ZPRAVODAJ
17. ročník

číslo 3

červen 2016

TJ SK MARKVARTICE—oddíl kopané

´

zve nejen příznivce fotbalu k oslavám

70 LET OD ZALOŽENÍ TJ
SOKOL MARKVARTICE
Oslavy proběhnou 18. června t.r. na našem fotbalovém hřišti

PROGRAM OSLAV:
FOTBALOVÁ UTKÁNÍ:

12.00 – mladší žáci
(Markvartice – ROMA Děčín)

13.30 – stará garda
(Markvartice – Č. Kamenice)

17.00 – „A“ mužstvo
Markvartice – Šluknov B
V 16:30 hod. předání pamětních medailí zasloužilým členům a bývalým hráčům klubu.
Od 12:00 do 17:00 hod. bude
zdarma k dispozici živý stolní
fotbal!
Červen 2016
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MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ
USNESENÍ

Obec Markvartice
USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice, které se konalo dne 19. 5.
2016
od 18:00 do 19:45 hodin ve společenské místnosti kabin TJ SK Markvartice
Zasedání Zastupitelstva obce byli přítomni: Tomáš Renka, Ing. Petr Hodboď,
Jaroslav Flieger, Alice Mitrušková, Hana
Didíková, Radek Burián, Jiří Zach, Jan
Ihnát, Ing. Libor Kunte

Usnesení č. ZO 16 03 01 Schválení návrhové komise
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Hana Didíková, Alice Mitrušková, Radek Burián
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 03 02 – Schválení programu 3. veřejného zasedání ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje program
3. 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) Kontrola úkolů z minulého VZZO
4) Zpráva o hospodaření obce Markvartice za období 1-4/2016
5) Schválení závěrečného účtu obce
za rok 2015
6) Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku obce za rok 2015
7) Schválení závěrečného účtu ZŠ a
MŠ za rok 2015
8) Rozpočtové opatření č. 2/2016
9) Schválení závěrečného účtu SOB
za rok 2015
10) Schválení stanov SOB
11)Schválení podání žádosti a podpis smlouvy na dotaci z fondu ÚK
12) Schválení podpisu smlouvy na
opravu komunikací
13) Schválení dodatku ke smlouvě
s AVE
14) Schválení hodnotící komise pro
výběrová řízení na rok 2016
červen 2016

15) Schválení dofinancování akce
Oprava sociálních zařízení tělocvičny
16) Schválení dofinancování akce
Dopravní automobil - SDH
17) Koupě pozemku p. č. 3284
18) Koupě pozemku p. č. 3218 a
pozemku p. č. 3030
19) Koupě pozemku p. č. 3260, pozemku p. č. 3261 a pozemku p. č.
3262
20) Koupě části pozemku p. č.
369/1
21) Kompetence starosty
22) Schválení pravidel pro prodej a
pronájem pozemků ve vlastnictví
obce
23) Schválení výjimky ze směrnice
na opravu, zafouknutí a zakončení
optických mikrosvazků
24) Schválení podpisu Darovací
smlouvy s ÚK
25) Úprava plochy ve sportovním
areálu
26) Schválení úpravy pozemku p. č.
3155
27) Schválení dofinancování a podpisu smlouvy akce Dětské hřiště a
altán
28) Schválení jednorázového finančního daru ZŠ
29) Schválení zhotovitele na opravu
části hřbitovní zdi
30) Schválení žádosti o finanční dotaci Myslivecký spolek SKALKA
31) Diskuze a závěr
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Zasedání se řídí jednacím řádem
schváleným 11. 11. 2010.
Usnesení č. ZO 16 03 03 – Kontrola plnění úkolů z 2. zasedání ZO
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informaci o plnění úkolů z 2. zasedání
Zastupitelstva obce Markvartice.

Usnesení č. ZO 16 03 04 –
Zpráva o hospodaření obce za
období 1-4/2016
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informaci o hospodaření obce Markvartice za období 1-4/2016.

42,14 %
Výdaje k 30. 4. 2016 – 5 232 215,03 –
29,15 %
Stav na BÚ ČSOB k 30. 4. 2016
237 360,71 Kč
Stav na BÚ ČNB k 30. 4. 2016 4 279
460,88 Kč
Stav v pokladně k 30. 4. 2016
24
067,- Kč
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.

