Obec MARšOV
Listopad 1990 ----- Září 2014

Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravím a touto cestou se s Vámi chci jako odstupující starosta po 24 letech ve funkci, podělit o poslední
informace před dalšími komunálními volbami. Hlavně chci nyní poděkovat za vše dobré, za důvěru které se mi
dostávalo jak v komunálních volbách, tak i při osobním jednání, zkrátka za vše při vzájemné komunikaci a podobně.
Čas neúprosně uběhl a vidíme, jak je vše dočasné a pomíjivé. Velká řada z Vás občanů mne oslovovala a vybízela
k dalšímu pokračování, za což jsem velice vděčný a děkuji za důvěru. I tohle byl důvod k následujícím řádkům a
k tomuto Zpravodaji, abych hluboce poděkoval a zrekapituloval celých 24 roků v čele obce, kdy jsem věci veřejné pro
obec nadřazoval nad věci soukromé. Proto tento následující souhrn a poděkování za projevenou důvěru. Jsem názoru,
že je třeba vědět kdy si říci „A dost“. Pochvala od mnohých z Vás občanů jistě zahřeje a polichotí, co všechno se za
mého působení udělalo. Možná máte pravdu, že jsem vydřel to nejhorší (mimo jiné akce - se obec za tu dobu kopala
4x) a nyní že „další si budou jen lebedit“. Nesouhlasím, protože je mnoho další práce, je na co navazovat a na
požádání jsem ochoten kdykoli pomoci a případně poradit všem slušným mladým nástupcům v čele obce. Další již
záleží i na všech občanech, co nechají dopustit nebo i nedopustit za veřejné peníze. Ještě jednou moc děkuji za tato
uznání a nic neměním na tom, že s úctou k veliké většině slušných občanů z čela obce odcházím. Co se udělalo za
mého působení nechť posoudí historie. Nyní když začínám psát tyto řádky, netuším kdo kandiduje a ani mne to nijak
netíží. Zkrátka : doufám, že nastoupí temperamentní, ambiciozní, žádostivá a z minulosti ničím nezatížená mladá
generace, která chce svůj veškerý čas věnovat obci a majetek obce hájit či rozšiřovat, jak byla doposud i snaha pod
mým vedením. Jinak to ani nejde a nemá význam. Kandidovat je třeba na několik volebních období a ne jen na 4
roky. To není ani na zaučení a ani na seznámení se problematikou obce, s potřebnými zákony a celou řadou práv a
povinností při správě veřejného majetku. Pro další vývoj obce by to byla veliká ztráta času a mrhání financemi.
Optimální by bylo minimálně na 3 volební období a více. Dále by bylo dobré, aby to byl rodák z obce, který od mala
zná kdejaké zákoutí, má přehled o území, veřejnost jej dobře zná a ví co od něj může čekat. Tohle potvrzují
zkušenosti i z jiných obcí a dlouholetá praxe.
Takto jsme v roce 1990 před 24 roky mnozí z nás nezatíženi minulostí a s čistým štítem převzali štafetu našich
předchůdců a bez postranních úmyslů jsme šli pokračovat v práci pro obec. Vždy se někdo najde s pověstnou
korouhvičkou a čeká na směr větru, ale i tak jsme vše ustáli až do současnosti. Rychle jsme zestárli a čas neúprosně,
ale velice spravedlivě běží všem a jen si s sebou poneseme dobré a špatné skutky, komu jsme pomohli či ublížili.
Takže, co jsem za těch 24 roků pro obec sehnal, udělal nebo neudělal. Bývá v lidské povaze, že se spíše hodnotí co se
neudělalo než skutečnost co se udělalo nebo o co je obec bohatší a lepší. Z doslechu z jiných obcí i víme, že někde
noví nástupci po volbách místo navázání na dosavadní práci a rozvoj obce, „pitvají a hledají záminky k pomluvám a
dehonestaci“ svých předchůdců a hlavně starosty.
Domnívám se, že jsem pro obec naplno žil po celou dobu funkce i s ohledem na skutečnost, že jsem neměl rodinu a
mohl se plně všemu na obci věnovat. Nikdo mne neomezoval ani neovlivňoval (jak to bývá, že v počátku schůze
vyvolává manželka „Kdy přijdeš…….., nebo nezapomeň připomenout to a to“, včetně rodinných radilů jak co na obci
udělat). V počátcích mi zázemí doma vytvořila moje maminka, včetně zajištění různého pohoštění nebo obědů pro
různé návštěvy na obci. Řada roků po sobě vždy o hodech, kdy hrávala naše kapela i v neděli dopoledne na mši sv. u
kaple, tak maminka pohostila celou kapelu (14 členů) dobrým hodovým obědem včetně balíčků a pořadatelé byli bez
starosti. Stejně tak to bylo celé roky i s pány faráři, kdy měli oporu v naší rodině (u starosty), jak by to mělo být a

bývalo i dobrým zvykem. Vše jsme dělali s úctou a z titulu obce. Dále se domnívám, že starousedlíci, starší generace
nebo kdokoliv žijící v obci před rokem 1989, mohou posoudit či srovnávat co se udělalo. Jistě, vše se nedá nikdy
zvládnout k obrazu všech a vždycky se něco najde, co se mohlo ještě udělat. Při této rekapitulaci bude dobré
připomenout, že z celých 24 roků byl starosta uvolněn asi tak polovinu období. Bylo to výhradně na přípravu a
budování velikých akcí. 1999 – 2002 to byla Plynofikace obce, 2005 – 2014 to byly Evropské fondy. Maršovu se
podařilo získat hned 3 EU dotace, což nemá v širokém okolí žádná obec o podobné velikosti a ani větší obce. Za celé
období se do Maršova podařilo sehnat nad rámec běžných příjmů téměř 100 milionů dotací a z 24 roků ve funkci byl
starosta uvolněn asi polovinu - 12 roků.
Omlouvám se, ale při zpětném ohlédnutí musím začít ještě o 20 roků dříve a to před rokem 1990, což je po roce 1970.
Rád vzpomínám na léta od roku 1971-2, kdy po absolvování vojny u Posádkové hudby jsme si s bratrem Františkem
založili kapelu, která měla od prvopočátku strmý vzestup a jezdili jsme hrávat až k Novému Městu na Moravě a
opačně i na jih zase až k Brnu a třeba i na Stadion v Brně. V této době bylo na vesnicích jen několik aut a tolik se
necestovalo jako dnes. Možná i proto se nás na Vysočině ptali, prosím Vás kde ten Maršov je a kolik vás tam žije.
Ano, byli jsme hrdí na Maršov a svoji rodnou vísku i když jsme v rodině byli u tehdejšího režimu na indexu (v roce
1964 jsem nebyl s jednou dvojkou „doporučen“ místním MNV a komunisty na konzervatoř, na střední školu ani do
učení a v roce 1980 soudruzi zase likvidovali naši kapelu – že prý jim musíme ještě 50 let hrát zadarmo, což jsme
odmítli, takže jako kapelník jsem byl obviněn z provokace v roku voleb – a věřte: „Měl jsem fofr“, což jsem nechápal
a hlouběji poznal i některé soudruhy z blízka). I tohle bylo v úvodu potřeba zmínit.
Do funkce starosty jsem šel nedobrovolně. V roce 1990 byly 2 kandidátky - Forum a ČSL. Za ČSL kandidovalo jen
9, ale již vyzrálých občanů, kteří v případě zvolení byli schopni samostatně pracovat. Za Forum 15 kandidátů a bylo
to spektrum od mladistvých až po bývalé členy KSČ. Tehdy se volilo 15 zastupitelů a tím je povinná i 5ti členná
Rada obce. Kdo si pamatuje a byl účasten 1. zasedání po svobodných volbách tak potvrdí, že tehdejší ustavující
schůze před Vánocemi 1990 byla hektická a nikdo nechtěl vzít funkci starosty. S ohledem na tlak mnoha obyvatel a
na nejvyšší a silně převyšující počet získaných hlasů ve volbách jsem do toho musel jít a nakonec i šel. Prvním
místostarostou byl za Občanské forum zvolen pan Jenda Zavřel.

