MARKVARTICKÝ

ZPRAVODAJ
19. ročník

číslo 6

prosinec 2018

Mše svaté o vánočních svátcích v našich kostelích
Pondělí 24. prosince Štědrý den
Jetřichovice

16:00
Mařenice
21.00
Srbská Kamenice 22:30
Růžová
24:00

Arnoltice
20:00
Malá Bukovina 21:00
Horní Prysk 22:30
Markvartice 24:00

Úterý 25. prosince Slavnost Narození Páně
Srbská Kamenice 09:30
Malá Bukovina 15:00
Srbská Kamenice 9:30

Horní Habartice11:00
Jedlka
16:30

Středa 26. prosince sv. Štěpána
Markvartice 11:00

Mařenice 17:00

Úterý 1. ledna 2019 Slavnost Matky Boží Panny Marie
Srbská Kamenice 9:30

Prosinec 2018

Růžová 11:00

Horní Habartice 15:00

Jedlka 16:30
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MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ
USNESENÍ

Obec Markvartice

USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva obce
Markvartice, které se konalo dne
22. 11. 2018
od 18:00 do 18:45 hodin
v kabinách sportovního areálu
Zasedání Zastupitelstva obce (dále
též jako „zastupitelstvo“) zahájil starosta obce Tomáš Renka (dále jako
„předsedající“).
Zasedání bylo řádně svoláno
v souladu s ustanovením § 91 a § 93
zákona o obcích. Všem zvoleným
členům byly zaslány pozvánky a zveřejnění bylo provedeno na úřední
desce Obecního úřadu Markvartice a
na webových stránkách obce.
Zasedání Zastupitelstva obce byli
přítomni: Tomáš Renka, ing. Libor
Kunte, Jaroslav Flieger, Karel Hladík,
ing. Václav Kolman, Jiří Komárek,
ing. Petr Hodboď, ing. Jakub Nerad
Omluveni: Petr Milichovský
Neomluveni: 0
Předsedající konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Bod č. 1 – Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající určil jako zapisovatelku z jednání paní Gabrielu Vitoušovou.
Zastupitelstvo obce určuje jako ověřovatele zápisu pana Jaroslava
Fliegera a pana Karla Hladíka.
Usnesení č. ZO 18 08 01 – Schválení
programu 8. veřejného zasedání ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje program 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Markvartice v roce
2018.
Program:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení doplněného programu
8. zasedání ZO Markvartice
4) Rozpočtové opatření č. 5/2018
5) Zpráva o hospodaření obce 1 –
10/2018
6) Schválení podání žádosti o dotaci
na opravu komunikace pod nádražím
7) Schválení podání žádosti o dotaci
z POV
8) Schválení podání žádosti o dotaci
z FÚK
Prosince 2018

9) Zastupování starosty v době jeho
nepřítomnosti
10) Hodnotící komise na rok 2019
11) Schválení podání nabídky na
koupi hasičské cisterny
12) Pokyn starosty k provedení fyzické inventarizace majetku
13) Schválení zhotovitele na opravu
vjezdů a vybudování dlážděného
rigolu a zatravňovací dlažby
14) Diskuze
15) Závěr

Náhradníci: ing. Jakub Nerad, ing.
Václav Kolman, ing. Libor Kunte
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.

