Prosinec 2021

Zpravodaj

Slovo starosty

Máme tu opět konec dalšího roku. Tradičně je to
příležitost se za ním v našem zpravodaji poohlédnout
a zrekapitulovat v krátkosti co se událo.

Co se týká obce, tak jsme letos získali dotace od JMK na opravu místní komunikace ve výši
250.000,-Kč a byla provedena SUS JMK pracoviště Tišnov. Jak jsem zmínil již loni, větší rekonstrukci
nejvíce nerovných částí komunikací můžeme provádět až po překládce vedení elektrické energie
do země. V naší obci se E-ON zatím nedostal ani k projektovému zpracování. Na pořadí, ve kterém
firma realizuje překládku v jednotlivých obcích, nemáme vliv. Jsme pouze opakovaně informováni, že
máme počítat s finanční rezervou na realizaci této akce. Zde se potvrdilo, že rozhodnutí využít dotace
a osadit veřejné osvětlení novými, úspornými světly a nečekat na překládku bylo správné.
Další dotace, kterou se podařilo získat, byla na podporu místní prodejny, a to opět z prostředků JMK.
Byla poskytnuta ve výši 30.000,- Kč a troufám si říci, že za provoz této prodejny jsou všichni, nejenom
naši občané rádi.
V letošním roce jsme opět investovali do údržby a vybavení MŠ, v budově, kde se nachází knihovna
máme nová okna i dveře. V parku Pod lipami byl nainstalován nový herní prvek pro děti – domeček
se skluzavkou a houpačkou. Mám radost, že je to oblíbené místo pro hraní dětí v doprovodu rodičů.
Dobře se osvědčil také tzv. Z-BOX – je to dobrá možnost posílat i odebírat balíčky přímo v naší obci,
a to v jakoukoliv denní či noční dobu. Tuto službu obec nasmlouvala na dobu neurčitou a nejsou s ní
spojeny žádné náklady z rozpočtu.
Začala také oprava tarasu naproti domu rodiny Závodníkových. Na prosincovém jednání ZO byla
schválena smlouva o dílo na prodloužení místní komunikace ke studni, kde je nasmlouváno
dokončení díla v první polovině roku 2022. Je to oproti loňskému předpokladu asi o půl roku později.
Protože zpravodaj vychází na prahu zimního období, musím zmínit, že naše obec se nachází
v kopcovitém terénu, který je na údržbu sjízdnosti komunikací velice náročný. Věřte, že je to pro
vedení obce jedna z priorit a prosíme o trpělivost v kalamitních situacích. Délka komunikací, které je
třeba udržovat, je značná (máme Šmelcovnu), a tak projet celou trasu zabere docela dlouhý čas. Práci
také vůbec neusnadňují nevhodně zaparkované vozy. Jsem přesvědčen, že dosahujeme dobré úrovně
v oblasti nejenom zimní údržby obecních komunikací, ale i všech veřejných prostranství po celý rok.
Letos, stejně jako loni je život společnosti poznamenán „covid – 19“. Opatření proti šíření této
nemoci zasáhla do všech oblastí života lidí i dění v obci. Většina naplánovaných akcí byla díky
opatřením zrušena nebo omezena. Myslivecké sdružení mělo odvahu a odsouhlasilo uspořádání
tradičních krojovaných hodů. Z důvodů potřeby dlouhé přípravy tak učinilo s rizikem zrušení celé
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akce, ale podařilo se a za bezvadný průběh hodů patří dík všem, co se na jejich organizování podíleli.
Uskutečnily se i další akce, o kterých dostaly prostor referovat ve zpravodaji jednotlivé spolky. K těm
podotknu, že se nám jejich počet rozrostl
o nováčka – Maxxivity. Ten vcelku poklidnou hladinu života v obci slušně rozčeřil. Doslova lavina
možností aktivit pro děti i dospělé – prostě je hoden svého názvu. Obec poskytuje těmto iniciativám
ráda podporu a všem spolkům se snaží vycházet vstříc v rámci svých možností.
Závěrem mi dovolte všem občanům popřát jménem svým i celého zastupitelstva krásné a pohodové
vánoční svátky a také šťastný a veselý nový rok 2022.

Mateřská školka
Začátek nového kalendářního roku 2021 v Mateřské škole Maršov byl spojen s programem „Buďme
kamarádi“, jehož cílem bylo přiblížit dětem svět lidí s postižením. Úvodem programu byly děti
seznámeny s jednotlivými druhy postižení. Po teoretické části přišla na řadu praktická část.

