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ŠIBŘINKY
7. března 2020 od 20:00 hod. na sále Obecního domu.
Jako již tradičně pořádají sportovci.
Soutěže o ceny.
Občerstvení

Hudba FALZET
Vstupné 150,- Kč
Vstupenky poptávejte
na Obecním úřadě v Markvarticích.
Od 14:00 hod. téhož dne

Děti si opět mohou zasoutěžit o malé ceny
či pamlsky a zatancovat při diskotéce,
kterou spustí DJ Pete.

Foto:Pinterest

DIVADLO MARKVARTICE V "ÓČKU"

"O princezně, která
netřídila"
Jde opět o autorskou hru Petra Paličky, vhodnou
pro děti i dospělé.

sobota 28.3.2020
začátek představení v 18 hod.
Přijďte se podívat na nový divadelní kus, který nám přivezou naši přátelé z Markvartic u Sobotky!!!
Únor 2020
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MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ
Obec Markvartice
USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice, které se konalo dne 11. 12.
2019
od 19:00 do 19:40 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. Václav Kolman, Jiří Komárek, ing. Libor Kunte, ing.
Petr Hodboď, Karel Hladík
Omluveni: Jaroslav Flieger, ing. Jakub
Nerad
Neomluveni: 0
Předsedající konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 8 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Bod č. 1 – Určení ověřovatelů zápisu a
zapisovatele
Předsedající určil jako zapisovatelku
z jednání paní Petru Říhovou.
Zastupitelstvo obce určuje jako ověřovatele
zápisu pana Karla Hladíka a pana Jiřího Komárka.
Usnesení č. ZO 19 09 01 – Schválení doplněného programu 9. veřejného zasedání
ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný
program 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Markvartice
Program:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení doplněného programu 9. zasedání ZO Markvartice
3) Kontrola usnesení a činnost OÚ od minulého VZZO
4) Hospodaření obce od 1. 1. 2019 do 31.
10. 2019
5) Plán inventur
6) Rozpočet obce Markvartice na rok 2020
7) Rozpočet ZŠ a MŠ Markvartice na rok
2020
8) Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ
Markvartice na roky 2020 – 2022
9) Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o
místním poplatku ze psů
10) Schválení smlouvy o sdružení prostředků mezi obcemi Markvartice a Huntířov a
pověření starosty k podpisu této smlouvy
11) Schválení smlouvy o sdružení prostředků mezi obcemi Markvartice a Veselé a pověření starosty k podpisu této smlouvy
12) Záměr prodeje části pozemku p. č. 1602
13) Schválení záměru „Smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene č. IP-12
-4009819/VB001“
14) Odměny neuvolněných členů zastupitelstva platné od 1. 1. 2020
15) Schválení smlouvy č. 06421961 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a pověření
starosty k podpisu této smlouvy
16) Diskuze
17) Závěr
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Únor 2020

