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POHÁDKA Z MARKVARTIC

P

řátelé z Markvartic u Sobotky nás poctili svou návštěvou a předvedli svůj nový divadelní kus. Šlo o
pohádkové vyprávění, v němž tradiční postavy představovaly situace, ve kterých by se mohly ocitnout, pokud by měly k dispozici mobilní telefony. Víc není třeba psát. Kdo se představení a následného posezení zúčastnil, ví o čem byla řeč. A kdo nebyl, může jen litovat. A těch, kteří nebyli, bylo hodně,
protože těch, kteří byli, bylo málo. Je to ostuda pro celou obec. Jestliže se občanům naservíruje akce přímo pod nos a oni se jí nezúčastní, hovoří to za mnohé. Jistě o stejném přístupu k práci jiných dobře vědí i
naše složky, jejichž akce jsou ostentativně ignorovány valnou částí našich spoluobčanů. Samozřejmě, každý nemusí být všude a u všeho. Ale divadelní představení je zde jednou za rok. Když jsme byli na premiéře
uvedené hry v Markvarticích, přišlo na tamní dvě odpolední představení přes 200 lidí. Podotýkám, že Markvartice u Sobotky mají cca 400 obyvatel v pěti obcích. Z našich téměř sedmi set přišlo do sálu chabých
třicet. I ti ale kvitovali snahu a výkony divadelníků a myslím, že všichni přítomní si alespoň trochu zábavy
v amatérském představení našli. Pokud se nad tím zamyslím, uvědomím si, že celé vystoupení mělo rozhodně větší úroveň, nežli blitky v mainstreamových televizích, u kterých naši spoluobčané tráví pozoruhodnou spoustu času.
-ck-

Markvartičtí byli přivítáni naším Svazem žen. Výborný nápad opět
navodil skvělou atmosféru hned od začátku. Po červeném koberci
vstoupili divadelníci do sálu, kde byli slavnostně uvítáni a zároveň
jim byly předány sošky divadelních Markvartů, jakýchsi obdob slavných filmových trofejí. Hosté pak dle svého přání navštívili kostel
sv. Martina, kde se jim přednáškou o historii věnoval Robert Blanda. Pan Branda z Markvartic pak zahrál na varhany a šlo se z kopce.
Začínalo totiž divadlo.

Školní klub KOTVA

Duben 2018
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Obec Markvartice
USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva obce
Markvartice, které se konalo dne
5. 3. 2018
od 18:00 do 19:25 hodin
ve společenské místnosti kabin TJ
SK Markvartice
Zasedání Zastupitelstva obce (dále
též jako „zastupitelstvo“) zahájil
starosta obce Tomáš Renka (dále
jako „předsedající“).
Zasedání Zastupitelstva obce byli
přítomni: Tomáš Renka, Ing. Libor
Kunte, Jaroslav Flieger, Ing. Petr
Hodboď, Hana Didíková, Alice Mitrušková, Jiří Zach, Radek Burián,
Jan Ihnát
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Předsedající konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z
celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Usnesení č. ZO 18 02 01 - Určení
ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající určil zapisovatelku paní Gabrielu Vitoušovou a dále navrhl ověřovatele zápisu - pana Jana
Ihnáta a pana Jaroslava Fliegera. K
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 18 02 02 – Schválení
programu 2. veřejného zasedání
ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje program 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Markvartice v roce
2018.
Program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95
odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu 2. zasedání
ZO Markvartice
3) Kontrola usnesení a činnost OÚ
od minulého VZZO
4) Strategický plán obce Markvartice
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5) Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ Markvartice
6) Schválení smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu
7) Rekonstrukce vnitřních prostorů
kabin u hřiště
8) Podání žádosti o dotaci – obec
Veselé
9) Zrušení knihovny
10) Spolufinancování projektu výstavby nové hasičské zbrojnice
v případě získání dotace
11) Prodej přívěsného vozíku
12) Diskuze
13) Závěr
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.

Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 18 02 06 – Rekonstrukce vnitřních prostor kabin u
hřiště
Zastupitelstvo obce schvaluje rekonstrukci vnitřních prostor kabin u
hřiště.
Po odečtení venkovních prací je rozpočet 2.561.151,- Kč vč. DPH.
Pro 6 zastupitelů, 2 byli proti (p.
Ihnát, p. Hodboď), 1 se zdržel (p.
Mitrušková).

