MARKVARTICKÝ

ZPRAVODAJ
18. ročník

číslo 2

duben 2017

ZÁPIS DO
MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2017/2018
se uskuteční

3. května 2017 od 13:00 do 15:30 hod.
K zápisu se dostaví rodiče s dítětem.

PŘEHLÍDKA TALENTŮ

U zápisu rodiče (zákonní zástupci) předloží svůj občanský průkaz, rodný list a očkovací
průkaz dítěte (dle § 50 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)

Duben 2017

DIVADELNÍ KUS

Informace lze získat v MŠ, stejně jako přihlášky a ostatní tiskopisy.

PŘEHLED BOHOSLUŽEB V NAŠICH
FARNOSTECH O VÁNOCÍCH 2015
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10) Diskuze a závěr

entační tabule, …

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice, které se konalo
dne 16. 2. 2017
od 18:00 do 19:00 hodin na sále
Obecního domu

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

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

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

Zasedání Zastupitelstva obce byli
přítomni: Tomáš Renka, Jaroslav
Flieger, Alice Mitrušková, Jiří
Zach, Ing. Petr Hodboď , Hana
Didíková

Usnesení č. ZO 17 02 07 – Dodatek smlouvy č. 1 s firmou AVE
CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Usnesení č. ZO 17 02 03 – Kontrola plnění úkolů z 1. zasedání
ZO

USNESENÍ

Obec Markvartice

USNESENÍ

Omluveni: Ing. Libor Kunte, Radek Burián, Jan Ihnát
Usnesení č. ZO 17 02 01 - Schválení návrhové komise
Zastupitelstvo obce schvaluje
návrhovou komisi ve složení: Ing.
Petr Hodboď, Alice Mitrušková,
Hana Didíková
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl
proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 17 02 02 – Schválení doplněného programu 2.
veřejného zasedání ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje
doplněný program 2. veřejného
zasedání Zastupitelstva obce
Markvartice v roce 2017.
Program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§
95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Úkoly z minulého VZZO
4) Partnerská smlouva s MM Děčín a podpis smlouvy
5) Podání žádosti o dotaci –
chodníky a cesty okolo kostela
6) Podání žádosti o dotaci z FÚK
7) Dodatek smlouvy č. 1 AVE
8) Darovací smlouva - st. p. č. ½,
k. ú. Markvartice u Děčína
9) Prodej pilařské kulatiny
Duben 2017

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění úkolů
z 1. zasedání Zastupitelstva obce
Markvartice.

Zastupitelstvo obce schvaluje
dodatek smlouvy č. 1 s firmou
AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o. Česká Lípa.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl
proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení č. ZO 17 02 04 – Partnerská smlouva s Magistrátem
města Děčín a podpis smlouvy

Usnesení č. ZO 17 02 08 – Darovací smlouva na st. p. č. ½, k. ú.
Markvartice u Děčína

Zastupitelstvo obce schvaluje
partnerskou
smlouvu
s Magistrátem města Děčín a zároveň podpis této smlouvy.

Zastupitelstvo obce schvaluje
darovací smlouvu na st. p. č. ½, v
k. ú. Markvartice u Děčína pro
Římskokatolickou církev.

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

Pro 5 zastupitelů, nikdo nebyl
proti, zdržel se 1 (p. Flieger).

Usnesení č. ZO 17 02 05 – Podání žádosti o dotaci – chodníky a
cesty okolo kostela

Usnesení č. ZO 17 02 09 – Prodej
pilařské kulatiny

Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žádosti o dotaci, která
bude použita na úpravu chodníků a cest okolo kostela.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl
proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 17 02 06 – Podání žádosti o dotaci z FÚK
Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žádosti o dotaci z FÚK,
která bude použita na akci svěcení Markvartického kostela –
půjde o reklamní předměty, občerstvení, informační tabule, kyvadlovou dopravu, květiny, ori-

Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej pilařské kulatiny, a to za
ceny-jakost „A“ 2.150,-Kč / m3 a
jakost „C“ 1.800,-Kč / m3.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl
proti, nikdo se nezdržel.
Návrhová komise:
Ing. Petr Hodboď,
Alice Mitrušková
Hana Didíková
Ověřovatelé zápisu:
Jiří Zach,
Jaroslav Flieger,
Starosta
Tomáš Renka,
V Markvarticích dne 23. 2. 2017
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Obec Markvartice
USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice, které se konalo
dne 23. 3. 2017
od 18:00 do 19:00 hodin ve
společenské místnosti kabin TJ
SK Markvartice

dem na úřad územního plánování MM Děčín
8) Schválení podání žádosti o dotaci z OPZ
9) Diskuze a závěr

Zastupitelstvo obce schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-124006373/P001-DC-Markvartice,
p.p.č. 3330/2, příp. nad 50 m.

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

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

Zasedání Zastupitelstva obce byli
přítomni: Tomáš Renka, Jaroslav
Flieger, Alice Mitrušková, Jiří
Zach, Ing. Petr Hodboď , Hana
Didíková, Ing. Libor Kunte, Radek
Burián, Jan Ihnát

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

Usnesení č. ZO 17 03 07 –
Schválení podání žádosti o pořízení územní studie veřejných
prostranství v okolí obecního
úřadu a parku pod obecním úřadem na úřad územního plánování MM Děčín

Usnesení č. ZO 17 03 01 - Schválení návrhové komise

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o plnění úkolů
z 2. zasedání Zastupitelstva obce
Markvartice.

Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl
proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 17 03 02 – Schválení doplněného programu 3.
veřejného zasedání ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje
doplněný program 3. veřejného
zasedání Zastupitelstva obce
Markvartice v roce 2017.
Program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§
95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Úkoly z minulého VZZO
4) Rozpočtové opatření č. 1
5) Žádost o finanční dar od obce
Veselé
6) Smlouva o zřízení věcného
břemene – služebnosti
7) Schválení podání žádosti o pořízení územní studie veřejných
prostranství v okolí obecního
úřadu a parku pod obecním úřaDuben 2017

Usnesení č. ZO 17 03 04 – Schválení rozpočtového opatření č.
1/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2017,
které je přílohou tohoto usnesení.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl
proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 17 03 05 – Žádost o finanční dar od obce Veselé
Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žádosti o finanční dar od
obce Veselé ve výši Kč 40.000,-,
tyto peníze budou použity 23. 9.
2017 na akci znovuvysvěcení kostela.

Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žádosti o pořízení územní
studie veřejných prostranství
v okolí obecního úřadu a parku
pod obecním úřadem na úřad
územního plánování MM Děčín.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl
proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 17 03 08 – Schválení podání žádosti o dotaci
z programu OPZ
Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žádosti o dotaci
z programu OPZ.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl
proti, nikdo se nezdržel.

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

Návrhová komise:
Ing. Petr Hodboď,
Alice Mitrušková
Jiří Zach
Ověřovatelé zápisu:
Jan Ihnát,
Jaroslav Flieger,

Usnesení č. ZO 17 03 06 – Schválení smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti

Starosta
Tomáš Renka,
Místostarosta
Ing. Libor Kunte
V Markvarticích dne 30. 3. 2017
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VYHLÁŠKA č.1

Zastupitelstvo obce schvaluje
návrhovou komisi ve složení: Ing.
Petr Hodboď, Alice Mitrušková,
Jiří Zach

