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Volby 2014 - způsob hlasování do komunálních voleb
V termínu konání voleb 10. a 11. října 2014
jsou vyhlášeny dvoje volby. 1/3 do Senátu
Parlamentu ČR a do Zastupitelstva obce Markvartice. Volební okrsek pro obec Markvartice
je jeden a jako vždy v Mateřské škole čp. 60.
Volební okrsková komise řádně složila slib
a byla starostou obce proškolena. Zapisovatel
a předseda byli proškoleni Českým statistickým
úřadem. OVK je ve složení: předseda – Alena
Bartoníčková, místopředseda – Romana Serynová, zapisovatel: Gabriela Vitoušová, členové: Martin Tulka, Klára Dočekalová a Iva
Klímová. Do Senátu bude 10 kandidátních
listin, z nichž si vyberete jednoho Vámi vybraného kandidáta na hlasovací lístku a ten vložíte do žluté obálky, která Vám bude vydaná
okrskovou volební komisí v den voleb ve volební místnosti. Do Zastupitelstva obce bude jen
jeden oboustranný hlasovací lístek všech kandidujících stran, který vložíte do šedé obálky
také vydanou okrskovou volební komisí v den
voleb ve volební místnosti.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky jsou prostřednictvím obce
Markvartice distribuovány voličům nejpozději
3 dny přede dnem voleb, tj. nejpozději 7. října
2014.
Hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva
obce Markvartice jsou tištěny oboustranně.
Na hlasovacím lístku jsou uvedeny všechny
volební strany, které kandidují do Zastupitelstva obce Markvartice.
Volič má fakticky k dispozici tolik hlasů, kolik
členů se do daného Zastupitelstva obce Markvartice volí. Ve volbách do Zastupitelstva
obce Markvartice se volí 9 členů budoucího
zastupitelstva.
Úprava hlasovacího lístku
Při úpravě hlasovacího lístku se volič může
rozhodnout některým z následujících způsobů:

 chci hlasovat pro volební stranu – v takovém případě je třeba označit křížkem ve
čtverečku v záhlaví sloupce před názvem
volební strany vybranou volební stranu. Tím
je dán hlas kandidátům této volební strany v
pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik
činí počet členů zastupitelstva, který má být
volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by
takový hlas neplatný.

 chci hlasovat pro jednotlivé kandidáty –
v takovém případě je třeba označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem vybrané
kandidáty, pro které volič hlasuje, a to

září 2014

z kterékoli volební strany. Nejvýše však lze
označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být zvolen, je uveden
v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo
označeno výše uvedeným způsobem více
kandidátů, než je stanovený počet, byl by
takový hlas neplatný.

 chci hlasovat pro volební stranu i pro kandidáty z jiných volebních stran – v takovém
případě je třeba označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem
kandidáta další kandidáty, pro které volič
hlasuje, a to v libovolných samostatných
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní
volební strany. V tomto případě je dán hlas
jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí
na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů
zastupitelstva. Jednoduše řečeno volební
strana nezíská všechny hlasy voliče, ale
z těchto hlasů se jí odečte tolik hlasů, kolik
kandidátů z jiných stran volič zakřížkuje.
Pokud by však byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více
kandidátů, než je stanovený počet, byl by
takový hlas neplatný.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední
obálky. Pro hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva obce Markvartice volič použije pouze
jednu úřední obálku.
V případě, že dojde k poškození, nedoručení
nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve
volební místnosti požádat okrskovou volební
komisi o hlasovací lístek.

Neplatnost hlasů nastává
v těchto případech:

 volič označí křížkem na hlasovacím lístku
více než jednu volební stranu

 volič označí křížkem na hlasovacím lístku
více kandidátů, než kolik se volí do daného
zastupitelstva tzn. více než 9 kandidátů

 volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta

 volič hlasovací lístek přetrhne
 volič vložní do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva

 volič vhodí do jedné úřední obálky hlasovací
lístek do zastupitelstva s hlasovacím lístkem
do Senátu (úřední obálka pro hlasování do
Senátu je žlutá)
Preferenční hlasy
Systém hlasování v komunálních volbách se liší
od hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V komunálních volbách
neexistují tzv. preferenční hlasy, jako je tomu
ve volbách do Sněmovny. Přesto je však možné, aby se kandidát z nižšího místa na kandidátní listině přednostně dostal do zastupitelstva, a to za předpokladu, že získá o 10% více
hlasů, než je průměr volební strany, na jejíž
kandidátní listině kandiduje.
Petr Hodboď, starosta
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Informace ZŠ a MŠ Markvartice
Ve školce i ve škole - velké změny na pohled.
Zahájení školního roku 2014/15
Dne 1.9.2014 byl v naší Základní škole a Mateřské škole v Markvarticích zahájen nový
školní rok. Mateřská škola se oblékla do nového kabátu a do dvou oddělení nastoupilo celkem 40 dětí. Rekonstrukce uvnitř budovy proběhly již v předchozím roce a nyní se objekt
zateploval, provedena byla výměna oken,
kotle na vytápění a vše zakončilo provedení
nové fasády. K zateplování pískovcových stěn
mám sice osobní výhrady, ale projektant stál
nezlomně za svým nákresem a upozorňoval,
že všechny práce musí podle projektu probíhat, jinak by obecní úřad, jako zřizovatel, mohl
vracet dotace z evropských fondů. V učebně

ještě spolupracujeme s vedoucí MŠ paní Culkovou na vybudování koutku kutilů, což se
určitě zalíbí především chlapcům. Personální
obsazení mateřské školy zůstává:

 vedoucí odloučeného pracoviště MŠ
– Bc. Ivona Culková

 učitelka MŠ Věra Soukupová
 učitelka MŠ Petra Choutková-Roučová
 školnice paní Dana Bížová
 kuchařka paní Alena Neradová.
(Pokračování na stránce 2)
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Informace ZŠ a MŠ Markvartice
(Pokračování ze stránky 1)