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

Usnesení č. ZO 18 02 07 – Podání
žádosti o dotaci – obec Veselé
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci – obec Veselé.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.

Bod č. 3 programu – Kontrola
usnesení a činnost OÚ od minulého
VZZO
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informace o činnosti OÚ a o kontrole usnesení od minulého VZZO.

Usnesení č. ZO 18 02 08 – Zrušení
knihovny
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení knihovny.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
1 se zdržel (p. Kunte).

Usnesení č. ZO 18 02 03 – Strategický plán obce Markvartice
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhotovení strategického plánu obce
Markvartice.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.

Usnesení č. ZO 18 02 09 – Spolufinancování projektu výstavby nové
hasičské zbrojnice v případě získání
dotace
Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování projektu výstavby nové
hasičské zbrojnice v případě získání
dotace.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.

Usnesení č. ZO 18 02 04 – Konkurz
na ředitele ZŠ a MŠ Markvartice
Zastupitelstvo obce schvaluje, že se
nebude vypisovat konkurz na ředitele ZŠ a MŠ Markvartice.
Pro 5 zastupitelů, 3 byli proti (p.
Hodboď, p. Ihnát, p. Didíková), jeden se zdržel (p. Mitrušková)
Paní Mitrušková nehlasovala vůbec.
Usnesení č. ZO 18 02 05 – Schválení
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o
právu provést stavbu
Zastupitelstvo obce schvaluje
smlouvu č. 734/2017 o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu
„Markvartice – zkapacitnění odtoku
dešťové vody u školy se zaústěním
do vodoteče Bystrá“.

Usnesení č. ZO 18 02 10 – Prodej
přívěsného vozíku
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
přívěsného vozíku za cenu Kč 1.000,Kč.
Pro 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.

Ověřovatelé zápisu:
Jan Ihnát,
Jaroslav Flieger,
Starosta
Tomáš Renka,
Místostarosta
ng. Libor Kunte, Ph.D.
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OPAKOVANÉ POŠKOZOVÁNÍ
OVOCNÝCH ALEJÍ A NIČENÍ
OBECNÍCH KOMUNIKACÍ
Již si nepamatuji, ve kterém roce
vysadila obec první ovocné stromořadí podél obecní cesty za kostelem. Zato si pamatuji, že brzy poté
byla "neznámým" vandalem část
stromů posekána mačetou nebo
jiným sečným nástrojem. Všichni,
kteří nejsou lhostejní ke svému okolí a chovají aspoň minimální úctu k
práci druhých, tuto prasárnu (jak
tehdy výstižně popsal situaci ve
Zpravodaji místostarosta Kunte)
pochopitelně odsoudili. Jenže kde
nejsou svědci, tam není žalobce a
tudíž pachatel zůstává "neznámý".
Na zvlčilou pubertální mládež bych
to nesváděl - ti jsou zalezlí u svých
mobilů a tak "daleko" se většinou
pěšky již nevydávají. Na podzim
2015 jsme se členy občanského
spolku Triangl vysadili část stromořadí podél geodety vytyčené obecní
cesty, která snad již letos na podzim
bude konečně vybudována ve směru na Olešku. Na jaře 2016 jsme
museli část stromů o kousek přesadit z důvodu nepřesného umístění,
na podzim jsme z dalšího grantu,
který se nám podařilo získat od Na-

dace Partnerství, dosázeli zbylý
úsek při vyústění cesty u chatové
osady v Olešce. Vloni jsme zjistily
dva poškozené stromy (včetně
opěr), letos byly poškozeny opěry
již asi u dalších téměř patnácti stromů. Poškození bylo u všech takřka
identické - "kdosi" některé opěrné
kůly přesekal ve stejné výši (nabízí
se možnost, že k tomu došlo při
průjezdu nějakého zemědělského
stroje připojeného za traktorem),
jiné kůly jsou povalené nebo vyvrácené a pohozené i se stromky bokem. Pro úplnost ještě připomínám
poškození dalších stromů ve stromořadí vysazeném obcí podél cesty
do sedla mezi Veselkou a Vysokým
lesem, ke kterému došlo před rokem. Navíc se zdá, že se ohradníky
sousedních pastvin podél cesty od
kostela jaksi "přiblížily" ke stromořadí.
V pondělí 26. března jsem byl jako
zástupce Trianglu se svými dvěma
kolegy přítomen jednání na OÚ,
které na náš podnět svolal starosta
obce s paní Novákovou, majitelkou
pozemků, které sousedí se všemi
třemi poškozenými stromořadími.
Paní Nováková se netají názorem,
že jí zejména jabloně v blízkosti jejich pastvin vadí. O nějakém poškozování stromů ale dle vlastních slov

