Den válečných veteránů
Dne 10. 11. 2018 v obci proběhl "Den
válečných veteránů". Akce byla zahrnuta
do projektu Maršov Zdravá obec a místní
Agenda 21. Byla zastřešena OÚ Maršov
a na její přípravě a provedení se podílely
spolky Moravský BiVoj, z.s., Myslivacký
spolek Maršov, z.s., TJ Sokol Maršov, z.s.
s dílčí organizací Maršováček a Hostinec
na Posedu.
Moderátorka akce, paní Jana Dvořáková,
začala ve 14,00 hod. představením
čestných hostů a seznámení s programem celého dne. Úvodní vystoupení pietního aktu
obstaral starosta obce Jaroslav Bytešník. Po něm následovaly vystoupení Ivana Němce za
spolek Moravský BiVoj., kpt. Emila Kamenského za Krajské vojenské velitelství (KVV)
Brno. Na závěr vystoupil bratr Vít Dorin předseda jednoty Brno 2 Československé obce
legionářské. Všechna vystoupení se nesla v duchu připomenutí Dne válečných veteránů
11. listopadu. Jako připomínka hrdinství všech vojáků ve válečných konfliktech, kteří položili
své životy za svou vlast. Ani my nezapomínáme, že náš spokojený život byl vykoupen krví
padlých vojáků. Na závěr pietního aktu byl položen věnec starostou a místostarostou obce za
OÚ Maršov, kytice za KVV Brno a zapálena, speciálně k tomuto dni vydaná, svíčka ČsOL.
Čestnou stráž u pomníku maršovských padlých ve válkách obstaral Moravský BiVoj
se spřáteleným bratrem v uniformách Československých legií na Rusi. Pietní akt byl ukončen
recitací básně Johna McCrae "Na flanderských polích".
Po té následovala družná zábava u výborného guláše připraveného Mysliveckým spolkem
Maršov. Ani mrholení a chlad, který se snažil ovládnout těla bavících se občanů, neměl šanci
proti grogu a svařáku připravovaného Hostincem na Posedu.
Ti, kteří se chtěli něco dovědět a přejít do suchého prostředí, navštívili velkou zasedačku OÚ
s výstavkou 100 let Republiky československé. Na jednotlivých panelech bylo připomenuto,
že republika vznikla z Rakousko-uherské monarchie. Při vzniku republiky byl velmi důležitý
koordinovaný postup zahraničního a domácího odboje. Jedním z pilířů vzniku republiky bylo
vojsko - Československé legie na Rusi, v Itálii a Francii, ale i rakousko-uherští vojáci českého
původu v kasárnách v českých zemích. Důležité pro vznik armády byly i spolky jako Sokol a
střelecké spolky, …. Nově vznikající stát se svou novou armádou dokázal silou uhájit svou
samostatnost ve vytyčených hranicích i proti
českým Němcům, Maďarům nebo Polákům.
Pozornému návštěvníkovi neuniklo, že
Republika československá byla vyhlášena
lidmi "ze spod" a velmi důležitou roli při
vojenském převzetí moci novou republikou
sehrál i maršovský rodák František Sís.
Kromě těchto hlavních témat na výstavce
bylo ukázáno řešení zdravotní pomoci,
problematika carské měna v pohnutých
letech Velké války, a vývoj československé
měna po vzniku RČS.
Výstavka

byla

doplněna

artefakty

zapůjčenými od VHS c.k. Monarchie Veverská Bítýška - od Vlastimila Valáška, Jana
Veinhauera,Tadeáše - Michala Kratochvíla, Mirka Šedy - zvaného šerif a Blažeje Vároše.
Moravský BiVoj vystavil své artefakty a rozvinul i "Rekrutační středisko ČS legií". Podařilo
se však zrekrutovat pouze dva dobrovolníky - Vašíka Veinhauera a Pavlínu Zemanovou. Jako
v zajateckých táborech. Ne každý zajatec byl ochoten jít znovu do války a bojovat za, v
prvých chvílích vnímaný, pochybný projekt - samostatnou republiku. Naštěstí se našlo dost
českých vlastenců a snílků o vlastním, svobodném a demokratickém státě, kteří byli ochotni
pro svůj sen vzít zbraň do ruky.
Za realizaci celé výstavky je třeba vyzvednout především Anetu Novotnou, Jaroslava
Bytešníka ml. a Ivana Němce.
Vzdorování sychravému počasí výrazně
napomohla i soutěž o nejlepší slivovici
a ovocnou pálenku. Tu zorganizoval TJ Sokol
Maršov. Patnáctičlenná laická komise se
těsnou většinou shodla, že tentokrát nejlepší
byla tříletá meruňkovice Jaroslava Bytešníka.
Na závěr slavnostního dne a večera
Maršováček prošel s dětmi i dospělými obcí
v Noci světel. Dozajista si ji vyhodnotí a s
hodnocením nás seznámí.
Za Moravský BiVoj chci říct, že i přes problémy, které bylo třeba řešit, jsme se na dané akci
pobavili, vztahy s našimi přáteli jsme utužili a měli jsme dobrý pocit z toho, že i zúčastnění se
dobře cítili.
Všichni jsme strávili příjemné odpoledně a večer plné zábavy, ale i poučení. Za to je třeba
poděkovat všem organizátorům. Zopakuji Moravský BiVoj, Myslivecký spolek Maršov,
TJ Sokol Maršov s dílčí organizací Maršováček a Hostinec na Posedu. Organizátoři byli
výrazně podporováni OÚ Maršov. Domů si mnozí odnášeli hřejivý pocit krásně stráveného
odpoledne a večera v kruhu přátel.
Ivan Němec