Usnesení č. ZO 18 08 08 – Schválení
podání nabídky na koupi hasičské
cisterny
Zastupitelstvo obce schvaluje podání nabídky na koupi hasičské cisterny.
nabídka: pan starosta navrhl cenu
2.700.005,- Kč
nabídka: pan ing. Nerad navrhl cenu
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
2.500.005,- Kč
nikdo se nezdržel.
Zastupitelstvo obce schválilo první
Zasedání se řídí jednacím řádem
nabídku.
schváleným 11. 11. 2010.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
2 se zdrželi (pan ing. Nerad a ing.
Usnesení č. ZO 18 08 02 – Rozpočto- Hodboď)
vé opatření č. 5/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje RozUsnesení č. ZO 18 08 09 – Popočtové opatření č. 5/2018, které je
kyn starosty k provedení fyzické
přílohou tohoto usnesení.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, Inventarizace majetku
Zastupitelstvo obce schvaluje pokyn
nikdo se nezdržel.
starosty k provedení fyzické Inventarizace majetku.
Bod č. 2 – Zpráva o hospodaření
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
obce 1-10/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nikdo se nezdržel.
zprávu o hospodaření obce 110/2018.
Usnesení č. ZO 18 08 10 – Schválení
Usnesení č. ZO 18 08 03 – Schválení zhotovitele na opravu vjezdů, vybudování dlážděného rigolu a zatravpodání žádosti o dotaci na opravu
ňovací dlažby
komunikace pod nádražím
Zastupitelstvo obce schvaluje podá- Zastupitelstvo obce schvaluje jako
ní žádosti o dotaci z MMR na opravu zhotovitele na opravu vjezdů, vybudování dlážděného rigolu a zatravkomunikace pod nádražím.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, ňovací dlažby firmu Silnice a mosty
Děčín, IČ 25042751, Oblouková
nikdo se nezdržel.
416/39, Děčín 1,
Usnesení č. ZO 18 08 04 – Schválení za celkovou cenu 176.678,86 Kč bez
DPH.
podání žádosti o dotaci z POV
Zastupitelstvo obce schvaluje podá- Pro 7 zastupitelů, 1 byl proti (pan
ing. Nerad), nikdo se nezdržel.
ní žádosti o dotaci z POV.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se zdržel.
Usnesení č. ZO 18 08 05 – Schválení Ověřovatelé zápisu
podání žádosti o dotaci z FÚK
Zastupitelstvo obce schvaluje podá- Jaroslav Flieger
ní žádosti o dotaci z FÚK.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, Karel Hladík,
nikdo se nezdržel.
Starosta
Usnesení č. ZO 18 08 06 – Zastupování starosty v době jeho nepřítom- Tomáš Renka,
nosti
Zastupitelstvo obce schvaluje, že
v době nepřítomnosti starosty ho Místostarosta
bude zastupovat místostarosta obce.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Ing. Libor Kunte, Ph.D.
Usnesení č. ZO 18 08 07 – Hodnotící
komise na rok 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje hodnotící komisi na rok 2019.
Členové komise: Karel Hladík, Jaroslav Flieger, ing. Petr Hodboď

V Markvarticích dne 28. 11. 2018
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BETLÉM

Čtvrtek 29.11. byl pro Markvartiním perníčků pomohly p.Říhová
ce mimořádným dnem. Světlo
(Markvartice) s dcerami. Mnoho
světa spatřil betlém, který byrodičů přispělo dárečky do vánoční
chom chtěli každoročně obohatit
loterie. Osobní mimořádné poděkoo další figuru. Sál Obecního domu
vání pak patří JUDr. Pavle Buriánose proměnil v provizorní skanzen,
vé, která je člověkem se širokým
kde se mohli návštěvníci přenést
srdcem a mimořádně šikovnýma
do dob našich předků a dozvědět
rukama, za výrobu a nezištné darose více o zvycích a tradicích
vání obsáhlého sortimentu vánočv adventním čase (více samostatních dárků a dekorací škole
ný článek na str. č.4)). Vánoční
k prodeji (letos tento dar čítal 2 platmosféru zajistili mladí hudebníné přepravky a 6 krabic rozličných
ci a zpěváci ZŠ svými vystoupeníplodů její ruční práce). Tradičně
mi, děti měly možnost zapojit se
také pomohla se zdobením perníčdo výtvarných dílniček a nechyběl
ků.
ani tradiční školní jarmark či oblíNerada jmenuji zúčastněné během
bená vánoční loterie.
jakékoli akce, protože se mi vždy
Letošní jarmark byl, co se nástane, že na někoho, byť opravdu
vštěvnosti a zisku týče, tím nejneúmyslně zapomenu a on se pak
slabším za posledních 12 let. Po
cítí právem dotčen. Na organizaci
čtyřiceti minutách od zahájení
tohoto komponovaného večera se
prodeje, kdy se přehnala první
účastnilo tolik dospěláků, mládežnívlna kupujících, už prodej velmi
ků a dětí, že opravdu není v mých
skomíral, navíc byla velká zima,
silách uvést jména všech. Prosím,
foukal silný vítr, který mnoho výodpusťte mi to.
robků poškodil či přímo znehodUpřímně děkuji všem, malým i velnotil ještě během příprav. Velmi
kým, kteří přispěli ke zdárnému průslabý zisk také poznamenaly vyso- běhu toto slavnostního večera. Je
ké náklady – stuhy, lepidla,
mi radostí a ctí s vámi spolupracopřízdoby, látky, svíčky, polystyrevat!
nové díly, které se za poslední
Mgr. Z. Fliegerová
roky výrazně zdražily a tak se nezřídka stává, že na jednom výrobku máme minimální zisk, protože
při zvýšení ceny by byl neprodejný. To nás ale neodradí od odhodlání s dětmi tvořit i nadále.
Nastalou situaci jako vždy zachránili lidičkové, kteří sponzorsky věnovali výrobky: manželé
Bížovi, p.Hybášková,
p.Hronková, p.Šlechtová, p. Procházková, p. Machková, p. Říhová ze Srbské Kamenice, která
též vedla výtvarné dílničky. Cukroví napekly: p. Baronová,
p.Labašová a p. Říhová
„pečícího komanda“, kteří se nejvíce podíleli
z Markvartic, materiál na vyrá- Zástupci
na pečení cukroví, perníčků a rohlíčků na jarbění dodaly: p.Hakl, p. Vojtěmark. Natálie Techlová, Petra Schlögelová,
chovský, p.Kubešová. Se zdobeOndřej Mitruška, Denisa Skalická, Klaudie Malá.