Zasedání se řídí jednacím řádem schváleným 11. 11. 2010.
Bod č. 3 – Kontrola usnesení a činnost OÚ
od minulého VZZO
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu a činnost OÚ od minulého VZZO.
Komunikace u koupaliště – hotovo
Zábrana na chodníku u Švejdíků
Zábradlí u Leinů
Kalendáře
Rozbory vody rybníků – dopadly dobře
Bod č. 4 – Hospodaření obce od 1. 1.
2019 do 31. 10. 2019
Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce od 1. 1. 2019 do 31. 10.
2019, které je přílohou tohoto usnesení.
Bod č. 5 – Plán inventur
Zastupitelstvo obce bere na vědomí plán
inventur.
V souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., a
na základě vnitřní směrnice o inventarizaci
č. 1/2011 stanovuji tento plán inventur
k provedení řádné inventarizace k 31. 12.
2019.
Vyhlášku a směrnici obdrží předsedové
inventarizačních komisí.
Fyzické inventury budou zahájeny dne 3. 1.
2020 a ukončeny 15. 1. 2020.
Usnesení č. ZO 19 09 02 – Rozpočet obce
Markvartice na rok 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet
obce Markvartice na rok 2020.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. ZO 19 09 03 – Rozpočet ZŠ a
MŠ Markvartice na rok 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet ZŠ
a MŠ Markvartice na rok 2020.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. ZO 19 09 04 – Střednědobý
výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Markvartice na
roky
2020 – 2022
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý
výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Markvartice na
roky
2020 – 2022.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. ZO 19 09 05 – Obecně závazná
vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze
psů
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze psů a
zároveň ruší obecně závazné vyhlášky:
č. 1/2011, o místním poplatku ze psů, ze
dne 14. 4. 2011
č. 2/2011, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, ze dne 14. 4. 2011
č. 3/2011, o místním poplatku ze vstupného, ze dne 14. 4. 2011
Vyhláška č. 1/2019 nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2020.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. ZO 19 09 06 – Schválení
smlouvy o sdružení prostředků mezi obcemi
Markvartice a Huntířov a pověření starosty k podpisu této smlouvy
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o
sdružení prostředků mezi obcemi Markvartice a Huntířov
a pověřuje starostu k podpisu této
smlouvy.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. ZO 19 09 07 – Schválení

smlouvy o sdružení prostředků mezi obcemi
Markvartice a Veselé a pověření starosty
k podpisu této smlouvy
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o
sdružení prostředků mezi obcemi Markvartice a Veselé
a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Bod č. 12 – Záměr prodeje části pozemku p.
č. 1602
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1602 v k. ú. Markvartice
u Děčína.
Pro 0 zastupitelů, proti 6 zastupitelů, nikdo
se nezdržel
Usnesení č. ZO 19 09 08 – Schválení záměru
„Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene č. IP-12-4009819/VB001
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
„Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Č. IP-12-4009819/VB001“
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Usnesení č. ZO 19 09 09 – Odměny neuvolněných členů zastupitelstva platné od 1. 1.
2020
Zastupitelstvo obce schvaluje odměny neuvolněných členů zastupitelstva platné od 1.
1. 2020.
Tabulka odměn je přílohou tohoto usnesení.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Usnesení č ZO 19 09 10 – Schválení smlouvy
č. 06421961 o poskytnutí podpory ze SFŽP
ČR a pověření starosty k podpisu této
smlouvy
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č.
06421961 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a
pověření
Starosty k podpisu této smlouvy.
Pro 6 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Ověřovatelé zápisu
Karel Hladík,

Jiří Komárek,

Starosta
Tomáš Renka,
Místostarosta
Ing. Libor Kunte, Ph.D.
V Markvarticích dne 12. 12. 2019

Obec Markvartice
USNESENÍ
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice, které se konalo dne 30. 1.
2020
od 18:00 do 18:40 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
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Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Předsedající konstatoval, že je přítomno
8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 8 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Bod č. 1 – Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající určil jako zapisovatelku
z jednání paní Petru Říhovou.
Zastupitelstvo obce určuje jako ověřovatele
zápisu pana Karla Hladíka a pana Jiřího Komárka.
Usnesení č. ZO 20 01 01 – Schválení doplněného programu 1. veřejného zasedání
ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný
program 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Markvartice
Program:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení doplněného programu 1. zasedání ZO Markvartice
3) Kontrola usnesení a činnost OÚ od minulého VZZO
4) Rozpočtové opatření č. 6/2019
5) Zpráva hospodaření 1 - 12/2019
6) Schválení podání žádosti o dotaci z POV
ÚK na komunikaci ke kostelu a spolufinancování této akce
7) Schválení administrace při realizaci akce
opravy komunikace ke kostelu a pověření
starosty k podpisu smlouvy
8) Schválení zásad pro poskytování dotací
Kostel před
začátkem oprav.
občanských, kulturních
a sportovních
aktivit
v roce 2020
9) Schválení podání žádosti o dotaci Myslivecký spolek Skalka
10) Schválení podání žádosti o dotaci TJ SK
Markvartice
11) Schválení podání žádosti o dotaci Triangl
12) Schválení podání žádosti o dotaci Svaz
žen
13) Záměr pronájmu pozemku p. č. 381/1
14) Schválení podání výzvy na opravu střechy MŠ
15) Schválení podání výzvy na opravu šaten
ZŠ II. stupeň
16) Schválení pořízení územní studie pro
rozvojové lokality B3, B4, B13 a B14
17) Schválení žádosti o pořízení územní studie MM Děčín
18) Schválení určeného zastupitele
19) Schválení záměru „Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu“
20) Schválení záměru prodeje části pozemku
p. č. 381/8
21) Schválení podání žádosti o dotaci na
veřejné osvětlení ze SFŽP
22) Diskuze
23) Závěr
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Zasedání se řídí jednacím řádem schváleným 11. 11. 2010.
Bod č. 3 – Kontrola usnesení a činnost OÚ
od minulého VZZO
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu a činnost OÚ od minulého VZZO.
Bod č. 4 – Rozpočtové opatření č. 6/2019

