MARKVARTICKÝ

ZPRAVODAJ
číslo 2.

březen. 2013

17. ročník

1. SETKÁNÍ

Zveme tímto všechny
naše občany na

1. VZÁJEMNÉ
SETKÁNÍ
Markvartic u Děčína
a Markvartic u Sobotky
Sobota 23. března 2013
od 18.00 hod. na sále
Obecního domu
v Markvarticích
u Děčína.
V 19.00 hod. předvede
divadelní spolek
Markvart z Markvartic
u Sobotky svou původní
hru „Markvart ve
škole, aneb Jak oženit
učitele.“
Od 20.30 hodin bude
následovat vzájemná
rozprava o životě
v našich obou obcích.
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LOUČENÍ S MASOPUSTNÍM PLESEM
Letošní „Benefiční masopustní
ples“ mateřské školy oslavil svým
pátým ročníkem malé jubileum.
Ačkoliv se původně zdálo, že se
bude jednat o dlouholetější tradici,
přispěla řada okolností k tomu, že
tento ročník byl zároveň ročníkem
posledním. Faktorů, které vedly
k tomuto rozhodnutí, bylo několik.
Po prvních ročnících, kdy byl sál plný
návštěvníků, počet lidí na plese rok
od roku klesal. Letošní téměř poloprázdný sál, dal jasný signál, že lidé
o tento druh zábavy již nemají zájem.
Ačkoliv každý rok zdůrazňujeme, že
peníze, které se pořádáním plesu
vydělají, jsou na zařízení do školky,
nejsou již lidi ochotni tyto aktivity svou účastí podporovat. Dalším
problémem je termín plesu. Prakticky jsme se vždy trefili do jarních
prázdnin. V tyto dny velká část lidí
jezdí za relaxem mimo domov a tím
klesá počet návštěvníků. Zároveň
se jedná o období, kdy vrcholí nebo
probíhají chřipkové epidemie, které

se podepisují na nemocnosti dětí
i dospělých. Třeba se v budoucnu
najde jiný termín a bude možné
uspořádat ples nebo jinou zábavu,
na kterou nalákáme více občanů,
kteří se budou chtít společně bavit.
Co je dále podstatné, chybí zpětná
reakce od rodičů dětí. Nevíme, zda
je tato naše aktivita přínosem nebo
zátěží, jestli má cenu takovou akci
pořádat či nikoliv. Takže se sešlo
několik pádných důvodů, které napomohly našemu rozhodnutí ples již
nepořádat.
Po celých pět let jsme kolem sebe
měli spoustu pomocníků. Jsou to
například hasiči, kteří pod vedením
svého starosty Karla Vorlíčka obětavě
roznášeli lístky a vstupenky nejen po
Markvarticích. Nebo někteří z řad
starších spoluobčanů, kteří nezištně
podali pomocnou ruku. Letos
například paní Pacovská a Jirásková,
které aktivně pomáhaly přímo s organizací plesu. Všechny ročníky
obsluhovali na sále naši bývalí

svěřenci z mateřské školy, dnes
již více než dvacetiletí mládenci
a slečny. Jejich pomoc byla vždy
nezištná a obětavá a dík jim patří
za to, že se ochotně a s úspěchem
ujali nelehké služby. Také část rodičů
našich dětí přispěla ať již pomocí
při přípravách, pečení, úklidu nebo
věnováním darů do dětské tomboly.
Touto cestou jim také děkuji. Velkou
pomocí byla podpora ze strany Obce
a jejích pracovníků. Tito se například
letos vzdali svého nároku na odměnu
za práci přesčas.
Na závěr je třeba poděkovat všem
dětem, které se za posledních pět
let zapojily do nácviku vystoupení,
a které se tak úžasně bavily při
předtančeních, které každý benefiční
ples zahajovaly.
Kolektiv MŠ: Ivona Culková, Jindra
Šintálová, Dana Bížová, Alena Neradová, Petra Choutková-Roučová, Věra
Soukupová.
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FECIDO CUP 2013
Druhou březnovou sobotu vyvrHabartice, 4. Torpédo Děčín, 5. Velká
cholil posledním turnajem další
Bukovina, 6. K.N.Víska. Nejlepším
ročník FECIDO Cupu, tedy trunaje
brankářem byl vyhlášen Karel
starých gard v sálové kopané. První
Havlíček z FECIDA a titul nejlepšího
místo obhájili a hlavně uhájili hráči,
střelce patří Petru Pomíchalovi,
kteří vystupovali pod hlavičkou
jedinému zástupci Markvartic ve
Markvartic. Nutno podotknout, že
vítězném týmu.
větší zastoupení místních fotbalistů
měl tým hlavního sponzora turnaje
Karla Havlíčka FECIDO. O vyrovnanosti letošního turnaje svědčí to, že se až
do posledního zápasu bojovalo
čarodějnic
oFILIPOJAKUBSKÁ
další umístění. FECIDO v NOC–Pálení
posledních
zápasech neztratilo ani bod
a probojovalo se na celkové 2. místo.
Konečné umístění mužstev
v letošním ročníku je následující:
1. Markvartice, 2. FECIDO, 3. Dolní

