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ZPRAVODAJ
SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
v těchto dnech byla dokončena oprava cesty na Šmelcovnu a dokončujeme úpravy chodníků po obci.
Před budovou obecního úřadu jsme opravili chodník včetně rozpadávajících se schodů do parku.
Vybudoval se chodník po pravé straně u Hauerových ve směru k zastávce autobusu, a tak děti a dospělí
mohou podél silnice bezpečně chodit. Dále se buduje chodník naproti hřišti a čeká nás opravit cestu od
knihovny dolů ke studni vedle Pekárkových a zbývající cesty po obci.
Opravený dvorek za obecním úřadem bude sloužit jako stání pro obecní techniku.
Dále se bude realizovat prodloužení vodovodního řádu nad Strachoňovi a oprava chodníku v této ulici.
Je potřeba vyrovnat čekárnu u horní zastávky, která sedá, a současně opravit chodník od čekárny
směrem k Sáblíkovým.
Je třeba znovu obnovit záchytný rybníček vedle cesty k sadu nad domem pana Nečase č. p. 123,
který v minulosti sloužil k zadržování vody z polí, a tím byla zajištěna průchodnost a průjezdnost
souběžně vedoucí cesty.
Čistička odpadních vod (ČOV)
Jak jste si jistě všimli, v obci probíhají kamerové zkoušky hlavního potrubí a šachet kanalizační sítě
napojené na ČOV. Hlavním účelem je objevit místa výskytu štěrku a kamení v potrubí, které způsobují
časté poruchy čerpadel v čerpací stanici č. 1 u vodárny. Po ukončení kamerových zkoušek dojde
k vyhodnocení a zjištěné závady budou odstraněny.
V tomto roce je před námi ještě hodně práce, kterou nelze udělat hned, vyžaduje čas, a od Vás,
našich občanů, trpělivost.

Obůrka a zástavba Pod křížkem
Nad Obůrkou jsme upravili terén, na kterém budou vysazeny stromy. Prodloužení plynovodu k zástavbě
Pod křížkem, zbudování komunikace v této lokalitě včetně točny a odvodnění.
Kontejnery na tříděný odpad
Je potřeba připravit další dvě stání pro kontejnery na tříděný odpad, neboť kapacita dvoru vedle
budovy obecního úřadu je nedostačující.
Jaroslav Bytešník
Otvírání cesty Maršov – Šmelcovna
Cesta z Maršova na Šmelcovnu byla v havarijním stavu,
opravena byla pouze část, která patří Lesům města Brna.
Zastupitelé obce si do svého volebního programu dali mimo jiné
cíl zbývající úsek cesty opravit. Na realizaci oprav
se podílela firma SWIETELSKY stavební s.r.o. Horní část cesty
z Maršova po rozcestí Hálův mlýn a Šmelcovna zajišťoval
svazek obcí Mikroregion Bílý potok pod vedením starosty obce
Lažánky Lubomíra Katolického, na dofinancování se podílely
obce Lažánky a Maršov, Jihomoravský kraj na danou opravu
uvolnil 1 milion korun. Spodní část cesty, která vede k mostku ve
Šmelcovně, byla opravována obcí Maršov. Děkujeme za finančního přispění sponzorům panu Romanu
Čadíkovi,
firmě
MANEO
pana
Františka
Ošťádala,
paní Marcele
Čadíkové
a manželům Janě a Petrovi Klímovým.
Nově opravená část cesty Maršov – Šmelcovna byla slavnostně otevřena v úterý 20. června 2017.
Této oficiální události se zúčastnili zástupci firmy SWIETELSKY stavební s.r.o., zástupci
zainteresovaných obcí a donátoři. Z důvodu pracovního zaneprázdnění se omluvili současný hejtman
Jihomoravského kraje Bohumil Šimek i bývalý hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.
Po krátkých projevech byla přestřižena páska a cesta byla předána k užívání. Účastníci slavnosti
se jako první projeli cestou do Šmelcovny a zpět do Maršova do Hostince na Posedu, kde byl
pro všechny připraven raut. Přeji všem uživatelům cesty pohodlnou chůzi a bezpečnou jízdu!
Ivan Němec
Kulatý stůl
Neformální skupina pozvala na den 22. února zástupce spolků a občany, kterých přišlo osmnáct,
ke kulatému stolu k vyhodnocení uskutečněných akcí v roce 2016 a k plánování akcí na rok 2017.
V hodnocení zaznělo, že naše obec splnila v roce 2016 po dvouletém snažení kritéria Místní agendy 21
a zařadila se mezi malé obce skupiny „D“. V celé České republice bylo v roce 2016 pouze 79 obcí,
které kritéria MA 21 splnily, a z malých obcí, ke kterým naše obec patří, kritéria splnilo pouze 10 obcí.
Pro naši obec je to velký úspěch. Svědčí o místním bohatém společenském životě, na kterém mají zásluhu
představitelé veřejné správy, spolky, organizace i jednotliví občané, kteří se aktivně podílejí na plánování,
organizování a provádění společenských, sportovních a kulturních akcí. Všechny realizované akce byly u
kulatého stolu vysoce hodnoceny. V souvislosti se začátky pořádaných akcí bylo poukázáno na
problematiku zahajování v dopoledních hodinách, kdy v domácnostech probíhá vaření, a po obědě jdou
malé děti odpočívat, a tak se nemohou rodiny s malými dětmi dopoledních akcí zúčastnit. Bylo navrženo
zahajovat akce až odpoledne a raději v neděli. Tyto připomínky byly vzaty v úvahu při plánování akcí na
kalendářní rok 2017. Plán akcí byl dopracován a vyvěšen na webových stránkách obce a ve zkrácené
verzi ve vývěsce u obchodu.
O některých akcích konaných v prvním pololetí letošního roku Vás organizátoři informují v následujících
příspěvcích.
Ivan Němec

