceného stromku na hřišti, kde zapějeme tradiční koledy. Přijďte všichni, kdo
chcete zklidnit děti, uvolnit se před slavnostní večeří nebo nasát předvánoční atmosféru a svařák.

Bohoslužby
24. prosince, Štědrý den,
Půlnoční
Mařenice 20.30
Srbská Kamenice 22.30
Růžová 24.00
25.prosince, Slavnost narození Páně
Horní Habartice 9.30
Markvartice – kaple 11.00
Malá Bukovina 14.00
Verneřice 17.00
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26. prosince, sv. Štěpána-prvomučedníka
Růžová 11.00
Malá Bukovina 14.00
Kerhartice 16.00
1. ledna 2012, Nový rok,
Slavnost Matky Boží Panny Marie
Srbská Kamenice 9.30
Růžová 11.00
Malá Bukovina 14.00
Kerhartice 16.00
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Vážení přátelé i ostatní obce Markvartic
Konec roku se vždy bilancuje. Na internetu proběhlo, JAK JSME SPOKOJENI
S PRVNÍM ROKEM nového vedení. Při
diskuzi na veřejné schůzi, o komunikacích, stavbě mostů a cest a školy jsem
byl za cituji – v diskusi členem zastupitelstva že „HANOBÍM PRÁCI OBECNÍHO
ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA.“ Slovo hanobení je asi tvrdé, používají ho extrémisté
a fašisté.
Pokud si myslí představitelé obce
že pracují dobře, tak se sami pochvalte
ale já vás chválit nemohu.
Vážený p. Honzo Kopecký vím že jste
pracovitý člověk ale slovo hanobení mi
od vás nesedí ale pokud pracujete dobře
tak za husincem směrem na veselíčko
jsem vyndal pár harampádí, tak prosím
dej příkaz a odvezte to do sběrného
dvora. Možná že potom změním názor
na práci či nepráci atd. Jak je možné
když pracuje obec tak dobře že se něco
takového děje jako černé skládky

v blízkosti zastupitele atd. Jinak Honzíku
obdivuji tvoji pracovitost nic ve zlém.
Jsem rád že poslední veřejná schůze
byla obsazena z 90% lidmi tak říkajíc
dobrými.
Já při diskuzi jen prezentuji to co
čerpám od lidí. Stačí jít se psem na procházku a už vím to či ono ale dokonce
i od samotných zastupitelů.
TŘEBA PŘÍKLAD:
Starosta versus rychlá rota.
Údajné vysedávání u rychlé roty,
je měkej.
Dále les rozkradenej, prominentní
dřevo, špatné hospodaření a nechci
to dále rozebírat a ani urážet lidi.
Ale prý od nového roku budeme mít
dvakrát účetní, dvakrát místostarostu
a dvakrát starostu. To tedy bude luxus,
a bude sranda.
Vše čerpám od lidí akorát že mám
asi tu drzost a vše ventiluji jak ústně tak
písemně, a mám odvahu ale jinak nic víc.

Asi každý si nechce pálit prsty, ale
znovu opakuji, vše, co se mi zdá že je
pravda, ventiluji na veřejných schůzích.
Možná že v době „adventní“ bych neměl
ale pozor, advent se nedá v dnešní době
splnit stoprocentně být hodný atd. Dnes
musí lidé pracovat scházet se hádat
se u porad atd, a proto na dnešní dobu
je to jen sen.
Ale až se opraví kostel určitě budu
chodit na toto místo a naslouchat těm
zkušenějším.
Protože to je zázrak že obec
„Markvartice“ bude mít kostel v takové
kráse jak již se to dnes jeví.
Přeji všem lidem v Markvarticích
hodně zdraví, pohodu a určitě v příštím
roce na shledanou na veřejných schůzích
roku 2012 a v obecním časopise. Hezké
vánoce šťastný Nový Rok.
S pozdravem Koubek Senior.
P.S. Samozřejmě kus práce obec
pro lidi udělala, je to viditelné.

Článek je na přání autora zveřejněn bez jakýchkoliv stylistických a gramatických úprav.

Divadelní spolek Karel Čapek
z Děčína předvedl v listopadu na sále Obecního domu frašku
„Trumf“. Zábavný kus přilákal do hlediště celkem 36 platících diváků.
Porazit masovou kulturu „Ulic“ a „Ordinací“ by asi byla práce pouze
pro pražské muzikály.

Škola má nové vybavení tělocvičny

Díky aktivitě ředitele školy, se může naše sportovní hala pyšnit dalším mimořádným vybavením. Prostřednictvím Asociace
školských sportovních klubů získali naši malí florbalisté k užívání předpisové branky, opravdové mantinely a elektronickou
časomíru. Přejeme našim školním týmům mnoho florbalových úspěchů v novém, vpravdě profesionálním prostředí.
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MOSTY
U Špínů

