ZPRAVODAJ OBCE MARŠOVICE 2021
Vážení občané,
rok 2020 je za námi a myslím si, že nám všem zůstane v paměti hodně dlouho. Covid-19 zasáhl do soukromých i pracovních
životů nám všem. Všichni jsme více než kdy jindy pocítili strach o své nejbližší, někdo se musel vyrovnat se ztrátou blízké
osoby.
Připomeňme si události loňského roku od začátku. V březnu přišla první vlna pandemie, která naštěstí naši obec nijak
zásadně nezasáhla. Došlo k hromadnému uzavření škol a z obavy před šířením coronaviru byla uzavřena i naše mateřská
školka. To naštěstí netrvalo příliš dlouho. Z pocitu obecného ohrožení se všechny okolní obce spojily, nakoupily dezinfekce
na povrchy a látkové roušky. Na Maršovicích se podařilo během jednoho víkendu rozvést tyto přípravky do všech
domácností a senioři navíc dostali i roušky. Velké množství roušek našila, bez nároku na odměnu, skupinka maršovických
„švadlenek“, kterým za to patří veliký dík. Několik desítek roušek se předalo do nemocnice v Jablonci nad Nisou. Pomohl
i Krajský úřad Libereckého kraje, který nakoupil dezinfekci na ruce a povrchy, ty přerozdělil na obce a u nás je distribuoval
SDH.
Obec nežila jen covidem, bylo nutné žít dál svým obyčejným životem. Na místo účetní nastoupila na OÚ paní Mariana
Luková, nahradila Marii Říhovou, která odešla do důchodu. Začátkem roku se koupil nástavec (sypač) na obecní traktor.
Probíhala jednání týkající se bezpečnosti na silnici II. třídy, která by měla být korunována vybudováním průjezdných
radarů. Vše zatím troskotá na straně úředníků, na dohadování, kdo a jak může řešit vzniklé přestupky. Proto nadále trvá
smlouva s Městskou policií, která provádí pravidelné kontroly dodržování pravidel silničního provozu.
Osobně mám velkou radost z vybudování workautového hřiště. Pro výstavbu byla čerpána dotace z MAS Achát a SZIF –
Program rozvoje venkova. Letos na jaře ještě proběhnou drobné úpravy. Celková pořizovací cena hřiště je 480 000 Kč,
dotace pokryje 70 % celkových nákladů. Pokročilo se i v opravách budovy bývalých fotbalových kabin (komín, okapy,
přemístění baru z bývalé hospody, zprovoznění krbu). Vznikly tak prostory, které se dají využít k pořádání různých oslav
(pronájem lze domluvit na OÚ).
Na konci roku 2020 se podařilo prodat 4 zasíťované pozemky (část pozemku 26/1) o celkové výměře 4920 m2. Prodej
probíhal formou nejvyšší nabídky, vyvolávací cena byla 1500 Kč/ m2.
Vyvolali jsme také první jednání s projektovou kanceláří ve věci výstavby domu pro seniory. Pro tento dům byla
vybrána lokalita v dolní části obce - na výjezdu z Maršovic směrem na Dalešice, na levé straně za autobusovou zastávkou.
Důležitým krokem pro pokračování v tomto záměru bude výběr vhodného dotačního programu. Nechceme být v
budoucnu omezováni ve výběru zájemců o bydlení. Prioritou je uspokojit naše občany.
.
Nezapomnělo se ani na Jednotku sboru dobrovolných hasičů. V rámci dotačního titulu byl nakoupen materiál
v hodnotě 150 000 Kč na doplnění výstroje a výzbroje (dva dýchací přístroje Dräger s vyváděcí maskou, vakuová nosítka,
zásahová helma a rukavice, boty, proudnice a 3 kusy hadic C).
.
Jistě jste zaznamenali stavební práce v budově OÚ. Více se dočtete v příspěvku Ing. Marxe. Jsem přesvědčen, že tyto
úpravy uvítáte.
A jaké jsou plány na rok 2021? Jisté je, že všechny investice budeme muset rozmýšlet daleko pečlivěji než obvykle.
Důvod je prostý! Díky covidovým událostem v loňském roce je už nyní jisté, že náš obecní rozpočet bude chudší minimálně
o jeden milion korun, který nezískáme ze státního rozpočtu. Bude to opravdu citelně znát. Je těžké předvídat, co všechno
rok 2021 přinese. Přejme si, aby byl svobodnější než ten minulý, aby přinesl co nejvíc hezkých chvil, vydařených společných
akcí a aby nám všem dopřál zdraví a dostatek optimismu a síly v dalším počínání.
Jiří Ouhrabka, starosta