10. 2. 2021 za námi zavítal kouzelník Ondřej.

15. 2. 2021 divadlo Šumafuk s pohádkou Dobrodružství polštáře Fredyho, kdy byly děti zavedeny do
malého pokojíčku za polštářem Fredym, který se vydal na cestu do neznáma, aby zachránil svého
brášku. Musel překonat nejen velké překážky, ale i sám sebe s pomocí dětí.
Od 1. 3. 2021 do 9. 3. 2021 byla mateřská škola uzavřena z důvodu koronavirové epidemie, byly zrušeny
veškeré akce a předškolní děti byly vzdělávány distančním způsobem.
12. 4. 2021 byla mateřská škola otevřena pouze pro děti předškolní a děti zaměstnanců potřebných
profesí.
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Dne 30. 4. 2021 jsme se s dětmi vydaly na cestu za pokladem. Děti se cestou orientovaly s pomocí map
obce Maršova, šipek a při plnění úkolů sestavily ve spolupráci slovo herbář, který vytvořily z natrhaných
léčivých bylinek. Díky vynaloženému úsilí a setkání se s hodnou čarodějnicí bylo dětem splněno přání
najít poklad.

V průběhu tohoto období děti také pracovaly na překvapení pro maminky k jejich svátku. Jarní
pozdravení s přáním dětí převlečených za včeličky bylo maminkám nahráno na video.

Od 10. 5. 2021 byl zahájen provoz pro všechny děti, setkání všech dětí bylo velmi radostné. Další důvod
k oslavě jsme měli na začátku června, kdy měly děti svátek. Od samého rána si vybíraly oblíbené
činnosti a na školní zahradě vstoupily do pohádkového světa s překvapením.

Díky zlepšující se situaci se v měsíci červnu uskutečnily odložené a plánované akce, na které jsme se
těšili. Tady jsou:
9. 6. 2021 se děti v prostředí mateřské školy zúčastnily lekce Malý architekt z projektu Malé technické
univerzity. Vyzkoušely si, jaké by to bylo, kdyby se staly „malými architekty“ a seznámily se
s technickým výkresem zábavnou formou.
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21. 6. 2021 jsme zavítali opět po roce do oblíbeného Ekocentra Baliny na program Voda,
voděnka. Děti měly možnost vnímat všemi smysly vodní prostředí, vodní rostliny, živočichy a
zároveň si k nim vytvářet kladný vztah.

Tento program plynule navázal na následující den, kdy jsme navštívili ZOO v Jihlavě, kde byly
další možnosti k pozorování vodního světa, i exotického. Obohacením návštěvy této oblíbené
ZOO zahrady byl námi vybraný program „Kočka není pes“, při kterém se děti zábavně
seznámily s kočkovitými a psovitými šelmami, které následně hledaly při procházení zahradou.

Pasování předškoláků na školáky se uskutečnilo 24. 6. 2021, tato slavnost byla milým
zakončením školního roku 2020/2021.
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Mezi ukončeným školním rokem a rokem nadcházejícím proběhlo malování dalších prostor
mateřské školy – kuchyně, tříd a sociálního zařízení ve spolupráci s obcí Maršov.

V novém školním roce 23. 9. 2021 k nám opět po roce zavítalo divadlo Šternberk s oblíbenými
pohádkami dětí.
5. 10. 2021 děti zhlédly program v prostředí mateřské školy nazvaný Písečná animace.
Sledování kreslení pomocí jemného písku promítaném na stěnu a možnost kreslení do písku
si také vyzkoušet bylo zábavné.

20. 10. 2021 proběhlo vánoční fotografování a 25. 10. 2021 následovala návštěva dětí ze
Základní školy v Deblíně. Děti z mateřské školy se seznámily se staršími dětmi a užily si s nimi
dopoledne u podzimního tvoření a pohybových aktivit.
Svatomartinský čas jsme prožili dramatizací příběhu o svatém Martinovi v propojení
s dílničkami. Děti si tak vyzkoušely jak pečení rohlíčků, tak vytváření lampiček pro adventní
čas. Světýlka, která jejich díla rozzářila, děti našly v tolik očekáváném pokladu.