Slavnostně proběhlo vítání prvňáčků, kterých
se letos sešlo 18. Třídním učitelem se stal Mgr.
Tomáš Koten a tradiční zdravici přinesli kromě
pana ředitele Miroslava Kroupy i deváťáci.
Popřáli společně malým žáčkům, ať se jim ve
škole líbí a každý prvňáček od nich dostal na
uvítanou sladkost. Těšíme se na spolupráci
s rodiči a přímo je o spolupráci tímto žádám.
Vstup dítěte do školy je jednou z nejdůležitějších kapitol lidského života, je to proměna
z negramotnosti v gramotnost, velmi často
braná jako samozřejmost. Velká podpora rodiny je zejména v začátcích tou nejdůležitější.
Důvěra rodiče v učitele a jeho metody, spolupráce s ním a dítětem pak pomáhá malému
žáčkovi ke zvládání nové role.
Rekonstrukce budov základní školy probíhají
podle harmonogramu a čerpání evropských
dotací se spoluúčastí obecního úřadu. V letošním roce se zatepluje, provádí výměna oken
za plastové, instalují nové radiátory a kotel na
vytápění. Podle rozvahy do konce listopadu
budou ukončeny práce hlavní budovy školy
a tělocvičny, kde tepelné ztráty vykazoval
energetický audit jako nejvyšší, a v příštím
roce proběhnou stejné úpravy u budov školní
jídelny a 1. stupně školy. Škola se nám tedy

obléká do nového kabátu a bude to pro prezentaci naší školní práce velký krok dopředu.
V souvislosti s pořádanými turnaji a akcemi
všeho druhu, kterých se zúčastňují žáci a pedagogové mnoha škol našeho regionu, pocítíme všichni určitou radost a hrdost na tu naši
„Malou školu s velkým srdcem“. Moc si přeji,
aby si našich krásně upravených budov vážili
i naši žáci a nesnížili se k vandalismu a jinému
poškozování.

Správní zaměstnanci:

A jak proběhlo přivítání žáků v dalších ročnících? Přivítání žáků bylo tradiční a milé:

 uklízečka – paní Jitka Vojtěchovská

 účetní a personalistka
– paní Jana Smolařová

 školník a topič – pan Milan Vojtěchovský
 uklízečka – paní Květa Svobodová

 2. třídu s 13 žáky vítala třídní učitelka

 vedoucí školní jídelny – pan Zbyněk Kočí

– Mgr. Iveta Effenbergerová
 3. třídu s 15 žáky vyučující Ivana Cibulková
 4. třídu se 17 žáky povede
– Mgr. Jana Prokešová
 5. třídu s 12 žáky a přípravou na přechod na
2. stupeň bude učit Mgr. Z. Fliegerová

 kuchařka – paní Romana Schejbalová

2. stupeň základní školy:

Věřím, že školní rok 2014/15 bude pro všechny děti rokem plným úspěchů, radosti z práce
a ze zajímavých činností. Dobrou náladu po
celý rok jim i pedagogům přeje






6. třída s 21 žáky – Mgr. Milena Hajná
7. třída s 23 žáky – Mgr. Petr Tomášek
8. třída s 15 žáky – Mgr. Petr Culek
9. třída s 19 žáky – Mgr. Šárka Doležalová

 učetní školní jídelny – paní Iva Novotná
 zástupkyně ředitele
paní Mgr. Magda Petrášková

 ředitelem pan Mgr. Miroslav Kroupa

vedení školy
Mgr. M. Kroupa, ředitel
Mgr. M. Petrášková, zástupkyně ředitele

Gratulace k životnímu jubileu
Setkání jubilantů

Květen

Miroslav Měkota, Ladislav Louda

V pátek 19.9.2014 připravila obce posezení
s jubilanty, kteří oslavili nebo v nejbližších
dnech oslaví svá životní jubilea. Velmi nás těší
kladný názor zúčastněných za tuto „novou“
formu gratulace, kde se sejdou občané
přibližně stejného věku a zavzpomínají na
zážitky, které je spojují. Příběhů a úsměvů na
tváři bylo hodně. Ještě jednou přejeme všem
jubilantům naší obce hlavně pevné zdraví
a spoustu elánu do života.

Červen

Hana Žáková, Miroslav Koubek,
Marie Křovinová

Červenec

Jaroslav Žejdl

Srpen

Miloslav Tůma,
Drahoslava Šoupalová
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Září

Miloslav Míchal,
Ludmila Koubková, Stanislav Číha,
Hana Křepelková,
Jarmila Benešová, Václav Hurych,
Václav Vítek

Říjen

Iva Kubešová

Listopad

František Renka, Marie Miščíková

Prosinec

Zdenka Hartlová
Alice Mitrušková
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Údržba obce
Vážení občané, sousedé,
vzhledem k opakujícím se výtkám na VZZO
občanů vůči technickým (obecním) zaměstnancům naší obce bych ráda uvedla na pravou
míru některé nejasnosti.
K červnu 2013 obecní úřad disponoval 2 stálými technickými pracovníky (p. Nerad, p. Vorlíček) a 5 pracovníky z Úřadu práce (p. Serynová, p. Losová, p Pitra, p. Hřebík, p. Culek).
Z tohoto počtu pracovníků již v říjnu 2013
dlouhodobě omarodil pan Vorlíček, jehož
zdravotní stav nedovolil se k této náročné
fyzické práci vrátit. Lékař na základě výsledků
zakázal fyzickou práci, kterou doposud vykonával. Bohužel pro stálého pracovníka obce
nelze stabilně práci s tímto omezením poskytnout. Z těchto důvodů po dohodě se všemi
zastupiteli byl p. Vorlíčkovi rozvázán pracovní
poměr. Ze strany pana Vorlíčka jsem se nesetkala s negativním postojem k této události.
Taktéž od 10/2013 nám přešel v dlouhodobou
pracovní neschopnost další zaměstnanec VPP
p. Pitra, který již do konce 7/2014 zpět do
pracovního procesu nenastoupil.
Při správných počtech nám vychází, že od
10/2013 technický chod obce zabezpečoval
1 technický pracovník OU (p. Nerad) + 4 zaměstnanci Úřadu práce (dále jen pracovníci
UP). Tito lidé za období 10/2013 - 7/2014
zajišťovali činnosti níže uvedené:

