MARKVARTICKÝ

ZPRAVODAJ
číslo 5

PŘEHLÍDKA TALENTŮ

17. ročník

říjen 2016
26. listopadu 2016
se v kabinách na hřišti
koná
ODPOLEDNE PLNÉ HER
PRO DĚTI
od 16:00 – 18:00 hod. pro
děti všech věkových kategorií.
Na zúčastněné děti čeká
také sladká odměna.
VEČER PLNÝ HER PRO DOSPĚLÉ
téhož dne od 20:00 hod.
Dospělí mohou soutěžit o
zcela jiné odměny.

Vstupné : v předprodeji 50,na místě 80,-

Vás srdečně zvou ve čtvrtek 24. listopadu 2016 na vánoční jarmark (areál fotbalového hřiště).
Těšit se můžete na rozsvícení stromečku, tvořivé dílničky a vázání adventních
věnců (sál Obecního domu).
K poslechu zahrají děti z hudebního kroužku ZŠ a skupina GARANCE.
Zakoupit si můžete: ozdoby a dekorace
keramiku
svícny
šperky
trička
cukroví a perníčky
adventní věnce
a mnoho dalších výrobků.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Říjen 2016
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MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ
USNESENÍ

Obec Markvartice
USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice, které se konalo dne 1. 9.
2016
od 18:00 do 19:00 hodin ve společenské místnosti kabin TJ SK Markvartice
Zasedání Zastupitelstva obce byli přítomni: Jaroslav Flieger, Ing. Libor Kunte, Jan Ihnát, Alice Mitrušková, Jiří
Zach, Radek Burián, Tomáš Renka, Hana Didíková
Omluveni: Ing. Petr Hodboď
Usnesení č. ZO 16 08 01 - Schválení
návrhové komise
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Alice Mitrušková, Hana Didíková, Jiří Zach.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 08 02 – Schválení
programu 8. veřejného zasedání ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje program
8. 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 k 31. 7.
2016
5) Rozpočtové opatření č. 4
6) Schválení přijetí dotace na dopravní
automobil
7) Schválení zhotovitele a podpis
smlouvy na dopravní automobil
8) Schválení nového nájemníka v restauraci
9) Schválení provozního řádu dětského
hřiště
10) Schválení spolufinancování na opravu ČOV ZŠ a MŠ
11) Schválení výběru firem na opravu
ČOV ZŠ a MŠ
12) Schválení podpisu příkazní smlouvy
„Likvidace splaškových vod z objektů
MŠ a ZŠ Markvartice
13) Schválení podání žádosti na nástavbu učebny v ZŠ
14) Diskuze a závěr
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Zasedání se řídí jednacím řádem
schváleným 11. 11. 2010.
Usnesení č. ZO 16 08 03 – Kontrola
plnění úkolů ze 7. zasedání ZO
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informaci o plnění úkolů ze 7. zasedání
Zastupitelstva obce Markvartice.
Usnesení č. ZO 16 08 04 – Zpráva o
hospodaření obce k 31.7.2016
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informaci o hospodaření obce Markvartice za období 1-7/2016.
Říjen 2016

Příjmy k 31. 7. 2016 – 11 181 848,28 –
71,62%
Výdaje k 31. 7. 2016 – 9 336 700,24 –
48,15 %
Stav na BÚ ČSOB k 31. 7. 2016
681 275,95 Kč
Stav na BÚ ČNB k 31. 7. 2016 4 940
263,82 Kč
Stav v pokladně k 31. 7. 2016
28
665,- Kč

Obec v případě schválení dotace zaplatí
rozdíl mezi celkovými náklady staveb a
poskytnutou dotací.

Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.

Zastupitelstvo obce schvaluje výběr
firem,
které
budou
osloveny
k výběrovému řízení na opravu ČOV ZŠ
a MŠ. Jedná se o tyto firmy:
Aquaform CZ s.r.o., Novinská 39, Liberec XX – Ostašov, IČ: 28688376
MAJJ – Kupec s. r. o., Veselé 39, 405 02,
IČ 64051668
Stavební firma – Alexander Straka, Janská 95, 405 02, IČ 02038871

Usnesení č. ZO 16 08 05 – Schválení
rozpočtového opatření č. 4/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016, které je přílohou
tohoto usnesení.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 08 06 - Schválení
přijetí dotace na akci „Markvartice –
Dopravní automobil“
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí
dotace na akci „Markvartice – Dopravní
automobil“ pro SDH ve výši 450 000,Kč.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 08 07 – Schválení
zhotovitele a podpisu smlouvy na akci
– „Markvartice - Dopravní automobil“
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele firmu Rudolf Homolka, Předmostí 1839/2, Děčín, IČ 12774219. Cena automobilu je dle smlouvy Kč
754 052,- bez DPH. A zároveň schvaluje
podpis smlouvy se zhotovitelem.

Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č ZO 16 08 11 - Schválení výběru firem na opravu ČOV
ZŠ a MŠ

Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 08 12 – Schválení podpisu příkazní smlouvy –
„Likvidace
splaškových
vod
z objektů MŠ a ZŠ Markvartice“
Zastupitelstvo obce schvaluje podpis
příkazní smlouvy – „Likvidace splaškových vod z objektů MŠ a ZŠ Markvartice“. Jedná se o zpracování žádosti, zajištění VŘ, zajištění TDI a ZVA. Celková
cena je Kč 62 651,- Kč bez DPH.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č ZO 16 08 13 - Schválení podání žádosti na nástavbu
učebny v ZŠ
Zastupitelstvo obce schvaluje podání
žádosti na nástavbu učebny v ZŠ. Jedná
se o učebnu přírodních věd nad kotelnou.

Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.

Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.

Usnesení č. ZO 16 08 08 – Schválení
nového nájemníka v restauraci „Óčko“

Návrhová komise:
Alice Mitrušková,

Zastupitelstvo obce schvaluje jako nového nájemníka od 1. 10. 2016 pana
Jiřího Sajdla.
Nájemné bude činit 2.000,-Kč měsíčně
+ záloha na služby a energie.
Pro 7 zastupitelů, proti 1 (p. Zach), nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 08 09 – Schválení
provozního řádu dětského hřiště
Zastupitelstvo obce schvaluje provozní
řád dětského hřiště.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č ZO 16 08 10 - Schválení spolufinancování na opravu
ČOV ZŠ a MŠ

Jiří Zach
Hana Didíková
Ověřovatelé zápisu:
Jan Ihnát,
Jaroslav Flieger
Místostarosta
Starosta

Ing. Libor Kunte
Tomáš Renka

V Markvarticích dne 6. 9. 2016

Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování na opravu ČOV ZŠ a MŠ. Dotace činí 1.020.000,-Kč.
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z 9. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice, které se konalo dne 22. 9.
2016
od 18:00 do 19:00 hodin ve společenské místnosti kabin TJ SK Markvartice
Zasedání Zastupitelstva obce byli přítomni: Jaroslav Flieger, Ing. Libor Kunte, Jan Ihnát, Alice Mitrušková, Jiří
Zach, Radek Burián, Tomáš Renka, Hana Didíková, Ing. Petr Hodboď

Zastupitelstvo obce schvaluje podpis
smlouvy s firmou AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. na svoz odpadu v
obci.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel, nehlasoval 1 (Ing.
Libor Kunte).
Usnesení č. ZO 16 09 06 – Schválení
přijetí dotace „Likvidace splaškových
vod z objektů MŠ a ZŠ Markvartice“
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí
dotace na akci „ Likvidace splaškových
vod z objektů MŠ a ZŠ Markvartice“ ve
výši 1 026 955,- Kč.

USNESENÍ

USNESENÍ

USNESENÍ

z 10. zasedání Zastupitelstva obce
Markvartice, které se konalo dne 3.
10. 2016 od 18:00 do 18:45 hodin ve
společenské místnosti kabin TJ SK
Markvartice
Zasedání Zastupitelstva obce byli přítomni: Jaroslav Flieger, Ing. Libor Kunte, Jan Ihnát, Alice Mitrušková, Jiří
Zach, Radek Burián, Tomáš Renka, Hana Didíková, Ing. Petr Hodboď

Usnesení č. ZO 16 10 01 Schválení návrhové komise

Usnesení č. ZO 16 09 01 - Schválení
návrhové komise

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

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Alice Mitrušková, Hana Didíková, Jiří Zach.

Usnesení č. ZO 16 09 07 – Schválení
výjimky z počtu žáků v ZŠ

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Alice Mitrušková, Hana Didíková, Jiří Zach.

Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku
z počtu žáků v ZŠ dle přílohy.

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

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

Usnesení č. ZO 16 10 02 – Schválení programu 10. veřejného zasedání ZO

Usnesení č ZO 16 09 08 – Schválení
výjimky ze směrnice – oprava prostor
v restauraci

Zastupitelstvo obce schvaluje program
10. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Markvartice v roce 2016.

Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku
ze směrnice – oprava prostor
v restauraci. Zhotovitelem bude pan
Rudolf Čebiš. Cena celkem je 52 650,Kč bez DPH.

