ZPRAVODAJ
MARKVARTICKÝ

17. ročník

číslo 2

duben 2016

Klub KOTVA a Český svaz žen Markvartice
si vás dovolují pozvat na

ODPOLEDNE
S CIMBÁLOVOU
MUZIKOU
V pátek 15.4. 2016 od 18.00
do 22.00 hodin
na sále Obecního domu
v Markvarticích bude hrát k poslechu,
zpěvu i tanci
cimbálová muzika

„Veselica“

z Liberce

Sudová vína z Moravy
i ostatní občerstvení zajištěno
Vstupné dobrovolné
NA TRUC VODĚ
VII. ročník florbalového turnaje pořádaného v naší
tělocvičně, opět přinesl spoustu hezkých zápasů,
dramatických situací a nečekaných výsledků.
Díky hlavnímu oraganizátoru, kterým je tým
„Stará parta“, a hlavně její vedoucí Jarda Flieger
ml., ve spolupráci s ředitelem školy
M. Kroupou a obecním zastupitelstvem, bylo možné fandit akci, která byla opět stoprocentní. Sešlo
se sice o jeden tým méně oproti předchozím ročníkům, ale to nic neubralo na poetičnosti myšlenky,
pod kterou je turnaj pořádán. „Stará parta“ nakonec zvítězila, druhý byl tým „Tarzani“, třetí
„Myšáci“, čtvrté místo obsadili naši hasiči, pátý byl
„Snajpr elit“ a šestý post obsadily naděje ze základní školy. Takže se těšíme na další ročník.
Duben 2016
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USNESENÍ

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ
Obec Markvartice
USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice, které se konalo dne 17. 3.
2016
od 18:00 do 20:00 hodin na sále Obecního domu
Zasedání Zastupitelstva obce byli přítomni: Tomáš Renka, Ing. Petr Hodboď,
Jaroslav Flieger, Alice Mitrušková, Hana
Didíková, Radek Burián, Jiří Zach
Omluveni byli: Jan Ihnát a Ing. Libor
Kunte
Usnesení č. ZO 16 02 01 - Schválení
návrhové komise
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Hana Didíková,
Alice Mitrušková, Radek Burián
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 02 02 – Schválení
programu 2. veřejného zasedání ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje program
2. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Markvartice v roce 2016.
Program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.
1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Úkoly z minulého VZZO
4) Rozpočtové opatření č. 1/16
5) Schválení obecně závazné vyhlášky č.
1/2016
6) Schválení obecně závazné vyhlášky č.
2/2016
7) Schválení podmínek pro poskytnutí
příspěvku obce občanům
8) Schválení podání žádosti na opravu
šaten a sociálního zařízení v hale u ZŠ
9) Schválení podání žádosti na hospodaření v lesích
10) Schválení podání žádosti na obnovu
kulturního dědictví venkova
11) Schválení strategie SCLLD – MAS
Labské skály
12) Vybudování kuchyně ve výdejně
školní jídelny
13) Schválení spoluúčasti na opravu
ČOV – ZŠ, MŠ
14) Schválení finančního daru Římskokatolické farnosti
15) Záměr koupě pozemku p. č. 3284
16) Záměr koupě pozemku p. č 3030 a
pozemku p. č. 3218
17) Záměr koupě pozemku p. č. 3260,
p. č. 3261, p. č. 3262
18) Prodej části pozemku p. č. 2865/1
19) Směna částí pozemků p. č. 364/1 a
p. č. 364/3 s doplatkem
20) Prodej části pozemku p. č. 2864/1
21) Záměr směny části pozemku p. č.
1759/3 a pozemku p. č. 1849/6
22) Revokace usnesení ZO č. 15 07 06 a
15 03 19
23) Nové znění usnesení ZO 15 03 19
24) Nákup sekacího traktoru
25) Nákup drapákových vidlí
26) Schválení dohody o spolupráci
s obcí Veselé
27) Zpracování územní studie plochy B3
a podpis smlouvy
28) Revokace usnesení ZO č. 15 08 17
29) Diskuze a závěr
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Duben 2016

Zasedání se řídí jednacím řádem
schváleným 11. 11. 2010.
Usnesení č. ZO 16 02 03 – Kontrola
plnění úkolů z 1. zasedání ZO
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informaci o plnění úkolů z 1. zasedání
Zastupitelstva obce Markvartice.
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 02 04 – Schválení
rozpočtového opatření č. 1
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1, které je přílohou tohoto usnesení.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
zdržel se 1 (Ing.Hodboď).
Usnesení č. ZO 16 02 05 – Schválení
obecně závazné vyhlášky č. 1/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2016 o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí.
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 02 06 – Schválení
obecně závazné vyhlášky č. 2/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2016 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 02 07 – Schválení
podmínek pro poskytnutí příspěvku
obce občanům
Zastupitelstvo obce schvaluje podmínky pro poskytnutí příspěvku obce ve
výši 10.000,- Kč občanům – kotlíková
dotace. Podmínky jsou přílohou tohoto
usnesení.
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 02 08 – Schválení
podání žádosti na opravu šaten a sociálního zařízení v hale u ZŠ
Zastupitelstvo obce schvaluje podání
žádosti na opravu šaten a sociálního
zařízení v hale u ZŠ.
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 02 09 – Schválení
podání žádosti o dotaci z programu
pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích
Zastupitelstvo obce schvaluje podání
žádosti o dotaci z programu pro poskytování příspěvků na hospodaření
v lesích.
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 02 10 – Schválení
podání žádosti na dotační program –
udržování
a obnova kulturního dědictví venkova