Budova ZŠ (skladiště materiálu) před opravou v roce 1991

Dnešní venkovní podoba budovy Obecního úřadu

První moje myšlenka a cesta po volbách byla na okres k hasičům, zda nemají nějakou cisternu. Tam se mi vysmáli,
ale i zde u profíků jsem si z tohoto setkání získal přátele do budoucna. Byla snaha, aby se po zkušenostech
(z bezvýchodné situace kdy stojíte před hořícím domem s holýma rukama) vybavil a byl schopen zásahu sbor hasičů
v Maršově. Pod hlavičkou maršovských hasičů mnoho roků hrávala i místní kapela pod mým vedením (SPO Maršov).
V místním hasičském sboru byla spousta mladých schopných a ochotných lidí, ale bez techniky – cisterna byla jen v
bývalé integrační obci v Lažánkách. V budově Maršovské zbrojnice stála stará TATRA 805 z roku 1954, vyřazena
armádou. Naskytla se příležitost a podařilo se sehnat na tu dobu celkem mladou, zachovalou a málo jetou požární
cisternu CAS 25.
V obci byla nádherná a nezapomenutelná atmosféra z osamostatnění a nezávislosti Maršova a k tomu tato zánovní
cisterna pro hasiče. Přišla potřeba všech dostupných rukou pro rozšíření budovy zbrojnice na garáž této nové cisterny.
Nebylo peněz, takže každá pomoc byla velikým přínosem. Na tehdejší hektickou dobu byla vstřícnost veliké většiny
místních občanů pro obec a společnou věc veliká. Je třeba i zmínit, že nikdo se nedíval, že ten chodí do kostela, nebo
že ten včera zahodil knížku KSČ nebo že ten je nadále v partaji a podobně – bez sobectví, bez závisti apod., všichni
svorně a ochotně pomáhali při pracích k rozšíření budovy zbrojnice. A co jsme ještě u toho zažili legrace. Kde je
dnes tato vstřícnost, kamarádství a ohleduplnost ???
Na tuto dobu nelze zapomenout, protože nikde v okolních obcích nebylo takové společné veřejné nasazení. Opačně je
i nutno zmínit a vzpomenout, že ne všichni unesli politickou tíhu tehdejší doby. Ti ale většinou veřejně nikterak
nepomohli a později i jako starosta jsem mnohdy musel krotit až arogantní politické výpady proti bývalým
funkcionářům předchozího režimu v obci. Možná tomu i napomohlo po prvních svobodných volbách, že „někdo“
z bývalých funkcionářů pronesl někde na veřejnosti a v plném autobuse, že se do vedení Maršova dostalo „Pár
blbečků“. Na tyto výpady se těžko zapomene když víte od koho vzešly. Reagoval jsem slovy: “Ukažme, že to umíme
stejně jako oni nebo možná i lépe a další ať posoudí historie“. Z titulu funkce starosty jsem měl možnost nahlédnout

do řady věcí z minulé doby a z osobní zvídavosti se o mnohé i zajímal. Ano, nahlédl jsem do řady věcí z minulých let
na MNV, „udělal si obrázek“, ale nikdy ode mne nikdo nic veřejně ani soukromě neslyšel proti někomu z předchůdců.
Když to shrneme, tak je ještě dnes nutno za všechnu pomoc i po 24 létech vyslovit veliké díky. Na tohle dokončené
dílo požární zbrojnice starosta pozval i přednostu a jeho zástupce z okresního úřadu. Takto se Maršov zapisoval do
povědomí na řadě míst. Mimo tohle k prvním akcím také patřilo i nové Veřejné osvětlení po celé obci, což prováděly
Technické služby z Tišnova a na celou akci nám zaplatil Okresní úřad. K tomu takovou perličku, že po uhrazení
veřejného osvětlení okresem šel jeden ze starostů z blízké obce na okres : „Proč jste dali do Maršova a nám již ne“?
Dále ale přišla na obec sprcha ve formě restituce a navrácení Kulturního domu, proto trochu nahlédněme do zákulisí.
Pan restituent byl neodbytný a chodil vyhrožovat i domů do soukromí. Pro vydání musel být znalecký posudek
budovy, který pro vydání nemovitosti vyžadoval Fond národního majetku. Situace se komplikovala, protože ne
všechno bylo zabaveno, ale něco přistavovala obec. Bylo třeba znaleckého posudku a 6 soudních znalců od toho
doslova uteklo a z obav odmítli tento posudek zpracovat. Nastaly první bezesné noci. Nakonec jedna obyčejná a
skromná paní znalkyně (za socialismu měla pozastavenou činnost a byla sundána z místa vedoucí stavebního úřadu ve
větším asi 8-9ti tisícovém městě) nám žádaný Znalecký posudek zpracovala. Za další pomoc v této věci musím
vyslovit vřelé poděkování i paní advokátce JUDr. z blízké obce. Před předáním budovy se muselo vše z prostor
skoro 3 patrové budovy vyklidit. Opět pomohli místní občané a to ve stejném nasazení jako na hasičce. Nebylo ani
kde umístit kancelář úřadu, tak jsme si z části oddělili v MŠ vstupní vestibul pro kancelář úřadu, ale bez Toalety WC. Kancelář obce zde fungovala asi 3-4 roky, než se dokončila rekonstrukce stávající budovy úřadu, která do roku
1967 sloužila jako místní škola. Budova bývalé školy v posledních letech do roku 1990 sloužila jako skladiště
stavebního materiálu pro akce „Z“ v Maršově a její vyklízení bylo náročné.
V tomto období 1991 – 94 se ještě prováděly akce :
Oprava bývalé školy do podoby dnešního OÚ
Nový Komín na MŠ
Zpracování 1. Územního plánu obce
Položení terasová dlažby na kruhovém parketu v parku
Okresní úřad si mapoval všechny nepovolené skládky v obcích s nařízením okamžitého uzavření
Výstavba WC v parku
Podařilo se nám jako prvním z obcí zajistit „Veřejnou telefonní budku“ (v této době bylo v obci asi 6 podvojných
telefonů a ani jedensoukromý v RD)
Výstavba společného „Skupinového vodovodu Lažánky-Maršov-Braníškov“
Při této rekapitulaci historie dobré vzpomenout, že v této době 1993-4 ještě stále fungovala místní dechová a taneční
hasičská kapela. V roce 1993 a 1994 se uspořádala přehlídka dechových hudeb v místním parku. Odezva a účast byla
veliká. Škoda, že tohle nepokračovalo !?!? Lidská závist a jak se říká „někomu i tato kultura ležela v žaludku“, proto
bylo od těchto akcí bez odůvodnění ustoupeno i když rok dopředu projevilo zájem asi 10 dalších kapel.
Za 1 volební období s 15ti členy zastupitelstva a obecní radou, se starosta vzdal platu a nikdo nebral ani 1 Kč odměny,
sháněl se veškerý obecní majetek, (lesy, polnosti atd,) vše na své náklady a svým autem bez jediné koruny
cestovného. Ano a na rozdíl ode dneška, kdy se platy zastupitelům zasílají na účty, jsou neúměrně vyšší a pak
alibisticky nepřijdou ani na schůzi nebo třeba ani na důležité veřejné zasedání, kde se rozhodují zásadní věci pro obec.
Po prvním volebním období v roce 1994 řada zastupitelů skončila, někteří si šli za „svým byznysem“ a do současnosti
se za celých 24 roků vystřídala v dalších zastupitelstvech řada občanů. I zde je nutno poděkovat celé řadě ochotných,
vstřícných a pracovitých zastupitelů za všechna období až do současnosti.

Historické foto ZŠ v Maršově i s dětmi asi z roku 1963

Vedle ZŠ budova bytu řídícího učitele a Kytnerova stodola před demolicí

Volební období 1994-1998 bylo již 7 členů zastupitelstva, což je doposud a novým místostarostou se stal pan Štěpán
Synek, který byl po boku starosty další 2 volební období - 8 roků. Jeho osobě patří nemalý dík, kdy asi za stokorunu
měsíčně zajišťoval v době nepřítomnosti starosty (který nebyl uvolněn ze zaměstnání), všechna rozjetá díla včetně
vodovodu po obci. Rozjela se první oprava rybníka - odbahnění, odstranění staré rozsypané kamenné hráze a
vystavění hráze z panelů. (Voda se zde udržela asi 6 roků a po vyschnutí přítokových pramenů se ztratila úplně.
Letos se vše znovu opravilo s masívní folií proti úniku vody a posíleno přítokem z vrtu. Škoda, že velké množství
povrchové vody z „Krajiny“ si nenašlo cestu do rybníka, ale přes boční travnatý remízek pod kopcem a dále silničním
příkopem kolem silnice do dešťové kanalizace. Tímtzo se po obci rozšířila „Fáma“, že teče rybník, což není pravda.
V tomto období 1994 – 98 se ještě prováděly akce dešťového sběrače :

