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DIVADLO A SETKÁNÍ
Vážení spoluobčané.
Po roce k nám opět zavítají přátelé ze spřátelených Markvartic u Sobotky. Kdo
minulý rok neviděl jejich divadelní kus, může svou absenci napravit letos. Jak je
uvedeno níže, máme možnost shlédnout světovou premiéru nové divadelní hry a to si
jistě zaslouží naši pozornost. Proto neváhejte a v sobotu přijďte na sál Obecního domu.
A jelikož i po ukončení divadelního kusu bude jistě večer teprve v začátku,
můžeme se těšit na případnou další (či delší) debatu o tom, co se v našich obcích za
poslední rok přihodilo, jak se kdo má a co nového budeme v následující době očekávat.
Přijďte v co nejhojnějším počtu. V loňském roce se totiž setkání mimořádně
vydařilo, a proto bude určitě dobré něco podobného zopakovat i v roce letošním.
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO
USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice, které se konalo dne 13.03.2014 od 18:00 do 19:30 hodin
ve společenské místnosti kabin TJ Markvartice

Zasedání Zastupitelstva obce byli přítomni: Ing. Petr Hodboď, Ing. Libor Kunte, Mgr. Petr Culek, Hana
Didíková, Jana Milichovská, Jiří Zach, Miroslav Milfait, Alice Mitrušková
Usnesení č. ZO 14 02 01 - Návrhová komise
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Jana Milichovská, Mgr. Petr Culek, Jan Kopecký.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 14 02 02 – Schválení programu zasedání
Zastupitelstvo obce schvaluje program 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Markvartice v roce 2014.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 14 02 03 – Pozemek bytovky u čp. 383
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 372/1 v k.ú. Markvartice o výměře 2m2, dle
upraveného geometrického plánu.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel.
Usnesení č. ZO 14 02 04 – Výběrové řízení „Zateplení objektu Obecní úřad s výměnou
zdroje tepla v Markvarticích“
Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení a administraci dotace firmou Tendra, s. r. o. pro
objekt Obecního úřadu. Realizace v roce 2015.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 14 02 05 – Hospodaření v roce 2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o výsledku hospodaření obce v roce 2013 a kontrole KÚÚK
přezkoumání hospodaření obce, které proběhlo 13.02.2013 bez připomínek.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 14 02 06 – Majetkové záležitosti
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup mulčovače v celkové hodnotě do 60tis. Kč.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 14 02 07 – Vodafone
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s Vodafone Czech Republic, a. s. a pověřuje starostu obce k podpisu
této smlouvy. Platnost této smlouvy bude od 01.04.2014.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Markvartický zpravodaj
zpravodaj
Markvartický

leden
2014 2014
březen

stránka 3
Usnesení č. ZO 14 02 08 – Stočné – provoz ČOV
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce projednat stočné pro rok 2013 a 2014 s občany napojenými na
ČOV za nákladovou cenu a výkonem této agendy včetně případného pronájmu ČOV podnikatelskému
subjektu.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel.
Usnesení č. ZO 14 02 09 – Obecní knihovna přechod na Základní školu
Zastupitelstvo obce schvaluje místní knihovnu přesunout pod Základní školu, výpůjční dobu pro veřejnost
si stanoví ředitel ZŠ.
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti, 2 se zdrželi.
Usnesení č. ZO 14 02 10 – MAS programové období 2014 - 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje účast se zahrnutím do územní působnosti místního partnerství MAS Labské
skály a s přípravou SCLLD – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na svém území pro období
2014 - 2020.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel.
Usnesení č. ZO 14 02 11 – Hrobová místa do programu KEO a geoplán na zaměření
hrobových míst
Zastupitelstvo obce schvaluje instalaci programu Hrobová místa do účetního programu KEO částka 10tis.
Kč a vypracování geoplánu na zaměření hrobových míst v částce 60,-Kč/hrob.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se zdržel.
Usnesení č. ZO 14 02 12 – Podání žádosti na Úřad práce o VPP
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na Úřad práce o nová pracovní místa pro VPP.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se zdržel.
Návrhová komise:

Jana Milichovská, v. r.
Mgr. Petr Culek, v. r.
Jan Kopecký, v. r.

Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Milfait, v. r.
Jiří Zach, v. r.

Místostarosta

Ing. Libor Kunte, v. r.
Jana Milichovská, v. r.

Starosta

Ing. Petr Hodboď, v. r.

V Markvarticích dne 20.03.2014
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INFORMACE Z OBCE
1) Na webových stránkách obce
Markvartice jsme zřídili novou
složku „Nahlášení závady“, nebo-li
1)
e-ProblemReport, který slouží k
hlášení závad na území naší obce.
Můžete zde nahlásit vandalismus,
hřiště/sportoviště, noční klid,
chodník/místní
komunikace,
internet,
parkování,
veřejné
osvětlení,
skládka/nepořádek,
veřejná zeleň a přispět tak ke
zkvalitnění veřejného prostoru.
Problém nahlásíte kliknutím na
složku Nahlášení závady (levá
strana titulní strany www) –
2)
veřejným přístupem - nahlásit
problém – kliknutím do mapy, poté
se Vám otevře tabulka, kterou
vyplníte (pro anonymní nahlášení
problému je nutné vyplnit pouze
Vaší e-mailovou adresu a ověřovací
kód. Služba se postará o odeslání
Vašeho hlášení na e-mail starosty k
vyřešení. Pokud se bude jednat o
problém,
který
ve
službě
„Nahlášení závady“ nenaleznete,
můžete svůj problém nahlásit na emailové adrese
udrzba@markvartice.cz, kde Váš
požadavek bude také vyřešen.
2) Pro kontrolu svého telefonního
čísla, se můžete zaregistrovat na
https://onenetsamoobsluha.vodaf
one.cz/onsc/login, kde si zřídíte
svůj
účet
na
samoobsluze
Vodafone a můžete se orientačně
v příslušném měsíci podívat na
provolané částky nad rámec
paušálu.

o
kterém
informace.

chcete

dostávat

4) Od 1.5.2014 se mění poplatky
za služby Vodafone. Hlasový tarif
190,-Kč, hlasový tarif + datový tarif
1,5GB 242,-Kč, hlasový tarif +
Turbo internet 20 GB 386,-Kč,
Turbo internet 20GB 196,-Kč (ceny
jsou uvedeny bez DPH). Touto
změnou se budou měnit smlouvy
s obcí
Markvartice
a
v
průběhu měsíce dubna budete
telefonicky vyzvány k podpisům
nových smluv.
5) Další zafukování optiky bude
pokračovat
v měsíci
dubnu,
zájemci volejte 604210287 nebo
pište
starosta@markvartice.cz.
Stávající optická i bezdrátová síť
projde v příštím týdnu "technickým
přečíslováním" ve většině případů
to ani nepoznáte, v některých
případech vás bude muset
navštívit servisní technik. V případě
nefunkčnosti připojení volejte
obecní úřad, zajistíme servis.

SETKÁNÍ
S JUBILANTY
V pátek 21.3.2014 obec
připravila posezení s
občany, kteří oslavili
nebo v nejbližších dnech
oslaví svá významná
životní jubilea. Touto
formou oslavy a
blahopřáním byli
občané mile překvapeni.
Posezení bylo spojeno s
malým občerstvením a
zavzpomínáním na
mladá léta. Tato setkání
budou probíhat
několikrát ročně.
-an-

6) Připomínáme místní poplatky:
do 28.2.2014 bylo nutné zaplatit
jednorázový poplatek za internet,
pokud jste tak neučinili,
prosíme, o zaplacení v nejbližším
termínu!
Do 31.3.2014 je nutné zaplatit dle
vyhlášky 1/2011 – poplatek ze psů.
-informační servis-