Usnesení č. ZO 17 03 03 – Kontrola plnění úkolů z 2. zasedání
ZO

USNESENÍ

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

SEPARACE

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

JAK JSME TŘÍDILI
V POSLEDNÍM KVARTÁLU
ROKU 2016?
Za vytříděný odpad v posledních třech
měsících roku 2016 (odevzdaný od 1.
10. 2016 – 31. 12. 2016) získala obec od
společnosti EKO-KOM, a. s. celkem
13 838,- Kč což je poměrně slušná částka. Daleko cennější však je, že nezatěžujeme přírodu skládkováním a snad vůbec největší pozitivum je, že lidé již odpad nepálí v kotlích. Na ty, kteří doposud nepochopili, že pálením plastů, ale
také třeba překližek znečišťují ovzduší o
jedovaté látky a neskutečně tak obtěžují
sousedy, má naštěstí obec již páky, které se budeme snažit využít v případě, že

u některých problémových zdrojů
nedojde k nápravě a lidé z jejich okolí
si budou opakovaně stěžovat. Opět
jsem se několikrát přesvědčil, že naši
ves stačí v případě špatných povětrnostních podmínek totálně zadýmit
staré kotle, v nichž jejich majitelé
poctivě spalují jen uhlí.
Papír
454 kg
658,- Kč
Plast
1 313 kg
7 222,Kč
Sklo
790 kg
790,- Kč
Tetrapack
121 kg
644,- Kč
Odměna za zajištění zpětného odběru
4 524,- Kč
Celkem tedy
13 838,- Kč
Libor Kunte, místostarosta obce

KOTLE

KOTLÍKOVÁ DOTACE
V druhé polovině roku, pravděpodobně však v srpnu, bude opět vypsána tzv. kotlíková dotace, ve které budou zřejmě naposledy podporovány kombinované kotle na uhlí a biomasu. Všichni z vás, kdož váháte, zažádejte o kotlíkovou dotaci ještě letos! Napříště budou totiž podporovány pouze výměny neekologických kotlů za tepelná čerpadla popř. za kotle výhradně na biomasu.
V případě tepelných čerpadel se jedná zhruba o dvojnásobnou investici a kotle výlučně na biomasu mají velmi drahý provoz a
nutný prostor na skladování otopného materiálu. Obec opět nabízí pomoc s podáním žádosti. Všichni budete včas informováni
prostřednictvím Zpravodaje nebo sms zprávy.
Libor Kunte, místostarosta obce

MDŽ

8. března uspořádala obec oslavu Mezinárodního dne žen. Plnému sálu maminek, babiček ale i mužských, přišly zazpívat děti z mateřské školy. Také hudební
a recitační kroužky základní školy přinesly všem přítomným ženám zdravici
k jejich svátku. Písničky a básničky přímo
pro ně připravené, byly odměněny vřelým potleskem. Závěrečná zábava
s hudební skupinou Garance přinesla
takovou pěknou tečku za příjemným odpolednem a večerem.

Duben 2017

ODPOLEDNÍ POSEZENÍ

Jubilanti a dříve narození spoluobčané,
měli možnost odpoledního posezení, které
pro ně opět připravila obec. 28 zúčastněných nejprve přivítalo vystoupení dětí
z mateřské školy. Vrcholem odpoledne ale
bylo vystoupení Františka Nebuželského,
který rozproudil zábavu svým výborným
hudebním představením. Písničky zněly
jedna za druhou a tak není divu, že
z příjemného odpoledne se posléze stal i
příjemný večer. Alespoň tak jej hodnotí
zúčastnění, kteří, jak se zároveň vyjádřili,
se těší na další setkání.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Obec přivítala své nové občany. Na Vítání občánků, které se tentokrát konalo
v aule Základní školy, se sešla tři děťátka. Nejprve jim zazpívaly děti
z Mateřské školy a poté byli přivítáni
starostou obce. Celý obřad měl v režii
místní Svaz žen. Všem vítaným občánkům přejeme, aby se jim líbilo nejen na
světě, ale i v naší obci a aby se svými
rodiči začali spokojený život plný zdraví,
lásky a radostí.
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soupeři

č. kola

den

datum

výkop

X1A1504

PO

01.05.

17:30

Stará garda

Prysk

A1A1703

So

06.05.

