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www.greenwichworkshop.com

BOHOSLUŽBY, KTERÉ SE BUDOU KONAT O VÁNOČNÍCH
SVÁTCÍCH V KOSTELECH OKOLNÍCH FARNOSTÍ
SOBOTA 24. prosince
Štědrý den
Malá Bukovina
Jedlka
Srbská Kamenice
Růžová
Česká Kamenice

21:00
22:00
22:30
24:00
24:00

NEDĚLE 25. prosince
Slavnost Narození Páně
Srbská Kamenice
Markvartice (kaple)
Růžová
Malá Bukovina
Kerhartice

09:30
09:45
11:00
15:00
17:00

PONDĚLÍ 26. prosince
Svátek sv. Štěpána
Srbská Kamenice
Horní Prysk
Horní Habartice

09:30
11:00
15:00

Přejme si, aby se Vánoce nesly v duchu klidu a spokojenosti. Aby se pohoda a mír
rozhostily po všech domovech a krajinách. Aby se v našich myslích dostalo i na ty, na
které nemáme jindy čas. Aby se štědrovečerní stůl stal štědrým i těm, kterým se
blahobytu nedostává. Aby se přání pod stromečkem proměnila ve skutečnost, zvláště
všem dětem. Aby byly svátky takové, jaké si je přejeme mít.
Požehnané Vánoce všem.
Prosinec 2016
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USNESENÍ

Obec Markvartice

USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice, které se konalo dne 20. 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,
Radek Burián, Tomáš Renka, Hana Didíková
Omluveni: Alice Mitrušková, Jiří Zach, Ing.
Petr Hodboď
Usnesení č. ZO 16 11 01 - Schválení návrhové komise
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou
komisi ve složení: Hana Didíková, Radek
Burián, Ing. Libor Kunte.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 11 02 – Schválení programu 11. veřejného zasedání ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje program 11.
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) Dohoda o realizaci managementových
opatření a podpis této dohody
4) Schválení zhotovitele výsadby stromků a
podpis smlouvy
5) Schválení smlouvy o právu provedení
stavby a podpis této smlouvy
6) Podání žádosti o dotaci na opravu komunikací
7) Podání žádosti o dotaci na veřejné osvětlení
8) Podání žádosti o dotaci na výstavbu nové
hasičárny
9) Schválení prodloužení doby plnění příspěvku občanům – Kotlíková dotace
10) Schválení rozšíření zakázky na opravu
restaurace
11) Schválení opravy hasičského auta CAS
12) Diskuze a závěr
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Zasedání se řídí jednacím řádem schváleným 11. 11. 2010.
Usnesení č. ZO 16 11 03 – Dohoda o realizaci managementových opatření a podpis
této dohody
Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o
realizaci managementových opatření a
podpis této dohody s Agenturou ochrany
přírody a krajiny České republiky,
IČO 62933591, Kaplanova 1931/1, 14800
Praha.
Agentura ochrany přírody a krajiny nám
poskytne příspěvek ve výši 67 000,- Kč na
výsadbu 65 ks stromků.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 11 04 – Schválení zhotovitele výsadby stromků a podpis smlouvy

smlouvy o právu provedení stavby a podpis této smlouvy
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o
právu provedení stavby a podpis této
smlouvy. Jedná se o zhotovení VO na pozemku p. č. 3330/3 v k. ú. Markvartice u
Děčína.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 11 06 - Podání žádosti o
dotaci na opravu komunikací
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu komunikací. Pokud
by byla schválena, opravila by se komunikace k nádraží.

USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice, které se konalo dne 22. 11. 2016
od 18:00 do 19:15 hodin ve společenské
místnosti kabin TJ SK Markvartice
Zasedání Zastupitelstva obce byli přítomni:
Jaroslav Flieger, Tomáš Renka, Hana Didíková, Alice Mitrušková, Jiří Zach, Ing. Petr
Hodboď
Omluveni: Ing. Libor Kunte, Jan Ihnát, Radek
Burián
Usnesení č. ZO 16 12 01 - Schválení návrhové komise

Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.

