Moravský BiVoj, z.s.
Den válečných veteránů
Celosvětově je den 11. 11., kdy byla ukončena
Velká válka (1. světová), dnem válečných veteránů.
V Maršově jsme zorganizovali pietu na počest
válečných veteránů 14. 11. 2021. Zdeněk Synek,
starosta obce, ve svém projevu mj. připomněl, jak je
důležité mít lidi, kteří jsou schopni se zbraní v ruce
hájit hodnoty společnosti. Oficiální část pokračovala
přečtením básně kpt. John McCrae, který ve Velké
válce jako chirurg ošetřoval raněné kanadské
vojáky. Jeho báseň „Na flanderských polích“ se
stala symbolem utrpení válečných veteránů a naší
úcty k nim. Na závěr M. Silnica zazpíval českou
hymnu za doprovodu své harmoniky. Na pietním
aktu, kromě občanů Maršova a hostů, byli přítomni i uniformovaní členové vojenských historických spolků.
Náš spolek se svými přáteli se představil
v uniformách československých legionářů na Rusi,
srbských vojáků a amerického vojáka z Velké
války. Aktivně se do piety zapojil i spolek SPVH
Maršovští hraničáři se svými přáteli, kteří se
představili v uniformách československých
legionářů na Rusi, rudoarmějců a četníků z první
republiky. Na všechny přitom dohlížela zdravotní
sestra v dobovém úboru a žena v kroji. Po hymně
následovalo položení věnce a kytice k Pomníku padlých maršovských občanů a položení kytice k pomníku
maršovských legionářů. Pietní akt byl ukončen čestnou salvou.
Po pietním aktu bylo vydáváno občerstvení a po přípravě proběhla soutěž o nejlepší slivovici a ovocnou
pálenku. OÚ tentokrát dokázal shromáždit 12 výborných vzorků pálenek. Laická komise měla těžký úkol.
Zhostila se ho se ctí a jako nejlepší vybrala pálenky p. Ondryáše, p. Víta a p. Synka. Po předání diplomů a
cen následovala družná zábava, kterou zpestřil
harmonikář svým širokým repertoárem písní.
Přechutnávaly se zbytky pálenek a dojídalo a
dopíjelo se občerstvení.
Je třeba zmínit i sponzory této vydařené akce: byli to
OÚ Maršov, spolek Moravský BiVoj, rodina
Bytešníkova, dárci vzorků pálenek a všichni, kteří
přispěli dobrovolným darem našemu spolku.
Pietní akt byl důstojný a zábava, která následovala,
byla veselá. Touto cestou děkuji všem účinkujícím,
občanům Maršova i hostům, kteří svým dílem
přispěli k tomuto krásnému odpoledni až večeru.
Ivan Němec

