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Před dvaceti lety se vám do rukou dostala první čísla obecního občasníku MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ.
Úplně první číslo vyšlo na konci roku 1998, kdy tehdy nový mladý starosta Petr Hodboď přišel s nápadem informovat o dění v obci pomocí
místního periodika.
20. ledna 1999 začal vycházet Zpravodaj jako opravdový časopis. Dodnes
si vybavuji ty nervy, které zrod prvních čísel doprovázely. V tiráži
zmíněného čísla 1/99 si můžeme přečíst, že bylo vydáno ve 23:55 hod.
Pobíhali jsme u Hodboďů po obýváku, prali se s Wordem 97, což rozhodně
nebyl žádný grafický program a přemlouvali tehdejší starostův počítač,
aby schroustal ještě jeden obrázek nebo nadpis. Když si pomyslím, do
jaké práce jsme se to troufale pustili, musím naši tehdejší odvahu připsat pouze tomu, že jsme netušili, co to všechno obnáší. Další čísla
již byla svěřena firmě Heran z Děčína a tak odpadlo to první násilí,
které jsme na sobě z nezkušenosti páchali.
Za uplynulých dvacet let se změnil nejen Zpravodaj, což lze zaregistrovat na další stránce, ale i jeho obsah. Grafika je dnes pokročilejší a
tisk je také na zcela jiné úrovni.
A co u vás. Také se něco změnilo? Když začal vycházet Zpravodaj a vám
bylo veselých čtyřicet, tak dnes se pomalu chystáte do důchodu. Z našich tehdy desetiletých dětí jsou třicátníci. A ti, co se tenkrát narodili? No tak těm je dneska (logicky) dvacet. To je překvápko, co?
-ckÚnor 2019
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První
dva
Zpravodaje,
ještě vytvářené na koleně
v
domácím
prostředí.
Vpravo tiráž z
prvního čísla
roku 1999.

Od čísla 3/99 byly Zpravodaje zpracovány a tištěny firmou 2hHeran v Děčíně. Redakční radu tvořili například M.
Hodboďová, Z. Fliegerová a Z. Klíma. V roce 2004 dokonce jedno číslo vyšlo již v barevném provedení. Na titulní
straně byla reportáž o nově opraveném mostě u Červeného dvora.

Ne vždy byly Zpravodaje stejného rozsahu a obsahu. Také jejich počet v jednotlivých letech kolísal. Někdy se jednalo jen o dvojlist, jindy, jako v roce 2005 vyšla za celý rok pouhá tři čísla. Tvorby leyoutu se ujal P. Culek mladší,
absolvent polygrafické školy a kolem něho se utvořila aktivní redakční rada. Nejprve Mirek Labuda ml., pak Tomáš Hodboď a Jakub Nerad.

Od roku 2006 vychází Zpravodaj barevně. Když se mládenci rozprchli do světa, byla vytvořena nová redakční rada. Nový vzhled dostal Zpravodaj v roce 2011 od J. Šrédla, též člena redakční rady. Po něm dva roky tvořil Zpravodaj po grafické stránce O. Culek, také absolvent rumburské polygrafky. V té době přestala fungovat redakční
rada a v roce 2014 se změnila i grafická tvář Zpravodaje.

Zpravodaj se tedy tiskl nejprve ve firmě Heran, pak na Městském úřadě v Děčíně a v některých případech i na
tiskárně v kanceláři OÚ. Před několika lety převzal zakázku p. Václav Kolman a tak i nyní, k všeobecné spokojenosti, držíte v rukou výtisk z jeho dílny.
Absolutně bezkonkurenčním
Zpravodajem bylo dubnové číslo z
roku 2007. Dokonalá aprílová
fabulace, kterou tehdejší pomaturanti vypustili mezi obecný lid,
zmátla spoluobčany tak dokonale,
že se dokonce objevily stížnosti
proti tomu, aby se zastávka metra
v dolní části obce jmenovala německy Rotenhof. Dodnes nepřekonaný (a nepřekonatelný) výtisk.
Únor 2019