Program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.
1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Schválení podpisu Smlouvy o poskytnutí investiční dotace „Likvidace splaškových vod z objektů MŠ a ZŠ Markvartice“
4) Schválení zhotovitele a podpis
smlouvy „Likvidace splaškových vod
z objektů MŠ a ZŠ Markvartice“
5) Schválení podpisu Smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu
6) Schválení výpovědi Technické služby
Děčín
7) Schválení podpisu smlouvy o provedení projektové dokumentace č.
011/2016 (hasičárna)
8) Schválení těžby dřeva včetně úklidu
9) Diskuze a závěr

Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 09 02 – Schválení
programu 9. veřejného zasedání ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje program
9. 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) Rozpočtové opatření č. 4
5) Podpis smlouvy s AVE
6) Schválení přijetí dotace „Likvidace
splaškových vod z objektů MŠ a ZŠ Markvartice“
7) Schválení výjimky z počtu žáků v ZŠ
8) Schválení výjimky ze směrnice –
oprava prostor v restauraci
9) Schválení daru ve výši 3.000,-Kč panu Marcelovi Hrubému
10) Diskuze a závěr
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Zasedání se řídí jednacím řádem
schváleným 11. 11. 2010.

Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č ZO 16 09 09 – Schválení
finančního daru ve výši 3.000,-Kč panu
Marcelovi Hrubému
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční
dar ve výši Kč 3 000.- panu Marcelovi
Hrubému.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Návrhová komise:
Alice Mitrušková,

Usnesení č. ZO 16 09 03 – Kontrola
plnění úkolů z 8. zasedání ZO
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informaci o plnění úkolů ze 8. zasedání
Zastupitelstva obce Markvartice.
Usnesení č. ZO 16 09 04 – Schválení
rozpočtového opatření č. 5/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016, které je přílohou
tohoto usnesení.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel, nehlasoval 1 (Ing.
Libor Kunte).

Usnesení č. ZO 16 09 05 – Schválení
podpisu smlouvy s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Praha 10
Říjen 2016

Jiří Zach

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

Hana Didíková

Zasedání se řídí jednacím řádem
schváleným 11. 11. 2010.

Ověřovatelé zápisu:
Jan Ihnát,
Jaroslav Flieger
Místostarosta
Starosta

Ing. Libor Kunte
Tomáš Renka

V Markvarticích dne 26. 9. 2016

Usnesení č. ZO 16 10 03 – Schválení
podpisu smlouvy o poskytnutí investiční dotace „Likvidace splaškových vod
z objektů MŠ a ZŠ Markvartice“
Zastupitelstvo obce schvaluje podpis
smlouvy o poskytnutí investiční dotace
„Likvidace splaškových vod z objektů
MŠ a ZŠ Markvartice“ ve výši 1 026 955,
- Kč. Dotaci poskytne Ústecký kraj.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 10 04 – Schválení
zhotovitele a podpis smlouvy
„Likvidace splaškových vod z objektů
MŠ a ZŠ Markvartice“
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Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele firmu RS – Aqua servis s.r.o.,
Česká Kamenice. Cena celkem je Kč
1 414 493,- vč. DPH, z toho ČOV MŠ – Kč
170 221, 20 vč. DPH a ČOV ZŠ – Kč
1 244 271,80 vč. DPH. Zároveň zastupitelstvo obce schvaluje podpis smlouvy
s tímto zhotovitelem.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, zdržel se 1 (ing. Hodboď).
Usnesení č. ZO 16 10 05 – Schválení
podpisu Smlouvy o zajištění služeb pro
Českou poštu
Zastupitelstvo obce schvaluje podpis
smlouvy o zajištění služeb pro Českou
poštu. Od 1. 2. 2017 zde budou stejné
služby jako na původní poště.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 10 06 - Schválení
výpovědi Technické služby Děčín
Zastupitelstvo obce schvaluje podání
výpovědi firmě Technické služby Děčín
a.s. – svoz komunálního odpadu. Nyní
bude celou obec svážet firma AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 10 07 - Schválení
podpisu smlouvy o provedení projektové
dokumentace
č.
011/2016
(hasičárna)
Zastupitelstvo obce schvaluje podpis
smlouvy o provedení projektové dokumentace č. 011/20016 za celkovou cenu
Kč 156 000,-.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 10 08 – Schválení
těžby dřeva v obecním lese včetně úklidu
Zastupitelstvo obce schvaluje těžbu
dřeva v obecním lese včetně úklidu.
Těžbu provede firma Jiří Kouda, Česká
Kamenice, IČ 16666662. Jedná se o cca
200 m3. Cena za těžbu činí 400,- Kč/m3.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Návrhová komise:
Alice Mitrušková,
Jiří Zach
Hana Didíková
Ověřovatelé zápisu:
Jan Ihnát,
Jaroslav Flieger
Místostarosta
Starosta

