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Vážení a milí spoluobčané
Rok se sešel s rokem, nastal čas vánoční a novoroční, tedy doba kdy se
bilancuje a hodnotí, co končící rok přinesl. Rok 2014 byl především rokem
volebním a komunální volby konané 10. a 11. října 2014, přinesly jednu
podstatnou změnu. Po dlouhých, plodných a úspěšných čtyřiadvaceti letech
opustil post starosty pan Jindřich Chrasta a jeho místo zaujal pan Jaroslav
Bytešník, jakožto volební vítěz. Rovněž celé zastupitelsto, až na jednu vyjímku,
je zcela nové.
Proto bychom rádi touto cestou poděkovali všem voličům, kteří navštívili
volební místnost a svými hlasy nám projevili podporu a důvěru. Budeme se ze
všech sil snažit, abychom Vaši důvěru v nás vloženou nezklamali a dělali vše pro
blaho obce a jejích občanů. Prosíme však zároveň o jistou dávku trpělivosti,
jelikož jsme ve svých funkcích, včetně starosty, nováčci a bude nám nějaký čas
trvat, než se do svých nových rolí vžijeme a seznámíme se se vším, co je
k úspěšnému vedení obce potřebné nezbytně zvládnout. Velmi cenné proto pro
nás budou Vaše poznatky, nápady a připomínky k naší práci. Vždyť ne nadarmo
se říká, že občané řídí zastupitelstvo a zastupitelstvo řídí starostu.

Ono nám vlastně ani moc nepřísluší hodnotit končící rok 2014, vždyť jsme byli
ustanoveni do funkcí teprve 7. 11. 2014, tedy na sklonku roku, hodnotit proto
náleží po právu končícímu panu starostovi a zastupitelstvu. Přesto si Vám
dovolíme připomenout, co se nám za tuto krátkou dobu od našeho nástupu do
funkcí podařilo.
Za nejdůležitější považujeme splnění předvolebního slibu „Zvolte si svého
starostu“. Vaše hlasy jsou pro nás bez nadsázky svaté a tak byl starostou obce
zvolen vítěz voleb pan Jaroslav Bytešník a místostarostou druhý v pořadí Daniel
Vít. Ono plnění volebních slibů bývá v politice, a to i na komunální úrovni, málo
kdy pravidlem. Tomuto se chceme vyvarovat a sliby, které jsme Vám představili
v našem volebním programu, za každou cenu dodržet. Ne vše se samozřejmě
podaří ihned, ale budeme dělat všechno, co nám pracovní, časové a rozpočtové
možnosti dovolí.
Dále započaly ty nejnutnější opravy chodníků a jejich příprava na zimu. Chodit
po propadlých chodnících, natož je pak upravovat sněhovou frézou, či jinou
technikou je velmi složité, ba nemožné a tak jsme se rozhodli pro jejich
srovnání. Bylo zahájeno jednání o prodloužení autobusového spoje „16:19“
z Lažánek až na Braníškov. Ve fázi příprav je projekt na vybudování dvou
přechodů pro chodce v naší obci a projekt na osvětlení rybníku pro večerní
bruslení, atd... Rovněž byla skácena tuje u pomníku, což se u části občanů
nesetkalo s příznivým ohlasem. Byl to nepříjemný krok i pro nás. Kořeny tuje
zasazené těsně u podstavce pomníku začaly narušovat jeho statiku a hrozilo
jeho poškození. Navíc nezanedbatelné bylo i estetické hledisko. Pomník je
krásnou, nepřehlédnutelnou dominantou obce a po odstranění tuje jeho
majestátnost značně vynikla.
Samotná oprava pomníku a nové vypsání písma je plánováno na příští rok.
Co se týče kultury v obci, připravili jsme a zorganizovali pietní akt ke stému
výročí zahájení První světové války a k uctění památky padlých občanů Maršova
v První světové válce. Součástí oslav bylo zasazení pamětní lípy ke stému výročí
založení včelařského spolku Maršov – Lažánky.
Oslav se zůčastnilo množství vzácných hostů, jako například ředitel krajského
vojenského velitelství plukovník Ing. Luděk Lacina, předseda Československé
obce legionářské Brno I. pan Ing. Jaroslav Jarolím, zástupci policie ČR pan
kapitán Bc. František Pražák, vrchní komisař Územního odboru Brno – venkov,

nadporučík Mgr. Dana Bracková, zástupce vedoucího OOP Tišnov a další
zástupci armády ČR a policie ČR.
Nechyběli ani příslušníci klubu vojenské historie 43. Pěšího pluku Brno
v dobových uniformách, kteří drželi čestnou stráž u pomníku padlých.
Na slavnosti se podílely a vzorně spolupracovaly všechny maršovské spolky a
sdružení a do budoucna si nelze než přát, aby se podobná spolupráce stala
v obci samozřejmností.
Součástí oslav byla dvoudenní, hojně navštívená výstava dobových fotografií,
vyznamenání, odznaků, zbraní, výstroje, bodáků, šavlí a dalších artefaktů.
Nezbývá, než všem zúčastněným znovu poděkovat, za příkladnou reprezentaci
obce, jelikož slavnost spolu s výstavou byla čestnými hosty velmi vysoce
hodnocena.