Únor 2020

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 6/2019, které je přílohou tohoto usnesení.

Usnesení č. ZO 20 01 11 – Schválení podání
výzvy na opravu šaten ZŠ II. stupeň

Bod č. 5 – Zpráva o hospodaření 1 12/2019
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu
o hospodaření 1 – 12/2019, která je přílohou tohoto usnesení.

Zastupitelstvo obce schvaluje podání výzvy
na opravu šaten ZŠ II. stupeň.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.

Usnesení č. ZO 20 01 02 – Schválení podání žádosti o dotaci z POV ÚK na komunikaci ke kostelu a spolufinancování této akce
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z POV ÚK na komunikaci ke
kostelu a spolufinancování této akce.
Dotace max. 350.000,- Kč nebo 60 %, předpokládaná cena 700.000,- Kč bez DPH.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.

Usnesení č. ZO 20 01 12 – Schválení pořízení územní studie pro rozvojové lokality B3,
B4, B13 a B14
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení územní studie pro rozvojové lokality B3, B4, B13 a
B14.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.

Usnesení č. ZO 20 01 03 – Schválení administrace při realizaci akce opravy
komunikace ke kostelu a pověření starosty
k podpisu smlouvy
Zastupitelstvo obce schvaluje administraci
akce „Oprava komunikace ke kostelu“ a
pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy.
Bc. Alena Bílková, Kamenická 504/30, 405
02 Děčín, IČ 62782771
Dle příkazní smlouvy Příkazníka č. 01/2020
za cenu 51.356,- bez DPH.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. ZO 20 01 04 – Schválení zásad
pro poskytování dotací občanských,
kulturních a sportovních aktivit v roce
2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Zásady pro
poskytování dotací občanských, kulturních
a sportovních
aktivit v roce 2020
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. ZO 20 01 05 – Schválení podání žádosti o dotaci Myslivecký spolek Skalka
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o
dotaci ve výši 20.000,- Kč.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. ZO 20 01 06 – Schválení podání žádosti o dotaci TJ SK Markvartice
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o
dotaci ve výši 50.000,- Kč.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. ZO 20 01 07 – Schválení podání žádosti o dotaci Triangl
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o
dotaci ve výši 50.000,- Kč.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. ZO 20 01 08 – Schválení podání žádosti o dotaci Svaz žen
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o
dotaci ve výši 30.000,- Kč.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
Usnesení č. ZO 20 01 09 – Záměr pronájmu
pozemku p. č. 381/1
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 381/1.
Cena 0,20/m2/rok
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.

