ZPRAVODAJ OBCE MARŠOVICE 2022
Vážení občané,
v posledních dvou letech nás všechny limitovala covidová epidemie a nikdo nečekal, že přijde něco mnohem horšího.
Troufnu si říct, že události na Ukrajině zasáhnou naše životy zásadně a je těžké odhadovat všechny jejich následky.
Uprchlická vlna nutí stát a potažmo města i obce řešit situaci nedostatku ubytovacích kapacit. I Maršovice byly vyzvány KÚ
Libereckého kraje k přípravě nouzového ubytování občanů zasažených válkou na Ukrajině. 13.března obec ve spolupráci
s našimi hasiči připravila 8 lůžek v prostoru fotbalových kabin na hřišti. Zatím jsou bez využití. Další pomoc, kterou obec
nabídla, bylo poskytnutí velkého sálu v budově OÚ na uložení darů ze sbírky pořádané pod patronací Pravoslavné církevní
obce v Jablonci nad Nisou. V dnešních dnech je velký sál opět prázdný a zcela k dispozici běžným akcím našich občanů.
O všech zásadních rozhodnutích v souvislosti s uprchlickou vlnou vás budeme aktuálně informovat na stránkách obce.
Nyní mi ale dovolte, abych se vrátil k tomu, co se na Maršovicích událo v loňském roce. Stavební akce podrobně
popisuje článek Ing. Marxe, ty tedy vynechám.
Všechny nás trápily objízdné trasy, které vedly přes naši obec, hlavně ta kvůli uzavírce křižovatky „Rádelský mlýn“.
V době uzavírky projelo během 1 pracovního dne obcí více než 4500 vozidel. Po otevření křižovatky v prosinci toto číslo
kleslo o více než 1500 (za stejné časové období). Údaje nám poskytl nový typ radaru, který je namontovaný u silnice před
OÚ. Hlavním důvodem k jeho pořízení je sledování rychlosti projíždějících aut, záznam SPZ v případě překročení povolené
rychlosti a do budoucna zasílání těchto údajů na jablonecký magistrát. Jednání obce s městem Jablonec nad Nisou a Policií
ČR stále probíhají a získané statistické údaje z radaru nám v těchto jednáních pomáhají.
Obec loni zakoupila šípovou radlici na malotraktor a malou ruční sněhovou frézu, které výrazně pomohly
s odklízením sněhu z chodníků a špatně přístupných míst. V souvislosti se zimní údržbou jsme nakoupili nové nádoby na
uskladnění posypového materiálu. Některé nahradily staré bedny, některé byly umístěny na nová stanoviště dle
požadavku občanů.
Protože v polovině roku 2021 vyšla nová vyhláška o odpadovém hospodářství a s tím spojeným poplatkem za
popelnice, byli jsme nuceni přepracovat, resp. k 31. 12. 2021 zrušit smlouvy mezi občanem a obcí o této službě a připravit
nové dohody „Ohlášení plátce poplatku“. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří na tuto změnu reagovali. Většina změn
přináší komplikace, v tomto případě byly způsobeny nedostatkem malých nádob ze strany svozové rmy. V dnešních
dnech je vše vyřízeno a všichni majitelé nemovitosti v obci obdrželi informaci o provedení platby. Pokud se tak nestalo,
obraťte se na OÚ. Předem děkuji za včasné zaslání platby. V loňském roce bylo v obci vyprodukováno 80,8 tun
komunálního odpadu, 14,6 tun papíru, 16,22 tun skla, 8,76 tun plastu, 7,34 tun biologického odpadu a 8,84 tun ostatního
druhu odpadu ( pneumatiky, oleje, léky a ostatní druhy) . Za likvidaci odpadů obec zaplatila : tříděný odpad 103 687 Kč,
za bioodpad 15 927 Kč, velkoobjemový odpad - Proseč 51 550 Kč a za vývoz popelnic se platilo 393 895 Kč.
Také v roce 2021 obec přispěla jednotce SDH Maršovice. V rámci dotačního titulu vyhlášenému Libereckým
krajem jsme pořídili 4 ks zásahových obleků v celkové částce 91428 Kč (50% hradila obec). Pro zvýšení akceschopnosti naší
jednotky jsme zakoupili 4 páry zásahových bot, 7 párů zásahových rukavic, 2 tyče na řízení provozu, diamantový kotouč,
technické světlo a tablet Samsung v celkové částce 193812 Kč (149869 Kč činila dotace). O podobné nákupy dle požadavku
hasičů chceme usilovat i v tomto roce.
Někteří z vás jistě postřehli, že došlo k vykácení části obecního lesa na pozemku ppč.863 v dolní části Maršovic.
Aby mohl pozemek opět plnit funkci lesa, dojde letos na podzim k výsadbě nových stromků.
Dobrou zprávou je, že jsme začali pracovat na nových webových stránkách obce, kde jsme pro vás připravili sekci,
kde se můžete bezplatně přihlásit k odběru infomailů a SMS, které se týkají důležitých informací z OÚ (dlouhodobé
výpadky elektrického proudu, vody..). Za zmínku jistě stojí, že od září 2021 lze na OÚ provádět veškeré potřebné platby
pomocí platební karty.
V letošním roce se budeme snažit uskutečnit všechny plány o kterých níže píše pan místostarosta Marx a určitě
budeme chtít dohnat to, co se nepovedlo kvůli covidu (výlet pro důchodce, akce pro děti – dočtete se dále ve Zpravodaji).
Doufejme, že už nebude výrazně hůř a bude nám všem přát zdraví a bude při nás stát štěstí.
Jiří Ouhrabka, starosta

