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Přijďte na sál Obecního domu. Z každé prodané vstupenky věnují
sportovci 10,- Kč na splátku věžních hodin v kostele sv. Martina.
SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
do nového roku 2014 přeji Vám, Vašim rodinám i přátelům, hodně zdraví, štěstí v osobním i pracovní životě.
K přání do časů následujících patří i trocha poohlédnutí zpět. Jaký byl rok 2013? Myslím, že mohu s klidným
svědomím říci, že rok 2013 byl z pohledu obecních záležitostí rokem úspěšným. Z prací, které se nám
v loňském roce podařilo uskutečnit, jsou např. dokončení rekonstrukce čističky odpadních vod pod bytovkami
na „Tůmáku“, získání dotace na zateplení budovy Mateřské školy, dotace na pokračování výsadby
stromořadí, dotace na nákup nového malotraktoru, dotace pro Sbor dobrovolných hasičů. Jsou vyřešeny
prodeje pozemků, opraveno několik místních komunikací, začali jsme se zafukováním internetu optikou, pro
zabezpečení majetku jsme pořídili šest nových webkamer. Zřídili jsme sbírku na věžní hodiny, které jsme
zakoupili, a už dva měsíce nám ukazují čas a zkrášlují markvartický kostel sv. Martina. Na VPP nastoupilo
několik pracovníků, s kterými se podařilo udržet čistotu obce a některá místa i pěkně upravit a to i přes
zvýšenou vodu, která opět obcí prošla.
A jaké jsou vyhlídky na rok 2014? Co se nedařilo nebo nepodařilo v uplynulém roce, zůstává naším úkolem i
letos. Určitě se budeme snažit v dalších opravách komunikací, znovuzprovoznění obecní hospody, také
budeme pokračovat v zafukování a rozšíření internetu po celé obci a čeká nás dotace na zateplení Základní
školy.
Máme před sebou ještě hodně práce, to si uvědomuji nejen já, ale věřím, že i všichni zastupitelé. Budeme na
podzim tohoto roku končit volební období a tím skládat své účty za svou práci. Podrobněji vše probereme na
veřejném zasedání zastupitelstva.
Starosta obce
Markvartický zpravodaj
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VÍČKA PRO JENÍČKA
Základní škola Markvartice vyhlásila dne 13. listopadu 2013 sbírku víček z pet-lahví na podporu
Jeníčka z Malé Veleně u Děčína. Čtyřletý chlapeček je po mozkové obrně a potřebuje léčbu, kterou
nehradí pojišťovna. Akce se pod názvem Víčka pro Jeníčka nachází také na facebooku, kde můžete
sledovat její průběh a čerpat nové informace. K naší sbírce se již připojilo Rodinné centrum
Medvídek, studenti Gymnázia v České Kamenici a LDN v České Kamenici, děčínští basketbalisté i
další školy, firmy a organizace. Sbírka bude trvat až do listopadu 2014.

Vážení víčkosběrači,
děkujeme nejen za sbírání
víček, ale i za finanční
příspěvek z Vánočního
dobrého skutku, který činil
krásných 2247,- Kč. Penízky
budou vloženy na Jeníčkův
účet u KB Děčín. Na tomto
účtu se sešlo již 9500 Kč. Všem
dárcům děkujeme.
Stále se k nám připojují další
jednotlivci, úřady, školy. Díky
spolupráci s občanským
sdružením Andělé bez křídel
a jejich finančnímu daru bude
moci Jeníček s maminkou
vyrazit na první lázeňský
pobyt už brzy na jaře. Na
druhý pobyt bychom chtěli
vydělat cca 50 tis. korun právě
sběrem víček.
Finanční příspěvek
z Vánočního dobrého skutku
činil 2.247,- Kč. Peníze byly,
stejně jako ostatní finanční
dary, uloženy na účet u KB
Děčín. Na tomto účtu se sešlo
již 9.500,- Kč.
Ačkoliv budeme sbírat až do
listopadu 2014, proběhne
první kontrolní svoz víček na
pátek 24. ledna 2014.
Žáci 8. třídy postupně obejdou
partnery-sběrače a shromáždí

víčka ve škole. Pokud půjde o
větší množství víček, objede
sběrače autem po dohodě
paní učitelka Šárka Doležalová
(dolesarka@gmail.com).
Chceme jen vědět, jak sbírka
pokračuje.

