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Vážení spoluobčané!
Dostává se Vám do rukou první číslo maršovského zpravodaje v roce 2015, a proto
začneme malou statistikou za uplynulý rok 2014:

Počet občanů celkem

495

Narozeno v roce 2014

7

Zemřelo v roce 2014

8

Odstěhovalí za rok 2014

6

Přistěhovalí za rok 2014

10

Vánoční punč
Přestože je již nový rok 2015 v plném proudu, vrátíme se ještě na sklonek roku
uplynulého, kdy zastupitelstvo obce spolu s Klubem maršovských maminek
uspořádalo na Štědrý den „Vánoční punč a přátelskou besedu v parku Pod lípami“,
doprovázenou soutěží - O nejlepší vanilkový rohlíček, ve které zvítězila paní Silva
Dvořáková. Akce to byla nadmíru vydařená, hojně navštívená a budeme velmi rádi,
když se stane v budoucích letech tradicí.
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Vánoční punč pořádaný na Štědrý den v parku Pod lípami. Více fotografií naleznete ve fotogalerii na www.marsov.cz

Těžba dřeva
Hned začátkem ledna jsme započali s těžbou dřeva v obecních lesích. Ty byly
ledovou kalamitou a silnými větry značně poničeny a bylo nutné začít polomy čistit.
Navíc se našli nenechaví občané, myslící si, že si mohou brát zvesela, co chtějí a začali
dřevo rozkrádat. Byl zaveden pořadník a palivové dřevo bylo odprodáváno občanům a
dopravováno až k domu. Jelikož polomů bylo velké množství a ZD nás požádalo,
abychom co nejrychleji odstranili dřevo ležící na polích, zastupitelstvo se rozhodlo
požádat o pomoc členy maršovských spolků a sdružení a svolalo na neděle 18. 1., 25.
1. a 8. 3. veřejné brigády. Velmi mile jsme byli překvapeni počtem občanů, kteří se
těchto dobrovolných brigád zúčastnili. Rádi bychom proto všem zúčastněným vyjádřili
poděkování a jsme velice rádi, že se občané aktivně zapojují do dění v obci.
Ostatně těžbu dřeva provázely i značné emoce. Na OÚ přišly anonymní e-maily
a zastupitelům anonymní SMS zprávy, ve kterých nám bylo spíláno, že si dřevo
rozkrádáme, že už ho máme dost, aby taky něco zbylo na občany. Vězte tedy, vy,
anonymní hrdinové, že zastupitelé, stejně jako ostatní občané, byli zapsáni
v pořadníku (někteří se dřeva uplně zřekli) a za dřevo zaplatili stejnou cenu jako
kdokoli jiný. Doklady jsou samozřejmě vždy k nahlédnutí na obci u paní účetní.
V době vydání tohoto čísla zpravodaje jsme rozvezli mezi občany 37 fůr, což
dělá 185 metrů palivového dřeva. Hrubý zisk pro obec tedy činí 173 150,- Kč.
Od května se na vytěžených plochách začnou vysazovat nové stromky.

Projekty
V lednu se obec zapojila do dvou krajských projektů. A to do projektu: „Zdravý
kraj“ a do s ním souvisejícího projektu „Aleje života“.
Po vstupu do projektu „Zdravý kraj“ jsme vypracovali náš vlastní podprojekt
„Maršov zdravá obec a místní Agenda 21“, který byl zaslán na kraj. Cílem projektu je
podpora občanů obce při organizování aktivit zaměřených na zkvalitňování života
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v obci a na zajištění udržitelného rozvoje obce. Více informací o projektu bylo podáno
na veřejném fóru, které se konalo ve středu 11. 3. 2015 po veřejném zasedání
zastupitelstva v zasedací síni OÚ. Další informace naleznete na internetových
stránkách obce, kde je rovněž vyvěšen kalendářní plán všech akcí, jež jsou na letošní
rok v obci plánovány.
Projekt „Aleje života“ úzce souvisí s projektem „Zdravý kraj“ a je koordinován
Jihomoravským krajem. A o čem vlastně Aleje života jsou? V obci se již dlouhá léta,
možná i desetiletí, nekoná tzv. Vítání občánků. K našim předvolebním plánům patřilo
již od počátku Vítání občánků znovu v obci zavést. A tak jsme byli doslova nadšeni,
když naši obec oslovila koordinátorka projektu paní Bc. Brtnická a nabídla nám, aby se
naše obec k projektu připojila.
Při slavnosti Vítání občánků obdrží rodiče nového maršovského občánka
stromek, který vysadí do Aleje života. A tak bude mít každé nově narozené dítě
v Maršově svůj vlastní strom, u kterého bude cedulka s jeho jménem a datem
narození. Alej života se tak postupně stane jakousi živoucí kronikou obce.
Obec vyhradí pro tuto Alej obecní pozemky a budou zde umístěny lavičky pro
odpočinek, vycházky…