Společenský život v obci
Vybudování dětského koutku
V parku Pod Lipami se pracuje na vybavení koutku pro naše nejmenší děti.
Mateřská škola
Během prázdnin se provede natření fasády budovy mateřské školy a výmalba prostor tříd a po
prázdninách bude pro veřejnost uspořádán Den otevřených dveří v prostorách mateřské školy a klubovny.
Lavičky
Po obci a blízkém okolí jsme rozmístili v minulém roce deset laviček. Těší nás, že lavičky slouží
k odpočinku, posezení i k družnému popovídání mládeže i starších spoluobčanů.
Obecní knihovna
V průběhu prázdnin bude pro všechny zájemce knihovna otevřena každý pátek v obvyklém čase 16 – 18h.
Těší se na Vás Vaše knihovnice Vlasta Hrazdírová
Vítání občánků
Vítání občánků narozených v roce 2016 se konalo 4. června
v zasedací místnosti Obecního úřadu Maršov. Malé občánky s rodiči
uvedla účetní obce Jana Váňová a do života je přivítal starosta obce
Jaroslav Bytešník. Slavnostní ráz celého aktu podtrhlo kulturní
vystoupení rodiny Jebáčkových z Lažánek.
Přejeme novým občánkům hodně zdraví, spokojenosti a jejich
rodičům mnoho radosti ze svých potomků.
Ochotnický kroužek Maršov
7. května hrál Ochotnický kroužek Maršov v zasedací místnosti obecního úřadu dvě pohádky,
veršovanou O veliké řepě a hudební Perníkovou chaloupku.
Představení se velice vydařilo. Malí ochotníci skvěle zahráli a zazpívali, až některým rodičům
i prarodičům slzička ukápla.
Ti, kteří představení nestihli, mají možnost se přijet podívat
do Doubravníka, kde budeme obě pohádky hrát v rámci třídenního TyJáTr festivalu.
Letošní ročník zahájíme v Maršově v pátek 1. září, čas konání bude včas upřesněn, pokračovat budeme
v sobotu v Doubravníku a festival bude ukončen v neděli 3. září v Hradčanech.
Tímto všechny srdečně zvu na zahájení festivalu do Parku Pod Lipami.