Usnesení č. ZO 20 01 13 – Schválení žádosti
o pořízení územní studie MM Děčín
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o pořízení územní studie MM Děčín.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Usnesení č. ZO 20 01 14 – Schválení určeného zastupitele
Zastupitelstvo obce schvaluje pana Tomáše
Renku, jako určeného zastupitele pro spolupráci
s pořizovatelem na úseku pořizování územně
plánovacích podkladů a územně plánovací
dokumentace.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Usnesení č. ZO 20 01 15 – Schválení záměru
„Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene-služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu“
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
„Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene-služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-124016229/VB01.
Přípojka NN na pozemek p. č. 3330/5
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Usnesení č. ZO 20 01 16 – Schválení záměru
prodeje části pozemku p. č. 381/8
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje
části pozemku p. č. 381/8 v k. ú. Markvartice
u Děčína. Jedná se o cca 30 m2, bude vypracován GP.
Cena 150,- Kč/m2
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.
Usnesení č. ZO 20 01 17 – Schválení podání
žádosti o dotaci na veřejné osvětlení ze
SFŽP
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti
o dotaci na veřejné osvětlení ze SFŽP.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.

Ověřovatelé zápisu
Karel Hladík,
Jiří Komárek,
Starosta

Tomáš Renka,

Místostarosta

Ing. Libor Kunte, Ph.D.

V Markvarticích dne 3. 2. 2020

Usnesení č. ZO 20 01 10 – Schválení podání výzvy na opravu střechy MŠ
Zastupitelstvo obce schvaluje podání výzvy
na opravu střechy MŠ.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel.
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desce Obecního úřadu Markvartice a na
webových stránkách obce.
Zasedání Zastupitelstva obce byli přítomni:
Tomáš Renka, ing. Libor Kunte, ing. Václav
Kolman, Jiří Komárek, ing. Petr Hodboď,
Karel Hladík, Jaroslav Flieger, ing. Jakub
Nerad
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ODPADY

NÁZOR

AKCE A REAKCE

s některými rozhodnutími zastupitelské většiny, je zcela normální
a legitimní. Nemělo by to však vytvářet věčně živené podhoubí o
tom, jak se v obci mrhá penězi. Rozhodně by to nemělo být příčinou vzdání se mandátu, tzn. práce v obecním zastupitelstvu. A
pokud jedinec odstoupí, měl by jej nahradit některý další kandidát, podle pořadí na příslušné kandidátní listině. Vzdání se mandátu všech dalších osmi kandidátů volebního uskupení „Pro náš
domov“ vnímám jako jasný vzkaz voličům – PŘÍŠTĚ NÁS NEVOLTE,
protože bychom po první neshodě zase odstoupili – tentokrát
třeba „Pro náš klid“. A to jsme se těšili, že začne fungovat nová
redakční rada Markvartického zpravodaje, jak nám to členové
sdružení nezávislých kandidátů „Pro náš domov“ slibovali
v předvolebním letáku.
A ještě na závěr upřesnění. Nikdy jsem se nebránil rozumné řeči a
návrhu řešení o odpadních vodách z obce – domovní čistírny odpadních vod, sdružené čistírny, kanalizace spolufinancovaná státem atp. Je mi stále podsouváno, že jsem proti – to není pravda.
Ovšem skutečnost, že jsme neměli kanalizaci ve volebním programu je jasný a nezpochybnitelný fakt. Pokládám to určitě za rozumnější a férovější, než ve volebním programu slibovat nesplnitelné.

Když jsem psal svou reakci na článek pana Milichovského,
byla to prostá odpověď na podnět, který byl zveřejněn.
Myslím si, že byla v mnoha směrech věcná a uvádějící na
pravou míru všechny nepřesnosti a omyly, které se v článku
pisatele vyskytly. Otevřeně se přiznávám, že jsem již poněkud alergický na všechna ta nařčení o neodpovědném nakládání s prostředky obce, o tom, že nehospodaříme
s prostředky obce ve prospěch všech občanů, o netransparentnosti výběrových řízení atd., atp. Myslím, že jsem
poslední z těch, kteří nechtějí najít rozumné řešení a diskuzi. Na druhou stranu – už jsem dostatečně dospělý na to,
abych se dokázal obhájit s vědomím, že lidové pořekadlo
„jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“, stále funguje. Léta,
kdy jsem bojácně zalezl pod peřinu, mám již za sebou. I pro
mě jsou slušnost a rozumné chování významné hodnoty.
Nelze však donekonečna přehlížet a mávnutím ruky přecházet neustálá a ničím nepodložená nařčení, protože všichni
víme, že stále opakovaná lež se stává pravdou.
Komentář k minulým článkům ve Zpravodaji shrnu do jediného odstavce. Skutečnost, že druhá strana nesouhlasí
Libor Kunte – místostarosta obce