Zastupitelstvo obce schvaluje podání
žádosti na dotační program – udržování
a obnova kulturního dědictví venkova.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
zdržel se 1 (p. Zach).
Usnesení č ZO 16 02 11 – Projednání a
schválení souhlasu s realizací SCLLD –
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 2014-2020
Zastupitelstvo obce po projednání konstatuje, že se seznámilo se Strategií
komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Labské skály a souhlasí s realizací
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny
Labské skály na období 2014-2020 na
svém správním území.
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti, ni
kdo se nezdržel.
Usnesení č ZO 16 02 12 – Schválení
vybudování kuchyně ve výdejně školní
jídelny
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování kuchyně ve výdejně školní jídelny
z důvodu zajištění teplých jídel pro děti
školy. Dosavadní dodavatel jídel končí.
Celková částka úprav činí 400.000,- vč.
DPH.
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti, ni
kdo se nezdržel.
Usnesení č ZO 16 02 13 - Schválení
spoluúčasti obce na opravu ČOV – ZŠ,
MŠ
Zastupitelstvo obce schvaluje spoluúčast obce na opravu ČOV – ZŠ, MŠ ve
výši 30%.
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č ZO 16 02 14 - Schválení
finančního daru Římskokatolické farnosti Markvartice u Děčína
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční
dar Římskokatolické farnosti Markvartice u Děčína ve výši 60.000,- Kč.
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č ZO 16 02 15 – Záměr koupě
pozemku p. č. 3284
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
koupě pozemku p. č. 3284.
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č ZO 16 02 16 - Záměr koupě
pozemků p. č 3030 a pozemku p. č.
3218
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
koupě pozemku p. č. 3030 a pozemku
p. č. 3218.
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č ZO 16 02 17 - Záměr koupě pozemků p. č. 3260, p. č. 3261, p. č.
3262
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
koupě pozemků p. č. 3260, p. č. 3261,
p. č. 3262.
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Usnesení č. ZO 16 02 18 – Schválení
prodeje části pozemku p. č. 2865/1
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
části pozemku p. č. 2865/1 - dle GP
nové p. č. 2865/13 o výměře 50m2 2
manželům Vališovým. Cena za m je 70,
- Kč, návrh na vklad a daň z nabytí nemovitých věcí platí manželé Vališovi.
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 02 19 – Schválení
směny částí pozemků p. č. 364/1 a p.
č. 364/3 s doplatkem
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu
částí pozemků s panem Vápeníkem p.č. 364/1- dle2 GP nové p.č. 364/4 o
výměře 102m a p.č. 364/3 – 2dle GP
nové p.č. 364/5 o výměře 5m
s doplatkem. Cena za m2 je 70,- Kč,
návrh na vklad a daň z nabytí nemovitých věcí platí pan Vápeník.
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 02 20 – Schválení
prodeje části pozemku p.č. 2864/1
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
části pozemku p.č. 2864/1 - dle
GP nové p.č. 2864/5 – celkem
88 m2 panu
2
Jakešovi. Cena za m je 70,- Kč, návrh
na vklad a daň z nabytí nemovitých věcí
platí pan Jakeš.
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 02 21 – Záměr směny částí pozemků p. č. 1759/3 a p. č.
1849/6
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
směny částí pozemků p.č. 1759/3- dle

OBEC MARKVARTICE
Obecně závazná vyhláška č.
1/2016,
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Zastupitelstvo obce Markvartice vydává
dne17. března 2016 podle ustanovení § 11
odst. 3 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o
dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o dani
z nemovitých věcí“), a v souladu
s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Koeficient – daň ze staveb a jednotek

GP nové p.č. 1759/4 o výměře
36m2 a
p.č. 1849/6 o výměře 23m2.
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 02 22 - Revokace
usnesení č. ZO 15 07 06 a č. ZO 15 03
19
Zastupitelstvo obce schvaluje revokace
usnesení č. ZO 15 07 06 (Vališ) a usnesení č. ZO 15 03 19 (Vápeník, Jakeš).
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 02 23 - Nové znění
usnesení ZO 15 03 19
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemků p. č. 372/6, p. č. 368/7, p.
č. 1224/1, p. č. 1225/1,
p. č. 1225/2, p. č. 1225/3, p. č. 2875/3,
p. č. 372/1 a2 p. č. 372/5.
Cena za m je stanovena na 0,80 Kč/
rok.
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č ZO 16 02 24 - Nákup sekacího traktoru
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup
sekacího traktoru. Cena traktoru celkem vč. DPH je 139.900,-.
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č ZO 16 02 25 - Nákup drapákových vidlí

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek
od Obce Veselé ve výši 30.000,- Kč na
opravu části hřbitovní zdi v Markvarticích a podpis dohody o spolupráci
s Obcí Veselé.
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č ZO 16 02 27 – Zpracování
územní studie plochy B3 a podpis
smlouvy
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování územní studie plochy B3 a podpis
smlouvy.
Cena za zpracování studie je celkem
66.000,-Kč.
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č ZO 16 02 28 – Revokace
usnesení ZO č. 15 08 17
Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci
usnesení č. ZO 15 08 17 – pozemek p. č.
3399.
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Návrhová komise:
Hana Didíková,
Alice Mitrušková
Radek Burián
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Petr Hodboď,
Jaroslav Flieger,

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup
drapákových vidlí. Cena drapákových
vidlí celkem vč. DPH je 40.000,-.
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.