Informace o stavebních akcích
Vážení spoluobčané,
.
do letošního roku Vám přeji, ať je pro Vás podstatně lepší než předchozí roky ovlivněné pandemií. Dovolte mi krátké shrnutí
toho, co se nám podařilo realizovat v loňském roce a informovat vás o stavebních akcích v letošním roce i o dlouhodobé
akci, která se týká výstavby souboru bytových domů v prostoru u autobusové zastávky na Dalešice. V roce 2021 se nám
podařilo dokončit terénní úpravy a zpevnit plochy u sportovních kabin v prostoru workoutového hřiště a pomníku.
S velmi kladným ohlasem občanů se setkala přestavba bývalé restaurace na nové prostory kanceláří obecního úřadu.
Stěhování úřadu proběhlo v dubnu 2021. Přestavbou vzniklo velmi přívětivé prostředí pro všechny občany, kteří si
přicházejí na úřad vyřídit své záležitosti.
V rámci přestavby OÚ došlo i k vybudování bezbariérového přístupu a k opravě a úpravě žulových opěrných stěn kolem
úřadu. Provedlo se zvýšení opěrné zdi a vybudovalo se nové schodiště s nikou pro popelnice. V letošním roce se ještě
dodělá zábradlí. V návaznosti na tyto činnosti byla v prosinci loňského roku zahájena přestavba prostoru bývalého
obecního úřadu na obecní byt o velikosti 2+KK s komorou (podlahová plocha 60 m2).
Na podzim byla provedena kompletní výměna osvětlení hlavního sálu kulturního domu včetně opravy ovládání.
Osvětlení nyní splňuje bezpečnostní požadavky pro pořádání sportovních akcí, plesů, divadelních představení a dalších
aktivit. V roce 2021 se pokračovalo na přípravě a projednání stavebních akcí, které se plánují realizovat v letošním roce.
V průběhu roku 2022 se zahájí práce na výstavbě obslužné komunikace na pozemku 26/11, jedná se o akci související
s plánovanou výstavbu nových rodinných domů. V druhé polovině roku plánujeme zahájit práce na prodloužení dešťové
kanalizace směrem od Domu hasičů k budově Elektro-Importu a dále po místní komunikaci na pozemku 742/1. V přípravě
k realizaci je též vybudování splaškové kanalizace pro budoucí stavební pozemky v lokalitě pod hřištěm. V tomto roce by
mělo proběhnout i rozparcelování těchto pozemků.
Soubor bytových domů„Na zápraží“
V komunálních
volbách
2018
mělo několik kandiduSoubor
bytových domů
„Na
zápraží“
jícíchVsdružení
ve svém
volebním
programu
výstavbu
bytového domu pro naše starší občany spojenou s byty
komunálních
volbách
2018
mělo několik
kandipro mladésdružení
rodiny. V roce
zahájeny přípravné
dujících
ve 2020
svémbyly
volebním
programu
práce (výškové
zaměření
pozemku
apod.),
na které
výstavbu
bytového
domu
pro naše
starší
občany
v roce 2021s navázalo
studie,
proběhlo
spojenou
byty provypracování
mladé rodiny.
V roce
2020 její
byly
připomínkování,
projednání
a následné
schválení
nální
zahájeny
přípravné
práce (výškové
zaměření
pozemku
verze. na které v roce 2021 navázalo vypracování
apod.),
studie, proběhlo její připomínkování, projednání
a následné schválení nální verze.
Studie vychází z podmínek daných územním plánem a možnostmi nancování obcí. Při nancování výstavby se
budeme snažit využít v maximální míře dotací určených na obdobnou výstavbu.Celý prostor je koncipován jako tři
samostatné rodinné domy, které mají v přízemí vždy dva bezbariérové byty 1+ KK se zázemím o velikosti 38 až 46 m a
v podkroví plnohodnotný byt 3+KK se zázemím o velikosti cca 74 m2 pro mladou rodinu či rodinu v nesnázích. První dům
v řadě je prodloužen o společenskou místnost v přízemí a v patře o prostory pro pracovníky služeb (kadeřník, zdravotní či
rehabilitační sestra, sociální pracovník apod.). Byty v přízemí mají každý samostatné zápraží, které přechází do společných
venkovních prostor, kde se mohou občané vzájemně potkávat a v klidu odpočívat. Proto má celý projekt název„Na zápraží“.
Základní prostory okolo domů budou řešeny jako bezbariérové s pomocí mírně svažitých chodníků. Pro občany zvyklé na
vlastní zahrádku zde bude možnost i vlastní malé okrasné či užitkové zahrádky, kde budou mít možnost aktivně trávit svůj
čas. Mezi nově budovanou místní komunikací a jednotlivými domy vznikne dostatek parkovacích míst pro občany bydlící
v domech a také pro jejich návštěvy. Prostor mezi domy a autobusovou zastávkou bude ponechám jako rezerva pro další
