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Pečeť Jana z Markvartic

Kdy se na území dnešních Markvartic, na severním okraji Markvartické kotliny, táhnoucí se od Veselé až k Benešovu nad Ploučnicí, objevili
první lidé, nevíme. Naše obec, oproti lokalitám Horních či Dolních
Habartic, není bohatá na pravěké nálezy.
Snad o výskytu eneolitického člověka na
území naší obce může svědčit nález pazourkového úštěpku a pazourkového jádra, které v roce 1999 nalezl J. Svoboda
nad hranou Písáku (na kraji pole).
Keltská mince, kterou objevil Milan Bartoníček před několika lety v lokalitě Kirchbergu, může vyvolat pouze fantaskní
domněnky, že zde sídlili Keltové. Kompletnější osídlení naší lokality nepřinesla ani
vlna stěhování národů, která v 6. století
zasáhla větší území pozdějších Čech. A tak
se skutečná „novodobá“ historie Markvartic váže k roku 1281. Tehdy probíhala několik desetiletí dlouhá vlna kolonizace.
Z přelidněného Německa na popud krále
Václava I. a hlavně jeho syna Přemysla
Otakara II., proudily na naše území skupiny
osadníků ze Saska, Duryňska či Bavorska.
Když Přemysl Otakar II. po bitvě u Suchých
Krut vykrvácel na bojišti, zbaven svého
brnění, patrně netušil, že v té době již určitě existuje obec s názvem Markvartice. Ale
rozhodně věděl, že jeho královský hrad a
město Děčín, se širokým okolím, pro něho
spravuje rod Vartenberků, čili Michaloviců
a Markvarticů, původem saské šlechty. A
také mohl být obeznámen s tím, že okolí
tehdy zakládaného hradu Šarfenštejna
(Ostrý), má připadnout tomuto rodu. Nechme stranou detaily. Co ale dokazuje
přesně, že naše obec v roce 1281 existovala, je vzácná listina z drážďanského archivu, ke které je připojena pečeť držitele
zdejších panství. A tato pečeť nese prediListina z drážďanského archivu z roku 1281.
kát „SIGILLUM. DOMINI IOHANNIS DE
MARKVARTIC“. Pečeť pána Jana
z Makvartic. Šlo o Jana, který mohl být synem Markvarta ze Šarfenštejna, a nebo
potomka Beneše Markvartice, správce královského Děčína. A zapomeňme na to, že
obcí stejného jména již v té době existovalo více. Držme se dlouhodobě respektovaného úzu, že první doložená zmínka o existenci naší obce je z roku 1281. A tak
máme důvod k oslavě. Na zdraví, Markvartice!
-ckZdroje – zejm.
Sächsisches Hauptstaatarchiv Dresden in Česká Kamenice, kolektiv autorů, REMA, Česká Lípa, 1993
Pešta-Jenč – Markvartická kotlina v Českém středohoří – příspěvek ve sborníku Archeologie ve Středních Čechách 17, 2013, str. 555-573).

Nákres úštěpku a jádra zřejmě eneolitické pazourkové industrie z Markvartic.
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Obec Markvartice
USNESENÍ
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice, které se konalo dne 14. 1.
2021
od 18:00 do 18:15 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,
Ing. Václav Kolman, Ing. Petr Hodboď,
Jaroslav Flieger, Ing. Jakub Nerad, Ing.
Karel Hladík, Jiří Komárek
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 Gabrielu Vitoušovou.
Zastupitelstvo obce určuje jako ověřovatele zápisu pana Jaroslava Fliegera a
pana Karla Hladíka.