Pokračovala náročná výstavba Skupinového vodovodu z údolí Bílého potoka
Oprava rozsypané kamenné hráze rybníka, jeho odbahnění a rozšíření na severní straně
Tehdejší TELECOM v obci kopal kabelovou síť rozvodu telefonů do všech domů
Zabezpečovací zařízení v budovách OÚ a MŠ
Výstavba domovních vodovodních přípojek a domovních šachet
Oprava a rekonstrukce jediné památky v obci – Hřbitůvku, včetně vymezení a vysázení lokality
Přes velice malý rozpočet obce ve výši asi 550 tisíc jsou neúměrné požadavky na dopravu ČSAD (v rámci okresu asi
17 milionů), platby na žáky do Deblína a přesto obec doplácí občanům obce na PDO
KONZUM v Maršově zavírá prodejnu samoobsluhy – starosta a vedoucí paní Sojková jsou na jednání u předsedy
„Družstva Konzum“ a ten odmítá argumenty tím, že MNV uhradil za postavení stavby ve výši 1.967.329,- Kč a za
práci občanů v akci „Z“ MNV obdržel 480 tisíc Kč (tehdy hodnota asi více jak 2 nových autobusů) a v Maršově v té
době nebyl MNV ale Občanský výbor ????????????
Plynofikace obce – byl zpracován „Generel“ ( i v sousedních obcích), což byla první sondáž zájmu obyvatel. Na
tomto základě se vše předávalo se žádostí na tehdejší JmPOprava vnitřní Elektro instalace v budově kaple (z části byla vyhořelá) a v té souvislosti se vymaloval celý vnitřní
interiér naší obecní svatyně a symbolu obce
Dokončoval se 1. územní plán - zpracování bylo pro obec zdarma formou dotace z OkÚ.
V parku se instalovala „Buňka“ pro účely občerstvení a započalo s výstavbou WC. Během 5ti měsíců byla stavba
hotova a tím skončilo při zábavách odbíhání do křů a podobně.
Výstavba druhé autobusové zastávky na horním konci pod názvem „Vobůrka“. Bylo známo, že o tohle se již
v dávné minulosti pokoušelo více předchůdců z vedení obce, ale až nyní jsme po náročném projednávání na řadě
institucí s našim návrhem uspěli. Určitě tato horní zastávka byla prospěšná hlavně starším lidem z horního konce, kdy
museli od rybníka přes celou obec na spodní zastávku. V této době se ještě masívně využívalo autobusové spojení.
Oprava rozsypané kamenné opěrné zdi - kamenný taras pod cestou od knihovny směrem ke Staňkovým. Touto
havárií se bortila horní cesta a zasypávala cestu spodní. Tímto „odřízla“ občany (Nechmačovi, Tomanovi, Dvořákovi,
Kosíkovi, atd,) a všechny další žijící ve směru k vodárně.
Oprava další části kamenné opěrné zdi pod cestou za domem č.3 pana Jelínka (bývalý Vodička). Další havárie a
část rozsypaného tarasu tlačil na stěnu jeho domu. Naštěstí byla s majitelem vynikající domluva, kdy musel odstranit
několik celkem mladých a dobře plodících stromů švestek. Postavila se silná opěrná zeď osazená plotem a téměř o
metr se rozšířila v těchto místech dost úzká cesta.

Část opravované opěrné zdi s „Kari“ sítí pro zpevnění

V pozadí postupná montáž masívního bednění před betonáží tarasu

Obecní traktor - v roce 1998 se zakoupil pro obec traktor s předním náhonem a potřeboval drobné opravy. Veškeré
opravy a údržbu prováděl starostův bratr a traktor je do současnosti i přes své stáří ve velmi dobrém stavu. Tento stroj
za ty roky při zimní údržbě obci ušetřil statisíce Kč, protože veškerá zimní údržba komunikací stála obec jen náklady
za pohonné hmoty, jelikož starosta to zajistil sám v rámci svého platu. Kolik by byly náklady třeba za 500,- až 800,Kč na hodinu soukromníkům, jako to hradili a hradí v podobných obcích? Některé dny když padal celý den sníh, tak
se obec projížděla i několikráte za sebou, což bylo i 8-12 hodin v traktoře. Ráno ve 3 hodiny se již jezdilo po vesnici a
třeba v 5 hodin se otáčeli na Šmelcovně u kapličky, aby tamní občan v pohodě před 6tou hodinou ranní vyvezl své
děti na autobus do Maršova do školy. V jiných obcích se ještě v poledne brodili ve sněhu až jim někdo přijede
prohrnout vesnici. Tohle byla a je veliká výhoda své techniky. Po našem vzoru si pořídili a mají traktory i dalších
blízkých obcích. Taková to technika ale musí mít „jednoho pána“ a ne kdo má čas tak ten s tím pojede, proto se
starosta střídal sám s bratrem a poslední 4 roky jen se současným místostarostou Pavlem Šiborem. Traktor veliký
pomocník a pro potřeby obce je plně dostačující. V určitých chvílích byl tlak (možná i některých zastupitelů) proti
tomuto způsobu levné činnosti s vlastní obecním traktorem. Vše se jevilo spíše jako lobistická snaha přihrávat kšefty
některým soukromníkům, místo chránění výdajů obci. Obec má za traktor i nerezové rozmetadlo na zimní posyp se
solí a jednonápravový sklápěcí vlek.
Riziko úrazů na neošetřených komunikacích – z pozice předchozí funkce v fabrice kde starosta dělal OBP
(bezpečáka), byla každou zimu veliká obava, aby někdo nepřišel s úrazem, který si přivodil na neošetřené
(neprohrnuté a neposypané) komunikaci. Kdo to zná tak ví, že tohle nese tak zvané „Regresní řízení“ a většinou vše
vyhraje poškozená osoba a odnese to provozovatel a majitel komunikace. A platit někomu do smrti za újmu z daného
úrazu může obci moc a moc ublížit. Proto tohle varování a odůvodnění rychlého ošetření cest.

Od léta 1998 (době před koncem 2.volebního období) vrcholila jednání na Plynárnách o přivedení plynu do naší
oblasti. Po společném tlaku včetně obcí z Deblínska na tehdejší JMP se podařilo uspět se schválením plynu do naší
oblasti. Tomu nevěřili ani řadoví pracovníci plynáren. Veliká snaha až dotěrnost při našem shánění byla opět úspěšná.
Rozjela se příprava projektů a potřebných vyjádření.
Na podzim 1998 končilo 2. volební období a nikdo nekandidoval. V rámci okresu Brno-venkov to byly 2 obce :
Maršov a Babice u Rosic. Dle tehdejší legislativy, dnem voleb skončilo zastupitelstvo a zůstal jen starosta s účetní do
náhradního termínu voleb. Z veřejnosti nastal tlak a zaznělo „Musíš pokračovat a my půjdeme s Tebou“, znovu se
postavila kandidátka. Dne 13.3.1999 proběhly náhradní volby a po té zastupitelé od 1.5.1999 schválili funkci
uvolněného starosty, protože se v této době připravovala plynofikace obce. Shánění dotace až v Praze bylo náročné
na čas, ale i v tomhle měl starosta úspěch. Postupovalo se společně s obcemi Lažánky a Braníškov, ale hlavním
tahounem byl Maršov. Veškerá jednání s plynárenskou společností byla vedena na úřadě v Maršově.
Opět zajímavost : Silně se podbízela provést stavbu jedna prováděcí firma z blízkého okolí s požadavkem asi 36
milionů bez DPH. Jasně jsme pociťovali i u nadřízených orgánů, jak má tato firma silné kontakty a lobby veřejnou
správu, kdy jsme měli nemalé problémy s vyřizováním řady vyjadřovaček ke stavebnímu povolení. Mnohdy zaznělo:
„Kdo vám to bude dělat ?“ a dle toho situaci záměrně protahovali a komplikovali. Silně nám pomohlo odvolání se na
naše kontakty až na ministerstvu.
Výběrovku na dodavatele celé stavby plynofikace všech 3 obcí vyhrála fi HUTIRA a celou akci provedla za 12,5
milionů včetně DPH pro všechny 3 obce, tedy za 1/3. To je nepoměr a rozdíl ?
Plynofikace vyřešila problém s vytápěním hlavně v obecních budovách. Byl zaveden plyn k topení do všech
obecních budov a zvláště v budově MŠ se projevila úleva a i úspora. Před tím každoročně více jak vagon koksu,
topiči kteří topili i netopili, mezi Vánočními svátky zamrzlé topení, ……Nyní vše automaticky ovládané, v kotelně 2
stacionární kotle, krásná čistá podlaha ze které můžete i jíst. Revizní technici při kontrole oplývají chválou.
Po plynofikaci se zvažovala možnost výstavby multifunkční budovy u kabin u hřiště na obecním pozemku, což by
nahradilo sál v bývalém kulturním domě pro účely sportu, kultury a podobně. V této době se na tohle daly zajistit
finance. Ze strany vedení Sokola tehdy zaznělo, že to není třeba a oni to nepotřebují. Tím to skončilo.
Mimo jiné, starosta Maršova byl v roce 1999 iniciátorem založení Mikroregionu pod názvem „Bílý Potok“, který
sdružoval obce Maršov, Lažánky, Braníškov a Svatoslav a byl jeho předsedou. Po mikroregionu v Podolí u Brna to
byl v pořadí 2. v rámci okresu Brno-venkov a v tehdejší době přinášel všem obcím dost financí (dotací).
Po té se prováděla oprava stodoly a její přístavba v parku pro účel občerstvení. Dále se rozjela kompletní úprava
terénu kolem kaple, staré drátěné plůtky byly nahrazeny štípanými barevnými tvárnicemi (dnešní podoba), travnatá
mez až do silnice byla nahrazena chodníkem ze zámkové dlažby a betonovými palisádami s výsadbou zeleně, což je
současná podoba. Tímto končilo další v pořadí 3 volební období.
Místostarosta pan Synek Štěpán končil a již nepokračoval. I po tolika létech mu patří vřelý dík za hezkou spolupráci.
Štěpáne i dnes Ti děkuji za vzájemnou a hezkou 8letou spolupráci.