Několik roků se v závěrečné tiráži Zpravodaje objevovala věta:
„Redakce si vyhrazuje právo odmítnout přijetí příspěvku i bez udání
důvodu.“ Tato noticka se již pár let neobjevuje. Vlastně se otiskne
vše, co na úřad e-mailem přijde. Někdy (vlastně vždycky) na poslední chvíli a pak je to vidět na grafice nebo v překlepech či gramatických chybách. Tomu se nevyhne žádný, a kdo někdy tiskoviny připravoval, jenom tuto skutečnost potvrdí. V předvolebních
letácích se objevilo přání, aby znovu začala pracovat redakční
rada. Od voleb ale ticho po pěšině. Tak měl někdo skutečně zájem o práci pro Zpravodaj, nebo to byl planý předvolební tah?
Najde se ten, kdo se ozve a redakci i přípravu Zpravodaje převezme? Motám se kolem toho od začátku a několik posledních let. S
lehkým srdcem tuto starost někomu předám.
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Obec Markvartice
USNESENÍ

Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

z 1. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice, které se konalo
dne 24. 1. 2019
od 18:00 do 18:45 hodin v kabinách
sportovního areálu

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

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, Jaroslav Flieger, Karel Hladík,
ing. Václav Kolman, Jiří Komárek, Petr Milichovský, ing. Jakub Nerad, ing. Petr Hodboď
Omluveni: Ing. Libor Kunte
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 19 01 01 –
Schválení doplněného programu 1.
veřejného zasedání ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje program
1. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Markvartice v roce 2019.
Program:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení doplněného programu 1.
zasedání ZO Markvartice
3) Rozpočtové opatření č. 7/2018
4) Kontrola usnesení a činnost OÚ od
minulého VZZO
5) Zpráva o hospodaření 1 – 12/2018
6) Administrace při realizaci akce opravy
místní komunikace k faře a pověření
starosty k podpisu smlouvy
7) Schválení podání žádosti z POV ÚK na
opravu komunikace k faře a spolufinancování této akce
8) Schválení smluv o zřízení služebnosti
č. IP-12-4007669/VB001 a č. IV-124016210/VB001 a pověření starosty
k podpisu těchto smluv
9) Prodej části pozemku p. č. 3262 dle
GP č. 757-195/2018
10) Schválení smlouvy a pověření starosty k podpisu této smlouvy na koupi
automobilové stříkačky TATRA 815
11) Schválení přijetí investičního úvěru
od ČS na spolufinancování nákupu automobilové stříkačky a pověření starosty
k podpisu smlouvy o úvěru
12) Prodej části pozemku p. č. 2864/1
dle GP č. 758-196/2018
13) Schválení zásad pro poskytování
dotací spolkům
14) Žádost o dotaci Myslivecký spolek
Skalka
15) Žádost o dotaci TJ SK Markvartice
16) Žádost o dotaci Triangl
17) Žádost o dotaci Svaz žen
18) Dodatek č. 4 smlouvy 1955 AVE
19) Schválení strategického plánu rozvoje obce Markvartice na období 20182028
20) Schválení nákupu stožárů a výložníků veřejného osvětlení
21) Diskuze
22) Závěr
Únor 2019

Bod č. 3 – Rozpočtové opatření č.
7/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Rozpočtové opatření č. 7/2018, které je
přílohou tohoto usnesení.
Bod č. 4 – Kontrola usnesení a činnost
OÚ od minulého VZZO
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu a činnost OÚ od minulého
VZZO.
Podána žádost na opravu komunikace
k Tošovským
Projektová dokumentace prostranství
OÚ, pozemky za hřištěm
Veřejné osvětlení – dodělat
Bod č. 5 – Zpráva o hospodaření 1 –
12/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Zprávu o hospodaření 1 – 12/2018, která je přílohou tohoto usnesení.
Usnesení č. ZO 19 01 02 – Administrace při realizaci akce opravy místní
komunikace k faře a pověření starosty
k podpisu smlouvy
Zastupitelstvo obce schvaluje administraci při realizaci akce opravy místní komunikace k faře. Paní Bc. Alena Bílková,
Kamenická 504/30, 405 02 Děčín, IČO
62782771. Dle příkazní smlouvy č.
10/2019
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se zdržel.
Usnesení č. ZO 19 01 03 – Schválení podání žádosti z POV ÚK na opravu
komunikace k faře a spolufinancování
této akce
Zastupitelstvo obce schvaluje podání
žádosti z POV ÚK na opravu komunikace
k faře a spolufinancování této akce.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 19 01 04 – Schválení smluv o zřízení služebnosti č. IP-124007669/VB001 a č. IV-12-4016210/
VB001 a pověření starosty k podpisu
těchto smluv
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy o
zřízení služebnosti č. IP-12-4007669/
VB001 a č. IV-12-4016210/VB001. Přípojka NN .
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 19 01 05 – Prodej
části pozemku p. č. 3262 dle GP č. 757195/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
části pozemku p. č. 3262 dle GP č. 757195/2018 - 863 m2 za 50,-Kč/m2 + veškeré náklady s tím spojené platí kupující.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 19 01 06 – Schválení smlouvy a pověření starosty
k podpisu smlouvy na koupi automobilové stříkačky TATRA 815
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu
na koupi automobilové stříkačky TATRA
815.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 19 01 07 – Schválení přijetí investičního úvěru od ČS na
spolufinancování nákupu automobilové
stříkačky a pověření starosty k podpisu
smlouvy o úvěru
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí
investičního úvěru od ČS na spolufinancování nákupu automobilové stříkačky.