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

Usnesení č. ZO 16 11 07 - Podání žádosti o
dotaci na veřejné osvětlení

Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 12 02 – Schválení programu 12. veřejného zasedání ZO

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na veřejné osvětlení. Pokud
by byla schválena, dokončila by se čtvrtá
etapa VO a rozšířilo by se VO za Kapitánem.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 11 08 – Podání žádosti o
dotaci na výstavbu nové hasičárny
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu nové hasičárny.
Dle studie by byla stavba v areálu Kovosu.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 11 09 – Schválení prodloužení doby plnění příspěvku občanům –
Kotlíková dotace
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení
doby plnění příspěvku občanům – kotlíková
dotace do
30. 11. 2016.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 11 10 – Schválení rozšíření zakázky na opravu restaurace
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení částky na opravu restaurace u stavebních prací a
materiálu o Kč 19 060,- bez DPH a navýšení
u opravy elektroinstalace - materiál a práce
o částku Kč 13 000,- bez DPH.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 11 11 – Schválení opravy
hasičského auta CAS

Zastupitelstvo obce schvaluje program 12.
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) Rozpočet obce Markvartice na rok 2017
4) Rozpočtové opatření č. 6
5) Zpráva o hospodaření obce 1-10/2016
6) Inventarizace majetku
7) Rozpočet SOB na rok 2017
8) Spoluúčast obce na rekonstrukci kabin TJ
SK Markvartice
9) Spolufinancování na opravu komunikace
10) Výběr firem na opravu komunikace
k výběrovému řízení
11) Hodnotící komise k výběrovým řízením
na rok 2017
12) Diskuze a závěr
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Zasedání se řídí jednacím řádem schváleným 11. 11. 2010.
Usnesení č. ZO 16 12 03 – Schválení rozpočtu obce Markvartice na rok 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce
Markvartice na rok 2017. Rozpočet je schvalován zastupitelstvem obce podle závazných
ukazatelů a těmi jsou paragrafy. Návrh rozpočtu je přílohou tohoto usnesení.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.

Zastupitelstvo obce schvaluje opravu hasičského auta CAS.

Usnesení č. ZO 16 12 04 – Schválení rozpočtového opatření č. 6/2016

Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 6/2016, které je přílohou tohoto
usnesení.

Návrhová komise:
Radek Burián
Ing. Libor Kunte
Hana Didíková

Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele výsadby stromků Střední školu zahradnickou a zemědělskou, Antonína Emanuela
Komerse, 40502 Děčín XXVII. Cena celkem
je Kč 66 850,- a zároveň schvaluje i podpis
smlouvy s tímto zhotovitelem.

Ověřovatelé zápisu:
Jan Ihnát,
Jaroslav Flieger

Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.

Starosta

Usnesení č. ZO 16 11 05 – Schválení

V Markvarticích dne 25. 10. 2016

Prosinec 2016

Obec Markvartice

Místostarosta

Ing. Libor Kunte
Tomáš Renka

Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 12 05 – Zpráva o hospodaření obce 1-10/2016
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o hospodaření obce Markvartice za
období 1-10/2016.
Příjmy k 31. 10. 2016 – 19 212 869,40 –
87,44%
Výdaje k 31. 10. 2016 – 19 700 717,42 –
76,51 %
Stav na BÚ ČSOB k 31. 10. 2016
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Usnesení č. ZO 16 12 06 - Inventarizace
majetku
Zastupitelstvo obce bere na vědomí pokyn
starosty obce k provedení fyzické inventarizace majetku obce Markvartice k 31. 12.
2016. Pokyn je součástí tohoto usnesení.
Usnesení č. ZO 16 12 07 - Schválení rozpočtu Sdružení obcí Benešovska na rok 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet
Sdružení obcí Benešovska na rok 2017. Rozpočet je přílohou tohoto usnesení.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 12 08 - Spoluúčast obce
na rekonstrukci kabin TJ SK Markvartice
Zastupitelstvo obce schvaluje spoluúčast na
rekonstrukci kabin TJ SK Markvartice.
V případě schválení dotace zaplatí obec
rozdíl mezi celkovými náklady staveb a poskytnutou dotací na základě smlouvy mezi
TJ SK Markvartice a obcí Markvartice.
Pro 5 zastupitelů, nikdo nebyl proti, zdržel
se 1 (Ing. Hodboď).
Usnesení č. ZO 16 12 09 – Schválení spolufinancování na opravu komunikace
Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování na opravu komunikace. Bude se jednat
o opravu cesty k nádraží. Spoluúčast obce
bude činit 50% z celkové částky.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 12 10 – Výběr firem na
opravu komunikace k výběrovému řízení
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr firem
na opravu komunikace k výběrovému řízení.
Budou osloveny tyto firmy DOKOM FINAL s.
r. o. Děčín, IČ 25487230, SKANSKA a. s.
Huntířov, IČ 26271303 a STRABAG a. s. Dubí,
IČ 60838744
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Usnesení č. ZO 16 12 11 – Hodnotící komise
k výběrovým řízením na rok 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje hodnotící
komisi k VŘ na rok 2017 v tomto složení:
Alice Mitrušková, Jaroslav Flieger, Hana
Didíková. Náhradnící – Jan Ihnát, Ing. Libor
Kunte, Ing. Petr Hodboď.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Návrhová komise:
Alice Mitrušková,
Jiří Zach,
Hana Didíková
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Hodboď,
Jaroslav Flieger
Starosta