Místostarosta

Usnesení č. ZO 16 02 26 – Schválení
příspěvku a podpis dohody o spolupráci s Obcí Veselé

V Markvarticích dne 23. 3. 2016

tek u zdanitelných staveb a zdanitelných
jednotek uvedených v § 11 odst. 1 písm. b)
až d) zákona o dani z nemovitých věcí) se
stanoví dle § 11 odst. 3 písm. b) zákona
o dani z nemovitých věcí v celé obci koeficient ve výši 1,5.
Článek 2
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.
1/2014, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, ze dne 9. 7.
2014.
Článek 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti dnem 1. 1. 2017.

Tomáš Renka

starosta

Ing. Libor Kunte

místostarosta

Starosta

Ing. Libor Kunte,
Tomáš Renka,

Vyvěšeno na úřední desce dne:
23.03.2016

1)

- budovy pro rodinnou rekreaci a budovy
rodinných domů užívané pro rodinnou
rekreaci a budovy, které plní doplňkovou
funkci k těmto budovám,
- garáže vystavěné odděleně od budov
obytných domů a zdanitelné jednotky,
jejichž převažující část podlahové plochy
je užívána jako garáž
- zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky,
jejichž převažující část podlahové plochy
nadzemní části zdanitelné stavby nebo,
nemá-li podlahovou plochu, zastavěné
plochy zdanitelné stavby nebo podlahové
plochy zdanitelné jednotky je užívaná k
1. podnikání v zemědělské prvovýrobě,
lesním nebo vodním hospodářství,
2. podnikání v průmyslu, stavebnictví,
dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě,
3. ostatním druhům podnikání

Pro výpočet sazby daně ze staveb a jednoDuben 2016
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VYHLÁŠKA č.1

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

USNESENÍ

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

VYHLÁŠKA č. 2

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

OBEC MARKVARTICE
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Markvartice se na svém
zasedání dne 17. března 2016 usneslo vydat
na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obec Markvartice (dále jen „obec“) touto
vyhláškou zavádí místní poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen
„poplatek“).)
Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad
Markvartice
(dále jen „správce poplatku“).)
Poplatkovým obdobím je období kalendářního roku.
Čl. 2
Poplatník
Poplatníka
definuje zákon o místních poplatcích.)
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit
vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů
ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
V případě vzniku osvobození nebo úlevy
současně se vznikem poplatkové povinnosti ohlašuje se tato skutečnost ve
stejné lhůtě.
Obsah ohlášení) upravuje zákon o místních
poplatcích.
Dojde-li
ke změně údajů uvedených v ohlá)
šení , je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.)
Čl. 4
Sazba poplatku

DÍVADLO

DANCE CUP

Sazba poplatku pro poplatníka činí 600,- Kč
za kalendářní rok a je tvořena:
z částky 0,- Kč a

DANCE CUP

Dne 12. a 13. března proběhl druhý ročník pohárové taneční soutěže DANCE
CUP MARKVARTICE 2016. Na letošní
ročník dorazilo více než 600 tanečníků z
různých koutů republiky. V sobotu se
tančily převážně styly show a disco, absolutním vítězem se stala skupina DANCE STUDIO ANET z Peček. V neděli se
tančily styly street dance, absolutním
vítězem se stala skupina THE F.A.C.T z
Mostu. Tímto děkuji všem sponzorům
(p. Havlíček-Fecido, p. Kolman, obec
Markvartice) , dobrovolným hasičům z
Markvartic, spoluorganizátorům, taneč-

z částky 600,- Kč stanovené na základě skutečných nákladů obce
předchozího roku na sběr a
svoz netříděného komunálního
odpadu na osobu.
Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu je uvedeno v příloze této vyhlášky.
Postup pro zjištění výše poplatku
v případě vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti nebo osvobození
stanoveného zákonem v průběhu
kalendářního roku stanoví zákon.)
Čl. 5
Osvobození
Osvobození od poplatku stanoví zákon.)
Od poplatku se dále touto vyhláškou
osvobozují na dobu trvání osvobození poplatníci dle § 10b odst. 1 písm.
a) zákona o místních poplatcích:
pobývající déle než 12 po sobě jdoucích měsíců mimo území obce,)
a zároveň hradící úhradu
za provoz systému nakládání
s komunálním odpadem v jiné
obci na území České republiky;
pobývající déle než 12 po sobě jdoucích měsíců ve zdravotnickém
zařízení nebo
zařízení sociálních služeb;)
pobývající déle než 12 po sobě jdoucích měsíců ve věznici (při výkonu trestu odnětí svobody nebo
ve vazbě);
pobývající déle než 12 po sobě jdoucích měsíců v zahraničí;
za celý kalendářní rok, ve kterém se
narodili;
starší 80 let; osvobození se poskytne
již za celý kalendářní rok, ve
kterém má poplatník dovršit 80
let věku;
s údajem o trvalém pobytu na adrese ohlašovny (Obecní úřad
Markvartice) z důvodu úředně
zrušeného údaje o místu trvalého pobytu; takoví poplatníci
nemusí plnit ohlašovací povinnost ke vzniku osvobození.
Čl. 6
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný jednorázově nejpoz-