Pro 7 zastupitelů, 1 byl proti (ing. Hodboď), nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 19 01 08 – Prodej
části pozemku p. č. 2864/1 dle GP č.
758-196/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
části pozemku p. č. 2864/1 dle GP č. 758
-196/2018 – 232 m2 za 70,- Kč + veškeré
náklady s tím spojené platí kupující .
Pro 8 zastupitelů, nikdo byl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. ZO 19 01 09 – Schválení zásad pro poskytování dotací spolkům
Zastupitelstvo obce schvaluje zásady
pro poskytování dotací spolkům.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 19 01 10 – Žádost
o dotaci Myslivecký spolek Skalka
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o
finanční dotaci na rok 2019 z rozpočtu
obce pro Myslivecký spolek Skalka ve
výši 20.000,- Kč.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 19 01 11 – Žádost
o dotaci TJ SK Markvartice
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o
finanční dotaci na rok 2019 z rozpočtu
obce na sportovní činnost pro TJ SK
Markvartice ve výši 50.000,- Kč.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 19 01 12 – Žádost
o dotaci Triangl
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční
dotaci na rok 2019 z rozpočtu obce na
zapojení většího počtu obyvatel do společenského dění v obci pro spolek Triangl ve výši 50.000,- Kč.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 19 01 13 – Žádost
o dotaci Svaz žen
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční
dotaci na rok 2019 z rozpočtu obce na
činnost Českého svazu žen, který se pravidelně podílí na organizaci a realizaci
kulturně společenských akcí v obci ve
výši 30.000,- Kč.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 19 01 14 – Dodatek
č. 4 smlouvy 1955 AVE
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek
č. 4 smlouvy 1955 AVE. Zvýšení částky za
odvoz odpadu na rok 2019 ze 707,- Kč
na 723,- Kč /osoba/rok. Občanů se toto
zvýšení nedotkne. Pro ně zůstává poplatek ve stejné výši jako v roce 2018, tj.
600,- Kčosoba/rok.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 19 01 15 – Schválení
strategického plánu rozvoje obce Markvartice na období 2018-2028
Zastuitelstvo obce schvaluje Strategický
plán rozvoje obce Markvartice na období 2018-2028.
Pro 7 zastupitelů, nikdo nebyl proti, 1 se
zdržel (p.Nerad).
Usnesení č. ZO 19 01 16 – Schválení nákupu stožárů a výložníků veřejného osvětlení
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup
stožárů a výložníků veřejného osvětlení.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Ověřovaté zápisu:
Jaroslav Flieger, Ing. Karel Hladík
Starosta: Tomáš Renka
Místostarosta : Ing. Libor Kunte PhD
V Markvarticích dne 30. 1. 2018
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LUŇÁK

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

SVÉRÁZNÝ OBYVATEL MARKVARTICKA – luňák červený
(Milvus milvus)

Každý, kdo alespoň občas pozvedne oči
k oblakům, má šanci spatřit tohoto překrásného dravce se stěží zaměnitelnou
siluetou. Jeho rozpětí je srovnatelné
s kání lesní, i když je o něco větší, a činí
kolem 1,5 m. Samice jsou, stejně jako u
všech dravců, o něco větší než samci.
Co je ale charakteristické, jsou jeho
poměrně štíhlá a lomená křídla a
zejména dlouhý vidličnatě vykrojený
ocas (viz foto). Ještě v relativně nedávné minulosti byl tento druh v ČR vyhubený, ale v posledních přibližně 25 letech se k nám zase začal šířit zřejmě
z východoněmeckých populací, které
patří k nejpočetnějším v Evropě. Na
Děčínsku a Šluknovsku odhadujeme
početnost luňáků červených na cca 10
hnízdících párů, z nichž jeden pár hnízdí
také v okolí Markvartic. Ti osidlují otevřenou a pestrou krajinu, přičemž se