Ještě jednou děkujeme všem,
kteří se do sbírky zapojují a
pomáhají tak nejen přírodě,
ale i jednomu konkrétnímu
chlapečkovi v jeho cestě za
kvalitnějším životem.

Mgr. Šárka Doležalová
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ZE ŠKOLY
VÁNOČNÍ DOBRÝ SKUTEK
V předvánoční době, kdy děti
prožívaly voňavý čas plný
očekávání a těšení se
na nejkrásnější svátky v roce,
nastal dospělým čas shonu.
Přemýšleli jsme, jak tyto dva
světy, alespoň na chvilku
propojit a strávit společně pár
hřejivých okamžiků.
A myšlenka andělského zpívání
byla na světě. Děti si nacvičily,

společně s učiteli, pásmo
vánočních písní a koled. Ty pak
jako andělíčci - poslové pokoje
a dobrých zpráv - s chutí a
nadšením zazpívali svým
rodičům. Celou scénu pomohly
dotvořit překrásné kulisy od
paní vychovatelky Martiny
Ťukálkové.
Doufáme, že vás naše
vystoupení potěšilo a pohladilo.

Milé bylo také setkání s malým
Honzíkem a jeho maminkou,
kterým se snažíme pomoci
sběrem plastových víček.
Děkujeme všem, kteří si na nás
udělali čas a pomohli nám
vytvořit příjemnou atmosféru.
Mgr. Iveta Effenbergerová

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

ZŠ a MŠ Markvartice oznamuje, že Zápis do 1. třídy se koná
5. února 2014 od 13:00 do 16:00 hod.
v budově 1. stupně ZŠ.
Rodiče nezapomenou rodný list dítěte!
Podle § 36 odst. 3 Školského zákona je pro vznik povinnosti začít školní docházku rozhodující věk dítěte. Zahájení povinné školní docházky ve školním
roce 2014/2015 se týká všech dětí, které nejpozději 31.8.2014 dovrší šestý rok věku. Zákonní zástupci těchto dětí jsou povinni dostavit se s dítětem
k zápisu.
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KOSTEL SV: MARTINA – IV. část
Po letech druhé světové války
došlo k radikálním změnám nejen
v historii kostela. Původní farníci
byli odsunuti a noví přistěhovalí si
začali hledat cestu do Božího
domu. Léta komunistické
zrůdovlády však zanechala stopy
na mnohaleté historii. Ještě
v padesátých letech tvořil kostel
přirozenou dominantu vesnice.
Poté byla farnosti odňata
duchovní správa, tedy nebyl sem
již dosazován farář. Kostel byl
následně pro veřejnost uzavřen.
Konaly se v něm jen nahodilé
svatby nebo křty. Duchovní
úpadek začal působit ruku v ruce
s úpadkem kulturním. A jak
probíhal proces devastace
duchovní a morální, začala i
devastace materiální. Severní
Cechy, historická oblast Nord
Böhmen, byly krajem, kde
komunistická ideologie a její
horliví aparátčíci zasadili rány
kulturním a duchovním hodnotám
v nejvyšší míře. Vletech 1945 –
1989 bylo v našich oblastech
odsouzeno k zániku 596 církevních
objektů, z toho 117 kostelů. Mezi
kostely, které měly být
zlikvidovány, patřil i náš kostel
svatého Martina. Dlouhá léta, kdy
se úmyslně neinvestovalo do jeho
údržby a oprav, se krutě
podepsala na jeho technickém
stavu. Ještě v polovině šedesátých
let začalo poškozenou střechou
zatékat do krovu. V roce 1965 se
odtrhly první části barokních
stropních štuků. Následovalo
zřícení celé klenby. V roce 1974 se
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prolomila část střechy. Za dalších
devět let se celá konstrukce
provalila do lodi kostela. V té době
byl ale již dávno vypsán na kostel
demoliční výměr, vydaný odborem
kultury ONV Děčín. Konečné
likvidaci kostela naštěstí zabránil
nedostatek peněz, kterými měly
být demoliční práce financovány.
CO nestihl bolševik svou horlivostí,
dokonal zub času. Na začátku
devadesátých let byl kostel pouze
ruinou, kterou tvořila věž a torza
obvodových zdí, zarostlá vegetací.
Propadlé trámy si obyvatelé
odvezli na palivo a do trosek byl
zakázán vstup. Nakonec se zřítila i
poslední zachovalá klenba nad
kněžištěm a s ní i vítězný oblouk
s erbovním znakem Thunů. Tím
nastala situace, kdy se zdálo, že
kostel je nenávratně ztracen.
K devastační činnosti tehdejších
komunistických orgánů je nutno
připsat i to, že na jejich příkaz byl
zlikvidován cenný mobiliář kostela.
Veškeré zařízení bylo během
několika dnů naloženo na nákladní
vozy a pod plachtami odvezeno
kamsi na Slovensko. Zmizel tak
velký oltářní obraz s vyobrazením
svatého Martina a medailonový
obraz Panny Marie – Madony nad
ním. Také byly odvezeny dva
postranní barokní oltáře včetně
sochy svatého Jana
Nepomuckého, evangelijní obraz
příbuzenstva Kristova nebo 24
obrazů světců a výjevů z jejich
životů, které byly umístěny na
poprsnicích dvoupatrové kruchty.
Čtyři sochy evangelistů se