17:00

„A“

Jiřetín pod Jedlovou

C1A1602

Ne

07.05.

10:00

Dorost

Horní Libchava

F1A1702

So

13.05.

10:00

Mladší žáci

Benešov

X1A1705

PO

15.05.

17:30

Stará garda

Preškaváci

A1A1904

So

20.05.

17:00

„A“

Dolní Poustevna

F1A1903

So

27.05.

10:00

Mladší žáci

Jiříkov

C1A1904

Ne

28.05.

10:00

Dorost

Benešov

X1A1906

PO

29.05.

17:30

Stará garda

Libouchec

A1A2105

So

03.06.

17:00

„A“

Dolní Habartice

C1A2103

Ne

11.06.

10:00

Dorost

Doksy

X1A2202

PO

19.06.

17:30

Stará garda

JVŠ Děčín

Sportovci uspořádali, snad již popadesáté, tradiční maškarní Šibřinky.
Sál Obecního domu byl od začátku
maskami a tanečníky prakticky i fakticky vrchovatě naplněn. Zcela třaskavé bylo předtančení našeho svazu
žen, které dostalo do varu i poslední, do té doby nezúčastněné, návštěvníky. Kromě tradičních soutěží
o ceny, bylo vrcholem večera vyhlášení nejlepších masek. Na závěr trochu zdlouhavého komentáře, si první cenu odnesla skupina afrických
Zulukafrů, kteří svými rejdy bavili
přítomné celý večer. O jejich vítězství rozhodl zcela nový, objektivní
model rozhodování. Každý
z účastníků měl jako součást své
vstupenky kupón. Masky, které se
chtěly zapojit do soutěže, obdržely
viditelná čísla. V průběhu večera
pak mohl kterýkoliv držitel vstupen-

DANCE CUP 2017

Letošního, již třetího ročníku, se opět zúčastnilo více
nežli 500 soutěžících z celé
republiky. Tančili v několika kategoriích a jejich klání bylo znovu rozloženo do
dvou dnů. S oraganizací
vydatně pomáhali naši
hasiči. Kdo vyhrál, nám
bohužel nebylo oznámeno.
Duben 2017

domácí

hosté

ky napsat na útržek číslo masky a
vhodit jej do uzavřené schránky.
Po sečtení čísel vyšlo tedy najevo,
že černoši, které přestavovala parta kolem našeho fotbalového
„áčka“, zvítězili s drtivým ziskem
56 hlasů. Celkově vydařené Šibřinky podtrhla též komická příhoda
při předávání cen nejlepším maskám. Prezident klubu Karel Havlíček neunesl tíhu vyhlašování anebo váhu dortu a patrně vlivem
gravitace předmět výhry upustil.
Vyválený sladký korpus ale přesto
masky přijaly s vděčností. Celkovou výbornou atmosféru pokazilo,
dle mínění velké většiny zúčastněných, rádoby „umělecké vystoupení“. Travesti „šou“ fakt nemělo
úroveň ani okresního přeboru.
Příště, chlapci,
zabruste na
vyšší level.

ŠIBŘINKY

ŠIBŘINKY

FOTBAL

ROZPIS domácích zápasů našich fotbalových týmů, které můžete navštívit v uvedených jarních termínech

-ck-

ZVON

Jak se již jistě mnozí z Vás dozvěděli, 23. září tohoto
roku bude znovu vysvěcen náš kostel sv. Martina.
Součástí dokončovacích prací je také instalace originálního zvonu, který byl ve věži našeho kostela po
několik staletí. Podařilo se jej zachránit, ale je poškozen tak, že musí být opraven specializovanou firmou
v Německu. Pokud se chcete podílet na opravě této
jedinečné památky, neváhejte přispět ve sbírce, kterou obec vyhlásí v nejbližších dnech. Vše podstatné o
sbírce se včas dozvíte.
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SVOZ PYTLŮ