souvislým lesům se vyhýbají. Hnízdí na
stromech nejraději v opuštěných hnízdech káňat, ale sám si také dokáže
postavit hnízdo, i když se často jedná
o velmi chatrnou stavbu (viz foto
s mláďaty). Co je ale velmi zvláštní, je
jeho hnízdní výstelka, která může být
až absurdní. Rád si totiž do hnízda nosí
různé plastové odpadky, zbytky pytlů,
provázky, papíry… asi čím větší čurbes,
tím je hnízdo atraktivnější. Někdy
hnízdo připomíná pokojíček svérázného lehce narušeného puberťáka kříženého s bezdomovcem. Jako největší
„zajímavost“ jsme na hnízdech našli
plyšového mrože, starou botu či krabičky od cigaret. Má to také ale svá
úskalí, neboť se stává, že se mláďata,
kterých bývá 2 – 4, zapletou do různých zbytků, zejména provázků, které
z nich pak musíme při kroužkování
pracně odstranit. Luňáci nepatří mezi
excelentní lovce. Dávají přednost sběru potravy pomocí pomalého krouživého letu, kdy se zaměřují na malé
savce, obojživelníky, nepohrdnou ani
větším hmyzem. Rádi vyhledávají růz-

né mršiny (často zvířata sražená auty).
Jednou jsme našli na hnízdě i malá koťata, která někdo utopil, a luňáci je radostně využili pro krmení svých mláďat.
Pokud je někde v okolí skládka, jistě o ní
luňáci vědí.
Domovem luňáků je pouze střední a
západní Evropa a také Iberský poloostrov (Španělsko a Portugalsko) a je
tudíž, i přes mírně se zvyšující stavy
v některých státech, vč. ČR, velmi zranitelný. Luňáci jsou tažní, zimují zejména
v západní a jižní Evropě, ale současné
zimy jim někdy umožní zůstat ve střední
Evropě i po celou zimu. Na naše hnízdiště se vracejí obvykle v průběhu března a
opouštějí je v září a říjnu.
Moc bychom si přáli, aby tento krásný
dravec zůstal již trvalou součástí naší
krajiny a my měli možnost, při náhodném zvednutí očí k oblakům, spatřit
jeho krásnou siluetu a snad se i pousmát nad jeho zálibou v odpadcích, kterými si tak rád „zdobí“ své hnízdo…
Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel Národního parku
České Švýcarsko
V. Šena

MARKVARTICKÁ OKURKA

Foto – V. Šena

MARKVARTICKÁ OKURKA
2018
Šestý ročník soutěže MARKVARTICKÁ OKURKA se uskutečnil v sobotu
26. ledna 2019. Je to jedna z aktivit,
kterou pořádá naše obec již jako tradiční akci. Jedná se o klání, ve kterém
se hodnotí nejchutnější zavařené okurky ve sladkokyselém nálevu – letos
tedy okurky sklízené a zavařované
v roce 2018. Opět se soutěž konala
v místní restauraci Óčko. Vzorků se
sešlo stejně jako vloni – 23. Hodnocení
se ujala tříčlenná odborná komise (Ing.
Jaroslav Jašek, Ing. Lubomír Rajf a Michala Doležalová). Komise hodnotila
čtyři hlavní kritéria:
1. vzhled zavařených okurek – celkový
dojem doneseného vzorku (1-5 bodů)
2. barva zavařených okurek (1-5 bodů)
3. konzistence zavařených okurek (1-5
bodů)
4. chuť zavařených okurek (1-15 bodů)
Jakmile hodnocení dokončila odborná
porota, nastoupila k hodnocení i divácká veřejnost složená z účastníků akce a
z hostů restaurace. Účastníci obdrželi
bodovací lístek, kam zapsali tři nejlepší
vzorky (od prvního až na třetí místo).
Hodnotitelů se letos sešlo 48!
Také tento rok byl opět plný pohody a
příjemné nálady. Sešlo se nás okolo
čtyřiceti a v pohodové atmosféře jsme
se vydrželi bavit téměř až do půlnoci.
Únor 2019

Putovní pohár bude celý rok v Dolních
Habarticích u paní Elišky Peterkové,
která za svůj vzorek okurek získala od
odborné poroty 1. místo s celkovým
ziskem 78 bodů z možných 90.
Laická porota vybrala na prvních třech
místech dva odlišné vzorky od poroty
odborné, ale jeden vzorek zaujal obě
komise. Byl to vzorek, který donesl do
soutěže Roman Řehák a Jana Rollová.
Ti získali od odborné komise druhé
místo a divácká poroto jejich vzorek č.
21 vynesla dokonce na místo první!
Vítězové získali hodnotné dárky od
firmy STIHL manželů Doležalových,
kterém tímto děkujeme za podporu!