BETLÉM

MARKVARTICKÝ BETLÉM VE
ZKRATCE
Slavnostní odhalení: 333. den roku 2018, tedy 29.11. 2018
Inspirace: tvorba výtvarníka Jiřího
Škopka
Návrhy figur: Mgr. Marcela Zákravská
Materiál: šalovací překližka
Barvy: syntetické emaily
Upevnění: roxorové bodce
Výtvarné zpracování: základní
nátěry byly provedeny žáky ZŠ
Markvartice během projektového
týdne u Máchova jezera v květnu
2018
Finální podoba: Barbora Švihnosová, Ester Zákravská, Jiří Urban –
žák 6.tř., děvčata jsou t.č. studentkami gymnázia Česká Kamenice
Výroba ukotvení: p. Jindřich Švihnos
Osvětlení: 5 LED lamp napojených
na veřejné osvětlení se spotřebou
20W/1 lampa
Rozmístění figur: Mgr. Z. Fliegerová, Mgr. M. Hajná
Instalace, osvětlení, výroba přístřešku: pracovníci OÚ Markvartice
Záštita: T. Renka, starosta obce

POSTUP
VÝROBY
FIGUR :
- Návrh
- Vyřezání a
předkreslení
- Podkladový
nátěr
- Finální tvorba
- Instalace

Děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli na výrobě a instalaci betléma v naší obci. Jedná se skutečně
o mimořádný počin, který zaslouží obdiv a uznání. Kladné odezvy místních i přespolních jsou velmi
potěšující. Věřím, že se betlém stane každoroční ozdobou Markvartic v adventním čase.
Tomáš Renka, starosta
Prosinec 2018

3

ROK 2018
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Stejně jako v minulých letech, snažíme se ohlédnout za uplynulým rokem a bilancovat.
Proto přinášíme malé ohlédnutí za rokem 2018. Shrňme si alespoň nejdůležitější investiční akce v obci, které ještě minulé obecní zastupitelstvo realizovalo buďto v rámci obecního rozpočtu nebo za přispění dotací od různých subjektů.
Uvádíme pouze akce většího investičního rozsahu (krom betléma), které přesahují
20.000,- Kč a jsou skutečně „vidět“. Opravy, údržba obecního majetku a nákup zařízení v
nižší relaci nezmiňujeme. Také do souboru nezařazujeme akce, které v katastru Markvartic proběhly, ale finanční spoluúčast obce byla nulová. Tím máme na mysli například
opravu komunikace č. 13 od benzínové pumpy do Veselé, kterou provedlo ŘSD. Sátu se
také podařilo dokončit pozemkové úpravy a jejich vrcholem je letošní zprovoznění historických obecních cest, které mají nyní takový povrch, že se po nich dostanou ke svým pozemkům v extravilánu obce nejen jejich vlastníci, ale i jiní uživatelé, například turisté.
Doufáme, že i v budoucích letech se nám podaří znovu investovat do obecního majetku
tak, aby nám všem v obci sloužil k plné spokojenosti.

