Prosinec 2022

Zpravodaj

Slovo starosty

Nastal čas vánoční a s ním je tu tradičně příležitost připomenout si události v naší obci za uplynulý
rok.
V lednu se díky mírné zimě podařilo zahájit zemní práce na stavbě nové cesty ke staré vodárně.
Práce na cestě pokračovaly koordinovaně a nedocházelo k žádným zbytečným prodlevám.
S vedoucím stavby probíhala komunikace na velmi dobré úrovni a musím také vyzdvihnout velký
přínos stavebního dozoru pana Hoška. V květnu byla cesta zkolaudována a slouží svému účelu.
Význam této komunikace jsem popisoval již v loňském zpravodaji a věřím, že její zrealizování oceňují
občané nejen bydlící v daném místě. V jarních měsících byla také dokončena oprava části tarasu
u domu rodiny Závodníkovy. Oprava jeho zbývající části je plánována na rok 2024. Na rok 2023 se
připravuje v uličce nad domem rodiny Zavřelovy stavba nového tarasu. Projekt je v přípravné fázi
a momentálně čekáme na vyjádření statika. Starý taras bude s největší pravděpodobností odstraněn
a nahradí ho tak nový. Zde bych chtěl poděkovat manželům Kolářovým za velkou odbornou pomoc
nejenom v této věci.
V tomto roce obec zakoupila nové rozmetadlo na štěrk a sůl a také vysavač listí. Dále jsme z dotací
na sázení stromků získali výkonné benzínové čerpadlo na vodu a nádrž za traktor k zalévání obecní
zeleně. Sázení stromků bylo hrazeno včetně výše zmíněného čerpadla a nádrže ze sta procent dotací
ze SFŽP. Opravil se také zevnějšek i vnitřek autobusové zastávky. Snaha o kultivované a důstojné
prostředí v prostorách autobusové zastávky při čekání na autobusové spojení je ovšem mařena
zřejmě testosteronem překypujících jedinců, kteří musí zanechat nějaký odkaz ve formě šlápot
na zdech či rozbité výplni tabule s jízdním řádem. Dalším problémem je nevhodné chování
nepoučitelných jedinců například v okolí prodejny, kteří tímto obtěžují příchozí a odchozí zákazníky.
I přes opakovaná upozornění bohužel tento nešvar stále přetrvává. Obec poskytla i v tomto roce
finanční podporu této prodejně a chci věřit, že se situace s prostředím pro zákazníky co nejdříve
zlepší.
Na příští rok počítáme se zpracováním projektů na hasičku, rekonstrukci OÚ a jednáme také
o projektu na zateplení MŠ a o možnosti zřídit fotovoltaiku na střechu její budovy. Získaná energie by
měla sloužiti pro budovu OÚ. Za předchozí roky se nám podařilo vytvořit finanční rezervu, která by
nám mohla s předpokládanými dotacemi pomoci k dosažení realizace těchto plánovaných projektů.
Stále také čekáme na překládku NN do země. Zda a v jakém rozsahu to bude, nám ještě nebylo ze
strany EG-D as. oznámeno.
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Rok 2022 byl také rokem volebním. Zvolili jste si zastupitele obce, a tak mi dovolte poděkovat panu
Jaroslavovi Bytešníkovi, končícímu místostarostovi a panu Petrovi Chalupovi, končícímu zastupiteli
za jejich odvedenou práci. Minulé volební období bylo z mého pohledu starosty naplněno při
jednáních ZO, ať už pracovních či veřejných, konstruktivním přístupem všech zastupitelů a dařilo se
vyřešit někdy i kontroverzní problémy bez zbytečných konfliktů. Novými členy zastupitelstva se stali
pan Martin Sova a pan Zdeněk Šibor. Ostatní se stali staronovými zastupiteli. Věřím, že výsledkem
práce nového ZO bude spokojenost většiny občanů naší obce.
Využívám této příležitosti k poděkování spolkům za jejich činnost ve prospěch obce a jejího
kulturního a společenského života. Více se dočtete na dalších stránkách zpravodaje, kde všechny
spolky dostaly jako již tradičně prostor ke své prezentaci.
Dále chci poděkovat všem, co pomáhali při různých drobných opravách a zkrášlování obce. Je tu
spousta lidí, kteří to dělají pro obec rádi a často i zdarma. Za všechny budu jmenovat dva, je to
pan Zdeněk Štulpa, který daroval model salaše v Betlémě do naší kapličky, podílel se na opravách
herních prvků v mateřské škole a dalších pracích pro Maršov. Dále nám velice pomáhá pan Miroslav
Šibor při všech potřebný zemních úpravách či výkopech. Oběma a také všem ostatním vřelé díky!
Závěrem mi dovolte všem občanům, stejně jako v předešlých letech, popřát jménem svým i celého
zastupitelstva krásné a pohodové vánoční svátky a také šťastný a veselý nový rok 2023.

