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VÝSKYT ROSNIČKY ZELENÉ V MARKVARTICÍCH OPĚT POTVRZEN !
Věřím, že zpráva v nadpisu nadchla všechny markvartické přírodomilce, protože výskyt rosničky zelené je indikátorem určité kvality životního prostředí. Rosnička zelená, někdy také nazývaná stromová, latinským pojmenováním
Hyla arborea, je v České republice zákonem přísně chráněna, coby silně ohrožený druh naší původní fauny. Rosnička je malá, její drobné tělíčko dorůstá délky pouze 30–50 mm. Zcela typická je svým výrazně zeleným zabarvením
s hnědým až černým bočním proužkem táhnoucím se přes oko a stříbřitě lesklým břichem.
Rosnička je pro většinu lidí podvědomě spojena s vodou, ale opak je pravdou. Z našich žab je právě rosnička nejméně vázána na vodu. Většinu svého letního života totiž tráví ve větvích, na listech keřů, na rákosí. Do vody se vydává
pouze na několik dní, aby se zde rozmnožila, tzn. nakladla vajíčka, ze kterých se líhnou pulci, kteří svou přeměnu
dokončují zpravidla v červenci. Rosnička dospívá obvykle v prvním roce po přezimování (v této fázi je i rosnička na
snímku). K rozmnožování však dochází až druhý či třetí rok života rosničky.
A co udělat pro rosničku, aby se v našem okolí objevovala hojněji? Jedná se především o vybudování i malých vodních nádrží třeba jen s plochou okolo 1 m2, kam rosnička naklade vajíčka, a kde se vylíhnou pulci. V tůňce pro líhnutí
by neměli být žádné ryby ani tzv. „zelení“ skokani, protože obě skupiny živočichů si na pulcích rosniček báječně pochutnají… V okolí by měla růst vyšší vegetace např. nějaký keř nebo vyšší byliny, které záměrně intenzivně nesečeme a necháváme je vyrůst a vykvést. Na těchto rostlinách pak rosnička obvykle tráví celou sezónu. Ale ani přímý
kontakt vodní plochy s vyšší vegetací není podmínkou! Osobně jsem viděl pulce rosničky i v kaluži na lesní cestě, kde
v okolí nebyla vegetace několik desítek metrů.
Její hlasový projev je velmi zajímavý a odlišný od vše našich druhů žab. Poslechnout si jej můžete na internetové
adrese http://www.rozhlas.cz/hlas/zaby/_zprava/rosnicka-zelena--85684 kde získáte i další informace o této překrásné žabce. Pokud někdo z vás vybuduje nádrž pro rosničky a bude korunován úspěchem, neváhejte mě kontaktovat. Rád přijdu a žabky nafotím, stejně jako jsem to udělal na zahradě u Labašů a Říhových. Tady si jedna z rosniček
oblíbila porost okurek a cuket, na kterých působí obzvláště fotogenicky. Nu, posuďte sami…
Libor Kunte, místostarosta obce
Srpen 2018
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USNESENÍ