Dění v obci v roce 2020
Vážení občané,
do letošního roku Vám přeji, ať je ten letošní rok pro Vás lepší ve všech směrech než ten loňský. Dovolte mi několik slov o
stavebních akcích, které byly realizovány v roce 2020 a které jsou plánovány na rok letošní.
Rozvoj obce v roce 2020 se soustředil na dokončení zasíťování pozemků v prostoru levostranného břehu Mohelnice a
dokončení odvodnění a komunikace k přerušovací stanici SČVaK.
Velký význam byl v loňském roce kladen na přípravné projektové práce pro další rozvojové a opravné akce. Po několika
letech marných snah o pronájem obecního hostince bylo nakonec rozhodnuto hostinec zrušit a do jeho prostor přemístit
kanceláře obecního úřadu, aby byly lépe přístupné pro občany. V současné době probíhá přestavba. Na konci roku 2020 byl
již vybudován bezbariérový vstup. Přesun kanceláří je plánován v březnu tohoto roku. Následně budou prostory stávajících
kanceláří přebudovány na bytovou jednotku.
V letošním roce dále plánujeme vybudování hrubé komunikace u zasíťovaných pozemků na břehu
Mohelnice a provedení odvodnění místní komunikace 742/1 spojenou s opravou stávající dešťové kanalizace v prostoru
křižovatky nad domem hasičů.
Nadále budeme pokračovat v přípravách projektových dokumentací pro další rozvoj
obce.
Ing. Petr Marx

Rekonstrukce prostor obecního úřadu, bývalá hospoda.

Výstavba wourkoutového hřiště.

Knihovna Maršovice
V roce 2020 epidemiologická situace ovlivnila provoz i naší knihovny v Maršovicích. Na jaře jsme museli
zrušit tři naplánované akce (Noc s Andersenem, Velikonoční tvoření, Keramické dílny). Přestože knihovna
musela být z nařízení vlády na jaře i na podzim uzavřena, nakoupili jsme z rozpočtu obce nové knihy, které si naši
čtenáři po znovuotevření rádi hned všechny půjčili. Chceme poděkovat i čtenářům, kteří nám novější knihy
darovali, a tak jsme mohli obměnit náš knižní fond. Během roku proběhla 2x výměna knih z regionálního fondu
z Městské knihovny v Jablonci nad Nisou.
V roce 2021 bychom chtěli uspořádat další akce v knihovně, ale vše bude záležet na aktuální situaci. Dění
v knihovně můžete sledovat na vebových stránkách: www.marsovice.knihovna.cz, Facebooku nebo na
stránkách obce.
.
Těšíme se na Vás každý čtvrtek od 16:00 – 18:00 hodin.
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.
Jitka Kočí

Odpadové hospodářství
Stejně jako ostatní obce, budeme se i my muset vypořádat s novou odpadovou vyhláškou. Hlavním
problémem bude nanční náročnost, kterou změny přinesou.
.
Již nyní obec měsíčně zaplatí 17000 Kč za vývoz kontejnerů na tříděný odpad. Další peníze vynaloží za odvoz
pytlů s tříděným odpadem a jiné poplatky s tím spojené. Snažme se využívat pytle i kontejnery maximálně, jak je
to jen možné – stačí řádně sešlapávat PET láhve, tetrapaky nebo dobře rozkládat papírové krabice.
Nebýt pracovníka obce, který dělá kolem kontejnerů pravidelně pořádek, nebyly by mnohdy v záplavě
odpadků ani vidět. Pytle s tříděným odpadem se svážejí do lodního kontejneru umístěného za budovou úřadu.
Po jeho naplnění, což trvá přibližně měsíc a půl, jsou pytle převezeny do sběrného dvora. Nezapomínejte, že
můžete využít novou službu – uložení tuhého domovního odpadu (ne stavební a nebezpečný) a 4 ks pneumatik
na osobu a rok na skládku v Proseči. Tuto službu uplatníte, pokud máte trvalé bydliště na Maršovicích nebo
Čížkovicích (předkládáte OP).
Jiří Ouhrabka, starosta

OBEC MARŠOVICE - CENÍK SVOZU ODPADU

.

za odvoz a odstranění směsného komunálního odpadu včetně 2x ročně ambulantního odvozu nebezpečného odpadu, včetně možnosti uložení objemného odpadu na skládku na Proseči (150 kg/rok/ občan) pro
území obce Maršovice, část Čížkovic. Ceník je platný od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 pro fyzické osoby,
občany obce. Ceník schválen v ZO dne 16. 12. 2020 č. usn. č. 147.