Zdeněk Synek

Tříkrálová sbírka
Tak, jako v minulých letech, se naše obec i tentokrát zapojila do Tříkrálové sbírky na podporu různých
charitativních projektů. Tato sbírka byla jako již tradičně zaštítěná tišnovskou diecézní charitou.
V naší obci se této Tříkrálové sbírky účastnil celkem velký počet koledníků, kteří převlečení za tři krále
navštívili naše domovy a za zpěvu vánočních koled vybírali finanční dary na dobrou věc.
Malí koledníci si celkem vykoledovali 18.756,00 Kč, za což jim náleží velká pochvala. Za organizaci
celé akce patří velký dík paní Vlastě Chlebovské.

2

Mateřská školka
V novém kalendářním 2022 se uskutečnil 13. 1. program Muzikoterapie s příběhem o šnekovi, který
hledal štěstí. V únoru 3. 2. jsme prožili s dětmi Sněhulákový den a 22. 2. si užili karneval ve školce.

Dne 21. 3. po jarních prázdninách proběhla návštěva místní knihovny ve spolupráci s paní Šmejdířovou.
V dubnu se uskutečnilo několik akcí, jmenujeme z toho akce, které se uskutečnily poprvé ve školce 12. 4. program Cannisterapie, 1. 4. seznámení s ilustrátorem Adolfem Dudkem a 28. 4. návštěva kozí
farmy v krásném ovocném sadu s doprovodem pana Šibora.

V měsíci květnu jsme oslavili den matek, dne 17. 5. si děti připravili milé vystoupení a program
byl obohacen tvořivou dílničkou, kde si maminky vyráběly s pomocí dětí korálkový náhrdelník z ručně
namotaných korálek z fimo hmoty. Dne 18. 5. jsme jeli na program Prevence úrazům do školy
do Deblína a na závěr měsíce 27. 5. se uskutečnilo přespávání s předškoláky ve školce. Děti si užily
diskotéku, malovaly plátěné tašky a ve tmě absolvovaly stezku odvahy.
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Den dětí jsme oslavili s doprovodným programem Drumbeny na téma les, tatínkům k jejich svátku děti
vytvořily pěkná přáníčka, 21. 6. se udála slavnost pasování předškoláků na školáky ve spolupráci
se školou Deblín a obcí Maršov. Výlet na výukový program "Hrajeme si s Liškou Bystrouškou"
do Bílovic nad Svitavou se uskutečnil dne 23. 6. Na závěr školního roku jsme dne 26. 6. odjeli se třídou
na dopolední program dopravní hřiště do školy do Deblína.
V září jsme přivítali nové děti a dali jim čas na adaptování se v novém prostředí. Plánované divadlo
Šikulka bylo zrušeno z důvodu vysoké nemocnosti dětí a bylo přesunuté na začátek ledna 2023.
V říjnu následoval osvědčený program Muzikoterapie s tématem O zvířátkách.
Dne 31.10. proběhlo halloweenské dopoledne se žáky ZŠ Deblín, kteří se podíleli na podzimním tvoření
s dětmi.
Dne 10. 11. odpoledne jsme se společně sešli s dětmi, rodiči i prarodiči u martinské dílničky ve školce.
Děti připravily pohoštění v podobě martinských rohlíčků a jednohubek, pomocí dospělého si vyrobily
z kartonu a tyče papírového koně. Následně další den dopoledne děti šly stezku za pokladem.
Dne 21. 11. navštívil školku kouzelník, kdy děti měly možnost vidět kouzlení, žonglování, cvičení
gymnastek, ale i klauny a zapojit se do cirkusových radovánek.

„A už zase po roce, blíží se nám Vánoce!“ zvolaly děti před vánočním stromem v Maršově v neděli
27. 11. 2022, s písničkami a básničkami naladily atmosféru vánočního času.