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ
Obec Markvartice

USNESENÍ
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce
Markvartice, které se konalo dne 28.
6. 2018
od 18:00 do 18:45 hodin v Červeném
dvoře č. p. 1
Zasedání Zastupitelstva obce (dále též
jako „zastupitelstvo“) zahájil starosta
obce Tomáš Renka (dále jako
„předsedající“).
Zasedání Zastupitelstva obce byli přítomni: Tomáš Renka, Jaroslav Flieger,
Alice Mitrušková, Jiří Zach, Jan Ihnát,
Radek Burián
Omluveni: Ing. Libor Kunte, Ing. Petr
Hodboď, Hana Didíková
Neomluveni: 0
Předsedající konstatoval, že přítomno
je 6 členů zastupitelstva (z celkového
počtu 9 všech členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Usnesení č. ZO 18 04 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 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 18 04 02 – Schválení
programu 4. veřejného zasedání ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje program 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Markvartice v roce 2018.
Program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.
1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení doplněného programu 4.
zasedání ZO Markvartice
3) Kontrola usnesení a činnost OÚ
od minulého VZZO
4) Rozpočtové opatření č. 2/2018
5) Schválení zhotovitele a podpis
smlouvy na opravu místní komunikace
„Potoční“
6) Schválení podpisu smlouvy
s Ústeckým krajem na akci „Kulturní
dům“
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7) Schválení podpisu smlouvy s obcí
Veselé – dotace na opravu hřbitovní zdi
8) Schválení zhotovitele a podpis
smlouvy – výměna 4 dveří v Obecním
domě
9) Schválení zhotovitele a podpis
smlouvy – druhá část přechodu pro
pěší na silnicí č. I/13
10) Schválení zhotovitele a podpis
smlouvy – oprava hasičské zbrojnice
11) Schválení nákupu židlí a stolů do
Obecního domu
12) Schválení podání výzvy na opravu
komunikace u bytovek na Tůmáku
13) Diskuze
14) Závěr
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Zasedání se řídí jednacím řádem
schváleným 11. 11. 2010.
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,
sekací rameno, strouha u Havlíčků,
propustek k vodárně, parkoviště u bytovky, oprava střechy jídelny začne
v červenci, byla podána žádost na opravu komunikace pod nádražím, o prázdninách malování školy, komunikace PÚ.
Usnesení č. ZO 18 04 03 – Rozpočtové
opatření č.2/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.2/2018, které je přílohou
tohoto usnesení.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 18 04 04 – Schválení
zhotovitele a podpis smlouvy na opravu místní komunikace „Potoční“
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele na opravu místní komunikace
„Potoční“ firmu SaM silnice a mosty
Děčín, Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ 25042751.
Celková cena 797.768,52 Kč vč. DPH
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 18 04 05 – Schválení
podpisu smlouvy s Ústeckým krajem
na akci „Kulturní dům“
Zastupitelstvo schvaluje podpis
smlouvy s Ústeckým krajem na akci
„Kulturní dům“.

Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 18 04 06 – Schválení
podpisu smlouvy s obcí Veselé – dotace na opravu hřbitovní zdi
Zastupitelstvo obce schvaluje podpis
smlouvy s obcí Veselé – dotace ve výši
30.000,- Kč na opravu hřbitovní zdi.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 18 04 07 – Schválení
zhotovitele a podpis smlouvy – výměna 4 dveří v Obecním domě
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele výměny 4 dveří v Obecním domě pana Josefa Málka, Osadní 1201/5,
Děčín VI, IČ 88311216 za celkovou cenu
66.600,- Kč.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 18 04 08 – Schválení
zhotovitele a podpis smlouvy – druhá
část přechodu pro pěší na silnici č. I/13
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele pana Rudolfa Čebiše, Stará
Oleška 42, 405 02 Huntířov,
IČ 71849777, za celkovou cenu
122.162,- Kč vč. DPH.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 18 04 09 – Schválení
zhotovitele a podpis smlouvy – oprava
hasičské zbrojnice
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele pana Otakara Bížu, Boženy
Němcové 185, 407 22 Benešov nad
Ploučnicí, IČ 74361490, za celkovou
cenu 124.467,- Kč vč. DPH.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 18 04 10 – Schválení
nákupu židlí a stolů do Obecního domu
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup
160 židlí a 40 stolů do Obecního domu
za celkovou cenu 305.544,- Kč vč. DPH
a dopravy. Dodavatelem je Sádlík
s.r.o., Moravský Písek.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 18 04 11 – Schválení
podání výzvy na opravu komunikace u
bytovek na Tůmáku
Zastupitelstvo obce schvaluje podání
výzvy na opravu komunikace u bytovek
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na Tůmáku. Předběžný rozpočet
390.000,- Kč.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Ověřovatelé zápisu
Jan Ihnát,
Jaroslav Flieger,
Starosta
Tomáš Renka,
Místostarosta
Ing. Libor Kunte, Ph.D.
V Markvarticích dne 4. 7. 2018

Obec Markvartice

USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice, které se konalo dne 12. 7.
2018
od 18:00 do 18:40 hodin v Červeném
dvoře č. p. 1
Zasedání Zastupitelstva obce (dále též
jako „zastupitelstvo“) zahájil starosta
obce Tomáš Renka (dále jako
„předsedající“).
Zasedání Zastupitelstva obce byli přítomni: Tomáš Renka, Alice Mitrušková,
Jiří Zach, Hana Didíková, Ing. Petr Hodboď
Omluveni: Ing. Libor Kunte, Radek Burian, Jaroslav Flieger, Jan Ihnát
Neomluveni: 0
Předsedající konstatoval, že přítomno
je 5 členů zastupitelstva (z celkového