U Vtípilů

Za školkou
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U Vorlů

Lávka u Karbanů

U Fliegerů
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U Koubků

U Mazurů

U Rálišů
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U Stoklasů

U Červeného Dvora

CESTY

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

prosinec 2011

7

ČOV u základní školy

ČOV u dolních bytovek

Školka

MOSTY
Celkem proinvestováno 13.570.590,79 Kč.
Vše hrazeno z dotačních titulů.
CESTY
Opraveny povrchy místních komunikací
v délce několika kilometrů. Hodnota
10.805.273,23 Kč. Spoluúčast obce činila
10%, tedy 1.080.527,30 Kč.
ČOV u základní školy
Včetně kanalizace opravena za 737.777,Kč. Spoluúčast obce na tomto dotačním
titulu je 154.777,- Kč. Spolufinancuje firma
JOTTO. Kromě kanalizačního
vedení a veškerých agregátů čističky, byl
instalován nový lapol a lapač škrobu.
ČOV u dolních bytovek
Renovována postupně. Doposud proin-
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vestováno cca 100.000,- Kč z rozpočtu
Obce. Pokud se daří udržet čističku
v provozu, splňuje všechny požadavky
hygienických předpisů a norem pro
ochranu životního prostředí.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Rekonstrukce a rozšíření hygienického
zázemí školky, vybudování druhého
oddělení. Dotace 212.000,- Kč. Spoluúčast
obce přes 90.000, další náklady kolem
70.000,- Kč, včetně nového vybavení.
Rozšířením školky můžou rodiče dalších
10 dětí umístit své ratolesti do našeho
předškolního zařízení.
... a ještě se zabudovaly nové basketbalové koše, bylo převedeno 50 ha lesa do
majetku obce (ČIeská inspekce životního
prostředí nás za les pochválila), byl

schválen nový územní plán, takže se může
stavět v intravilánu obce, senioří měli
3 x taneček, fotbalisté rozšířili žáky
o družstvo přípravky, pořídil se nový
traktor, byl Dětský den, začaly komplexní
pozemkové úpravy v extravilánu obce, byly
dva plesy, Šibřinky a zábava, tři fotbalové
turnaje, brigády, pálily se čarodějnice,
hasiči měli soutěž ....
Na druhou stranu bylo odsouhlaseno
snížení daně z nemovitosti (jediné daně,
kterou platí občané přímo do obecní pokladny), takže příští rok jsme o 300.000,chudší, pracovní úřad neposkytuje
nezaměstnané a tak je méně lidí na práci
v obci a na kulturní akce chodí tak málo
obyvatel, že se pomalu nevyplatí je
pořádat. Proto se tímto omlouvám za to,
že se v obci letos nic neudělalo. A bude
hůř.
-CK-
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Silvestr 2012

leden

14 FECIDO Cup

Protože se přihlásil dostatečný počet zájemců, je možné letos opět oslavit
příchod nového roku.

zasedání
19 Veřejné
zastupitelstva

21

Ples sportovců
FECIDO Cup

únor

4

FECIDO Cup

11

Benefiční ples
mateřské školy

Silvestr 2012 se bude konat
na sále Obecního domu
od 20:00 hod.
Hrát bude reprodukovaná hudba,
vstupné je 60,- Kč na osobu.
K dispozici bude výčep s pivem.
Jako tradičně si ostatní
pochutiny a nápoje vezměte

s sebou. Nezapomeňte tedy
nazdobit chlebíčky a chuťovky,
upéci preclíky a nasmažit dostatek
řízků (po půlnoci většinou
vyhládne). Také je třeba vzít
půlnoční bubliny !!!
Samozřejmě se můžete těšit
na půlnoční ohňostroj !!!

18 FECIDO Cup
22 Kulatý stůl
změna termínu a času vyhražena

zubní pohotovost
24. - 25. 12. 2011
26. 12. 2011 		
31.12.2011-01.01.2012
7. - 8. 1.2012 		
14. -15. 1. 2012 		
21. -22. 1. 2012 		
28. - 29. 1. 2012 		
4.2. - 5. 2. 2012 		
11. - 12. 2. 2012 		
18. - 19. 2. 2012 		
25. - 26. 2. 2012 		

MUDr. Charvát Tomáš, U Přívozu 18/4Děčín III-Staré Město, 		
MUDr. Křemen Adolf, Teplická 270,Jílové, 				
MUDr. Hladík Pavel, Weberova 1537/7, Děčín VI – Letná, 		
MUDr. Charvátová Hana,U Přívozu 18/4,Děčín III-Staré Město, 		
MUDr. Plyushchakov, Myslbekova 404/23,Děčín I, 			
MUDr. Voborská Oluša, Myslbekova 404/23,Děčín I, 			
MUDr. Bolfíková Renata, Varšavská 1863/7, Děčín VI-Letná , 		
MUDr. Jůdová Jana, Riegrova 773/72, Děčín II-Nové Město, 		
MUDr. Plyushchakov, Myslbekova 404/23, Děčín I, 			
MUDr. Voborská Oluša, Myslbekova 404/23,Děčín I,			
MUDr. Sýkorová Zdena, U Plovárny 1190/14,Děčín I,			

412 511 619
412 550 343
412 539 298
412 512 368
412 519 622
412 519 624
737 501 440
412 523 410
412 519 622
412 519 624
412 502 210

Jubilea
V uplynulém měsíci oslavili svá životní
jubilea tito naši spoluobčané

Ordinační hodiny:

listopad

Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme
správnost uvedených informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

paní Helena Hunčovská
a paní Marie Miščíková

V prosinci oslaví své životní jubileum
paní Anna Jarolímková
Připojujeme se ke gratulaci a přejeme
hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

08.00 – 11.00 hod.

SVOZ PYTLŮ S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
AVE CZ bude rozpis svozu separovaného odpadu distribuovat před koncem roku.
Sledujte proto úřední desku a obecní web. Rozpis bude zveřejněn
v dalším čísle Zpravodaje.

Markvartický zpravodaj - č. 6/2011, občasník obce Markvartice
Redakce Petr Culek (ck) mistostarosta@markvartice.cz; Zdeňka Fliegerová, (fli)
Redakce si vyhrazuje právo odmítnutí přijetí příspěvku i bez udání důvodu.
Obecní úrad Markvartice, Markvartice 60, 407 42, tel./fax: 412 585 265, www.markvartice.cz
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