Za kolektiv školky v Maršově přejeme krásné Vánoce!
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Činnost
Spolku přátel vojenské historie
Maršovští hraničáři
v roce 2022
Vážení spoluobčané,
na úplném začátku se musíme vrátit ještě do závěru roku loňského, kdy se opět po vynucené covidové
pauze uskutečnil oblíbený a už veskrze tradiční Štědrodenní vánoční punč. Děkujeme všem, kdo nás
přišli podpořit a užili si příjemné štědrodenní setkání.
Spolek zahájil činnost v novém roce 2022 spolkovou Výroční valnou hromadou konanou v lednu v naší
nové klubovně. Klubovnu jsme si pronajali od OÚ v obecním domě služeb, opravili a zařídili k obrazu
svému. Máme tak důstojné prostory pro schůzovní činnost a ke spolkovým setkáním.
Předchozí dva roky byly poznamenány koronavirovou pandemií, která se neblaze podepsala
i na spolkových aktivitách. Letos to již vypadalo, že se bude blýskat na lepší časy díky konci restrikcí
kolem Kovidu, bohužel díky ruské agresi na Ukrajině vypukla v únoru válka. I ta se podepsala
na spolkových aktivitách, neboť začalo docházet k rušení akcí spojených především s osvobozením naší
vlasti Rudou armádou. Obzvláště zamrzí zrušení akce Veveří – Eichhorn 1945, která se koná kousek
od nás na hradě Veveří, kde jsme se mohli v bitevní ukázce představit takřka na domovské půdě.
7. března jsme komorně uctili výročí narození T. G. Masaryka položením kytice k pomníku T. G. M.
ve Veverské Bítýšce spolu s kamarády z Četnické stanice Kuřim.
16. března jsme byli pozváni na hrad Špilberk, kde se konala vernisáž k výstavě Poklady špilberské
zbrojnice. Velmi příjemná akce a setkání se spoustou uniformovaných přátel. Děkujeme kurátorovi
výstavy za milé pozvání.
Na Velikonoční pondělí jsme uspořádali už čtvrtý ročník spolkového velikonočního setkání na střelnici
ve Velké Bíteši, kam zveme každoročně i spoustu kamarádů a přátel.
V sobotu 7. května jsme se zúčastnili v Army parku v Ořechově u Brna velké každoroční akce
Osvobození 1945 – Ořechovská operace 1945. Povedená akce se spoustou techniky včetně tanků
a se zdařilou bitevní ukázkou.
Neděle 8. května se pak nesla v duchu pietních aktů ke Dni osvobození. V dopoledních hodinách jsme
se zúčastnili spolu s kamarády četníky z Četnické stanice Kuřim dvojice pietních aktů ve Městě Kuřimi,
poté jsme položili kytice a zapálili svíce v Maršově u pomníku padlých občanů ve světových válkách
a u pomníku maršovských legionářů.

Ořechov u Brna – Ořechovská operace 1945
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14. května jsme prezentovali Československé legie na Rusi a náš spolek na brněnském výstavišti,
kde se konala akce Militaria Brno. Velká burza militárií doprovázená prezentacemi klubů vojenské
historie.
28. května jsme se účastnili velmi podařeného dětského dne v Maršově pořádaného spolkem
Maxxi-vity, na kterém jsme odprezentovali ČS. legie na Rusi a náš spolek. Děkujeme pořadatelskému
spolku za pozvání a kamarádům četníkům z Četnické stanice Kuřim za podporu.
Dalším dětským dnem, kde jsme prezentovali legie a uspořádali malou tématickou výstavku, byl 25.
června hojně navštívený charitativní dětský den Motorkáři dětem, konaný v Hradčanech u Tišnova.

Dětský den v Maršově a v Hradčanech u Tišnova
14. července jsme spolu s četníky a dalším osazenstvem Četnické stanice Kuřim navštívili Legiovlak
při jeho zastávce v Kuřimi.
Poslední srpnový víkend se pak již nesl v duchu naší nejoblíbenější akce Mladějov Blosdorf 1915,
v Mladějově u Moravské Třebové. Jako už tradičně v pátek příjezd, stavba dobového ležení a noční
táborový život. V sobotu pak pietní akt v Mladějově, porada velitelů a velkolepá bitevní ukázka
s obrněným vlakem, letadly, trojicí obrněných automobilů, dobovými nákladními i osobními
automobily a více než se dvěma stovkami účinkujících. Nemohlo chybět ani dobré jídlo, pití a mezi tou
spoustou uniforem samozřejmě i krásné ženy.
Bohužel letos jsme nemohli zůstat až do neděle, a tak jsme v sobotu večer opustili bojiště.
Již se ale těšíme na příští rok.

Mladějov – Blosdorf 1915 – 2022
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Mladějov – Blosdorf 1915 – 2022
V sobotu 3. září jsme pak rozbili tábor a odprezentovali náš spolek a ČS legie na Rusi na okrskovém
dětském dni s hasiči v Deblíně.
V neděli 18. 9. se konaly Městské slavnosti v Třebíči u příležitosti otevření zrekonstruovaného Karlova
náměstí, kterých se zúčastnil i náš spolek. V průvodu staletími jsme doprovázeli jako čestná stráž
třebíčského rodáka, velitele ČS. legií na Rusi, armádního generála Jana Syrového. Rovněž jsme vzdali
čest prezidentu osvoboditeli, našemu milovanému tatíčkovi T. G. Masarykovi. Parádní akce a naše první
spolupráce se skupinou Štvanci.