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY POMÁHAJÍ ZKVALITNIT ŽIVOT NA
VENKOVĚ
Zlepšení kvality života obyvatel na venkově, propojování místních aktérů,
získávání a rozdělování dotačních prostředků i podpora turistického ruchu
v regionu, obnova památek, je cílem Místních akčních skupin (MAS). Jsou důležitým článkem komunitně vedeného místního rozvoje v České republice. S jejich pomocí se opravovaly hasičské zbrojnice, místní komunikace, knihovny, sokolovny,
křížky a kapličky, stavěly spolkové domy, hřiště, muzea, rozhledny nebo naučné
stezky. V letech 2007 až 2013 získaly MAS na realizaci strategických plánů rozvoje
regionů z Programu rozvoje venkova (PRV) 5,3 miliardy korun. V programovacím
období 2014–2020 by tato částka měla být více než trojnásobná. MAS se budou
nově podílet také na budování rodinných a komunitních center, budou podporovat
sociální podnikání, agroturistiku nebo regionální výrobu.
„Místní akční skupiny ale nevznikly primárně jen kvůli finančním prostředkům, které mohou rozdělovat. Motivací pro založení MAS, a to už od jejich vzniku
v Evropě v roce 1991, je především snaha spojit partnery v regionu. MAS se pak
pro ně stávají mentorem, který je vede celým procesem – poskytuje jim poradenský servis, konzultace při psaní projektů, pomáhá s jejich realizaci i zajištěním udržitelnosti, ale především je propojuje.
MAS je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a státních institucí). Je
založena na principech místního partnerství, jehož cílem je podpora a rozvoj venkova. Snaží se koordinovat a sjednotit zájmy obyvatel regionů, které zastupují. Komunitně vedený místní rozvoj, respektive metoda LEADER, kterou MAS uplatňují,
přispívá k lepšímu zacílení podpory na potřeby daného venkovského území a k rozvoji spolupráce místních aktérů. Díky tomu jsou MAS důležitým článkem při rozdělování finančních prostředků z Evropské unie i národních zdrojů.
V rámci svých aktivit vytváří MAS strategii rozvoje, která definuje směry,
jimiž by se měl daný region vydat. Naplňovat tuto strategii se pak daří díky partnerství a spolupráci aktivních jedinců a subjektů sdružených v MAS. V programovacím
období 2014–2020 se objevil nový pojem používaný pro využití metody LEADER, a
to Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Také jeho nástrojem je zapojení občanů
na místní úrovni do hledání odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické
výzvy. Jsou shrnuty v Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), která se vztahuje k území dané MAS. Realizace těchto strategií bude financována
z různých fondů – Integrovaného operačního programu (IROP), Operačního programu Zaměstnanost (OP ZAM), Programu rozvoje venkova (PRV) a OP Životní prostředí (OP ŽP)
První MAS v České republice vznikly v roce 2002. V současnosti je jich 180, a
to v územní působnosti 5 873 obcí, v nichž žije 6,1 milionu obyvatel, což je 58 procent populace České republiky. Činnost MAS je financována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), členských příspěvků, půjčkami, granty a úvěry krajů nebo výnosy organizace, které MAS poskytují.
MAS Labské skály z.s. byla založena v roce 2005 na území devíti obcí Mikroregionu Labské skály. V roce 2016 již působí na území třiceti obcí (Malšovice,
Dobkovice, Ryjice, Povrly, Velké Chvojno, Libouchec, Petrovice, Tisá , města Jílové, Velké Březno, Homole u Panny, Malečov, Těchlovice, města Verneřice, Merboltice, Starý Šachov, Františkov n.Pl, Malá Veleň, Horní Habartice, Markvartice, města Benešov n Pl., Heřmanov, Dobrná, Chuderov, Zubrnice, Valkeřice , Malé Březno,
Dolní Habartice ,Telnice, města Chlumce) z části v Ústeckém a v části v Děčínském
okrese.
Sídlo MAS je v Jílovém, kancelář manažerů pak v Libouchci čp. 233 ( Kulturní dům Svoboda). Zajímá Vás více informací? Máte nápad, námět, záměr projektu
a potřebujete poradit? Obraťte se na nás! Chcete s námi spolupracovat a pomáhat tak rozvoji našeho regionu? Ozvěte se nám !
Kontakt :
MAS Labské skály z.s.
Mírové nám. 280, Jílové
Kancelář manažerů:

Tomáš Renka

V Markvarticích dne 28. 11. 2016

Libouchec 233, Dům Svobody
Vedoucí kanceláře a vedoucí pracovník pro SCLLD Jiřina Bischoffiová
Email: maslabskeskaly@gmail.com , telefon 722 944 947

Prosinec 2016
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MAS

650 921,28 Kč
Stav na BÚ ČNB k 31. 10. 2016
2 637 622,43 Kč
Stav v pokladně k 31. 10. 2016
17 029,- Kč

OHLÉDNUTÍ

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

OHLÉDNUTÍ
ZA ROKEM 2016
Dovolte, abychom vás informovali
ve stručnosti o důležitých akcích,
které se v obci uskutečnily v roce
2016. Díky projektům, které jsme na
začátku, ale i v průběhu roku 2016
podali, je zřejmé, že se v obci vykonala řada investičních akcí, které
bychom bez státních či krajských
dotací neměli šanci realizovat. A co
je důležité. OBEC SE NEZADLUŽILA A
VŠECHNY FINANČNÍ SPOLUÚČASTI
ZVLÁDLA ZAPLATIT ZE STANOVENÉ-

Název projektu: Oprava a modernizace obecních komunikací, Markvartice
Poskytovatel: Ministerstvo pro
místní rozvoj
Získaná dotace: 565 601,- Kč
Cena, za kterou
se akce realizovala: 1 082 587,

HO ROZPOČTU.
Tuto informaci zdůrazňujeme
proto, že jsme zaslechli nepravdivá tvrzení o zadluženosti obce!
Tento rok byl opravdu náročný
z hlediska nejen podávání žádostí,
ale také z pohledu jejich realizace
a jejich ukončování. To totiž obnáší často rozsáhlé dokládání a
závěrečné zprávy včetně vyúčtování. Proto chceme velmi poděkovat paní Gábině Vitoušové, která
vzorně vede běžnou administrativní agendu obecního úřadu, ale
bravurně zvládá i účtování zmíně-

Název projektu: Oprava sociálních
zařízení tělocvičny
Poskytovatel: Ústecký kraj
Získaná dotace: 228 000,- Kč
Cena, za kterou se akce realizovala:
544 369,- Kč

ných akcí. Bez její pomoci bychom
jen obtížně zvládli všechna úskalí
účetního vypořádání jednotlivých
dotačních titulů. Dík patří i všem
zastupitelům, kteří pocítili ve zvýšené frekvenci konání zasedání obecního zastupitelstva kvůli nutnému
schvalování nejrůznějších dokumentů. Řada zastupitelů se účastnila i
jednání výběrových komisí, kterých
také nebylo málo.
Tomáš Renka, starosta obce
Libor Kunte, místostarosta obce
Pozn. – všechny částky jsou uváděny včetně
DPH.

Název projektu: Dětské hřiště a altán
Poskytovatel: Ministerstvo pro
místní rozvoj
Získaná dotace: 400 000,Cena, za kterou se
akce realizovala:
589 840,-Kč

I tento vandalem zničený
strom byl nahrazen.

Název projektu: Investiční dotace
obcím na pořízení dopravního automobilu - Markvartice
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra –
Generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru
Získaná dotace: 450 000,Cena, za kterou se akce realizovala:
912 403,- Kč

Prosinec 2016

Název projektu: Výsadba aleje starých krajových odrůd ovocných stromů na Veselíčko
Poskytovatel: Agentura ochrany přírody a krajiny
Získaná dotace: 67 000,Cena, za kterou se akce realizovala:
66 850,-

Název projektu: Rekonstrukce čistírny odpadních vod u školy a školky
Poskytovatel: Ústecký kraj
Získaná dotace: 1 026 955,- Kč
Cena, za kterou se akce realizovala:
1 414 493,- Kč
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Název projektu: Instalace venkovních posilovacích přístrojů a hřiště
na petanque
Získaná dotace: akce byla plně hrazena z prostředků obce
Cena, za kterou se akce realizovala:
98 000,- Kč + cca 50 000,- Kč
na úpravu plochy pro hřiště
na pétanque

Název projektu: Rekonstrukce střechy a instalace solárního ohřevu
TUV na objektu kabin
Získaná dotace: akce byla plně hrazena z rozpočtu obce
Cena, za kterou se akce realizovala:
střecha 377 503,- Kč,
TUV 122 000,- Kč

Název projektu: Kamenný podstavec s litinovým křížkem - Markvartice
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství
Získaná dotace: 106 180,- Kč