Fotbal roszlosování „A” mužstva (jaro 2013)
Po zoufalém začátku podzimu se
„A“ družstvo zvedlo a není poslední
v tabulce, dokonce není na sestupovém místě. Přejme tedy chlapům,
aby se jim jaro povedlo a odpadly
existenční problémy. Snad poslední
zápas v Dobkovicích bude jen formalitou ( v dobrém slova smyslu).

ROZLOSOVÁNÍ JARNÍCH ZÁPASŮ
„A“ MUŽSTVA VE II. TŘÍDĚ

23.3. – Ma – Krásná Lípa
30.3. – Šluknov „B“ - Ma

8.6. – Ma– Boletice		
15.6. – Dobkovice - MA

6.4. – Ma – Mikulášovice
13.4. – Ma – Malšovice		
20.4. – Jiřetín p/J - Ma
27.4. – Ma – Heřmanov
4.5. – UNIO Děčín - Ma
11.5. – Ma – Staré Křečany
18.5. – Chřibská - Ma
25.5. – Ma – Těchlovice		
1.6. – Jiříkov - MA

Markvartice v Markvarticích
Zcela správně by měl nadpis
článku být ve stylu „Dva markvartičtí
z Markvartic u Děčína na kontaktní
schůzce s markvartickými z Markvartic u Sobotky“ sami však uznáte,
že nic tak šíleného jste už dlouho
nečetli ani neslyšeli… Inu, co se tedy
odehrálo. V podvečer 26. února jsem
se společně s panem starostou vypravil na první kontaktní setkání
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s občany obce Markvartice u Sobotky. Tamní kulturní spolek MARKVART
nás totiž pozval, abychom se osobně
poznali a abychom domluvili detaily
možného setkání občanů Markvartic
u Děčína a Markvartic u Sobotky.
I stalo se, že jsme se v tamní restauraci U Markvarta sešli nejen s jejich
panem starostou, ale také se zástupci
kulturního spolku a dohodli poměrně

přesné detaily akce, na niž vás co
nejsrdečněji zveme otištěným plakátkem. Všichni v zastupitelstvu jsme
se shodli, že toto navázání kontaktů
je velmi pěkným počinem, který by
mohl obohatit občany obou obcí.
Doufáme, proto, že si nenecháte
ujít tuto akci a svou hojnou účastí ji
podpoříte.

Libor Kunte, místostarosta obce
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Z MARKVARTIC AŽ NA KONEC SVĚTA
plná přírodních i lidských kontrastů,
představí nám některé indiánské
kmeny žijící doposud v této chudé jihoamerické zemi. Všichni jste srdečně
zváni! Pro tuto přednášku přislíbil pan
místostarosta, že každý návštěvník
bude přivítán pohárkem těžkého
červeného vína vyrobeného z hroznů,
které uzrály na osluněných svazích
And. Tak to je nač se těšit. Doufáme,
že přijdete v hojném počtu a to
nejen markvartičtí, ale i kamarádi
z okolních obcí, kteří již na
premiérové přednášce tvořili podstatnou část osazenstva.