Blíží se čas Adventu, rády bychom poděkovaly obci Maršov za vstřícnou spolupráci a všem
popřály pohodový adventní čas a Vánoce ☺

Za Mateřskou školu v Maršově Katka Sáblíková a Lenka Lajcmanová
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Činnost
Spolku přátel vojenské historie
Maršovští hraničáři
v roce 2021
Vážení spoluobčané,
rok 2021 byl a pořád stále ještě je poznamenán covidovou pandemií, která, zdá se, nebere konce
a která neustále zasahuje do lidských životů a stejně tak i do chodu spolků. Díky ní jsme museli oželet
loňský tradiční vánoční punč, spolkovou valnou hromadu a akce naplánované na začátek roku 2021.
První spolkovou akcí se tak staly až oslavy 76. výročí Dne vítězství konané 8. května. Dopoledne jsme
se spolu se starostou obce panem Synkem zúčastnili pietních aktů u trojice pomníků ve městě Kuřimi,
na které jsme byli pozváni zástupci města a našimi kolegy a kamarády z Četnické stanice Kuřim, se
kterou náš spolek dlouhodobě spolupracuje.

Pietní akty ve městě Kuřimi 8. 5. 2021

Pietní akt 8. 5. 2021 v Maršově a na Šmelcovně
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V odpoledních hodinách jsme položili kytice u pomníku padlých v první a druhé světové válce
a u pomníku legionářů v Maršově, u pomníku rudoarmějců v sousedních Lažánkách a u pomníku
padlého rudoarmějce Grinika Konstantina Ivanoviče na Šmelcovně. Na všech pietních aktech nás
doprovázel starosta obce Maršov p. Synek a naši kamarádi četníci z Četnické stanice Kuřim.
Díky koronavirovým opatřením a nařízením vlády se pietních aktů mohl účastnit pouze omezený počet
lidí.
V sobotu 12. 6. jsme byli pozváni do Hradčan, kde se na hřišti na Horce konala charitativní a hojně
navštívená akce Dětský den - Motorkáři dětem. Jsme rádi, že jsme naší účastí mohli podpořit dobrou
věc!
17. června pět členů našeho spolku uspořádalo přednášku a malou výstavu na téma Československé
legie a Prvorepublikové četnictvo pro děti na základní škole v obci Dušejov u Jihlavy.
Upřímně, měli jsme z toho trochu strach, protože zaujmout děti a udržet dvě hodiny jejich pozornost
není nic jednoduchého. Byli jsme ale velmi příjemně překvapeni, s jakou pozorností děti poslouchaly
výklad, kolik doplňujících otázek nám položily a jaký měly zájem o vystavené předměty.
Děkujeme učitelskému sboru za pozvání a za milé přivítání a dětem za pozornost.
A jako odměnu jsme dostali mimo jiné výborný školní oběd.

Přednáška na ZŠ Dušejov u Jihlavy

24. června ve večerních hodinách zasáhlo na Břeclavsku a Hodonínsku, naši milovanou Moravu, ničivé
tornádo a napáchalo obrovské škody. Bohužel bralo i lidské životy. V celé republice se, jak to u takových
přírodních katastrof bývá, zvedla velká vlna solidarity a pomoci. Četníci z Četnické stanice Kuřim a
z Klubu policejní historie Brno hned následující ráno vyhlásili v Kuřimi sbírku materiální pomoci a na
stanici v Kuřimi bylo zřízeno sběrné místo. Rovněž náš spolek se do této pomoci zapojil. Pomohli jsme
personálně zabezpečit sběrné místo, nakoupili za 5.000 Kč materiální pomoc a poskytli finanční dar. Po
domluvě se starostou obce Maršov panem Synkem jsme vyhlásili sbírku materiální pomoci i v naší obci.
Veškerý vybraný materiál byl neprodleně odvážen do krizových center v Hodoníně a Břeclavi.
Velmi děkujeme všem našim občanům za pomoc a za materiální dary! Kamarádům z Četnické stanice
Kuřim a z Klubu policejní historie Brno posíláme velké uznání za organizaci akce.

Sbírka materiální pomoci pro postiženou Moravu v Kuřimi a v Maršově
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14. července jsme opět navštívili bratry legionáře a Legiovlak, tentokrát na jejich zastávce v Náměšti
nad Oslavou.