Zasazení pamětní lípy spolkem včelařů.

Průvod s věnci k uctění padlých občanů obce.

Kladení věnců k pomníku padlým občanům.

Čestná stráž držená příslušníky KVH 43. Pěšího pluku.

Rádi bychom také poděkovali všem místním občanům, kteří přispěli na výstavu
fotografiemi či jinými artefakty.

Výstava v zasedací místnosti OÚ.

Výstava v zasedací místnosti OÚ.

Výstava v zasedací místnosti OÚ.

Výstava v zasedací místnosti OÚ.

Další bohatou fotodokumentaci mapující průběh oslav a výstavy naleznete na
stránkách: www.marsov.cz
Na rok 2015 připadá sedmdesátileté výročí ukončení druhé světové války a
stoleté výročí od vzniku československých legií. I na tato významná jubilea jsou
plánovány kulturní akce a výstavy.
26. 11. 2014 Klub maršovských maminek uspořádal v zasedací místnosti OÚ
výrobu ozdob na vánoční stromeček. Tolik dětí zasedací místnost ještě nezažila.
A jimi vyrobené ozdoby jsou vskutku nádherné. Ostatně mohli jste se všichni
přesvěčit sami pohledem na vánoční stromeček v parku Pod lipami.
První adventní neděli, 30. 11. 2014, uspořádala Obec Maršov ve spolupráci
s MŠ Maršov slavnostní rozsvícení vánočního stromečku v parku Pod lipami.
Děti ozdobily stromek vlastnoručně vyrobenými ozdobami a poté následoval
bohatý kulturní program nacvičený dětmi a učitelkami z naší mateřské školky,
následovaný vystoupením žáků první a druhé třídy ze ZŠ Deblín. Pak již došlo na

samotné rozvícení vánočního stromečku a děti byly obdarovány dárkovými
balíčky.

Vystoupení dětí z MŠ Maršov.

Vystopení prvňáků a druháků ze ZŠ Deblín.

Více fotografií z rosvícení vánočního stromečku najdete na www.marsov.cz

Stromek se zapálenými prskavkami.

Rozsvícený stromeček…

V neděli 7. 12. zorganizoval Maršáček, pod vedením paní Jany Dvořákové a
Ludmily Dostálové, ve všech směrech povedenou a hojně navštívenou
Mikulášskou nadílku, konanou v hostinci Na posedu.
Kultura v obci jako taková, zažívá nebývalý rozmach, jehož součástí je i vznik
nových spolků a kroužků.
Vznikl klub maršovských maminek, který se pod vedením paní Martiny
Zavřelové věnuje těm nejmenším občánkům naší obce.
Vznikl ochotnický spolek Maršov, jež má za cíl vrátit po dlouhých létech do obce
zpět divadlo. Jeho náplní bude především nazkoušení pohádek a příběhů pro
děti. Ale nejen jich. Pod dohledem „principálky“ Ludmily Dostálové se připravují
i náročné kusy pro dospělé. Takže kdo máte rádi divadlo a máte chuť si zahrát,
jste vítáni. Je důležité tyto volnočasové aktivity podporovat a účastnit se jich,