ději do 31. 5. příslušného kalendářního
roku.
Poplatek je též možné platit po celý rok ve
12 stejných splátkách splatných vždy
nejpozději do konce měsíce následujícího po příslušném kalendářním měsíci.
Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne-li osvobození) po 15. 5. příslušného
kalendářního roku, je příslušná část
poplatku splatná nejpozději do 15. dne
měsíce bezprostředně následujícího po
měsíci, ve kterém vznikla poplatková
povinnost (nebo zaniklo osvobození).
Nastane-li skutečnost uvedená v odst. 3, je
možné poplatek hradit po zbytek roku
ve stejných měsíčních splátkách splatných vždy nejpozději do konce měsíce
následujícího po příslušném kalendářním měsíci.
Čl. 7
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.
2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 29. 11. 2012.
Čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu
naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.
Tomáš Renka
tarosta
Ing. Libor Kunte
místostarosta
Vyvěšeno na úřední desce dne:23.03. 2016
Příloha k obecně závazné vyhlášce č.
2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu:
skutečné náklady roku 2015 na sběr a
svoz netříděného komunálního
odpadu činily 559.368,- Kč;
počet osob (poplatníků) 709;
rozúčtování nákladů:
559.368,- Kč / 709 osob =
789,- Kč/osobu.

níkům a návštěvníkům taneční soutěže. Část výtěžku byla věnována jako
sponzorský dar mateřské školce.
Karel Liška - pořadatel soutěže.

DIVADELNÍ KUS

Tak jak slíbili, tak učinili. Přátelé z Markvartic u Sobotky a jejich divadelní spolek MARKVART přijeli a sehráli vlastní
divadelní představení o trablích se stavbou rozhledny. Našich obyvatel bylo něco přes 50, (v Markvarticích u sobotky
přišlo přes 200 lidí!), ale přesto zábava
byla výborná, včetně závěrečného posezení a občerstvení. Takže nezbývá než
znovu poděkovat všem markvartickým a
doufat, že svou další hru opět přivezou k
nám i s tradiční dobrou náladou.
Duben 2016
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předběžně naplánováno za 4 roky.
Za organizátora, kterým byl školní klub
KOTVA tímto děkuji zastupitelstvu obce
v čele s panem starostou T. Renkou za
finanční podporu, ze které byly pořízeny
nápoje pro diváky a hodnotné památeční
předměty pro účastníky (trička), panu
řediteli M. Kroupovi za pomoc, ozvučení,
osvětlení a technické zajištění, vedoucím
zájmových útvarů za přípravu svých svěřenců a u některých i osobní přítomnost,
kolegyním z pedagogického sboru za
účast a povzbudivá slova a pozitivní hodnocení. Děkuji panu Václavu Kolmanovi a
jeho firmě, která navrhla a natiskla trička
s originálním logem této přehlídky šikulů
a šikulek.
Největší poděkování však patří těm, kteří
umožnují v dětech rozvíjet nejen talent,
ale i pouze zálibu, v které nad ostatními
nikdy nevyniknou. Těm, kteří je v jejich
zájmech podporují, netočí se zády
k přirozené potřebě být pozitivně přijímán a kladně hodnocen (o finanční náročnosti v dnešní době nemluvě)- tedy
vám, rodičům. Právě vám skládám svůj
pomyslný hold! Děkuji také všem divákům, kteří přišli účinkující podpořit. Jako
výchovný poradce na ZŠ spatřuji pozitivum a přínos této akce ve skutečnosti, že
představila široké spektrum možností,
jak efektivně využít volný čas a eliminovat tím společensko-patologické jevy, o

kterých se dnes tak často hovoří.
Na závěr si dovoluji osobní poděkování
své milé a milované tetičce Marii Miščíkové, která se přišla podívat také - a
moc mě tím potěšila!

VELIKONOČNÍ JARMARK
A SVÁŤOVO DIVIDLO

mi snažíme přičinit o získání financí na
další činnost a jednotlivé akce a nespoléháme se jen na dary sponzorů a
příspěvků Obecního úřadu.
Loutkové dividlo z Litoměřic pak se
svou pohádkou O Broučkovi předvedlo
skutečné divy – milé uvítání, přímý
kontakt s malými diváky, pěknou pohádku, možnost pohladit si veškeré
loutky i kouzelné bonbóny, které plní
všechna přání. . . .
Dle mnoha kladných ohlasů lze soudit,
že se akce vydařila.
Chtěla bych tímto poděkovat všem,
kteří koupí výrobků přispěli na naši
další činnost i těm, kteří se na jejich

výrobě podíleli – především paní Mikové a kolegyním Mileně Hajné a Martině
Ťukálkové. Ředitelce MŠ Ivoně Culkové
pak za její doporučení divadelníků, kteří
nejen u malých diváků sklidili nemalý
ohlas a ocenění svého výkonu.

MARKVARTICKÝ PUKAVEC

vejcem na cíl. Veselé dopoledne přispělo k navození dobré nálady před
velikonočními prázdninami.