Usnesení č. ZO 21 01 01 – Schválení
programu 1. veřejného zasedání ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje program
1. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Markvartice
Program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu 1. veřejného
zasedání ZO Markvartice
3) Kontrola usnesení a činnost OÚ
od minulého VZZO

4) Schválení zhotovitele akustiky na
sále Obecního domu a pověření
starosty k podpisu smlouvy
5) Schválení zhotovitele zábradlí na
mostku u č. p. 1
6) Schválení podání výzvy k podání
nabídky na opravu dešťové a splaškové kanalizace u Obecního
úřadu
7) Schválení podání výzvy k podání
nabídky na opravu zpevněných
ploch u Obecního úřadu
8) Diskuze
9) 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.
Pokračování prací na sále Obecního
domu – dokončení cca konec 3/2021
Oprava střechy ZŠ II. stupeň – možná
dotace MF
Podepsaná kupní smlouva s Ústeckým
krajem – pozemek pod komunikací
Informace spolkům – finanční příspěvek – starosta rozešle informace
p. Klímová a p. Rybánský dostali dotaci
na kotlíky
Usnesení č. ZO 21 01 02 – Schválení
zhotovitele akustiky na sále Obecního
domu
a pověření starosty k podpisu
smlouvy
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele akustiky na sále Obecního domu a
pověření starosty k podpisu smlouvy.
Zhotovitel firma B.M.N. spol. s r. o.,
Travná 1286, Praha - Kyje, IČ
14893690 za cenu 639.229,45 Kč vč.
DPH.

tele zábradlí na mostku u č. p. 1:
Jindřich Švihnos, Markvartice 89, IČ
10408576
Cena 82.000,- Kč – zhotovitel není plátce DPH.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.

Usnesení č. ZO 21 01 04 – Schválení
podání výzvy k podání nabídky na
opravu dešťové a splaškové kanalizace u Obecního úřadu
Zastupitelstvo obce schvaluje podání
výzvy k podání nabídky na opravu dešťové a splaškové
kanalizace u obecního úřadu.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 21 01 05 – Schválení
podání výzvy k podání nabídky na
opravu
zpevněných ploch u Obecního úřadu
Zastupitelstvo obce schvaluje podání
výzvy k podání nabídky na opravu zpevněných ploch
u Obecního úřadu.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.

Ověřovatelézápisu :
Jaroslav Flieger,
Ing. Karel Hladík,

Starosta
Tomáš Renka,
Místostarosta
Ing. Libor Kunte, Ph.D.

V Markvarticích dne 18. 1. 2021

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

Usnesení č. ZO 21 01 03 – Schválení zhotovitele zábradlí na mostku
u č. p. 1
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovi-
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USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva obce
Markvartice, které se konalo dne
18. 2. 2021
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
desce Obecního úřadu Markvartice
a na webových stránkách obce.
Zasedání Zastupitelstva obce byli
přítomni: Tomáš Renka, Ing. Libor
Kunte, Ing. Václav Kolman, Ing. Petr
Hodboď, Jaroslav Flieger, Ing. Jakub
Nerad, Ing. Karel Hladík, Jiří Komárek
Omluveni: 0 Kostel před začátkem oprav.
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 Jaroslava
Fliegera a pana Karla Hladíka.

Usnesení č. ZO 21 02 01 – Schválení
programu 2. veřejného zasedání ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje program 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Markvartice
Program:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
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2) Schválení programu 2. veřejného
zasedání ZO Markvartice
3) Kontrola usnesení a činnost OÚ
od minulého VZZO
4) Rozpočtové opatření č. 1/2021
5) Zpráva o hospodaření obce za
období 1 – 12/2020
6) Schválení zhotovitele akce Oprava IS v okolí OÚ Markvartice a pověření starosty k podpisu smlouvy
7) Schválení zhotovitele akce Oprava zpevněných ploch v okolí OÚ
Markvartice a pověření starosty
k podpisu smlouvy
8) Schválení podání žádosti o dotaci
z MF na akci Výměna střešní krytiny
ZŠ Markvartice II. stupeň
9) Schválení administrace při realizaci akce Výměna střešní krytiny ZŠ
Markvartice II. stupeň a
pověření starosty k podpisu
smlouvy
10) Schválení investičního záměru a
spolufinancování akce Výměna
střešní krytiny ZŠ Markvartice
II. stupeň
11) Schválení dodatku č. 6 a č. 4
smlouvy 1955 AVE a pověření starosty k podpisu těchto dodatků
12) Schválení nákupu osvětlení a
rampy na sál Obecního domu
13) Schválení zhotovitele opony a
příslušenství na sál Obecního domu
14) Schválení finančního příspěvku
TRIANGL
15) Schválení finančního příspěvku
Myslivecký spolek SKALKA
16) Schválení finančního příspěvku
Svaz žen
17) Schválení podání žádosti o dotaci z Mze
18) Schválení žádosti o poskytnutí
finančního příspěvku na výměnu
kotle
19) Schválení dodavatele kompostérů a pověření starosty k podpisu
smlouvy
20) Schválení umístění samoobslužného boxu Zásilkovna
21) Schválení zhotovitele renovace
parket na sále Obecního domu
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.
Pokračování prací na sále Obecního domu