Návštěva Legiovlaku v Náměšti nad Oslavou
V neděli 22. srpna jsme vyrazili fandit členům
našeho spolku sourozencům Hrdličkovým do
brněnských Soběšic
na mistrovství republiky v trapu.
Moc gratulujeme Zině k titulu vicemistryně ČR
v ženách, mistryně ČR v družstvech
a k osobnímu rekordu a Vítkovi k pěknému 12.
místu mezi muži. Rovněž jsme měli tu čest
setkat se a prohodit pár slov s našimi olympijskými medailisty z Tokia.
Poslední srpnový víkend 27. - 29. srpna jsme strávili na naší nejmilejší akci Mladějov – Blosdorf 19152021 v Mladějově u Moravské Třebové. V pátek příjezd, stavba tábora, porada velitelů a noční
táborový život. V sobotu slavnostní nástup, pietní akt u pomníku padlých v Mladějově, velmi zdařilá
bitevní ukázka s podtitulem „Útok mrtvých mužů“ a následující „Bitva v lese“. V neděli po snídani
balení a návrat domů,
Akce se účastnilo rekordních cca 330 účinkujících, 3 obrněné vozy, 2 polní kanóny, parní vlak a mnoho
další techniky. Letadla letos kvůli nepřízni počasí nemohla přiletět.

Mladějov Blosdorf 2021

5. října členové našeho spolku provedli Legionářskou osvětu a prezentaci na Sportovním gymnáziu
Ludvíka Daňka.
Sobotu 30. října jsme strávili na Četnické stanici Kuřim na parádní akci „Stráž obrany státu aneb den
s četnictvem a nejen s ním“. Postavili jsme malé táborové ležení a uspořádali malou výstavu
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a prezentaci našeho spolku. Děkujeme za pozvání a mistrům kuchařům od polní kuchyně za samé
dobroty.
14. listopadu jsme v Maršově společně s kolegy četníky z Četnické stanice Kuřim uctili památku Dne
válečných veteránů. Za účasti starostů obce Maršov, obce Lažánky, města Kuřimi a četných občanů z
Maršova a okolí byly položeny věnce a kytice u pomníku padlých občanů Maršova ve světových válkách
v parku Pod lipami a u pomníku maršovských legionářů v Parku Františka Síse. Akci pořádala obec
Maršov a spolek Moravský Bivoj z.s.

Stráž obrany státu aneb den s četnictvem a nejen s ním v Kuřimi
Den válečných veteránů v Maršově
Celoročně jsme se věnovali i údržbě parku F. Síse pod kinem. Letos jsme v něm odpracovali 26 hodin a
ze spolkové pokladny putovalo na údržbu (hnojivo pro růže, kytice a svíčky k pomníkům) cca 1.750 Kč.
Vážení spoluobčané, pokud to pandemická situace dovolí, zveme všechny srdečně 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

Myslivecký spolek Maršov
Jako každý rok si i náš spolek naplánoval několik společenských akcí. V dubnu „Den země“, v srpnu „Tradiční krojované
hody“ a v prosinci „Poslední leč“.
Bohužel, z těchto tří akcí se uskutečnily jenom srpnové
krojované hody. Velkou zásluhu na zdárném průběhu a kráse
maršovských krojovaných hodů má především krojovaná
chasa, a to jak děti, tak i dospělí, a jejich cvičitelé. Po organizační stránce i maršovský myslivecký spolek obstál. Věříme,
že v době Covidu a negativních zpráv, jsme alespoň trochu
přispěli k lepší náladě našich občanů.
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Myslivecký spolek se zapojil, tak jako i ostatní spolky v obci, do
výsadby stromků po kůrovcové kalamitě. Sázení stromků se
zúčastnili spolu se členy mysliveckého sdružení také někteří
řadoví občané.

Je třeba ocenit iniciativu našich dvou členů, Marka Štulpy a Václava Beníčka, kteří se již třetím rokem
pokouší zvýšit stavy bažantí zvěře v naší honitbě. V domácí líhni vylíhnou kuřátka, vychovají je
ve voliéře v Jazerném téměř do dospělosti a pak je vypustí. Pokud se vám podaří zahlédnout v okolí
Jazerného slípku nebo bažanta, je to především jejich zásluha.