Usnesení č. ZO 16 03 05 –
Schválení závěrečného účtu
obce za rok 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční
hospodaření obce a závěrečný účet
obce za rok 2015 včetně zprávy Krajského úřadu Ústeckého kraje o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok
2015 s méně závažnou chybou a nedostatkem (§10 odst. 3 písm. b) zákona č.
420/2004 Sb.) tj. neuveřejnění smlouvy
a nápravné opatření dle důvodové zprávy.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.

Usnesení č. ZO 16 03 06 –
Schválení účetní závěrky a
hospodářského výsledku obce
za rok 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní
závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2015
a hospodářský výsledek za rok 2015.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 03 07 – Schválení závěrečného účtu ZŠ a MŠ za
rok 2015

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření a účetní závěrku
ZŠ a MŠ Markvartice za rok 2015.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 03 08 – Schválení rozpočtového opatření č.
2/2016

Příjmy k 30. 4. 2016 – 5 972 144,89 –
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Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016, které je
přílohou tohoto usnesení.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.

Usnesení č. ZO 16 03 09 –
Schválení závěrečného účtu
SOB za rok 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet SOB za rok 2015.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 03 10 –
Schválení stanov SOB
Zastupitelstvo obce schvaluje stanovy SOB, které jsou přílohou tohoto usnesení.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 03 11 –
Schválení podání žádosti a
podpis smlouvy na dotaci
z fondu ÚK – akce
„Markvartice DD “
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti a podpis smlouvy na dotaci z fondu ÚK na akci „Markvartice
DD“ (na pořádání dětského dne v
obci).
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 03 12 –
Schválení podpisu smlouvy a
vítěze výběrového řízení na
akci „Oprava a modernizace
obecních komunikací, Markvartice“
Zastupitelstvo obce schvaluje vítěze
VŘ firmu SaM silnice a mosty Děčín
a.s. a zároveň schvaluje podpis
smlouvy s touto firmou. Cena díla
celkem je 894 700,70 bez DPH.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel, nehlasoval 1 (Ing.
Petr Hodboď).
Červen 2016

Usnesení č. ZO 16 03 13 –
Schválení dodatku ke smlouvě
s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke smlouvě o sběru, přepravě a
odstraňování odpadu
č. 222/400181/010/06 ze dne 28. 4.
2006 s firmou AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel, nehlasoval 1 (Ing.
Petr Hodboď).
Usnesení č. ZO 16 03 14 Schválení hodnotící komise
pro výběrová řízení na rok
2016
Zastupitelstvo obce schvaluje hodnotící komisi pro výběrová řízení na
rok 2016 ve složení: Alice Mitrušková, Hana Didíková a Jaroslav Flieger
a jako náhradníky: Radka Buriána,
Ing. Libora Kunteho a Jana Ihnáta).
Všichni jsou zastupitelé obce.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 03 15 –
Schválení dofinancování akce
„Oprava sociálních zařízení
tělocvičny“
Zastupitelstvo obce schvaluje dofinancování akce „Oprava sociálních
zařízení tělocvičny“. Požádáno o
dotaci ve výši Kč 228 000,-. Zbytek
bude dofinancován obcí. Výběrové
řízení proběhne dne 23. 5. 2016.

Kč 450 000,-. Zbytek bude dofinancován obcí.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č ZO 16 03 17 –
Schválení koupě pozemku p.
č. 3284
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi
pozemku p. č. 3284 od p. Švihnose
za cenu Kč 40 000,-. Návrh na vklad
platí kupující a daň z nabytí nemovitých věcí platí prodávající.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č ZO 16 03 18 –
Schválení koupě pozemku p.
č. 3218 a pozemku p. č. 3030
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi
pozemků p. č. 3218 a p. č. 3030 od
manželů Milfaitových za cenu Kč
50 000,-. Návrh na vklad platí kupující a daň z nabytí nemovitých věcí
platí prodávající.
Pro 6 zastupitelů, proti 3 (Ing. Hodboď, Ihnát, Mitrušková), nikdo se
nezdržel.
Usnesení č ZO 16 03 19 –
Schválení koupě pozemku p.
č. 3260, pozemku p. č. 3261 a
pozemku p. č. 3262
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi
pozemků p. č. 3260, p. č. 3261 a p.
č. 3262 za cenu Kč 92 630,-. Návrh
na vklad a daň z nabytí nemovitých
věcí platí kupující.

Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.

Pro 8 zastupitelů, proti
(Mitrušková), nikdo se nezdržel.

Usnesení č ZO 16 03 16 –
Schválení dofinancování akce
„Nákup nového dopravního
automobilu pro SDH Markvartice“
Zastupitelstvo obce schvaluje dofinancování akce „Nákup nového dopravního automobilu pro SDH Markvartice“. Požádáno o dotaci ve výši

Usnesení č ZO 16 03 20 –
Schválení koupě části pozemku p. č. 369/1

1

Zastupitelstvo obce schvaluje koupi
části pozemku p. č. 369/1 dle GP č.
618-139/2012 nové p. č. 369/3 o
výměře 30 m2. Cena za m2 je 200,Kč. Návrh na vklad platí kupující a
3
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daň z nabytí nemovitých věcí platí
prodávající.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
zdržel se 1 (Zach).
Usnesení č ZO 16 03 21 - Kompetence starosty
Zastupitelstvo
obce
stanovuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a §
99 odst. 2 zákona č. 128/200 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce
k provádění jednotlivých rozpočtových opatření/změn dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č ZO 16 03 22 Schválení pravidel pro prodej a
pacht (pronájem) pozemků ve
vlastnictví obce Markvartice
Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla pro prodej a pacht (pronájem)
pozemků ve vlastnictví obce. Pravidla jsou přílohou tohoto usnesení.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č ZO 16 03 23 Schválení výjimky ze směrnice
na opravu, zafouknutí a zakončení optických mikrosvazků
Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku ze směrnice na opravu, zafouknutí a zakončení optických mikrosvazků. Jedná se o nádražní ulici. Opravy
provede firma Sitel s.r.o. v hodnotě
250.000,-Kč bez DPH.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č ZO 16 03 24 Schválení podpisu darovací
smlouvy č. 16/SML2074 s ÚK
Zastupitelstvo obce schvaluje podpis darovací smlouvy č. 16/SML
2074 s ÚK. Předmětem smlouvy je
červen 2016

movitý dar pro SDH Markvartice –
jedná se o 6 ks zásahových obleků
a 10 ks hadic C52 s koncovkou.
Celková cena daru činí 92 503,včetně DPH.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl
proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č ZO 16 03 25 Úprava plochy ve sportovním areálu
Zastupitelstvo obce schvaluje
úpravu plochy ve sportovním areálu. Jedná se o zhotovení hřiště
na petang, ruské kuželky, úpravu
chodníku, zajištění pletiva a laviček v celkové hodnotě 40.000,-Kč
bez DPH.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl
proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č ZO 16 03 26 Schválení úpravy pozemku
p. č. 3155
Zastupitelstvo obce schvaluje
úpravy pozemku p.č. 3155 a zároveň kontroluje projektovou dokumentaci a práce prováděné na
pozemku na tomto pozemku. Jde
o revitalizaci rybníka za č.p. 1.
Tuto revitalizaci provádí firma
BUFO Ústí nad Labem.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl
proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č ZO 16 03 27 Schválení dofinancování a
podpis smlouvy akce „ Dětské hřiště a altán“

Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č ZO 16 03 28 Schválení jednorázového finančního daru ZŠ
Zastupitelstvo obce schvaluje jednorázový finanční dar ZŠ na ŠVP ve výši
Kč 5 300,- (tj. 100,- Kč na každého
žáka, který má trvalý pobyt
v Markvarticích).
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č ZO 16 03 29 Schválení zhotovitele na opravu části hřbitovní zdi
Zastupitelstvo obce schvaluje jako
zhotovitele opravy části hřbitovní zdi
pana Otakara Bížu. Cena opravy je
Kč 87 178,-.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č ZO 16 03 30 Schválení žádosti o finanční
dotaci - Myslivecký spolek
SKALKA
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost
o finanční dotaci z rozpočtu obce
Markvartice pro Myslivecký spolek
SKALKA ve výši 10 000,- Kč.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Návrhová komise:
Hana Didíková, . v. r.
Alice Mitrušková, v. r.