Název projektu: Socha svatého
Františka Xaverského - Markvartice
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství
Získaná dotace: 337 610,- Kč
Cena, za kterou se
akce realizovala:
482 300,- Kč

Název projektu: Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních
porostů
Poskytovatel: Ústecký kraj
Získaná dotace: 20 000,- Kč

Název projektu: Chodníky u budovy
Obecního úřadu a a bezbariérový
přístup do restaurace „O“
Poskytovatel: akce byla plně hrazena z rozpočtu obce
Cena, za kterou se akce
realizovala: 70.000,- Kč

Fotografií je dokumentována i dokončená oprava břehu
zatáčky u Vorlů, která stála přibližně 7 mil. Kč, přičemž jejím stoprocentním investorem byl Ústecký kraj. Pro nás je
důležité, že jsme přesvědčili vedení Ústeckého kraje o nutnosti řešení tohoto problému a že se nám podařilo přivést
finanční prostředky právě na tuto stavbu.
Prosinec 2016

Další mnohamiliónovou
částku vložily ČD do rekonstrukce nádraží. Zmizí výpravčí i vytopená
čekárna. Máme ale dva
peróny a hlavně, trať je
zachována a původní historická budova nepodlehla demolici.

Obec, mimo jiné, financovala například
rekonstrukci školní
kuchyně, adaptaci dalších prostor v restauraci „Óčko“, nový plot
u hřišťátka na Tůmáku
a jiné opravy či zvelebení obecního majetku.
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KOTVA

pomohu, nezříkám se práce pro druhé, ale již nikoli jako organizátor či
spoluorganizátor!

Vážení spoluobčané.
Tak, jako se letošní rok nachýlil ke svému konci, přiblížil se čas, kdy definitivně
po mnoha letech ukončuji svou činnost
jako hlavní organizátor mnoha kulturně
-společenských akcí v obci i jako členka
Svazu žen. Současně ke konci kalendářního roku končí svou činnost Klub Opomíjených Tvořivých Volnočasových Aktivit – KOTVA. Důvody jsou různé – organizační, technické, personální i osobní a je jich opravdu mnoho. Ostatně již
po obci frčí několik konspiračních teorií:
jsem vážně nemocná, musím studovat,
protože chci být ředitelkou školy, budeme stavět dům a podobné bláboly, ke
kterým se nemíním vyjadřovat.
Již jsem na toto téma psala do zpravodaje několikrát, více slov tedy netřeba.
Jsem přesvědčena a naprosto nepochybuji o tom, že mé stanovisko nikterak
neovlivní chod obce v oblasti pořádání
nejrůznějších akcí, jelikož šikovných a
schopných lidí je zde mnoho.
Stále trvám na tom, že kdykoli ráda

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme tímto obecnímu
zastupitelstvu za poskytnutí
10.000,- Kč, tedy za příspěvek na
pořízení nového kotle v rámci Kotlíkové dotace.
Ivana a Václav Havlíčkovi

NOVÉ STROMY

Tak si létám dronem kolem hřiště,
náhle přijde poryv větru a hračka je
pryč. Marné je hledání. A hle, za pár
dní je kvadroptér odevzdán na obecní úřad. Poctiví nálezci si ho nenechali. A velmi mne těší, že vrácení
nálezu přišlo od našich dorostenců.
Matěj Mitruška, Láďa Lein a Zdeněk
Novotný mi svým jednáním udělali
radost. Díky kluci.
Na revanš.
P. Culek

NOVÉ STROMY
Na začátku listopadu tohoto roku došlo
k nové výsadbě ovocných dřevin u cesty
směrem z naší obce na Veselíčko. Konkrétně bylo vysazeno 50 nových ovocných stromů vysokokmenného tvaru, přičemž se
jedná o původní krajové odrůdy pěstované
v těchto lokalitách našimi předky. Největší
podíl z pohledu druhového zastoupení mají
jabloně, dále pak hrušně a v menší míře
byly vysázeny také višně a slivoně. Při této
akci se samozřejmě pamatovalo i na dosadbu 18 zničených stromů, které opět
poškodila ruka vandala. Toho, kdo stromy v
létě poškodil, neváhám označit slovy z
Trávníčkova Slovníku jazyka českého. Musel to být duševní kripl, člověk trpící demencí nebo debilní hajzl. Nemohu ho pojmenovat dobytkem, protože to bych urazil
nevinná zvířata.
Celkem se tedy vysázelo 68 nových stromů
Prosinec 2016