Ludmila Dostálová, vedoucí Ochotnického kroužku Maršov

Myslivecký spolek Maršov
Vzhledem k dlouhé a mrazivé zimě přikrmovali naši myslivci zejména srnčí a drobnou zvěř, pro kterou je
právě zimní období nejnáročnější. Na jaře vysázeli členové spolku v rámci brigád pro obec Maršov
celkem 1300 smrků a 350 buků v maršovských lesích, za sadem a na Dlouhých honech.
22. dubna jsme pořádali Den Země, kterého se i přes deštivé a chladnější počasí zúčastnilo celkem
sedmnáct dětí a šestnáct dospělých. Začátek byl v 14:00 v Parku Pod Lipami, děti a dospělí šli lesním
úsekem Jalovčí kolem Maršovských vodopádů směrem na Horní Podskálí a odtud
na Dolní Podskálí. Po cestě sbírali odpadky a také se zúčastnili několika tematických soutěží, v nichž
rozpoznávali lesní zvěř a její stopy, stromy a také malebné okolí Maršova. Společně jsme Dne Země
ukončili na Dolním Podskálí, kde byly děti odměněny sladkostmi a ovocem, tečkou bylo opékání
špekáčků. Těšíme se na opakování této zdařilé akce v příštím roce.
Letos bude náš spolek pořádat ještě další dvě akce, na které Vás tímto všechny srdečně zveme.
18. – 20. srpna Tradiční maršovské krojované hody
25. prosince Poslední leč v Hostinci Na Posedu.
Spolek Moravský BiVoj, z. s.
Den vítězství
Při příležitosti oslav konce druhé světové války jsme v sobotu 13. května v Maršově pořádali pro děti
branný závod s doprovodným programem. Této akce se zúčastnilo celkem 39 soutěžících dětí
a mnoho dalších malých návštěvníků, kteří přicházeli se svými rodiči, babičkami, dědečky,
tetami a strýčky v průběhu celého odpoledne. V rámci závodu zajišťovali jednotlivá soutěžní stanoviště
členové místních spolků - SDH Maršov, Ochotnický kroužek Maršov a TJ Sokol Maršov.

Výsledky branného závodu
Mladší žáci:
1. Zuzanka Sojková, Míša Šrámek
2. Oliver Manders, Matyáš Škvára
3. Olinka Závodníková, Tobiáš Hotárek

Starší žáci:
1. Tereza Přikrylová, Dominik Chlebovský
2. Lucie Závodníková, Lucie Hotárková
3. Petra Dvořáková, Aneta Brzicová

Za velkého zájmu návštěvníků byl pořádán doprovodný kulturní program. Spolek Moravský BiVoj z. s.
se představil v dobových uniformách československých legií na Rusi z období konce první světové války,
konkrétně z roku 1917 – 1919, a to 5. Střeleckého pluku „Pražského“ T. G. Masaryka.
Dále vystoupili tito hosté:
- Vojensko- historický spolek C. K. Monarchie z Veverské Bítýšky, prezentující polní četnickou stanici
a polní nemocnici RU Monarchie z období první světové války
- US Army Military Camp Luboše Grosmana z Veverské Bítýšky, prezentující vojenskou techniku USA
z období druhé světové války a průřez uniforem US armády od občanské války do druhé světové války

- Paní Petra Adamová a její syn Vojta z KVH Kentaur Oslavany, představující příslušníky rudé armády
z období druhé světové války
- Airsoft střelnice Miloše "Montyho" Fedry z Lažánek
- policisté Policie ČR z DI Brno - venkov
- Sbor dobrovolných hasičů Maršov
- 22. základna vrtulníkového letectva "Biskajská" Vzdušných sil Armády České republiky
z Náměště nad Oslavou – nízký průlet s obratem bitevního vrtulníku Mil Mi-24 V Hind (Mi-35)