Tentokráte
Bolívie – známá i neznámá
6. 4. 2013 od 19 hod.
Restaurace Obecní dům
Opravdu již uplynul čtvrtrok
od doby, kdy měl pan Libor Kunte
příjemné povídání o Kubě doplněné
kubánskými doutníčky a stopečkou
rumu. Touto přednáškou započalo
jakési nenucené setkávání zájemců
o exotické dálky, kteří se sejdou
6. dubna 2013 již podruhé. Tentokráte
nás pan místostarosta zavede do
hornaté země Jižní Ameriky, která je

Markvartický Zpravodaj

VELIKONOČNÍ FLORISTICKÁ DÍLNA
15. 3. 2013 od 18 hod.
Kabiny sportovního klubu
Po vydařeném vázání adventních
věnců na sklonku minulého roku,
je tu další akce pro tvořivé občany.
Záměrně nepíši, že je to činnost,
určená jen pro ženy, jelikož vázání
adventních věnců se účastnil i jeden
muž! VELIKONOČNÍ FLORISTICKÁ

DÍLNA je tady. Uskuteční se již v
pátek 15. 3. 2013 v kabinách sportovního klubu od 18 hodin. Povede
ji opět Pavlína Kunteová a přítomní
budou mít možnost vytvořit si jarní
velikonoční dekoraci. K zakoupení budou slaměné korpusy na velikonoční
věnečky, přízdobový materiál a řada
dalších floristických doplňků. Zdarma
bude zajištěno vrbové proutí, osení

a zápůjčka tavných pistolí. Neváhejte
si přinést jakékoliv
vlastní potřeby
a přízdoby! Těšíme
se na vás!

Libor Kunte,
místostarosta obce

NA TRUC VODĚ
4. ročník florbalového
protipovodňového turnaje
V sobotu 23.3.2013 od 08.30 hod.
Pořádá: OBEC MARKVARTICE,
ZŠ MARKVARTICE, DOBROVOLNÍCI
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HUDEBNÍ ODPOLEDNE S PANEM ŘEDITELEM
Středa 27. 2. 2013 – tato schůzka
byla pro nás všechny slavnostní
a mimořádná. Naše pozvání na
setkání přijal sám ředitel naší školy
Mgr. Kroupa. A když se jedná o tohoto
člověka, bylo toto setkání, jak jinak,
než hudební. Během vyprávění
a zdařile vytvořené prezentace nás
provedl svým dosavadním životem,
se kterým byla, je a jistě bude hudba
neoddělitelně spjata. Hosty programu, který všechny návštěvníky
zaujal, byl především pan Petr
Doležal, který našeho hlavního hosta
doprovázel hrou na bonga. Dále pak
žákyně Kristýna Brokešová a Jiřina
Ležalová. Schůzka oslovila všechny
- nejen ty hudebně nadané, neboť

se všichni bez rozdílu postupně do
hudební produkce zapojili. Největší
„pecka“ přišla na závěr, kdy jsme
mohli na plátně zhlédnout vystoupení hudební skupiny KISS při
třicátém výročí jejich založení, což
všechny přítomné zvedlo ze židlí –
a to doslova. Na závěr schůzky si
všichni mohli osobně vyzkoušet hru
na rozličné hudební nástroje, které
běžně využívají naši žáci při výuce HV
a pak především členové hudebního
kroužku. Většině se vůbec nechtělo
domů. Věříme, že takto tematicky
zaměřená schůzka nebyla poslední.
Tímto všem zúčastněným moc
děkujeme.
J. Křovinová

SCHŮZKA PŘED JARNÍMI PRÁZDNINAMI
Schůzka před jarními prázdninami
(14.2.) proběhla mimořádně ve
čtvrtek a to proto, že jsme k nám
pozvali pana lesníka Jakuba Judu z
národního parku České Švýcarsko,
který ve středu vede kroužek mladých
přírodovědců a nemohl se k nám tedy
v pravidelném středečním termínu
dostavit. Docházka i přesto byla
hojná. Dozvěděli jsme se spoustu
zajímavých věcí, prohlédli si několik
preparovaných savců a ptáků typických pro oblast NP. Mladší děti si také
zasoutěžily. Vyplnili jsme tajenky a
poznávali stopy zvířat – nejlepšími
luštiteli byli za mladší žáky Marek
Bartiš a za starší Kristýna Brokešová.
Na závěr každý dostal jako pozornost
komiks s tématem návratu lososů
do našich řek. Pan Juda nás závěrem
pozval do Domu Českého Švýcarska
v Krásné Lípě. Jeho pozvání jsme
přijali a na tento výlet se chystáme
začátkem dubna.
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PES - NÁŠ PŘÍTEL
Ve středu 6.3. měl nejen náš pan ředitel
Miroslav Kroupa svátek, ale konala se také další
schůzka našeho klubu.
Tentokrát naše pozvání přijala paní Jitka
Flachsová, která se zabývá chovem a výcvikem
psů. Se svými čtyřnohými svěřenci se věnuje také
canisterapii a dalším aktivitám.
Dozvěděli jsme se, jak se k pejskům chovat,
co mají rádi a co ne. Vyprávění bylo oživeno
prak-tickými ukázkami, protože s paní
chovatelkou a jejími kolegy přijelo hned šest
čtyřnohých kamarádů. Akci hodnotíme jako
zdařilou a těšíme se na další.