Zastupitelstvo obce schvaluje
dofinancování akce „Dětské hřiště
a altán“. Požádáno o dotaci ve
výši Kč
400 000,-. Zbytek bude dofinancován obcí. A dále schvaluje podpis smlouvy s firmou AFC Servis
DC, a.s. Děčín, která vyhrála výběrové řízení na tuto akci.

Radek Burián, v. r.
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Libor Kunte, v. r.
Jaroslav Flieger, v. r.
Místostarosta
Ing. Libor Kunte, v. r.
Starosta
Tomáš Renka,

v. r.
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V dubnu k nám zavítala cimbálová muzika Veselica z Liberce. Zpívalo se, tančilo, zaznělo i několik vtipů. Podle četných pozitivních reakcí, za které děkujeme, se jednalo o pohodové odpoledne.

DISKOTÉKA—FIASKO
Když jsem začátkem března přišla
s nápadem uspořádat diskotéku
s hity mého mládí (90.let), strhla se
doslova lavina nadšení, jaký je to
bezva nápad a jak si to všichni užijeme. Opakovaně jsem konzultovala
vhodné datum, které bylo zřejmě
neuváženě zvolené – „nešťastný
pátek třináctého“ (května). Přestože
jsem chtěla termín o týden posunout, (aby bylo po výplatě a navíc se
tento termín shodoval s termínem
ohňostroje v Děčíně), byla jsem zas
a znovu ujišťována o množství zá-

jemců a účastníků a to tak vehementně, že jsme ještě v pátek
odpoledne přidávali stoly, aby všichni potenciální zájemci měli dostatek
místa k sezení. Výsledek? 29 lidiček,
kteří se mi osobně ozvali s tím, ať
s nimi počítám, že určitě přijdou,
nepřišlo. To se samozřejmě odrazilo
ve výrazném prodělku celé akce.
Samozřejmě, i mě se stane, že mi
aktuální okolnosti nedovolí účastnit
se akce, na níž jsem svou přítomnost
přislíbila, ale opravdu mě mrzí, že
když mi tolik lidí volá nebo mě osobně vyhledá s žádostí o rezervaci
míst, že ji také nemohou včas zrušit.
Nakonec vše zachraňovali

„přespolňáci“ z Veselé, Kerhartic a
Horních Habartic, bez nichž by tento
večer byl opravdu fiasko. Celkem se
sešlo pouhých 48 lidí. Přestože někteří odešli dříve nespokojeni s DJ a
jeho výběrem písní, tančilo se skoro
do dvou do rána. Myslím si, že ti,
kdo přišli a chtěli se bavit, se také
skutečně bavili.
Názory, že akci předcházela nedostatečná propagace, odmítám, byla
stejná jako vždy (zpravodaj, sms) a
plakáty byly vyvěšeny i v okolních
obcích. No nic, jak se říká: „Není
každý den posvícení.“
Zdena Fliegerová

KOTVA PLÁNUJE

30.4. pořádal klub KOTVA tradiční brigádu, která tentokrát neprobíhala jen
v okolí školy, ale také za tělocvičnou a v okolí kostela. Během dopoledne
děti vysbíraly odpadky podél vedlejších cest v celé obci, dospěláci se pak
věnovali řezání a třídění dřeva z pokácených a prořezaných stromů i hrání
a zametání veřejných prostor. Celkem přiložilo ruku k dílu 14 dospěláků a
10 dětí. Přestože jsme očekávali více účastníků, udělalo se mnoho kvalitní
práce. Děkuji tímto všem, kteří přišli pomoci. Zvláštní poděkování patří p.
Milanovi Svádovi za poskytnutí mechanizace.

Po plánované přestávce během letních
prázdnin se již nyní můžete těšit na další
akce pořádané klubem opomíjených tvořivých volnočasových aktivit – KOTVA.
V měsících září – říjen nás opět navštíví
artistická skupina Mistral s novým programem a do naší obce také zavítá mobilní
planetárium s programem pro děti od 3
let po studenty středních škol. O podrobnostech k jednotlivým akcím budete včas
informováni.