VÝZVA

pana starosty. Doporučuji za tímto
účelem zřídit jakýsi stabilní kulturní
výbor při Obecním úřadu. Školní klub
Kotva bude i nadále zastřešovat organizovanou mimoškolní činnost a zájmové kroužky na ZŠ, nebude však již
od ledna 2017 organizátorem obecních akcí pro širokou veřejnost, ale
pouze jejich občasným spoluúčastníkem!
Ráda předám své zkušenosti, kdykoli
ráda aktivně přiložím ruku k dílu, ale
po tolika letech je skutečně načase
předat pomyslné žezlo dál.
Věřím, že se i přes rodinné a pracovní
povinnosti takoví lidé najdou – i když
je bezpochyby snazší stěžovat si, že se
v obci nic neděje.
Přesto je ještě do prosince daleko a

ŠKOLA MÁ TALENT

V pátek 19.2. proběhla na sále Obecního
domu přehlídka vystoupení žáků naší
školy, kteří se nestyděli předvést svůj
talent před početným publikem. Diváci
v sále mohli vyslechnout vtipy, pěvecká
a hudební vystoupení, zhlédnout světelnou show, skupinový i sólový tanec a
pokochat se prezentací z oboru výtvarného tvoření či jezdectví. Celkem se
představilo 14 žáků a nutno říci, že talent skutečně mají. Jednalo se o Marii
Hanzelovou, Petra Bížu, Andreu Svádovou, Jiřího Urbana, Františku Levou,
Lucii Vítkovou, Miroslava Hučka, Josefa
Širokého, Lucii Říhovou, Kateřinu Strnadovou, Barboru Švihnosovou, Nikolu
Leinovou, Karla Hřebíka a Klaudii Malou.
Přes mnohačetné ohlasy nehodláme
v příštím roce podobnou akci opakovat,
neboť necháme naše současné talenty
dále se rozvíjet a nové budeme vyhledávat. Další podobné setkání je prozatím

Tyto dvě akce byly součástí odpoledne,
který pořádal školní klub KOTVA ve čtvrtek 17.4. 2016. Vzhledem k tomu, že
jarmark byl zahájen již v úterý jako součást programu oslavy MDŽ pořádaného
Svazem žen, tržba byla vskutku úctyhodná – činila za oba dny celkem 5 926
Kč. Po zaplacení divadelní produkce,
která činila 4 000Kč nám tedy naskočil
zisk 1 926 Kč. Přestože se po odečtení
nákladů bude čistý zisk pohybovat
v řádu stokorun, jsem ráda, že od vzniku
klubu (rok 2012) jsme ukázali, že se saTradiční akce sportovního zápolení
družstev s velikonoční tématikou se
letos muselo obejít bez účasti ZŠ Huntířov. Přesto se disciplín jako slalom
s pomlázkou, obíhání zajíců či tanec
s vejcem zúčastnilo úctyhodných 65
žáků 1. – 5. třídy naší ZŠ. Nejoblíbenější disciplínou bylo i letos přetahování
lanem, prošlapávání nafukovacích balonků soupeřům a samotné finále – hod
Již v loňském roce jsem oznámila a
uvedla důvody konce své kariéry coby
samozvaného hlavního organizátora
mnoha akcí v naší obci. Nakonec mi to
přeci jen nedalo a s četnými komentáři
„někdo to přece dělat musí“ jsem podlehla nátlaku zodpovědnosti, nenechala
ostatní ve štychu a rozjela další kalendářní rok. Tento je však z mé strany
z mnoha důvodů skutečně poslední.
Opakovaně proto apeluji na všechny,
kteří mají zájem aktivně se podílet na
kulturně-společenském dění v obci a
pořádání tradičních akcí (MDD, Pálení
čarodějnic , Martinská zábava, Zpívání
u vánočního stromu ....), aby mne kontaktovali nebo se hlásili přímo na O.Ú. u
Duben 2016

Mgr. Z. Fliegerová

plánuji několik akcí, na které bych vás
již nyní ráda pozvala a požádala o pomoc při jejich realizaci.
Jak již jistě víte, pozvala jsem k nám
cimbálovou muziku, neboť věřím, že se
bude jednat o vskutku ojedinělou akci.
Chtěla bych tímto také požádat o pomoc při obsazení místa obsluhy za barem během další plánované akce, kterou bude „Diskotéka pro starší a pokročilé aneb zlatá devadesátá“, kterou plánuji na pátek 13.května 2016. Věřím, že
se obětaví človíčkové najdou! Prosím,
aby se mi ozvali na tel. č. 720 365 355.
Děkuji!
Mgr. Z. Fliegerová
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MILAN BARTONÍČEK
OBJEVIL 2000 LET
STAROU HISTORII