zachovaly a jsou dnes umístěny
v kostele v Růžové. Varhany byly
odvezeny také na Slovensko a
jejich vzácná vyřezávaná barokní
skříň prý skončila kdesi na pile.
Zmizel i gotický dřevěný kříž
s korpusem, který měl být umístěn
na kůru a závěsná socha Panny
Marie růžencové, vytvořená jako
plastika bez zad, tedy spojení dvou
těl s dvěma tvářemi. Zničeny, ale
to již vandalskou činností byly i
sochy andělů – strážců, které byly
umístěny v nikách nad západním
průčelím kostela. Ze sochy
jednoho z andělů zůstalo jen
miniaturní torzo. Na začátku
sedmdesátých let vytáhla parta
místních mladých lidí ze záhozu
bývalého hrobu umístěného
vpravo před kněžištěm renezanční
kamennou křtitelnici, nesoucí
letopočet 1579, citát z Janova
evangelia a znak luteránského
rodu Luticů, kteří ves vlastnili na
konci 16. století. Křtitelnice je
dnes deponována v kostele Panny
Marie v Benešově nad Ploučnicí.
Několikrát, jako například v roce
1999, se podařilo okolí ruin
kostela poněkud „zkulturnit“. I
když šlo jen o jakési kosmetické
úpravy, například odstranění
náletových dřevin a křovisek na
starém hřbitově nebo v kostele
samotném. Tou dobou již byly
Markvartice přifařeny k farnosti
Srbská Kamenice. Materiálním
správcem se stal administrátor
Marcel Hrubý. Jeho zásluhou a
neutuchajícím přičiněním začal
kostel vstávat z trosek. Nejprve
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byla zachráněna věž kostela, ze
které si již nenechavci začali
vyřezávat trámy pro svou potřebu.
Báň s lucernou dostala nový
měděný kabát a do makovice pod
dvojramenný patricijský kříž byly
v měděných schránkách uloženy
dokumenty doby. Tak práce rok co
rok pomalu postupují, až
k dnešnímu více než nadějnému
stavu. V roce 2004 začala oprava
vnějších i vnitřních omítek a
zároveň byl vyzděn a vybetonován
nový věnec stavby. O rok později
se podařilo opět celý kostel znovu
zastřešit, přičemž trámy na
střechu darovala obec. Bylo
instalováno nové kovové zábradlí
u kostelního schodiště a
v listopadu byl nad východní částí
kostela vztyčen nový, mědí pobitý
sanktusník. V dalším roce, tedy
v roce 2006, byla střecha, stejně
jako střecha původní, pokryta
novou břidlicovou krytinou. Za dva
roky poté se kostel oblékl do zcela
nové fasády. Pokračovaly také
práce v interiéru. V roce 2010 byla
vynesena nová skořepinová klenba
nad hlavní lodí i nad kněžištěm.