Kolem kaple starý drátěný plot a zemina až do silnice

Dnešní podoba úprav kolem kaple včetně nového chodníku

Podzimní komunální volby 2002
Starosta pro další období 2002-2006 sice postavil kandidátku, ale sám nastupoval do funkce ředitele Domova
důchodců na Žernůvce (za plat 8,4 tisíce čistého), kde slíbil Řádovým sestrám rozjetí restituovaného domova po
velikých opravách. Místní KSČ postavilo další kandidátku. Po volbách bylo zvoleno 5 členů ze starostovy kandidátky
a 2 z kandidátky KSČ. Místostarostou byl zvolen pan Jiří Háčka. Starosta požádal o uvolnění z funkce a zůstal opět
neuvolněným starostou jako do roku 2009.
Pan místostarosta Jirka Háčka po dobu nepřítomnosti starosty vše bravurně zajišťoval a vedl. Závěrem roku 2004 byl
tlak na starostu, aby se vrátil zpět na obec do uvolněné funkce. Právě v této době již začínaly Evropské finance a bylo
třeba začít jezdit, shánět a jednat. O to nikdo ze zastupitelů nestál nebo měl lepší zaměstnání než pro obec, proto se v
roce 2005 starosta vrátil do uvolněné funkce zpět na obec (v té době za 15,5 tisíce čistého). Jen pro informaci je
současný plat uvolněného starosty asi 34 tisíc hrubého – asi 25 tisíc čistého - pokud není pracující důchodce. Takto si
to spravili poslanci v parlamentu, kteří mají souběh funkcí starosty. Proto je třeba, že když se neprovádí mimořádně
náročné akce na administrativu, měl by z důvodu časového nevyužití uvolněný starosta většinu času trávit
v modrákách, jak jsme to v minulosti dělali i my. Je to jen názor.

V tomto období 2002 – 2006 se prováděly akce :
Oprava a rekonstrukce budovy MŠ včetně nové střechy
V této době byla krize s dětmi v MŠ, kdy zbyly jen 2-3 děti a nadřízené orgány MŠ v Maršově zavřely. Obec využila
této situace a z před-vstupního programu EU „SAPARD“, začala s opravou MŠ. První byla opravena zatékající
střecha. Dále z důvodu změny legislativy se musela kompletně opravit vnitřní část zařízení MŠ počínaje kuchyní
(povinné bezdotykové baterie, atd.), což by se muselo provést i kdyby bylo dětí dost a provoz pokračoval. Povinné
úpravy řešili ve všech školách a MŠ prakticky všude. Při této opravě se předělal vstup do budovy ze severní strany na
opačnou světlejší jižní stranu od parku i s dětským hřištěm. Zde je svit sluníčka již od rána. Původní třída se přepůlila
sádrokartonovou odnímatelnou stěnou na 2 místnosti propojené širokými dveřmi. Do druhé poloviny se přestěhovala
knihovna a zřídil se sem povinný internet a na tomto základě obec obhájila podmínky dotace na opravu i u této
budovy. Po opravě MŠ a splnění všech podmínek, hygiena povolila provoz jen pro 15 dětí. Obec tyto děti zatím
ani neměla, ale po roce i s Braníškovem se tento počet sice těžko, ale sehnal a MŠ se otevřela.
Oprava budovy č. 26 - názvoslovím „Pastouška“. Budova byla z poloviny po staré knihovně suchá, ale druhá
polovina po dlouholetých výkupech ovoce byla tak zdevastována, že více jak ½ metru pod rozpadlou podlahou byla
zemina nasáklá po ovoci – vlhko, plíseň ,….. I na opravu této budovy byly zajištěny dotační finance. Budova byla
rozdělena na 2 části. Jedna část se připravovala pro kadeřnictví a ve druhé části byl záměr pro lékaře k napsání
receptů, aby staří lidé nemuseli do Veverské Bítýšky. Narazili jsme na odpor a odmítnutí na Zdravotních
pojišťovnách, proto záměr nevyšel. Po té byly prostory pronajaty ke zřízení masážní, ale tohle se tehdy neujalo.
Oprava a rekonstrukce autobusové zastávky – za předchozí starou plechovou střechu se vystavěla sedlová střecha.
Vnitřek se provedl tak, aby bylo vidět do vnitřního prostoru, proti devastující mládeži.

Původní čekárna na autobusové zastávce

Čekárna na autobusové zastávce po rekonstrukci

Výstavba nové boudy na zimní posyp - vedle budovy č. 26 (Kadeřnictví a knihovna) bývala nehezká
rozpadající se přístavba. Ta byla odklizena a na tomto místě se postavila bouda na zimní posyp. Na tohle navazuje
další obdobná stavba z plechových profilů coby garáž obecního vleku za traktor.
Výměna oken v budově MŠ a v budově OÚ – podařilo se sehnat dotační finance na výměnu oken v MŠ a OÚ.
Změna územního plánu pro možnost výstavby na Příhoně a Pod křížkem
Oprava čekárny na autobusové zastávce a zřízení nové čekárny na zastávce pod rybníkem
Oprava chodníků které jsou v majetku obce
Směna pozemků silnice JmK s obcí v zátočině pod rybníkem a vybudování nového chodníku
Likvidace černé skládky pod Nihovcem ( řešila ČIŽP) inspekce – hrozila veliká pokuta
Oprava obecních chodníků kolem silnice od Kaple směrem na Příhon
Oprava kaple - zbudování kompletní nové střechy, klempířských prvků, zvonění a hodin
Končilo volební období 2002-2006 a pan místostarosta Jirka Háčka končil ve funkci. Proto i nyní po 8 létech chci
upřímně poděkovat panu Jiřímu Háčkovi za spolupráci v našem tandemu i s ohledem na jeho možnosti a věk. Jirko i
Tobě nyní děkuji a rád vzpomínám.
Do dalšího volebního období 2006-2010 bylo osloveno několik mladších občanů s úmyslem zapracování pro
následné pokračování ve vedení obce. Pro obec naší velikosti nemá smysl jedno či 2 období. To si mohou dovolit
větší lokality, kde na práci mají řadu úředníků a starosta je spíše „repre osoba“. V obcích o naší velikosti musí
starosta zvládnout i řadu dalších agend. Jedno období 4 roky je sotva na rozkoukání a sbírání sotva základních
informací. Mimořádná je pak situace na společných jednáních starostů ORP, svazků obcí a podobně, kde se často
musí za obec i zabojovat a mezi ostřílenými starosty ukázat i své lokty. Rivalita mezi obcemi je dnes hodně veliká a
chce to i nemalé nasazení.
Období 2006 – 2010 se neslo v duchu snahy o získání financí z EU a bylo několik typů na co žádat.
První žádost z EU na kompletní opravu a stažení budovy OÚ proti trhání boční zdi, byl z ministerstva zamítnut a
vrácen s negativním stanoviskem, že je to malá akce. Další zájem obce byl pro vybudování EKO dvora, ale zástupce
ministerstva ŽP při návštěvě v Maršově sdělil, že jsou podporovány obce nad 2,5 tisíce obyvatel.
V tomto období 2006 – 2010 se prováděly akce :
Výkup větší poloviny hřiště - od soukromých majitelů do majetku obce – hrozilo odkoupení jinou fyzickou osobou,
Projekt a rozparcelování 6 stavebních míst v lokalitě „Pod Křížkem“
Nové zpracování II. územního plánu obce – povinnost obcí dle nového stavebního zákona