využití v budoucnosti. S výstavbou se počítá na jednotlivé etapy po jednotlivých domech.
V současné době již probíhá projednávání studie s dotčenými orgány, na základě jejichž vyjádření bude přistoupeno
k zahájení projektových prací pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, a to jak na realizaci inženýrských sítí,
tak na realizaci stavby vlastních domů. K celému projektu budou v letošním roce ještě realizovány další potřebné přípravné
práce a řízení. Zahájení vlastní realizace inženýrských sítí a na to navazující stavba obecního domu se předpokládá v roce
2023.
Vzhledem k velikosti lokality vzniknou nad nově budovanou komunikací i dvě stavební parcely pro stavbu soukromých
rodinných domů.
Ing. Petr Marx, místostarosta
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Vážení spoluobčané, milé čtenářky, milí čtenáři
dovolte mi v následujících řádcích, stejně jako v letech minulých, pozdravit Vás touto formou a alespoň v krátkosti Vám
přiblížit činnosti Sboru dobrovolných hasičů Maršovice a jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Maršovice za uplynulý
rok 2021 a nastínit plánované aktivity přicházejících měsíců.
Považuji téměř za zbytečné a pro mnohé z nás také, s prominutím, až za otravné, zmiňovat skutečnost, která velmi
negativně ovlivnila činnosti nejen celé naší společnosti, ve které žijeme, ale i našeho sboru a řady jeho aktivit. Bohužel i rok
2021 byl pro maršovické hasiče, především tedy pro spolek, ve znamení mnohých omezení, rušení plánovaných akcí
a odloučením od běžných aktivit sboru, především pak na poli kulturním a společenském. V první řadě musel být opět
zrušen tradiční ples, který je nejen významnou kulturní položkou naší obce, ale pro hasičský sbor také nezanedbatelným
nančním přispivatelem. Všichni však doufáme, že ples budeme moci opět v nejbližší době uskutečnit a pevně věříme, že
se k nám vrátí nejen pravidelní i méně pravidelní návštěvníci tohoto vyhlášeného kulturního svátku v širokém okolí, ale že
přijdou třeba i tanečníci a milovníci dobrého jídla i pití, kteří k nám ještě nezavítali a budou se k nám rádi vracet i v letech
budoucích.
Událost, o kterou už jsme však přijít nechtěli a rozhodně jsme o ni nehodlali ochudit především ty nejmenší obyvatele
obce, byla na pořadu v červnu. Konkrétně 26., tedy krátce před začátkem letních prázdnin se uskutečnil, ačkoli oproti letům
minulým také v jisté omezené a zmenšené formě, dětský den. Tentokráte však nešlo o striktně tematicky zaměřenou formu
dětského svátku, nýbrž spíše o zábavní a soutěžní odpoledne pro děti každého věku, ale na své si přišli i dospělí návštěvníci.
Kromě bohatého občerstvení na všechny čekalo také večerní posezení a k dobrému jídlu, pití a náladě hrála až do pozdní
noci kapela VyNyl. Tato forma, tedy dětské odpoledne, které kromě soutěží bylo opět doprovázeno bohatým programem,
skákacím hradem a řadou ukázek, ale i následný večerní program, se nám velmi osvědčila a věříme, že i z tohoto způsobu
společenského setkání našich spoluobyvatel a zábavy pro děti, budeme moci udělat jistou tradici, na kterou se budou
všichni návštěvníci pravidelně těšit, stejně jako tomu je například při každoročním zajišťování návštěvy svatých
a pekelných postav v předvečer svátku svatého Mikuláše. I v závěru loňského roku si tuto tradici v naší obci, společně
s námi, připomněl rekordní počet domácností a také místní mateřská škola, kde se školáčci pravidelně těší především na
Mikuláše s andělem. Letos můžeme opět přijít i k Vám!
Nás sbor v uplynulém roce také zajistil tradiční sběr železného odpadu, který proběhl v měsíci květnu, a to formou
svozu nákladními vozy. Tato pravidelná a dlouholetá činnost našich členů je navíc nově rozšířena také o sběr
elektroodpadu. Ten mohou všichni zájemci svážet za hasičskou zbrojnici v naší obci, kde je vytvořen částečně krytý prostor
určen ke skladování tohoto materiálu. Tak jako v letech minulých stále platí možnost, pokud někdo z občanů má doma těžší
nebo objemnější břemena určená pro železný odpad, nebo i elektroodpad, mohou kontaktovat kteréhokoli ze členů
maršovických hasičů a ti jim pomohou například s transportem z interiéru domu, odvozem k hasičské zbrojnici, či
rozebráním věcí určených k likvidaci.