Ing. Libor Kunte
Tomáš Renka

V Markvarticích dne 5. 10. 2016

Říjen 2016

Kontroly
technického stavu
a provozu kotlů
v roce 2016
Provozovatel spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva
o tepelném příkonu od 10 do 300 kW
včetně, který slouží jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění, je povinen zajistit jednou
za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž
první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince
2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a §
41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).
V praxi to tedy znamená, že
do konce roku 2016 si budou muset
například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž
vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok
totiž po nich mohou obecní úředníci
chtít doklad, zda je kotel v pořádku.
Pokud ho majitel nepředloží, může
mu hrozit pokuta 20 000 Kč.
Upozorňujeme, že kontrolu
technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí
výhradně odborně způsobilá osoba
proškolená výrobcem tohoto zdroje,
která má od něj udělené oprávnění
k jeho instalaci provozu a údržbě,
přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod
dohledem Hospodářské komory ČR
a odbornou záštitou autorizovaného
společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory
ČR.
Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického
stavu a provozu kotle využít níže
uvedený seznam odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.
Každý provozovatel kotlů se
může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze:
http://www.aptt.cz/opravneniozo.php
Případné dotazy posílejte na
e-mail: zeleny@komora.cz
K 26. dubnu 2016 působí
v rámci celé ČR a je tedy na seznamu
zveřejněno 452 odborně způsobilých
osob, které jsou schopny realizovat
kontrolu spalovacího stacionárního
zdroje na tuhá paliva.
Získáno z webu Hospodářské komory ČR.

Nezapomeňte, že před revizí
kotle je nutné mít revizi komínu!
Revize otopných zařízení se týká
také majitelů krbových vložek,
které mají výkon vyšší než 10 kW
(takzvaně „do vody“). Pokud má-

te výkon krbové vložky např. 5 kW
„do vzduchu“ a 6 kW „do vody“,
revize se vás netýká.
Nejbližší autorizovaní servisní pracovníci a jejich kontakty, včetně oprávnění k
revizím jednotlivých značek kotlů:
Pinďák Josef
Ulice: Tisá 317
Město: Tisá
Tel: 603201806
Email: Info@ekopindak.cz
Výrobce/oprávnění:
BENEKOVterm s.r.o. BEN1527
ATMOS ATM00022
EKOEFEKT a.s. EKO0049
Stárek Luděk
Ulice: 17. listopadu 1184/18
Město: Děčín 1
Tel: 607970197
Email: ludekstarek@seznam.cz
Výrobce/oprávnění:
DAKON - Bosch Termotechnika
s.r.o. DAK0366
Buderus - Bosch Termotechnika
s.r.o. BUD0252
Smolík Martin
Ulice: Riegrova 584/59
Město: Děčín
Tel: 739037208
Email: martin.dc@seznam.cz
Výrobce/oprávnění:
BENEKOVterm s.r.o. BEN2400
Bajak Jan
Ulice: Malá Veleň 35
Město: Malá Veleň
Tel: 604564819
Email: bajakjan@seznam.cz
Výrobce/oprávnění:
BENEKOVterm s.r.o. BEN1747
OPOP s.r.o. OPO1222
Řízek Miroslav
Ulice: Tovární 187
Město: Děčín
Tel: 603294800
Email: miroslav.rizek@tiscali.cz
Výrobce/oprávnění:
DAKON - Bosch Termotechnika
s.r.o. DAK0160
Primus Jiří
Ulice: Blankartice 40
Město: Heřmanov
Tel:
Email: primusjiri@seznam.cz
Výrobce/oprávnění:
BENEKOVterm s.r.o. BEN3887
Eichler Josef
Ulice: Nad Nádražím 322
Město: Velké Březno
Tel: 603206005
Email: josef.eichler@volny.cz
Výrobce/oprávnění:
DAKON - Bosch Termotechnika
s.r.o. DAK0117
Buderus - Bosch Termotechnika
s.r.o. BUD0052
Bischoffi Bohuslav
Ulice: Luční Chvojno 43
Město: Velké Chvojno
Tel: 603836264
Email: bohuslav.bischoffi@seznam.cz
Výrobce/oprávnění:

EKOEFEKT a.s. EKO0031

Balcar František
Ulice: Velké Chvojno 31
Město: Ústí nad Labem
Tel: 604544476

Email: topeni.balcar@gmail.com
Výrobce/oprávnění:
EKOEFEKT a.s. EKO0018
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Vzhledem k velmi pozitivnímu ohlasu dětí i dospěláků k nám po dvou letech
opět zavítala paní inženýrka ze Střední lesnické školy Šluknov s dravci. Protože bylo velké vedro, některým opeřencům se z přepravních bedýnek příliš
nechtělo. Ale i tak jsme měli možnost si všech sedm exemplářů dravců a
sov zblízka prohlédnout a vyslechnout zajímavé vyprávění o jejich životě.
Nejvíce však všechny zaujaly letové ukázky, z nichž jedna začala velice dramaticky, když se jedna ze sov rozhodla letět jinam, než byl záměr a zachytila se v pletivu asfaltového hřiště. Naštěstí se neporanila a po kratičké pře-