Vážení přátelé a příznivci spolku Moravský BiVoj, z. s., děkujeme Vám za účast a podporu na branném
závodu. Velké poděkování patří Obecnímu úřadu Maršov a místním spolkům. Také děkujeme za zajištění
občerstvení a guláše pro hosty, který jako sponzorský dar poskytl Hostinec Na posedu.
Speciální poděkování patří Řeznictví a uzenářství Josefa Jůzy, který věnoval vynikající špekáčky,
na kterých si všichni velmi pochutnali. Byla to super akce a věříme, že jste si sobotní společné odpoledne
s námi užili.
.
Jaroslav Bytešník ml., jednatel
TJ Sokol Maršov a Maršováček
11. dubna se uskutečnily "velikonoční dílničky" v nové klubovně pod vedením Maršováčku. Nesešlo se
nás mnoho. Ze stran rodičů ubývá zájem o tuto činnost, což nás mrzí. Je to možnost posedět s přáteli
a známými a navíc si děti vyrobí krásné dekorace. Ale přesto, že nás bylo jen malinko, jsme si tento den
užili a strávili krásné odpoledne.
30. dubna proběhlo tradiční pálení čarodějnic na hřišti v Maršově. Opékaly se špekáčky
a ve večerních hodinách se zapálila hranice. Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravami.
3. června proběhl dětský den na hřišti v Maršově. A pořádně jsme si ho užili!
Bylo nádherně a pálilo sluníčko, proto děkujeme SDH Maršov, že nás pořádně osvěžili. Pro děti jsme
připravili skákací hrad, trampolínu, dětský koutek s hračkami, překážkovou dráhu, na jejímž konci čekala
odměna a špekáček zdarma a v neposlední řadě i dílničky. Na ohni se točilo výborné maso. Dospělí
si mohli vychutnat ledovou kávu a děti točenou sodovku.
Každému, kdo přišel, a těm, kteří pomáhali s přípravou a realizací této akce, patří velké DÍKY.
Na závěr bychom chtěli poděkovat lidem, co nás podporují, pomáhají s přípravami, soutěžemi apod.
Snažíme se ze všech sil, aby se Vám naše akce líbily. Ne vždy to jde lehce. Je nás na to opravdu málo.
Máme rodiny s malými dětmi a přípravy děláme už v tak nabitém volném čase. Najdou se ale i lidé, kteří
kritizují naše snažení. Člověk se prostě každému nezavděčí!
Ještě jednou díky všem našim příznivcům a na další "akci" se budeme těšit na setkání.
TJ Sokol Maršov a Maršováček

Poznávací záje zd do Jevišovic
S Jevišovicemi nás spojuje osoba akademického malíře
Stanislav Dvořáka, který se narodil, žil a pracoval
v Maršově a později v Jevišovicích.
Jevišovice jsou malebné moravské městečko, kde žije více
než tisíc obyvatel. Pyšní se pozoruhodnými budovami
a sochami z 18. a 19. století. V roce 1990 bylo vyhlášeno
historické jádro Jevišovic městskou památkovou zónou.
Nejvýznamnějšími dominantami městečka jsou Starý
zámek a Nový zámek. Starý zámek prošel v poslední době
opravami, je přístupný veřejnosti, nabízí stálé expozice
a dlouhodobé výstavy a patří do správy Moravského muzea v Brně. Nový zámek s velkým anglickým
parkem a unikátními barokními a empírovými sochami slouží jako domov pro seniory. Jevišovice byly
v první polovině 15. století centrem husitství. Nešťastný konec husitských výbojů na Jevišovicku
a Znojemsku připomíná mohutný památník na vrchu Žalov ve tvaru kalicha. V jeho blízkosti se nachází
přehrada na řece Jevišovce zbudovaná v letech 1894–97, která patří mezi nejstarší kamenné přehrady
ve střední Evropě. Historicky významnými majiteli panství Jevišovice byli páni z Kunštátu a Jean-Louis
Raduit de Souches (Ludvík Raduit de Souches) vojevůdce, který se proslavil obranou Brna proti Švédům.
Zájezd do tohoto malebného kraje a krásného moravské ho městečka s bohatou historií byl naplánován na
sobotu 27. května, ale pro malý počet zájemců se neuskutečnil.
Ivan Němec