OPRAVA KOMUNIKACE OD
MILFAITŮ KE KŘIŠŤANŮM
VČETNĚ PŘÍKOPŮ A NÁJEZDŮ.
Částka: 982.699,- Kč
Dotace od MMR: 384.459,- Kč

NOVÝ NÁBYTEK A VÝMĚNA
DVEŘÍ NA SÁLE
OBECNÍHO DOMU
Částka: 372.143,- Kč
Dotace od KÚ : 223.286,- Kč

Prosinec 2018

OPRAVA KOMUNIKACE KOLEM
BYTOVEK NA TŮMÁKU

PARKOVIŠTĚ U BYTOVEK NA
TŮMÁKU

Částka : 364.436,- Kč

Částka: 38.429,- Kč

Vlastní zdroje

Vlastní zdroje

REKONSTRUKCE KABIN
U HŘIŠTĚ
Čístka: 2.491.753,- Kč
Dotace sportovcům od MŠMT :
1.495.051,- Kč

PARKOVIŠTĚ U BYTOVEK NA
KŘIŽOVATCE U KAPITÁNA
Částka: 35.643,- Kč
Vlastní zdroje

4

2018
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LÁVKA PŘES POTOK U SAJDLŮ
( + ASFALTOVÉ NÁJEZDY)

OPRAVA AUTOBUSOVÝCH

CHODNÍKY U PŘECHODU

ZASTÁVEK

NA SILNICI Č. 13

Částka: 168.938,- Kč

Částka: 62.454,- Kč

Částka: 154.420,- Kč

Vlastní zdroje

Vlastní zdroje

Vlastní zdroje

OPRAVA HASIČSKÉ ZBROJNICE
Částka: 181.167,- Kč
Vlastní zdroje

OPRAVA DVOU VNITŘNÍCH
HŘBITOVNÍCH ZDÍ
Částka: 162.235,Kč
Vlastní zdroje

OPRAVA CHODBY A SCHODIŠŤ
NA OÚ (Č.P. 280)

ÚPRAVA HŘIŠTĚ ZA KABINAMI
(OBRUBNÍKY, POVRCH)

Částka: 128.616,- Kč

Částka: cca 25.000,- Kč

Vlastní zdroje

Vlastní zdroje

Prosinec 2018

ZHOTOVENÍ ARCHIVU OÚ
V PŮDNÍM PROSTORU Č.P. 280
Částka: 84.610,- Kč
Vlastní zdroje

OBECNÍ BETLÉM
Částka cca 12.000,- Kč
Vlastní zdroje
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KONCERT

JARMARK

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

ADVENTNÍ ZVYKY A TRADICE NAŠICH
PŘEDKŮ V OBECNÍM DOMĚ
V letošním předvánočním čase si
naše škola připravila zajímavou a
poučnou expozici o tom, jak naši
prarodiče slavili Vánoce a jak se na
ně připravovali v adventním čase.
V poslední době se bohužel čím dál
častěji setkáváme s vřískající zelenou příšerkou, která nás v televizi upozorňuje, že jestli chceme
zažít opravdu krásné Vánoce,
stačí si vzít půjčku, pořídit sobě i blízkým dárek za desetitisíce a pak už jen stačí splácet a
splácet....
Je skutečně smutné, že mnoho
lidí právě kvůli takovémuto pojetí
Vánoc buď tyto svátky nesnáší a
snaží se je tzv. přežít, případně
mnoho lidí před vánočním šílenstvím prchá někam do teplých krajin
s přesvědčením, že je to správné a
prospěšné.
Podíváme-li se o několik desítek let
zpátky, zjistíme, že generace našich
předků Vánoce ctila, a velmi se na
ně těšila, že to byl čas čehosi nadpozemského, kouzelného a neobyčejného, co přinášelo do každodenního
všedního, a často nelehkého, života
slavnostní ráz, světlo, naději a
sounáležitost. Vánoce měl zřejmě
každý hluboko v srdci. Snad také