Neskutečné se stalo skutečností!
1. 6. 2016 se po více než půlročním
odkladu začalo skutečně pracovat
na opravě opěrné zdi v zatáčce „U
Vorlů“. Když jsem vloni musel sednout k počítači a omluvit se za neplánovaný odklad, bylo mi to líto
především proto, že jsme se všichni
těšili, až zmizí nepříjemná šikana na
silnici a odstraní se nebezpečná
kaverna pod opěrnou zdí. Nikdy
bych si nepomyslel, jak oněch osm
měsíců neskutečně rychle uteče.
Dnes, když jsou práce na opravě
zahájeny, máme radost, že se snad
červen 2016

v polovině září dočkáme kompletně
opravené zdi a s tím i bezproblémového průjezdu tímto místem. Rád
bych připomněl, že oprava není hrazena z prostředků obce, ale finanční
prostředky na ni uvolnil Ústecký
kraj. Při jednáních s představiteli
Ústeckého kraje jsem několikrát
upozornil na dlouhodobě neřešený
stav a jeho nebezpečnost nejen pro
řidiče, ale také pro chodce. Za vstřícnost při hledání řešení a především
za nalezení zdrojů financí patří dík
panu Jaroslavu Komínkovi, uvolněnému radnímu ÚK s kompetencemi
pro oblast dopravy a silničního hospodářství Ústeckého kraje a krajskému zastupiteli Dr. Jaroslavu Horáko-

OPRAVA ZDI

PODĚKOVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮM

ZATÁČKA U VORLŮ

KOTVA

ODPOLEDNE S CIMBÁLOVKOU

vi. Oba se nemalým dílem zasadili o
zdárné vyřešení našeho problému,
který nebylo možné řešit pravomocemi a financemi obce.
Libor Kunte, místostarosta obce
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DOTACE

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

ZPRÁVY, KTERÉ POTĚŠÍ
Hned po nástupu nově zvoleného
zastupitelstva obce na sklonku roku
2014, bylo jednoznačně řečeno, že
nové vedení chce žádat o nejrůznější dotační tituly, které se pro obce
nabízejí. Jakkoliv byl loňský rok méně úspěšný, letos se nám doposud
daří čerpat finance na všechny projekty, které byly do současné doby
schváleny. Díky úspěšným projektům, které jsme na začátku letošního roku podali, je zřejmé, že se
v obci opraví některé silnice, vybuduje se dětské hřiště, opraví se toalety a šatny v tělocvičně a hasičům
se zakoupí nový dopravní automobil. Stále však ještě čekáme, jak dopadnou dotace na kompletní rekonstrukci kabin či opravu některých
sakrálních památek v obci.
Jakkoliv se bude jednat o administrativně náročné zpracování a následné vyúčtování, je zřejmé, že
realizace těchto projektů, kde obec
přispívá pouze určitým finančním
podílem, je bezesporu důležitá pro
další rozvoj její infrastruktury. Bez
dotačních titulů, které čerpáme, by
bylo z vlastního rozpočtu velmi obtížné, ne-li nemožné, všechny tyto
akce realizovat v jednom kalendářním roce. Pevně věříme, že i pro
vás, je to dobrý signál, že zastupitelstvo obce se snaží v maximální míře
získávat finanční prostředky sloužící
pro zvelebení obce.

Název projektu: Oprava sociálních
zařízení tělocvičny
Předpokládaná částka za realizaci
akce: 550 000,- Kč
Získaná dotace: 228 000,- Kč
Cena, za kterou se bude akce realizovat: 544 369,- Kč
Ve výběrovém řízení zvítězila firma
Rudolf Čebiš. V rámci realizace projektu dojde k opravě stávajících šaten a sociálního zázemí v objektu
tělocvičny u základní školy, která je
zároveň víceúčelovou sportovní
halou. V rámci rekonstrukce dojde k
opravení podhledů (podhledových
sádrokartonů), stávajících obkladů,
k pokládce podlahových krytin
(dlažby, lino). Vyměněny budou
jednotlivé sanitární prvky. Zároveň
dojde k opravě vnitřních omítek,
provedeny budou výmalby a osazeny nové zárubně a nové dveře. Termín dokončení akce 31. 8. 2016.

