OBEC MARŠOV

PROSINEC 2016

ZPRAVODAJ

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
uplynul další rok, máme před sebou Vánoce a konec roku 2016. Vánoční zpravodaj bude ohlédnutím se
za tím, co se v naší obci událo ve druhé půli letošního roku a shrnutím všech akcí za uplynulý rok.
Zvelebování obce
V době prázdnin se pokračovalo na úpravách v areálu mateřské školky. Opravovala se vstupní část
školky, ve volných prostorách budovy školky vznikla klubovna pro naše spolky a organizace – stavební
práce provedla firma HT Group. Tento projekt obec realizovala z vlastních finančních zdrojů a z dotace
JM kraje. Velmi oceňujeme pomoc občanů: opravu hracích prvků provedl pan Háčka, stříšky na vstupní
dveře do klubovny a pojízdnou bránu zhotovil a instaloval pan Pavel Šibor a o vydláždění parkoviště
se postaral pan Škvára za pomoci našeho zaměstnance pana Labského. Na terénních úpravách a výsadbě
stromů se podíleli i zaměstnanci mateřské školy. V jarních měsících plánujeme uspořádat Den otevřených
dveří.
Práce na opravách chodníků na hlavní trase v obci už byly dokončeny a tak budeme moci používat
k odstraňování sněhu, k čištění a rychlému ošetření chodníků nově zakoupenou techniku.
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V minulých letech dodávala obci elektrickou energii firma Energie pod kontrolou s.r.o., u které vznikl
na zálohách přeplatek v řádu desetitisíců, které nám firma stále dluží. V komunikaci s firmou nám
po právní stránce velmi pomáhá paní Jana Kolářová. Se současným dodavatelem máme podepsanou
smlouvu pouze na dva roky a řešíme nového dodavatele elektrické energie pro naši obec.
Čistička odpadních vod (ČOV)
K nečekaným problémům došlo na přečerpávací stanici č. 1. Během dvou dnů nám vypověděla službu
obě čerpadla. Podle firmy, která čerpadla opravovala, byla porucha zapříčiněna štěrkem a pískem, jenž
se do potrubí nezjištěným způsobem dostává. Po dobu oprav bylo zapotřebí vyvážet fekálie nad čističkou
do šachty a to sedmkrát ráno a sedmkrát večer. V této závažné situaci nám velmi pomáhali: pan Miroslav
Šibor, Jiří Šibor, Bohumír Sojka ml., Bohumír Sojka st.. Abychom předešli dalším poruchám,
reklamovali jsme špatně usazené poklopy kanalizačních šachet, oprava bude provedena do května příštího
roku. Bude zapotřebí provést kamerové zkoušky hlavního potrubí a potrubí přípojek do rodinných domů,
které budou financovány z rozpočtu obce. Připomínáme občanům, že do kanalizační sítě nepatří
kuchyňský odpad, oleje, tuk, hygienické potřeby, odpad hospodářských zvířat. S těmito látkami je třeba
nakládat podle jejich povahy – odpad třídit, recyklovat a ukládat do kontejnerů a sběrových míst.
Dokončuje se projekt na dobudování rozvodu plynu
a místní komunikace k nové zástavbě Pod Křížkem,
jehož realizace se uskuteční v příštím roce. Práce
na úpravě svažitého terénu, výsev trávy a výsadba
stromů se uskutečnily za pomoci občanů.
Ve sportovním areálu TJ Sokol Maršov byly prováděny
stavební úpravy pod vedením předsedy Petra Sojky.
Na stavebních úpravách se podílela jen část členů TJ,
přestože na brigády byli zváni všichni. Areál je
využíván ke sportovní činnosti TJ Sokol Maršov
a k akcím pro děti organizovaných Maršováčkem vedeném Martinou Sojkovou a Janou Šrámkovou.
Hasičská nádrž Obůrka se zarybnila 29. března 2015
a v letošním roce byl rybolov zahájen. Rybolov
probíhá formou „Chyť a pusť“. Obecní úřad Maršov
vydává svým občanům rybářské lístky s poučením,
jak ryby chytat, ošetřit a pustit (pravidla rybolovu
byla podrobně popsaná v předchozím zpravodaji).
Do dnešního data jsme vydali 39 rybářských lístků.
Těší nás, že děti i dospělí možnost rybolovu
využívají.
V zimních měsících se zamrzlý rybník využívá
na bruslení a hraní hokeje. Díky umělému osvětlení
mohou milovníci zimních sportů přírodní kluziště
užívat až do pozdních hodin.
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Společenský život v obci
Letošní hody se opět vydařily a i počasí krojovaným
přálo. Velký ohlas měl také závěrečný taneček všech
krojovaných, malých i velkých, po odtančení
všech besed. Navíc se letos po dlouhé době objevily
kolotoče, což se nejvíce líbilo těm nejmenším.