nic neví. Místostarosta vyzval paní
Novákovou (+ přítomného pana
Kratochvíla), zda by vedle své
úspěšné farmářské činnosti mohli
respektovat i aktivity jiných lidí. Vysazování ovocných stromořadí není
nic nového a protifarmářského.
Stromořadí se jen postupně vrací
do krajiny, jak to bývalo v minulosti
běžné. V krátké diskuzi mj. zazněla
připomínka, že těžké plně naložené
zemědělské stroje ničí obecní komunikace a že by tudíž vlastník
těchto strojů měl přispívat na obnovu komunikací. Tyto komunikace
(např. cesta do sedla u Veselky) nejsou stavěny na podobnou zátěž,
takže dochází k jejich výrazné devastaci. Odezva žádná, absence sebemenšího náznaku ochoty k domluvě, zato po chvíli se přítomní
farmáři uraženě zvedli s tím, že to
nadále nehodlají poslouchat a odešli. Asi není nutné dále toto jednání
komentovat. Jen pevně doufám, že
vedení obce bude hledat všechny
možné právní prostředky jak donutit farmáře, aby neničili nadměrnou
tonáží obecní cesty. Přál bych si pochopitelně i to, aby ustalo neustálé
poškozování nově vysazených stromů. Ale ...
R. Tulka

Koleje u zničené opěry dokazují, že ji těžko
zničili cyklisté.

Ohradníky u cesty za kostelem jsou stromům stále blíže.

Cesta do sedla na Veselíčko byla opravena
v roce 2011. Dnes je
zničená.
Duben 2018

Poškozené opěry stromů u cesty na Olešku
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SVAZ ŽEN

OSLAVA MDŽ
Ve čtvrtek 8. března se konala již tradiční oslava Mezinárodního dne žen. Pro všechny ženy a dívky byl připraven
malý dárek v podobě srdíčka, přání a od pana místostarosty dostaly květinu. Jako již tradičně vystoupily děti ze základní školy. Mladší děti předvedly hru na flétničky a členové hudebního kroužku zahrály a zazpívaly. Příjemné odpoledne pak pokračovalo hudbou manželů Novákových, kteří zpívali a hráli k tanci a poslechu. Věříme, že se všem
slavnostní odpoledne líbilo a těšíme se na příští rok a další oslavu MDŽ.

JARMARK

VELIKONOČNÍ JARMARK
Abychom si mohli se žáky dovolit v
rámci vzdělávacího programu i něco
neobvyklého, bylo rozhodnuto, že
po absenci tradičního vánočního
jarmarku proběhne jarmark velikonoční, jehož výtěžkem si na to
"neobvyklé" sami vyděláme.
Často jsme do vyrábění velikonočních dekorací zapojili i rodiče žáků,
popř. i další příbuzné, a to především
u žáků 1. stupně. Ve 2. třídě dokonce
proběhly, spolu s maminkami, tvořivé velikonoční dílny, kde vznikaly
výrobky určené k prodeji.
V onen jarmareční den se sál místního Obecního domu (Óčka) zaplnil
stánky plnými zajíčků, oveček, kuřátek, slepiček, husiček, kraslic, věnečků, zápichů, ale i domácích mazanců,
perníčků, lineckého cukroví, jidášků,
pomlázek, kraslic a dalších velikonočních dekorací.
Jarmark měl velkou návštěvnost
místních i přespolních občanů a tak i
výdělek byl úctyhodný, zároveň však
zasloužený.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem rodičům, příbuzným i přátelům školy, kteří ke zdaru akce přiložili ruku k dílu a pomohli s vyráběním všeho možného zboží, určeného
k prodeji. Velmi si této pomoci vážíme! Děkujeme!
Mgr. Jana Prokešová