 svoz popelnic v obci, úklid zastávek a pro





















stranství kolem laviček
sezónní sekání, shrabání trávy v obci (konec
dubna – říjen)
odvoz posekané trávy v obci
práce v lese (kácení, sázení stromků, postřik
stromků, ožínání)
zajišťování nákupu materiálu k pracovním
činnostem
celoroční péče o hřbitov a park
zimní údržba komunikací v obci
kontrola a čištění našich 2 čističek odpadních vod
příprava prostor pro obecní akce (kabiny,
sál)
příprava a instalace májky a vatry
příprava a instalace vánočního stromu
předávání obecního sálu při pronájmu osobám
účast při inventarizaci majetku
zaučení nově přijatých pracovníků z ÚP
pracovní koordinace pracovníků z ÚP
údržba nářadí a broušení nožů od křovinořezů a sekaček
celoroční úklid tělocvičny
odvoz odpadu ze sběrného dvora
zajištění provozu sběrného dvora
roznos Markvartického zpravodaje
úklid uhlí ZŠ a MŠ, OÚ
realizace požadavků s vazbou na budovy MŠ
a ZŠ
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 realizace odečtů elektřiny a vody v obci,








evidence
zajištění sezónního vytápění v budovách OÚ
a Kovosu
údržba vozového parku obce
zajištění technických prohlídek vozů
denní evidence docházky zaměstnanců
denní evidence pracovní činnosti pracovníků
obce
příprava, součinnost při kontrolách BOZP
a povinných revizích zařízení
pasport veřejného osvětlení

 příprava volební místnosti
 účast na povinných školeních a jiné ...

součinnosti s firmami, které pro obec pracují,
tím ušetří obec spoustu peněz za vícepráce.
Prioritou ve stanovení práce není vždy sekání
trávy v obci. K opakovaným dotazům „Proč
není ihned shrabána tráva a hromádky odvezeny?“. Na to je úplně jednoduchá odpověď.
Druhý nebo třetí den je tráva sušší, lehčí a pro
odvoz i méně objemná, Výsledkem je… „více
posekáno a odvoz trávy na jeden výjezd“.
Je s podivem, že v naší obci, v mnoha případech je nepodloženě, poukazováno na nepravosti, ale tito techničtí pracovníci jsou v mnoha případech k dispozici ve svém volném čase
denně i v sobotu a neděli pro požadavky obce,
což není běžný zaměstnanecký standard.

Výše uvedený výčet prací byl pro obec a občany zajišťován pouze jedním pracovníkem,
který má požadovanou kvalifikaci k činnostem
spojeným s údržbou a správou obce. Pracovníci UP jsou zařazování na pomocné a doplňkové práce. Uvědomme si, že jen málo činností
z výše uvedeného výčtu je možno vykonávat
bez odborného dozoru a vedení. Z tohoto
důvodu pracují pracovníci ve skupinách.
Nedávno mi jeden nejmenovaný občan sdělil,
že pracovník obce v čase 13:30 hod. pracoval
u občana na soukromých pozemcích. Po okamžitém prověření jsem zjistila, že pracovník
v měsíčním rozpisu služeb vícekrát překročil
denní pracovní fond a tudíž v den, kdy byl
viděn občanem, čerpal „náhradní volno“, tak
jako v jiných zaměstnáních. Nepřítomnost byla
schválena starostou. I zaměstnanec obce má
nárok na čerpání např. náhradního volna či
dovolené.
Není vždy vše tak, jak to v danou chvíli vypadá.
Opravdu si myslíte, že by byl pracovník tak
nezodpovědný, aby soukromé aktivity vykonával v pracovní době? A to za předpokladu, že
bude následně vystaven nepříjemné konfrontaci se zaměstnavatelem?
Naši zaměstnanci i pracovníci UP mají řádně
evidovánu docházku (příchod, odchod, nepřítomnost). Vedoucí technický pracovník zaznamenává každodenní pracovní náplň svou i celé
skupiny pracovníků.
Během mého 4. ročního působení v obci nezaznamenal Kontrolní výbor obce ve svých zápisech žádný záznam s vazbou na pochybení
technických zaměstnanců obce. Z výše uvedeného mi vyplývá, že si pracovníci v rámci možností konali si své povinnosti řádně.
Výjezdy mimo obec se snažíme koordinovat,
pouze v případě řešení havarijních stavů, kdy
se vyjíždí přímo pro danou součástku či materiál. V mnoha případech se nákup materiálu
pro obec řeší v rámci odpoledních výjezdu
soukromým vozem pracovníků do Děčína či
České Kamenice. Není možné si vždy naplánovat práci dopředu. Každý den se musí řešit
operativně, ať už z důvodu počasí, nebo aktuálních akcí, které v obci pořádáme. Vždy je
potřeba rukou pracovníků obce. V případě