ROZPIS ČINNOSTÍ KLUBU KOTVA na březen a duben
20.3. Výtvarné dílny – Velikonoce v budově 2.
st ZŠ

11.4. Městská knihovna Děčín.
!!!! pozor! jedná se o čtvrtek!!!!

27.3. zajištění kostýmů a kulis na představení v
budově 2. st ZŠ

Odjezd linkovým autobusem z Markvartic ve
13.18hod. Děti ze školní družiny odcházejí
hromadně s pedagogem, ostatní sraz ve 13.00
před budovou 1. stupně nebo na autobusové
zastávce. Příjezd zpět linkovým autobusem v
16.34hod. S sebou svačinku, pití. Starší žáci (6.-9.
třída) odjezd linkovým autobusem ve 14.18 hod.
z Markvartic, návrat zpět také linkou v 17.34hod.

3.4. Dům Českého Švýcarska Krásná Lípa
(výlet autobusem). Odjezd přistaveným
autobusem ve 13.00 hod. od občerstvení JáJa
(pro starší žáky bude rozvrh hodin individuálně
upraven, obědy všichni stihnou). Školní tašky lze
ponechat ve třídě (2. stupeň ve sborovně) nebo
vzít s sebou. Žáčci, kteří navštěvují družinu, se k
autobusu přesunou hromadně s pedagogickým
doprovodem. Předpokládaný návrat na
odjezdové místo v 17.00hod. S sebou svačinu,
pití (popř. malé kapesné na zakoupení drobných
suvenýrů

17.4. Výtvarné dílny – čarodějnice, lampiony v
budově 2. st ZŠ
24.4. Generální zkouška představení, příprava
sálu/kabin
- výzdoba, příprava pohoštění Dozvěděli jsme se,
jak se k pejskům chovat, co mají rádi a co ne.
Vyprávění bylo oživeno praktickými ukázkami,

protože s paní chovatelkou a jejími kolegy přijelo
hned šest čtyřnohých kamarádů. Akci hodnotíme
jako zdařilou a těšíme se na další.
25.4. Představení pro starší spoluobčany: sál
nebo kabiny TJ
1.5. a 8.5. VOLNO Státní svátky
Změna programu vyhrazena
Čas pravidelných schůzek zůstává nezměněn,
tedy 16.00 – 18.00 hod.
V případě nejasností či potřeby podrobnějších
informací mne prosím kontaktujte
na tel. č. 412 585 474 (škola) nebo 720 365 355.
Děkuji za podporu naší činnosti a dosavadní
spolupráci.
Z. Fliegerová

USNESENÍ zastupitelstva obce
z 22. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 17. 01. 2013 od 18:00 hod. ve školní jídelně místní ZŠ ‐ multifunkční sál
Zasedání zastupitelstva obce byli přítomni:
Ing. Petr Hodboď, Hana Didiková,
Miroslav Milfait, Alice Mitrušková,
Mgr. Petr Culek, Jana Milichovská.
Omluveni byli:
Jan Kopecký, Ing. Libor Kunte a Jiří Zach
Usnesení č. Z 115/2013 – Návrhová komise
Zastupitelstvo obce volí návrhovou komisi ve
složení: Alice Mitrušková, Miroslav Milfait, Hana
Didiková. Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. Z 116/2013
– Schválení programu zasedání
Zastupitelstvo obce projednalo návrh programu
a schvaluje program 22. zasedání Zastupitelstva
obce Markvartice. Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl
proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. Z 117/2013
– Rozpočtová změna č. 5/2012
Zastupitelstvo obce projednalo návrh a schvaluje
rozpočtovou změnu č.5/2012. Jedná se o
vyrovnání rozpočtu na přelomu měsíce listopad a

prosinec roku 2012. Jedná se o zafinancování
odložených spoluúčastí z dotací roku 2011. Pro 6
zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. Z 118/2013
– Hospodaření obce 2012
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek
hospodaření obce za období 1-12/2012. V roce
2012 byla velice složitá finanční situace z důvodu
odložené úhrady spoluúčastí na dotacích
(mosty). Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. Z 119/2013
– Prodej pozemku p.p.č. 2796/6
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku
p.p.č. 2796/6 o výměře 719 m2 paní Habeltové za
cenu 70,- Kč/ m2 . Jedná se o pozemek u cesty
směrem na Veselíčko. Pro 6 zastupitelů, nikdo
nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. Z 120/2013
– Dotace k budově MŠ a budovy úřadu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o