Duben 2018

Upřímně tímto děkuji všem, kteří se jakkoli
podíleli na přípravě a realizaci velikonočního
jarmarku základní školy či tuto akci podpořili
během předprodeje. Váš zájem nás těší a je
pozitivním impulsem k další činnosti. Osobně
si pak dovoluji poděkovat a vzdát pomyslný
hold sestrám Pavle a Petře Buriánovým, které
již několik let pomáhají zdobit perníčky, které
s dětmi ve škole pečeme a které jsou již tradičně vyhledávaným zbožím na našich jarmarcích pro svou mimořádnou uměleckou kvalitu
a kreativitu.
Mgr. Z. Fliegerová
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Máte svou vlastní studnu a chcete zajistit rozbor vody, kterou čerpáte? Zdravotní ústav nabízí následující službu:
Rozsah stanovení:










VODA

ROZBOR PITNÉ VODY

Escherichia coli
koliformní bakterie
amonné ionty
dusičnany
dusitany
TOC
pH
železo nebo mangan
tvrdost (Ca, Mg)

Rozsah rozboru odpovídá vybraným ukazatelům vyhlášky č. 252/2004Sb., přílohy č. 5—Krácený rozbor.

CENA: 750,- Kč vč. DPH (620,- bez DPH)

Obsahuje: rozbor vzorku, vystavení protokolu s výsledky, vystavení odborného posudku (bez odběru, tisku a expedice protokolu)

V případě zájmu o kompletní rozsah kráceného rozboru dle vyhlášky 252/2004 Sb., Přílohy č. 5, je ceníková cena 1.250,- Kč vč. DPH (1.033,- Kč
bez DPH)

Pro rozbor je nutné vyzvednutí vzorkovnic na pracoviští Zdravotního ústavu.
Nejbližší pracoviště: Děčín, Březinova 444/3, tel. 477 751 310, 606 648 338. Další pracoviště na www.zuusti.cz

Vážení spoluobčané.
Obec Markvartice se rozhodla zpracovat Strategický plán
rozvoje obce. Abychom zjistili, jak se Vám v obci žije, co
Vás pálí či co by se podle Vás
mělo zlepšit, předkládáme k
vyplnění dotazník. Výstupy z
tohoto dotazníku budou jedním z významných podkladů pro připravovaný
Strategický plán. V tomto čísle Zpravodaje je přiložen jeden výtisk dotazníku.
Výtisk slouží pro jednoho občana. Po

jeho vyplnění je nutné jej odevzdat na
Obecním úřadě. Pokud se v domácnosti
najde více zájemců, kteří chtějí vyjádřit
svůj názor, je možno postupovat následujícími způsoby:
1) Mají li další příslušníci domácnosti
zájem o vyplnění dotazníku, mohou si
jej vyzvednout na Obecním úřadě, kde
jej následně odevzdají či vyplní přímo
zde.
2) Dotazník lze vyplnit pomocí internetového portálu
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSekpPzZqbdv0E3YreAg5HB9g6UOCDu3lQnJTUlOCFIAs7oZQ/viewform

3) Chcete-li se podílet na plánování aktivně, přihlaste se do skupiny pro strategické plánování:
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfq3HNRA5nA2D9d5LDACErcwxIcrbbStk_5sibP-q4FZ9z-w/
viewform

DOTAZNÍK

STRATEGICKÝ ROZVOJ

4) Nemáte-li na jednání pracovní skupiny časový prostor, napište Vaše podněty a návrhy zde:
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScwshhlyXFJunpNv5ul_l4HamgaTS1d8rZHxLak4q8kvpnfg/
viewform
Děkujeme předem za náměty a hlavně
spolupráci.
NABÍDKA ÚP

ÚŘAD PRÁCE—NABÍDKY
Určitě není příjemné, pokud se člověk
ocitne bez zaměstnání. Úřad práce nyní
nabízí několik rad, jak postupovat, pokud se člověk v této složité životní situaci ocitne.