Legalizování staré dešťové kanalizace – do této doby se dešťová kanalizace provozovala prakticky „Načerno“.
Díky archívu jsme našli doklady z její výstavby (1970), které se dokládaly k žádosti o legalizaci na JmK. Kanalizace
byla po správním řízení legalizována a dostala své číslo, pod kterým je vedena. Tento doklad byl důležitý a potřebný
jako jeden z mnoha desítek dokladů k žádosti o dotaci na ČOV z financí EU.
Parkoviště před OÚ – po směně pozemků s majiteli KD vzniklo parkoviště pro návštěvy OÚ
Kontrola z ČIŽP na vypouštění vod – obec dostala pokutu šedesát tisících Kč za vypouštění špinavých vod
z dešťové kanalizaci, i když bylo průkazné, že se připravuje výstavba ČOV. Starosta použil výsledky z pravidelných
ročních rozborů, které vykazovaly podlimitní parametry stanovené vyhláškou pro vypouštění a podal odvolání proti
pokutě. ČIŽP toto odvolání předala až na ministerstvo ŽP, kdy po roční odmlce byla pokuta potvrzena a obec ji
musela uhradit
Sítě plynofikace pro novostavby na Příhoně – zpracování projektu a následné rozšíření sítě plynu
Sítě vodovodu pro 6 stavebních míst v lokalitě Pod Křížkem – obec zajistila projekty na síť odovodu a síť plynu.
Síť Elekro dle projektu obce zbudoval na své náklady EON. Rozvodnou síť vodovodu na své náklady zbudovala obec
(stejně jako před léty po veřejné části v celé obci a ke všem RD). Projekt na rozšíření plynofikace a potvrzen
plynárnou je zatím na obci, jelikož nikdo ze stavebníků neměl o tento druh energie zájem. I z tohoto důvodu se
zpevnila a přeasfaltovala hliněná cesta v místech u RD č. 51, kde končí všechny rozvodné řady obce v této lokalitě.
Proto se nepočítá s další sítí (plynu) do této lokality a s rozkopáváním opravené a zpevněné cesty.

Přerostlé souvislé a husté křoví na cestě od Jalovčí směrem k obci

Mulčovací traktor

Vrácení historického majetku obci od státu – část zahrady s dětským hřištěm v areálu MŠ, který je přímo nad nad
vysokým tarasem u kontejnerů byl v majetku státu od doby výstavby Prodejny. Hrozila až smrtelná zranění v případě
pádu dítěte z této zahrady až ke kontejnerům dole. Obec ale nesměla provést oplocení, protože to nebylo na jejím
pozemku. Když to zkrátíme, tak starosta o tento pozemek usiloval již od roku 1996, ale marně. Ředitelka se starostovi
zapírala do telefonu a odmítali komunikovat. Ano za veliké státní platy nemohou rozdat všechen i oprávněný majetek,
protože by byli bez práce, když všechno rozdají. Obec vyvíjela tlak z důvodu rizika pro děti. Střídali se zde právníci
z úřadu pro zastupování státu a až na výhrůžku obce, kdy měli pozvánu i televizi došlo v roce 2009 k bezplatnému
převodu těchto několika metrů pozemku. Po té se hned budovalo oplocení zahrady (současná podoba).
Projekt na opravu a stažení budovy OÚ – žádost o dotaci na opravu nebyla akceptována s odůvodněním poměrně
malé akce z prostředků EU a s vyřazením obdobných žádostí v rámci celého Operačního Programu. Projekt je stále
živý a lze opravu provést kdykoli, ale z vlastních zdrojů
Projekt na Rekultivaci stará skládky – ekologická zátěž s rizikem velikých sankcí a pokut. S ohledem na její
umístění nad Údolní Nivou Maršovského potoka a ochranných vodárenských pásem, obec díky této akci ušetřila
hodně financí za pokuty - vše je pod drobnohledem ČIŽP a monitoring probíhá z letadel. Projekt prošel bez
sebemenších připomínek a byl na SFŽP schválen již v 1. Kole. Následovalo výběrové řízení, v únoru 2010 došlo
k zahájení realizace. Dokončení projektu závěrečnými kontrolami ze SFŽP, ŽP, SÚ a dalších povinných institucí bylo
uzavřeno na podzim 2010.
Povolení odběru vody ze staré vodárny – tato vodárna je od roku 1995 odstavena a její jímání poskytuje denní
množství kolem 70 – 80 m3 vody, které přepadem odtéká do přilehlé dešťové kanalizace. Nyní malá úvaha: Je naděje,
že když se vesnice vyčistí od „špíny“ splaškovou kanalizací, že se prameny vyčistí a tento zdroj by mohl být pro obec
buď jako rezerva nebo dokonce třeba jako hlavní zdroj pro veřejnost za poloviční náklady než se platí nyní za vodné.
Mimo tohle jsme si byli vědomi, že tato varianta může silně ovlivnit naši žádost o dotaci na výstavbu ČOV. Proto
starosta po projednání v ZO, požádal odbor ŽP o vydání Povolení k odběru této vody. Po správním řízení byl
tento odběr povolen do roku 2030.
To neznamená, že se může odebírat tato voda hned, ale pro obec je tento zdroj nemalým přínosem s ohledem na
nedostatek a úbytek pitné vody, zvláště když zmizí zdroje znečištění díky ČOV. Pro odběr musí být kvalita vody,
dusičnany do 50 mlg, nová technologie ve vodárně, atd. atd. Tohle povolení odběru bylo i se záměrem, že obnova
daného zdroje pomůže k dotaci na ČOV. Jak jsme později zjistili, pro danou žádost o dotaci na ČOV nám tento
doklad byl přínosem.
Na Příhoně až po Jalovčí přerostlé keře bránící v jízdě vozidly a v nich staré poschlé staré stromy třešní. Celý úsek
byl zmulčován a provedla se nová výsadba mladých stromků. Bylo požádáno o dotaci na výsadbu. Z nákladů 100 tisíc
Kč obec obdržela dotaci 90 tisíc Kč a 10 tisíc Kč byl vlastní podíl obce.

Historický pozemek obce - po 10ti leté urgenci a vyřizování stát ČR předal obci Maršov část pozemku v areálu MŠ –
okraj kde je vystavěna ochranná obvodová zeď proti pádu dětí do prostoru kontejnerů
Výročí posvěcení stávající Mariánské kaple z roku 1908. K tomuto výročí se provedla kompletní výměna střechy,
oprava prostřílené báně na kopuli a všech klempířských prvků.
Obecní symboly - V poslanecké sněmovně byl Obci Maršov schválen a udělen znak a prapor obce
Směna pozemků (v zátočině pod rybníkem) s JhM krajem –obec vlastnila téměř polovinu silnice na vnější straně
zátočiny a JmK zase vlastnil vnitřní část včetně pozemku kde je nyní chodník ze zámkové dlažby
Oprava obecních chodníků ze zámkové dlažby kolem silnice od hasičky k rybníku a na opačné straně od
křižovatky u horní autobusové zastávky ve směru pod rybník až po RD pana Sáblíka.
Neopravené chodníky nejsou v majetku obce, ale patří k tělesu silnice. Mnohokráte byla snaha z důvodu opravy o
získání do majetku obce, aby se mohly opravit , ale marně. Starý a poškozený chodník od autobusové zastávky
směrem ke Strachoňovým je v majetku obce, ale je v záměru pro odstranění za účelem rozšíření na celou plochu
komunikace, včetně celoplošného přeasfaltování.