Co se týká možnosti získat z UP kvalitního
pracovníka je v tuto chvíli i na Vás mnoha, co
jste již delší dobu nezaměstnaní v evidenci
pracovního úřadu a čekáte doma na pracovní
nabídku.
Každý rok ze strany Obce dochází u občanů
obce Markvartice, kteří splňují kritéria pracovního úřadu ke kontaktování. Obec nabízí
„práci“ na dobu 1 roku. Zájem je téměř nulový, nabídky jsou ze strany občanů Markvartic
odmítány. Starosta nyní vyřizuje benefity
v podobě jídelních kupónů, třeba i to bude
podnětem k tomu, aby se občané Markvartic
do práce zapojili.
V takovéto situaci bylo složité zajišťovat tak
rozsáhlou činnost v obci a ve finále se zavděčit
všem. Roční, problematické zajištění chodu
obce technickými pracovníky se podepsalo ve
velké míře na stavu našeho obecního lesa, kde
jsme od 5/2014 téměř nezajišťovali povinné
činnosti, které nám ukládá „lesní legislativa“.
Od 7/2014 obec Markvartice na základě opakované pracovní nabídky našim občanům
obsadila uvolněné místo technického pracovníka p. Mrvu, který splňoval personální požadavky na tuto pozici.
Věřím, že chod obce se vrátí do normálu
a alespoň z části budete pohlížet na pracovníky obce Markvartice v lepším světle.
Na závěr mého působení v obci Vás prosím
o zamyšlení. Zakopejme společně letité staré
spory, křivdy, předsudky a domněnky. Žijeme
relativně krátký život v naší obci a je jen na
nás, jak si život zařídíme. Je fajn potkávat usměvavé a příjemné sousedy.
Děkuji Vám. Jana Milichovská
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Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice
které se konalo dne 18.9.2014 od 18:00 do 19:45 hodin na sále Obecního domu Markvartice
Zasedání Zastupitelstva obce byli přítomni:
Ing. Petr Hodboď, Ing. Libor Kunte, Mgr. Petr
Culek, Hana Didíková, Jana Milichovská, Alice
Mitrušková

Usnesení č. ZO 14 06 05 – Pozemkové úpravy

Omluveni byli: Miroslav Milfait, Jiří Zach

Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění Pozemkových úprav dle firmy Georeal, spol. s r.
o. - Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.

Usnesení č. ZO 14 06 01 - Návrhová komise

Usnesení č. ZO 14 06 06 – Zateplení a MŠ a ZŠ

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petr Culek, Hana Didíková, Ing. Libor Kunte. - Pro 7 zastupitelů, nikdo
nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace
o realizaci dotace na vytápění a zateplení budov Základní a Mateřské školy Makvartice.

Usnesení č. ZO 14 06 02 – Schválení programu 6. veřejného zasedání ZO

Návrhová komise
Hana Didíková
Mgr. Petr Culek
Ing. Libor Kunte

Usnesení č. ZO 14 06 07 – Koupě pozemků
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr koupě
pozemků p.p.č. 2796/5, 2796/6, 2797/1 dle
návrhu Pozemkové úpravy. - Pro 7 zastupitelů,
nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení č. ZO 14 06 03 – Hospodaření obce
za rok 2014

Usnesení č. ZO 14 06 08 – Finanční výpomoc
SK Markvartice

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci
o hospodaření obce Markvartice za období
1.-8.2014.

Zastupitelstvo obce schvaluje posílení rozpočtu TJ SK Markvartice o 15 tis. Kč v letošním
roce na provozní náklady sportovního klubu,
v rozpočtu na rok 2015 se o tuto částku rozpočet sníží.

Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.

Zastupitelstvo obce schvaluje kácení vzrostlých stromů na p.p.č.338/3 z důvodu bezpečnosti v okolí Základní školy. Kácení bylo řádně
projednáno se správcem lesů panem Ing. Hálkem. - Pro 6 zastupitelé, nikdo nebyl proti,
1 se zdržel.

Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.

Zastupitelstvo obce schvaluje program 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Markvartice v roce 2014. - Pro 7 zastupitelů, nikdo
nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Stav na BÚ k 1.1.2014 3
81244,54 Kč
Příjmy k 31.8.2014
100,33 %
Výdaje k 31.8.2014
87,94 %
Stav na BÚ ČSOB k 31.8.2014
879784,39 Kč
Stav na BÚ ČNB k 31.8.2014
1983753,16 Kč
Stav na úvěrovém účtu k 31.8.2014
-387200,00 Kč
Stav v pokladně k 31.8.2014
20636,00 Kč

Usnesení č. ZO 14 06 10 – Kácení vzrostlých
stromů na p.p.č. 338/3

Pro 5 zastupitelů, 2 byli proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 14 06 09 – Ceník za pronájem
tělocvičny na sezónu 2014/2015

Ověřovatelé zápisu
Jan Kopecký
Jana Milichovská
Místostarosta
Ing. Libor Kunte
Jana Milichovská
Starosta
Ing. Petr Hodboď
Zapisovatel:
Alice Mitrušková

Pokud ve Vaší domácnosti nepoteče voda nebo nepůjde elektrický proud, obracejte se na
poruchové linky:

Zastupitelstvo obce schvaluje ceník za pronájem tělocvičny na sezónu 2014/2015:

SČVaK

840 111 111

p. Václav Jakeš

775 862 499

Všechny složky 250,- Kč/hodina

ČEZ

840 850 860

Usnesení č. ZO 14 06 04 – Rozpočtová změna
č. 3/2014

Složky s dobou pronájmu nad 4 hodiny
200,- Kč/hodina

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou
změnu č. 3/2014 – vyrovnání zaúčtování dotací v roce 2014. - Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl
proti, nikdo se nezdržel.

Děti do 15 let zdarma
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
zdržel.

Pondělí
Středa
Pátek

08.00 – 11.30 12.00 – 18.00
08.00 – 11.30 12.00 – 17.00
08.00 – 12.00

Fotoreportáž o stavu koryta Bystré
Stejně jako všichni, kdo bydlí v blízkosti Bystré,
sleduji s velkými obavami, v jakém stavu se
v současné době nachází její koryto a břehy.
Po povodních v červenci 2009 bylo na mnoha
místech koryto pracovníky Povodí Ohře vybagrováno - jednalo se především o odstranění
nánosů. Materiál z koryta byl bagristou umístěn na břehy s tím, že bude odvezen později,
aby při převozu nebyla mokrým materiálem
znečištěna silnice. Bohužel k odvozu vybagrovaného materiálu většinou již nedošlo. V roce
2010 při další velké vodě dravý tok způsobil
zanešení koryta právě tímto vybagrovaným
materiálem, čímž byla znehodnocena záslužná
popovodňová činnost Povodí z roku 2009. Na
zasedáních obecního zastupitelstva jsem na
vzniklou situaci mnohokrát upozorňoval, ale
žádná změna nenastala. Vždy jsem dostal
stejnou odpověď - „nejsou peníze na nějaké
úpravy a koryto je v pořádku“. Z pořízených