USNESENÍ

OBEC MARKVARTICE

Usnesení č. ZO 21 02 02 – Rozpočtové opatření č. 1/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021, které
je přílohou tohoto usnesení.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Bod č. 5 – Zpráva o hospodaření
obce za období 1 – 12/2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o hospodaření obce za
období 1 – 12/2020.
Usnesení č. ZO 21 02 03 – Schválení zhotovitele akce Oprava IS
v okolí OÚ Markvartice a pověření
starosty k podpisu smlouvy
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele akce Oprava IS v okolí OÚ
Markvartice a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.
Zhotovitel: Jan Hurych, Markvartice 416, IČ 67225543
Cena: 780.450,- Kč vč. DPH
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 21 02 04 – Schválení zhotovitele akce Oprava zpevněných ploch
v okolí OÚ Markvartice a pověření
starosty k podpisu smlouvy
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele akce Oprava zpevněných
ploch v okolí OÚ Markvartice a
pověřuje
starostu
k podpisu
smlouvy.
Zhotovitel: Hantych s.r.o., Janská
111, 405 02 Děčín, IČ 06659969
Cena 1.930.776,- Kč vč. DPH
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
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Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 70.000,- Kč
spolku TRIANGL.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 21 02 12 – Schválení
finančního příspěvku Myslivecký
spolek SKALKA
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč
Mysliveckému spolku Skalka.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 21 02 13 – Schválení
finančního příspěvku Svaz žen
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 30.000,- Kč
Svazu žen.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.

SBÍRKA A ZIMA

Usnesení č. ZO 21 02 14 – Schválení
podání žádosti o dotaci z Mze na
obnovu a
restaurování kaple křížové cesty
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Mze na obnovu
a restaurování kaple
křížové cesty.

Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 21 02 15 – Schválení žádosti o poskytnutí finančního
příspěvku na
výměnu kotle
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč
na výměnu kotle paní Hořejší.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 21 02 16 – Schválení dodavatele kompostérů a pověření starosty
k podpisu smlouvy
Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele kompostérů a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
Dodavatel: Ondřej Štěpančík, 687
12 Bílovice, IČ 76604756
Cena: 285.560,- Kč vč. DPH
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 21 02 17 – Schválení umístění samoobslužného boxu
Zásilkovna

Zastupitelstvo obce schvaluje umístění samoobslužného boxu Zásilkovna.
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Usnesení č. ZO 21 02 18 - Schválení
zhotovitele renovace parket na sále
Obecního domu
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele renovace parket na sále Obecního domu.
Zhotovitel: Karel Lošek, Prokopa Holého 114/27, 405 02 Děčín, IČ
13903969
Cena: 105.840,- Kč bez DPH
Pro 8 zastupitelů, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Ověřovatelé zápisu
Jaroslav Flieger,
Ing. Karel Hladík,

Starosta
Tomáš Renka,
Místostarosta
Ing. Libor Kunte, Ph.D.
V Markvarticích dne 19. 2. 2021

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

KRUT

Přestože letošní situace nedovolila vyrazit koledníkům s Tříkrálovým blahopřáním do nového roku, přesto se za pomoci internetové sbírky a zejména obětavostí materiálního správce farností Mgr. Marcela Hrubého, podařilo získat od štědrých dárců zajímavý obnos. Určitě každého potěšila Marcelova osobní návštěva, při
níž neopomněl popřát všem farníkům zdraví a Boží požehnání. Každému, ke komu
se z důvodu časového nemohl dostavit, se tímto omlouvá a přeje vše dobré dodatečně.