BURZA PRÁCE DĚČÍN 2018
Realizáror: Úřad práce ČR

Čtvrtek 17. května 2018 10:00—17:00 hod.
Společenský dům Střelnice
Prezentace zaměstnavatelů rozmanitých oborů z Děčínska a okolních regionů.
Duben

5

NÁZOR

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

NA CO BYCHOM SI NEMĚLI
V MARKVARTICÍCH ZVYKAT
aneb hlasování o (ne)vypsání
výběrového řízení na pozici ředitele
školy
Pět zastupitelů se na posledním
zasedání rozhodlo, že obec nebude
vypisovat výběrové řízení na ředitele základní a mateřské školy. I když
byl tento bod předem uveden v pozvánce, nakonec pět zastupitelů
hlasovalo pro nevypsání výběrového řízení a své rozhodnutí bohužel
odmítli zdůvodnit. Níže se pokusím
vysvětlit, proč s tímto rozhodnutím
nesouhlasím.
Veřejné zasedání zastupitelstva proběhlo 5. 3. 2018. Jedním z bodů bylo právě i hlasování o nevypsání výběrového řízení na pozici ředitele ZŠ
a MŠ. Pro přiblížení uvádím, že
současný ředitel pan Kroupa je v
této pozici od roku 1998, to
znamená 20 let. Vzpomínám si, že
na škole začínal působit, když jsme
se do obce přistěhovali a náš syn
nastoupil doII.4.Místo—
třídy. Na základní
školu chodila
i
naše
Koubkovidcera, takže ji
po celou dobu samozřejmě velmi
podporujeme a fandíme jí.
Vzdělávání našich dětí má
v rodinném žebříčku vysokou
prioritu, a proto si dovoluji reagovat
na rozhodnutí části zastupitelů,
kteří nechtějí vypsat výběrové řízení
v naší „Malé škole s Velkým
srdcem”.
Školský zákon č. 561/2004 Sb. zřizovateli, tj. obci, jednoznačně nenařizuje vypsání výběrového řízení a
umožňuje řediteli ZŠ prodloužit
pracovní smlouvu o dalších 6 let v našem případě až do roku 2024.
Pan Kroupa by tedy 5 let vykonával
pozici, kdy bude již v důchodovém
věku.
Zastupitelé obce po spoustě dotazů
občanů a dlouhé diskuzi veřejně
hlasovali za nás občany. Pro
nevypsání výběrového řízení
Duben 2018

hlasovalo 5 zastupitelů (p. Renka,
p. Kunte, p. Zach, p. Fligr, p. Burian).
3 zastupitelé hlasovali pro vypsání
výběrového řízení (p. Didiková, p.
Hodboď, p. Ihnát). Zastupitelka Alice Mitrušková nehlasovala.
Při diskuzi před hlasováním o nevypsání výběrové řízení jsem se zastupitelů ptala, proč nechtějí výběrové
řízení vypisovat a jaké k tomu mají
důvody. Přítomným občanům bylo
sděleno, že „školská rada společně
s panem Kroupou uzavřela ústní
dohodu se starostou obce o
prodloužení dalšího působení o 3
roky z důvodu dokončení
rozpracovaných projektů školy.”
Zajímavé je, že stejnou situaci řeší
například v Benešově nad Ploučnicí,
kde se rozhodli výběrové řízení
vypsat.
Dále mě zajímalo, jestli současný
ředitel školy předložil alespoň koncepční záměr, určitou vizi, dalšího
rozvoje a směřování základní a mateřské školy. Starosta obce nám odpověděl, že „žádná koncepce předložena nebyla”. Koncepcí jsou prý
zmíněné rozpracované projekty. S
touto odpovědí nemohu souhlasit,
protože rozpracované projekty přece může dokončit i případný nový
ředitel.