ADVENTNÍ KONCERT
V neděli 9. prosince uspořádali členové Trianglu v kostele sv. Martina
již pátý adventní koncert. První tři v
letech 2014-2016 se uskutečnily v
ještě nedokončených prostorách a
proběhly v trochu komornějším duchu - zpěvák byl doprovázen klávesistou. Každé z jejich tří vystoupení
bylo příjemným zpestřením předvánočního období. V minulém roce
jsme do zrekonstruovaného kostela
pozvali Kytlický chrámový sbor, jehož vystoupení zanechalo ve všech
přítomných hluboký dojem. Letos
jsme pozvali ústecké pěvecké sdružení Bel Canto (= krásný zpěv) vedené prof. Janou Scholzeovou. Prošli
jím lidé, kteří se posléze věnovali
zpěvu profesionálně, je v něm ale
mnoho takových, kteří zpívají pro
Prosinec 2018

proto, že k tomu byl veden svými
rodiči a prarodiči a sám tuto stopu
přirozeně předával dále svým dětem a vnukům.
Naše tradice by měly mít kontinuitu.
Neměli bychom je opouštět a znevažovat je, např. pod vlivem křičící
televizní reklamy. Zvláště v této době, kdy k
nám do

Evropy
jiných kultur a vyznání.

míří lidé

Bývá někdy těžké uvědomit si, že
Vánoce nejsou pro našince kamion
plný tmavé limonády, který řídí Santa Klaus.
A jak to tedy je s Vánocemi a adventem doopravdy?
Částečnou odpověď na tuto otázku
mohli najít návštěvníci expozice,
která byla naší školou připravena na
sále Obecního domu u příležitosti
rozsvícení vánočního stromu a

radost, byť zpěvu věnují vedle svého
zaměstnání třeba většinu volného
času.
První písně zazněly z kůru za doprovodu varhan, další již sólistky (+ jeden zpěvák) souboru zazpívaly za
doprovodu klavíru v přední části
kostela před lavicemi. Celkem zaznělo 26 písní v češtině z nejrůznějších částí Evropy (např. i dánská,
lucemburská, španělská, maltská,...). Koncert zakončila série českých koled. Po devatesáti minutách
úžasné hudby odcházeli návštěvníci
sice promrzlí, ale zato plni dojmů z
mimořádného hudebního zážitku.
Rozehřát a posílit se všichni vystupující i diváci mohli na faře, kde bylo
připraveno pohoštění - horké, slané
i sladké.
Vstupné na koncert bylo stejně jako
v minulých letech dobrovolné. Výtě-

obecního Betléma.
Ten, kdo se nenechal zastrašit mrazivým počasím a počkal si na prohlídku v Óčku, mohl se dozvědet
mnoho zajímavého o adventním a
vánočním období a mohl ho vidět
tak, jak ho vnímali a prožívali naši
předkové. Na sále probíhalo živé
představení adventních postav Barborek, Lucek, Mikuláše se svojí
družinou, Ambrože a tří králů v podání žáků ( převážně ) 8.třídy, ale
také zde byla vystavena spousta
exponátů, výtvarných prací a
encyklopedických informací,
přibližujících minulé časy.
Velký dík na tomto místě patří zástupkyním sdružení Triangl, které nám ochotně pomohly
s průvodcovstvím a neváhaly se
kvůli této akci obléknout i do krojů.
Ohlas návštěvníků byl, zdá se, veskrze pozitivní. Lidé odcházeli z prohlídky se slovy díků za dotek starých
časů, za příjemné předvánoční zastavení i za přiblížení dosud nepoznaných informací. A o to nám, kteří
jsme tuto expozici připravovali, v
podstatě šlo. Děkujeme vám všem,
kteří jste si na prohlídku udělali čas
a kteří jste naši snahu ocenili. Přejeme vám krásné, klidné a radostné
Vánoce!
Jménem všech organizátorů
Mgr. J. Prokešová