Název projektu: Oprava a modernizace obecních komunikací, Markvartice
Předpokládaná částka za realizaci
akce: 1 131 203,- Kč
Získaná dotace: 565 601,- Kč
Cena, za kterou se bude akce realizovat: 1 082 587,- Kč

Název projektu: Dětské hřiště a
altán
Předpokládaná částka za realizaci
akce: 610 930,- Kč
Získaná dotace: 400 000,Cena, za kterou se bude akce realizovat: 589 840,-Kč
V rámci projektu bude na plochu
dětského hřiště umístěno celkem 7
herních prvků, dále pak altán o roz-

Milí Markvartičtí,

PSI A KONĚ ZA TO NEMOHOU

Libor Kunte, místostarosta obce

NEČISTOTY

Ve výběrovém řízení zvítězila firma
SaM Děčín. V této zakázce se jedná
o kompletní opravu silnice okolo
Havlíčků směrem k mostku naproti
Koubkům, která se propadá, dále
pak o kompletní opravu silnice od
Pitrů až ke Křížům (původní silnice
na Benešov nad Ploučnicí), která je
asi v nejhorším stavu ze všech asfaltových silnic v Markvarticích a pak
také o částečné vysprávky u Bartišů,
u Bednářů a u Koubků směrem ke
škole. Termín dokončení této akce
je nejpozději do 30. 11. 2016.

měrech 6x4 m (celkem 24m2), který
bude sloužit jako útočiště před sluncem, nepříznivým počasím a také
jako místo různých vzdělávacích a
mimoškolních aktivit. Konkrétně
dojde na novém dětském hřišti
k osazení 7 herních prvků: věž se
skluzavkou, plošinou a řetězovou
dvouhoupačkou, s prolézacím žebříkem, lanový kolotoč o průměru 1,5
m, šplhací sestava – kovové žebříky,
lanové žebříky, lezecká stěna, šplhací síť horizontální a vertikální, trojhrazda – výška 80, 100 a 120 cm,
balanční lávka dřevěná s plastovými
nášlapy (pro koordinaci pohybu dětí), houpadlo – kůň a houpadlo –
motorka. Pro vznik hřiště je určena
plocha v blízkosti základní školy.
Zakázku vyhrála firma AFC Servis DC
a.s. s termínem dokončení díla do
15. 8. 2016.
Název projektu: Investiční dotace
obcím na pořízení dopravního automobilu - Markvartice
Předpokládaná částka za nákup
automobilu: 900 000,- Kč
Získaná dotace: 450 000,Cena, za kterou se bude akce realizovat: doposud neproběhlo výběrové řízení
Cílem tohoto projektu je nákup nového dopravního automobilu pro 8
– 9 osob, který bude zabezpečovat
dopravu hasičů k nejrůznějším výjezdům. Podmínkou získání finanční
podpory je jeho využití po dobu
nejméně 16-ti let a jsou stanoveny
přísná kritéria technické specifikace
poptávaného vozu. Momentálně
jsme před uzavřením podmínek
výběrového řízení a jeho samotným
vypsáním. Celá akce musí proběhnout do konce roku 2016.
Pozn. – všechny částky jsou uváděny včetně DPH.

je tu opět téma, které nás provází již dlouhá léta a popravdě nepatří právě k těm, o kterých se mi chce psát. Přesto
musím, protože nás tento nešvar stále trápí a obtěžuje. Občané se na nás obracejí prostřednictvím telefonátů, ale i
na veřejném zasedání zastupitelstva obce, abychom zjednali nápravu stran psů, provádějících svou potřebu na veřejných prostranstvích. Ačkoliv existuje obecní vyhláška týkající se zákazu volného pobíhání psů, mám pocit, že problém tkví jinde než v tom, že by se po vsi toulalo větší množství volně puštěných psů.
Zdá se mi, že mnohem větší problém je s páníčky a paničkami psů, kteří jsou „řízeně“ venčeni, aby se provětrali a
případně vykonali své potřeby. Města řeší tento problém instalací sběrných nádob se sáčky na psí exkrementy ve
vyhrazených lokalitách. K tomuto účelu měl taktéž sloužit náš parčík pod Obecním domem. Zjevně však tuto funkci
neplní. Pravidelně zde vídám pouze nejmenovaný manželský pár venčících své dva psy, vyzbrojený lopatkou na
úklid po svých miláčcích – to je chvályhodné a mělo by to sloužit jako příklad pro ostatní. No a co s těmi, kteří po
svých psích kamarádech nejsou ochotni hromádku uklidit a často dělají, že psa vykonávajícího potřebu nevidí? Platí
snad jediné – v klidu je upozornit, aby vytvořený „produkt defekace“ uklidili a pomohli nám tak udržovat obec nepokálenou! Věřte mi, že toto je jediný způsob jak přinutit méně důvtipné spoluobčany k tomu, aby pochopili, že je
normální po svém miláčkovi uklidit, protože on to prostě neumí. Prosím vás tedy všechny, kdož chodíte se svým
psíkem po vsi – UKLIĎTE SI PO SVÉM MILÁČKOVI. Psíkům nadávat nemůžeme, oni za to nemohou…
Podobný nešvar se rozšiřuje v případě koní, jejichž jezdci neodklidí hromadu koblih z veřejné cesty. Tady snad je
jedinou výhodou, oproti psím exkrementům skutečnost, že kobylinec je vynikajícím hnojivem, které můžeme přidat
do kompostu nebo zarýt do záhonu. Avšak ne každý je ochoten uklízet po ostatních. Buďte i vy ohleduplní a uklízejte po