3) Od 1.6.2014, Vám nabídneme
službu zasílání výpisu s Vaším
telefonním číslem za provolané
služby Vodafone. Pokud o tuto
službu máte zájem, zašlete nám
požadavek na e-mailovou adresu
urad@markvartice.cz. Do e-mailu
nám sdělte Vaše jméno, adresu, emailovou adresu a telefonní číslo,
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ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis dětí pro školní rok 2014/2015 se bude konat
v úterý 15. dubna 2014 od 13:00 do 15:30 hod.
v prostorách mateřské školy v Markvarticích.
Rodiče, kteří přijdou s dětmi k zápisu, s sebou přinesou:
- občanský průkaz
- rodný list dítěte
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si rodiče vyzvednou přímo při zápisu v MŠ.
Pokud se rodiče nemohou z vážných důvodů dostavit k zápisu ve stanovených dnech, je nutné přijetí
dítěte domluvit v nejbližším možném termínu přímo s vedením mateřské školy.
Do MŠ se přijímají děti ve věku zpravidla od 3 – 6 let podle předem stanovených kritérií ředitelem školy.
Vedoucí MŠ: Bc. Ivona Culková

DĚTSKÝ KARNEVAL
Dětský karneval, který stejně
jako jiné roky pořádala naše
fotbalová jednota, přilákal
letošního roku poněkud větší
účast dětí, zvláště těch z řad
nejmenších. Na sále obecního
domu také přibylo masek a
zároveň soutěží a zábavy.
Kromě tradičních klání, jako je
boj o židle nebo maminkami
oblíbená podlézaná, se letos
děti bavily například soutěží o
to, kdo uhádne název písničky
hrané bez textu a nebo si
zaskákaly v pytlích o ceny.
Samozřejmě, že nakonec byly
vyhlášeny nejkrásnější masky.
Porota měla svou úlohu
hrozně
těžkou,
protože
krásných masek se sešlo
mnoho a bylo vpravdě
nelehké určit, které z masek
ty nejhezčí.
Markvartický zpravodaj

budou ty nejkrásnější,
nejvtipnější nebo
nejnápadnější. Nakonec bylo
vybráno pět masek, které
dostaly malou cenu.
Samozřejmě, že žádné z dětí
neodešlo ze sálu s prázdnou.
Pokud neměly štěstí a
nevyhrály v některé ze
soutěží, mohly si ty
nejodvážnější děti vyzpívat či
vyrecitovat svou sladkou
odměnu přímo na jevišti. Na
sále panovala příjemná
atmosféra, děti se určitě
bavily a ze stran rodičů přišlo
několik kladných hodnocení.
Proto si sportovci zaslouží
pochvalu za to, že pro naše
nejmenší a nejmladší připravili
odpoledne, na které se těšili a
které patřilo jenom jim.
-ck-
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KOTVA
KOČKOHRANÍ
to bylo téma dvou schůzek
klubu KOTVA, během nichž
členové tvořili kočky, kocoury
a koťata technikou kašírování
na pevném základu, který byl
vytvořen z PET lahví a
nafukovacích balónků.
Výsledná kočičí skupina byla
různorodá, nápaditá a
vydařená – jen zamňoukat!

VELBLOUD NA KOTVĚ
Začátkem března k nám přijala
pozvání paní Kulhánková
z Lovosic, která s sebou
přivezla i několik svých
zvířecích kamarádů: ovečku,
kamerunské kozičky, koníka i
s bryčkou a hlavně –
velblouda!
Vyprávěla nám o nich spoustu
zajímavých věcí, zvířátka jsme
si mohli pohladit i nakrmit.
Byla to opravdu velice
netradiční schůzka našeho
klubu.
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ŠIBŘINKY
Jako tradičně, i letos byl
prakticky narvaný sál Obecního
domu při sportovních
Šibřinkách. První březnová
sobota (i když letos až druhá),
patřila zase maskám a
převlekům. Přestože všude
kolem řádila postní doba, na
sále v Óčku probíhal
nefalšovaný maškarní rej. Opět
totiž narostl počet masek, které
se svého svátku zúčastnily. A tak
se také stalo, že se na sále
objevily najednou dvě Sněhurky
a s nimi čtrnáct trpaslíků a
s nimi další dublované nápady.
Samozřejmě, že zábava nevázla
a k tomu přispěly i tradiční
kratochvíle. Hudba od kapely
Flasch, laserová a ohňová „šou“,
či losování hodnotných cen. To
vše přineslo vynikající
atmosféru. A když se ke všemu
přidal opravdický a v pravdě
profesionální balet v podání
našich fotbalistů, musel každý
uznat, že na Šibřinkách bylo
zase na co koukat. Závěrečné
vyhodnocení masek pak již jen
podtrhlo veselý kolorit celé
zábavy. Samozřejmě, že se zase
porota nezavděčila všem, ale
počet krásných masek rok od
roku stoupá a tak není
porotcům co závidět. Ve finále
rozhodli, že nejlepší byla
Sněhurka č. 1, na druhém místě
sbor baletu našeho „A“ mužstva
a třetí místo s hodnotnou
lahvovou cenou získalo duo
blanokřídlého hmyzu, které se
při odmaskování představilo
jako dvě hovada.
Těšme se na příští ročník.
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FECIDO-CUP
Pátým turnajem vyvrcholil již
dvanáctý ročník ligy starých
gard v sálové kopané FECIDOCUP. Letošní ročník přinesl
nového účastníka a s tím i
nového vítěze. Všechny favority
zaskočilo družstvo Kunratic.
Nutno ale podotknout, že toto
mužstvo tvoří prakticky jen
bývalí nebo i současní hráči
České Kamenice, což již samo o
sobě nese jistou kvalitu. I když
mužstvo Kunratic nebylo zcela
suverénní, přesto nakonec
uhájilo vybudovaný dostatečný