Stejně jako loňský rok chci na závěr mého příspěvku výrazně poděkovat provozovateli naší restaurace. Jirka Sajdl se
svým „týmem“ (manželka Soňa a synovec Míra Labuda)! Byli opakovaně skvělí. Vyšli nám naprosto ve všem vstříc,
dokázali vytvořit velmi příjemnou atmosféru pro všechny zúčastněné a zcela
profesionálně zvládli obsloužit hosty
Okurky, ale i hosty restaurace! Všichni
účastníci mi kladli na srdce, abych Jirku
pochválil nejen za obsluhu a pohodu,
ale také za perfektní čistotu v lokále i na
toaletách, což s radostí činím a věřím,
že nalezneme stejně vstřícný přístup i
v příštím roce, až budeme hodnotit
okurky z letošní sezóny!

VÝSLEDKY ODBORNÁ KOMISE
Eliška Peterková – Dolní Habartice
vzorek č. 16 – 78 bodů
Jana Rollová, Roman Řehák – Víska
pod Lesy
vzorek č. 21 – 76 bodů
Manželé Bauerovi
vzorek č. 11 – 75 bodů

Libor Kunte

VÝSLEDKY DIVÁCKÁ KOMISE
Jana Rollová, Roman Řehák – Víska p.l.
vzorek č. 21 – 28 hlasů
Manželé Hunčovských, Markvartice
vzorek č. 2 – 26 hlasů
Monika Pomíchalová – Markvartice
vzorek č. 3 – 22 hlasů
Již teď se těšíme na další ročník. Nezapomeňte v dubnu vyset semena a v
červenci nebo v srpnu zavařovat a při
vyhlášení dalšího ročníku, přihlaste své
nejlepší okurky do soutěže!
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Bauerovi letos získali
druhé místo.

Manželé Hunčovských byli druzí u laických hodnotitelů.

JAK JSME SEPAROVALI V ROCE 2018?
Rok 2018 byl první rokem, který můžeme srovnávat, jelikož se
provádělo vážení pytlů s vyseparovaným odpadem i v roce
2017. Předně je potřeba poděkovat všem, kteří se do separace

Únor 2019

Roman Řehák se umístil v
obou kategoriích

zapojili. Nejen že přinesli do obce určité finanční prostředky za
vykoupený odpad, ale především se aktivně snažili co nejméně znečišťovat životní prostředí. Především se jedná o plasty,
které v minulosti mnohdy končily na roštech kotlů a nepředstavitelným způsobem otravovaly společné ovzduší. Tahle
vpravdě šílená doba je již za námi a snad každý ví, že za pálení
plastů hrozí postih a přinejmenším vysoká pokuta.
V roce 2018 se nám podařilo v obci vytřídit bezmála
5,7 t plastu, což je zhruba o 700 kg více než tomu
bylo v roce 2017. Podobné je to s papírem, kterého
se letos podařilo vyseparovat a odevzdat v modrých
pytlích téměř 2 t, což je oproti loňsku o 600 kg více.
U kartonových obalů je mírný pokles způsobený
pravděpodobně menší spotřebou a také možná menší neochotou tyto obaly skladovat. I tak se podařilo
letos vytřídit 316 kg, bohužel to je o necelých 70 kg
méně než vloni.
Obec nakupuje pytle na separovaný odpad, za které
jsme v roce 2018 zaplatili zhruba 18 300,- Kč. Za vyseparovaný odpad nám na obecní účet přišlo bezmála 54 500,- Kč (v této částce je zahrnut i výdělek za
svoz skla). Pokud tedy odečteme prosté náklady na
pytle, dostáváme částku 36 200,- Kč, která je hrubým
ziskem za vytříděné odpady. V této souvislosti chci
apelovat na občany, aby se snažili pytle co nejvíce
naplnit a odevzdávat je opravdu „nadité“. Každý pytel s malým objemem prodražuje celkovou bilanci. I
tak je třeba všechny občany separující odpad pochválit. Věřím, že vytříděné odpady budou v roce
2019 přinejmenším ve stejných objemech jako
v minulém roce.
Libor Kunte, místostarosta obce
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ODPADY

Paní Peterková z D. Habatic vyhrála hlavní cenu.