rok 1965
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Dále pokračovaly práce na vnitřní
štukové výzdobě. Začalo se také se
stavbou kůru.
Na obnově kostela se
podílejí desítky brigádníků z celé
republiky, z českých a moravských
diecézí, ale také až ze Slovenska. I
když málo, přeci jen se na stavbě
podíleli místní občané. V roce
2010 se při kopání podlah objevily
před kněžištěm pískovcové kvádry.
Další skupina dobrovolných
pomocníků, tentokrát
z moravského Lidečka, pak
kameny vytáhla a zjistilo se, že se
jedná o renezanční náhrobníky
bývalých majitelů Markvartic.
Kromě toho, že obec uchovává
náhrobník Johana Hirsche
z Pomyšle, který byl umístěn ve
východní stěně kostelní lodi a po
rekonstrukci sem bude vrácen,
byly objeveny náhrobníky Petra ze
Schönfeldu z poloviny šestnáctého
století a dále urozeného rytíře
Arnošta Františka z Reichenbergu
a Markvartic, tentokrát z roku
1662. Část dalšího náhrobníku,
patrně z původního kostela, slouží
jako překlad nad vstupem na
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kazatelnu a patří blíže
neurčenému příslušníku z rodu
von Czebicz. Rovněž byla odkryta
krypta, která sice neuchovávala
žádné tajemné předměty, ale byl
zde nalezen podpis křídou na zdi
z roku 1881. Patřil aktivnímu
správci farnosti, děkanu Wenzelu
Kettnerovi, který byl tím, kdo vedl
práce při úspěšné renovaci kostela
v osmdesátých letech 19. Století.
Jak následovaly další dílčí
opravy, postupně kostel vstává rok
za rokem z mrtvých. Dnes jsou
hotovy vnitřní štuky, dokončena
dvoupatrová kruchta, zavedeno
podlahové topení a většinu oken
zdobí vitráže s portréty patronů
německých diecézí, jejichž farníci
pořízení oken financovali.
Tak jako se ruiny kostela
znovu mění v důstojný duchovní
stánek a věž opět hrdě míří
k nebesům jako výrazné
memento, tak se můžeme těšit, že
se svatý Martin znovu stane tím,
čím býval nazýván v nápisu svého
vítězného oblouku : TOTO JE BOŽÍ
DŮM A BRÁNA DO NEBES.

Křtitelnice
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KOSTEL sv. MARTINA – FOTO Z HISTORIE (pohledy do kněžiště)

1965

1975

1981

1986

1999
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TŘI KRÁLOVÉ
Na začátku ledna navštívili naše
domácnosti Tři králové. Jako každý
rok přinesli do každého domu
tradiční píseň, vinšování dobrého
roku a malé dárečky od diecézní
charity. Zároveň získávali příspěvky
na dobré skutky. Podaří li se, bude
část sbírky věnována na školní akci
Víčka pro Jeníčka, která je zmíněna

na jiném místě tohoto čísla
Zpravodaje. Letos se Třem králům
podařilo v naší obci vybrat více než
9.000,- Kč. A to je v dnešní době
velmi bohulibý čin. Všem, kteří na
dobré skutky přispěli sebemenším
obnosem, vyřizujeme od Tří králů
upřímné poděkování.