hled na věc nebo novou příležitost.
Zastupitelé svým rozhodnutím tuto
šanci na příštích 6 let promarnili. A
jejich rozhodnutí je pro nás občany
důležité ze dvou důvodů.
Za prvé, tímto článkem nijak nekritizuji a neshazuji dosavadní práci pana Kroupy. Naopak, naši školu zná
nejlépe, takže by pro něj bylo pravděpodobně velmi snadné svůj post
obhájit. Pro současné vedení školy a
učitele by ale bylo jistě skvělou motivací, pokud by viděli nové nápady
na rozvoj naší školy. Je to naprosto
běžná praxe, o kterou jsme tímto
rozhodnutí zastupitelů přišli.
Za druhé, jako občance je mi velmi
líto, že zastupitelé nedokázali své
rozhodnutí přítomným občanům
řádně vysvětlit. Na opakované otázky spíš mlčeli, případně se odpovědím vyhýbali. Výsledek pět ku třem
samozřejmě vyšel z demokratického
hlasování, které respektuji, ale nesouhlasím s tím, že zastupitelé nedokáží své rozhodnutí zdůvodnit,
případně o něm diskutovat. To je
problém, protože každé podobné
rozhodnutí na naší malé obci se nás,
občanů, bezprostředně dotýká. Pokud zastupitelé nedokáží zdůvodnit
proč nechtějí vypsat výběrové řízení
na ředitele školy, příště nemusí chtít
zdůvodnit nemalé investice do sportovního areálu, prodej obecních
pozemků, či jiné budoucí projekty.

Podle mého názoru nemohlo
Paní Bednářová převýběrové řízení naší škole v žádném
Myslím,
že bychom si jako občané
bírá cenu
případě ublížit. Naopak jí mohlo
neměli zvykat a u části zastupitelposunout dopředu a současnou
stva by se nemělo stávat zvykem, že
pozici ředitele pana Kroupy navíc
se rozhoduje „o nás bez nás”. Ještě
ještě posílit. Nepředpokládám, že by jednou tedy touto cestou zdvořile
se o tuto pozici hlásila kvanta
prosím zastupitele obce o zdůvoduchazečů. Ze školského zákona totiž
nění jejich rozhodnutí.
vyplývají poměrně přísné
požadavky.
Jsem přesvědčená, že škola a změna
by měla být základem života i
v Markvarticích.
Dalších 6 let bez koncepce?!
Nerozumím tomu, proč se lidé bojí
změn. Proč? Vždyť změna má
spoustu významů. Změna je život,
změna přináší nový vítr, nový po-

Jana Milichovská
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MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

FOTBAL

ŠIBŘINKY
Opět plný sál „Óčka“ přivítal v první
březnovou sobotu návštěvníky a
masky v reji tradičních Šibřinek.
Předtančení děvčat z České Kamenice rozproudilo zábavu a večer byl
plný veselí. Letošní masky opět připravily několik zajímavých překvapení a kreativních počinů. Připomeňme
například nefalšovaného
„houmelesa“. Ze všeobecného hlasování v soutěži o nejlepší masku
vyšli vítězně Vikingové, těsně následováni nadpozemskou grupou startrekovských individuí, jež do sálu
vnesla vesmírný mír. Lze konstatovat, že Šibřinky byly povedené a je
dobré se těšit na další.

MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok
2018/2019
3. května 2018 od 13:00
do 16:00 hod.
Evidenční listy je možné vyzvednout v
MŠ do 2.5.2018.
K zápisu se dostaví rodiče s dítětem.
U zápisu rodiče (zákonní zástupci) předloží
svůj občanský průkaz, rodný list a očkovací

průkaz dítěte
Duben 2018

ZÁPIS
do 1. ročníku ZŠ

ZÁPISY

ZÁPIS DĚTÍ DO

pro školní rok
2018/2019
18. dubna 2018 od
13:00 hod. do 16:00 hod.
v budově 1. stupně
K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi
narozenými od 1.9.2011 do 31.8.2018 a zákonní zástupci dětí, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad povinné školní
docházky
Další informace na webu ZŠ a Obce.
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MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