4

fotografií si každý může udělat reálný obrázek
o stavu koryta Bystré. Nejhorší situace je
u mostů. Pro porovnání uvádím fotografie
některých míst z podzimu 2010 a z konce srpna 2014, kdy jsou nánosy v korytu a na březích
již patřičně zarostlé bujnou vegetací. Za povšimnutí také stojí, jak je díky těmto nánosům
v mnoho místech dno koryta zúžené. Jak může

někdo z obce tvrdit, že je to v pořádku? Ten,
kdo nebyl vyplaven, vůbec netuší, jaký stres
prožívají jednou vytopení lidé při každém přívalovém dešti. To máme na nějaké úpravy
čekat až do dalších povodní?
Pozn. Fotografie jsem pořídil pouze v oblasti
mezi školou a chatkou pana Klímy.
Radomír Tulka

Zatáčka u chatky pana Klímy 2010 a 2014
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Fotoreportáž o stavu koryta Bystré

Pohled z mostu u Vorlů směrem k dílně p. Hantycha 2010 a 2014

Most u Vorlů 2010 a 2014 (pohled od dílny p. Hantycha)

Most u Koubků 2014

Fliegerovi 2014

Šintálovi

září 2014

Zatáčka u svodidel u Vorlů 2010 a 2014

Saidlovi

Lávka u školy 2014
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Předvolební prezentace aneb Tady končí sranda
Ve čtvrtek 18. září se na sále Obecního domu konalo předvolební shromáždění, na kterém se měly prezentovat jednotlivé subjekty kandidující v letošních volbách do obecního zastupitelstva. Celkem se o přízeň
markvartických voličů uchází šest uskupení. Většinu z kandidátů jsem
přitom na veřejných schůzích zastupitelstva nikdy nezahlédl. Bohužel
pouze malá část občanů si udělala čas a navštívila toto shromáždění.
Před začátkem shromáždění byly na stoly
rozneseny aktuální výtisky Zpravodaje, ve
kterém byly vloženy letáky s programy čtyř ze
šesti subjektů - materiál stejně jako před minulými volbami nedodali zástupci ČSSD a Hasičů. Kdo nic nesepíše, nemůže být později obviněn, že něco nesplnil - to je můj názor, se
kterým nemusíte souhlasit. Hasiči nakonec
dodali svůj program do poštovních schránek
o týden později. To ale na mne dělá dojem, že
se jedná převážně o výpisky z jiných programů
nebo přepis některých problémů uvedených
na předešlé volební debatě. Na začátku shromáždění si zástupci kandidujících stran vylosovali pořadí, ve kterém budou prezentovat své
představy o budoucím chodu obce. Pak dostala každá strana pět minut na prezentaci svého
programu.
Jako první dostal slovo pan Bartoň ze Strany
pro obnovu obce. Nejzajímavější z těchto prvních pěti minut byla asi informace, že mají na
své kandidátce dvě ženy, které by mohly
vykonávat funkci uvolněné starostky - studentka Pavla Buriánová a paní Tošovská.
Nevím, zda slečna Buriánová byla na veřejných
schůzích zastupitelstva, které se v tomto volebním období konaly v Červeném dvoře, ale
na zasedáních probíhajících v kabinách TJ jsem
ji nikdy neviděl. To tedy dle mne nevypovídá
o nějakém větším zájmu o obecní dění. Navíc
jako kandidátka na přední funkci v řízení chodu obce by si mohla svůj čas zařídit tak, aby se
prezentovala aspoň na tomto shromáždění
osobně.
Poté se měli prezentovat Sportovci. Stejně
jako před minulými volbami nenašli ve svých
kandidátech ani letos dostatečně dobrého
řečníka, který by jejich program srozumitelně
obhajoval. Proto k překvapení většiny přítomných obyvatel prezentoval toto uskupení pan
Culek, který přitom letos nekandiduje vůbec.
V minulém období byl pan Culek na kandidátce pane Kunteho a část volebního období
vykonával funkci uvolněného místostarosty. Je
sice možné, aby jako zmocněnec Sportovce
zastupoval, ale kdo tedy bude mluvit za jejich
zvolené zástupce na zasedáních nového zastupitelstva? Nepochybuji o tom, že oním hlavním mluvčím za případně zvolené Sportovce
bude v rámci určité spřátelené „koalice“ kvalitní rétor pan Kunte. Nebo bude pan Culek
docházet coby nezvolený na jednání zastupitelstva? Pozorný volič nemusí být zrovna matematickým analytikem, aby pochopil provázanost těchto dvou kandidátek (Sportovci
a HNHRM), a to jak personální (v minulých
volbách byl pan Rybánský č. 3, pan Renka č.4
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Ten, kdo pozorně sledoval prezentace lídrů a odpovědi na následné
dotazy z publika, mohl si udělat celkem reálný obrázek o tom, co naši
vesnici čeká při zvolení některých kandidátů do zastupitelstva. Pokusím se vás nyní seznámit s průběhem tohoto shromáždění, jak jsem to
vnímal coby přímý účastník. Možná neuvedu prezentace ve správném
pořadí, ale to je celkem nepodstatné