náskok. Pochopitelně, že na
závěr celé ligy dostala všechna
družstva diplom a poháry.
Rovněž se dostalo na nejlepšího
brankáře, kterým se stal P.
Vondrka z Kunratic a nejlepším
střelcem soutěže byl B. Kristen
z téhož týmu, protože vstřelil
27 branek.
Jako tradičně byl oceněn také
nejstarší hráč turnaje a také
jako tradičně se jím stal O.
Bulušek z týmu FECIDO.

KONEČNÁ TABULKA
1. KUNRATICE
67 b
2. TORPÉDO DC 63 b
3. MARKVARTICE 42 b
4. HUNTÍŘOV
41 b
5. D.HABARTICE
35 b
6. FECIDO
33 b
7. K.N. VÍSKA
19 b

90:34
80:35
58:71
74:59
60:75
55:91
40:92

JINÉ INFORMACE
Od 19. dubna budou moci
zájemci navštěvovat Bleší trhy,
které pořádá obec Janská na
prostranství bývalého
vojenského prostoru, kde jsou
pořádány akce typu Janské
vajíčko.
Podrobnější informace sledujte
v dalších zdrojích.

1999

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Žluté pytle na plast : 31. března, 15. dubna, 19. dubna, 13. dvětna, 27. května
Oranžové pytle na tetrapaky: 9. dubna, 30. dubna, 21. května

ZUBNÍ POHOTOVOST DĚČÍN
29. - 30. 3. 2014
5. - 6. 4. 2014
12. – 13. 4. 2014
19. – 21. 4. 2014
26. - 27. 4. 2014
1. 5. 2014
3. – 4. 5. 2014
8. 5. 2014
10. - 11. 5. 2014
17. - 18. 5. 2014
24. – 25. 5. 2013
31. 5. - 1. 6. 2014
Markvartický zpravodaj

MUDr. Křemen Adolf, Teplická 270, Jílové, 412 550 343
MUDr. Miličová Jiřina, Anenská 385/2,Děčín I, 412 507 588
MUDr. Sudová Olga, Fügnerova 600/12, Děčín I,
412 513 989
MUDr. Křemenová Alena, Sokolská 129, Děčín 9,
412 544 539
MUDr. Janda Zdeněk, Čs. Legií 1083/10,Děčín IV, 412 532 216
MUDr. Vojtěch Vladimír, 28. října 110, Děčín I, 412 151 056
MUDr. Vojtěch Vladimír, 28. října 110, Děčín I, 412 151 056
MUDr. Bolfíková Renata,Varšavská 1863/7, Děčín, Letná737 501 440
MUDr. Bolfíková Renata Varšavská 1863/7, Děčín, Letná 737 501 440
MUDr. Plyushchakov Oleksandr,Myslbekova 23, Děčín I 412 519 622
MUDr. Hanzlíková Václava
Pohraniční 1, Děčín 1,606 059 508
MUDr. Janda Zdeněk Čs. Legií 1083/10, Děčín IV,
412 532 216
březen 2014