úspěšné registraci žádosti o energetickou dotaci
a schvaluje další administraci energetické dotace,
které obsahují realizaci zateplení budovy,
výměna oken, vytápění pro budovu MŠ a budovu
OÚ. Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Usnesení č. Z 121/2013
– smlouva k VB pro ČEZ Distribuce, a.s.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy o zřízení
věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuci,
a. s.. Jedná se o pozemky obce sousedící s
pozemky p. Švihnos a p. Pěnkava. Pro 6
zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. Z 122/2013
– rozpočet Sdružení obcí Benešovska
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Sdružení
obcí Benešovska dle důvodové zprávy. Na
bankovním účtu sdružení obcí Benešovska je
nyní částka 96 tis. Kč. Pro 6 zastupitelů, nikdo
nebyl proti, nikdo se nezdržel.
V Markvarticích dne 17. 01. 2013
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ŠIBŘINKY

V režii místní TJ SK Markvartice
se v sobotu 2. března v Óčku konaly
tradiční Šibřinky. Odpoledne patřilo
dětem. Víl, pirátů, zvířátek nebo
fotbalistů byl plný sál. Na malé
návštěvníky čekala nejen hudební
produkce p. Macháčka, ale také
různé soutěže a spousta cen a sladkostí. Na závěr byly vyhodnoceny
nejlepší masky. Letos byla účast dětí
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podstatně větší nežli minulý rok
a tak těm maskám, které se rozhodnou přijít i příští rok, slibujeme nové
soutěže a hry.
Večer byla připravena zábava pro
dospělé. K tanci a poslechu hrála
hudební skupina Flash. V průběhu
plesu se uskutečnila dvě vystoupení.
Profesionální taneční umění předvedl
TK Scratch DDM Děčín s choreografií
“Po čem ženy touží” a Petr Uhlíř
alias Laura se svojí travesty show
roztancoval(a) půl sálu. V soutěži
o nejlepší masku si prvenství odnesl
hrabě Drákula David Kadlec. Druhý byl
řidič UNC bagru Miroslav Pitra a třetí
příčku obsadili „markvartičtí hipíci“ Petra Hodboďová, Klára Dočekalová,
Honza Šrédl s Kristýnou a Zdeněk
Křovina. Tradičně nechyběla malá
a velká tombola. Formou dražby
mohli návštěvníci získat
nejhodnotnější sponzorský dar,
kterým byla motorová pila. Všem
sponzorům, bez kterých by nebylo
možno tuto akci uskutečnit, ale
i organizátorům je třeba poděkovat
za to, že připravili všem přítomným
příjemný večer plný tance, zábavy
a pohody.

Co je ještě podstatné, sportovci
splnili svůj slib. Deset procent
z výtěžku ze vstupného, které vybrali
na Ples sportovců a Šibřinky, věnovali
na zakoupení nového pingpongového
stolu do naší sportovní haly.
Žabajz + ck
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MARKVARTICKÁ OKURKA

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY SE KONÁ
17. dubna 2012
od 13.00 do 15.30 hod.
Rodiče s sebou vezmou:
občanský průkaz
rodný list dítětě

Nedávno jsme se s manželkou vrátili z
návštěvy našich dlouholetých kamarádů
žijících původně ve Mlýnech. Oba byli u
vzniku tradiční a velmi pěkné soutěže „Zelí
roku“, která se konala v roce 2012 již po
šestnácté. Na základě rozhovoru s nimi
jsem se definitivně rozhodl! Dlouho před
tím ve mně zrála myšlenka uspořádat
podobný „sranda mač“ i u nás a asi před
dvěma lety jsem začal osnovat myšlenku
zorganizovat soutěž v luxusní disciplíně, ve
které se mohou pochlubit jak ženy, tak
muži.
Vyhlašuji tímto první ročník soutěže
„MARKVARTICKÁ OKURKA“, který se
uskuteční v listopadu 2013, přičemž jeho
přesný termín bude upřesněn. Upřesněny
budou i samotná pravidla, ale tento článek
vychází ve druhém čísle letošního
Zpravodaje proto, aby si každý, kdo bude
mít zájem se soutěže zúčastnit, mohl
vypěstovat ty nejkvalitnější nakládačky a
nespoléhat se na koupi okurek u stánku.
A v čem se tedy bude soutěžit?
„MARKVARTICKÁ OKURKA“ je soutěž o
nejkvalitnější (nejchutnější) okurky
zavařené v tradičním sladkokyselém
nálevu. Každý účastník dodá ve stanoveném termínu 0,7 l sklenici (klasická
„zavařovačka“) se svými zavařenými
okurkami.