Velikost nádoby

četnost svozů

Cena včetně 15% DPH

60 l

1x týdně (52 svozů)
1x 14dnů(26 svozů)
kombinovaný

2.400 Kč
1.730 Kč
2.150 Kč

80 l

1x týdně (52 svozů)
1x 14dnů(26 svozů)
kombinovaný

2.650 Kč
1.880 Kč
2.350 Kč

110 l
120 l

1x týdně (52 svozů)
1x 14dnů(26 svozů)
kombinovaný

3.000 Kč
2.130 Kč
2.600 Kč

240 l

1x týdně (52 svozů)

5.350 Kč

Cena kombinovaného svozu:
V zimním období je účtována sazba podle uvedeného ceníku 1 x týden.
V letním období je účtována sazba podle uvedeného ceníku 1 x 14 dnů.
U vlastních nádob Sev. komunální služby neposkytují údržbu a servis.
Pytle o objemu 110 l pro směsný komunální odpad: 90,--Kč/ks včetně DPH.
Pytle na tříděný odpad: 5,-Kč/ks včetně DPH.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo odběr pytlů na TDO u občanů, kteří nemají nádobu na TDO takto:
1 osoba v RD odebere 6 pytlů/rok, 2 osoby a více v RD 12 pytlů /rok.
14 denní svoz je prováděn vždy v sudém týdnu.
V Maršovicích dne 17.12.2020