Tak jsme si přáli opět pořádnou zimu a
ona v některých dnech skutečně dorazila.
Na domácí meteorologické stanici naměřil Libor Kunte dne 15. února tohoto roku
v ranních hodinách opravdu mrazivých
— 21 o C.

1. Mařenice – farnost sv. Marie Magdalény
23 692,- Kč
2. Markvartice u Děčína – farnost sv. Martina
16 777,- Kč
3. Verneřice – farnost sv. Anny
14 878,- Kč
4. Horní Habartice – farnost sv. Jana Křtitele
12 668,- Kč
5. Kerhartice a Veselé – farnost sv. Marie Magdalény 11 650,- Kč
6. Srbská Kamenice – farnost sv. Václava
10 961,- Kč
7. Jedlka (obec Malá Veleň) – farnost sv. Anny
9 821,- Kč
8. Merboltice – farnost sv. Kateřiny
9 210,- Kč
9. Malá Bukovina – farnost sv. Václava
7 410,- Kč
10. Dolní Habartice (farnost Benešov n. Pl.)
6 796,- Kč
11. Jetřichovice – farnost sv. Jana Nepomuckého
5 840,- Kč
12. Horní Prysk – farnost sv. Petra a Pavla
4 108,- Kč
13. Rychnov u Děčína – farnost sv. Bartoloměje
2 232,- Kč
14. Růžová – farnost sv. Petra a Pavla
1 208,- Kč
15. Janov u Hřenska (farnost Arnoltice)
0,- Kč
16. Lovečkovice (farnost Levín)
0,- Kč
17. Valkeřice – farnost sv. Barbory
0,- Kč
Celkem se vybralo: 137 251 Kč. Všem dárcům ze srdce děkujeme!
Duben 2021
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NOVÉ DOSADBY STROMŮ
V OVOCNÝCH ALEJÍCH

Kostel před začátkem oprav.

Loni na podzim a letos v předjaří, došlo
k dosázení odumřelých nebo zničených
stromů v alejích lemujících některé
obnovené markvartické cesty.
K dosadbě byly použity opět staré krajové odrůdy ovocných dřevin ve tvaru
vysokokmenu. Jedná se především o
staré odrůdy třešní, jabloní a hrušní,
přičemž u nově vysázených se snažíme
umístit čitelnou jmenovku, která by
měla vydržet mnoho a mnoho let. Tedy v případě, že na ni budou působit
pouze povětrnostní vlivy, nikoliv fyzická síla slaboduchého jedince, který
neví jak jinak si pozvednout pošramocené sebevědomí. To samé platí i o
stromech. Těch přirozeně odumřelých
je minimum. Doufáme tedy, že se tato
dosadba koná již naposled a že se nadále budeme těšit z nových přírůstků a
u starších stromů i z letní či podzimní

TIP NA VÝLET

V době, kdy budete
mít ve schránce toto
číslo Zpravodaje, máte
poslední šanci podívat
se na lány překrásných
bledulí jarních
(Lucojum vernum) v
plné kráse. Máme totiž
velké štěstí, že je můžeme pozorovat v naší
blízkosti, v přirozených
meandrech říčky Bystrá, proti toku,
nad Kerharticemi. Rozkvétají jich tu
každé jaro tisíce a tisíce. Tyto drobné
jarní cibuloviny jsou podle klasifikace

stupně ohrožení tzv. málo dotčeným
druhem, přesto si naši základní ochranu jistě zaslouží. Takovéto rozkvetlé
koberce jsou po dlouhé zimě úžasnou
pastvou pro naše oči a určitě i chutnou pastvou pro včely a další hmyz.
A pokud bude v Kerharticích odkveteno, můžete zajet k Merboltickému
potoku. Až po Slukovou jsou zde další
bledulové plantáže, které rozkvétaly
ve zbytcích sněhu teprve týden poté,
kdy v Kerharticích bylo již vše v rozkvětu.
Ovšem bledulky můžete nalézt i na
břehu Bystré v Markvarticích. Rozmnožené přičiněním člověka.
L. Kunte, -ckúrody. Kromě dosadby došlo také
k ošetření stávajících stromů, u kterých
byl proveden výchovný řez nebo již průklest a byl odstraněn obrost z kmínku. U
těch stromů, kterým dosloužila dřevěná
kotvící ohrádka, se tato odstranila a ke
stromu byl zatlučen nový, silný kotvící
kůl, ke kterému je stromek zafixován.
Tímto způsobem byla ošetřena alej za
kostelem směrem na Veselíčko a také
alej za panelkou směrem na Olešku,
kterou sázeli za přispění Nadace Partnerství členové spolku Triangl. Větší
část nákladů na údržbu alejových stromů a na jejich dosadbu uhradila Agentura ochrany přírody a krajiny – CHKO
České středohoří a na část přispěla ze
svého rozpočtu naše obec. Myslím si, že
toto je investice, která výrazně přispívá
ke zvelebení vzdálenějšího okolí obce a
jasně ukazuje, že máme zájem se o něj
řádně postarat.