a pan Culek č. 6 na kandidátce HNHRM) , tak
i názorovou. Takže Sportovci na mne ve skutečnosti působí jako podpůrné družstvo
HNHRM, tedy pana Kunteho. Nakonec trochu
úsměvně vyznívá i jednotný vzhled jejich předvolebních letáků. Pan Culek uvedl, že Sportovci mají početnou základnu, a tudíž by měli být
ze strany obce finančně výrazněji podporováni. Trefné bylo, když se pan Hakl zeptal, kolik
je členů TJ - odpověď 85 a kolik je hasičů - 27.
Pak jen suše konstatoval, že na brigádě
(nevím, o které byla řeč) byli 2 sportovci
a 3 hasiči (asi nepřímá úměrnost). Jedním
z volebních taháků Sportovců bylo oznámení,
že oni vědí, jak levně vybudovat víceúčelové
dětské hřiště u kabin. Vzhledem k tomu, že
pan Culek byl minulé čtyři roky v zastupitelstvu, zavání mi toto náhlé prozření laciným
populismem. Proč se například nepokusil získat dotaci na toto hřiště pomocí sdružení obcí
MAS Labské skály, když byl uvolněným místostarostou a když je pan Kunte (současný
neuvolněný místostarosta) zástupcem obce
v tomto sdružení ? V minulém Zpravodaji jsem
popsal, jak nulovou činnost naší obce v tomto
sdružení, tak i příklady získaných dotací v jiných obcích právě např. na dětská hřiště. Má
smysl být členem tohoto sdružení (což si na
základě výroční zprávy tohoto sdružení myslím) a vyvíjet aspoň minimální činnost. Pokud
nechci vyvíjet činnost, nemá cenu být pasivním členem tohoto sdružení a pouze odvádět
finanční příspěvky (cca 3.500,- Kč ročně).
Jako další populistická hesla na mne působí
některé z priorit Sportovců - pohoršení nad
stavem silnice v zatáčce u Vorlů a stav koryta
Bystré. To jistě štve spoustu lidí. Ale byl jsem
to především já, kdo na několika obecních
schůzích marně upozorňoval na tyto několik
let nevyřešené problémy. Zrovna pan Culek
byl jedním z těch zastupitelů, kteří omlouvali
odpovědné instituce (SÚS, Povodí Ohře) s tím,
že nejsou peníze (což byly a jsou obvyklé argumenty oněch institucí). Mimochodem ohledně
propadlé silnice u Vorlů vedl před pár dny
osobní jednání současný starosta s hejtmanem Ústeckého kraje, takže věci jsou snad
konečně v pohybu. Uvádím to jen proto, aby si
v novém zastupitelstvu později někdo jiný
nepřisvojoval „zásluhy“.
Dalším uskupením byli Hasiči. Práce SDH si
velmi vážím a jejich členy jistě rád vidí každý,
kdo je v úzkých. Proto souhlasím s tím, aby
měli svého zástupce v zastupitelstvu a mohli
tak vznášet přiměřené požadavky na vylepšení
jejich zázemí a vybavenosti. Jen mne pobavila výtka vůči současnému zastupitelstvu, že se