MARKVARTICKÁ OKURKA
První ročník otevřené soutěže o
nejlepší nakládané okurky, proběhl
v restauraci „O“ v sobotu
7. prosince. Do soutěže se přihlásilo
18 účastníků, jejichž vzorky hodnotila
laická a odborná porota. Soutěžilo se
o dort, profesionální sekeru a putovní
pohár. Předložené vzorky mnoha
chutí i konzistencí byly na velmi
vysoké úrovni. Profesionální
konzervárny by se určitě mohly
ledasčemu přiučit. Po
několikahodinové degustaci seznámil
hlavní organizátor Libor Kunte
všechny přítomné s výsledky. Velice

těsně dopadla ta část soutěže, v níž
vzorky hodnotili přítomní „laici“. Tady
si první místo a s tím spojenou
sladkou dortovou odměnu, odnesla
paní Rollová z Kamenické Nové Vísky.
O tom, že soutěž byla skutečně
vyrovnaná, svědčí boj o druhé a třetí
místo. Stejným počtem získaných
bodů se o toto umístění rozdělily
vzorky pánů Smejkala a Renky. Hlavní
soutěž, kterou rozhodovaly posudky
nestranné poroty, pak přinesla
následující výsledky: na třetím místě
se umístil Ruda Černý. Pomyslnou
stříbrnou medaili si odnesl další

mimomarkvartický soutěžící a sice
pan Bauer mladší z Kytlic.
Překvapivým vítězem a držitelem
putovního poháru se stal Tomáš
Renka, jehož předložený vzorek získal
nejvíce bodů. Zároveň s putovním
pohárem si ze soutěže odnesl cenu
pro vítěze, profesionální sekeru
Husqvarna.
První ročník soutěže se všem líbil. Byl
plný překvapení, dobré nálady a
pohody. Všichni se již těšíme na
ročník příští a doufejme, že budoucí
vzorky nakládaček budou stejně
kvalitní jako ty letošní.

ZVON NA CESTĚ ZPĚT
Jistě jste zaregistrovali fakt, že z kostelní věže se ozývá zvuk odbíjení hodin.
Ten obstarávají hodinové cimbály. Tím se po desetiletích opět rozezvučela
věž. A další zvuky, spojené s činností kostela, mohou následovat. Jak jste se
dočetli v jednom z minulých čísel Zpravodaje, byl do věže instalován
historicky cenný zvon. Původní zvony sice podlehly povinnému válečnému
rekvírování v průběhu minulého století, ale je zde možnost, že se dočkáme
návratu jednoho z „pamětníků“ zašlé slávy našeho kostela. Podle sdělení
materiálního správce fatnosti Mgr. Marcela Hrubého, jeví se zcela nadějnou
šance, že se do našeho kostela sv. Martina vrátí poslední ze zachovalých
zvonů. Jde o zvon, který je deponován v kostele Nejsvětějšího srdce
Ježíšova v Jablonci nad Nisou, který byl původně v naší kostelní věži. Zvon
sice nese známky poškození, ale teprve jeho novým zavěšením bude možné
zjistit, zda je jeho poškození natolik vážné, že by nebyl schopen vykonávat
svou halasnou činnost. Na každý pád by bylo dobré, aby se tento historický
artefakt vrátil na své původní místo, odkud signalizoval běh událostí a času
v naší obci. Doufejme, že se tento záměr, podporovaný diecézním
zvonařem podaří a najdou se prostředky na převoz a instalaci zvonu.
Markvartický zpravodaj
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INFORMACE
SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU – UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU !
Firma AVE změnila systém rozvozu pytlů s tříděným odpadem. Nápojové kartony a PETlahve bude
svážet odděleně. Žluté pytle s plasty každé sudé úterý, nápojové krabice každou třetí středu. Pytle
podle barevného rozlišení ukládejte na určená místa podle následujícího itineráře:
Žluté pytle na plast : 3. února, 17. února, 3. března, 17. března
Oranžové pytle na tetrapaky: 5. února, 26. února, 15. března