Děti v krojích a jak jim to sluší

Rozšíření vodovodního řadu k novostavbám Pod Křížkem
Rozšíření plynovodního řadu k novostavbám Na Příhoně
Odkup větší poloviny fotbalového hřiště - Od soukromých osob se vykoupilo více jak polovina hřiště včetně
komunikací jak za hřištěm tak ze strany i u Bytovky, Hřiště se dá celé objet po obecní parcelách
Projekt na výstavbu splaškové kanalizace a ČOV – projekce zahájila zpracování projektu pro územní rozhodnutí.
Po té se prováděl projekt pro stavební povolení a vodoprávní řízení. Po získání těchto dokladů se zahájila příprava
žádosti o dotaci pro SFŽP. Jen pro informaci lze sdělit, že danou žádost hodnotí nezávisle na sobě desítka různých
odborů na SFŽP a je silně přihlíženo k účelovosti dotace, k velikosti území, nebo např. k lokalitě, k ochraně přírody,
ochraně a obnově vodních zdrojů a zkrátka k životnímu prostředí. (přednost měly svazky obcí nad 1500 obyvatel pro
společnou ČOV a jeden blízký svazek pro 2,5 tisíce obyvatel se společnou ČOV uspěl až po 3tím podání)
Zpracovatel od nás obdržel důležité informace o naší lokalitě :
„Od silnice v obci až po Bílý potok území se zvýšenou ochranou a s biokoridory, od silnice v obci na sever je to
Údolní Niva Maršovského potoka a nad ní zrekultivovaná stará skládka, VKP – významný krajinný prvek Maršovské
sady, Obnova vodního zdroje staré vodárny, atd. I tak jsme moc nedoufali v úspěšnost projektu - protože jsme dost
malí a malá ČOV jen na 550 EQ.
Přesto se podařilo a řada větších obcí se cítila možná i ukřivděna, že oni ne. Projekt byl v prvním kole této výzvy pro
obce do 2 tisíc obyvatel na 9. místě. Nikdo z blízkých obcí nevěřil, že nemáme politické tlaky, bez kterých by v řadě
obcí tohle ještě ani nebylo. My jsme politiky odmítli.
Proto „Veliké poděkování“ tímto patří hlavně manažerské firmě, která žádost o dotaci uměla dobře zpracovat.
MŠ - z podnětu ředitele ZŠ se rozšířila MŠ z 20ti dětí na dětí 28, což jsme museli rozšířit jen pro potřebu a
s ohledem na děti z Braníškova.Obecní Knihovna se opět a již natrvalo přestěhovala zpět do budovy č. 26.
Končilo volební období a starosta již nemínil na podzim 2010 dále kandidovat s úmyslem odchodu do
předčasného důchodu. Dle archívního zákona odvážel povinné materiály do okresního archívu a své stanovisko
mínil vážně s tím, že bude nástupci (novému starostovi) dle potřeby nápomocen v rozjeté akci ČOV. Teď se ukázalo,
že když jde o práci a odpovědnost, je vše marné. Nikdo z mladších a ani z celého zastupitelstva nechtěl převzít práci,
odpovědnost a chopit se díla výstavby kanalizace a ČOV i když za nabídnuté pomoci starosty. Zaznělo, „Když jste si
to sehnal, tak si to dodělejte“. Tím, že obec obdržela Rozhodnutí o přidělení dotace, současně obdržela pokyny, co
do krátkého termínu musí splnit, zajistit a předložit na SFŽP (nový prováděcí projekt stavby, podrobný Výkaz výměr,
zajistit vše pro výběrové řízení, prokázat vlastní zdroje i úvěrem - na doporučení z finanční analýzy bylo třeba
minimálně 9 milionů úvěr a řadu dalších povinných dokladů). Pokud by se nesplnily pokyny ze SFŽP a nepředložily
požadované doklady ve stanoveném termínu, dotace by padla.
Volební období 2010 – 2014 :

Komunální volby pro období 2010-2014 : Většina zastupitelů prý má svá povolání a ani nejevili zájem v čemkoliv
pomoci. Proto starosta navrhl, že se postaví 2 kandidátky a to jednu starosta a druhou tehdejší místostarosta. Bylo 14
kandidátů a bylo z čeho vybírat.
Jedna kandidátka nemá význam, protože to nemusí být volby. Trochu ironicky - i kdyby k volbám přišel jenom jeden
či dva občané, volby jsou platné a všichni kandidáti jsou zvoleni. I tyhle volby pak stojí desetitisíce Kč. Proto jsme
tehdy postavili 2 kandidátky (bez ohledu na další možné kandidátky), aby byla možnost si vybrat, což se taky stalo,
že si tehdy lidé vybrali.
Znovu zvolený starosta po zkušenostech si byl vědom, že při náročné stavbě ČOV potřebuje k sobě někoho mladšího,
ochotného a obětavého i nad rámec svého zaměstnání. Tím byl jediný zastupitel – Pavel Šibor, který dokázal táhnout,
na požádání nikdy neodmítl a jak se říká tak nezapřel, nedíval se na čas a na svoje zaměstnání. Dle potřeby byl se
starostem na vesnici kdykoli. Aby nedošlo ke zbytečným různicím v jinak nečinném zastupitelstvu, z tohoto důvodu
pan Pavel Šibor dostal místo až 2. místostarosty.
Výbor Sokola v lednu 2011 zveřejňuje „zpravodaj“ a viní starostu obce za to, že v obci není sport.
„ANO“ - Takto může kdokoli, v jakémkoli věku, třeba i lživě a bez úcty k věku a starším, veřejně osočit a napadat
kohokoli. Je přeci demokracie. Takže Starostu mohou takto napadnout třeba i holubáři, že mají málo holubů nebo že
jim chybí holubníky, myslivci že mají málo zvěře, včelaři že nesvítí slunce a stále prší, spolek králíkářů že jim nikdo
nepřispěl na krmivo, atd. Takto lze pokračovat a dle pisatelů za vše může starosta.
Z pohledu zákona o obcích : Tohle vše jsou jen sdružení a spolky, které obec může dle svých možností podporovat a
pomáhat jim, když požádají o příspěvek, který musí obci vyúčtovat. Jediná složka obce je výjezdová jednotka o
kterou se musí obec starat a zajistit její vybavení a chod.
Takže Starosta nese odpovědnost za úplně jiné věci a má povinnosti ze zákona vůči celé obci v řadě dalších oblastí.
Když už přirovnání se sousedními obcemi kde sport a další zájmové činnosti fungují, tak je třeba si všimnout, že ty
děti od mala vedou dospělí (mnohdy i vysokoškolsky vzdělaní) a hlavně ochotní lidé a ve svém volném čase - Ať se
již jedná o fotbal, tenis, mažoretky a podobně. Jejich obec žije sportem díky dobrovolníkům a starosta obce zajišťuje
jiné úkoly. Ono to ani jinak nejde.
Ať posoudí nestranný, že naše Obec pro podporu sportu možná udělala víc, než je známo i s ohledem na to, že v obci
celé roky žádný sport není. Při výstavbě vodovodu na obecních parcelách u hřiště a v kabinách byl pronájem fi IMOS
za nemalé finance pro TJ. Výkup větší poloviny hřiště od fyzických osob a soukromých majitelů, finanční příspěvek
na vodovod do kabin, pronájem obecní plochy včetně dokončení oplocení a úprav firmě EKOstavby při výstavbě
ČOV, finanční příspěvky v posledních létech, z obecního lesa dřevní hmota a pod. Obec na požádání vždy dle svých
možností vyšla vstříc a kdyby se hrával třeba nějaký sport, určitě by se s radostí našlo nejenom na dresy, ale i na další
potřebné vybavení.

Nový plot z plastových prvků na betonovém základě

Základy pod nový plot okolo MŠ

Trochu osobního názoru z letité zkušenosti v obci: Sám jsem si na svoji osobu vzal jen tolik funkcí a závazků,
které jsem mohl zvládnout a naplno plnit všechny povinnosti z titulu funkce. Pak musí být znát za člověkem nějaká
práce. Není účelem být angažován v zastupitelstvu a ještě ve všech spolcích v obci, nikde nic nedělat a pokud mám
čas snad jen tu schůzi a k tomu ještě povinné zaměstnání. Nelze někomu něco vnucovat, ale tohle je třeba si ujasnit a