Srpen 2018

počtu 9 všech členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Usnesení č. ZO 18 05 01 - Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající určil zapisovatelku paní
Gabrielu Vitoušovou a dále navrhl ověřovatele zápisu - pana Hanu Didíkovou
a pana Jiřího Zacha. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Pro 5 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 18 05 02 – Schválení
programu 5. veřejného zasedání ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje program 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Markvartice v roce 2018.
Program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.
1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení doplněného programu 5.
zasedání ZO Markvartice
3) Kontrola usnesení a činnost OÚ
od minulého VZZO
4) Dodatek nájemní smlouvy č. 2 TJ SK
Markvartice
5) Schválení zhotovitele a podpis
smlouvy na opravu místní komunikace
na Tůmáku u bytovek
6) Schválení podpisu „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a Smlouvy o
právu provést stavbu“
7) Záměr prodeje pozemku p. č. 3262
8) Záměr prodeje části pozemku p. č.
1619/2
9) Diskuze
10) Závěr
Pro 5 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.

Zasedání se řídí jednacím řádem
schváleným 11. 11. 2010.
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 05 03 – Dodatek
nájemní smlouvy č. 2 TJ SK Markvartice
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek
nájemní smlouvy č. 2 TJ SK Markvartice.
Pro 5 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.

Usnesení č. ZO 18 05 04 – Schválení
zhotovitele a podpis smlouvy na opravu místní komunikace na Tůmáku u
bytovek
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele na opravu místní komunikace
na Tůmáku u bytovek firmu Zemní a
dopravní stavby Hrdý Milan, s. r. o. ,
Dobrná 48, IČ 25475819 za cenu
364.436,29 Kč vč. DPH. Dokončení realizace do 30. 9. 2018.
Pro 5 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 18 05 05 – Schválení
podpisu „Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a Smlouvy o právu provést
stavbu“
Zastupitelstvo schvaluje podpis
„Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti
a Smlouvy o právu provést stavbu č. IV12-4016941/VB02“- název stavby: DC
Markvartice, ppč 1886/1, nové kNN
Pro 5 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 18 05 06 – Záměr prodeje pozemku p. č. 3262
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr
prodeje pozemku p. č. 3262
Důvod – dle ustanovení § 87 zákona o
obcích pro tento bod nehlasovala nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce
Pro 4 zastupitelé, nikdo nebyl proti, 1
se zdržel (pan Zach)
Usnesení č. ZO 18 05 07 – Záměr prodeje části pozemku p. č. 1619/2
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje části pozemku p. č. 1619/2
Pro 5 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Ověřovatelé Zápisu:
Hana Didíková
Jiří Zach,
Starosta
Tomáš Renka,
Místostarosta
Ing. Libor Kunte, Ph.D.
V Markvarticích dne 16. 7. 2018
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VOLBY

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
Termín voleb do obecních zastupitelstev je
pátek 5. října (14:00 - 22:00) a
sobota 6. října (8:00 - 14:00).
Volební místnost volebního okrsku Markvartice se nachází v budově č.p. 60—Mateřská škola.
Senátní volby konané v tomtéž termínu, se naší obce netýkají.
Přinášíme kandidátní listiny subjektů, které se budou
ucházet o hlasy voličů v Markvarticích.
Kandidátní listiny jsou získány z webu Českého statistického úřadu, volně jsou přístupné na www.volby.cz.
Jak volit, komu dát hlas nebo který subjekt preferovat, je
možné zjistit například na adrese
https://www.reflex.cz/jak-volit-komunalni-volby-listek .