Artisté u nás se svým vystoupením
byli již minulý rok. Letos se ohlásili
s nabídkou dalšího vystoupení se
zcela novým programem. A protože
minulé vystoupení bylo mimořádně
vyvedené, těšili jsme se, s čím nás
překvapí letos. Bohužel se o zcela
nový program nejednalo ani náhodou! Pouze některé scénky klaunů
byly nové, stejně tak, jako vystoupení artistky. Jinak se jednalo a stejné
vystoupení jako loni se stejným časovým sledem jednotlivých scén.
Navíc ozvučení bylo, zvláště ve druhé polovině, naprosto katastrofální
– přílišná hlasitost byla prý způsobena novou aparaturou, kterou se slečna teprve učí ovládat. Jinak se, dle
ohlasů, většině představení líbilo.
Sice se to neobešlo bez některých
připomínek a dotazů, z nichž si ně

které dovoluji doslovně uvést:
„Jak můžete dovolit vystoupení se
psem, když nemáte ověřeno, zda
někdo v sále nemá alergii na psí
srst?“
„Jak to, že jim dovolíte vlastní
stánek s předraženým zbožím?“
Proč jste nezajistili, aby současně
s programem byla otevřena
obecní hospoda s čepovaným
pivem?“ nebo „Proč je popcorn
v sáčcích, ze kterých se špatně
nabírá, a ne v papírových krabičkách? Snad by nebyl problém je
ve škole vyrobit!“
Čím jsem starší, jsem tak nějak
vůči podobným připomínkám
čím dál méně imunní, ale měla
jsem dostatek času tyto, pro někoho jistě závažné
připomínky, rozdýchat během úklidu
příšerného nepořádku, který po

divácích pod židlemi na sále zůstal,
přestože u bočních dveří stál koš na
odpadky a před budovou popelnice.
Mgr. Zdena Fliegerová

PODĚKOVÁNÍ

ARTISTICKÁ SKUPINA
MISTRAL – trocha zklamání

SBÍRKA BROUMOV

Na konci září proběhla charitativní sbírka pro Diakonii Broumov. Chtěla bych velmi poděkovat
všem, kteří se zúčastnili a přinesli pro ně již nepotřebné věci. Ať už to bylo oblečení, hračky,
knihy, boty, přikrývky nebo taška do školy, vše bude předáno lidem, kteří tyto věci potřebují a
to nejen v České republice, ale i v zahraničí, například v oblastech postižených přírodními katastrofami. Mrzí mne jen, že se nezapojilo více lidí. Věřím, že pokud sbírku zopakujeme, bude
předáno daleko více věcí. Přesto ještě jednou děkuji všem, kdo přispěli.
Jindra Křovinová
Říjen 2016

KOTVA

DRAVCI
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HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016, aneb ABYCH NEURAZIL …

V letošním školním roce se v naší
škole událo mnoho zajímavého,
mnohé události proběhly v profesní
rutině, často jsme se společně zasmáli, sportovní úspěchy školy,
resp. našich žáků se pohybovaly ve
škále radosti i smutku a společná
setkání s rodiči, seniory a dalšími
přáteli školy vykazovala příjemnou
náladu a potěšení z výkonů dětí.
Můžete být na ně hrdi. I my, učitelé
jsme v mnohém spokojeni. Poslední
měsíc však rozvířila klima školy a
povědomí rodičů a některých občanů vyhrocená situace ve 2. třídě.
Z mého pohledu neadekvátní reakce
některých rodičů a posléze slovní
napadání a vzájemné výhružky situaci rozhodně nezklidnily. Pro nezasvěcené jen stručně: živá třída
s počtem 12 ti chlapců a 5 ti dívek.
Docházelo tedy k honičkám po třídě, kdykoliv paní učitelka odběhla
do sborovny nebo kabinetu. Samozřejmě drobné úrazy na sebe nenechaly čekat a svár mezi rodiči byl na
světě. Situaci jsem po zjištění vyřešil
zvýšeným a neustálým dohledem
nad dětmi a skutečně se klima zlep-