Městské slavnosti v Třebíči
Při návratu z Třebíče jsme ještě navštívili Legiovlak na jeho zastávce v Tišnově. Byla to již naše pátá
návštěva v Legiovlaku a vždy je co objevovat. Rovněž setkání a poklábosení s osádkou vlaku je vždy
příjemnou záležitostí.
Den české státnosti 28. 9. jsme oslavili svatováclavským výšlapem po krásách Maršova a okolí a rovněž
jsme zapálili svíce u pomníku maršovských legionářů.
1. října jsme odcestovali do Kroměříže na letiště na parádní Den uniformovaných sborů, kde jsme spolu
se spřáteleným spolkem KVH KP odprezentovali ČS. legie na Rusi. Obrovská spousta přátel,
uniformovaných a nepřeberné množství techniky. Jak historické, tak té současné. Ukázky armády ČR,
aktivních záloh, hasičů, policie, kynologů, letecké ukázky včetně soubojů letounů z první světové války
atd. A došlo i na krátkou potyčku s rakousko-uherskou hlídkou, korunovanou dobytím
rakousko-uherského kulometného hnízda, byť za cenu téměř 100% ztrát. Děkujeme Technickému
muzeu Brno a Klubu policejní historie Brno za pozvání.
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Návštěva legiovlaku v Tišnově a Den uniformovaných sborů v Kroměříži
Sobotu 24. října jsme strávili v Kuřimi na četnické stanici, kde proběhl den s četnictvem, finanční stráží,
stráží uniformované bezpečnosti, ČS vojskem a ČS legiemi na Rusi. Skvěle strávený den ve společnosti
dobrých kamarádů.
Následoval povedený den 5. 11. strávený s kamarády ze spřáteleného klubu KVH KP. Střelecká soutěž
na střelnici v Mikulově a poté výšlap na Sirotčí hrad korunovaný společným obědem.
V sobotu 12. 11. jsme v Maršově za účasti obce, maršovských spolků, dalších uniformovaných přátel
a spoluobčanů, důstojně oslavili Den válečných veteránů pietním aktem a položením kytic k pomníku
padlých občanů ve světových válkách a k pomníku maršovských legionářů.
Během roku jsme také jako každoročně odpracovali cca 23 hodin v Parku Fr. Síse při věčném boji
s plevelem prorůstajícím chodníčky a při střihání a hnojení růží.
Jak je vidět z uplynulých řádků, byl rok 2022 pro náš spolek mimořádně bohatý na různé akce konané
po celé republice. Nelze než si přát, aby ten nadcházející byl ještě lepší!

Den válečných veteránů v Maršově. Spolu s kamarády z Četnické stanice Kuřim a z Klubu policejní
historie Brno

Vážení spoluobčané, rádi bychom všechny srdečně pozvali na Štědrý den do Parku Pod lipami
na tradiční Vánoční punč a soutěž O nejlepší vanilkový rohlíček.
SPVH Maršovští hraničáři přeje všem šťastné a veselé prožití vánočních svátků a bohatou nadílku
pod stromečkem. Do nového roku pak zejména hodně zdraví, štěstí, životní pohody a splněných
přání.

Za SPVH Maršovští hraničáři, Jan Dvořák, předseda spolku
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Myslivecký spolek Maršov
Jako v každém roce, i v tom letošním se Myslivecký spolek snažil zapojit do kulturních akcí v naší obci.
25.prosince se v hostinci „Na posedu“ uskuteční tradiční „Poslední leč“, na kterou Vás srdečně
zveme.
Myslivecký spolek má k dnešnímu dni 21 členů a 3 hosty. Honitba má rozlohu 680 hektarů.
Už asi pátým rokem se snažíme zvednout stavy bažantů. Necháme je vylíhnout v líhni, vychováme je
od kuřátek téměř do dospělosti a pak je v Jazerném vypustíme. Starším slípkám se podařilo již
v přírodě vysedět dvě až tři hnízda. Můžete je vidět v okolí Jazeného, střediska ZEASu a na okolních
pozemcích. Doufáme, že se nám výchova bažantů bude dařit i v následujících letech.
Během uplynulého roku se v naší honitbě vyskytlo hodně
lišek, které se dají spatřit i uvnitř vesnice a navštěvují také
domácí zvířectvo. Spolek se zaměřil na jejich likvidaci.
V uplynulém roce se podařilo utlumit 21 lišek.