Ze života Mateřské školy
Naši mateřskou školu navštěvuje celkem 23 dětí, z toho 12 chlapců a 11 děvčat. Z Maršova 18 dětí,
z Braníškova čtyři děti a z Vohančic jeden chlapec.
Během tohoto pololetí děti absolvovaly tyto již tradiční akce:
-

dětský karneval
sněhulákový a čarodějnický den
vítání jara a oslavu Velikonoc
besídku ke Dni matek

Děti také vyjely do divadla do Brna, do Mateřské školy Deblín na „Miskohraní“ a žáci
9. třídy ZŠ Deblín si pro děti připravili zajímavé chemické pokusy. Naplánovaná je také návštěva
dětského dopravního hřiště u základní školy v Deblíně. Ve druhém pololetí školního roku jsme se ve
výuce zaměřili na environmentální výchovu, která se prolínala veškerou naší činností. Od dubna děti
s nadšením využívají pocitový chodník a nově upravený prostor školní zahrady, kde jsme vysadili byliny,
a část zahrady jsme vymezili jako přírodní kvetoucí zahradu, na které budeme pozorovat motýly, hmyz
a živočichy. Na pozorování motýlů byl zaměřen projekt Motýlí farma. Děti sledovaly vývoj motýlů
od housenek přes kukly a společně krmily vylíhnuté motýlky, které potom vypustily do volné přírody.
Pro hmyzí návštěvníky jsme vyrobili a do naší zahrady umístili „hmyzí hotel“ a nyní netrpělivě vyhlížíme
jeho nové obyvatele. Na malou vodní plochou - zakopaný starý rendlík - lákáme vodní hmyz a ptáčkům
jsme do zahrady pořídili pítko. V rámci poznávání našeho okolí jsme s dětmi navštívili Obecní úřad
v Maršově, kde nás přivítal a všemi prostorami provedl pan starosta Jaroslav Bytešník, a seznámil děti
s historií této budovy. Děti velmi zaujala letecká mapa obce, na které si každý hledal svůj dům. S dětmi
jsme potom společně vytvořili mapu obce, do které si každé dítě namalovalo a umístilo svůj dům.
Snažíme se utvářet v dětech dobrý vztah nejen k vlastní rodině, rodičům, prarodičům, ale i k celé vesnici.
Podporovat děti k pohybu chceme i nově zbudovanou mini tělocvičnou, kterou zřizujeme v místnosti

„lehárny“, která je sice určená na spaní, ale odsunutím lehátek vznikne prostor na sportovní aktivity
a pohyb. V současné době jsou v této místnosti žebřiny, kruhy, hrazda, šplhací lano, visutý žebřík,
lavička, švédská bedna a žíněnky. Do budoucna bychom rádi vybudovali i malou lezeckou stěnu.
Poslední námět školního roku byl „ze života indiánů“. Děti si vyráběly čelenky, trika s indiánskými
motivy, lapače snů a totemy. V pátek 23. června jsme se rozloučili s našimi předškoláky. Slavnostní
pasování prvňáků provedla paní ředitelka Základní školy Deblín Iveta Kosová. Tablo, které si děti samy
zhotovily, si můžete prohlédnout ve výloze místního obchodu. Dětem přejeme hodně úspěchů ve škole.
Na závěr bychom chtěly poděkovat vedení obce Maršov, paní ředitelce ZŠ a MŠ Deblín, rodičům
a prarodičům, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na zlepšení prostředí pro děti, ať už vyb avením,
občerstvením na jednotlivé akce, bylinkami, cihlami a ostatními sponzorskými dary a příspěvky.