V letošním roce pod hlavičkou KOTVY
proběhly tyto akce:
19.2. Talent – přehlídka talentovaných
žáků ZŠ
25.2. Pingpongový turnaj
17.3. Markvartický pukavec
22.3. Velikonoční jarmark a divadelní
představení Broučci
15.4. Cimbálová muzika Veselica
30.4. Brigáda
13.5. Diskotéka pro starší a pokročilé
18.6. spoluúčast na přípravě a realizaci MDD
24.9. vystoupení artistické skupiny
Mistral
14.9. letové ukázky dravců SŠ Šluknov
20.10. Mobilní planetárium
16.11. Parkourové vystoupení youtubera Taryho s bratrem Jurou
24.11. Vánoční jarmark
Ráda bych touto cestou poděkovala za
spolupráci minulým obecním zastupitelstvům v čele s Ing. Petrem Hodboděm, ale především tomu současnému se starostou Tomášem Renkou
za finanční dotaci, díky níž se mohly
výše uvedené akce realizovat. Musím
podotknout, že jsem se sama snažila
také do klubové kasičky přisypat něja-

Touto cestou děkujeme stávajícímu starostovi Tomáši Renkovi
za jeho vstřícný postoj
k problému, který nastal koncem měsíce srpna a další za 14
dní v září při větším přílivu vody
z deště, který zavalil a velmi
znečistil potok, protékající přes
naše zahrady. Hlavně děkujeme
zaměstnancům obce p. Neradovi, Culkovi, Mrvovi a dalším, kteří pomohli při odstraňování následků a škod, vzniklých zmíněnou záplavou.
Marie Svobodová
Květa Hajná

kou tu korunu realizací jarmarků dětských výrobků. Za čtyři roky fungování
klubu KOTVA tvoří tyto zisky 47 108
Kč, z čehož zisk z letošních vánočních
trhů byl neuvěřitelných 15 698 Kč. Bylo
to způsobeno množstvím výrobků, které
sponzorsky pro tuto akci vyrobili a věnovali hodní a nezištní lidé, s vědomím,
že utržené peníze půjdou na dobrou
věc.
Veškeré klubové finance byly převedeny
na účet Unie rodičů při ZŠ a budou použity pro potřeby dětí naší ZŠ a MŠ. Veškeré účetnictví bylo řádně uzavřeno a
předáno na OÚ Markvartice.
Velice děkuji všem lidem a dětem, kteří
se mnou během uplynulých let spolupracovali za ochotu, podporu, vstřícnost, pomoc, rady, milá slova ocenění a
povzbuzení do další práce. Opravdu si
toho moc vážím! Nezlobte se, ale není
v mých silách všechny osobně jmenovat, bylo jich skutečně mnoho a to nejen z naší obce.
Dovoluji si Vám touto cestou popřát
krásné Vánoce plné klidu, radosti a rodinné pohody a těším se na společná
setkání – třeba už na Štědrý den při
zpívání u obecního vánočního stromečku.
Mgr. Zdeňka Fliegerová

Chtěli bychom poděkovat panu
starostovi za setkání oslavenců,
které se uskutečnilo dne 4. listopadu. Bylo pro nás připraveno výborné pohoštění. Moc se nám líbilo
vystoupení dětí z mateřské školy.
Nejen k poslechu, ale hlavně k tanci nám zahrál p. F. Nebuželský ,
který nám zahrál i na přání. Děkujeme za příjemně strávené odpoledne, které se protáhlo až do večera. Těšíme se na příště.
Děkuje Anna Mocová,
Ludmila Milfaitová

Dlouho jsem žil v přesvědčení, že to nemyslí vážně. Ale je to tak. Klub
KOTVA končí svou činnost. Asi si neuvědomujete, jaká je to škoda. Za
vše, co tento klub udělal pro naše děti a pro obec vůbec, patří bezbřehý nekonečný dík. Snad víte komu.
-ckNa celou akci získala obec prostředky
od Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR, Regionální pracoviště Ústecko,
která investovala do výsadby 67 000,Kč. Výsadbu i dodávku stromů zajistila
Střední škola zahradnická a zemědělská, Děčín – Libverda. Pracovnice
Agentury Ing. Bohuňková, celou výsadbu přebrala v úterý 8. 11. 2016 a
neshledala žádné závady, naopak pochválila kvalitní rostlinný materiál i
způsob ochrany mladých stromků pletivem.
Obec tak získala další část výsadby
ovocných dřevin podél původních markvartických cest zcela zdarma. Na začátku příštího roku chce místostarosta
opatřit stromy podobnými jmenovkami, jako jsou u výsadby
z předminulého roku a vedení obce