Velikému zájmu v našem sboru se již po řadu let těší také práce s mládeží. Ovšem i kroužek mladých hasičů byl
v loňském roce velmi razantně ovlivněn řadou omezení. Jeho činnost tak fungovala prakticky jen od poloviny jara do konce
podzimu. I v takto zkráceném čase však stihlo více jak dvacet členů kroužku, kteří jsou ve věkovém rozhraní čtyř až patnácti
let, se svými třemi vedoucími, řadu zajímavých aktivit. Krom schůzek zaměřených na sportování a teoretické i praktické
vzdělávání v oblasti požární ochrany, které žáci využijí především při soutěžním zápolení, jako tomu bylo v rámci
podzimního kola celonárodní hasičské soutěže Plamen roku 2021, se v průběhu uvedeného období účastnili také
prakticko-poznávacího výletu na Little farmers v Rychnově u Jablonce n. N., na podzim také pouštění draků a s příchodem
prvních sněhových nadílek si děti užili společné bobování a sáňkování. Pro zpestření činnosti tohoto kroužku si vedoucí
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několikrát do roka připravují řadu překvapení. V loňském roce se děti tak trochu mohli bát i hrát při helloweenské podvečerní
schůzce v kabinách bývalého fotbalového hřiště, ale největším zážitkem pro ně byl jistě celovíkendový letní tábor, kdy pro
mnohé z jeho účastníků, to bylo poprvé, kdy mohli spát ve stanu a navíc, také mnozí poprvé, bez rodičů. Zde patří velké
poděkování za obětavost, osobní nasazení a kreativitu všem vedoucím, kteří se na fungování kroužku mladých hasičů nejvíce
podílejí. Jsou jimi především paní Soňa Hynková, pan Jan Pleštil a slečna Agáta Vokatá. Hasičský kroužek opět zahájí svou
činnost v březnu.
Velikým zklamáním pro nás byl měsíc listopad, kdy proběhlo významné výročí 40 let od otevření hasičské zbrojnice
Maršovice. Při pravidelné členské schůzi, která probíhá každý poslední pátek v měsíci v rámci celého roku, měla být právě ta
předposlední roku 2021 obohacena o připravovanou vernisáž u příležitosti tohoto jubilea. Z bezpečnostních důvodů se však
vedení sboru rozhodlo o odložení akce, kterou připravovali především bývalý velitel i starosta sboru pan František Fleichsmann
spolu s kronikářem a členem SDH Maršovice panem Jaroslavem F. Švástou. Vzhledem k tomu, že se však zároveň blíží také
výročí 140 let založení našeho sboru a 40 let od uvedení do provozu první hasičské cisterny v naší obci, chystáme pro všechny
zájemce z řad našich členů i obyvatel obce a širokého okolí významné připomenutí těchto událostí. Těšte se tedy a sledujte náš
FB.
Po stránce prevence a represe požární ochrany, tedy v oblasti, kterou zajišťují členové jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce Maršovice, se o útlumu vyplývajícího z celospolečenských omezení hovořit prakticky nedá. V roce 2021 byla naše
jednotka povolána k 30 mimořádným událostem, z nichž dominovaly zejména zásahy u dopravních nehod, ale také řada
technických zásahů a několik, především rozsáhlých požárů. Co do počtu událostí, byl předešlý rok spíše průměrný, ale celá
řada těchto zásahů měla velmi vážné a tragické následky. Naši členové tak čelili mnohdy značnému fyzickému i psychickému
vypětí a za jejich nasazení a profesionální přístup jim patří poděkování!
Jednotka SDHO Maršovice se v loňském roce také podílela na několika cvičeních, zajistila pravidelnou ukázku techniky pro
místní mateřskou školu, spolupodílela se na organizaci a zajištění předávání nové hasičské techniky v sousedním sboru SDH