POHOTOVOST ZUBNÍCH LÉKAŘŮ
25. - 26. 1. 2014 , MUDr. Charvát Pavel, J. Š. Baara 26, Děčín IV, 412 507 588
1. - 2. 2. 2014, MUDr. Křemenová Alena, Sokolská 129, Děčín 9, 412 544 539
8. – 9. 2. 2014, MUDr. Sýkorová Zdena, Tylova 650/17, Děčín II, 412 519 624
15. - 16. 2. 2014, MUDr. Plyushchakov Oleksandr, Myslbekova 404/23, Děčín I, 412 519 622
22. - 23. 2. 2014, MUDr. Lisachenko Vladyslav, J. Š. Baara 26, Děčín V, 412 507 588
1. - 2. 3. 2014, MUDr. Vojtěch Vladimír, 28. října 110, Děčín I, 412 151 056
8. – 9. 3. 2014, MUDr. Křemen Adolf, Teplická 270 Jílové, 412 550 343
15. - 16. 3. 2014, MUDr. Voborská Oluša, Myslbekova 404/23, Děčín I, 412 519 624
22. - 23. 3. 2014, MUDr. Sudová Olga Fügnerova 600/12, Děčín I, 412 513 989
29. - 30. 3. 2014, MUDr. Křemen Adolf, Teplická 270, Jílové, 412 550 343

TERMÍNY VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
30. ledna (školní jídelna – aula)
13. března, 15. května, 10. července,

11. září (termíny nejsou závazné)

O místě konání zastupitelstva budete včas informováni.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Obecní úřad Markvartice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, informuje o konání

1. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice,
svolaného starostou obce panem Ing. Petrem Hodboděm v souladu s § 92 odst. 1 a § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: jídelna ZŠ Markvartice

Datum a čas konání: čtvrtek 30.1.2014 od 18:00 hodin

Ing. Petr H o d b o ď v.r.

starosta

Návrh programu:
1) Zahájení
2) Schválení programu 1. zasedání ZO
3) Hospodaření obce v r. 2013
4) Výběrová řízení
5) Majetkové záležitosti
6) Různé
7) Diskuze, závěr
Podle Zákona o obcích je jednání zastupitelstva veřejné.
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USNESENÍ
z 28. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice, které se konalo dne 28.11.2013 od 18:00 do 19:00 hodin ve
společenské místnosti SK Markvartice
Zasedání Zastupitelstva obce byli přítomni: Ing. Petr Hodboď, Jana Milichovská, Ing. Libor Kunte, Mgr. Petr Culek, Hana
Didíková, Jiří Zach, Miroslav Milfait, Alice Mitrušková
Omluveni byli: Jan Kopecký (v 18,20 příchod)
Usnesení č. Z 182/2013 - Návrhová komise
Zastupitelstvo obce schválilo návrhovou komisi ve složení: Jana Milichovská, Miroslav Milfait, Mgr. Petr Culek
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. Z 183/2013 – Schválení programu zasedání
Zastupitelstvo obce schvaluje program 28. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Markvartice.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. Z 184/2013 – Hospodaření obce 1 – 10/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce Markvartice za období 1. -10. 2013.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. Z 185/2013 – Rozpočtová změna č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 dle přílohy.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. Z 186/2013 – Dotace SDH
Zastupitelstvo obce schvaluje provozní dotaci sboru dobrovolných hasičů v částce 306 tis Kč od KÚÚK.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. Z 187/2013 – Rozpočet obce na rok 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2014.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. Z 188/2013 – Rozpočtové změny – starosta obce
Zastupitelstvo obce schvaluje, že rozpočtové změny do konce roku 2013 s návrhem finančního výboru bude podepisovat
starosta obce bez svolání VZZO.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. Z 189/2013 – Platba TDO na rok 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek TDO na rok 2014 ve stejné výši jako v roce 2013 tzn. 600/osoba/rok.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. Z 190/2013 – Výpověď z nebytových prostor čp. 280
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání výpovědi ukončení provozování pohostinské činnosti k 31.12.2013 z pronájmu
nebytových prostor čp. 280 panem Janem Malinou.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. Z 191/2013 – Výběrové řízení na zateplení a výměnu zdroje tepla MŠ
Zastupitelstvo obce schvaluje k realizaci akce zateplení objektu Mateřské školy s výměnou zdroje tepla v Markvarticích, firmu
Děčínský dopravní podnik, s. r. o., která byla vybrána v pondělí 4.11.2013, kdy se konalo od 17,30h otevírání obálek
Výběrového řízení „Zateplení objektu Mateřské školy s výměnou zdroje tepla v Markvarticích“.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se zdržel.
Návrhová komise
Ověřovatelé zápisu
Místostarosta
Starosta
Jana Milichovská
Miroslav Milfait
Petr Culek
Markvartický zpravodaj
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Jiří Zach