uvažuje i o instalaci informační tabule
v dolní partii cesty, aby si každý výletník
mohl přečíst základní informace o výsadbě a o jejím významu z hlediska zachování kulturního dědictví i rozmanitosti naší kulturní krajiny.
-ckANI HRUŠEŇ S POETICKÝM NÁZVEM
KOPOREČKA VANDAL NEUŠETŘIL
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Fotbalisté a stolní tenisté Tělovýchovné jednoty SK Markvartice, děkují všem za přízeň
a přejí nejen svým fanouškům krásné Vánoce, plné pohody a dobré nálady. Do nového
roku vinšujeme mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i sportovním životě.
místný vůz je vybaven klimatizací a
ných akcích ve Veselé a v Huntířově.
ČINNOST HASIČŮ
nezávislým topením, výstražným zvuPravidelně reprezentujeme obec MarV ROCE 2016
kovým zařízením, vysílačkami a perkvartice v hasičském sportu, kde jsme
fektním osvětlením. Automobil je také
vybaven tažným zařízením.
Po slavnostním předání auta pokračovala naplánovaná Výroční členská
schůze, na které se zhodnotil téměř
končící rok 2016. Naše jednotka
v průběhu roku zasahovala při patnácti událostech, a to při dopravních nehodách, spadlých stromech, odčerpávání vody, popadaného elektrického
vedení, u požárů komína, sena, kamiónu, papíren v České Kamenici, chaty a
elektrického vedení ve Staré Olešce.
Na těchto událostech bylo odpracováno 138 hodin. Při údržbě hasičské
techniky a brigádách bylo odpracováno celkem 196 hodin. Účastníme se
všech akcí, které jsou pořádané naší
obcí a dále zajišťujeme dohled na růz-

v letošním roce obsadili dvě druhá místa, jedno třetí, čtvrté a páté místo. Soutěžící ze soupeřících družstev jsou znatelně mladší než náš tým, to nás ale
neodrazuje a nenecháváme silné konkurenci nic zadarmo.
Dále jsme v letošním roce obdrželi 6
kusů zásahových obleků a 10 kusů hadic
jako dar od Ústeckého kraje v hodnotě
více jak 100 000,- Kč.
Na závěr bych chtěl všem spoluobčanům popřát příjemné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce 2017.
Velitel hasičů
a zastupitel obce Markvartice
Jiří Zach

24. prosince od 16:00 hod.

Konec roku se blíží.

Kolem 6. ledna opět přijdou

ZPÍVÁNÍ
U STROMEČKU
Přijďte si ke hřišti pro štědrovečerní náladu, která je zdarma.

KINO
se přesouvá do tradičních
historických prostor na sále „O“.
14. ledna 2017 hrajeme od 16:00
hod. pro děti, od 20:00 bude film
pro dospěláky.
Prosinec 2016

SILVESTR
V KABINÁCH

TŘI KRÁLOVÉ

od 19:00 hod. Info na OÚ.
Po půlnoci samozřejmě

OHŇOSTROJ

Nebojte se přispět v tříkrálové
sbírce na bohulibé účely.
Letos se opět dostalo
i na naši školu!

21. ledna 2017 od 20:00

Večer na sladkokyselo.

PLES SPORTOVCŮ

MARKVARTICKÁ
OKURKA

Oprašte róby a smokingy,
plesová sezóna začíná.
Vstupenky opět přijdou až k
Vám domů!

POZVÁNKY

Zcela nový dopravní automobil Ford
Transit převzali sobotu 26. listopadu
2016 naši dobrovolní hasiči. Křtu nového dopravního prostředku se ujal starosta obce pan Tomáš Renka, který vzápětí slavnostně předal klíč od automobilu veliteli jednotky panu Jiřím Zachovi
s přáním mnoha šťastných kilometrů.
Vůz za 912 403,- Kč dodala obci firma
Ford Homolka. Finance byly poskytnuty
s maximální státní dotací 450 000,- Kč a
zbylých 462 403,- Kč se schválením zastupitelstva dofinancovala obec.
Automobil je určen pro přepravu osob,
proto byl použit podvozek Ford Transit
s dvoulitrovým naftovým čtyřválcem.
Převodovka je manuální šestistupňová a
je poháněna přední náprava. Devíti-

HASIČI

Na závěr podzimní sezóny, bychom chtěli touto cestou poděkovat obecnímu
zastupitelstvu za vstřícný přístup k činnosti naší tělovýchovné jednoty, zejména za finanční podporu oddílů mládeže. Ačkoliv
se zdá, že vládne ekonomická konjuktura, je stále těžší a těžší získávat sponzory nebo jiné finanční zdroje. Uplynulý rok byl
po mnoha letech zajištěn natolik, že jsme neměli dramatické problémy s dofinancováním sezóny a to zejména díky zvýšenému příspěvku obce na chod klubu.