Myslivecký spolek má k dnešnímu dni 20 členů, 3 hosty a rovněž dost příznivců a zájemců z řad
mladých. Má dlouholetou tradici a i nadále ji bude rozvíjet.
Vážení občané, tak jako se obnovují lesy po kůrovcové kalamitě, věříme, že i covidovou dobu zdárně
překonáme.
Přejeme všem občanům klidné prožití svátků vánočních a do nového roku pevné zdraví, osobní
spokojenost a hodně sil.
Za Myslivecký spolek Maršov Jaroslav Bytešník st.
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Moravský BiVoj, z.s.
Náš spolek si ctí hrdinství našich předků, kteří svou prací a v bojích posunuli naši
společnost do nynějšího stavu. Jsou nám vzorem a připomínáme si jejich záslužnou činnost na různých
společenských a sportovních akcích. Bližší informace o činnosti našeho spolku získáte na
https://www.facebook.com/m.bivoj/. Zde je uveden jen výčet akcí v roce 2021.
Svou účastí na akcích, které oslavují bojovníky proti tyranii a za svobodu naší vlasti, se hlásíme k jejich
odkazu. Tak jsme se zúčastnili:

-

24. 1. piety k uctění zavražděných Moravanů v Breslau a piety k uctění Čs. legií a vojáků bojujících v zahraničních armádách na ústředním hřbitově v Brně.

-

9. 5. jsme vzdali hold za vítězství nad německým fašismem v Novém Lískovci, Tišnově, u partyzánského pomníku v katastru Hluboké Dvory (nedaleko Skaličky) a v Maršově.

-

26. 6. jsme si uctili památku maršovských rodáků Františka a Vladimíra Síse, kteří se svou prací
aktivně podíleli na vzniku samostatné Republiky československé.

-

2. 7. jsme si v Blansku připomenuli 104. výročí bitvy u Zborova.

-

26. 8. jsme se podíleli na pietě k 77. Výročí Slovenského národního povstání v Brně na náměstí
SNP.

-

30. 9. jsme svou účastí na akci „Nebe plné hvězd“ v Brně oslavili osvobození a ukončení II.
světové války.

-

22. 10. jsme si v Jiřicích u Miroslavi připomenuli vznik 1. Československé partyzánské brigády
Jana Žižky z Trocnova v Jugoslávii.

-

28. 10. jsme oslavili vznik Československé republiky na pietních aktech v Soběšicích, Tišnově
a Maršově.

-

Všem válečným veteránům jsme vzdali hold 11. 11. v Brně na ústředním hřbitově a Tuřanech,
14. 11. v Maršově.

-

17. 11. jsme dělali čestnou stráž při svěcení praporu v Adamově.
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Ze sportovních akcí jsme absolvovali turistické pochody: „Vlastního pořádku“ 29. 5. na Pálavě, 14. 8.
Partyzánský pochod v okolí Tišnova a 12. 9. pochod k uctění bratrů Sísových a T. G. Masaryka v okolí
Maršova. Spolek ve sportovní oblasti absolvoval i střeleckou soutěž, na kterou se pravidelně
připravoval. Také v obci během roku vedeme prostná cvičení s prvky jógy, a to za podpory OÚ. Na
tomto cvičení si všichni zájemci udržují svůj dobrý zdravotní stav zlepšením pohyblivosti kloubů
a uvolněním svalů.

Pro děti a mládež spolek zorganizoval Bivojův lov kance 19. 6. na Bahňáku u Říček, zúčastnili jsme se
akce „Den bezpečnostních sborů“ 17.10. v Ivančicích a ukázky výzbroje a výstroje vojáků I. a II. Světové
války dne 22. 10. v Jiřicích u Miroslavi.

Z tohoto výčtu je patrné, že se aktivně zapojujeme do společenského života. Svou činností
reprezentujeme nejen sebe, ale i naši obec Maršov a Čs. obec legionářskou. Doufám, že jsme se při
tom vydali dobrým směrem.
Tornádo, které poničilo dne 24. 6. jižní Moravu, nás nenechalo lhostejnými. Aktivně jsme se zapojili do
věcné sbírky na pomoc postiženým oblastem zajišťované OÚ Maršov a Moravské Nové Vsi jsme zaslali
peněžitý dar.
Přejeme všem občanům Maršova pevné zdraví a veselou mysl. A v novém roce ať se nám vyhýbají
katastrofy, abychom mohli spokojeně a radostně žít.
Za Moravský BiVoj předseda spolku Ivan Němec
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Letošní rok byl pro nás velkou výzvou. Jsme poměrně mladý (i když staronový) spolek a náš věkový
průměr je díky omladině 26let. Proto zde vládli trošku obavy, jak to vše zvládneme, ale omladina je
skvělá a pomáhá, jak se dá. Začalo to tím, že jsme se rozhodli pořídit si maskota jménem Maxíček,
který nás doprovází při většině dětských akcí a slouží jako podpora dětí nejen při soutěžích. Děti se
s ním můžou fotit, hrát si s ním a žádat ho o pomoc při soutěžích.