PATŘÍ A NEPATŘÍ
aneb
Zásady správného třídění odpadu
V naší vsi třídíme v současné době pět
hlavních komodit, kterými jsou plasty,
papír, nápojové obaly, textil a sklo. Už
několikrát jsem byl dotazován co do
pytlů nebo sběrných nádob patří a co
naopak do nich nesmíme dávat. Proto,
abychom odevzdávali co nejlépe vytříděnou surovinu, jsem se rozhodl tyto
zásady sepsat a uveřejnit v našem Zpravodaji.
PLASTY
CO DO PYTLŮ NA PLASTY PATŘÍ
Do žlutých pytlů určených na plast můžeme dávat: veškeré fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, hrubě
očištěné kelímky od jogurtů a dalších
výrobků (nesmí být s velkým množstvím
zbytků potravin, ale není třeba je důkladně mýt), plastové obaly od pracích
prášků, kosmetiky, jednorázové plastové kanystry např. od roztoku do ostřikovačů či penetračních směsí.
CO DO PYTLŮ NA PLASTY NEPATŘÍ
Znečištěné a mastné obaly se zbytky
potravin nebo chemických prostředků
(gely, prášky, čisticí prostředky atp.),
lino, novodurové trubky.
PAPÍR
CO DO PYTLŮ NA PAPÍR PATŘÍ
Veškeré papírové obaly, noviny, časopisy, kartonové obaly, obálky včetně pergamenových okének, sešity atp. pokud
Únor 2020

chceme recyklovat nějakou např. zastaralou knihu, vždy bez tvrdých desek, které odtrhneme a dáme do
směsného komunálního odpadu.
CO DO PYTLŮ NA PAPÍR NEPATŘÍ
Jakýkoliv znečištěný, promočený nebo
zamaštěný papír. V žádném případě
nesmíme do pytle vkládat účtenky a
jízdenky – tzv. termopapír obsahuje
nebezpečnou látku bisfenol, proto jej
dáváme vždy do směsného komunálního odpadu. Ve vytříděném papíru by
se neměly objevovat ani proložky vajíček, obaly na vajíčka a ruličky od toaletního papíru, protože již nejdou
recyklovat.
TETRAPAK
CO DO PYTLŮ NA TETRAPAKY PATŘÍ

pojů nebo potravin.
SKLO
CO DO KONTEJNERU NA SKLO PATŘÍ
Třídíme sem veškeré barevné i čiré sklo,
nevratné skleněné láhve, skleničky, misky i střepy, zavařovací sklenice, které
mohou být nevymyté a s víčkem. Tabulové sklo nemusíme rozbíjet na malé
střepy, k jeho prohození do kontejneru
slouží podlouhlá drážka na boku kontejneru (má ji ten větší kontejner u zastávky).
CO DO KONTEJNERU NA SKLO NEPATŘÍ
Určitě do kontejneru na sklo nevhazujeme porcelán, keramiku, autoskla, zrcadla a taktéž sem nepatří ani drátěné
sklo.

Do oranžových pytlů vkládáme
krabice od mléka, džusů, levného
vína, ale i od rajčatového protlaku,
smetany, kefíru atp. Nejsme-li si
jisti, patří tam veškeré obaly, které
mají označení C/PAP, 81 nebo 84.
Krabice vždy sešlápneme, aby zabíraly menší objem, povolíme nebo
odstraníme víčko a ty, které jsou
více špinavé, můžeme troškou vody zběžně vypláchnout (např. od
protlaku). Od džusu nebo vína není
třeba vyplachovat vůbec.