FOTBAL

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

se hlásí dalším ročníkem. Hospoda Óčko 28. ledna od 18:00
hod. Vzorky do soutěže noste
týden předem Ing. Kuntemu!
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TŘÍDĚNÝ ODPAD – PRVNÍ
VÝSLEDKY
Již jsem uváděl v minulých číslech Zpravodaje a na webových stránkách obce,
že v květnu tohoto roku došlo ke změně
ve svozu tříděného odpadu. Pytle
s vyseparovanými plasty, papírem a
tetrapakovými obaly, se od 1. května
2016 nemusí odevzdávat na kdysi známá svozová místa. Postačí je, v určenou
neděli, dát jednoduše před dům nebo
na místo k bytovkám a zaměstnanci
obce je v pondělí ráno svezou. Po jejich
zvážení je v úterý předají specializované
firmě, která je odveze. Obec tím získá
větší přehled o vytříděných odpadech a
slibujeme si od toho i větší přínos financí do obecní pokladny za takto vytříděný odpad. Proto ještě jednou připomínám, že pytle se oproti zažitému zvyku
odevzdávají v neděli před dům nebo
před bytovky. Slíbil jsem, že o výsledku
separování budete informováni, jakmile
získáme relevantní data od svozové
firmy. Tato data se nashromáždila od 1.
5. 2016 do 30. 11. 2016 (datum uzávěr-

tonů – TETRAPAKŮ bezmála čtvrt tuny.
Jaký finanční efekt má tento separovaný odpad pro obec, se dozvíte v příštím
Zpravodaji.

Libor Kunte, místostarosta obce

SVOZ A LIKVIDACE TŘÍDĚNÉHO ODPADU
KOMODITY
PETlahve (žluté pytle)
TETRAPACKY (oranžové pytle)
PAPÍR (modré pytle)
Velkoobjemový odpad, elektronika:

UKLÁDÁNÍ — neděle

SVOZ — pondělí

25. prosince, 8. ledna, 22. ledna
5. února, 19. února

26. prosince, 9. ledna, 23. ledna,
6. února, 20. února

SBĚRNÝ DVŮR otevřen každou sobotu 08:00 – 11:00 h.

17. – 18.12.2016
24.12.2016
25.12.2016
26.12.2016
31.12.2016 –1.1.2017
7. – 8.1.2017
14. – 15.1.2017
21. – 22. 1.2017

MUDr. Milič Lukáš
MUDr. Charvát Tomáš
MUDr. Sudová Olga
MUDr. Hladík Pavel
MUDr. Vojtěch Vladimír
MUDr. Křemenová Alena
MUDr. Hladík Pavel
MUDr. Vojtěch Vladimír

Fügnerova 600/12, Děčín I
U Přívozu 18/4 Děčín III
Fügnerova 600/12, Děčín I
Weberova 1537/7 Děčín VI
28. října 110 Děčín I
Sokolská 129 Děčín IX
Weberova 1537/7 Děčín VI
28. října 110 Děčín I

412 511 482
412 511 619
412 513 989
412 539 298
412 151 056
412 544 539
412 539 298
412 151 056

28. 1. – 29.1.2017
4. – 5. 2.2017

MUDr. Bolfíková Renata
MUDr. Barcal Pavel

Varšavská 1863/7 Děčín VI
J.Š.Baara 692/26 Děčín V

737 501 440

11. – 12.2.2017

MUDr. Klevetová Magdalena

J.Š.Baara 692/26 Děčín V

412 507 588

Občanský spolek Triangl Markvartice z.s. zve všechny
markvartické obyvatele na silvestrovské setkání
u trianglu ve Vysokém lese 31. prosince 2016.
Sraz ve 13:00 u dřevěného rozcestníku
Občerstvení → na místě je možné si opéci buřty,
slaninu ap. (vlastní).

412 507 588

Všem občanům Markvartic, jejich
příbuzným i známým,
přejeme do nového roku
mnoho šťastných dnů,
plných zdraví, spokojenosti a úspěchů.

PF 2017
Prosinec 2016

ZUBNÍ
POHOTOVOST
DĚČÍN

ZUBAŘI

ky prosincového Zpravodaje) – tedy za
sedm měsíců. Jak je vidět z přiložené
tabulky, informace jsou to zajímavé.
Plastů se podařilo sebrat téměř tři
tuny, papíru 834 kg a nápojových kar-

Obec Markvartice
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