„Hasiči Markvartice“

„PRO NÁŠ DOMOV“

Česká strana sociálně demokratická

„Sportovci Markvartice“
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

PRO OBNOVU OBCE

Červen 2018
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ČINNOST TJ SK MARKVARTICE
Jak je již z názvu patrné, činnost
naší organizace je zaměřena především
na sportování a pohybové aktivity.
Chtěl bych markvartické veřejnosti přiblížit trochu blíže činnost našeho spolku a to zejména ze dvou důvodů. Tím
prvním je obecně potřeba informovat o
našich aktivitách a tím druhým motivovat obecnou veřejnost k aktivní účasti
na sportování ať již prostřednictvím
naší organizace nebo jakýmkoliv jiným
způsobem.
Klub Tělovýchovné jednoty SK Markvartice byl založen v roce 1946 a je ještě u
mnohých v paměti naše oslava 70. výročí založení klubu před necelými dvěma lety. Naší snahou je pokračovat v
tradici klubu a vychovávat ke sportu
děti a mládež nejen z Markvartic, ale i
přilehlých obcí. Současný stav je takový, že naše organizace zastřešuje tři
fotbalové oddíly (starší přípravku, mladší žáky a A-mužstvo dospělých) a dva
oddíly stolního tenisu (A a B mužstvo).
Ještě v minulém ročníku jsme ve fotbalovém klubu měli oddíl dorostu, ale ten
již musel skončit z důvodu nedostatku
členů této věkové kategorie. Bohužel to
není jen náš problém, ale problém
obecně. V okrese Děčín se dorostenecká soutěž vůbec pro letošní ročník neotevřela z důvodů nedostatku mužstev
dorostenecké kategorie. Naše členská
základna čítá v současnosti 86 členů, z
toho je 73 členů fotbalu a 13 členů stolního tenisu. Z tohoto počtu je 47 členů
v dětském a dorosteneckém věku, což
je více než polovina. Pokud bychom
počet dětí a mládeže počítali pouze z
řad aktivních sportovců klubu, tak je
podíl této věkové kategorie téměř 70%.
A to je právě ten důvod, proč tu naše
organizace je a proč nadále chceme
svou práci dělat.
Celospolečensky bohužel klesá podíl
sportujících a pohybově aktivních dětí a
mládeže. Tento problém se nevyhnul
ani naší organizaci a již po několik let
nám členská základna pomalu klesá.
Velmi nás to mrzí. Tento problém už se
začíná řešit v rámci celé společnosti,
protože důsledky tohoto jevu mohou
mít dalekosáhlé následky nejen ve
sportovních odvětvích, ale také na
zdravotním stavu dětí, mládeže a obyvatelstva vůbec. Snad nikdo nepochybuje o bezprostředním pozitivním vlivu
sportování a pohybových aktivit na
Srpen 2018

nejen fyzické ale i duševní zdraví každého jedince. Jak se říká - nikdy není pozdě s tím začít, ale známé je rčení o tom,
že co se v mládí naučíš ... A zde je zcela
jasná a nepopiratelně jednoznačná
úloha rodičů a rodiny vůbec. Potýkáme
se s tím bohužel dnes a denně, kdy nám
mladí sportovci nechodí na tréninky či
zápasy "jen" proto, že je trochu zima,
nebo že prší ... Taky může mít babička
svátek anebo teta narozeniny ... Od
toho tu ale sport je, aby vychovával z
dětí trochu odolné a disciplinované
sportovce a nejen to. Nejen v kolektivním sportu se děti často naučí spolupracovat, naučí se podřizovat zájmům
mužstva nebo oddílu, pěstují přátelství,
vůli a odhodlání a mnoho dalších pozitivních vlastností, které se jim v budoucnu budou hodit nejen ve sportovním životě. Takže je to výzva především
rodičům - svěřte nám vaše děti do péče! Budou se o ně starat trenéři a funkcionáři, které to baví a mají mnohaleté
zkušenosti. Kdyby je to nebavilo, tak
věřte, že už by to dávno nedělali. Jiná
výrazná motivace tam skutečně není.
Děláme to proto, že máme zájem na
tom, aby se v obci sportovalo, nejsou
nám naše děti lhostejné, chceme, aby
se harmonicky vyvíjely, což bez pohybových aktivit není možné. Jde hlavně o
to, aby u nich docházelo k pohybovému
rozvoji již od útlého věku a je myslím
docela jedno, jestli to je zpočátku "jen"
fotbal nebo stolní tenis. Pohybové návyky jsou v tak nízkém věku dětí důležitější než konkrétní sport. Není nikde
napsané, že u fotbalu či stolního tenisu
musí i skončit. Nikomu nebráníme v
tom, aby v případě zájmu o jiný sport
mohl přestoupit do jiného sportovního
klubu. Odměnou pro nás bude kladný
vztah ke sportování jako takovému.
Naše organizace není uzavřený spolek,
uvítáme každého, kdo by chtěl v rámci
naší organizace provozovat i jiné sporty, pokud bude mít nějakou smysluplnou představu a plán. Rádi pomůžeme.
Jistě není žádným tajemstvím, že to
není jen o lidech, ale také o penězích.
Ale bez zaujatých nadšenců to nikdy
nepůjde. Co se týká financí, tak se stav
v poslední době pomalu zlepšuje.