Myslivecký spolek se zapojil do sázení stromků
a budování oplocenky v lokalitě „Kroužek“

Dne 29. října se uskutečnila velká
naháňka, které se zúčastnilo asi
60 myslivců a 15 honců. Byly odloveny 3 kusy černé zvěře.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem členům za jejich aktivitu a činnost a všem občanům
Maršova přejeme bohatou nadílku pod stromečkem, klidné a spokojené prožití vánočních svátků
a do nového roku pevné zdraví a také pevné nervy.
Za Myslivecký spolek Maršov Jaroslav Bytešník st.
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Moravský BiVoj, z.s.
Vážení spoluobčané. Náš spolek klubu vojenské historie se zajímá o historii našich předků,
kteří se zasloužili se zbraní v ruce o vznik samostatného československého státu. Československé
legie na Rusi vznikaly za Velké války. Válka je spojena s emocemi nenávisti a pohrdání, ale i úcty
a přátelství. Vojáci Čs. legií dokázali efektivně projevit kladné emoce vůči těm, za které bojovali
a zároveň záporné emoce vůči těm, proti kterým bojovali (Němci, Rakušané, Maďaři a bolševici).
Odkaz našich předků si připomínáme při pietních aktech (Den vítězství nad německým
fašismem, Výročí bitvy u Zborova, Den vzniku ČSR, Den válečných veteránů), při sportovních
a dětských akcích (Pochod k uctění br. Sísových a T. G. M., Bivojův lov kance, Partyzánský pochod).
Vztah k našim předkům jsme projevili i při bojových ukázkách v Chlumci nad Cidlinou
a u hradu Veveří, kde jsme bojovali v Srbské armádě proti armádě Rakousko - Uherské. Dopadli jsme
sice jako „sedláci u Chlumce“, ale získali jsme řadu přátel. Naši přátelé a přátelé našich přátel nás
podporují obdobně, jako my je. Tak se daří v Maršově organizovat velmi dobré akce.
„Když se dívám na Maršov, tak ho
musím pochválit. Nevypadá on věru
zle, zkrátka vesnička jak má být“.
Na pietě ke Dni válečných veteránů
se setkalo mnoho přátel z několika
spolků,
na které se přišli podívat maršovští
občané.
Náš spolek se nezabývá jen historií,
ale i současností. Zlepšujeme své
zdraví sportem (pochody, prostná
cvičení), zdokonalujeme své
dovednosti pravidelnými
střeleckými nácviky.
Více na: https://www.facebook.com/m.bivoj/

V současnosti prožíváme adventní čas. Do popředí se dostávají projevy úcty, přátelství
a lásky. Našim přátelům, maršovským i mimomaršovským, děkujeme za projevenou
podporu v uplynulém roce. Přejeme všem mnoho zdraví a štěstí a těšíme se na přátelská
setkání v příštím roce.

Za Moravský BiVoj, z.s. Ivan Němec
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Sbor dobrovolných hasičů Maršov v roce 2022
Svou činnost v roce 2022 zahájil sbor lednovou Výroční valnou hromadou, která se konala v naší
hasičské zbrojnici
Další akcí měly být tradiční ostatky, které se bohužel z vícera důvodů neuskutečnily.
Jako malou náhradu za ně, uspořádal sbor pro své členy a hosty v hasičské zbrojnici posezení
s harmonikou.
V srpnu pak náš sbor pořádal tradiční Maršovské krojované hody.
V pátek 12. 8. se postavila májka, park se vyzdobil májkami a zazpívali jsme si pod májkou u harmoniky
a dobrého vínka.
Večer pak následovala rocková zábava s kapelou J – Band.
Sobota 13. 8. se již nesla v duchu krojů. V poledne předal starosta obce pan Synek hlavnímu stárkovi
u OÚ hodové právo a pak se už krojovaná chasa vydala obcí zvát občany na naše hody.
Nutno podotknout, že dospělé krojované chasy byl letos rekordní počet. Šest kolon, tedy 24 párů.
Večer předtančily krojované děti slovenskou besedu a dospělá chasa pak besedu moravskou a českou.
To vše za doprovodu dechové hudby Galánka z Klobouků u Brna, která hrála v Maršově poprvé
a rozhodně ne naposledy.
Nedělní program začal v dopoledních hodinách
slavnou mší svatou v Parku Pod lipami.
Ve dvě hodiny odpoledne vyrazil od Obůrky
průvod krojované chasy spolu s dechovou
hudbou Galánka. Po zastávkách na Obůrce, u
hasičské zbrojnice a u Obecního úřadu, kde se
zatančilo pár kusů, se chasa přesunula do
parku, kde začala nedělní krojovaná zábava.
Opět byla dětmi a dospělou chasou
předtančena moravská, česká a slovenská
beseda. V mezičasech bavil chasu i hojné
návštěvníky harmonikář.