POVOLEBNÍ VYJÁDŘENÍ
SPORTOVCŮ MARKVARTICE
A HNUTÍ NEZÁVISLÝCH

(článek se kvůli komunikačnímu šumu
objevuje až čtyři měsíce po volbách, ale
doufáme, že na své aktuálnosti nic neztrácí)
Vážení spoluobčané, milí markvartičtí,
dovolte mi v úvodu tohoto článku především poděkovat za obrovskou důvěru,
kterou jste nám dali vhozením hlasovacího lístku při říjnových komunálních
volbách. Nesmírně si této důvěry vážíme
a vnímáme ji zároveň jako ocenění naší
práce za uplynulé čtyři roky. Především
čtyři mandáty Sportovců Markvartice
jsou jasným důkazem, že velká část občanů si přeje zachování současného stavu, o čemž se mimo jiné rozhodlo také
na ustavujícím zasedání Zastupitelstva
obce Markvartice dne 1. 11. 2018 volbou starosty a místostarosty.
Prostřednictvím tohoto Zpravodaje můžeme společně slíbit větší informovanost vás občanů, protože to byla
jedna z největších kritik naší práce. Pravidelně se tedy budete dozvídat, co se
v obci chystá formou krátké informace a
ti, kteří budou chtít vědět veškeré podrobnosti, mohou přijít na úřad, kde jim
bude vše do detailu sděleno.
Tímto článkem však chceme také
reagovat na neférová tvrzení
v předvolebních letácích uskupení STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ a PRO NÁŠ DOMOV, ve kterých jsme byli de facto napadáni z pořádání netransparentních
výběrových řízení, za neprůhledné vedení obce, z nekoncepčnosti jednotlivých
investičních akcí atp. „Velkoměstské
manýry“ v předvolebním boji jsme
opravdu nečekali, o to více se nás uvedená konstatování dotkla.
Je zcela zbytečné se obhajovat,
protože jste to za nás udělali z velké
části vy, při rozhodování se ve volbách.
Přesto chceme připomenout pouze několik skutečností, které by měli všichni

KULATÝ STŮL

VYJÁDŘENÍ
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občané vědět – bez rozdílu koho volili:
Do VŠECH komisí pro hodnocení a výběr nejvhodnější zakázky jednotlivých výběrových řízení, byli vždy
nominováni také zastupitelé, kteří netransparentnost později napadali
v předvolebních letácích. Ani při jednom výběrovém řízení však nikdo
z nich nevznesl sebemenší námitku či
kritiku.
Kvalita řízení obce je špatně
měřitelná a někdy i velmi subjektivní
záležitost. Jeden fakt je však neoddiskutovatelný. Poslední dva účetní audity, které provádí zcela nezávislí kontroloři Krajského úřadu, mají jednoznačné vyjádření – SOUHLAS
S CELOROČNÍM HOSPODAŘENÍM, A TO
BEZ VÝHRAD. Zásluhu je třeba primárně připsat tandemu Gábina Vitoušová
a Tomáš Renka – tedy účetní obce a
starosta. Toto je veledůležitý závěr,
který je potřeba zdůrazňovat a připomínat nejen před volbami! Tímto však
nechceme kvalitu řízení obce zploštit
jen do roviny účetních čísel a kontrolovaných výkazů, nicméně i to je jedno
z kritérií, které jednoznačně vypovídá
o způsobu vedení obce.
Investiční akce v obci se samozřejmě dlouhodobě plánují. Domnívat
se však, že si obec stanoví sama okruhy dotací, na které bude chtít čerpat
peníze je nesmysl. Obec je v rámci
čerpání dotací zcela závislá na jejich
konkrétním vypsání. Jinými slovy, pokud je dotace vypsaná na obnovu silnic, není myslitelné z této dotace postavit novou hasičárnu. Je možné z ní
použít finanční prostředky velmi striktně na opravu určité, v podané žádosti
jasně konkretizované silnice. Jediné o
čem obec rozhoduje sama, jsou její
vlastní finanční prostředky. V příštím
Zpravodaji budeme opět informovat o
akcích, které se uskutečnily v roce
2018. Děláme to každoročně - je to
určitý přehled pro nás samotné a na-