Jiří Ouhrabka, starosta

Platbu můžete provést buď v hotovosti na OÚ, nebo na účet 4421451/0100 VS č.domu.
Splatnost: 1. pololetí 2021 do 31.3.2021, 2. pololetí 2021 do 30.9.2021. Děkujeme.
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Mateřská škola
Mateřská
škola Maršovice
Maršovice
V roce 2019/2020 navštěvovalo naší MŠ 24 dětí ve věku 2,5 – 6,5 let. V 1. polovině května 2020 se poprvé
v historii naší školky konal online zápis k předškolnímu vzdělávání na 2020/2021 bez přítomnosti rodičů a dětí
z důvodu ohrožení veřejného zdraví. Od září 2020 byly přijaty 3 děti z Maršovic a 1 holčička z Jistebska. 25.
června 2020 se MŠ slavnostně rozloučila s předškoláky: Terezou Bardynovou, Mikulášem Murkou, Janem
Labajem a se Šimonem Horynou.
.
Rok 2020 byl i pro naši MŠ úplně jiný než roky předcházející. Od března jsme museli začít dodržovat přísná
hygienická a sociální opatření, aby se zamezilo nekontrolovatelnému šíření nového virového onemocnění,
covid-19. Společně s rodiči a dětmi se nám však podařilo tuto novou nelehkou situaci bez větších komplikací
úspěšně ustát. Na jaře 2020 byl přerušen provoz po dobu 2 měsíců stejně tak jako u většiny školských zařízení
z důvodu ochrany veřejného zdraví. V této době naše provozní pracovnice a učitelky pomáhaly šít roušky,
hrabaly zahradu, uklízely a dezin kovaly hračky a prostory školky, věnovaly se administrativě a sebevzdělávání.
Během roku již k žádnému dalšímu nečekanému uzavření provozu nedošlo.
.
V tomto roce jsme pro děti nemohli pořádat ani delší poznávací výlety do přírody a oblíbené návštěvy
divadelních představení, jako to bylo v minulých letech. Krásy přírody jsme poznávali v našem nejbližším okolí.
Divadélka malých forem nás navštívila přímo ve školce. Z tradičních akcí jsme uskutečnili "Loučení se školáky”
a to jen za přítomnosti jejich rodičů, zaměstnanců MŠ a zástupců OÚ. Velmi nás těšilo, že jsme mohli i nadále
s našimi dětmi pravidelně 1x týdně navštěvovat kinosál OÚ a cvičit pod vedením Petry Brusové, trenérky
celorepublikového projektu "Děti na startu". Seznamovaly jsme se se základy atletiky, gymnastiky, s hrami pro
rozvoj síly, vytrvalosti, rychlosti a koordinace a s míčovými hrami. U všech dětí jsme zaznamenaly velké pokroky
ve zvládnutí jednotlivých pohybových dovedností. V červnu jsme pro děti uspořádali 4 projektové dny v MŠ
s odborníky z praxe. Děti se učily při hrátkách s vodou experimentovat a poznávat vlastnosti kapalin, zahrály si
na malíře, když nanášely za pomocí různých výtvarných technik barvu na dřevěné výřezy ve tvaru mořských
živočichů, plnily sportovní disciplíny na školní zahradě při absolvování kapitánské zkoušky malých námořníků
a také si užily zajímavé setkání s dravými ptáky na naší zahradě pod odborným dohledem sokolníka pana Straky.
Velkou radost nám také udělaly nejstarší babičky a dědečkové v naší obci, kterým jsme před Vánocemi s našimi
dětmi předaly vlastnoručně vyrobená přáníčka a perníčky. Za jejich milé přijetí moc děkujeme a společně se
těšíme na další shledání.
.
Pokud byste se chtěli o naší školce dovědět něco více informací, navštivte naše webové stránky www.
skolka-marsovice.cz, které jsou nyní nově optimalizované pro mobilní zařízení, s přidanými funkcemi pro
zrakově postižené, s možností zasílání komentářů k aktualitám a akcím nebo zaslání dotazu ředitelce školky
pomocí kontaktního formuláře.
Dana Štrynclová, ředitelka školky
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Barbora na Maršovicích
V páteční podvečer, čtvrtého prosince, jste mohli na Maršovicích potkat Barboru. Věděla, že budou děti ochuzené
o Mikulášskou nadílku, protože se nemohla za současných podmínek uskutečnit, a proto jí bylo dětí líto. Barbora roznášela
malou nadílku téměř šedesáti dětem ve věku dva až deset roků.
.
Hádejte, kdo se bál víc, děti nebo Barbora? Barbora se bála rozhodně! Málokteré dnešní dítko ví, jak Barbora vypadá!
Poznají ji vůbec? Co když ji někdo bude chtít vyhnat od svých dveří? Takové„strašidlo“! Tak se pro jistotu nechala doprovázet
panem starostou. Bála se jít i ke starším dětem! Co kdyby si z ní dělaly srandičky?
A děti? Ty se bály mnohem míň a když už, tak se to snažily všemožně maskovat. Amálka odváděla pozornost ke své
panence, Julinka přesvědčovala Barboru o neexistenci čertů, proč se tedy bát! Kluci (i některé holčičky) přiznávali, že občas
zlobí, ale všechny děti si vzpomněly na básničku nebo písničku a některé zpívaly opravdu překrásně. Ty úplně nejmenší
děti, v náručí svých rodičů, se od Barbory nechaly pohladit metličkou. Největším otužilcem ze všech byl malý Kryštof,
kterého tatínek ve dveřích držel jen v plínce a Kryštof se na Barboru přesto vesele usmíval. Nejstarší děti byly rozpačité.
Básnička? Trapné! A tak jedna desetiletá slečna řekla pár vět anglicky, jiný šikovný mladík učil Barboru počítat francouzky do
deseti, zkrátka balíček si zasloužil úplně každý.
Když došla Barbora na Čížkovice, studený vítr zesílil a jí uletěl slaměný klobouk i se závojem. Naštěstí ne daleko! A tak po
drobných úpravách a s kloboukem nakřivo mohla Barbora zazvonit u Marušky a Terezky. Holky byly trochu vykulené,
takovou návštěvu nečekaly, ale obě řekly Barboře básničku. Terezka dokonce v ten okamžik vymyšlenou.
A večer končí. Barbora je šťastná, z celé „obchůzky“ má hezký pocit. Děti byly skvělé, bezprostřední, upřímné, většině
zářily oči a třeba byly v následujících dnech o trošku hodnější než obvykle. A tak se zase potvrdilo, že„všechno zlé, je
k něčemu dobré“ - na Maršovice zavítala Barbora!
Lada Balatková
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OBEC MARŠOVICE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf

Popis

Kč

1032

Lesní hospodářství

15 000

2212

Silnice - MK

2292

Provoz veřejné silniční dopravy - neinv. transfér kraji

2321

Odvádění odpadních vod - kanalizace

3111

Předškolní zařízení - MŠ -invest., příspěvek na chod

3314

Činnosti knihovnické

3319

Ostatní záležitosti kultury - kronika

3392

Zájmová činnost v kultuře - energie - kultur. dům

3399

Ostatní záležitosti kultury - SPOZ

3412

Sportovní zařízení v majetku obce - hřiště

3525

Hospic - příspěvěk

3612

Bytové hospodářství

3613

Nebytové hospodářství

3631

Veřejné osvětlení

3639

Komunální služby a územní rozvoj

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

270 000

3745

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

720 500

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie Jablonec n. N.)