Osmou večerní hody skončily, chasa se však bavila dále až do ranního kuropění.
Nezbývá než poděkovat těm všem hasičům, kteří absolvovali celý několikadenní hodový maraton plný
chystání, brigád a práce, celé krojované chase, která byla jedním slovem báječná, naší milé „tetě“ paní
Ostré za nacvičení všech besed, dechové hudbě Galánka, harmonikáři a obci Maršov, bez jejíž velké
pomoci by to opravdu nešlo.
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3. září uspořádal hasičský okrsek č. 9 Svatoslav, který je tvořen čtyřmi sbory a to: SDH Svatoslav, SDH
Maršov, SDH Deblín a SDH Lažánky, první Okrskový dětský den s hasiči. Akce se konala na fotbalovém
hřišti v Deblíně.

Součástí byla i okrsková soutěž v požárním sportu pro děti i dospělé. A tak SDH Maršov opět
po dlouhých letech sestavil soutěžní tým a vrhl se do akce. Náš sbor měl rovněž na starost soutěžní
stanoviště s úkoly pro děti. K vidění bylo velké množství vystavené hasičské techniky, a to jak
dobrovolných hasičů, tak těch profesionálních. Nechyběla ukázka zásahu historické deblínské koňské
stříkačky či historického družstva Lažánek s Tatrou 805. Velmi povedená a hojně navštívená akce,
která se bude každý rok konat v obdobném termínu pokaždé v jiné okrskové obci.
Zásahová jednotka SDH Maršov vyjela během roku 2022 k devíti vyhlášeným výjezdům. Šlo jak
o požáry, tak o technickou pomoc.
Vážení spoluobčané, Sbor dobrovolných hasičů Maršov Vám přeje šťastné, veselé a klidné prožití
vánočních svátků a bohatou nadílku pod stromečkem. Do nového roku pak hodně zdraví, štěstí,
úspěchů, splněných přání, a hlavně pak rok bez požárů a jiných nepříjemných událostí, které se
neobejdou bez přítomnosti hasičů.

Budeme se těšit na shledání na akcích, které pro vás připravujeme na rok 2023.
25. 2. 2023 – tradiční maršovské ostatky
17. 6. 2023 – oslavy 120. výročí založení SDH Maršov
2. 9. 2023 – okrskový dětský den s hasiči

Za SDH Maršov Jan Dvořák, starosta sboru
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Letošní rok byl pro nás vcelku náročný Zpočátku vládla ještě pandemie Covid, kvůli níž jsme přišli
o pár akcí a posléze nám přestalo přát i počasí. Nicméně nás to neodradilo a akce jsme uskutečňovaly
i za deště. A díky Vám, kteří jste nás v tom nenechali a chodili nás podporovat, tak nás to „nabíjelo“
k tomu, abychom pokračovali.
Dětský den. Pozvání přijali Maršovští hraničáři, Četnická stanice Kuřim a Templáři, kteří zde
i předvedli právo útrpné. Hlavním lákadlem ale byli klauni Sáša a Váša, kteří zase bavili děti svým
„nešikovným“ představením, kterým rozesmáli i dospěláky. Dále se děti mohly povozit na koních,
zkrášlit se tetováním či malováním na obličej, byly zde stánky se šperky, keramikou, košíky a další….
Nechyběl ani „Monťák“ se svojí airsoft střelnicí. Velice populární byla nejen cukrová vata,
ale i kukuřice na grilu. Děti zde měly oblíbenou Šmoulí vesnici či Sněhurku ze všemi trpaslíky.
Děti plnili spoustu soutěží a ti menší byly opět v „hracím koutku“, který byl neustále plný.
Závěrem byla oblíbená přetahovaná lanem….

Dále jsme pro mladou generaci uskutečnily tři rockové zábavy. Vystoupily oblíbené skupiny Volt
a Accord.
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Den s Policií ČR. Děti si zde mohly vyzkoušet silové soutěže,
běh na „radar“ a prohlédnout „tajné“ policejní auto.
K tomu měli možnost vyzkoušet si
a projet se na vozítku zvaném segway.

Nově zde byla ukázka výcviku policejních pejsků, kdy se předvedli hned tři „adepti“. Závěrem byla
i ukázka „chycení zloděje“.

Týden na to jsme jeli na charitativní akci podpořit mladého Šimonka, který od mala bojuje s velmi
vzácným Leighovým syndromem. I zde vládlo velmi škaredé a chladné počasí, ale i přesto se podařilo
vybrat krásné peníze, které závěrem dne byly předány Šimonkovi a jeho mamince.

Šimonek již poslal fotky z lázní, kde mu za vybrané peníze pomáhají zvládnout jeho pohybový aparát.
V příštím roce jsme již přislíbili další charitativní akci, která bude pro těžce nemocnou Dominiku
z Brna.
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Vinobraní-Burčákobraní, kdy jsme mohli nabídnout vína z vinařství
Holec, Krůza a další a samozřejmě burčák. I když zrovna nebylo
nejtepleji, sešlo se Vás hodně a burčák tekl proudem…A jak se vozí
burčák???

