Maršovický zpravodaj 2011
Vážení občané,
v letošním roce jsme opět přistoupili k vydání zpravodaje, abychom vás informovali
o dění v naší obci.

Kristýnka Kouřilová, 6 let

MATEŘSKÁ ŠKOLKA
Do naší mateřské školky dochází 22 dětí. V minulém roce ukončilo 7 dětí docházku
a nastoupilo do základních škol. Stejný počet nových dětí nastoupilo po prázdninách v září
do školky. V době prázdnin probíhala další část rekonstrukce a vylepšování budovy.
Po celkové rekonstrukci ústředního topení v roce 2009 se pokračovalo ve výměně oken v celé
budově a opravě sociálního zázemí pro učitelky. V letošním roce se plánuje oprava v zadní
části budovy.
Den otevřených dveří se koná ve středu 30.3.2011 od 9:00 – 11:30 hod.
Zápis do mateřské školky bude probíhat ve středu 6.4.2011 od 8:00 – 11:30 hod.
Více informací o zápisu do MŠ získáte od ředitelky Dany Štrynclové na tel. 483320177.
KNIHOVNA
Obecní knihovna se nachází v budově OÚ Maršovice. Návštěvní doba je
každý čtvrtek od 16 do 18 hodin. Ve stejnou dobu je veřejnosti k dispozici používání
internetu zdarma. Počítačová stanice je umístěna v prostorách knihovny. Tyto služby jsou
pro občany Maršovic i Čížkovic zdarma.
Čtenáři mají možnost půjčovat si i zcela nové knihy výměnného souboru z Městské
knihovny v Jablonci nad Nisou. Soubory se obměňují 2x za půl roku.
TJ SOKOL Maršovice – oddíl kopané
TJ Sokol Maršovice léta hrál okresní přebor. Po několikaleté námaze a úsilí členů
oddílu dosáhl postupu do II. třídy okresního přeboru. Na této úrovni setrval několik let. Tým
se stabilizoval a v sezóně 2008/2009 poprvé v mnohaleté historii vybojoval postup
do krajských soutěží.
Zdařilo se provést z dotačních titulů a přispění obce zkvalitnění hrací plochy ze
škvárové na pískovou, není možné na krajské úrovni hrát fotbal na písku.
Tým, který byl posílen do bojů v kraji a byl v euforii po historickém postupu v sezóně
2009/2010, krajskou soutěž 1.B třídy vyhrál, což se skoro nikomu za 50 let fotbalu na okrese
nepovedlo. Laťka byla tedy nasazena velmi vysoko a držet tento standard není lehké. Navíc
v této sezóně 2010/2011 bylo založeno ještě „B“ mužstvo mužů, které hraje III. okresní třídu.
„A“ tým bohužel musí hostovat na cizích hřištích. Momentálně je „doma“ na hřišti TJ
Jiskra Mšeno. TJ Sokol Maršovice, se i za velkého přispění obce, snaží získat dotační tituly
pro svoji organizaci, aby jednou mohli všichni hrát svá utkání doopravdy doma. Vždyť fotbal
Maršovic, přestože v azylu, má jednu z nejvyšších návštěv na svá utkání v celém kraji na této
úrovni soutěže. Všichni doufají, že snad tento rok budou ve svých žádostech o dotace úspěšní.
Nyní nás čeká druhá polovina soutěžního ročníku a „A“ tým je po polovině soutěže
druhý s malou ztrátou dvou bodů na lídra soutěže. Tým se bude snažit navázat na loňský
úspěch i letos.
TJ Sokol Maršovice připravuje na březen svolání výroční členské schůze, aby vedení
mohlo informovat širší veřejnost o novinkách a svých záměrech do budoucna.
Za TJ Sokol Maršovice předseda TJ Aleš Ulman
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HASIČI
V roce 2010 jednotka vyjela k třem ostrým výjezdům, na dvě prověřovací cvičení
a několik technických zásahů např. shazování rampouchů, prořezávání stromů apod. Hlavní
poděkování patří za pomoc při povodních 8.8. – 12.8.2010, kdy jednotka zasahovala v obcích
Višňová – Víska – Poustka, kde pomáhala v odstraňování škod. Jinak probíhá během celého
roku výcvik, údržba a opravy techniky i budovy hasičů svépomocí. Výměna oken v zasedací
místnosti byla provedena z prostředků obce.
Dětské družstvo
Pod vedením dvou instruktorů F. Havlišty a J. Pleštila je veden kroužek mladých
hasičů. Toto družstvo se učí základy hasičského výcviku a zdravovědy. Tyto získané znalosti
pak uplatňují na soutěžích, kterých se zúčastňují. Do kroužku docházejí i děti z okolních
vesnic. Jako každý rok se děti účastnily letního tábora v Německu. Tyto tábory se pořádají
jeden rok v Německu a druhý rok u nás na Maršovicích. Na těchto táborech dochází
k vzájemným výměnám zkušeností a znalostí s německými kolegy. Bohužel se kroužek potýká
s nedostatkem dětí.
Soutěžní družstvo
Účastní se Jizerské a Podkozákovské ligy a seriálu nočních soutěží. Umisťuje se
průměrně do 15. místa z celkového počtu 40 soutěžních družstev. Také vyhrálo místní
okrsek.