NOLVÉ STROMY

TIP NA MALÝ
VÝLET

Libor Kunte, místostarosta obce

PODĚKOVÁNÍ NAŠIM HASIČŮM.
NÁZORY A PODĚKOVÁNÍ

Děkuji našim hasičům, kteří se podíleli na zásahu u Koubků, tedy u nás. Kluci, moc
děkujeme. Děláte dobrou práci. Ještě jednou dík, Koubkovi.

NÁZOR OBČANA
Čtvrtek, 1. duben, veřejná schůze. Samozřejmě natáčena kamerou. Účast hodně
slabá. Je to stále stejné, pořád se naváží opozice do starosty. Ale já si myslím, že už
obec je spravovaná dobře, jenom starosta přeje všem spolkům. Otázka je, že vedoucí spolků nechodí na veřejné schůze a to je špatně. Každý má ruce natažené a
jenom vše kritizují. Přeji si, aby na veřejných schůzích bylo stále více vidět lidičky.
Vždyť ani nevíme, kdo nový zde začal žít. Těch lidí, co se přistěhovalo do Markvartic, je hodně.
I letos budu pracovat u obce, nevím, jak to zvládnu. Mám již nějaký pátek na krku.
Ocením lidičky, které mám rád a ty ostatní se musí snažit. Vím, že uvidí opět Koubka v akci. Na závěr: chtěl bych zase jet na kole na 1. máj s obcí, ale po cyklostezce
Peklo u Zahrádek. Ale já se i přizpůsobím, pojedu každou naplánovanou trasu.
S pozdravem Koubek.
Duben 2021
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TŘÍDĚNÍ

ROK 2020

Přiložené tabulky
a grafy znovu dokreslují vývoj sběru a třídění separovéno odpadu v
naší obci v minulém roce 2020 a
za poslední léta.
Článek k tématu
bude v příštím
čísle Zpravodaje.
Autor : Libor KUNTE, místostarosta obce
Duben 2021
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Původní prostor, jak si jej pamatujeme.

Nová elektroinstalace schovaná pod lepidly.

Která opona to bude?

FOTBAL

U příležitosti 740. výročí první zmínky o obci Markvartice, jsme chtěli ve spolupráci se Základní školou slavnostně otevřít nově
zrekonstruovaný sál Obecního domu. Pandemická situace této myšlence nenahrává. Nevíme kdy a v jakém počtu lidí bude
možno veřejné akce provádět. Patrně tedy bude sál zprovozněn v tichosti při nějaké první možné příležitosti. Podívejte se alespoň na několik fotografií proměn jedné části interiéru—jeviště, téměř dokončeného sálu. Těch překvapení a detailů je tam
opravdu mnoho.
Tomáš Renka

Jeviště odřené na německé barvy.

Nová výmalba a osvětlení.

Jeviště před dokončením.