šilo a hlavně zklidnilo. Další nešvar
vyvolaly dívky, pokusem selektovat
spolužáky do skupiny, se kterou se
v daný den budou či nebudou bavit
a hrát si. Je to určitý druh šikany,
který malé děti ještě nechápou a je
potřeba jim dopady jejich počínání
vysvětlit a zamezit jim.
I to jsem s rodiči projednal. Bohužel
s některými až poté, co si pro své
dítě zajistili jinou školu. Je to
z mého pohledu škoda a hlavně
unáhlená reakce. Situace je řešitelná, děti se musí naučit ovládat a na
druhou stranu se socializovat tím,
že se ve skupině budou setkávat i
s vrstevníky,
vychovávanými
v duchu jiných rodinných pravidel.
Dovolte mi volně ocitovat část
úvodního článku šéfredaktora odborného pedagogického časopisu
Rodina a škola s názvem „Chovatelé
dětí“. Velmi se s podstatou obsahu
ztotožňuji. Cituji:
„ Kdysi jsme měli kokršpaněla, který přelézal přes plot, honil cyklisty,
zakusoval slepice, a proto musel
být uvázaný u boudy. Teď máme
voříška, mírného poslušného pejska, který s námi běhá venku bez
vodítka a užívá si stokrát větší svobody než jeho zarputilý předchůdce.
Nedělám si iluze, že by mnoho žáků
mé podobenství pochopilo. Oni to

totiž mnohdy nechápou ani rodiče.
Každý z chovatelů psů ví, že musí
s divokým štěnětem na cvičák, aby
dostalo pravidla. Kdejaký chovatel
dětí nechává svá mláďata běhat na
volno a nad nějakou zadávenou slepicí mávne rukou. A jednoho krásného dne třicet takových nezvedených
domácích mazlíčků naženou před
vychovatele dětí, aby je ukrotil. Bez
vodítka, obojku, náhubku, jen
s červenou propiskou, kterou se může mnohdy tak leda bezradně drbat
za uchem. Opravdu si myslím, že
vztah rodiny a školy je zvlášť
v dnešní době klíčový“. Konec citace. Dodávám: bez vzájemné podpory, komunikace a spolupráce se neobejdeme ani my jako škola a též ani
rodiče. Dítě je pak tím pokusným
králíkem, který odnese neshody
těchto partnerů. Vaše dítě se přece
musí naučit zvládat i nepravosti a je
na nás dospělých, abychom je včas
odhalili a zastavili, případně viníka
potrestali. Zametat dítěti cestičku
ustupováním se může jednou vymstít. Každý dospělý se setkal ve svém
životě s nepříjemnými lidmi a také
vzhledem k profesi a zaměstnání
nemohl odejít ukončením pracovního poměru.
Mgr.Miroslav Kroupa,
ředitel ZŠ a MŠ Markvartice

SKROMNÉ PODĚKOVÁNÍ.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat stávajícímu panu starostovi Tomáši Renkovi a zastupitelstvu obce Markvartice za vstřícný postoj k řešení všech problému a nedostatků, které v průběhu minulého školního roku 2015/16 vznikly a nebo byly odkládány z let minulých. Jen příkladem uvádím některé:

výměna starého dopravního pásu na uhlí a nákup nového šroubového

generální rekonstrukce sociálního zařízení v tělocvičně

realizace samostatné kuchyňské vývařovny ve školní jídelně

realizace krásného dětského hřiště na pozemku školy

úvaha, a věříme i v realizaci vybudování multifunkčního ateliéru a pracovní dílny v přízemních prostorách
školní jídelny, kterou firma JOTTO opouští k 31. 10. 2016.
Oproti minulým rokům je pravděpodobně státní dotace obecnímu úřadu štědřejší, ale přesto děkujeme, že na školu
mateřskou ani základní není zapomenuto. Vaše děti jsou i naše a budoucností nás všech. Mějme tento fakt na paměti a dobrou spoluprací obecního úřadu, školy a rodičů vytvářejme příkladné postoje všem našim žákům a dětem.
Děkujeme.
Za celý kolektiv ZŠ a MŠ Markvartice
Mgr. Miroslav Kroupa, ředitel školy

DÝNĚ
Koncem září jsme o hodinách výtvarné výchovy začali vyrábět dýně.
Nafoukli jsme balónek, obvázali ho
silným provázkem, aby dostal náležitý tvar a strukturu a polepili ho
papírovou hmotou – této výtvarné
technice se říká kašírování. Druhý
týden, když už bylo vše pěkně zaschlé, jsme dýně barevně dotvořili.
Hotové výrobky můžete vidět na
přiložené fotografii.
Klaudie Malá a Ondřej Mitruška, žáci 5. třídy
Říjen 2016
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OSLAVY FOTBALU
FOTBAL

Tělovýchovná jednota oslavila 18. června 70. výročí od svého založení. Odpoledne proběhlo v příjemném duchu.
Starší fotbalisté zavzpomínali na časy,
kdy se v hrála krajská 1. B třída a přítomné dámy si připomněly dobu před
padesáti lety, kdy hrály fotbal jako příslušnice první ženské jedenáctky u nás.
Pozvaní dostali pamětní medaile a celé
odpoledne se pak věnovali družné zábavě. Vzpomnělo se také na ty, kteří se
oslav již nedožili nebo se jich nemohli
zúčastnit. Jedinou kaňkou celého dne
bylo, že „Áčko“ na závěr prohrálo svůj
mistrák. Celkový dojem z mimořádně
vyvedeného dne to ovšem nepokazilo.