DĚTSKÝ DEN
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POZVÁNKA nejen OD SVAZU ŽEN:

SVOZ A LIKVIDACE TŘÍDĚNÉHO ODPADU
KOMODITY
PETlahve (žluté pytle)
TETRAPACKY (oranžové pytle

KINO

30. dubna, 14. května, 28. května,

1. května, 15. května, 29. května,

11. června, 25. června

12. června, 26. června

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

22. – 23.4. 2017
29.4. – 1.5.2017
6. – 8.5. 2017
13. – 14.5.2017
20. – 21.5.2017
27. – 28.5.2017
3. – 4.6.2017
10. – 11.6. 2017

MUDr. Plyuschakov Oleksandr
MDDr. Šafránková Martina
MUDr. Vojtěch Vladimír
MUDr. Sudová Olga
MUDr. Křemenová Alena
MUDr. Charvát Tomáš
MUDr. Rambousková Rita
MUDr. Křemen Adolf

Myslbekova 404/23 Děčín I
Bezručova 569 Děčín IV
28. října 110 Děčín I
Fügnerova 600/12 Děčín I
Sokolská 129 Děčín IX
U Přívozu 18/4 Děčín III
Riegrova 773/72 Děčín II
Teplická 270 Jílové

17. – 18.6.2017

MDDr. Klevetová Magdalena

J.Š.Baara 692/26 Děčín V

KINO

Spousta dříve narozených obyvatel
Markvartic si vzpomíná, jak před padesáti a více lety navštěvovali filmová
představení v místním kině, dnešním
sále Obecního domu. V loňském roce
byla tato tradice mírně oživena. Nejprve proběhlo několik letních promítání
na hřišti, v zimě byla tři pohádková
představení přímo na sále č.p. 280 –
v kině. Průměrně navštívilo každý film
40 – 50 lidí, v zimě zejména děti. Zcela
náhodou se tato promítání uskutečnila
přesně 90 let poté, kdy předválečný
kinooperatér spustil první film na místním sále. Dochoval se zápis v pamětní
knize markvartického nádraží, kde
správce staničního úřadu Goldbach
napsal o roce 1926 toto: V roku 1926
byla opatřena trať z Benešova nad Pl.
Duben 2017

SVOZ — pondělí

až do České kamenice traťovými telefony a telefonní linka dána do provozu
dne 5. listopadu. U příležitosti Všesokolského sletu v Praze byla stanice ve
hlavní sletové dny vyzdobena věnci,
květinami a prapory ve státních barvách. V přilehlé obci Markvarticích
bylo v minulém roku zřízeno kino.
Filmy zasílány jsou co spěšnina, čímž
zvýšeny podstatně příjmy zdejší zavazadlové pokladny. Od správce stanice
se tedy dozvídáme, že v loňském roce
to bylo nejen 90 let od prvního veřejného filmového představení, ale také
stejně času uběhlo od doby, kdy ze
zasílaných filmů začala profitovat nádražní kasa. Ještě je dobré připomenout, že až do konce války celý objekt
dnešního Obecního úřadu provozoval
majitel Erhard Kessler s manželkou
Annou. Kromě kina byl v budově sa-

412 519 622
412 586 361
412 151 056
412 513 989
412 544 539
412 511 619
412 526 250
412 550 343

ZUBNÍ
POHOTOVOST
DĚČÍN

ZUBAŘI

Velkoobjemový odpad, elektronika:

UKLÁDÁNÍ — neděle

412 507 588
mozřejmě hostinec. Své návštěvníky
vítal názvem „Gasthaus Zur Sommerfrische“, tedy něco jako „Hostinec na
letním (čerstvém) vzduchu“. Myslím, že
toto znělo zcela poetičtěji, nežli naše
zavedené technokratické „Óčko“. Rozhodně se měl předválečný štamgast
lépe, když manželce nevinně oznámil:
„Jdu na čerstvý vzduch“.
-ck-
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