Pěnčín – Huť, zajistila několik stanovišť na Dětském dni v Jablonci nad Nisou, v rámci výcviku pomohla s odstraněním starého
železného stožáru v dolní části Maršovic a v té horní zase zajistila kácení vzrostlého stromu. Ve spolupráci s obcí, která poskytla
prostředky na nákup stavebního materiálu, si členové našeho sboru zrekonstruovali místnost v hasičské zbrojnici, která sloužila
jako sklad a vytvořili z ní multifunkční prostor určený pro teoretickou část odborné přípravy, uskladnění náhradních
ochranných prostředků a také drobné opravy v rámci chemické a technické služby naší jednotky. Řadu hodin strávili členové
jednotky také u pravidelné odborné přípravy stávající se z teoretické a praktické části, údržbě techniky, věcných prostředků
a hasičské zbrojnice.
Těší nás také zájem o naši činnost, kterou potvrzuje i nástup několika nových členů do řad naší jednotky. Je potěšující, že i
v současné době jsou lidé ochotni dobrovolně vykonávat činnost ve prospěch druhých zdarma, na úkor svého času
a s rizikem, které nasazení v hasičském sboru přináší. Odměnou jim pak může být, v některých případech pouze občasné
poděkování ze strany účastníků nehod, či majitelů nemovitostí, kde hasiči zasahovali, jako se tomu v poslední době několikrát
stalo. Zároveň se snažíme obnovovat ochranné i věcné prostředky, které u zásahů používáme, a které mohou v mnoha
případech pomoci s hladkým průběhem zdolávání mimořádné události. I v roce 2021 se tak podařilo získat řadu těchto
věcných, technických i ochranných prostředků. Ty nejvýznamnější v uplynulém roce byly pořízeny díky investičním
i neinvestičním dotacím Libereckého kraje a za spolu nancování obce Maršovice. Řadu dalších významných investic do
nového vybavení si zajistila jednotka z prostředků SDH Maršovice, drobné výdělečné činnosti a sponzorských darů.
Závěrem mi, prosím, dovolte poděkovat všem, kteří se podílejí na činnosti Sboru dobrovolných hasičů Maršovice, jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce Maršovice, všem jejím členům, obci Maršovice, všem zastupitelům a starostovi za podporu,
kterou se snažíme oplácet jakoukoli činností, ke které jsme vyzváni, našim sponzorům a dalším podporovatelům. Zároveň
děkujeme i všem, kteří nás sledují na sociálních sítích, především pak na FB a IG. I tato forma podpory je pro nás významná
a důležitá.
Přeji všem pevné zdraví a úspěšný nejen rok 2022.
Ing. Jiří Havlišta
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Mateřská škola
Mateřská
škola Maršovice
Maršovice
Loňský kalendářní rok se stal pro naši školku opět rokem plným nepředvídatelných událostí, kdy se provoz
školky musel v průběhu roku různě uzavírat či přizpůsobovat mimořádným nařízením či opatřením, která
většinou souvisela s nekontrolovatelným šířením virového onemocnění – Covid-19. Touto cestou chci velmi
poděkovat všem zaměstnancům i rodičům za vzájemnou pomoc a ohleduplnost, díky které se nám naštěstí
podařilo tuto nelehkou dobu bez větších komplikací úspěšně zvládnout.
Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo naší MŠ 23 dětí ve věku 2,5 – 6,5 let, z toho 10 předškoláků.
V 1. polovině května 2021 se konal online zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na nový školní rok 2021/2022.
Bylo přijato 9 dětí, z toho 6 dětí z Maršovic, 2 chlapci z Krásné a 1 holčička z Kokonína. 30. června 2021 se MŠ
slavnostně rozloučila s předškoláky: So í Ulmanovou, Vojtěchem Dubským, Jaromírem Habětínkem,
Vojtěchem Halamou, Amálií Wierczekovou, Jakubem Maškem a Jakubem Sedláčkem.