svém koni, ani on neví, že svým trusem obtěžuje okolí a znečišťuje vesnici…
Celý tento článek, jakkoliv se týká psů a koní, je samozřejmě určen jejich majitelům. Je to prosba a apel za nás za všechny, protože tady je každé nařízení krátké.
Libor Kunte, místostarosta obce
červen 2016
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KANTEP CUP – 2. ročník
turnaje ve stolním tenise
V sobotu 28. 5. 2016 se konal 2.
ročník turnaje ve stolním tenise.
Pořádal ho oddíl stolního tenisu TJ
SK Markvartice v místní hale. O turnaj byl velký zájem, zúčastnilo se ho
rekordních 41 hráčů ze 14 oddílů
Ústeckého a Libereckého kraje.
Z důvodů kapacity jsme museli již
další hráče odmítnout. Hrálo se v 6
skupinách každý s každým na 2 vítězné sety. Asi největším překvapením bylo vítězství domácího Lopušana, hrajícího okresní přebor,

http://www.kreativnisvet-atrakce.cz/?product=lidsky-fotbal

nad divizním hráčem a posléze finalistou turnaje Žielinským z Mostu.
Nejstarší hráč turnaje 80 letý pan
Graf z Terezína porazil ve své skupině pana Doležala z Bratříkova, který
však nakonec nasbíral více bodů a
v této skupině se stal vítězem. Do
finálového pavouka postupovali 3
nejlepší hráči ze skupin. Ostatní hráli vyřazovacího pavouka o cenu útěchy. Celkově se nejvíc podařil turnaj
třem domácím hráčům TJ SK Markvartivce, kteří se dostali do semifinále. Turnaj vyhrál domácí pan Matoušek, který porazil již zmíněného
Žielinského z Mostu 3:2 . Třetí místo
obsadil Hanuš, který porazil Karlovského 3:1 . Cenu útěchy vyhrál Kadl-

ček z Bořislavi. Podle ohlasů se turnaj vydařil a budeme se těšit za rok
na další ročník.
Velký dík patří hlavnímu sponzorovi
firmě KANTEP a obci Markvartice,
která umožnila uspořádání tohoto
turnaje.

PINEC

U příležitosti oslav 70. výročí založení fotbalového klubu v Markvarticích, můžete zdarma využít
nevšední atrakci. Od 12:00 do
17:00 hod. bude na hřišti k dispozici LIDSKÝ STOLNÍ FOTBAL—
zábava zejména pro velké, ale
také pro pobavení malých.

FOTBAL

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

Jiří Komárek
(text + foto)

O 3. MÍSTO

Obec Markvartice a další si dovolují pozvat všechny děti s rodiči na

DĚTSKÝ DEN
Koná se v sobotu 18. června 2016
od 14:00 hod. na hřišti
Kromě fotbalových utkání se můžete těšit na


Skákací hrad



Střelbu ze vzduchovky



Kousání koláčů



Stánek s cukrovou vatou



Projížďku na koni



Hasiče se zásahovou pěnou
V případě krajně nepříznivého počasí bude Dětský den přeložen na náhradní termín

červen 2016

LETNÍ KINO
Letní kina sice patří hlavně k
létu a prázdninám, ale my si
můžeme tuto atrakci vyzkoušet již teď.