žek letos věnujeme Nadaci Dobrý
Anděl, která podporuje rodiny, jež
se dostaly do finanční tísně po propuknutí onkologického nebo jiného
závažného onemocnění u některého
z členů rodiny.
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Vážení spoluobčané, drazí sportovní příznivci.
Děkujeme Vám za přízeň, kterou jste nám během uplynulého roku projevovali a také za pomoc, kterou se nám celou sezónu z různých stran dostávalo. Přejeme si, aby spolupráce na
všech úrovních, od obecního zastupitelstva až po pořádání společných akcí se školou a dalšími složkami ,byla na dobré úrovni a aby naše snažení i v příštím roce přineslo spoustu
sportovních zážitků a mnoho dobrého pro celou obec.
Přejeme Vám, Vašim blízkým a známým krásné vánoční svátky a v novém roce 2019 mnoho
úspěchů, rodinné pohody a hlavně zdraví.

FOTBAL

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

Za TJ SK Markvartice Ing. Václav Kolman, předseda

SETKÁNÍ U KULATÉHO
STOLU – ČERVENÝ DVŮR
Vážení spoluobčané,
během přípravy rozpočtu obce na
rok 2019, se domluvila většina zastupitelů na nutnosti pohnout
s opravou naší jediné kulturní památky v obci, kterou je Červený
dvůr nebo-li dům č. p. 1. V rámci
dotace z Fondu Ústeckého kraje
nebo v rámci dotace – Program rozvoje venkova, chceme požádat o
finanční prostředky na pořízení projektové dokumentace k provedení
stavby. Nyní jsme ve fázi, kdy máme hrubou představu, co bychom

v této budově chtěli provozovat a
jakým způsobem vést diskuzi
s případným projektantem. Naším
cílem je však přitáhnout k tomuto
dílu i vás – OBČANY MARKVARTIC,
abyste spolu s námi vytvořili smysluplný projektový záměr, který
bude na dlouhou dobu jasným
dokumentem, jak připravovat
opravu Červeného dvora a co tam
v budoucnu provozovat.
Chtěli bychom vás tedy všechny
vyzvat ke spolupráci. Přibližně ve
druhé půlce ledna roku 2019 budete informováni o pořádání prvního SETKÁNÍ U KULATÉHO STOLU, během kterého se pobavíme
co s Červeným dvorem, ale třeba i

tomu doposud. V případě, opakovaných útěků psa bude majitel dohledán a bude s ním zahájeno správní
řízení ve smyslu obecní vyhlášky o
psech. Je přeci zcela zbytečné, abychom si naši pěknou obec nechali
znečišťovat psy nezodpovědných
paniček a páníčků.

UPOZORNĚNÍ

la pravidelně a soustavně. Kromě
toho, že pomočí každý sloupek, patu
Už jsem psal minimálně jedenkráte o keře či pneumatiku vozidla, zanechávají po sobě i hromádky výkalů. Ty
nešťastném, volném pobíhání psů
po vesnici. Pokud pes není agresivní jsou většinou nastraženy
na nejméně vhodném místě, takže
a neútočí na kolemjdoucí, možná
při otevření vlastní branky většinou
bychom byli ochotni občasný výlet
psí lejno elegantně rozšlápneme.
takovéhoto tuláka tolerovat. Jenže
Velmi žádáme všechny majitele psů,
je tu jiný problém! Poměrně velké
množství psů se toulá po vesnici zce- aby si své miláčky hlídali lépe než je

Libor Kunte, místostarosta obce
s jinými objekty či pozemky. Do té
doby máte čas na přemýšlení. Budeme se tedy těšit na setkání, které by
mělo přinést společné řešení některých palčivých problémů obce. Toto
první by však bylo zaměřeno předně
na Červený dvůr.
Libor Kunte, místostarosta obce

KULATÝ STŮL

A ZASE TI PSI!