POZVÁNKY

Historie Markvartic jakožto obce sahá,
jak je obecně známo, nejspíše do první
až druhé poloviny 13. století. Starší
osídlení naší lokality není zcela potvrzeno. V roce 1989 učinil J. Stodola nález
dvou pazourkových artefaktů v místě
poblíž „Písáku“ (viz Peša, Jenč , článek
Markvartická kotlina v Českém středohoří-Příspěvek ke struktuře pravěkého
osídlení podhorských oblastí na severu
Čech, sborník Archeologie ve Středních
Čechách 17, Praha, 2013). Podobný
nález nedaleko uvedeného
místa, se podařil i Ing. Kverkovi. Doposud se ale nezjistilo, zda nálezy mohou potvrdit osídlení našeho katastru
nejen v pravěku, ale v době
před a po příchodu Slovanů
a před již zmíněnou kolonizací ve 13. století nebo třeba
právě v době kolem letopočtu nula, kdy naši kotlinu osidlovali Keltové, kteří Čechám
také zanechali název, což je
obecně známo. Vrátím se k p.
Ing. Kverkovi, který se o historii Markvartic zajímá velice
intenzivně. Přibližně před
třemi lety mne jen tak mimochodem seznámil v
e-mailu s jednou hypotézou,
která jej napadla při srovnávání situace kolem Markvartic (těch u
Sobotky a našich). Přišel na zajímavý
fakt, že v Markvarticích u Sobotky je
stará keltská svatyně. Při zkoumání leteckých map mu připadlo, že náš rybníček u kostela má tvar téměř jako keltská svatyně v Markvarticích u Sobotky,
pouze je obráceně směrován vůči světovým stranám a je menší. Pokud mo-

hu Ing. Kverku citovat : “V Markvarticích u Sobotky jsou takzvané
"viereckschanzen", což je keltská svatyně - prostor ohrazený obdélníkovým
valem pod určitým úhlem, daným astronomicky (západ nebo východ Slunce tuším o keltských svátcích 2. února,
1. května a 1. listopadu). V Markvarticích u Sobotky je to archeologicky prokázané, je to archeologicky velmi známý objekt.
No a když se podíváme na obdélníkový rybníček u našeho markvartického
kostela, má podobný charakter a přesně stejný úhel pootočení vůči světovým stranám, jako nejznámější viereckschanzen v obci Skřipel na Berounsku. V Markvarticích u Sobotky jsou
viereckschanzen zrcadlově obrácené
(východ versus západ Slunce) - funkč-

nost ale byla
stejná.“ (konec citátu). Osobně se mi
myšlenka o keltské svatyni či keltském
osídlení v naší vesnici zdála natolik
fantastická až nepravděpodobná, že
jsem na ni snad ani nereagoval. Ostatně p. Kverka sám uvedl, že: „Je to sice
úvaha na úrovni po desátém pivu, ale
berme to jako brainstorming.“

No a teď si představte, že Milan Bartoníček zavítal do zmíněných lokalit a nalezl mrňavou minci nebo předmět, který
minci připomíná. Pokusil se sám bádat a
zjistil, že motivy na minci nápadně připomínají keltské oboly. Neváhali jsme a
vyzvali ke spolupráci p. Mgr. Rosenkrance, ředitele děčínského muzea a numismatika. Po předběžném prozkoumání
řekl, že se s podobnou mincí nesetkal, je
sice skutečně stříbrná, ale že nejistě
určitelné motivy na averzu a reverzu
patrně vylučují, že by šlo o minci keltského původu. Protože si určením mince nebyl jist, řekl, že se pokusí bádat za
pomoci dalších odborníků. No a večer
po návštěvě muzea jsem obdržel lakonickou SMS: „Jedná se o keltskou drachmu. Další zkoumání bude pokračovat.
Rosenkranc.“
Jak mi bylo následně
sděleno, fotografie mince, které jsme pořídili,
byly předloženy Dr. Militkému z Národního
muzea v Praze, našemu
největšímu odborníku
v oboru keltských mincí,
který opravdu určil, že
se jedná o keltský peníz
a další bádání bude pokračovat.
Je také nutno podotknout, že mince nemá hodnotu jinou, nežli
historickou. Takovéto
kousky se prodávají za
600,- - 1.000,- Kč, takže
o žádné zbohatnutí nejde. Čili pokud Milan Bartoníček objevil
opravdu něco, co by mohlo potvrdit
výskyt Keltů v naší lokalitě, byla by to
skutečná pecka zejména pro historiky.
A úvahy pana Ing. Kverky by se z roviny
„po desátém pivu“ mohly dostat na
úroveň „Mělo by se to odborně prozkoumat.“ nebo:“ Já jsem vám to říkal.“
-ck-

POZVÁNKA NA TROJBOJ, aneb OPĚT TŘI V JEDNOM
V pátek 13. května 2016
se budou konat následující akce:

Od 17:00 hod. v kabinách na hřišti přednáška Z HISTORIE MARKVARTIC. Téma: působení šlechtických rodů s ohledem na rozdrobenost majetkové držby ve vsi, tj. rozdělení vesnice na několik drobných statků, posloupnost majitelů z řad
šlechtických rodů, kteří jednotlivé díly vlastnili. K tomu něco k jejich činnosti ve vsi a památkám na ně, takže něco o tvrzích,
kostelu či objevených náhrobnících. Přednáší archivář SOKA Děčín Mgr. Václav Zeman Ph.D.
(vstupné dobrovolné)

18:15 hod. tamtéž—HOKEJ NA PLÁTNĚ—zápas Mistrovství světa v Rusku ČR vs. Kazachstán.
Večer po 20:00 hod. na sále v Óčku: klasická DISKOTÉKA, jak si ji pamatujete vy, kdo jste na diskotéky chodili. Pořádá
KOTVA, hraje DJ Petr Zíma. Bližší podrobnosti budou včas uveřejněny.
Tak se nám to takhle hezky nakupilo. Zdá se, že bude zábava pro všechny v jeden den.