jelikož je třeba vážit si těch, co je ve svém volném čase vedou a dělají pro obec
a hlavně pro občany prospěšnou činnost.
Tímto také dáváme ve známost, že zasedací místnost OÚ bude bezplatně
propůjčována k dispozici všem spolkům a sdružením provozujícím nějakou
zájmovou činnost. Podmínkou je samozřejmě dodržování pořádku, čistoty a
harmonogramu provozu.
Z neděle 30. 11. na pondělí 1. 12. na nás uděřila nepříjemná ledovka. Tato
kalamita trvala až do středy 3. 12. a byla provázena téměř devatenácti
hodinovým výpadkem elektrického proudu. Prakticky celé zastupitelstvo se po
celé tři dny pohybovalo od půl paté od rána po obci a snažilo se zabezpečit
bezproblémový chod obce. Problémem byla především, během výpadku
proudu, nefungující přečerpávací stanice kanalizace u staré vodárny. V úterý
ráno v šest hodin tam už sahala hladina odpadních vod až po poklopy kanálů a
hrozilo její vylití ven. Muselo být zahájeno nuzové přečerpávání přes hasičskou
centrálu. Toto záložní řešení tak bylo vyzkoušeno poprvé v praxi.
Bohužel velmi smutným následkem ledové kalamity je značné poškození a
zničení obecní zeleně. Spousta stromů a keřů musela být skácena, či drasticky
ořezána. U lípy vedle kaple byl nutný dokonce zásah profesionálních hasičů.
Zlomené, na vlásku visící větve nad vozovkou a chodníky, hrozily zřícením a
ohrožovaly bezpečnost chodců i projíždějících vozidel. Na jiných mistech v obci
zasahovaly zlomené a tíhou ledu ohnuté větve do drátů elekrického vedení a i
ty musely být pracovníky EONu odstraněny. Další kácení poškozených stromů
nás ještě čeká. Zastupitelstvo tak rozhodlo, že všechny poškozené a pokácené
stromy budou na jaře nahrazeny nově vysazenými ovocnými a okrasnými
stromky a dojde k celkové revitalizaci obecní zeleně.

Zlomené větve u kaple…

a na Příhoně…

Pracovníci EONu v akci.

SDH Veverská Bitýška s Mercedesem Unimog

Fotogalerii škod ledovkové kalamity naleznete na www.marsov.cz

HZS Tišnov a jejich Tatra CAS 30.

Nebezpečná zóna u pomníku.

Pomalu jsme se přiblížili na konec tohoto čísla inovovaného maršovského
zpravodaje. Když už byl končící rok 2014 rokem změn, tak i tento obecní
čtvrtletník jich doznal a ještě v budoucnu dozná spoustu. Především bude
tvořen redakční radou složenou ze čtyř redaktorů, z nichž jen jediný je členem
zastupitelstva, a zbylí tři jsou z řad občanů obce. Tato rada předá každé nové

číslo zpravodaje ke schválení obecnímu zastupitelstvu a až poté bude tiskovina
distribuována mezi občany. Ve zpravodaji bude také dán mnohem větší prostor
všem maršovským spolkům a sdružením, aby Vás mohli blíže seznamovat se
svou činností a nadcházejícími plány.
Změn doznávají i webové stránky obce. Byly zde umístěny nové fotogalerie,
stránky budou pravidelně aktualizovány a místní organizace mají možnost
vyvěsit si tam svou historii, činnost, pozvánky na kulturní akce a podobně.
Do tohoto vánočního čísla jsme si dovolili přiložit malý anonymní dotazník, ve
kterém se můžete vyjádřit k dění v obci a sdělit nám své priority a názory na to,
co by se mělo dít a budovat. Máte tak možnost ovlivnit budoucí rozvoj obce.
Věnujte proto jeho vyplnění zvýšenou pozornost. Dotazník je možno stáhnout
z webových stránek obce: www.marsov.cz Vyplněné dotazníky vhazujte do
schránky na OÚ, nebo odevzdávejte v kancaláři na OÚ, nejpozději však do 31. 1.
2015. Výsledky dotazníku budou po zpracování uveřejněny na internetových
stránkách obce a v obecním zpravodaji. Děkujeme.
Dovolte nám na úplný závěr vyjádřit poděkování bývalému zastupitelstvu obce
a zejména odstupujícímu starostovi panu Chrastovi za dosavadní práci v obci, za
nezištnou pomoc a cenné rady, bez kterých bychom se v začátcích těžko obešli.
Stejně tak patří poděkování všem maršovským organizacím, Sboru
dobrovolných hasičů Maršov, Mysliveckému sdružení Maršov, TJ Sokolu
Maršov, Maršáčku, Mateřské škole Maršov, spolku včelařů Lažánky - Maršov,
Klubu maršovských maminek, krojované chase včetně krojovaných dětí, bez
kterých by naše tradiční hody nebyly tím, čím sou, organizátorům třídenního
dětského tábora na Chytálkách a všem kteří se jakkoli podílejí na dění a kultuře
v obci, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu a pomáhají nám vytvářet lepší obec.
Doufáme, že bude vzájemná spolupráce nastavená v minulých létech nadále
pokračovat, či se naopak ještě zlepšovat a prohlubovat.
Přejeme Vám všem šťastné, veselé a klidné prožití vánočních svátků, bohatou
nadílku pod stromečkem a do nového roku hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody
a osobních úspěchů!!!
Děkujeme Vám všem za pozornost a dovolujeme si Vás pozvat na Štědrý den, v
13:00, k vánočnímu stromečku do parku Pod lipami na vánoční punč a
přátelskou besedu.

S úctou zastupitelstvo obce Maršov