NABÍDKA

FLORBAL

NATRUC VODĚ
Několika snímky se vracíme ke zdařilému florbalovému turnaji, jehož osmý ročník byl pořádán v naší sportovní hale. Turnaj sám byl plný překvapení. Kdysi neporazitelní vítězové—
místní Lišáci, spadli letos až na předposlední místo. No a jejich potencionální následníci
Myšáci byli poslední. Holt bez tréninku to nejde. To bylo vidět na vzestupu ostatních týmů,
například našich hasičů, kteří hrají florbal celou zimu a již nejsou těmi otloukánky, na kterých si dříve ostatní týmy vylepšovali skóre. Letos tedy vyhrálo mužstvo z habartických
amatérů. Příští ročník se uvidí, komu se bude dařit lépe.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
V průběhu měsíců května až července, bude probíhat závěrečná etapa takzvaných pozemkových úprav, které v naší obci probíhají od roku 2010. Stát na své náklady vybuduje vytypované a schválené polní cesty, které budou zpevněny a upraveny tak, aby
se majitelé dostali s mechanizací ke svým pozemkům. Při těchto úpravách bude odváženo velké množství zeminy. Některá bude uložena na deponii v katastru obce, jinou bude firma, která bude práce provádět, odvážet pryč. Pokud by se mezi Vámi nalezl někdo, kdo by měl o zeminu zájem, nahlaste toto na Obecním úřadě. Samozřejmě, že je možné objednat pouze celý naložený nákladní automobil, technicky není realizovatelné rozvážet zeminu po kubících nebo na přívěsných vozících. Máte li tedy
zájem o zeminu a vhodný přístup na Váš pozemek (vjezd pro náklaďák), oznamte toto na OÚ. Zemina bude přivezena zdarma.
T. Renka

JINÉ

CO NÁS ČEKÁ
30. dubna

ČARODĚJNICE
od 19:00 na hřišti
Po setmění bude malá

STEZKA ODVAHY!
19. května

Turnaj ve stolním tenisu
„O pohár starosty“
2. června

DEN DĚTÍ
Odpoledne na hřišti a v obci!

14.—15. 4. 2018
21.—22. 4. 2018
28.—29. 4. 2018
1. 5. 2018
5.—6. 5. 2018
8. 5. 2018
12.—13. 5. 2018
19.—20. 5. 2018
26.—27. 5. 2016
2.—3. 6. 2018
9.—10. 6. 2018
16.—17. 6. 2018
23.—24. 6. 2018
Duben 2018

Chystáte se v létě na dovolenou do ciziny? Připomínáme několik důležitých rad.
Požádejte včas o cestovní pas. Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů zaplatíte správní poplatek 600,- Kč, dítě do 15 let 100,- Kč.
Pokud nestihnete lhůtu 30 dnů, může vám být pas vydán ve zkrácené lhůtě
6 dnů. Řádně si ale připlatíte. Správní poplatek je 4.000,- Kč, u dítěte 2.000,- Kč.

Od 1.7.2017 dochází ke změnám ve lhůtách a výši správních poplatků.
Máte li platný cestovní pas, zkontrolujte, do kdy platí. Hodláte li cestovat mimo
EU, zjistěte si u velvyslanectví daného státu, jakou minimální dobu platnosti
pasu cizí stát vyžaduje. Doba může být i 6 měsíců ode dne vstupu nebo vycestování z území cizího státu. Zjistěte, zda ke vstupu nepotřebujete vízum!
V zemích EU můžete použít platný občanský průkaz. Ten platí jako cestovní
doklad i v Norsku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Islandu, Albánii, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Makedonii, Moldávii, Gruzii a Srbsku.

MUDr. Plyuschakov Oleksandr
MUDr. Sudová Olga
MUDr. Bolfíková Renata
MUDr. Vojtěch Vladimír
MDDr. Klevetová Magdalena
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
MUDr. Křemenová Alena
MDDr. Barcal Pavel
MUDr. Hladík Pavel
MUDr. Bolfíková Renata
MUDr. Křemen Adolf
MUDr. Vojtěch Vladimír
MUDr. Hladík Pavel

Myslbekova 404/23, Děčín I
Fügnerova 600/12, Děčín I
Varšavská 1862/7, Děčín VI
28. října 110, Děčín I
J.Š.Baara 692/26, Děčín V
Myslbekova 404/23, Děčín I
Sokolská 129, Děčín IX
J.Š.Baara 692/26, Děčín V
Weberova 1537/7, Děčín VI
Varšavská 1862/7, Děčín VI
Teplická 270, Jílové
28. října 110, Děčín I
Weberova 1537/7, Děčín VI

412 519 622
412 513 989
412 535 930
412 151 056
412 507 588
412 519 622
412 544 539
412 507 588
412 539 298
412 535 930
412 550 343
412 151 056
412 539 298

ZUBNÍ
POHOTOVOST
DĚČÍN

ZUBAŘI

Pro bližší informace sledujte obecní webové stránky, zprávy informačního systému
a plakátovací plochy.

RADA NA CESTY
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