Lampionový průvod. Děti přišli v hojném počtu s velmi krásnými a někteří i s kreativními lampiony.
Po cestě obcí plnili různé úkoly a závěrem této akce bylo úchvatné ohňové vystoupení skupiny
Novus Origo.

Adventní trhy. Odhodlali jsme se letos uskutečnit trhy v místním parku, aby i starší generace, která již
nikam nejezdí, tak aby se mohla naladit také na vánoční atmosféru a měla možnost si zakoupit různé,
nejen vánoční výrobky u místních trhovců. Přijelo několik stánků, kteří zde vydrželi až do odpoledne.
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Navštívili nás i vánoční skřítci, kteří sebou měli
Ježíškovu poštu a dílničky.

Své vystoupení předvedli děti z místní MŠ

Na závěr akce pronesl pan starosta vánoční proslov, po kterém následovalo slavnostní rozsvícení
vánočního stromu za odpočtu místních dětí.
Pouť sv. Mikuláše s jeho družinou. I letos budeme navštěvovat malé hříšníky a hříšnice. Ty zlobivé
čerti postraší, ty hodné andílci odmění….
______________________________________________________________________________

Připomínám naše stránky na Facebooku https://www.facebook.com/MAXXIVITY , kde jsou vždy
aktuální informace jak o plánovaných akcí, tak i o kroužkách. Jsou zde také veškeré fotky a videa,
které se na akci pořídí.
V části Skupiny najdete i jednotlivé kroužky. Dejte „To se mi líbí“ či „sledování“ a budete o všem
zavčas informováni.
Kroužky budou ukončeny k 18.prosinci, kdy bude i poslední letošní tancování s Kájou a začnou pak
od 9.ledna 2023
Na příští rok máme pro Vás opět spoustu zajímavých akcí a jsme moc rádi za Vaši přízeň a podporu,
za kterou moc děkujeme. Je pro nás velmi důležité, abyste byli na akcích spokojeni. To mi napovídá,
že jsme pořídili i spoustu tzv. „podprdelníků“, aby Vaše sezení venku bylo pohodlnější.
Ráda bych zde poděkovala všem členům i nečlenům, kteří ochotně a rádi chodí pomáhat a dělat
radost nejen dětem. Moc děkuji….
Závěrem bychom Vám chtěli popřát klidné prožití svátků Vánočních a v Novém roce pevné zdraví,
štěstí,
rodinnou pohodu a dětem nejen dobré známky ve škole, ale i spoustu úspěchů a kamarádů.
za tým Maxxi-vity Jana Dvořáková
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A ještě přehled kroužků - aktuální info vždy na stránkách Facebooku
KLUBÍK MAXÍČEK
ÚTERÝ 16:30 - 18:30

ČTVRTEK 16:30 – 18:30

zadní část mateřské školky
Kroužek určen pro děti, které rády tvoří, vyrábějí, malují a hrají
si…

MAXXI FIT
PONDĚLÍ 18:00 - 19:00

STŘEDA 18:00 – 19:00

„zasedačka“ na obecním úřadě
Posilování těla nejen vlastní váhou…. pro ženy
i muže

FLORBAL
ČTVRTEK 17:30 - 19:00
Kroužek probíhá od března do října na „plácku“
malý 17:30-18:15 velcí 18:15-19:00
Kdo nemá florbalku, zapůjčíme….

MAXXI DANCE - Tancování s Kájou
Nedělní tancování formou workshopu
Temíny jsou vždy zavčas uvedeny na FB
„zasedačka“ na obecním úřadě
Moderní tancování pro malé i velké děti