o hasičích nepíše ve Zpravodaji - stačí, když si
napíšete o svých akcích (soutěže, brigády,
zásahy) článek a jistě bude zveřejněn. To přece nemůže za vás dělat někdo jiný. Letos vystřídal dlouhodobou „jedničku“ pana Zacha Jiří
Bíža. Změna zažitého pořadí není podstatná
ani nějak překvapivá. Jen jsem si ale dal dohromady některé souvislosti poté, co jsem se
na letáku HNHRM dočetl, že budou prosazovat
na post uvolněného starosty lídra kandidátky
hasičů. To je pro mne opravdu „silný kafe“.
Pan Bíža je jistě slušný a pracovitý člověk, ale
nedokáži si představit, jak by mohl tuto náročnou pozici zvládnout bez jakýchkoli zkušeností. Zřejmě si ani sám neuvědomuje případné
osobní riziko - ze zákona totiž starosta ručí
svým majetkem za případná chybná rozhodnutí (neznalost neomlouvá). Jinak by asi těžko
kývl na tuto nabídku. Většina lidí si možná
myslí, že starosta rozdělí práci rychlé rotě,
pošle nějaký dopis na úřad a každý měsíc za to
pobere slušný plat. O spoustě povinností starosty bylo napsáno již v minulém Zpravodaji.
A to nemluvím o odpovědnosti za mnohamiliónový obecní majetek a jeho správu.
Poté následovala prezentace ČSSD. Paní Didíková v úvodu uvedla, že program nedali do
Zpravodaje proto, že papír snese všechno. Jak
jsme si následně při poslechu čteného projevu
ověřili, je to pravda. Položil jsem dlouholetým
členům zastupitelstva (paní Didíkové a panu
Milfaitovi) celkem jednoduchou otázku - zda
by přítomným mohli říci, jakou konkrétní činnost ve prospěch obce vykonali v právě končícím volebním období. Mikrofonu se chopil
pan Milfait a za stálého přežvykování vysvětloval, že jako opozice usilovali o co nejnižší koeficient u vybíraných daní, což ale neprošlo.
V pozdější diskuzi ale naopak uvedl, že investice obce jsou závislé na výběru daní. Uvedený
protimluv argumentů si vysvětluji tak, že asi
jde o to, aby byli „uspokojeni“ všichni voliči.
No a jako další jejich činnost uvedl kontrolu
zápisů ze zasedání. Zapomněl připomenout, že
je předsedou kontrolního výboru, který je
povinen kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce. Kromě toho tento výbor má
kontrolovat např. i hospodaření s obecním
majetkem. Dále má kontrolovat i veškerá výběrová řízení a smlouvy. Předseda KV by také
měl navštěvovat při tzv. kontrolních dnech
např. stavby, opravy a úpravy obecního majetku - v posledních měsících zateplovací práce
na školce, škole a tělocvičně, stavba sociálního
zařízení Obecního domu. Z kontrolní činnosti
komise je předseda povinen dělat do 14 dnů
zápisy. Vyžádal jsem si proto na OÚ tyto kontrolní zápisy - dle Zákona č. 106/1999 Sb.
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Předvolební prezentace aneb Tady končí sranda
o svobodném přístupu k informacím má na to
každý občan právo. Z r. 2011 jsou k dispozici
dvě zprávy - obě o kontrole hospodaření v ZŠ
(jednu ale provedl samostatně p. Culek, tehdejší místostarosta, a nikoli kontrolní výbor).
V r. 2011 bylo zkontrolováno 5 zápisů ze zasedání zastupitelstva a 5 usnesení. Z r. 2012 je
doložena pouze jedna kontrola v ZŠ (p. Didíková a p. Kopecký). Zkontrolovány byly 3 zápisy
ze zasedání zastupitelstva a 3 usnesení.
V r. 2013 proběhly 4 kontroly zápisů ze zasedání a plnění usnesení Obecního zastupitelstva - zkontrolovat zápis a usnesení je práce
na pár minut. Navíc je z tohoto roku k nahlédnutí poměrně obsáhlá zpráva z kontrolního
dne v obci, kterou sepsal p. Kopecký. Za rok
2014 není doložena ke dni 24. 9. ani jedna
zpráva o jakékoliv kontrolní činnosti. Ale
třeba se do konce volebního období nějaký
ten zápis ještě „objeví“. Přitom za celé volební
období je na obecním webu vyvěšeno celkem
32 usnesení ze zasedání zastupitelstva!! Tak
„bohatý výsledek“ čtyřleté kontrolní činnosti
pro blaho obce snad není nutné dále komentovat. Také pojem „opozice“ mi v souvislosti
s devítičlenným zastupitelstvem nějak nesedí.
Je celkem rozdíl mezi opozicí názorovou
a osobnostní. Předpokládal bych, že i kdokoliv
z „opozičníků“ přijde občas s nějakým podnětným a realizovatelným nápadem a v následné
diskusi pak na základě logických a faktických
argumentů zastupitelstvo tento nápad vyhodnotí. Pokud ale nápad „nepřijde“, těžko něco
diskutovat. Ono je snadné tvářit se důležitě
(jsem obecní radní - kdo je víc ?), nechat vše
na starostovi nebo několika málo zastupitelích
a bokem trousit moudra, jak bych to dělal
jinak a lépe. Je bohužel vidět, jak málo stačí
k dostatečnému množství hlasů zaručujících
znovuzvolení.
Následovala kandidátka současného starosty,
který představil jednotlivé kandidáty s tím, že
pak zodpoví případné dotazy. Nedalo mi to,
abych se nezeptal na zdánlivou samozřejmost
- zda o jednotlivých rozhodnutích zastupitelé
hlasují nebo zda rozhoduje starosta z pozice
své funkce a odpovědnosti. Odpověděl, že vše
je kolektivní rozhodnutí. K té otázce mne
přiměla opakovaná zkušenost, kdy někteří
zastupitelé v případě kritiky rozhodnutí zastupitelstva argumentují tím, že oni za nic nemohou, že to rozhodl starosta.
Nakonec byli na řadě zástupci HNHRM. Jejich
lídr, pan Kunte, celou prezentaci a program
své kandidátky postavil na jejich (přesněji
jeho) hlavní myšlence - chceme uvolněného
starostu nebo místostarostu. To už zde bylo
před čtyřmi lety a jak to dopadlo, víme. Jen
pro připomenutí - tehdy nebyla do zastupitelstva zvolena jejich kandidátka, kterou ve vesnici téměř nikdo ani dnes nezná. Tak aby dodrželi předvolební slib, usedl do místostarostenského uvolněného křesla pan Culek, který
později zjistil, že mu více vyhovuje působení
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ve škole. Pak byl zastupitelstvem přijat systém
dvou místostarostů (paní Milichovská a pan
Kunte), kteří se měli střídat v úředních hodinách na Obecním úřadě. Jak to s docházkou
vypadalo v praxi, je možné si zjistit na obecním webu pod záložkou „občan“. Aby nedošlo
k mýlce - paní Milichovská měla být na úřadě
dvě půldne, pan Kunte jednou týdně - to pro
ty, kdo by chtěli porovnávat počty absencí.
Chtěl bych opakovaně říci, že je mi, stejně jako
většině ostatních občanů Markvartic, myšlenka uvolněného představitele obce blízká. Jenže za dané personální situace je ale naprosto
nereálná - pánové Hodboď i Kunte mají významné postavení na svých pracovištích,
a proto chápu, že se nehodlají „uvolňovat“.
Jako podpásovku tedy vnímám, když se pan
Kunte vyjadřuje v tom smyslu, že pokud by
pan Hodboď byl uvolněným starostou, tak ho
podpoří. Přitom sám by to ale neudělal. Při vší
úctě ke schopnostem ostatních kandidátů
nevidím na volitelných místech kandidátek
nikoho jiného, kdo by tak náročnou funkci
zvládl bez jakýchkoli zkušeností a znalostí ku
prospěchu obce. Takže neustálé proklamace o
uvolněných funkcích za dané situace považuji
za hodně silný populismus. Jen bych v této
souvislosti připomněl, že pan Kunte v minulých týdnech oslovil několik případných kandidátů (z jeho pohledu) a teprve pan Bíža mu
s nabídkou souhlasil. Ale ještě zpět k programu HNHRM - první strana o „uvolněných“,
druhá klasická - škola, hasiči, sportovci,... Co
mne ale zaujalo, je bod č. 7 - Jednání o Bystré:
„Budeme prosazovat jednání s Povodím Ohře,
související s úpravou koryta a břehu říčky Bystrá“. Vždyť to byl pan Kunte, kdo v této záležitosti obec zastupoval v již uplynulém období
a na mé veškeré připomínky vznášené na
obecních schůzích ohledně nečinnosti Povodí
odpovídal „nemají peníze“ nebo „s panem XY
z Povodí jsme to procházeli a tento pracovník
říkal, že v takovém pořádku mají toky málokde“. Nevím, kde se pánové procházeli, ale jak
je vidět z přiložených fotografií v jiném článku,
realita je zcela jiná.
Nakonec se ještě rozvinula diskuze, ze které
vybírám největší perly. Z pléna padla otázka,
co by kandidáti udělali jako první věc, kdyby se
stali starostou. Pan Milfait „nezklamal“, když
v dalším žvýkacím vstupu požadoval vyhození
z práce pro jednoho ze zaměstnanců obce.
Pominu-li, že pan Milfait se očividně neorientuje v zákoníku práce (přitom by rád v obci
rozhodoval), protože nikdo nemůže někoho
vyhodit z práce jen z důvodu osobních antipatií, je tento populistický výkřik hodný sotva
úrovně čtvrté cenové. Pokud došlo k nějakému doložitelnému pochybení pracovníka obce, měl na to upozornit starostu a případně
jako předseda kontrolního výboru sepsat zprávu. Vše se ale odehrává pouze v rovině drbů,
které se obcí nesou a proti kterým se dotyčný
pracovník může jen stěží bránit. Vzhledem