rozdělit kompetence. Když se něco ošidí, tak to za mne musí zase někdo dodělat nad rámec své práce. Ze zkušeností
si nyní jsem i vědom, že za takto zveřejněný osobní názor se mi to vrátí. Jinak to ale ani nejde, že pokud v každé
složce nebude vyjímečný tahoun jak třeba nyní je velitel u našich hasičů a parta kolen něj. Jsou obětaví pro druhé, i
když nemají žádnou motivaci osobního zisku jak třeba v jiných spolcích. Když jsem začal starostovat, vzápětí
skončila i tolik proklamovaná, žádaná a na profi úrovni naše Maršovská kapela – toť je i ukázka, že je něco za něco.
Jak to tedy zvládají třeba i u sousedů v obci ? Ano, když hrají a trénují tenis, tak nemohou současně pracovat pro
hasiče, pro včelaře a pro další spolky.
Hlavní iniciativou by měla být mládež od dětských roků, ať již pro sport či pro hasiče a další. Mohu jmenovat několik
obcí u Brna, kdy maminky s radostí vodí své 3leté děti přímo z MŠ do hasiče a tito „špunti“ od 4 roků již jezdí po
soutěžích. Maršovská zásahovka hasičů září do současnosti více jak 20 roků. Najednou všichni stárneme a nám chybí
vycvičená mládež – a co dále? Jak to bude řešit další vedení obce???
Takto je to se vším a u všeho, že i kdyby obec do každého spolku investovala sta tisíce, chce to zapálené obětavce
kteří podchytí mládež od dětí a zapálí ji pro danou činnost. Omlouvám se, ale toť můj názor, mohu se mýlit.
Zpracován nový a v pořadí II. Územní plán obce, schválen ZO v březnu 2011 ( nařízeno dle nového stavebního
zákona konce roku 2015)
ČOV – SFŽP vydal souhlas k podpisu Smlouvy o dílo s prováděcí firmou. Na podzim 2011 byla podepsána Smlouva
s dodavatelem stavby a čekalo se na podpis k financování stavby ze SFŽP.
LOBBY tlak - V té době pokračoval neobvyklý „Lobby“ tlak proti starostovi. Zastupitelstvo nebylo jednotné, což
časem gradovalo a vrcholilo. Starosta za všechnu svoji práci nehodlal již tohle snášet. Proto jako poslední bod veřejné
schůze dne 18.10.2011 poděkoval za dosavadní podporu a zastupitelům sdělil svůj záměr ukončení své činnosti
starosty k datu 1.1.2012 s tím, že do této doby mu již vychází výběr řádné dovolené za minulý a stávající roční
období. Požádal, aby se domluvili, kdo převezme funkci a tím související agendu a kdy a komu ji má předat. Dále
oznámil, že zůstane řadovým členem zastupitelstva a z jednací místnosti odešel.
V této době se čekalo jen na podpis ze SFŽP pro financování projektu výstavby ČOV od SFŽP, protože Smlouva o
dílo s provádějící firmou již byla podepsána. Zbývajících 6 ZO včetně 2 místostarostů odmítlo převzít funkci starosty
a dohodlo, že buď starostu přesvědčí k dokončení projektu nebo jinak zbývá varianta nových voleb. Probíhající
situaci starosta oznámil a konzultoval se všemi zainteresovanými stranami pro výstavbu projektu ČOV včetně SFŽP.
Situace byla všemi stranami odmítnuta z důvodu několikaleté společné přípravy se starostou a v Praze hrozilo
odmítnutí podpisu financování stavby a riziko odejmutí dotace pro nestabilitu zastupitelstva. Tím by prováděcí fi
na základě podepsané Smlouvy žádala milionové satisfakce, obec by finance od SFŽP nedostala a obec by nestavěla
měla milionové dluhy. Na přímluvu a připomínku manažera stavby (buď to společně dokončíme nebo společně
odejdeme), ale v záporném případě již Maršov nebude mít opakovaně šanci na dotaci i když všechny obce musí mít
ze zákona ČOV do několika roků. Po zvážení, že by na vše doplatila obec a většina slušných obyvatel, starosta
přistoupil na společné dokončení díla a ve funkci pokračoval v tandemu s jediným spolupracujícím zastupitelem
panem Pavlem Šiborem. Vše nelze popisovat i když by bylo mnohé pro veřejnost dost zajímavé.
Výstavba splaškové kanalizace a ČOV byla započata 1.11. 2011 a dokončena byla k 15.10.2012
Zkušební provoz zahájen po schválení ŽP Tišnov 15.11.2012 a ukončen 18.11.2013 Závěrečným Kolaudačním
souhlasem z odboru ŽP Tišnov
Trvalý provoz splaškové kanalizace a ČOV započal 18.11.2013 vydáním Kolaudačního souhlasu. Obec je povinna
dodržet podmínky obdržené dotace na tuto výstavbu po dobu 10ti roků ( budou průběžné kontroly
Po spuštění trvalého provozu ČOV, bylo v obci provedeno řada dalších akcí, například :

Stará strouchnivělá vazba byla vyměněna za novou, masívní a impregnovanou, pokryto deskami, folií a na střecha položena nová křidlice

Obec vykoupila cestu od RD 113 (Skočíkovi) až po RD 140 (Sáblík Libor) a od rozcestí na Březince kolem skládky
až po kaolinové jezírko od soukromé osoby
V areálu MŠ bylo zřízeno a letos rozšířeno dětské hřiště
Oprava a výstavba nové hráze u rybníka s účelem akumulace protipožární vody a voda již drží

Rozšíření, zpevnění a přeasfaltování cesty k ČOV,
Nový asfaltový povrch v celém prostoru u staré vodárny a přečerpávací stanice ČOV,
Rozšíření veřejného osvětlení (VO) do ulice od zastávky po dům č.172,
Rozšíření VO až k budově ČOV,
Prořez všech stromů v parku a intravilánu obce (padající suché větve – riziko úrazů),
Oprava opuků na fasádě na kapli, oprava fasády na budově úřadu a MŠ, oprava fasády a vnitřní částí stánků
pro občerstvení v parku, včetně vnitřních nátěrů a vymalování
Byly ještě provedeny všechny Revize elektro, hromosvodů, plynových zařízení a vyhrazených zařízení – i když
některé se měly platnost do příštího roku, byla snaha novým nástupcům situaci ulehčit
Volební období 2010 – 2014 - Jak bylo naznačeno v předchozím popisu přípravy na výstavbu ČOV, tak poslední
volební období bylo nejhorší za celých 24 roků. I když se prováděla náročná investice, práce byla normální jako při
všem jiném a s pomocí inženýrů (stavební dozor) kteří pro nás pracovali jsme vše zvládali. Řada věcí byla
publikována takže bez komentáře. Zastupitelstva při takových akcích vytváří jednotný tým, ale zde jsme zůstali
s Pavlem Šiborem sami. Někdo ani nevyleze, když se kope kanál před jeho domem. Mnohé je neprokazatelné, jelikož
anonymita a tma skryjí řadu nečistých záměrů. Řadu věcí poodhalí i videotechnika. Nechce se ani věřit, že by
zastupitel udával zastupitele, starosta byl anonymně udán a ocitl se na hospodářské kriminálce jako by ukrad miliony
a lze pokračovat. Do očí se pak staví, jak je člověk dobrý, když uměl sehnat takovou dotaci.
Časem na adresu starosty přijde několik anonymů a v nich se píše kdo co a jak, atd. – zkrátka „HNUS“!! Pak se na
úřadě objeví „někdo veřejně známý“, kdo starostovi do očí řekne: „Udělej si pořádek v Zastupitelstvu“, takže mozaika
se dokončuje a vše se jeví jasné. I tohle bylo třeba sdělit naplno. „Boží mlýny melou ……….“.
Takže i proto chci veřejně poděkovat jen místostarostovi panu Pavlu Šiborovi, který se jako jediný neotočil zády. Ve
společném tandemu jsme se doplňovali při potřebném rozhodování na stavbě a i nyní do poslední chvíle při zajištění
provozu ČOV, což není až tak jednoduché (je škoda pro obec, že nebyl přizván do vedení obce). Takto společně jsme
vše absolvovali a za podpory odborníků dokončili celou stavbu. Byli a jsme jenom lajci, dost jsme se toho zase
přiučili a s pomocí odborných zástupců (inženýrů) se vše úspěšně dokončilo. Celé okolí nás obdivovalo pro svoji
rychlost a krátké termíny výstavby (při porovnání s jinými obcemi), ale to zákeřné zákulisí bylo náročné.
Největší dílo v historii obce je stavebně a administrativně dokončeno, podmínky dotace byly plně splněny a
vyúčtovány. Již 1 rok jede plný provoz a obec je povinna 10 roků tuto stavbu provozovat na své náklady, splnit dané
podmínky. Takže nyní je to nejhorší hotovo a již se není čeho bát.
V předchozích řádcích byla snaha alespoň zevrubně popsat jak a kdy se co dělalo. Kolem voleb 2010 před výstavbou
splaškové kanalizace a ČOV, kdy starosta hlásil pro další roky odchod ze scény bez zpětného návratu, se většina
zastupitelů z obavy z této stavby zastavila (jako nezkušený kůň před „Taxisem“). To se znovu potvrdilo, když starosta
v říjnu 2011 těsně před stavbou ohlásil odstoupení z funkce a hrozilo zastavení akce ze SFŽP a dodavatel by
požadoval satisfakci ze smlouvy na desítky milionů i bez práce.

Opravená hráz již drží vodu díky lepším těsnícím materiálům

A nyní jen takové soukromé vnitřní přání, v čem by se mělo akutně pokračovat a nebo na co navázat.
Dokončit Smlouvy na břemena s majiteli dotčených parcel splaškovou kanalizací (smlouvy jsou připraveny a jen
jsme to časově nezvládli), takže jen podepsat a podat na KÚ
Zajistit projekt a přednostně zbudovat novou komunikaci jako přístupovou cestu do lokality ke staré vodárně
kde je umístěna ČS 1- přečerpávačka. V případě jakéhokoli problému či havárie je sem nutný přístup s větší
technikou a po stávající cestě se asi nedostane. Do této ČS 1 je svedeno přes 60% obce a v případě nečekané poruchy
by to byla značná havárie. Proto dokud je vše nové, tak zajistit přístup. Trasa komunikace by mohla vést po obecních
parcelách od lípy pod RD č. 92 a vyústit mezi domy č.52 a č.25. Tyto pozemky byly v zájmu soukromých osob pro
odkup, ale díky odmítnutí obce jsou dnes velice potřebné pro zřízení zmíněné přístupové cesty k ČS-1.