Vážení manželé
Miščíkovi.
Dovolte, abychom
Vám u příležitosti
Vaší platinové svatby popřáli další roky spokojeného rodinného života.
Zároveň vám přejeme, aby Vaše zdraví
bylo tak pevné a trvalé, jako je pevné a
trvalé Vaše manželské pouto.
Obec Markvartice.
Prosinec 2018
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POZOR: ZMĚNY O SVÁTCÍCH !
Ukládání tříděného odpadu (pytle) neprovádějte 23.12, ale
ve středu 26.12.2018 (svoz 27.12.2018) !
SBĚRNÝ DVŮR BUDE v sobotu 29.12.2018 UZAVŘEN !
Obecní úřad bude uzavřen v pondělí 31.12.2018,
pošta bude o silvestru otevřena od 08:30 hod. do 10:30:hod.
22.—23.12.2018
24.12.2018
25.12.2018
26.12.2018
29.—30.12. 2018
31.12.2018
1.1.2018
5.—6.1.2019
12.—13.1.2019
19.—20.1.2019
26.—27.1.2019
2.—3. 2.2019

MUDr. Charvát Tomáš
MUDr. Křemen Adolf
MDDr. Daniela Kadlecová
MUDr. Hladík Pavel
MUDr. Vojtěch Vladimír
MUDr. Charvát Pavel
MUDr. Milič Lukáš
MUDr. Hladík Pavel
MUDr. Křemen Adolf
MUDr. Charvát Pavel
MDDr. Barcal Pavel
MUDr. Plyuschakov Oleksandr

U Přívozu 18/4 Děčín III
Teplická 270 Jílové
Teplická 1850/60A, Děčín
Weberova 1537/7, DěčínVI
28. října 110 Děčín I
J.Š.Baara 692/26 Děčín V
Anenská 385/2 Děčín 1
Weberova 1537/7, DěčínVI
Teplická 270 Jílové
J.Š.Baara 692/26 Děčín V
J.Š.Baara 692/26, Děčín V
Myslbekova 404/23, Děčín I

9.—10. 2.2019
16.—17.2.2019

MUDr. Křemenová Alena
MDDr. Barcal Pavel

Sokolská 129, Děčín IX
J.Š.Baara 692/26, Děčín V

23.—24.2.2019

MUDr. Hladík Pavel

Weberova 1537/7, DěčínVI

Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu starostovi, zastupitelům,
paní Fliegerové, učitelům a žákům naší školy a všem, kteří se podíleli na
realizaci našeho markvartického obecního betlému. Tento nepřehlédnutelný betlém je překrásnou vánoční dominantou naší vesnice a dotváří
tak kouzelnou atmosféru nejkrásnějších svátků v roce - Vánoc, svátků
lásky, klidu, pohody a setkávání s rodinou. Děkujeme.
Alena a Milan Bartoníčkovi
Vážení spoluobčané obce, blíží se vánoční čas a konec roku. Dovolte,
abych nám všem popřál radostné Vánoce a nový rok. A také aby se
nám dařilo, v těchto i dalších dnech, dělat lidem radost a byli pozorní
postřehnout, když někdo chce dělat radost nám.
Hezké Vánoce a šťastný nový rok, Jakub Nerad

412 511 619
412 550 343
412531330
412539298
412 151 056
412 507 588
412 511 482
412539298
412 550 343
412 507 588
412507588
412 519 622
412 544 539
412507588
412539298

ZUBNÍ
POHOTOVOST
DĚČÍN

JJINÉ

ZUBAŘI

UPOZORNĚNÍ

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

Konec roku 2018 s
Trianglem
V prosinci pořádáme již tradičně
hned několik akcí pro veřejnost.
Po adventním koncertu
se uskuteční

24. prosince od 15 hodin
Vánoční zpívání
v kapličce u Švihnosů.
Poslední den v roce
následuje další

Silvestrovský výšlap.
31.12. ve 13 hodin
Přejeme všem spoluobčanům i jejich rodinám či blízkým
požehnané Vánoce a krásný, pozitivní, úspěšný a hlavně
ve všech směrech zdravý rok 2019.
Obec Markvartice
Prosinec 2018

vyrážíme od dřevěného rozcestníku
(křižovatka u Kopeckých) na Triangl,
kde se společně rozloučíme se starým rokem - ohniště zajištěno, dobroty na opečení a přípitek sebou.
Na obě akce zveme širokou veřejnost.
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