Poslední víkend v srpnu pořádala krojovaná chasa pro děti na Chytálkách. Prožili jsme společně krásný
víkend nabitý akcemi, jako bylo třeba hledání pokladu nebo stezka odvahy, kterou bez bázně a hany
zvládli všichni i ti nejmenší. Akci sponzoroval hlavní organizátor Krojovaných hodů – SDH Maršov.
Představení Dívčí válka mělo velký úspěch
Ochotnickému kroužku se dostalo pocty zúčastnit
se prvního putovního festivalu TyJáTrFest, který
se konal v Tišnově ve dnech 2. - 4. září.
Pro naše ochotníky byla účast na festivalu novou
a obohacující zkušeností.

Další významnou a vydařenou akcí, kterou jsme
pořádali, byl I. Ochotnický ples se slavnostním
předáváním divadelních cen Zlatých Jaroušů.
V anketě občané Maršova rozhodli, kdo a v kterých
rolích se jim nejvíce líbil. Fotografie zachycuje
účastníky plesu při sledování videoklipů, na kterých
jsou představovaní nominovaní herci a herečky. Velký ohlas měla také tombola, která byla opravdu velmi
bohatá. Všem sponzorům a dárcům děkujeme.

Ochotnický kroužek přeje občanům Maršova
radostné vánoce a do roku 2017 pevné zdraví, spokojenost a veselou mysl.
Ludmila Dostálová
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Obecní knihovna
Obecní knihovnu najdou čtenáři v Domě služeb, číslo popisné 26. Knihy si můžete přijít zapůjčit každý
pátek od 16 do 18 hodin. K dispozici je 3105 svazků. Pro lepší orientaci a výběr jsou knihy roztříděny
na naučnou a krásnou literaturu jak pro dospělé, tak pro děti a mládež. Je možné si vypůjčit také periodika
- časopisy a brožury. Knihovna má více než čtyřicet pravidelných čtenářů.
Půjčovné je 20 korun na rok a je splatné vždy do konce března každého
kalendářního roku. K rozšíření nabídky knih pro naši čtenářskou obec slouží
tzv. výpůjční fond. Minimálně dvakrát ročně půjčujeme novější tituly z Městské
knihovny v Kuřimi. V letošním roce jsme vypůjčili 230 výtisků. Každoročně
navštíví knihovnu také paní učitelky s dětmi z místní školky. V letošním roce
přibyli dva noví čtenáři právě z řad dětí. Těší mě, že mají dospělí i děti o četbu
knih zájem.

Děkuji čtenářům za přízeň v roce 2016
a do nového roku 2017 přeji všem hodně pohody a především pevné zdraví.
Vaše knihovnice
Vlasta Hrazdírová
Spolek přátel vojenské historie Maršovští hraničáři byl založen 20. října 2015 jako spolek kamarádů
se společným zájmem, a to se zájmem o vojenskou historii. Nově založený spolek, který je oficiálně
veden ve spolkovém rejstříku od února letošního roku 2016, tvořilo šest řádných členů. Od 6. srpna 2016
má spolek oficiálně evidováno jedenáct řádných členů. Se spolkem také aktivně spolupracuje pět
čestných členů. (Veškeré informace o spolku jsou veřejně dostupné na internetových stránkách:
www.spolkovyrejstrik.cz).
Spolek v roce 2016 samostatně pořádal svůj první Hraničářský den, který se konal 17. září 2016
odpoledne v areálu TJ Sokol Maršov na hřišti, za účasti účinkujících hostů z Policie ČR,
DI Brno – venkov a SDH Maršov. Byly zde členy spolku zajištěny atrakce pro děti i dospělé. Přes
počáteční nepřízeň ozývajícího se podzimního počasí se akce zúčastnilo asi 50 návštěvníků, kterým
srdečně děkujeme za podporu našeho spolku.
Poděkování také patří TJ Sokol Maršov, který umožnil
pořádání naší akce ve svém areálu.
Dalším vystoupením našeho spolku byla účast na
Dni veteránů dne 12. listopadu 2016, který jsme
spolupořádali s Obecním úřadem Maršov. Zde tři
členové spolku vystoupili jako čestná jednotka
v dobových uniformách československých legií na Rusi
z 1. světové války a představovali legionáře
5. střeleckého pluku T. G. Masaryka z období let
1917 – 1919. Celkem se na akci podílelo šest členů
spolku.