provoz knihovny

zubní pohotovost
16. - 17. 3. 2013
23. - 24. 3. 2013
30. - 31. 3. 2013
1. 4. 2013
6. – 7. 4. 2013
13. - 14. 4. 2013
20. - 21. 4. 2013

MUDr. Sudová Olga, Fügnerova 600/12, Děčín I
MUDr. Křemenová Alena, Sokolská 129, Děčín 9
MUDr. Vojtěch Vladimír, 28. října 110, Děčín I
MUDr. Vojtěch Vladimír, 28. října 110, Děčín I
MUDr. Charvát Tomáš, U Přívozu 18/4, Děčín III-Staré Město
MUDr. Miličová Jiřina, Anenská 385/2, Děčín I
MUDr. Lisachenko Vladyslav, J. Š. Baara 26, Děčín IV

termíny svozu
Pytle s PET lahvemi a TetraPaky se sváží
vždy v úterý
19. března
2., 16., 30. dubna
4. května
14. května

poplatky
Připomínáme:
Do 28.2.2013 měly být uhrazeny poplatky
ze psa, nájem pozemků a roční internet
Do 31.5.2013 pak roční poplatek TDO
Prosím, plaťte včas nebo si poplatky nechte
převést na SIPO.

V den soutěže zasedne nezávislá
porota složená z laické i odborné
veřejnosti, která provede hodnocení
vzhledu zavařených okurek, jejich
konzistence a samozřejmě chuti.
Vyhlášení budou vítězové na prvním až
třetím místě. Na ně pak budou čekat
hodnotné ceny! Po skončení oficiální
části této soutěže bude pokračovat
volná zábava, při které se zkonzumuje
zbytek vzorků a třeba i kousek
doneseného uzeného či jiné dobroty.
Je nejvyšší čas zajít koupit semínka
okurek ke svému „ověřenému zahradníkovi“, později pak připravit řádně
vyhnojený záhon a začít s pěstováním.
Sledujte dále informace ve Zpravodaji, kde budou popsány podrobnější
informace a instrukce k soutěži.
Budu se velmi těšit na setkání při
prvním ročníku MARKVARTICKÉ
OKURKY!!!
Libor Kunte, místostarosta obce

412 513 989
412 544 539
412 151 056
412 151 056
412 511 619
412 510 154
412 507 588

jubilanti
Tůmová Růžena
Loudová Milada
Vránová Eva
Sajdl Josef
Kuklová Pavlína
Miščíková Marie
Svobodová Jaroslava
Číhová Jana
Míchalová Alena
Březská Bronislava

Hartl Josef
Novotná Karolína
Fabiánová Božena
Jungman Václav

připravované akce
18.4.2013
30.4.2013
1.5.2013

Kulatý stůl
Čarodějnice
Tradiční výlet na kolech

Výpůjční doba:
- zpravidla každou středu od 17.00 do 18.00
hod. Je lépe ověřit si na tel. č. 728 312 883
(P. Culek), zda je knihovna otevřena .

úřední hodiny OÚ
Pondělí
Středa
Pátek

08:00 – 11:30
08:00 – 11:30
08:00 – 12:00

12:00 – 17:00
12:00 – 17:00

místostarosta Ing. Libor Kunte
telefon - 603 859 653
Středa
07:00 – 10:00
místostarostka Jana Milichovská
telefon - 777 457 916
Pondělí, středa
15:00 – 17:00
starosta Ing. Petr Hodboď
telefon - 604 210 287
Čtvrtek
12:00 – 16:00
(každý 4. čtvrtek v měsíci nepřítomen)
Po předchozí domluvě lze sjednat schůzky i
mimo dané hodiny.
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