Počátkem prázdnin jsme zahájili činnost dětského kroužku Maxíček pod vedením Hanky Baierové a
Líby Štulpové, který je určen pro děti, které rády tvoří nejen z papíru, ale i z dalších věcí. Díky tomu
jsme zjistili obrovský zájem dětí a přišli návrhy zřídit další kroužky. Od září tedy začal Florbal pod
vedením zkušených florbalistů Vojty Štulpy, Kuby Dvořáka a Dana Víta a taneční kroužek Maxxi
Dance pod vedením zkušených tanečníků Kristýny Glum, Lucky Krejčířové, Nikči Šedové a Rapha
Manderse. A následně se ozvali i maminky, které chtěly pro změnu něco pro sebe. Ano, vyhověli jsme
i jim a od října zahájil provoz cvičební kroužek Maxxi FIT taktéž pod vedením zkušené Kristýny Glum.
Více info, na konci tohoto článku.
Dále se nám podařilo z 12 naplánovaných akcí uskutečnit 8. A to i přes různá pandemická opatření.
Začátkem roku jsme tedy přišli o Vítání jara, Velikonoční a Čarománii, koncem roku zase o Adventní
setkání.
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Nicméně v červnu se již situace zlepšila, a tak jsme zahájili rok Dětským dnem. Na akci se zúčastnili
kluci a holky z Knížecí družiny Morava, kteří se zhostili i dalších rolí za zrušenou SHŠ Albion, která
nepřijela z důvodu nakažení Covidem. Vycvičili ty nejlepší bojovníky a proběhlo i pasování na nové
vikingy. Tímto jim velice děkujeme za perfektní den! Dále se děti mohly svést na koních, zkrášlit se
tetováním či malováním na obličej, byly zde stánky se šperky, keramikou, košíky a další…. Přijeli i
Templáři a nechyběl ani „Monťák“ se svojí air soft střelnicí. Velice populární byla nejen cukrová vata,
ale i kukuřice na grilu. Děti zde měly nově i Šmoulí vesnici či Sněhurku ze všemi trpaslíky. Děti plnili
spoustu soutěží a pro ty menší jsme vybudovali „hrací koutek“, který byl neustále plný. Závěrem byla
oblíbená přetahovaná lanem….

Dále jsme se zaměřili také na mladší generaci a podařilo se nám přes prázdniny uskutečnit dvě
rockové zábavy. Na první zábavě hrála kapela Metaxa a na druhé kapela Scream Rock, která si navíc
u nás natočila i videoklip ke své nové písni.
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Začátkem školního roku jsme uskutečnili Den s Policií ČR, kdy si děti mohly vyzkoušet silové soutěže
a ti kteří si v kroužku Maxíček vyrobili čepice a plácačky, tak tyto děti obdrželi od policistů ceny pro
"nové policisty a policistky". Dále si děti vyzkoušely běh na radar a měli možnost si dát s policisty
i "páku“. Nakonec policisté, byť jen ve dvou, šli i do přetahování lanem, kdy tentokrát jednoznačně
vyhrálo dětské osazenstvo…

Týden na to, jsme uskutečnili pro milovníky vína a burčáku
Vinobraní-Burčákobraní, kdy jsme mohli nabídnout vína
z vinařství Holec a Krůza a samozřejmě burčák. I když zrovna
nebylo nejtepleji, sešlo se Vás hodně a burčák tekl
proudem…Na této akci jsme mohli poprvé zhlédnout
vystoupení našeho tanečního kroužku MAXXI Dance.
Vzhledem k tomu, že na vystoupení měli jen14 dní, zhostili
se toho na výbornou a děti odtancovaly na jedničku
s hvězdičkou. Video ke shlédnutí na Facebooku – Maxxi-vityMAXXI Dance.
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Hned první sobotu v říjnu jsme zase pro děti uskutečnili Dýňobraní, kdy děti soutěžily o nejhezčí
vydlabanou dýni, kterou si vybraly hned u vchodu. Porota ve složení Ilony Hloskové, Terezy Šedové a
Pavla Hrazdíry vybrala ty nejhezčí a odměnila zúčastněné děti dárkem.