Děkujeme za Vaši podporu
a přejeme Vám krásně prožité vánoční svátky
a vše nejlepší do roku 2017.
Za spolek Maršovských hraničářů
Jaroslav Bytešník ml., jednatel
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Vítání občánků
V sobotu 4. června přivítal starosta obce Jaroslav Bytešník naše nové občánky. Tato slavnostní událost
se konala v zasedací místnosti Obecního úřadu Maršov.

Životní prostředí
Ve zpravodaji 3/2015 jste se mohli dočíst,
že se začal budovat růžový parčík. V letošním roce
se nám podařilo dotvořit růžový parčík pod smrkem
do konečné podoby i s cestičkami a parkovištěm
vysypanými růžovým štěrkem. Máme tedy v obci
další upravené místo vhodné k sousedskému posezení
a setkávání se.
Park Pod Lipami je místo, které se hojně
využívá
ke
kulturně-společenským
akcím.
Nezapomínáme však ani na naše sportovně založené
spoluobčany a mládež. Na budovu s pódiem jsme
nainstalovali koš na košíkovou a za budovou jsme
vybudovali hřiště na pétanque. Tato hra je vhodná pro širokou veřejnost od dětí až po seniory. Pravidla
hry najdete ve vitríně umístěné na zadní stěně budovy s pódiem, a pokud si tuto hru chce někdo
vyzkoušet, má možnost si pétanquové koule vypůjčit v hostinci Na Posedu. Těší nás, že již řada občanů
tuto možnost v průběhu roku využila. S příchodem zimy tyto aktivity občanů končí. Doufejme,
že napadne dostatek sněhu a děti budou moci upravený terén parku využít k sáňkování.
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Na organizování akcí různého zaměření v naší obci se aktivně podílí všechny místní
spolky a sdružení, za což jim patří velké poděkování.
Z bohatého sportovního a kulturně - společenského života uplynulého roku připomínáme tyto akce:
Datum

Akce

Místo konání

Pořadatel

6. 2.

Ostatky

hostinec Na Posedu

Sbor dobrovolných hasičů

23. 4.

Den země

katastr obce Maršov

Myslivecký spolek

30.4.

Pálení čarodějnic

hřiště

TJ Sokol

21.5.

Branný závod

hřiště

Spolek přátel vojenské historie
Maršovští hraničáři

4. 6.

Vítání občánků

sál obecního úřadu

Obecní úřad Maršov

25. 6.

Dětský den

park Pod Lipami

Maršováček

12. - 14.8.

Tradiční krojované hody

park Pod Lipami

Sbor dobrovolných hasičů

15. 10.

Drakiáda

hřiště

TJ Sokol – Maršováček

5.11.

Ochotnický ples

hostinec Na Posedu

Ochotníci Maršov

12. 11.

Den válečných veteránů

park Pod Lipami

Obecní úřad Maršov
Spolek přátel vojenské historie
Maršovští hraničáři

26. 11.

Vánoční jarmark

park Pod Lipami

Maršováček

park Pod Lipami

Spolek přátel vojenské historie
Maršovští hraničáři

hostinec Na Posedu

Myslivecký spolek

Rozsvícení vánočního stromu
24. 12.