24 000

5213

Rezerva a krizová opatření

60 000

5512

Požární ochrana

6112

Zastupitelstvo obce

6171

Činnost místní správy

6223

Příspěvek - EUROREGION NISA

3 515

6310

Služby peněžních ústavů

8 047

6320

Pojištění majetku

6402

Vratky dotací - volby (USC, SENÁT)

2 115 000
54 270
2 000 000
315 000
39 000
7 000
572 000
95 000
171 000
3 200
420 500
5 000
185 000
1 617 000
400 000
47 000

195 000
1 275 008
967 460

112 500
0
11 697 000

Celkem

-6-

OBEC MARŠOVICE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Třída 1

Daňové příjmy

Třída 2

Nedaňové příjmy

685 100

Třída 3

Kapitálové příjmy

2 338 500

Třída 4

Přijaté transfery

6 724 800

142 700

Celkem

9 891 000

FINANCOVÁNÍ - třída 8

8115

Změna stavu prostředků na bankovních účtech (+/-)

1 806 000

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU - ROK 2021
Rozpočet na rok 2021 je navrhován schodkový, příjmy činí 9.891.000 Kč
výdaje činí 11.697.000 Kč, Financování je 1.806.000 Kč
Stav prostředků na bankovních účtech k 1. 1. 2021

INVESTIČNÍ AKCE
Místní komunikace (PD+výstavba 26/11, PD+radary ppč 287
KD - přestavba OÚ
Sportovní zařízení - prvky
Dešťová a splašková kanalizace ppč. 742 a 1094
KD byt
Komunal. rozvoj - studie byt. pečovatel. dům
Investiční akce celkem
Nákup části pozemku 1058/1

20.496.146,51 Kč

1.300.000 Kč
210.000 Kč
120.000 Kč
2.000.000 Kč
350.000 Kč
100.000 Kč
4.080.000 Kč
1.268.000 Kč

TRANSFERY

MŠ neinvestiční příspěvek - transfer
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300.000 Kč

Společenská kronika
K 31.12.2020 bylo v naší obci k trvalému pobytu přihlášeno 624 osob (241 dospělých žen, 261 dospělých mužů
a 122 dětí). Průměrný věk obyvatel naší obce činí 41,7 roků. Osmdesáté a vyšší narozeniny letos oslaví
12 žen a 9 mužů. Všem přejeme hodně zdraví! Na konci srpna jsme v prostorách MŠ přivítali 6 nových občánků
Maršovic. Ať se jim u nás v obci líbí!
.
Rádi bychom Vás požádali o spolupráci ve věci evidence obyvatel. Prosíme o oznámení narození miminka
do Vaší rodiny s trvalým pobytem na Maršovicích nebo Čížkovicích a podobně i o informaci o ztrátě blízkého, který
měl trvalé bydliště v naší obci. Děkujeme.
.

Poděkování za šití ochranných roušek.

Vítání občánků, 28. 8. 2020.

BRALI SE SPOLU Z ČISTÉ LÁSKY…
28. srpna 2020 oslavili manželé Kopeckých 50 let společného života. Toto obdivuhodné jubileum – zlatá
svatba, se konalo se vší parádou, i s opakováním manželského slibu.
Oslavencům přálo počasí, a tak se mohl celý slavnostní obřad konat na jejich zahradě k té příležitosti stylově
vyzdobené. Při tónech Mendelssohnova Svatebního pochodu manželé společně předstoupili před oddávajícího
starostu obce Maršovice. Po krátkém proslovu, který shrnul jejich půlstoleté manželství, oba manželé stvrdili svým
ANO přání pokračovat dál ve společném životě. Svatby se zúčastnila celá velká rodina oslavenců, včetně maminky
nevěsty.
Právě ona, před všemi přítomnými, dala symbolický
souhlas s tímto„nově uzavřeným manželstvím“.
Nechyběli ani přátelé a kamarádi. Svatbě jednoduše
nechybělo vůbec nic.
.
Mimo jiné došlo na předání prstýnků, novomanželský
polibek, nechyběla kytice růží ani slavnostní přípitek
a došlo i na slzy dojetí. Po skončení obřadu všichni
pokračovali v oslavě na zahradní párty.
.
A aby se manželům na společné cestě životem vedlo
i nadále dobře, přihnala se silná přeháňka a z nebe jim
pršely potoky štěstí.
.
Popřejme společně paní Zdeňce a panu Milanovi hodně
štěstí i v dalších společných dnech a letech! Buďte si
i nadále oporou v dobrém i zlém!
.
Lada Balatková
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Hasiči Maršovice

.