Český svaz žen Markvartice a Dámský svět Děčín

Vás zvou na povídání o zdravé výživě a stylu., které se uskuteční dne 21. 4. 2016 od 18 hodin ve společenské místnosti sportovních kabin.
Výživa: malá ochutnávka zdravé stravy, mýty ve stravování, možnosti diet ( Dietalegre), převážení na speciální váze (váha, tuk, svaly, voda, basic metabolismus)
Style: základ šatníku každé ženy, jarní a letní trendy
Aromaterapie: využití bylin v terapii dětí
Duben 2016
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ČARODĚJNICE
Tradiční čarodějná vatra
vzplane opět 30.4. po 19:00
u našeho hřiště.
Kromě opékání buřtů, které
budou pro děti zdarma, se
můžete těšit na ohňovou
šou a také netradiční
dámskou soutěž.

ROZPISY FOTBALOVÝCH
SOUTĚŽÍ
Jarní část fotbalových mistráků začali
dobře zejména hráči „Áčka“, kteří ve
dvou domácích zápasech získali 6 bodů,
když nejprve v místním derby přehráli
Dolní Habartice 3:0 a pak zvítězili nad
nebezpečnými Boleticemi 3:2. Takže jen
venkovní prohra 3:0 v Březinách je nevelkou kaňkou na jinak úspěšném vstupu do druhé části sezóny. Jen ať se stále
daří.
Nejen muži, ale i ostatní mužstva rozehrávají své soutěže. Dorost v prvním
jarním zápase porazil Skalici-Bukovany
6:3, což je velký úspěch. A abyste věděli, kdy máte našim borcům přijít fandit,
přinášíme rozpis jarních domácích utkání všech našich týmů.

Více fotografií z akcí školního klubu KOTVA můžete
shlédnout na školním webu v sekci „fotogalerie“.

So 23.4. 10:00 Ml. Žáci—Verneřice
SO 23.4. 17:00 „A“ - D. Poustevna
NE 24.4. 10:00 Dorost—Doksy
PO 25.4. 17:30 Garda—JVŠ Děčín
SO 30.4. 10:00 Ml. Žáci—Malšovice
SO 7.5. 10:00 Ml. Žáci—ROMA Děčín
SO 7.5. 17:00 „A“ - Krásná Lípa
PO 9.5. 17:30 Garda—Jílové
NE 15.5. 10:00 Dorost—Žandov
PO 16.5. 17:30 Garda— Prysk
SO 21.5. 17:00 „A“ - Těchlovice
PO 30.5. 17:30 Garda—Heřmanov
SO 4.6. 10:00 Ml. Žáci—Verneřice
SO 4.6. 17:00 „A“ - St. Šachov
SO 11.6. 10:00 Ml. Žáci—Malšovice
NE 12.6. 10:00 Dorost—Č. Kamenice
PO 13.6. 17:30 Garda—Libouchec
SO 18.6. 10:00 Ml. Žáci— ROMA Děčín
SO 18.6. 17:00 „A“ - Šluknov „B“

SVAZ ŽEN

Oslava Mezinárodního
dne žen

V úterý 15. března se s malým zpožděním uskutečnila oslava MDŽ. Oslavu
připravily členky ČSŽ ve spolupráci se ZŠ
a MŠ a Obcí Markvartice. Konala se na
sále Obecního domu, který byl vyzdoben obrázky, které malovaly děti ZŠ.
Zároveň bylo možno zakoupit velikonoční výrobky na malém Jarmarku.
Všechny ženy dostaly od pana starosty
květinu a od žáků ZŠ malý dáreček.
Paní učitelky a pan ředitel ZŠ připravily
společně s dětmi z mateřské školy, prvního
i druhého stupně ZŠ krásná vystoupení,
které předvedly.
Děkujeme všem vystupujícím i těm kdo
se na přípravě vystoupení podíleli za
krásné odpoledne. Těšíme se na další
setkání, které se uskuteční v průběhu
letošního roku.
Blanka Novotná

Duben 2016

FOTBAL

Ve čtvrtek 25.2. 2016 proběhl v hale další ročník celodenního turnaje ve stolním
tenise. Celkem se pingpongového zápolení zúčastnilo 44 hráčů, stejně jako loni,
kdy se zapojilo 32 dětí a 12 dospělých.
O vítězství se letos utkalo 37 žáků ve třech kategoriích.
Vítězem 1. kategorie se stal nejmladší účastník turnaje Patrik Komárek ze druhé
třídy, druhé místo obsadil Miroslav Huček a třetí Jan Kubeš (oba 5.tř.)
Ve 2. kategorii byly výsledky následující: 1.místo Dominik Lein, 2. místo Aneta
Grundová, 3. místo Filip Křemenák (všichni jsou žáky 6. třídy)
Ve třetí kategorii zlato vybojovala Agatha Komárková ze 7. třídy, která
s přehledem „vyklepla“ i osmáka Tomáše Matějčka na druhém a Josefa Soustružníka z 9. třídy na třetím místě.
Odpolední pokračování turnaje bylo poznamenáno velkou absencí hráčů –
z původních dvanácti zaregistrovaných se jich sešlo jen sedm.
Vítěznou trofej si odnesl p. Linzmayer, druhé místo obsadil J. Flieger ml., třetí
pak Milan Brokeš st.
Děkuji všem, kteří se podíleli na realizaci této akce, zvláště pak rozhodčím panu Milanu Lopušanovi, Mgr. Miroslavu Kroupovi a Jaroslavu Fliegerovi st.
Organizátorem byl jako loni školní klub KOTVA.