Libor Kunte
Jana Milichovská

Petr Hodboď
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Výsledky tříkrálové sbírky
v našich farnostech
Růžová - farnost sv. Petra a Pavla
Malá Bukovina - farnost sv. Václava
Markvartice - farnost sv. Martina
Mařenice - farnost sv. Marie Magdalény
Horní Habartice - farnost sv. Jana Křtitele
Kerhartice a Veselé - farnost sv. Marie Magdalény
Verneřice - farnost sv. Anny
Srbská Kamenice - farnost sv. Václava
Horní Prysk - farnost sv. Petra a Pavla
Merboltice - farnost sv. Kateřiny
Jetřichovice - farnost sv. Jana Nepomuckého
Jedlka (obec Malá Veleň) - farnost sv. Anny
Valkeřice – farnost sv. Barbory
Rychnov u Děčína - farnost sv. Bartoloměje

12.000,10.200,9.543,9.510,9.026,8.631,8.268,7.675,6.411,6.246,4.770,4.746,4.189,3.282,-

Celkem se vybralo 104.497,- Kč
Všem dárcům srdečně děkujeme
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Ceník výpisů Czech POINT
Výpis z katastru nemovitostí – 1. strana 100,- Kč, každá další 50,- Kč
Nutným údajem pro dohledání výpisu je katastrální území, volitelně lze výpis dohledat podle čísla listu
vlastnictví, parcelního čísla, čísla popisného budovy nebo a čísla bytové jednotky.
Výpis z obchodního rejstříku – 1. strana 100,- Kč, každá další 50,- Kč
Nutným údajem pro získání výpisu je IČ hledaného subjektu.
Výpis z živnostenského rejstříku – 1. strana 100,- Kč, každá další 50,- Kč
Nutným údajem pro získání výpisu je IČ hledaného subjektu.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – 1. strana 100,- Kč, každá další 50,- Kč
Nutným údajem pro získání výpisu je IČ hledaného subjektu.
Výpis z insolvenčního rejstříku – 1. strana 100,- Kč, každá další 50,- Kč
V rejstříku je možné vyhledávat podle IČ organizace (právnická osoba), podle osobních údajů (fyzická osoba).
Nutné mít s sebou občanský průkaz.
Výpis z rejstříku trestů – 100,- Kč
Pro vyhotovení výpisu je nutné předložení dokladů totožnosti
 platný občanský průkaz nebo
 platný cestovní pas nebo
 identifikační doklad cizince nebo průkaz o povolení pobytu cizince
V případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je zapotřebí
 úředně ověřená plná moc v českém jazyce
 platný doklad totožnosti zmocněnce
Výpis z bodového hodnocení řidičů – 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč
Pro vyhotovení výpisu je nutné předložení dokladů totožnosti
 platný občanský průkaz nebo
 platný cestovní pas nebo
 identifikační doklad cizince nebo průkaz o povolení pobytu cizince
 případně i řidičský průkaz
V případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je zapotřebí
 úředně ověřená plná moc v českém jazyce
 platný doklad totožnosti zmocněnce
Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH – 1. strana 100,- Kč, každá další 50,- Kč
Vydání přístupových údajů do MA ISOH je možné na základě:
 identifikace provozovatele, je nutné znát IČ organizace
 identifikace žadatele pomocí platného dokladu totožnosti
 plné moci k převzetí oprávnění přístupu do MA ISOH – plnou moc vystavuje na žadatele statutární
orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně

Vidimace a legalizace - Ověřování
Vidimace (ověřování pravosti listiny) – správní poplatek 30,- Kč každá započatá stránka
Legalizace (ověřování pravosti podpisu) – správní poplatek 30,- Kč za podpis
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Poplatky a termíny na rok 2014
Poplatek ze psa – majitel psa v RD

50,- Kč, každý další 100,- Kč

Poplatek ze psa - majitel psa v bytě

150,- Kč, každý další 200,- Kč

Poplatek TDO trvale žijící občan

600,- Kč/osoba/rok

Poplatek TDO trvale žijící občan
Poplatek TDO rekreační objekt

50,- Kč/osoba/měsíc
600,- Kč/RO/rok

Poplatek za internet

1800,- Kč/rok

Poplatek za internet

150,- Kč/měsíc

jednorázově nejpozději do 31.3. příslušného
kalendářního roku
jednorázově nejpozději do 31.3. příslušného
kalendářního roku
jednorázově nejpozději do 31.5. příslušného
kalendářního roku
pouze platbou přes SIPO
jednorázově nejpozději do 31.5. příslušného
kalendářního roku
jednorázově nejpozději do 28.2. příslušného
kalendářního roku
pouze platbou přes SIPO

Jednorázové platby lze provést:
1) do pokladny obce Markvartice
2) na účet obce Markvartice 162258856/0300
Variabilní symbol uvádějte kód poplatku a číslo popisné Vašeho trvalého pobytu (Např. 0177)
kód poplatku 01 – TDO
kód poplatku 02 – internet
kód poplatku 03 – poplatek ze psa

Známky na popelnice
Známky na svoz popelnic zaměstnanci obce vylepují do konce ledna, zkontrolujte si svou nádobu. Pokud se stane, že
známku na popelnici mít nebudete (popelnice není před plotem), známku si vyzvedněte v pondělí 3. února na Obecním
úřadě.

Ceník kopírovacích služeb
Černobílé kopírování
Barevné kopírování
Laminování

Sběrný dvůr
Velkoobjemový odpad
Pneumatika (OA)
Elektro

A4 jednostranně
2,- Kč
A4 jednostranně
12,- Kč
A4 – 20,- Kč
Otevírací doba

A4 oboustranně
4,- Kč
A4 oboustranně
20,- Kč
A5 – 15,- Kč

A3 jednostranně
3,50 Kč

A3 oboustranně
7,- Kč

sobota 8 – 11 hodin

1,50 Kč/kg
25,- Kč/ks
zdarma

-alimitr-

Závěrem zmiňujeme občany, kteří v uplynulé době oslavili svá životní jubilea nebo se na oslavu
významného data ve svém životě chystají. Přejeme jim spokojenost a mnoho dobrého do dalších let a
hlavně co nejméně zdravotních problémů.
srpen: Jakeš Václav, Chrastecká Jana, Šoupalová Drahoslava
září: Brokeš Oldřich, Hurych Václav, Haklová Věra
listopad: Mocek Miroslav, Miščíková Marie, Hajnová Helena
prosinec: Sajdlová Eva, Hartlová Zdena
leden 2014: Březká Bronislava, Hartl Josef, Menovová Libuše
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