MAXXI LVÍČEK HOP HOP
PONDĚLÍ 17:00 – 18:00
„zasedačka“ na obecním úřadě
kroužek určen pro malé děti a případně
i jejich rodiče, kde se rozcvičí, protáhnou,
rozpohybuji a vybijí svoji energii
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Obecní knihovna MARŠOV
Tento rok mohla knihovna opět fungovat v normálním režimu, bez jakýchkoli pandemických opatření.
Doufám, že tomu tak bude i v následujících letech. I přes to se letošní rok nesl v duchu změny, a to
hlavně proto, že od ledna tohoto roku jsem převzala knihovnu od paní Vlasty Hrazdírové a změnila
otevírací dobu na úterý místo obvyklého pátku. Tímto bych chtěla Vlastě Hrazdírové poděkovat za její
příkladnou práci pro knihovnu. Díky ní, mimo jiné, můžete nahlédnout do e-katalogu knihovny kde
najdete všechny knihy, které zde máme. Katalog naleznete na adrese: https://kurim.tritius.cz/library/marsov/. Spolupráce s Kuřimskou knihovnou probíhala i letošní rok, a tak jsme dvakrát obměnili
výměnný fond který nabízí. Čtenáři tím měli možnost přečíst si knihy, které v naší knihovně nemáme.
Tento rok k nám konečně zase mohla přijít mateřská škola. Děti si s chutí prohlédly knihy a prozkoumaly celou knihovnu. Na závěr si poslechly pár pohádek a s úsměvem se vracely zpět do školky. V knihovně máme stále spoustu vyřazených knih k rozebrání, najdete je v chodbě u knihovny. Vybrat a odnést si je můžete každé úterý od 16 do 18 hodin. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, co do knihovny darovali knihy, a popřát nejen našim čtenářům krásné Vánoce a nový rok prožitý v pohodě
a s pevným zdravím.
Vaše knihovnice Martina Šmejdířová

Filmové léto 2022 Kinematografu bratří Čadíků

Jako již tradičně i tento rok k nám zavítala skupinka dobrovolníků, která po celé naší republice promítá filmové novinky české kinematografické tvorby. Tentokrát jsme mohli zhlédnout ve dnech
28.07. – 31.07. následující filmy:
28.07. – Příšerákovi
29.07. – Gump
30.07. – Prvok, Šampon, Tečka a Karel
31.07. – Cesta domů
I přesto, že ve dnech, kdy se promítání v naší obci konalo, nebylo počasí zrovna ukázkové, navštívil
filmová představení celkem slušný počet diváků. Na vstupném, které bylo jako již tradičně dobrovolné, se vybralo celkem 16.382 Kč. Tyto peníze byly opět věnovány Nadaci Konto Bariéry, která
jak asi již všichni dobře víme přispívá různými projekty ke zlepšení života našich tělesně postižených
spoluobčanů. Zcela jistě se příznivci této každoroční akce již teď těší na další ročník, který se bude konat opět v letních měsících roku 2023. Nezbývá než si přát, aby další akce byly stejně úspěšné jako
byly ty předchozí a možná i lepší, aby byla účast diváků stále hojná a aby nám v neposlední řadě přálo
i počasí.
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Naši jubilanti
Jako v předchozích třech letech, tak i tentokrát pokračují členové zastupitelstva naší obce v návštěvách maršovských seniorů, kteří dosáhli 70ti, 75ti, 80ti, 85ti, 90ti a více roků. Již tradičně obdrží každý
jubilant dárek v podobě dárkového balíčku. Svá významná životní jubilea letos oslavili tito občané:
pan Jiří Kotouček - 70 let
pan Bohumír Sojka – 90 let
paní Marie Ehrmannová – 70 let
pan Otakar Janda – 70 let
paní Marie Nováková – 80 let
paní Libuše Strachoňová – 70 let
pan Jiří Dvořák – 75 let
pan Josef Urbánek – 80 let
paní Marie Bartošková – 75 let
paní Magdaléna Musilová – 75 let
pan Štěpán Synek – 80 let
paní Růžena Dvořáková – 70 let
pan František Ehrmann – 75 let
paní Vlasta Sojková – 75 let
paní Mária Vítová – 80 let
pan Jaromír Dvořák – 75 let
pan Jiří Háčka – 80 let
paní Jindřiška Kučerová – 85 let
paní Marie Sáblíková – 90 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme!

Zesnulí občané Maršova
A teď bychom touto krátkou cestou chtěli vzpomenout ty občany Maršova, kteří nás opustili navždy:
pan Vlastimil Knapek – 61 let
paní Marie Sáblíková – 83 let
paní Bohuslava Balabánová – 88 let
pan Zdeněk Strachoň – 69 let
pan Jaroslav Toman – 81 let
paní Věra Pížová – 69 let
pan Rostislav Novák – 88 let
paní Jaroslava Kuchyňková – 83 let
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Vítání občánků
Dne 15.05. 2022 jsme opět měli příležitost oficiálně přivítat naše nejmenší občánky. Celý akt se
uskutečnil v zasedací místnosti obecního úřadu. Tento rok byly oficiálně uvedeny do řad občanů
Maršova tyto děti:
Josef Kuda
Sabastien Bílý
Adam Jašek
Oliver Matouš
Erika Šmejdířová
Vojtěch Kukleta

Malí občánci při této příležitosti obdrželi věcný dar, plyšovou hračku, pamětní list a jejich rodiče
se podepsali do pamětní knihy. Celou akci organizovala paní Vlasta Chlebovská, které tímto velice
děkujeme.
Našim nejmenším přejeme šťastné vykročení do života.
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