V pátek 10. června
od 22:00 hod.
za kabinami na malém hřišti se bude
promítat Werichovo

FIMFÁRUM.
Přijďte to prubnout, občerstvení bude zajištěno.
Vstupné: žádné
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POZVÁNKY

FINÁLE

SVOZ PYTLŮ

OZNÁMENÍ

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

Na základě žádosti soukromých zemědělců (pí
Novákové), prosíme občany, aby při chůzi mimo obec používali pouze veřejné cesty a nezkracovali si trasy přes
louky, pole a pastviny
zdejších hospodářů.

Z důvodu zvýšeného provozu nákladních automobilů a stavební mechanizace, žádáme tímto občany, aby v ulici k nádraží a
přilehlém okolí neparkovali svá vozidla.

NOC KOSTELŮ 2016
Kostel sv. Martina
v Markvarticích

10.6.2016 od 18:00
Komentované prohlídky kostela, promítání historických
Fotografií.
Od 20:00 koncert
Českokamenického pěveckého
sboru

SVOZ A LIKVIDACE TŘÍDĚNÉHO ODPADU
PETlahve (žluté pytle)

21. června, 5. a 19. července

TETRAPACKY (oranžové pytle)
Sklo – zelené zvony

2., 16., 30. srpna 2016

Velkoobjemový odpad, elektronika:

MUDr. Bolfíková Renata,
MUDr. Vojtěch Vladimír,
MUDr. Křemen Adolf,
MUDr. Bolfíková Renata,
MUDr. Bolfíková Renata,
MUDr. Křemenová Alena,
MUDr. Vojtěch Vladimír,
MUDr. Jůdová Jana,
MDDr. Klevetová Magdalena,
MUDr. Hladík Pavel,
MUDr. Křemen Adolf,
MUDr. Plyuschakov Oleksandr,
MUDr. Lisačenko Vladislav,

Varšavská 1863/7 Děčín VI,
28. října 110 Děčín I,
Teplická 270 Jílové,
Varšavská 1863/7 Děčín VI,
Varšavská 1863/7 Děčín VI,
Sokolská 129 Děčín IX,
28. října 110 Děčín I,
Riegrova 773/72, Děčín II,
J.Š.Baara 692/26, Děčín V,
Weberova 1537/7 Děčín VI,
Teplická 270 Jílové,
Myslbekova 404/23, Děčín I,
Karla Čapka 1, Děčín I,

CHCETE SI NAPUSTIT BAZÉN A NEPLÝTVAT PŘI TOM
VODOU Z OBECNÍHO VODOVODNÍHO ŘÁDU?
OBEC VÁM NABÍZÍ TUTO MOŽNOST.
Stačí se zastavit na Obecním úřadě a objednat požadované množství (tedy kubíky) vody. Následně uhradíte vodu na středisku
SČVAKu a pak vám bude přivezena čistá pitná voda až do bazénu.

737 501 440
412 151 056
412 550 343
737 501 440
737 501 440
412 544 539
412 151 056
412 523 410
412 507 588
412 539 298
412 550 343
412 519 622
412 151 570

ZUBNÍ
POHOTOVOST
DĚČÍN

11. – 12.6. 2016
18. – 19.6.2016
25. – 26.6.2016
2. – 3.7.2016
5. – 6.7.2016
9. – 10.7.2016
16. – 17.7.2016
23. – 24.7.2016
30. – 31.7.2016
6. – 7.8.2016
13. – 14.8.2016
20. – 21.8.2016
27. – 28.8.2016

7. července, 4. srpna
SBĚRNÝ DVŮR otevřen každou sobotu 08:00 – 11:00 h.

RŮZNÉ

ZUBAŘI

V těchto měsících probíhá
rekonstrukce nádraží ČD v
Markvarticích.

Jestliže musíte řešit pojištění
nemovitosti proti povodni a jiným živlům v Markvarticích, obraťte se na p. J. Vorla.
tel. 720 755 939

PŘEJEME VŠEM
KRÁSNÉ A
POHODOVÉ
LÉTO

O další podrobné informace se obracejte na Obecní úřad.
červen 2016
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