k tomu, že nikdo nic konkrétního nepředložil
starostovi jako důkaz pochybení, podal bych
na místě onoho zaměstnance na šiřitele těchto „zaručených“ zpráv trestní oznámení - není
přitom tak těžké pochopit, koho k této odporné činnosti vede jeho osobní nevraživost. Dost
„mimo mísu“ byla také odpověď pana Bartoně
na otázku, co by jako případný starosta dělal
v době povodní. Odpověděl, že se staral o děti
svých vytopených příbuzných (opravdu si nepletu čas budoucí s časem minulým). Rozvinula se také diskuze na téma využitelnosti obecního strážníka.
Ten, kdo vydržel číst až sem, si jistě několikrát
položil otázku, proč tedy nekandiduji. Odpověď je celkem jednoduchá. Dlouhodobě se
marně snažím přesvědčit opakovaně volené
členy zastupitelstva či případné další zájemce
o kandidaturu do obecního zastupitelstva, aby
přistoupili na systém, kdy by kandidovali jednotliví kandidáti - každý sám za sebe. Je to
legální a férové. Jak jsem se přesvědčil, chápe
to tak snad i většina obyvatel Markvartic. Do
toho bych šel. Má to ale jedno velké úskalí pokud by i jediný člověk nedodržel dohodu
a sestavil by kandidátku, jednotlivce
„převálcuje“. Bohužel ani já už nemám iluze,
že by to bylo všemi zájemci o post zastupitele
dodrženo. Jistě i někteří z ambiciózních lídrů
letošních kandidátek pochopili úskalí systému
jednotlivých nezávislých kandidátů - jako jednotlivci by se totiž do zastupitelstva nemuseli
dostat. Nebo by se sice dostali, ale neměli by
dostatečnou podporu spřízněných duší. Proto
sestavili kandidátky, proti kterým nemá jednotlivec žádnou šanci - ne kvalitou, ale kvantitou. Takže nakonec bude zase leckdo těžit
z popularity či rozvětveného příbuzenstva
svých spolukandidátů. Na zádech populárního
(nebo populistického) občana se částečně
vyvezou i jeho spolukandidáti, kteří by samostatně neměli šanci uspět. Volič sice může
křížkovat napříč kandidátkami, ale z každého
jednotlivého křížku na kandidátce něco
„vytěží“ i ostatní spolukandidáti. Výsledkem je
pak zastupitelstvo, ve kterém musí starosta
sám udělat minimálně 75% veškeré činnosti.
A to jako neuvolněný, tzn. plně vytížený na
jiném zodpovědném místě. Jeden zastupitel
pouze vede hezké řeči u piva, spolustolovníci
k němu vzhlížejí, jak ke svatému obrázku
a přitom práce pro obec je za ním minimální.
Další zastupitel se tváří důležitě na schůzích,
s nápadem za několik volebních období nepřijde a ještě ani neplní to málo ze svých úkolů,
které má na starosti. Proč tedy zastupitelé na
poslední schůzi svého volebního období neuvedou, co kdo konkrétního pro obec za čtyři
roky vykonali ? Ve firmách i státních institucích je to běžná praxe. Ale odpovídat na tuto
řečnickou otázku asi ani nemusím. V takové
sestavě opravdu nehodlám působit.
Radomír Tulka
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Tak už nás v Markvarticích žije 700
Již v minulém týdnu jsme na obecním úřadě
společně s p. Vitoušovou očekávali velkou
událost a to zápis 700 občana Markvartic.
V pondělí 29.9.2014 jsme se dočkali. Proběhlo
přihlášení nového občana Daniela Kudrny do
evidence obyvatel naší obce.

Statistika občanů Markvartic

Daniel Kudrna studuje Střední průmyslovou
školu strojní a elektro v Děčíně ve 3 ročníku,
obor – strojní. Do naší obce se Daniel přestěhoval se svými rodiči po kolaudaci rodinného
domu „pod nádražím“. Pro mnohé obyvatele
naší obce není Daniel neznámý. Základní školu
absolvoval v našich Markvarticích.

kategorie

věk

dospělí /muži

od 18 let

287

dospělé/ ženy

od 18 let

280

mládež /chlapci

od 15 do 18 let

15

mládež /dívky

od 15 do 18 let

6

děti / chlapci

do 15 let

56

děti / dívky

do 15 let

56

celkem

počet

700

Jménem obce jsme předali Danielovi pozornost na uvítanou a popřáli příjemné žití
v Markvarticích. Na závěr přikládám statistiku
obyvatel naší obce.

Vítání Občánků

Hanička

Kubíček
V sobotu 20.9.2014 starosta obce u příležitosti
slavnostního aktu „Vítání občánků“, spojeného se zápisem do Pamětní knihy, uvítal 7 nejmenších občánků: Matyáška Vápeníka, Kubíčka Kočeguru, Haničku Ihnátovou, Danečka
Pitru, Adélku Suchopárovou, Tomáška Salače
a Aničku Mrvovou. Všem dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a krásný život a rodičům
spoustu radostí ze svých dětí.

Anička

Tomášek
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Pro naše nejmenší občánky a jejich rodinu
vystoupily děti z Mateřské školy Pohádka,
tímto děkujeme Karolínce Teznerové, Elišce
Hurychové, Nelince Sajdlové, Marečkovi Hrdličkovi a paní učitelce Věře Soukupové, která
s nimi vystoupení připravovala a doprovázela
hrou na klavír.
Alice Mitrušková

Adélka

Matyášek

Daneček
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