stavení zrcadla těm, kteří nás obviňovali
z nekoncepčnosti investic a nečerpání
dotací. Kdo chtěl, prováděné akce určitě
registroval. Někteří však vidět nechtějí a
je tedy zbytečné před nimi naši práci
jakkoliv obhajovat.
A ještě jednu věc nemůžeme
smlčet, protože se nás hodně dotkla na
jednom ze zastupitelstev, kde se přímo
probírala. Šlo o rušení pošty
v Markvarticích, kdy jsme byli doslova
pranýřováni, že pokud bychom
s rušením nesouhlasili, Česká pošta by
pobočku v Markvarticích nezrušila, jakým výrazným způsobem to zatíží rozpočet obce atd., atd., atd. Jinými slovy
NESMYSLY vyřčené lidmi, kteří by mohli
mít rozumnější názory na vedení obce.
Nyní jsme všichni spokojeni, že jsme si
pobočku vzali pod svá křídla jako Poštu
Partner a je nám jasné, že tato SLUŽBA
OBČANŮM rozpočet obce určitě
„nepoloží“, protože stojí obec ve finále
přibližně 60 000,- Kč ročně! Myslíme si,
že naši poštu využívají ke své spokojenosti i ti křiklouni, kteří se veřejně vyjadřovali proti záměru tuto pobočku převzít. Dojíždění do České Kamenice či do
Děčína pro každý dopis, balíček nebo
vyzvednutí složenky, by se brzy zajídalo i
jim.
Nechceme v žádném případě
končit toto naše povolební vyjádření
pesimisticky. Myslíme si, že jsme v obci
odvedli za poslední čtyři roky dost práce
a jsme připraveni ji odvádět i během
dalšího, právě začínajícího volební období. Moc bychom si přáli, aby se do práce
zapojili všichni zastupitelé a
s organizováním společných akcí pomohli i jednotlivé složky podporované
obcí. Třeba se pak i naše obec zapojí do
soutěže o titul „Vesnice roku Ústeckého
kraje“.
Za Sportovce Markvartice a Hnutí
nezávislých za harmonický rozvoj obcí a
měst,
Libor Kunte, místostarosta obce

VÝZVA OBČANŮM
KULATÝ STŮL K REKONSTRUKCI ČERVENÉHO DVORA
Již v minulém Zpravodaji jsme informovali o záměru uspořádat tzv. kulatý stůl k č. p. 1—Červenému dvoru. Vedení obce
má totiž dlouhodobě vytyčený cíl zahájit práce na opravě naší JEDINÉ kulturní památky Červeného dvora. Až do nedávné
doby jsme bojovali o jeho zapsání do katastru nemovitostí, odkud byl z neznámých důvodů vyškrtnut. Toto se podařilo
novým pasportem nemovitosti, takže je Červený dvůr úředně zaevidován a zapsán do majetku obce. Nyní nastává ta
správná chvíle začít s přípravou projektové dokumentace. Abychom byli schopni zadat správné úkoly budoucímu projekPARKOVIŠTĚ
U BYTOVEK
NA
tantovi, musíme mít sami jasně stanovený záměr, co by v prostorách Červeného dvora mělo
být vybudováno,
v rámci jeho
kompletní opravy.
KŘIŽOVATCE U KAPITÁNA
Proto vás všechny vyzýváme k veřejné diskuzi nad záměrem opravy Červeného dvora, která se uskuteční

Částka:hostince
35.643,- Kč„Óčko“.
VE STŘEDU 27. 2. 2019 od 17:00 hod., v prostorách obecního
Věříme, že se najdou aktivní občané, kteří se budou chtít zapojit do řešení této problematiky a obohatí svými nápady vzniVlastní zdroje
kající záměr.
Těšíme se na společné setkání.
Libor Kunte, místostarosta obce
Únor 2019
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ROZPIS FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ

Neděle 31. 3. 2019 15:00
TJ SK Markvartice - Fotbal klub Bynovec,z.s.
Neděle 7. 4. 2019 16:30
TJ SK Markvartice - FK Česká Kamenice "B"
Neděle 21. 4. 2019 17:00
TJ SK Markvartice - FK Františkov n/Pl, z.s.
Neděle 28. 4. 2019 17:00
TJ SK Markvartice - TJ Jiskra St. Křečany, z.s.

FOTBAL

Za pár týdnů opět začnou fotbalové soutěže. Přinášíme rozpis domácích zápasů našeho „A“ týmu, který se snad ještě pokusí o
zázrak a vykřeše naději na postup zpět do okresního přeboru.