TEXTIL
CO DO KONTEJNERU NA POUŽITÝ TEXTIL
PATŘÍ
Uvědomme si, že textil z tohoto kontejneru slouží charitativním organizacím a
zbytek je teprve používán na výrobu
čistících tkanin atp. Do tohoto kontejneru umístěného u KOVOSU vkládáme
veškerý čistý textil a obuv, nejlépe zabalený v igelitovém sáčku nebo tašce.

CO DO PYTLŮ NA TETAPAKY NEPATŘÍ
Nesmíme vkládat obaly se zbytky ná-

Libor Kunte

CO DO KONTEJNERU NA POUŽITÝ TEXTIL
NEPATŘÍ
Znečištěný textil a obuv.
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JAK JSME TŘÍDILI ODPAD
V ROCE 2019?
Pochvala! Jedním slovem – stručné a
výstižné hodnocení toho jak jsme
v naší obci třídili odpad, konkrétně
plasty, papír a kartónové nápoje od
nápojů tzv. tetrapaky v roce 2019.
Opět jsem se snažil konkrétně vyhodnotit každý svozový den, což nám dává
jednoznačný přehled o celoročně probíhající akci. Výrazně narostl objem
resp. hmotnost vytříděného plastového odpadu, kdy jsme bez metráku do
žlutých pytlů nashromáždili 7,5 tuny!

Stoupající tendenci má i odevzdávaný
papírový odpad, kterého se vytřídilo
do modrých pytlů 3 618 kg. K této
cifře však můžeme přičíst i papír odevzdaný dětmi ve škole, a toho byla
řádná porce! Děti donesly do školy cca
9,5 tuny papíru. V řádech stejně jsou
na tom tetrapaky. Těch jsme za rok
2019 vytřídili bezmála čtyři metráky,
což je za sledované období 2016–2019
nejvyšší množství.
Nechceme vás informovat o prostých
číslech, ale také o tom, jak se
s odpadem ve vsi naloží, kam jej svozová firma předává k recyklaci. Doufám, že v příštím Zpravodaji sdělíme

více o tomto tématu a také upřesníme
částku, kterou obec získala za vytříděný
odpad.
Závěrem se dostávám k podstatě věci.
Rádi bychom ve spolupráci se svozovou
firmou AVE nastavili postup, jak zvýhodnit domácnosti, ve kterých se odpad
poctivě separuje. Ono zvýhodnění by se
mohlo promítnout u těchto domácností
ve snížené platbě za komunální odpad.
Záleží na tom, jaké řešení zvolíme, aby
byl odevzdaný odpad správně
„přiřazen“ k dané domácnosti. Toto
bude záležet na technických možnostech svozové firmy a na možnostech
obce.
Libor Kunte

VÝZVA – KOMPOSTÉRY
Státní fond životního prostředí (SFŽP) chystá další výzvu na podporu využití bioodpadu z domácností. V rámci této výzvy by obec mohla pořídit pro
své občany ZDARMA kompostéry na bioodpad. Větší část dotace uhradí
SFŽP, menší část (předpokládáme 10–20% z celkové přidělené dotace) by
mohla uhradit obec.
Žádáme tedy občany, kteří by chtěli pořídit na svou zahradu kompostér,
aby svůj požadavek sdělili jakoukoliv formou na obecní úřad. V této fázi
jde pouze o to, abychom měli zpětnou vazbu, zdali je v obci zájem o tuto
formu podpory. Své požadavky sdělte nejpozději do pátku 14. února 2020.
Obec Markvartice
Únor 2020
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