Ještě máme v živé paměti, jak se po posledních velkých povodních před několika lety dělala nová podlaha na sále
Obecního domu. Poslední velká „Akce Zet“. Dnes je tato podlaha vlastně jediným artefaktem bývalého sálu. Vzpomínám si
na první pokusy o zlepšení akustiky, jejíž měření tehdy zajistil starosta Petr Hodboď. Už tenkrát bylo každému jasné, že
jestli je možné se šíleným zvukem v prostoru něco udělat, bude nutný velký a odborný zásah. Nebyla ani síla, ani finance na
podobný projekt. Dnes, po více než deseti letech, došlo k obrovskému posunu. Stačily k tomu dvě věci. 1) Jeden občan, který
přišel s konkrétními nápady a velkou vervou přesvědčil zastupitelstvo, že máme li mít v obci kulturní prostor na úrovni 21.
století, je třeba něco udělat a nekompromisně investovat. (Díky, pane Volfe). 2) Zastupitelstvo se starostou, které alespoň v
tomto punktu zahodilo zcela směšné politikaření a místo hraní si na pseudoopozici a neopozici, konečně pochopilo, že pouze
společnou podporou dobré myšlenky je možné vybudovat krásné dílo. Bylo by fajn, kdyby se naši zastupitelé i v dalších rozhodnutích spojili a tvořili. Že to umí, a že ani kompromisy nebrzdí skvělá finální rozhodnutí, je zcela zřejmé. Takže pánové:
pokračujte. Tohle se vám fakt povedlo.
-ckDuben 2021
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NOC KOSTELŮ —28. května 2021

POZVÁNKY

Pozvánka na muzikál

Kostel sv. Martina v Markvarticích
bude opět zcela otevřen.

12.06.2021 od 19:00 hod.
LETNÍ SCÉNA výstaviště PVA Praha — Letňany
Vstupné včetně dopravy 390,-Kč/os.
Vstupenky k zakoupení na OÚ Markvartice

R. Řehák

ZÁPIS DO MŠ

Mottem vizuálního stylu je každý rok jiný biblický verš, jehož
součástí je právě slovo „noc“. Letos je to Žalm 104,20:

Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Markvartice pro školní rok 2021/2022
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 3. 5. - 14. 5. 2021
U zápisu rodiče (zákonní zástupci) předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, evidenční list, žádost o přijetí.
Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí. Další podrobné informace se dozvíte na webu školky.
Žádost, evidenční list:
Potřebné tiskopisy si stáhnete na webových stránkách http://www.msmarkvartice.cz/.
V případě, že nemáte možnost tisku, můžete si žádost po tel. domluvě vyzvednout přímo v MŠ
– tel.: 728 555 264
Příjem žádostí:
Termín příjmu žádostí: 3. 5. 2021 – 14. 5. 2021 po předchozí telefonické domluvě- tel. 728 555 264.

17. – 18.4.2021

MUDr. Hladík Pavel

Weberova 1537/7 Děčín VI

412 539 298

24. – 25.4.2021

MUDr. Milič Lukáš

Anenská 385/2 Děčín 1

412 511 48

Foto: internet

21. – 2.5.2021

MUDr. Škařupová Hana

Teplická 1850/60A Děčín

412 531 330

8. – 9.5.2021

MUDr. Vojtěch Vladimír

28. října 110 Děčín I

412 151 056

15. – 16.5.2021

MUDr. Šetek Vladislav

Fügnerova 600/12 Děčín I

412 539 310

22. – 23.5.2021

MUDr. Plyushchakov Oleksandr Myslbekova 404/23 Děčín I

732 329 007

29. – 30.5.2021

MDDr. Barcal Pavel

J.Š.Baara 692/26 Děčín V

412 507 588

5. – 6.6.2021

MUDr. Vojtěch Vladimír

28. října 110 Děčín I

412 151 056

12. – 13.6.2021

MDDr. Dubnová Daniela

Teplická 1850/60A Děčín

412 531 330

19. – 20.6.2021

MUDr. Hladík Pavel

Weberova 1537/7 Děčín VI

412 539 298

ZUBNÍ
POHOTOVOST
DĚČÍN

ZUBAŘI

UPOZORNĚNÍ

Je tu zase doba jarních
čoudů. Když už se rozhodnete „zpříjemnit“ život
sousedům pálením všeho
možného, navzdory vyhláškám a zákonům, vyvarujte se prosím pálení kouřivých materiálů. Nepalte
staré mokré listí nebo větve čerstvě ořezaných tújí a
jiných jehličnanů. Někomu
to fakt může vadit. A uvědomte si také, že v obecním sběrném dvoře je
možné větve odložit na
hromadu.
A máte to zadarmo! (A bez
konfliktů). T. Renka, starosta
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