Hned na sv.Martina jsme uspořádali Lampionový průvod, který byl bohužel bez asistence ohňových
plivačů, protože je skolil Covid. Přijel nakonec jen jeden ohňostrůjce, který pro pár vytrvalích
účastníků předvedl aspoň něco málo….bylo nám to moc líto, protože se na to spousta dětí těšila. Kdy
už ta pandemie skončí…?

Na první adventní neděli jsme chtěli uskutečnit Adventní setkání, ale vláda tento typ akce zrušila ze
dne na den. Mrzelo nás to všechny, protože jsme byli nachystaní jak s odměnami pro děti, tak i na
výčepu či mělo dojet 7 stánkařů. Bylo Vás hodně co chtěly akci ponechat pod jiným názvem, ale jsme
malý spolek a nemůžeme si dovolit problémy. Tímto se všem omlouváme za zrušení této akce.
Závěrem tohoto roku se nám snad podaří Pouť sv. Mikuláše s jeho družinou, kdy tato skupina
navštěvuje malé hříšníky a hříšnice. Ty zlobivé čerti postraší, ty hodné andílci odmění….
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I přes nepřízeň pandemie a občas i počasí Vám všem moc děkujeme za účast na akcích a za Vaši
podporu. Tento rok pro nás nebyl zrovna jednoduchý, ale jsme tým, který se bude snažit překonat
jakékoliv překážky…
Uvítáme jakékoliv sponzorské dary, ať už finanční či hmotné (nové, použité či již nevyužité hry,
hračky, plyšáky, atd), které opět předáme formou odměn či dárků dětem ať už v tombole nebo
v Maxíčku. U kroužku Maxíček uvítáme i přebytky ovoce a zeleniny, případně jiné pochutiny jako
sušenky, křupky, a další, vzhledem k tomu, že měsíční poplatek na toto jednoznačně nestačí. Barevné
papíry, lepidla, pastelky a další věci už tak něco stojí, ale děti mají apetit pořád a dobroty vyžadují.
S tímto jsme při zahájení kroužku nějak nepočítali…
Tento kroužek je tedy dotován kroužky ostatními.
Máme svoje stránky na Facebooku https://www.facebook.com/MAXXIVITY , kde jsou vždy aktuální
informace jak o plánovaných akcí, tak i o kroužcích. Jsou zde také veškeré fotky a videa, které se na
akci pořídí.
Najdete zde v části Skupiny jednotlivé kroužky. Dejte „To se mi líbí“ či „sledování“ a budete o všem
zavčas informováni.

A ještě přehled kroužků
Vzhledem k vysoké nemocnosti a nouzovému stavu jsme letos již kroužky ukončili a začnou
03.01.2022

MAXÍČEK
ÚTERÝ 16:30 - 18:30

ČTVRTEK 16:30 - 17:15

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

MAXXI FIT
PONDĚLÍ 18:30 - 19:30

STŘEDA

18:15 - 19:10

„zasedačka“ na obecním úřadě
Aerobní cvičení pro každého, kdo se chce pohnout…
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FLORBAL
ČTVRTEK 17:30 - 19:00
Kroužek bude probíhat od března do září na „plácku“
Kroužek pro malé 17:30-18:15
Kroužek pro velké 18:1519:00
Kdo nemá florbalku, zapůjčíme….