Vážení spoluobčané, příznivci hasičů, přátelé,

.

netřeba zde jistě zmiňovat, co nejvíce ovlivnilo rok 2020 u maršovických hasičů. Tak jako Vás, všechny v okolí, každého jedince současné
společnosti i Sbor dobrovolných hasičů Maršovice byl velmi násilně a nevybíravě postižen pandemií koronaviru a celospolečenskými
obavami o další vývoj a nebezpečí z toho plynoucí. Zákeřný vir ovlivnil především činnosti našeho spolku na poli kulturním
a společenském. I přesto si Vám, v krátkosti, dovolím nabídnout pohled za uplynulým rokem a aktivitami, kterým hasiči chtěli, pokud
mohli, anebo museli čelit, když to bylo zapotřebí.
.
Jak již bylo avizováno, hlavní útlum naší organizace spočíval zejména v omezení kulturního a společenského dění. Na samém
počátku roku 2020 se ještě sice stihl připravit a zrealizovat Dětský maškarní rej a na něj navazující večerní společenský ples, který již zcela
neodmyslitelně patří nejen k našemu sboru, ale i k obci Maršovice. Ten se, jako obvykle vydařil, a to zejména díky obrovskému zájmu
hostů, kteří tuto společenskou událost očekávali již dlouhé měsíce. Tím však naše přispění ke kulturnímu obohacení a vůbec
společenským aktivitám prakticky skončilo. Zrušen tak musel být dětský den, který se podařilo po několika letech dostat také do
hledáčku široké škály obyvatel nejen naší obce, ale i blízkého i vzdálenějšího okolí, především díky své propracovanosti a nápaditosti,
která pomohla zařadit naše předchozí oslavy „Dne dětí“ mezi ty lepší a navštěvovanější než celou řadu jiných podobných akcí v okolí.
Neuskutečnila se ani dětská hasičská soutěž „Floriánek“, která je každoročně pořádána se sousedním sborem hasičů Jistebsko.
Významně omezen a termínově posunut byl také sběr železného odpadu, kterým pomáháme po každé zimě občanům obce s jarním
úklidem.
.
Zásadním způsobem bylo také omezení dětského hasičského kroužku. Několik dlouhých týdnů na jaře a následně i na podzim bylo
jejich pravidelné setkávání zcela zrušeno. Ani děti se nemohly a nemohou potkávat v širším kolektivu, který je však zároveň zásadním
předpokladem pro úspěchy jejich týmu. Těch pár „volných“ pátků, kdy se členové kroužku s jejich skvělými vedoucími mohli setkat,
věnovali tak především běžné činnosti, na kterou byli všichni do té doby zvyklí a která je pro jejich aktivity potřebná. Z celé škály
plánovaných soutěží, tak zbyla jen jediná, pořádaná pro hasičskou mládež v září 2020 v obci Bratříkov, a které se náš tým také zúčastnil.
Není to vše, i celá řada dalších drobných aktivit, které byly pro rok 2020 připraveny, a kterých se mohli občané naší obce i samotní členové
SDH Maršovice zúčastnit, musely být zrušeny, či významně omezeny. Věříme, že se v co nejbližší době budeme všichni moci vrátit
k„běžným“ aktivitám, které mohou, alespoň v to doufáme, zpříjemnit a zpestřit společenské dění v naší obci.

.