SBÍRKA OŠACENÍ
I v minulém roce jsme byli požádáni o provedení sbírky ošacení od společnosti
DIAKONIE. Tato sbírka byla úspěšně provedena třikrát. Tímto vám děkujeme i jménem
společnosti Diakonie.
V tomto roce jsme opět byli požádáni o uspořádání další sbírky, která bude probíhat
ve dnech 27.4. - 29.4.2011. O sbírce budete ještě včas informováni na vývěsních tabulích
a na internetových stránkách obce.
ODPADY
Tuhý domovní odpad
Ceny za odvoz tuhého odpadu zůstávají pro rok 2011 stejné jako v roce minulém.
Platbu je možné provést převodem na konto obecního úřadu Maršovice č.ú. 4421451/0100,
variabilní symbol se udává číslo popisné nebo platba v hotovosti na OÚ. Odvoz
nebezpečného odpadu se provádí dvakrát ročně mobilním svozem. O tomto svozu vás
informujeme včas na web. stránkách obce a na vývěsních tabulích pomocí plakátů.
CENÍK JE PŘILOŽEN V PŘÍLOZE.
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Tříděný odpad
Pytle na tříděný odpad jsou k vyzvednutí na obecním úřadě zdarma. Plné pytle je
možné dát ke kontejnerům nebo k mateřské školce.
Kontejnery na papír, PET lahve a sklo jsou na třech stanovištích: Čížkovice, Maršovice
u hasičárny a na dolním parkovišti. Kontejnery na PET láhve a papír se vyváží jednou za
čtrnáct dní a to v sudém týdnu, sklo dle potřeby. Stanoviště na Čížkovicích se vyváží jednou
měsíčně a sklo opět dle potřeby. Prosíme, abyste třídili odpad dle označení na kontejnerech.
PET láhve řádně sešlápnuté a papírové krabice rozložené. Do těchto kontejnerů nepatří TDO.
Za minulý rok jsme vyhráli SKOKANA ROKU v soutěži v třídění odpadu.

POPLATKY ZA PSY
Poplatek za psa zůstává 100 Kč za jednoho psa, za každého dalšího 150 Kč.
Od 1.3.2011 platí nová vyhláška, která byla vyvěšena na úřední desce a je k dispozici
na webových stránkách.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010
Podařilo se získat dotaci na měřič rychlosti, který je umístěn u obecního úřadu.
Umístění měřiče bylo zvoleno po konzultaci s policií.
Došlo k opravě dvou komunikací.
Ke konci roku 2010 byla provedena na místních komunikacích výměna výbojkových
žárovek za úsporné diodové.

STATISTIKA 2010
V tomto roce se v naší obci narodili čtyři občánci - 4 holčičky. K trvalému pobytu se
přihlásilo 15 občanů a 11 občanů se odhlásilo a odstěhovalo z naší obce. Smutné číslo v naší
statistice jsou 4 úmrtí.
Byly zkolaudovány 4 rodinné domy.