V loňském kalendářním roce jsme pro děti pořádali poznávací výpravy do přírody a stopované s hledáním
pokladu na Maršovickém či Dalešickém vrchu. Za hranicí naší obce jsme se podívali na Kozí farmu v Pěnčíně, do
Kittelova muzea, odkud nás výletní vláček svezl zpět před naši školku. Děti si užily i plno tematických dnů, díky
kterým si mohly zahrát na opravdového farmáře, seznámit se s kulturou a prostředím exotické země Bali nebo si
vyzkoušet různé olympijské sportovní disciplíny jako účastníci novodobých olympijských her.

Dana Štrynclová, ředitelka MŠ
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OBEC MARŠOVICE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET - ROK 2022

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf

Popis

Kč

1032

Lesní hospodářství

2212

Silnice - MK

2223

Bezpečnost silničního provozu

30 000

2292

Provoz veřejné silniční dopravy - neinv. transfér kraji

54 270

2310

Pitná voda

2321

Odvádění odpadních vod- kanalizace

3111

Předškolní zařízení - MŠ -z toho transf. 350 000,-přísp.na chod

3314

Činnosti knihovnické

3319

Ostatní záležitosti kultury - kronika

3392

Zájmová činnost v kultuře - energie - kultur. dům

3399

Ostatní záležitosti kultury - SPOZ

86 000

3412

Sportovní zařízení v majetku obce - hřiště

50 000

3419

Ostatní sportovní činnost( běžecké tratě)

5 000

3525

Hospic - příspěvek

3 300

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

250 000

3745

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

789 900

4379

Oblast sociální prevence

5311

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

24 000

5213

Rezerva na krizová opatření

60 000

5512

Požární ochrana

6112

Zastupitelstvo obce

1 275 010

6171

Činnost místní správy

1 003 650

6223

Příspěvek - EUROREGION NISA

3 050

6310

Služby peněžních ústavů

6 320

6320

Vratky dotací - volby (USC,SENÁT)

113 000

6402

Vratky dotací - volby (USC,SENÁT)

0

12000
2 165 000

1 000
2 300 000
400 000
39 000
7 000
200 000

671 500
0
210 000
2 179 000
505 000
70 000

5 000

209 000

Celkem

12 727 000
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OBEC MARŠOVICE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET - ROK 2022

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Třída 1

Daňové příjmy

Třída 2

Nedaňové příjmy

315 294

Třída 3

Kapitálové příjmy

93 500

Třída 4

Přijaté transfery

8 600 706

144 500

Celkem

9 154 000

FINANCOVÁNÍ - třída 8

8115

Změna stavu prostředků na bankovních účtech (+/-)

- 3 573 000

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU - ROK 2021
Rozpočet na rok 2022 je navrhován schodkový, příjmy činí 9.154.000 Kč
výdaje činí 12 727 000 Kč, Financování je 3 573 000 Kč
Stav prostředků na bankovních účtech k 1. 1. 2022

25.331.433,78 Kč

INVESTIČNÍ AKCE

Místní komunikace (PD+ výstavba 26/11, PD)
Bytové hospodářství- zřízení obec.bytu
Komunál. rozvoj -studie byt.pečovatel. dům
Dešťová a splašk. kanalizace ppč.742 a 1094
Investiční akce celkem
VZ -stroje,přístroje, zařízení (fréza)
Nákup pozemku (Viták Rosl) 1058/1
CELKEM

1.400.000 Kč
600.000 Kč
500.000 Kč
2.300.000 Kč
4.800.000 Kč
80 000 Kč
4.880.000 Kč
1 500 000 Kč
6.380.000 Kč

TRANSFERY

MŠ neinvestiční příspěvek - transfer
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350.000 Kč

Vítání občánků
Slavnostní vítání občánků proběhlo v pátek 1. října odpoledne v prostorách naší mateřské školky.
Pod taktovkou starosty Jiřího Ouhrabky byli do pamětní knihy obce zapsáni čtyři noví občánci: Aneta Schlegelová,
Bořek Machatý, Kryštof Krupa a Vilém Bursa. Pan starosta dětem popřál šťastný a spokojený život, rodičům
pogratuloval k narození jejich potomka a maminkám předal kytičku. Děti si kromě malého dárku „odnesly“
i pamětní minci obce.