Oblast, kterou pandemie zcela ovlivnit nemůže a také tak úplně neovlivnila, tedy až na další speciální ochranné prostředky, které
hasiči musejí nově používat, byla činnost na úseku represe, tedy řešení mimořádných událostí jednotkou požární ochrany obce. Zde naši
členové opět prokázali svou připravenost a odhodlání pomáhat ostatním bez ohledu na denní či noční dobu a navzdory všemu
nebezpečí. V roce 2020 tak naše jednotka zasahovala u čtyř desítek zásahů. Zhruba třetina z nich se odehrála v obci Maršovice, další pak
mimo katastr naší obce. Nejčastěji jednotka vyjížděla v souvislosti s dopravními nehodami, těch bylo více než třetina. Na tyto události je
jednotka speciálně vycvičená a také vybavená. Dalších mnoho případů souviselo s výkyvy počasí. Jednalo se zejména o technické
pomoci, především popadané stromy, narušené elektrické vedení, čerpání zatopených prostor apod. Obrovský nárůst výjezdů měli
členové jednotky se speci ckými událostmi, na které jsou také speciálně vyškoleni a vybaveni. Jedná se o události se zdravotními
komplikacemi občanů. V zásahovém voze je umístěn nový automatizovaný de brilátor a jednotka vyjíždí k případům osob v bezvědomí
a sekunduje tak posádkám Zdravotnické záchranné služby, neboť je předpoklad, že místní hasičská jednotka je u postiženého dříve, než
například lékař ZZS jedoucí na místo z některého ze svých stanovišť a i těch pár minut může přispět k záchraně lidského života. Tyto
události probíhají především v katastru obce a nejbližším okolí. V neposlední řadě jednotka řešila v roce 2020 také několik požárů,
redistribuovala ochranné prostředky pro občany, pátrala po ztracených osobách a čelila dalším speci ckým druhům mimořádných
událostí.
.
To byl jen velmi krátký výčet samotné výjezdové činnosti naší
jednotky (kterou také můžete sledovat na našich facebookových
stránkách), za kterým však stojí hodiny výcviků, školení, odborné
přípravy a praktických nácviků, které hasiči pravidelně absolvují. Krom
toho se také pravidelně starají o techniku i výstroj a výzbroj a snaží se
být k dispozici vždy, kdy je to třeba a kdokoli o to požádá.
.
Dovolte mi zde také poděkovat všem členům sboru dobrovolných
hasičů Maršovice za jejich obětavou a kvalitní činnost. Děkuji všem
představitelům naší obce, stejně jako našim sponzorům a příznivcům
za podporu! Doufejme, že rok 2021 bude pro všechny z nás příznivější
a pohodovější. Stále věřím, že vše zlé je vždy i k něčemu dobré a pokud
by všechny ty komplikace, kterými si naše společnost za poslední
dlouhé měsíce prošla, přispěla jen k tomu, aby si lidé uvědomili
hodnotu svého vlastního zdraví, pak Vám všem přeji nejen
v následujícím roce pevné zdraví!

.
Ing. Jiří Havlišta
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Covid-19 v grafech
Pro vaši představu, jsme připravili dva grafy, které dokreslují situaci šíření covid-19 v naší obci a v Jablonci
nad Nisou. První graf vznikl na základě dat z ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR), které na obec
pravidelně posílá Magistrát města Jablonec nad Nisou, druhý graf je z ÚZIS přejatý.
Z prvního grafu je zřejmé, že jarní vlna naši obec „minula“. První nemocný se u nás vyskytl až 6.9.2020. Nejvyšší
počet nemocných v obci byl 9.2.2021 – 16 obyvatel.
V druhém grafu jsou pro přehlednost pouze data za období 15.12.2020 až 15.2.2021. Nejvyšší počet nemocných
byl v Jablonci n. N. ORP evidovaný k 13.1. 2021 – 912 obyvatel.

Poslední nejaktuálnější obrázek dokumentuje počet hospitalizovaných pacientů s laboratorně potvrzenou
diagnózou covid-19 v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. (zdroj: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.).
.
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Nejvíce „pozitivních“ pacientů je v nemocnici hospitalizováno v současných dnech. Minulý týden 3.3. 2020
to bylo 92 nemocných. Na tomto obrázku jsou zaznamenána data od 4.10. 2020 do 3.3. 2021 a je z nich zřejmé,
že situace v nemocnici není vůbec uspokojivá. V současných dnech slouží jako tzv. kovidové stanice lůžka na
ortopedii, interně 2, CEDR 1, nově i lůžka chirurgie B1 a další pacienti jsou na odděleních JIP a ARO.
Nejúčinnější ochranou před onemocněním covid-19 a jeho šířením, je očkování. Od 22.2.2021 bylo
v Jablonci n. N. v městské hale otevřeno očkovací centrum. Odběrové místo pro PCR i antigenní testy je nadále
otevřené v prostorách nemocnice (původní ARO), každý všední den. Rezervační systém najdete na webových
stránkách nemocnice. Na očkování se můžete registrovat i u svých praktických lékařů.
.
Lada Balatková