KOTVA II

PINK PONK
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SVOZ PYTLŮ

TŘÍDĚNÍ

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

NOVINKY VE SBĚRU
TŘÍDĚNÉHO ODPADU
V MARKVARTICÍCH
Třídění odpadu je nedílnou součástí
moderní domácnosti ve městě, ale také
na vsi. Doposud jsme byli zvyklí třídit
ponejvíce plasty (žluté pytle), papír
(modré pytle), nápojové kartony
(oranžové pytle). Do zelených kontejnerů (zvonů) se již delší dobu odkládají
skleněné lahve, skleněné obaly a tabulové sklo. V poslední době můžeme třídit i oblečení, baterie, ale také elektrospotřebiče a jiná provozu neschopná
zařízení.
U nás v obci jsme vytříděné pytle
s plastem, papírem a nápojovými kartony odevzdávali na sběrná místa, přičemž
pytle jsou k vyzvednutí nejen na obecním úřadě v době úředních hodin, ale
také na poště a v koloniálu „U Vondráčků“ a v obchodě „U Novotných“. Každé
druhé úterý se o svoz doposud starala

TAK TEDY
NEZAPOMEŇTE –
V NEDĚLI 1. 5. 2016
POPRVÉ VYTŘÍDĚNÉ
PYTLE PŘED VÁŠ
DŮM!
Libor Kunte, místostarosta obce

PETlahve (žluté pytle)

19. a2 6. dubna, 10., 17., 24. a 31. května,

TETRAPACKY (oranžové pytle)
Sklo – zelené zvony

7., 14., 21. a 28. června 2016
5. května, 9. června 2016
SBĚRNÝ DVŮR otevřen každou sobotu 08:00 – 11:00 h.

16.—17. 4. 2016
23. – 24.4.2016
30.4. – 1.5. 2016
7. – 8.5.2016
14. – 15.5. 2016
21. – 22.5.2016
28. – 29.5.2016
4. – 5.6.2016

MUDr. Rambousková Rita
MUDr. Bolfíková Renata
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
MUDr. Křemenová Alena
MUDr. Vojtěch Vladimír
MUDr. Charvát Tomáš
MUDr. Lisačenko Vladislav
MUDr. Jůdová Jana

Rita Riegrova 773/72, Děčín II
Varšavská 1863/7, Děčín VI
Myslbekova 404/23, Děčín I
Sokolská 129, Děčín IX
28. října 110, Děčín I
U Přívozu 18/4, Děčín III
Karla Čapka 1, Děčín I
Riegrova 773/72, Děčín II

11. – 12.6. 2016
18. – 19.6.2016

MUDr. Bolfíková Renata
MUDr. Vojtěch Vladimír

Varšavská 1863/7, Děčín VI
28. října 110, Děčín I

737 501 440

25. – 26.6.2016

MUDr. Křemen Adolf

Teplická 270, Jílové

412 550 343

412 526 250
737 501 440
412 519 622
412 544 539
412 151 056
412 511 619
412 151 570
412 523 410

ZUBNÍ
POHOTOVOST
DĚČÍN

ZUBAŘI

odpady. Máme však představu, že toto
je jakýsi první krok k adresnému separování odpadu. Časem bychom rádi
dokázali rozlišit vytříděný odpad podle
jednotlivých domácností, přičemž
množství vytříděného odpadu by mohlo
znamenat pro danou domácnost určitou úlevu při placení za svoz netříděného tuhého domácího odpadu. To je
však ještě hudba budoucnosti – bude
záležet nejen na chtění obce, ale také
na technických možnostech svozové
firmy.

SVOZ A LIKVIDACE TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Velkoobjemový odpad, elektronika:

KOMPOST

firma, která naplnila vůz a vytříděný
odpad rozdělila stejným dílem na počet obci, které ten den svezla.
Abychom zjistili přesné množství vytříděného odpadu a dostali za něj i patřičné množství peněz, rozhodli jsme
se, že sběr resp. svoz vytříděného dopadu se bude provádět od neděle 1. 5.
2016 trošku jinak, ale pro občany Markvartic, jistě příjemněji. Každou druhou neděli, počínaje tedy 1. květnem,
můžete vytříděný odpad (plasty, papír, nápojové kartony) odevzdat před
svůj dům. Zaměstnanci obce je další
den v pondělí ráno svezou, zváží a
v úterý předají firmě zabezpečující
svoz k recyklaci. Dodržován bude tradiční čtrnáctidenní cyklus, kdy poslední den lichého týdne odevzdáte vytříděný odpad před svůj dům (u bytovek
ke kontejnerům), aby první den sudého týdne byl vytříděný odpad svezen a
zvážen zaměstnanci obce.
Tímto opatřením bude pro obec zajištěn spravedlivější příjem za vytříděné

412 151 056

S okamžitou platností je zákaz vyvážení větví
na kompostárnu ke hřbitovu. Můžete zde ukládat
pouze posekanou trávu.
Větve lze vozit jen v sobotu, a to do sběrného dvora
mezi 8:00 — 11:00 hod.
Duben 2016
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