Akce pro naše nejmenší
Na Maršovicích je tradicí, že SDH Maršovice s podporou obce pravidelně pořádá kulturní a sportovní akce pro děti.
V posledních letech se přidala i naše obecní knihovna se svými tvořivými dny. Úplnou novinkou loňského roku byl projekt
„Záhada ztracené školy“. Obec připravila deset stanovišť, k dispozici byly celý červen, které děti musely obejít podle mapy.
Mapu si převzaly na startu této „detektivní stezky“ spolu se soutěžní odpovědní kartičkou. Stezka byla určena předškolním
dětem, které se neobešly bez pomoci rodičů a malým školákům. Pokud malí detektivové správně vyluštili úkoly na
jednotlivých stanovištích, získali tajemný číselný kód, který jim zajistil Průkaz detektiva, diplom a odměnu za svou snahu.
Stezka se setkala s báječným přijetím ze strany dětí i jejich rodičů. Proto obec plánuje i letos, opět u příležitosti MDD,
připravit podobnou akci. Hlavní roli budou hrát tentokrát zvířátka.
Protože loni nemohla proběhnout jindy tradiční obecní akce Mikulášská nadílka, která obyčejně probíhá při rozsvícení
vánočního stromu, pozvala si obec už druhým rokem opět Barboru. Ta roznesla nadílku 55 dětem ve věku 3 – 8 roků.
Tentokrát se děti trochu víc styděly, ty starší, ale už nebyly tak„vykulené“ z toho, kdopak to k nim přišel.
L. Balatková

-8-

Sváteční setkání seniorů
21. října proběhl na Maršovicích druhý ročník oslav Mezinárodního dne seniorů, který připadá na první říjen.
K velké radosti obce i všech účastníků, kterých bylo téměř čtyřicet, se po roční pauze podařilo uspořádat
Sváteční setkání, na kterém s velkým úspěchem opět vystoupil soubor Izerína z Centra sociálních služeb
Jablonec nad Nisou, p.o.. Část programu vyplnil pan Jaroslav Švásta, který si připravil pestrou prezentaci
z fotogra í na téma „Stará nová čísla popisná (na Maršovicích)“. Všichni jsme obdivovali jeho přehled a zaujetí
v celé problematice a nebýt dalšího plánovaného programu, jistě bychom rádi dál poslouchali jeho informace
a porovnávali dobové fotogra e s dnešními. S pozitivním ohlasem se setkala i návštěva sympatických příslušnic
policie z Liberce, které povyprávěly o skutečných situacích, do kterých se dnešní senioři dostávají, o tom, jak
těmto situacím předcházet a jak se eventuálně bránit. Potěšily i drobné dárky, které s sebou přinesly. Pan
starosta na závěr programu doplnil několik informací k projektu „Seniorská obálka mini“ a úplným vrcholem
celého dopoledne byl výlet po okolí dobovým autobusem RTO, který řídil sám starosta.

Touto cestou bychom Vám rádi oznámili, že je
na 3. června 2022 naplánován výlet pro seniory.
Bližší informace budou včas oznámeny.
L. Balatková
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Knihovna
V roce 2021 epidemiologická situace už tolik neovlivnila provoz naší Místní knihovny v Maršovicích. Akce
jsme sice žádné nepořádali, ale to neznamená, že se u nás nic nedělo.
Přestože knihovna musela být z nařízení vlády část zimy uzavřena, nakoupili jsme z rozpočtu obce za celý rok 33
nových knih, které si naši čtenáři rádi hned všechny půjčili. Celkem si loni půjčili naši čtenáři 758 knih. Najdete
u nás nejnovější knihy nejen od českých autorů např. Klevisová, Vondruška, Hartl, ale i od světových např.
Rowling, Caplin. 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 2022 bychom chtěli uspořádat několik akcí v knihovně. 19.3. proběhlo Keramické tvoření, v dubnu se
uskutečnila Noc s Andersenem, Velikonoční tvoření pro děti nebo návštěva dětí z naší MŠ.
Dění v knihovně můžete sledovat na webových stránkách: www.marsovice.knihovna.cz, Facebooku nebo
na stránkách či nástěnkách obce.