Neděle 12. 5. 2019 17:00
TJ SK Markvartice - FK MULTITEX Huntířov
Neděle 19. 5. 2019 17:00
TJ SK Markvartice - Fotbal klub Bynovec,z.s.
Neděle 2. 6. 2019 17:00
TJ SK Markvartice - FK Chřibská - spolek

Děkujeme všem našim občanům, kteří mile přijali koledníky a svým přispěním do Tříkrálové sbírky ukázali, že
jim osudy druhých nejsou lhostejné. Velké poděkování
patří také těm, kteří každý rok tuto sbírku v naší obci
organizují.

Únor 2019

INFORMACE

Zdravíme všechny Markvartičáky!
Rok uplynul a opět se blíží Markvartův masopust. byl to tak trochu rok změn v různých oblastech. V našich
Markvarticích se trochu změnilo zastupitelstvo. Ale hlavní je, že staronoví zastupitelé pod vedením paní starostky Hany Zönklerové by rádi pokračovali v dlouholetém přátelském setkávání občanů obou obcí.
Společně s novým zastupitelstvem si Vás dovolujeme srdečně pozvat 23.února 2019 na Masopust a nové divadelní představení. V divadelním spolku se často vzpomíná na úžasné přivítání ve Vašich Markvarticích.
Moc rádi bychom s Vámi zase poseděli a popovídali si co je nového.
Z pověření paní starostky, zastupitelstva, Markvarťáků a divadelního spolku
napsali Bohouš Bradna a Zdena Nikodémová
Tento milý e-mail dorazil od našich markvarticých přátel a velmi nás potěšil. Jsme
rádi, že naše několikaleté bratření bude
pokračovat i v novém volebním období,
které v Markvarticích u Sobotky přineslo
razantní změny v zastupitelstvu. Určitě se
za našimi známými vypravíme a opět navštívíme jejich masopustní den s tradiční
premiérou divadelní hry. Pokud má kdokoliv z našich spoluobčanů zájem o tuto výpravu, přihlaste se prosím na Obecním úřadu a to nejpozději do 20. února t.r. Tento
výlet bude určitě zase stát za to.
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POZOR!
ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
POŠTA-PARTNER V MARKVARTICÍCH
V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU BUDE POŠTA OTEVŘENA V TĚCHTO HODINÁCH:

POZVÁNKY

Pondělí 18.2. 13:00 - 16:00
Úterý 19.2. 8:30 - 11:30
Středa 20.2. 13:00 - 16:00
Čtvrtek 21.2. 8:30 - 11:30
Pátek 22.2. 13:00 - 16:00

NEZAPOMEŇTE, CO MÁTE V KALENDÁŘI! BŘEZEN JE NAŠLAPANÝ AKCEMI!

2.3.2019
MASOPUST
na sále v Óčku
Pořádá TRIANGL

MDŽ

9.3.2019

Maškarní ŠIBŘINKY

na dále v Óčku

na sále v Óčku
Pořádají sportovci

16.3. 2019

„NA TRUC VODĚ“
Pořádají Lišáci

Cestopisná přednáška
v Óčku

VZPOMÍNKY NA
MADAGASKAR

17.3.2019
DANCECUP
Markvartice
1. den soutěží

23.3.2019
DANCECUP
Markvartice
2. den soutěží

12.4.2019
SETKÁNÍ
JUBILANTŮ
Na sále v Óčku

22.4.2019
VÝŠLAP
NA TRIANGL
Pořádá TRIANGL

16.3. 2019

Florbalový turnaj
v tělocvičně

16.—17.2.2019
23.—24.2.2019
2.—3.3.2019
9.—10.3.2019
16.—17.3.2019
23.— 24.3.2019
30.—31.3.2019
6.—7.4.2019
13.—14.4.2019

Pořádá Svaz žen

MDDr. Barcal Pavel
MUDr. Hladík Pavel
MUDr. Vojtěch Vladimír
MUDr. Šetek Vladislav
MUDr. Křemen Adolf
MUDr. Sudová Olga
MUDr. Charvát Tomáš
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
MUDr. Křemenová Alena

J.Š.Baara 692/26, Děčín V
Weberova 1537/7, DěčínVI
28. října 110 Děčín I
Fügnerova 600/12 Děčín I
Teplická 270 Jílové
Fügnerova 600/12 Děčín I
U Přívozu 18/4 Děčín III
Myslbekova 404/23, Děčín I
Sokolská 129 Děčín IX

412507588
412539298
412 151 056
412 513 989
412 550 343
412 513 989
412 511 619
412 519 622
412544539

ZUBNÍ
POHOTOVOST
DĚČÍN

ZUBAŘI

6. 3. 2019 od 16:00
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