Postupně po celé obci začít asfaltování všech komunikací a vjezdů do RD na veřejných parcelách, výstavba
chodníků do konečné podoby, jelikož jsou všechny sítě již zabudovány a obec již potřebuje kompletní nové
komunikace a případně chodníky. EKO – dvůr – máme i nabídku na zajištění financí pro zbudování Eko dvora
Ve stavebních lokalitách „Příhon“ a „Pod Křížkem“ (projekt je připraven) lze do konečné podoby dle projektu
dokončit chodníky, parkovací stání a konečnou podobu komunikací neasfaltováním.
Ekonomika obce - Finanční podmínky v dobách kdy jsme začínali a nyní jsou nesrovnatelné, takže jsme hospodařili
s obecním majetkem velice šetrně. Když došlo k prodeji, tak jen pro stavební místa a směny proběhly jen z důvodu
potřeb obce. Byl značný tlak na rozprodej obecního majetku. Proto Usnesení zastupitelstva : „ Pozemky v majetku
obce prodávat či směňovat jen výhradně v mimořádných potřebách obce, ve veřejném zájmu nebo v případech
rozvoje obce pro stavební místa a podobně“, bránilo obecní majetek a odráželo spekulanty.
Obec některé pozemky i odkoupila od soukromých osob. Hodně silný tlak na prodej obecních pozemků byl v údolí
Bílého potoka. Většina těchto pozemků je v pronájmu, takže je z nich nějaký výnos a obec neměla potřebu je prodávat
ani směňovat a ubránila se tlaku řady zájemců.
Doba velikosti příjmů obcí našeho typu se změnila. My začínali úplně od nuly a bez koruny. Často jsme těžko
sháněli peníze na některé akce a mzdy téměř nebyly. Dnes se dá říci, že nikdy nebylo v obecním rozpočtu tak dobře
jako poslední 2 roky od přerozdělení daní (RUD) a znatelného navýšení příjmů pro malé obce. Tohle přišlo až po
výstavbě ČOV. V době zřizování úvěru na stavbu o tom nebylo ani ponětí. Dříve, když jsme chtěli budovat, museli
jsme si finance obtížně sehnat, proto tolik shánění dotací. Dnes je to „brnkačka“. Jako starosta jsem vždy říkal, že
starosta si musí na svůj plat peníze sehnat formou dotací a přinést do obce peníze i na platy zastupitelů. A dařilo se to.
Dnes tyto peníze již přijdou automaticky na účet obce, takže to mají dnešní zastupitelé vše jednodušší. Tehdy
rozpočet začínal asi od 80ti tisíc a dnes téměř 5 milionů i více. Je to dobře, protože v obci je třeba opravovat a
budovat. ČOV za stočné donese zpět taky nemalé finance. Ale pozor, je v nich zakalkulována návratnost vstupu obce
do stavby a rezerva pro obnovu, která počítá po 10ti létech s obnovou technologie a na to musí být připraveny peníze.
Záleží na ZO, jak veřejné finance v rozpočtu uvážlivě rozdělí na potřebné náležitosti obce. Majetek obce by se měl
spíše rozšiřovat než prodávat nebo nevýhodně směňovat. nehorázné „LOBBY“ ze strany soukromého sektoru na
obecní majetek a pozemky je až nevybíravý.
Kolik obecních pozemků je zabráno z doby socialismu, které jsou mnohým i na obtíž, ale jen když je mají zabrané.
Kolik obcí z finančních důvodů prodalo celý obecní rozvodný řád plynofikace plynárnám – my ho udrželi a nese
do obecní pokladny roční nájem 119 tisíc Kč, mínus za údržbu.
Daň z nemovitostí se v obci podařilo udržet na stávající hranici. Obec měla možnost být až na 5ti násobku dnešní
daně z nemovitostí a ta je výhradně celá příjmem obce. Představme si, že bychom platili 5x větší daň z nemovitostí
než platíme současně. Tím by se zákonitě musely navýšit i ceny za pronájmy pozemků. Další pomocí občanům je, že
Obec doplácí i na PDO a komunální odpad.
Mladá krev do čela obce - Jak se jeví, tak nám v obci nastupuje do zastupitelstva nová a většinou mladá krev, což je
velice dobré pro budoucnost obce. Je jisté, že bude dost dlouho chybět zkušenost, vyzrálost a kontakty. Zůstává ale
zkušená paní účetní, která za 4 roky svého působení v úřadu obce odkoukala a získala řadu zkušeností, informací a
možná i díky starostovi řadu kontaktů. I když jsem jako odcházející a možná i trochu zkušenější starosta nabídl svoji
pomoc, tak se jeví, že jí ani nebude třeba, protože téměř všechny kontakty (jak osobní tak i služební) zhodnocené pro
potřeby obce má paní účetní na fakturách za provedené činnosti pro obec. I přes tohle, pokud nové vedení bude
pomoc potřebovat a nebude ješitné, tak s ohledem na moje roky strávené pro obec, mají kdykoli dveře otevřeny.
Závěrem si dovolím jako odstupující starosta ještě jednou poděkovat všem, kteří za těch 24roků činnosti pro obec mi
byli po boku, byli mi oporou a měli pochopení pro moji veřejnou činnost. To hlavní za mne od prvopočátku doma
zajistila moje maminka, takže ten největší díl vděku patří jí. Děkuji všem v obci, kteří za ty roky byli pro obec
přínosem a organizovali kulturní, společenské a všechny další akce. Děkuji všem dosavadním i bývalým
zastupitelům, všem 6ti účetním které se na úřadě v Maršově za tu dobu vystřídaly, všem místostarostům. Děkuji
veliteli SDH za hezkou vzájemnou spolupráci, členům výjezdové jednotky hasičů za neúnavnou obětavost a dobrou
reklamu Maršovských hasičů v okolí. Děkuji za vedení knihovny, za psaní kroniky, děkuji ochotným děvčatům za
udržování a hezkou výzdobu naší Mariánské kaple, děkuji všem kněžím kteří se zde od roku 1990 do současnosti
vystřídali. Děkuji za všechny hody v krojích i za trpělivost při nácviku besed a tanců, děkuji za vedení Maršáčku paní
Janě Dvořákové, která vytvořila uskupení maminek a ochotných děvčat a chlapců při organizování dětských dnů a
hezkých akcí pro děti. Děkuji všem paním učitelkám a personálu, kteří se vystřídali v místní MŠ, děkuji panu řediteli
ZŠ v Deblíně za hezkou spolupráci. Děkuji místnímu Hasičskému sboru za všechny kulturní činnosti a v minulosti i
pro děti a za dlouholetou organizaci náročných hodů. Děkuji Mysliveckému sdružení za vždy ochotnou pomoc při
výsadbách obecního lesa. Děkuji Zemědělskému družstvu za dlouholetou spolupráci a hlavně za prvotní pomoc od
roku 1990. Děkuji všem firmám, podnikatelům atd., kteří v obci za těch 24 roků prováděli různé stavby pro zvelebení
a rozvoj obce, aby se nám a našim dětem zde líbilo a dobře žilo. Děkuji všem na které jsem nechtěně zapoměl,
pomáhali při různých potřebách a byli přínosem pro obec.
Jako věřící člověk si dovolím v závěru vyslovit jedno z největších poděkování za svoji osobu a to za veškerou „Boží
pomoc a ochranu“, kterou jsem pociťoval a které se mi silně dostávalo po celou uplynulou dobu. Mimo jiné jsem

s radostí v duši dlouhých 25 roků velice rád a ochotně sedával v místní kapli, ve farním kostele a v kostelích po okolí
za klávesami Varhan při doprovodu Bohoslužeb. Ke škodě tohoto společenství i zde situaci změnil lidský faktor.
V úplném závěru cítím povinnost, že „Pokud jsem někomu ublížil, věřte, že to nebylo úmyslné a odpusťte mi. Díky.
I v mém nitru jsem měl mnohdy veliký pocit stresu z křivdy a ubližování mé osobě, což nyní beru jako by se nestalo
a vůči nikomu necítím zlobu a nenávist, děkuji. Je veliký dar si vzájemně i odpouštět.

Takže Vám všem dobrým Maršovákům ještě jednou za vše upřímné „Pán Bůh zaplať a nám všem
občanům Maršova přeji dobré a radostné budoucí časy.
Jindřich Ch r a s t a