Vánoční punč + Soutěž
O nejlepší vanilkový rohlíček

25. 12

Poslední leč

Plánování akcí na rok 2017
V měsíci únoru se sejdeme ke společnému plánování akcí na rok 2017. Žádám tímto všechny, kteří se
chtějí do organizování zapojit, aby zaslali do konce ledna přihlášku aktivit na rok 2017. Současně mohou
požádat o dotaci od obecního úřadu. Formuláře jsou veřejně dostupné na stránce www.marsov.cz,
cesta: úřad obce, povinné informace, 12. formuláře. O přesném datu konání Kulatého stolu budete
předem informováni.
Ivan Němec
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Ze života Mateřské školy
Zdá se, že je to chvilka, kdy jsme po prázdninách nastoupili do mateřské školy. Některé děti to tu už
znaly, pro jiné to bylo něco nového. Od září máme zapsáno 22 dětí – 11 holčiček a 11 chlapců. Pro pět
nových dětí bylo září „zvykacím“ obdobím, ale i ostatní si zvykaly, protože prostředí MŠ prošlo během
letních prázdnin velkou úpravou.
Poděkování patří především Obecnímu úřadu Maršov, s jehož pomocí se začaly změny realizovat.
Ke konci školního roku 2015/16 zakoupil do školky nové postýlky, během prázdnin byly vyměněny
vstupní dveře a okna v přední části MŠ. Ani my jsme nezahálely a do školky jsme pořídily nový
modernější nábytek – skříňky na hračky a výtvarné potřeby.

Školní zahrada prošla také velkou změnou. Přispěním paní Váňové a pana Němce vznikla tzv. „pocitová
stezka,“ která prospívá zdravému vývoji dětí a rozvíjí jejich pocitové vjemy. Při chůzi naboso děti zkouší
a poznávají různé povrchy tvořené z rozličných přírodnin (šišky, mech, kůra, oblázky, dřevo aj.).
Zasadily jsme tzv. „zobací“ stromky a vysadily truhlíky s květinami, aby byla školička veselá i z venku.
Přínosem je vybudování nového parkoviště u školky, které ocení zejména rodiče, ale využíváme je i my.
A nyní zpět k chodu mateřské školy.
Po zvykacím září jsme jeli do Deblína na cirkusové představení a na oplátku jsme pozvali deblínské
mateřinky a MŠ Lažánky na akci „Den s policií ČR“, kterou zaštítil pan David Zavřel, tatínek z naší MŠ.
V první části se děti seznámily s prevencí bezpečnosti a ve druhé části si mohly prohlédnout a vyzkoušet
vybavení policistů.
Byli jsme také v planetáriu v Brně, předškoláci se dokonce zúčastnili 1. zimní olympiády v Tišnově,
odkud si za svůj výkon přivezli zlaté medaile! Do deblínské školy jsme jeli navštívit naše starší
kamarády, abychom viděli, jak se jim daří. A nutno říci, že měli pro nás připraveno plno aktivit.
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Z důvodu nemocí se letos bohužel nekonaly martinské
dílničky s průvodem, ale vynahradili jsme si je
vánočním posezením a tvořením s rodiči a dětmi.
Advent jsme zahájili ve spolupráci s místním spolkem
Maršováček - nachystaný jarmark a rozsvěcení
vánočního stromu jsme doplnili pásmem básniček
a písniček a děti toto vystoupení zakončily čertím
tanečkem. Za svoji snahu pak dostaly od maminek
Maršováčku zaslouženou odměnu.

Blíží se konec kalendářního roku 2016
a my Vám všem chceme popřát do nového
roku pevné zdraví, mnoho lásky, pohody,
klidu a hlavně šťastné a spokojené děti.
Hana Bartošová a Zdeňka Kovaříková
učitelky Mateřské školy Maršov

…..
Děkujeme všem občanům, kteří se podíleli na zvelebování obce a všem spolkům
a sdružením za spoustu práce, kterou odvedly pro obec při zajišťování
společenských, kulturních a sportovních akcí.
Na závěr Vás všechny srdečně zveme na poslední akce roku 2016
Vánoční punč se soutěží O nejchutnější vanilkový rohlíček
sobota 24. 12., park Pod Lipami, začátek v 13 hodin.

Poslední leč
neděle 25. 12., hostinec Na Posedu, začátek ve 20 hodin.
K tanci a poslechu hraje J – Band Lažánky
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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám jménem zastupitelstva a zaměstnanců obecního úřadu
popřál krásné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2017
hodně zdraví, štěstí, lásky, životních úspěchů a splněných přání.
Jaroslav Bytešník
starosta obce
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