VÝVOJ

Rok

Údaje v kg

Počty ks

Údaje v kg

TUKY

RECYKLACE JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
Od 1. 1. 2020 je obec povinna zajistit celoročně pro
občany nádobu nebo místo ve sběrném dvoře na oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků (kat. č. 20 01 25).
Jako u všech tříděných odpadů (papír, plast, sklo) je důležité, aby občané dodržovali povinnost nevhazovat do nádob na jedlé tuky a oleje jiné odpady.
Především zdůrazňuji, že se NEJEDNÁ o místo na
separaci MOTOROVÝCH OLEJŮ, PŘEVODOVÝCH OLEJŮ,
HYDRAULICKÝCH OLEJŮ A DALŠÍCH TECHNICKÝCH MAZIV!!!!! Do této nádoby patří pouze UPOTŘEBENÉ JEDLÉ
OLEJE A TUKY, které jsou kvalitní surovinou. Ta po zpracování (zahřátí, filtrace) může sloužit pro výrobu metylesteru jako přídavku k pohonným hmotám nebo po regeneraci
mohou být tyto využity v různých odvětvích (chemický,
gumárenský, dřevařský průmysl).
Rozhodli jsme se umístit v obci dvě sběrné nádoby
hnědé barvy, které budou viditelně označené symboly
vyobrazenými u tohoto příspěvku. Jedna nádoba bude
umístěna u Kapitána a druhá u Kovosu. Žádáme všechny
občany, kteří budou využívat tuto možnost, aby upotřebené oleje slili výhradně do PET lahví a tyto opatrně vložili
do separačních nádob. Po naplnění sběrných nádob bude
zajištěn jejich svoz odbornou firmou.
Libor Kunte
Únor 2020
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PŘEDNÁŠKA O BRAZÍLII
Libor Kunte opět přinesl na veřejnost své zážitky z cizokrajných dálav. Posluchači jeho přednášky se v kabinách
dozvěděli něco nového o Brazílii. Navštívili jsme nejen
bývalou československou ambasádu, ale hlavně celé město Brasilia a pak stepní a polopouštní oblasti východních
států. Samozřejmě, že jsme viděli hlavně kaktusy. Ale
také způsob, jak necitlivě Brazilci hospodaří s vlastními
pralesy a jak likvidují přirozené biotopy, které jsou plícemi naší planety. Přednáška byla nesmírně poutavá, o
čemž svědčí nejen naplněná místnost kabin, ale i plodná
diskuze, která se po přednášce táhla až dlouho, dlouho,
dlouho přes půlnoc.

PŘEDNÁŠKA

ROZPIS ZÁPASŮ JARNÍ ČÁSTI FOTBALOVÉ
III. TŘÍDY A PŘEBORU MLADŠÍCH ŽÁKŮ
- DOMÁCÍ UTKÁNÍ

BRUSLENÍ

BRUSLENÍ

Naši amatérští hokejisté pod vedením
Jaroslava Fliegera letos opět a opakovaně zajistili dětem naší i sousedních obcí
hodinu a půl volného bruslení na děčínském stadionu. Zúčastněné obce tuto
akci znovu finančně zajistily a tak se naše
děti mohly věnovat bruslení, přestože
klimatické podmínky letošní zimy jsou k
milovníkům tohoto sportu totálně macešské.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
1. Růžová – farnost sv. Petra a Pavla
2. Mařenice – farnost sv. Marie Magdalény
3. Kerhartice a Veselé – farnost sv. Marie Magdalény
4. Horní Prysk – farnost sv. Petra a Pavla
5. Markvartice u Děčína – farnost sv. Martina
6. Malá Bukovina – farnost sv. Václava
7. Horní Habartice – farnost sv. Jana Křtitele
8. Srbská Kamenice – farnost sv. Václava
9. Verneřice – farnost sv. Anny
10. Jetřichovice – farnost sv. Jana Nepomuckého
11. Jedlka (obec Malá Veleň) – farnost sv. Anny
12. Janov u Hřenska (farnost Arnoltice)
13. Merboltice – farnost sv. Kateřiny
14. Dolní Habartice (farnost Benešov n. Pl.)
15. Rychnov u Děčína – farnost sv. Bartoloměje
16. Lovečkovice (farnost Levín)
17. Valkeřice – farnost sv. Barbory