MAXXI DANCE
PONDĚLÍ

17:15 - 18:15

STŘEDA 17:15 - 18:10

„zasedačka“ na obecním úřadě
Kroužek určen pro děti od 6let a pro teenagery

Dá-li pandemie či vládní zařízení, máme pro Vás v příštím roce nachystáno opět spoustu akcí
a to jak pro děti, tak pro teenegary tak i pro věčně mladé věkem….Bohužel nedokážeme
ovlivnit, když někdo na akci z nějakého důvodu nedorazí a vy se těšíte… i my se vždy těšíme,
že akce bude dle představ a plánů, ale pak jsme z toho stejně zklamaní jako vy. Bohužel, to je
věc, kterou nedokážeme ovlivnit a mrzí nás.
Ráda bych zde i poděkovala všem členům, kteří do toho jdou se mnou, jmenovitě je to
výčep v podání Líby a Markéty Štulpové, Petry Dvořákové z Lažánek, Jakuba Dvořáka a
Michala Chrasty. Dále naše pokladnice Hanka Baierová s Eliškou Juránkovou, skvělá
malířka Aneta Brzicová, super holka pro všechno Mirka Sáblíková a všichni další. Také
děkuji všem, co vedou a podílí se na chodu kroužků.
Závěrem bychom Vám všem 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.
Těšíme se na Vás….
za tým Maxxi-vity Jana Dvořáková
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Obecní knihovna MARŠOV
V letošním roce jsme ukončili elektronickou katalogizaci knih v programu Clavius REKS.
Od listopadu přecházíme na nový systém AKS Tritius public. Při práci na katalogizaci jsme vyřadili
téměř 500 starších a poškozených knih, které jsou umístěny v chodbě před knihovnou. Proto zveme
čtenáře, ale i ostatní občany, aby si přišli vybrat z velkého množství zajímavých titulů, které si mohou
zdarma ponechat.
V letošním roce došlo v domě, ve kterém se knihovna nachází k výměně všech oken a vstupních
dveří. Stávající stav už byl dlouho nevyhovující.
V důsledku pandemie COVIDU – 19 je nutné při návštěvě knihovny nadále dodržovat přísná
hygienická opatření včetně respirátorů a dezinfekce rukou.
Závěrem bych ráda touto cestou poděkovala za vstřícnou pomoc a spolupráci především panu
starostovi Synkovi, paní účetní Chlebovské, paní Ehrmannové a paní Bajerové.
Přeji Vám krásné Vánoce a do nového roku hlavně zdraví, zdraví a ještě jednou zdraví.
Vaše knihovnice Vlasta Hrazdírová

Filmové léto 2021 Kinematografu bratří Čadíků

Dne 29.07. 2021 k nám opět zavítala skupinka dobrovolníků, která se každoročně podílí na tomto
projektu. Ve dnech 29.07. – 01.08. 2021 se pak v rámci této akce promítaly následující filmy:
29.07. – Princezna zakletá v čase
30.07. – Štěstí je krásná věc
31.08. – 3 Bobule
01.08. – Havel
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I tentokrát si letošní ročník Filmového léta našel svoje příznivce, a to jak v řadách místních občanů,
tak i obyvatel z okolních vesnic. O velkém zájmu o tuto akci svědčí mimo jiné i částka, která byla
v průběhu promítání filmů vybrána. Celkem bylo vybráno 29.014 Kč. Jako již tradičně budou tyto peníze věnovány Nadaci Konto Bariéry, která podporuje naše tělesně postižené spoluobčany. Již teď se
většina z nás těší na další ročník této celorepublikové akce, protože se při ní lidé nejen pobaví, ale je
to zároveň i příležitost ke společnému setkání, na které není mnohdy v této moderní hektické době
příliš času.

Naši jubilanti
Již třetím rokem chodí členové našeho zastupitelstva poblahopřát našim spoluobčanům, kteří dosáhli
významného životního jubilea 70ti, 75ti, 80ti, 85ti, 90ti a více roků. Jako dárek obdrží jubilanti od
zástupců vedení obce Maršov věcný dar ve formě dárkového koše. Svá významná životní jubilea letos
oslavili tito občané:
paní Jana Juráčková - 75 let
paní Anežka Urbánková – 80 let
pan Stanislav Šrámek – 70 let
pan Jaroslav Toman – 80 let
paní Jana Ehrmannová – 75 let
paní Ilona Hlosková – 75 let
pan Jan Dvořák – 70 let
paní Vlasta Hrazdírová – 80 let
paní Drahoslava Vítová – 70 let
pan Vilém Vít – 75 let
paní Božena Středová – 70 let
paní Marie Zdubová – 75 let
pan Zdeněk Štulpa – 70 let
pan Jan Kučera – 85 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme!

Vítání občánků
Dne 20.06. 2021 se uskutečnilo na místním obecním úřadě tradiční vítání občánků, kde pan starosta
oficiálně přivítal 14 nejmladší obyvatele naší obce. Při této příležitosti obdrželi věcný dar, plyšovou
hračku, pamětní list a jejich rodiče se podepsaly do pamětní knihy.
Tímto našim nejmenším přejeme šťastné vykročení do života.
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