Vobůrka
Na konci ledna bylo dokončeno slíbené osvětlení rybníku Vobůrka a tudíž se
mohou vyznavači bruslení a hokeje věnovat své oblíbené činnosti do pozdních
večerních či nočních hodin. Bohužel počasí doposud zimním sportům moc nepřálo.
Co se týče rybníku Vobůrka, dochází v současnosti k jeho postupnému
zarybňování. Zastupitelstvu se podařilo zajistit, díky sponzorům, finanční prostředky
na násadu a krmivo. Rybolov na Vobůrce bude povolen až od roku 2016 (letos je
potřeba nechat nasazené ryby vklidu aklimatizovat a vytřít) a to jen pro místní občany
(zřejmě za mírný poplatek), pro ostatní pouze na povolení OÚ a bude probíhat stylem
„Chyť a pusť“.
Na rybníku se také usídlil páreček divokých kačen. Prosíme proto občany,
zejména děti, ať je nechají v klidu hnízdit. Již bylo přistiženo několik dětí házejících po
nich kameny.

Ostatky a Vepřové hody
Měsíc únor se nesl ve znamení dvou kulturních akcí. V sobotu 14. 2. 2015
uspořádal SDH Maršov tradiční ostatkovou maškarní veselici. V popoledních hodinách
vyrazil průvod osmadvaceti maškar po obci, zvajíce na večerní maškarní zábavu,
konající se v místním pohostinství. K tanci a poslechu hrála návštěvníkům skupina J
band a nechyběla ani velice bohatá tombola.
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Ostaky. Sraz masek před hasičskou zbrojnicí.
Maškarní veselice v hostinci Na posedu.
Více foto z Ostatků ve fotogalerii na www.marsov.cz

Druhou kulturní akcí konanou v únoru byly Vepřové hody, které uspořádalo
obecní zastupitelstvo v parku Pod lípami v sobotu 21. 2. 2015. Akci považujeme za
velmi zdařilou, občany v hojné míře navštívenou a budeme doufat, že i vepřové hody
v obci pevně zakoření a že se na nich budeme potkávat i v dalších letech.

Vepřové hody 21. 2. 2015 v parku Pod lipami. Více foto ve fotogalerii na www.marsov.cz

Ochotníci
Jak už jste určitě zaregistrovali, vznikl v Maršově Ochotnický spolek Maršov,
jenž si vzal za cíl vrátit do obce po několika desetiletích zpět divadlo. První veřejná
premiéra se konala 7. 3. 2015 ve „vyprodané“ zasedací síni OÚ, kdy byla divákům
hrána pohádka O Smolíčkovi a to ve dvou verzích.
Dalším představením, které se již pilně nacvičuje, bude známá divadelní hra
Františka Ringa Čecha - Dívčí válka. Premiéra představení je naplánována na 27. 6.
2015 v parku Pod lípami. V mezidobí jsou plánovány ještě dvě představení pro děti,
tentokráte však jako maňáskové divadlo.
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Divadelní představení O Smolíčkovi ve dvou verzích. Více foto na www.marsov.cz