21 515 Kč
19 725 Kč
19 067 Kč
18 762 Kč
17 272 Kč
16 400 Kč
15 756 Kč
14 700 Kč
14 323 Kč
11 450 Kč
10 012 Kč
9 160 Kč
8 313 Kč
7 725 Kč
5 003 Kč
4 276 Kč
3 502 Kč

K+M+B

FOTBAL

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

Celkem se vybralo: 216 961 Kč
Všem dárcům ze srdce děkujeme!
Mgr. Marcel Hrubý, materialibus farnosti
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SOUTĚŽ

MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ

MARKVARTICKÁ OKURKA
2019

Mnozí se podivovali, že máme „už zase“
Markvartickou okurku. Ano, rok utekl
jako voda, a tak jsme mohli hodnotit již
posedmé nakládané okurky v soutěži
MARKVARTICKÁ OKURKA, tentokráte
s letopočtem 2019. Samotná soutěž se
uskutečnila v sobotu 25. ledna 2020. 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 2019. Opět se soutěž konala
v místní restauraci Óčko. Vzorků se sešlo
přibližně jako vloni – 21. Hodnocení se
ujala tříčlenná odborná komise (Ing.
Jaroslav Jašek, Michala Doležalová a
letos poprvé Jirka Sajdl). 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)
chuť zavařených okurek (1-10 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 49.
I tento ročník byl plný pohody a příjemné atmosféry. Sešlo se nás okolo čtyřiceti a vydrželi bavit až do půlnoci. Putovní
pohár bude celý rok v Děčíně u paní
Kateřiny Haberlandové, která za svůj
vzorek okurek získala od odborné poroty 1. místo s celkovým ziskem 71 bodů

O kvalitě vítězných vzorků svědčí i
skutečnost, že divácká porota vynesla
na první místa dva stejné vzorky jen
v opačném pořadí. Proto i nováček
v soutěži, naše paní pošťačka Irena
Váňová, zabodovala v obou kategoriích. Vítězům gratulujeme a děkujeme
také vám všem, kteří jste vzorek dodali a přišli se pobavit.
Vítězové získali hodnotné dárky od
firmy STIHL manželů Doležalových,
kterým tímto děkujeme za podporu!
Děkujeme také panu starostovi Tomáši Renkovi a ostatním zastupitelům
obce za setrvalou podporu akce.

VÝSLEDKY DIVÁCKÉ KOMISE
Irena Váňová – Česká Kamenice
vzorek č. 11 – 19 hlasů
Kateřina Haberlandová – Děčín
vzorek č. 5 – 15 hlasů
Manželé Děkanovských– Markvarticevzorek č. 2 – 11 hlasů

R. Řehák

pí Děkanovská

I. Váňová

Již teď se těšíme na další ročník. Nezapomeňte v dubnu vyset semena a v
červenci nebo v srpnu zavařovat a při
vyhlášení dalšího ročníku, dodejte své
nejlepší okurky do soutěže!
Libor Kunte

Provozní doba od 3.2.2020
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00

ODBORNÁ POROTA: Sádlo, Jašek, pí Štylková

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
OBCE MARKVARTICE
Pokud máte zájem o změnu územního
plánu, máte možnost podat žádosti do
konce roku 2020
Bližší informace na OÚ.

ZUBAŘI

ZUBNÍ
POHOTOVOST
DĚČÍN

8:30 -10:30
8:30 - 12:30
8:30 - 10:30
12:00-16:00
08:30-12:30

R. Ćerný

VÝSLEDKY ODBORNÉ KOMISE
Kateřina Haberlandová – Děčín
vzorek č. 5 – 71 bodů
Irena Váňová – Česká Kamenice
vzorek č. 11 – 64 bodů
Rudolf Černý – Markvartice
vzorek č. 9 – 60 bodů

POŠTA PARTNER Markvartice
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

OCENĚNÍ

z možných 75. Jak konstatovala porota, letos byly vzorky hodně vyrovnané.
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