vlastní aktivitou snažíme k provozování
naší hlavní činnosti zajistit také nějaké
prostředky. Tou hlavní vedlejší činností
je organizace již tradičních plesů a zábav. V posledních letech jsme schopni
si část příjmů do rozpočtu zajistit i z
některých dotačních titulů státních
organizací (Ústecký kraj, MŠMT) či naší
střešní organizace FAČR. Právě tyto
prostředky pomalu v celkovém poměru
příjmů rostou. V naší činnosti nás podporují i některé okolní obce (H. Habartice, Veselé, Huntířov, Jánská). Nicméně
nám všechny tyto prostředky náš roční
rozpočet kolem 250.000 Kč stále nepokryjí a musíme si část financí zajistit
sponzorskými dary. Situace se ale pomalu zlepšuje hlavně v oblasti dotací a
slibujeme si, že sponzorům do budoucna poněkud ulevíme. Chtěl bych v této
souvislosti zdůraznit, že všichni funkcionáři klubu dělají svoji práci zdarma.
Odměny dostávají pouze trenéři, ale
výši těchto odměn bych označil spíše
jako symbolickou. Byli bychom rádi a v
souvislosti se získáváním peněz z dotací
v to také doufáme, že budeme moci
výši odměn trenérům částečně navýšit.
Oddíly klubu trénují zpravidla dvakrát
týdně, o víkendech probíhají mistrovské soutěže. V letních a zimních přestávkách se organizují přípravy, občas
nějaká soustředění. Je to pro všechny
zúčastněné a především trenéry časově
poměrně náročné. Musím také vyzdvihnout i ty rodiče a ostatní, kteří klubu
pomáhají s dopravou především dětí na
utkání a turnaje. Je to pro nás významné nejen finančně, ale i organizačně.
Takže co dodat na závěr? Chtěl bych
poprosit a požádat především rodiče
těch nejmenších (můžou k nám začít
chodit již od 5-ti až 6-ti let), aby nám
důvěřovali a svěřili nám své ratolesti k
organizovanému pohybu a sportování,
pokud již nemají jiné pohybové či sportovní aktivity mimo naší působnost.
Rodiče těch již poněkud starších a zatím neaktivních dětí bych chtěl požádat, aby i je zkusili přesvědčit, že je pro
ně dobré a vhodné se účastnit pohybových aktivit. Máme s tím zkušenosti,
máme na to lidi i prostředky. A pro ty
dospělé? Přijďte se na své děti podívat,
přijďte fandit, přijďte nám pomoci!

Náš klub je financován z několika zdrojů. Tím hlavním zdrojem, bez kterého
bychom se určitě neobešli, je dotace od
Za TJ SK Markvartice Václav Kolman,
naší obce, které tímto za tuto finanční
podporu velmi děkuji. Dalším zdrojem předseda
příjmů jsou samozřejmě příspěvky členů a vedlejší činnost organizace, kde se
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CHYSTÁ SE VYHLÁŠKA
O REGULACI POUŽÍVÁNÍ
ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY
V reakci na poslední soukromou oslavu
ze dne 11. 8. 2018, při které byla použita zábavní pyrotechnika poměrně velkého rozsahu, jsme se rozhodli přijmout obecně závaznou vyhlášku, která
bude její použití výrazně omezovat.
Pokud ji Zastupitelstvo obce Markvartice přijme dne 13. 9. 2018 na svém posledním zasedání v současném složení,

vyhláška bude regulovat použití hlučné zábavní pyrotechniky a provádění
pyrotechnických efektů způsobujících
hluk a bude také upravovat výjimečné
zrušení nebo zkrácení doby nočního
klidu. Přijetí této vyhlášky v žádném
případě neznamená, že si občané nebudou smět udělat na zahradě oheň,
posedět s kytarou, grilovat maso atp.
Jedná se čistě o použití tzv. rachejtlí,
které způsobují světelné efekty a
hluk, čímž mohou obtěžovat některé
občany, ale snad ještě víc než lidi, děsí
tyto kratochvíle naše čtyřnohé miláč-