Fotografie: J. Komárek

HASIČSKÁ SOUTĚŽ

Občanský spolek Triangl Markvartice
získal i letos dotaci od Nadace Partnerství, grant na výsadbu dalších 30
ovocných stromů podél znovuobnovené obecní cesty mezi Markvarticemi a Starou Oleškou. Samotné výsadbě stromořadí, které bude nyní
dlouhé již 800 metrů, předchází pečlivá příprava. Po zkušenosti z minulého roku, jsme i letos zakoupili kvalitní a přitom cenově výhodnou sadbu
z ovocnářské školky v Klášteře. Předem připravujeme veškerý potřebný
materiál - opěrné kůly, svlaky, pletivo, nátěr, hnojivo, upevňovací pásky, spojovací materiál a nářadí. Poctivá a podrobná příprava akce se
vyplatí, sázení pak probíhá rychle a
bez komplikací. V sobotu 5. listopadu se sejdeme a během dopoledne
vše vysadíme. Počítáme, že se sejde
Říjen 2016

A gulášek byl také vynikající
opět cca 25 členů a přátel spolku,
lidí nejrůznějšího věku. V současné době ještě musíme vyrobit a
připravit k instalaci informační
tabuli a také každý stromek bude
doplněn cedulkou s informací o
daném druhu. Kromě grantu
v hodnotě téměř 19 tis. Kč, na
výsadbu přispějeme také několika tisíci ze spolkové pokladny a
dopravní techniku poskytne i
obec. Doufáme, že tato cesta
bude hojně navštěvována jak
pěšími, tak i cykloturisty. Pro-

jekt byl vytvořen z veřejné sbírky
Nadace Partnerství. Zveme všechny,
nejen markvartické občany, přijďte si
zasadit svůj strom. Sraz je v 8:00 hodin u stromu č.50. Více na
www.triangl-markvartice.cz (rt)

Občanský spolek Triangl Markvartice z.s. zve všechny markvartické občany k pomoci při výsadbě ovocného stromořadí podél obecní cesty na
Olešku. Tato výsadba probíhá díky finančnímu grantu, který jsme získali z
Nadace Partnerství.
Termín:
Sraz brigádníků:
Vezměte sebou

sobota 5. listopadu 2016
v 8:00 hodin u stromu č. 50 (nejblíže k Olešce)
- rýč, lopatu
- chuť do práce
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DRUHÁ ETAPA VÝSADBY
STROMOŘADÍ MARKVARTICE - STARÁ OLEŠKA

HASIČI

Další ročník hasičské soutěže o
Markvartický pohár proběhl na našem
hřišti. Soutěže se sice zúčastnilo méně
družstev nežli v předchozích ročnících,
ale zato v pohodové atmosféře. Nevyskytly se žádné problémy, protesty či
hašteření. Proto ani tolik nebolelo, že se
naši hasiči o malý kousek umístili na
druhém místě. Ceny předávali starosta
obce T. Renka a velitel hasičů J. Zach.
Na závěr si naši hasiči vyměnili role a
zkusmo provedli útok, ve kterém „ti
zezadu“ táhli proudy a „ti zepředu“ zajišťovali dopravu vody. Výsledný čas byl
vynikající a to ještě došlo k nešťastnému
podtržení nosiče „béček“. Takže si naši
chlapi potvrdili, že si mohou klidně měnit role a vždy jim to bude šlapat.
Soutěž prostě byla fajn a můžeme se
těšit na příští ročník.

OZNÁMENÍ

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
SKALKA
tímto oznamuje, že probíhá hlavní lovecká sezóna. Žádá tímto občany, aby
omezili svůj pohyb v lesích a jejich okolí
zejména ve večerní době.
MS SKALKA také uskuteční společné
lovecké akce v honitbě, které mají za
úkol mimo jiné, snížit početní stavy černé zvěře (divokých prasat). Vzhledem k
tomu, že se honební pozemky nacházejí
v katastru obce, je nutné, aby v den
konání lovecké akce byl omezen na
minimum vstup do lesa a byla tím zajištěna bezpečnost.

DOTACE
V roce 2016 bylo v obci Markvartice realizováno několik dotačních akcí. Za přispění Ústeckého kraje byly provedeny „Oprava sociálního zařízení tělocvičny“ a
„Oprava čističek ZŠ a MŠ Markvartice“.