Zima na Maršovicích
Letošní zima přála zimním radovánkám a od svého začátku přála hlavně běžkařům. Hned v lednu byla
upravena první část lyžařských stop mezi obcemi Huntířov – Skuhrov – Dalešice – Pulečný v délce asi 15 km.
Protože počasí přálo a sněhu přibylo, bylo možné, hlavně díky spolupráci Sokola Skuhrov a Huntířov, tratě
rozšířit po celém blízkém okolí. Celková délka stop byla přibližně 36 km a bylo možné dostat se po nich až na
Kopaninu, Černou Studnici, do Alšovic, ale i do vzdálenějších míst, kde si obce také upravují své lyžařské stopy.
Pro pohodlné nastoupení do stop jsme v blízkosti hřbitova na Krásné upravili parkoviště. Mám radost, že se tratě
pravidelně upravovaly, a tak hojně využívaly. Bohužel, našli se i bezohlední pěší výletníci, kteří stopy ničili. Nic
není zadarmo, proto se i naše obec nančně podílela na úpravě lyžařských stop částkou 5000 Kč.
Jiří Ouhrabka, starosta
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Jiří Ouhrabka
Ing. Petr Marx
Martin Bardyn

- starosta
- místostarosta
- předseda komise
pro životní prostředí
Ing. Lada Balatková - předsedkyně
kulturní komise
Ing. Petr Duňka
- předseda nanční výboru
Soňa Hynková
- referentka
pro odpadové hospodářství
Ing. Martin Šikola - předseda kontrolního výboru

zeměpisná šířka - 50° 41´ 45“
zeměpisná délka - 15° 11´ 57“
nadmořská výška - 668 m.n.m.
katastrální výměra – 176 ha
první písemná zpráva – rok 1538
počet obecních částí: 2 (Maršovice, Čížkovice)
obec s rozšířenou působností - Jablonec n. N.
obec s pověřeným obecním úřadem - Jablonec n. N.
počet obyvatel k 31.12. 2020 - 624

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ
pondělí a středa :
8:00 – 12:00 hod, 13:00 – 16:30 hod

KONTAKT NA OÚ
Maršovice 52
468 01 Jablonec nad Nisou 8
telefon: 483 302 009 - Mariana Luková - účetní
483 302 009 - Jiří Ouhrabka – starosta
e-mail: ou-marsovice@volny.cz
webové stránky: www.obec-marsovice.cz
číslo účtu: 4421451/0100

SLUŽBY DOSTUPNÉ NA OÚ (v úředních hodinách nebo po telefonické dohodě)
• odběr pytlů na tříděný a komunální odpad
• placení poplatků (popelnice, psi, …)
• služba Czech POINT – úřední ověření podpisů

Vážení občané,
prosíme Vás, abyste se v době od 1. 4. do 31. 10. o nedělích a státních svátcích v odpoledních hodinách
od 12:00 zdrželi hlučných činností, např. používání sekaček, pil, křovinořezů a podobně hlučných prací.
Buďte k sobě ohleduplní i při činnostech týkajících se pálení a zamořování okolí kouřem.
Žádáme všechny vlastníky svých čtyřnohých miláčků, aby si po nich uklízeli exkrementy.
Jistě nikoho netěší, když náhodou do něčeho takového šlápne a donese si nadílku do svého obydlí.

Vytištěno rmou TEXO PLUS, 03_2021, www.texoplus.cz
Náklad: 260 ks/zdarma, odpovědná osoba: Jiří Ouhrabka, starosta obce, e-mail: ou-marsovice@volny.cz
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Rozvoz dezinfekce J. Ouhrabka, Ing. M. Šikola, 25. 3. 2020

Distribuce dezinfekce JSDH Maršovice 2020

Zdobení vánočního stromku s dětmi z MŠ Maršovice
Vánoční stromek 2020

Nové vnitřní prostory fotbalových kabin
Rekonstruované prosotory OÚ Maršovice

Paní Marie Žáková oslavila 21. 1. 2020 92. narozeniny
Paní Marie Stránská oslavila 17. 9. 2020 92. narozeniny

Dětský ples 15. 2. 2020, soutěže
Dětský ples 15. 2. 2020, společné foto

Nový sypač na chodníky
Dopravní nehoda na Maršovicích, 24. 2. 2020