Aktuality z obce
V sobotu 14. 3. 2015 uspořádal Klub maršovských maminek v zasedací síni OÚ
burzu dětského oblečení. Je milé, že maminky nemyslí jen na sebe, jelikož neprodané
oblečení bylo věnováno na charitativní účely.
Od pondělí 23. 3. 2015 mohou zájemci, každé pondělí v 19.00 hodin, pod
vedením Ing. Němce Ph.D. navštěvovat, v zasedací síni OÚ konaná, prostná cvičení
s prvky samoléčby vhodná pro všechny věkové kategorie. Tak neváhejte a přijďte
udělat něco pro své zdraví.
Je zajisté velmi potěšující, že se s kulturními, společenskými a sportovními
akcemi v Maršově téměř roztrhl pytel. Na letošní rok je naplánováno více než 30
takových akcí, a tak o dění v naší obci nebude nouze.
V nejbližší době nás čeká dětský karneval, pálení čarodějnic, Den země a oslava
Dne vítězství. O podrobnostech všech těchto akcí budou občané předem dostatečně
informováni.
Územní odbor dopravy schválil obci projekt na vybudování dopravního značení
před odbočkou k MŠ. Na silnici v obou směrech bude v dohledné době nastříkáno
dopravní značení „POZOR DĚTI“ a výstražné značky (obdobně jako v Lažánkách). Tyto
práce na krátkou dobu poněkud omezí dopravní průchodnost v obci, a tak Vás
poprosíme o trpělivost při těchto pracích. Vždyť jde přece o zvýšení bezpečnosti
našich dětí.
Ve vstupní chodbě a na schodišti OÚ se začalo pracovat na dřevěném obložení,
které má skrýt okopanou omítku a zdivo. Přistoupili jsme k tomuto řešení, jelikož je
zdivo OÚ vlhké a dřevěné obložení zajistí vzdušnost a zamezí šíření vlhkosti. Až bude
obložení kompletně hotové, bude zde umístěna stálá expozice historických fotografií
a předmětů majících souvislost s obcí Maršov.
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ČOV
Provoz ČOV je neustále narušován nezodpovědnými občany, kteří do
kanalizační sítě vypouštějí prasečí hnůj, slámu, septiky, či mají do splaškové
kanalizace napojené dešťové svody. To vše má velmi neblahý vliv na chod ČOV,
způsobuje odumírání bakterií a zvyšuje pěnivost. Při deštích se oproti normálu zvyšuje
průtok v čističce cca o 100 kubíků, je tedy naprosto zřejmé, že někteří občané napojili
do splaškové kanalizace i kanalizaci dešťovou. 17. 3. 2015 byla hlášena porucha na
čerpadlech u studně. A světe div se, byla způsobena kamením a štěrkem naházeným
do kanalizace. Jelikož toto vše ohrožuje správnou funkci ČOV, může způsobit vážnou
poruchu, či nehodu, na kterou se nebude vztahovat záruka, a v neposlední řadě to
neúměrně zvyšuje cenu za provoz ČOV, bude zastupitelstvo obce dělat vše pro to, aby
tomuhle nešvaru zamezilo a nepoctivé občany odhalilo. V současnosti doplácí obec
Maršov na provoz ČOV 347 000,- Kč ročně (příjem ze stočného 277 000,- Kč, výdaje na
provoz ČOV a kanalizace 624 000,- Kč). Tyto finance by šli zajisté využít jinak a
mnohem lépe.
Vyzýváme proto všechny občany, kteří nemají napojení na kanalizaci v souladu
s čestným prohlášením, které podepsali všichni majitelé nemovitostí, ať vše uvedou
do správného stavu do 30. 6. 2015. Jelikož na odstranění závad mají občané dost času
a byli několikrát varováni (na veřejném zasedání zastupitelstva, rozhlasem, na obecní
vývěsce, ve zpravodaji), přistoupí obec po tomto datu ke kontrolám a všechny
objevené nedostatky budou pokutovány velmi vysokými částkami (až 50 000,- Kč) a
rovněž bude těmto občanům naúčtováno odstranění zvýšené pěnivosti v ČOV, odvoz
kalů a dovoz nových bakterií. I tyto položky se budou pohybovat v řádech desetitisíců.
Je nám líto, že situace došla tak daleko, že obec musí přistupovat až k sankcím, není
ale možné, aby na nezodpovědnost několika jedinců doplácela celá obec a hlavně
poctiví a slušní občané, kteří mají vše v pořádku. Mělo by být v zájmu nás všech si
investici v řádu desetimilionů chránit.

Závěr
Na závěr jednu perličku ohledně anonymů (leckdy i velmi vulgárních), které
chodí na OÚ a zastupitelům. Neuběhl ani měsíc od našeho ustanovení do funkcí a již
nám začaly chodit anonymní SMS zprávy (na soukromá čísla), emaily a v neposlední
řadě i dopisy. Jsme velmi rádi, že je naše veškerá činnost a práce pod bedlivým
dohledem všímavých občanů, ostatně tak to má být a otevřenou, konstruktivní kritiku
naší práce rádi uvítáme a nijak se jí nebráníme, právě naopak. Vždyť není nic
jednoduššího, než si vzít na veřejném zasedání zastupitelstva slovo a vyjádřit své
názory, přání a připomínky. Nebo je zaslat na OÚ poštou, emailem, či využít schránku
na dvěřích OÚ. Ale podepsané, jak je mezi slušnými lidmi zvykem, ne se zbaběle
schovávat v anonymitě. Pokud si za svými názory stojíte, není třeba se bát projevit je
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veřejně. Na anonymy, byť třeba i podnětné, totiž zastupitelstvo nebude brát vůbec
žádný zřetel a skončí nenávratně v koši!!!
Děkujeme všem za pozornost, užívejte jarního počasí a budeme se těšit na
setkání s Vámi při nejbližších akcích. 25. 4. 2015 na akci věnované Dnu země a 8. 5.
2015 při oslavě Dne vítězství.

S úctou Zastupitelstvo obce Maršova

Redakční rada Maršováku: Jan Dvořák
Petr Chalupa
Ludmila Dostálová
Zuzana Musilová
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