Termíny konání loveckých akcí:

SVOZ PYTLŮ

Soboty 5. a 19. listopadu 2016
Soboty 3. a 17. prosince 2016
Pátek 30. prosince 2016
Sobota 14. ledna 2017

SVOZ A LIKVIDACE TŘÍDĚNÉHO ODPADU
PETlahve (žluté pytle)

1. listopadu, 15. listopadu, 29. listopadu

TETRAPACKY (oranžové pytle)

13. prosince, 27. prosince
SBĚRNÝ DVŮR otevřen každou sobotu 08:00 – 11:00 h.

28. – 30.10.2016
5. – 6.11.2016
12. – 13.11.2016
17.11. 2016
19. – 20.11.2016
26. – 27.11.2016
3. – 4.12.2016
10. – 11.12.2016

MUDr. Sudová Olga
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
MUDr. Křemenová Alena
MUDr. Vojtěch Vladimír
MUDr. Vojtěch Vladimír
MUDr. Charvát Tomáš
MUDr. Pojtingerová Hana
MUDr. Křemen Adolf

Fügnerova 600/12, Děčín I
Myslbekova 404/23, Děčín I
Sokolská 129 Děčín IX
28. října 110 Děčín I
28. října 110 Děčín I
U Přívozu 18/4 Děčín III
Bezručova 569 Děčín IV
Teplická 270 Jílové

412 513 989
412 519 622
412 544 539
412 151 056
412 151 056
412 511 619
412 586 361
412 550 343

17. – 18.12.2016

MUDr. Milič Lukáš

Fügnerova 600/12, Děčín I

412 511 482

ZUBNÍ
POHOTOVOST
DĚČÍN

ZUBAŘI

Velkoobjemový odpad, elektronika:

GRATULACE

VOLBY

VOLBY
Říjnových voleb do krajského zastupitelstva se v Markvarticích zúčastnilo 155 z 550 oprávněných voličů, což je 28,18 %.
Nejvíce hlasů získalo politické uskupení ANO 2011 a sice 46, což je 36,26 %. Druhá byla volena KSČM s 25 hlasy, to je 16,44 %.
Třetí byla ČSSD, která dosáhla na 17 hlasů (11,18 %) a o jeden hlas zpět byli Starostové a nezávislí (10,52 %). Se čtrnácti hlasy
se dále umístilo uskupení PROKRAJ (9,21 %). Pětiprocentní hranici překročili ještě DSSS-NE imigr.kteří získali hlasy od osmi voličů.
Ostatní strany a politická uskupení zůstaly pod hranicí pětiprocentní volitelnosti.
Jak dopadly volby v kraji celkově, jistě všichni vědí. Zvítězilo sice ANO s 23,24 %, na druhém místě je KSČM, která získala
15,82 %. Na třetím místě skončila ČSSD s 11,9 % a čtvrtá kdysi vládnoucí ODS, jíž voliči přiřkli 8,54 hlasů.
Co se bude v kraji dít dále a jak vůbec vše dopadne, je v těchto dnech ještě marné předjímat. Teprve minulý týden uběhla lhůta možnosti k podání protestu proti výsledku voleb a tak je možné, že zejména hnutí Severočeši udělá vše pro to, abychom šli k urnám opět. O všem ale rozhodnou soudy.
Pokud půjde vše podle plánu, dočkáme
se příští rok po více než patnácti letech
oprav znovuvysvěcení kostela sv. Martina v Markvarticích. Práce na kostele
finišují a v současné době se v interiéru
instaluje kazatelna, oltář a brzy dojde i
na lavice. Jak bude kostel vypadat na
konci roku se budete moci přesvědčit
například o adventním koncertu, který
opět bude pořádat Triangl. Přesný termín koncertu se dozvíte včas z webových stránek obce či pozvánek a informační SMS.
Říjen 2016

Okolo kostela také začaly probíhat
terénní úpravy a tak se můžeme těšit
na příští rok.
V těchto dnech oslavuje své
životní jubileum materiální správce
farnosti Mgr. Marcel Hrubý. Za farnost
mu přejeme do dalších let hodně
zdraví a Božího požehnání, a hlavně sil
k tomu, aby se mu jeho dílo podařilo
dotáhnout do očekávaného úspěšného výsledku.
Kdo se chce blíže seznámit s
prací Marcela Hrubého nebo se něco

dozvědět o jeho osobním životě, může
shlédnout v archivu webu České televize medailon, který v rámci pořadu Cesty víry vysílala televize v díle „Dědictví
otců zachovejme“. Pořad si vyhledejte
na http://www.ceskatelevize.cz/
porady/1185258379-cestyviry/416235100051004-dedictvi-otcuzachovejme/
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