ky. Psi a kočky reagují na ohňostroj
většinou bezhlavým úprkem ve snaze
skrýt se. Náhodní ohňostrůjci si patrně
neuvědomují, že svou rozmařilostí způsobují velké problémy jiným, kteří si
nemohli své psy a kočky včas zabezpečit.
Každý, kdo bude chtít ohňostroj uspořádat mimo noci z 31. prosince na 1.
ledna, bude muset požádat o výjimku
na OÚ minimálně 30 dnů před pořádáním akce, aby úřad mohl včas informovat občany a ti si zajistili své psy, kočky,
ale i další zvířata.

Libor Kunte, místostarosta obce

POZVÁNKA

POZVÁNKA
Vážení spoluobčané,
Obec Markvartice Vás tímto zve na

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
NÁVRHU STRATEGICKÉHO PLÁNU OBCE MARKVARTICE
NA OBDOBÍ 2018 – 2028,
které se uskuteční:

čtvrtek 13.9.2018 od 16:30
na sáleObecního domu v Markvarticích (č.p.280).

JINÉ

8.9.—9.9.2018
15.9.—16.9.2018
22.9.—23.9.2018
28.9.—30.9.2018
6.10.—7.10.2018
13.10.—14.10.2018
20.10.—21.10.2018
27.10.—28.10.2018

MUDr. Milič Lukáš
MUDr. Vojtěch Vladimír
MUDr. Křemen Adolf
MUDr. Charvát Pavel
MUDr. Bolfíková Renata
MUDr. Rambousková Rita
MUDr. Křemen Adolf
MUDr. Sudová Olga

Anenská 385/2, Děčín I
28. října 110, Děčín I
Teplická 270, Jílové
J.Š.Baara 692/26, Děčín VI
Varšavská 1863/7 Děčín VI
Riegerova 773/72, Děčín I
Teplická 270, Jílové
Fügnerova 600/12, Děčín I

412511482
412151056
412 550 343
412 511 619
412 535930
412 526250
412 550343
412 513989

3.11.—4.11.2018

MDDr. Barcal Pavel

J.Š.Baara 692/26, Děčín V

412 507588

ZUBNÍ
POHOTOVOST
DĚČÍN

ZUBAŘI

Projednávaný dokument v elektronické podobě včetně aktuálních informací naleznete na webových stránkách obce Markvartice.
Námitky ke Strategickému plánu je možné podat nejpozději do 28.9.2018 osobně na veřejném projednání,
nebo písemně na předepsaný formulář, který je umístěn na webových stránkách obce Markvartice.
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!

SBĚR NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
V sobotu 15. září 2018

Baví tě hudba, tanec a gymnastika? Chceš se posunout o kus
dál?
PŘIDEJ SE K NÁM!

mezi 08:00—11:00 hod.

pořádají
NÁBOR DO ZÁVODNÍCH TÝMŮ DANCE CHEERLEADINGU
Věkové kategorie:
- přijímáme holky a kluky od 3 let
- do jednotlivých týmů budete
rozděleni po náborovém tréninku,
dle tanečních dovedností a věku.
- o rozdělení rozhodují trenéři.
Co tě čeká:
NÁBOROVÝ TRÉNINK, který proběhne
3. 9. 2018 od 16:00 do 18:00 hodin
na velkémsále KD Česká Kamenice (vchod od knihovny).
S sebou:

Sportovní oblečení, pevné boty na cvičení, gumičku do
vlasů, dostatek pití.

V uvedeném termínu připravte nebezpečný odpad před své domy. Které komodity budou zejména sváženy?
Nebezpečné odpady – AKU baterie,
vyřazené léky, plechovky od barev
a olejů, vyjeté oleje apod.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 18.8.2018 oslavila 70. narozeniny
paní Marie ZACHOVÁ.
Vše nejlepší do dalších let, hodně štěstí, pohody a hlavně zdraví. To Ti přeje z celého srdce
Tvá velká rodina.
Červen 2018

ROZTLESKÁVAČKY ČESKÁ KAMENICE, z. s.

TRENÉŘI :

Barbora Mazancová (tel. 604 470 231)
Karel Liška (tel. 722 776 007)
Markéta Tondrová (tel. 734 712 976)
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