Těšíme se na Vás každý čtvrtek od 16:00 – 18:00 hodin.

.
Mgr. Jitka Kočí

Žijí mezi námi
Loni v prosinci se mi náhodou dostal do ruky český časopis Forbes, který každý měsíc přináší příběhy těch, kteří
vybudovali své podnikání od nuly. Při zběžném prohlížení jsem se na jedné stránce zarazila: „vždyť tuhle paní
znám!“. A skutečně, bydlí na Maršovicích a jmenuje se Helena Krutská. Článek s názvem „Rozsviťte ranveje!“ jsem si
hned přečetla.
Helena spolu s manželem Janem převzali rmu EcoGlass od otce Heleny, pana Kočárka, také Maršovičáka.
Osud rmy je zajímavý. Vznikla před třiceti lety jako vývojová společnost a jedním ze zakladatelů byl právě pan
Kočárek. Od roku 2000 pak manželé Kočárkovi rmu vedli sami. Dnes je EcoGlass hlavně výrobní společností
a zaměřuje se na skleněné komponenty pro automobilový průmysl, do optiky pro pouliční osvětlení, letištní
osvětlení ranvejí nebo pro solární energetiku s vysokou účinností. Za zmínku určitě stojí, že převážná většina této
skleněné optiky vyráběné ručním lisováním je z českého skla, ze skleněných tyčí z Preciosy. Podobné rmy jsou
v Evropě pouze tři a na celém světě jich není ani deset.
Určitě není bez zajímavosti, že tato rma získala několik ocenění. V roce 2016 za dlouholeté vytváření
pozitivního obrazu města (Jablonec nad Nisou, kde rma sídlí), v roce 2019 cenu Českého lídra v Libereckém kraji,
v roce 2020 pak druhé místo v soutěži Vodafone Firma roku Libereckého kraje. Poslední jmenovanou soutěž, resp.
IBF Firma roku v loňském roce vyhrála a postoupila do celorepublikového kola, kde skončila na druhém místě.
Přeji Heleně, Janovi a celé rmě, ať se i v této nelehké době daří rmu rozvíjet, má dostatek zákazníků a dobrých
nápadů. (V naší knihovně je možné půjčit si knížku Svou vlastní cestou, kde se dočtete víc.)
L. Balatková
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Přispíváme potřebným
Tak jako v jiných letech, tak i v roce 2021 obec Maršovice nančně podpořila několik projektů a zařízení.
4.000 Kč jsme zaslali na účet Hospice Svatá Zdislava v Liberci. Částkou 5.000 Kč jsme podpořili Zdravotního klauna.
Jedná se o občanské sdružení, spolupracující s Ministerstvem zdravotnictví ČR, jehož členové pravidelně navštěvují
pediatrická oddělení v nemocnicích, a mimo úsměvů a radosti rozdávají dětem i malé dárečky.

Sdružení Linka bezpečí (telefon 116 111), která 24 hodin denně nabízí krizovou pomoc, jsme zaslali také
5.000 Kč. Obec Maršovice se připojila k dárcům, kteří se nančně podíleli na nové instalaci babyboxu v areálu
jablonecké nemocnice. Na tento projekt jsme poskytli 10 000 korun. Nový babybox nahradil zastaralý typ z roku
2010, který v lednu 2011 zachránil novorozenou holčičku. Slavnostního otevření babyboxu v sobotu 15. května se
zúčastnili i naši zastupitelé. Byli osobně pozváni zakladatelem babyboxů v ČR Ludvíkem Hessem. Nový babybox
má automatické otevírání dvířek, je vybavený fotobuňkou, je klimatizovaný a má zabudovanou signalizační
komunikaci s porodnicí. Za téměř 16 let existence babyboxů pomohly tyto „bedýnky“ zachránit 127 chlapců a 106
holčiček („Statistika babyboxů ke dni 2.2.2022“, www.bybybox.cz).
V souvislosti s ničivým tornádem na jižní Moravě v červnu 2021 jsme zaslali 13 000 Kč na pomoc
Jihomoravskému kraji.
Pět tisíc korun jsme poskytli TJ Sokol Huntířov jako poděkování za úpravu běžeckých tratí v loňském roce.
Stejná částka byla odeslána i letos.
L. Balatková
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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. 2021 - 629

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, 04_2022, www.texoplus.cz
Náklad: 260 ks/zdarma, odpovědná osoba: Jiří Ouhrabka, starosta obce, e-mail: ou-marsovice@volny.cz
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