Všem dětem a jejich rodičům přejeme hezké prázdniny!
Hana Bartošová a Zdeňka Kovaříková
učitelky Mateřské školy Maršov

U příležitosti 100. výročí bitvy u Zborova
a 100. výročí založení 5. československého střeleckého pluku
„Pražského“ T. G. Masaryka zveme (nejenom) naše občany na:

Pochod údolím Bílého potoka
Dispozice pochodu:
- koná se 1. 7. 2017 za každého počasí
- 8:53 odjezd autobusem z Maršova do Svatoslavi (možnost nástupu na Braníškově
a v Deblíně na horní zastávce)
- ze Svatoslavi pěší přesun ke Spálenému mlýnu, dále údolím Bílého potoka,
Pavlovcův mlýn, Absolínův mlýn, Výří skála, Javůrecký mlýn a Maršovský (Chomoutův) mlýn.
U každého mlýna bude krátké zastavení a účastníci budou seznámeni s historií mlýna
- opékání špekáčků u hamru pod Výří skálou
- zakončení pochodu na maršovském hřišti, kde budou předány pamětní dekrety , a bude
zde připraveno občerstvení pro účastníky pochodu
- délka pochodu je cca 14 km. Doporučujeme sportovní či služební oděv a obuv

Výstavu „Československé legie 1914 – 1920“
Dispozice výstavy:
- koná se 2. 7. 2017 od 10:00 do 18:00 v zasedací síni OÚ
- vstupné dobrovolné
- uvidíte dobovou výstroj a výzbroj, faleristický materiál (řády, medaile, odznaky),
dobovou literaturu, pohlednice, tiskoviny, dokumenty, fotografie
- výstavou budou provázet členové spolku v dobových uniformách

Srdečně zvou Maršovští hraničáři

Kalendářní plán akcí na 2. pololetí roku 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Výročí 100 let od bitvy u Zborova
Turnaj v nohejbale
Tradiční krojované hody
Nohejbalový zápas starých pánů
Dětský tábor
Zahájení TyJáTr festu
Pochod Čs. legionářů
Pochod údolím Bílého potoka

9.
10.

Výstava ke Dni české státnosti
Přednášky na témata:
Život čs. legionářů na Rusi
5. střelecký pluk Pražský T. G. M.
Podíl legionářů na vzniku samostatné RČS

SPVH – Maršovští
hraničáři
TJ Sokol
Myslivecký spolek
TJ Sokol
Krojovaná chasa
DSO Tišnovsko, OÚ,
spolky
Moravský BiVoj
SPVH – Maršovští
hraničáři
SPVH – Maršovští
hraničáři
SPVH – Maršovští
hraničáři

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Dílničky pro děti
Drakiáda
Den veteránů – pietní akt, vepřové hody,
soutěž o nejlepší slivovici, noc světel,
prodej upomínkových vlčích máků,
výsadba aleje života
Rozsvícení vánočního stromku, III. ročník
vánočního jarmarku
Vánoční punč, soutěž
O nejlepší vánoční štrúdl
Poslední leč

Maršováček
Maršováček
OÚ + spolky,
organizace,
podnikatelé,

Prostná cvičení s prvky jógy

TJ Sokol

OÚ
Maršováček
Moravský BiVoj
Myslivecký spolek

2. 7.
8. 8. (20. 8.)*
18. – 20. 8.
26. 8.
25. - 27. 8.
1. 9.
9. 9.
16. 9.
30. 9. - 1. 10.

1. 10.
Říjen –
prosinec*
Říjen*
11. 11.

26. 11.
24. 12.
25. 12.
pondělí 19,00
září-prosinec

*termín bude upřesněn

Vážení spoluobčané,
jménem zastupitelstva Vám přeji příjemné prožití letních prázdnin
a dovolených, mnoho pohody a zdraví.
Jaroslav Bytešník
starosta obce