KULTURNÍ AKCE
Jako každý rok se v budově sokolovny pořádaly tři plesy. Dva pod hlavičkou hasičů a
jeden pod hlavičkou mysliveckého sdružení DOLINA. Tyto akce proběhly za plné spokojenosti
účastníků jak s občerstvením, tak i s programem.
Za přispění žáčků MŠ byla postavena a vyzdobena MÁJKA.
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V době adventu byl slavnostně ozdoben a rozsvěcen obecní vánoční stromeček. Na
těchto přípravách se podílely děti z MŠ, které pomáhaly při zdobení, a při slavnostním
rozsvěcení vánočního stromečku zazpívaly vánoční koledy.
V týdnu po vánocích proběhl v kulturním domě turnaj v badmintonu a na Nový rok se
uskutečnilo novoroční sáňkování z Mikuleckého kopce. Bohužel o této akci vědělo jen málo
občanů Maršovic.
Rádi bychom pokračovali v těchto akcích i v letošním roce.

ZESILOVAČ SIGNÁLU O2
Z důvodu slabého signálu na Maršovicích a okolí, firma O2 zřídila zesilovač signálu
na Dalešickém kopci. Zprovozněn bude cca do konce března 2011.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V roce 2011 se uskuteční SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ. Rozhodný okamžik sčítání, tj.
okamžik, k němuž se vztahují všechny zjišťované údaje, je půlnoc z pátku 25. na sobotu 26.
března 2011. Sčítání upravuje zákon č. 296/209 Sb., o SLDB 2011. Sčítání se koná jednotně
v roce 2011 ve všech členských státech Evropské unie podle nařízení EP a Rady EU č.
763/2008. Veškeré informace budou včas vyvěšeny na úřední desce, webových stránkách
obce a na informačních deskách umístěných v obci.

REKONSTRUKCE HLAVNÍ SILNICE VČETNĚ CHODNÍKU
Během roku 2011 dojde k celkové rekonstrukci hlavní silnice a chodníku. Tuto
rekonstrukci bude řídit Krajská správa silnic LK z fondů EU. Tímto dojde i k některým
omezením v průjezdnosti naší obcí a tím i k přístupům k rodinným domům. Žádáme vás o
pochopení.

ÚZEMNÍ PLÁN
V tomto roce bude zadán k vypracování nový územní plán obce Maršovice. Žádáme
občany, aby v případě zájmu o zařazení nebo změně užívání pozemků v jejich vlastnictví,
zažádali na obecním úřadě o tyto změny v písemné formě do formulářů, které jsou
k vyzvednutí na OÚ nebo na web. stránkách obce.
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Volby do zastupitelstev obcí na období 2010 - 2014 proběhly 15.10. - 16.10.2010
Zvolení zastupitelé dle výsledku
Hlasy
název

příjmení,
jméno, tituly

věk

absolutní

v%

Pořadí
zvolení

"Hasiči
Ouhrabka Jiří
Maršovice"

40

156

15,16

1

"Hasiči
Knobloch
Maršovice" František

58

143

13,89

2

"Hasiči
Pleštil Jan
Maršovice"

46

143

13,89

3

"Hasiči
Fogdová Soňa
Maršovice"

61

142

13,79

4

Nezávislí

Žilka Miroslav

42

108

14,45

1

Nezávislí

Marx Petr Ing.

43

107

14,32

2

Nezávislí

Havlová
Michaela

43

100

13,38

3

Složení zastupitelstva ve volebním období 2010-2014
Starosta
Místostarosta

Jiří Ouhrabka
Soňa Fogdová

člen zastupitelstva
člen zastupitelstva
člen zastupitelstva
člen zastupitelstva
člen zastupitelstva

František Knobloch, předseda školské a kulturní komise
Miroslav Žilka, předseda kontrolního výboru
Ing. Petr Marx, předseda komise pro životní prostředí
Michaela Havlová, předseda finančního výboru
Jan Pleštil

V případě jakýchkoliv dotazů, námětů a připomínek se můžete obracet i na výše uvedené
zastupitele.
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Kačenka Slavíková, 6 let
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