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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
tak už se opět blíží den, kdy budeme
měnit kalendáře. Dívám se do toho
ještě stále platného a přesvědčuji se,
zda měl opravdu dvanáct měsíců.
Měl, žádný nescházel i dnů měl stejný počet jako jiné roky. Postesknu si tedy, že čas už
neutíká, ale přímo pádí. Před nedávnem jsme uklízeli vánoční ozdoby a už je chystáme
znovu. Dovolte mi tedy malé ohlédnutí za uplynulým obdobím označeným krásným
číslem 2020.
Hlavní událostí bylo předání ČOV do užívání svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko.
Předcházelo tomu splnění požadavků jak svazku, tak i Ministerstva životního prostředí.
Situaci komplikoval také Covid-19 a náš přechod na plátce DPH. Děkuji občanům za
pochopení s „rozkouskováním“ plateb za stočné, obec neměla možnost postupovat jinak.
Dále bylo dokončeno prodloužení vodovodů a kanalizace a v tuto chvíli se mohou připojit
všichni majitelé RD, kterým to bylo z dřívějška přislíbeno. Za velmi prospěšnou považuji
instalaci nového veřejného osvětlení, na kterou nám z 50% přispělo Ministerstvo obchodu a
průmyslu dotačním programem EFEKT. Nové osvětlení splňuje všechny předepsané normy a
jsem si jist, že oceníte jeho kvality při večerním či nočním procházení obce. O dotaci jsme
požádali již loni, protože nebylo jasné, kdy vlastně bude zahájeno pokládání elektr ického
vedení do země a nová světla mohou být v místech, kde nezůstanou stávající sloupy lehce
přeinstalována na nové. Předpokládáme, a to se i při jednání se společností E.ON potvrdilo,
že ne všude v obci bude možné jít s elektřinou do země. Důvody jsou nasnadě – úzké uličky
přeplněné sítěmi. Společnost E.ON avizovala zahájení zpracování projektové dokumentace až
letos v říjnu. Vlastní realizace nezačne dřív než v roce 2022, spíš ještě později. Rozhodnuto o
změně vedení sítě bylo učiněno již v roce 2017, ale na Maršov přichází řada až teď. S tím úzce
souvisí i stav povrchu cest v obci. Nemůžeme čekat na rozkopání komunikací a jejich
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následnou řádnou opravu. Musíme v příštím roce cesty „polepit“ alespoň na nějakou
přijatelnou úroveň. Prosím občany o trpělivost, opravit komunikace způsobem jakým by si to
zasloužily by bylo vzhledem k následným pracím E.ONu mrháním prostředky. S novým
povrchem cest začneme až po ukončení všech prací E.ONu.
Nezdařilo se zahájit stavbu cesty k přečerpávací stanici „u studny“. Potřebné pozemky jsme
do vlastnictví obce získali až na podzim. Důvodem byla několikerá změna majitele jedné
z těchto parcel a s tím spojená opakovaná vyjednávání. V tuto chvíli máme pozemky ve
vlastnictví a zpracovává se projekt. Prostředky určené pro tento účel v letošním rozpočtu
budou přesunuty na příští rok. Dokončení díla pomůže v dopravní obslužnosti všech, co bydlí
v nejnižší části Maršova i pro případný zásah složek integrovaného záchranného systému.
Je tu ještě jedna událost, která nám neudělala radost a tou bylo založení nelegální skládky
odpadu. K jejímu odstranění musela obec zajistit kontejner o obsahu 8 m 3 a ten byl odpadem
téměř naplněn. Fotky jsou ke zhlédnutí na našich webových stránkách. Pachatele se podařilo
vypátrat a obec na něm bude vymáhat vzniklé náklady 8.765,- Kč.
Naopak se nám v Parku Pod lipami podařilo i díky štědrému dárci zřídit altán, který do
tohoto krásného prostředí skvěle zapadá. Obec na něj přispěla polovinou nákladů a vlastní
montáž byla provedena formou brigády – chlapi, díky. Panu Šudákovi velice děkujeme a je na
místě uvést i skutečnost, že to nebyl dar jediný. Letos i v minulosti poskytl finanční příspěvek
na činnost spolků a hrací prvky pro děti.
Další oblast, kterou musím zmínit, je stav obecních lesů. Stejně jako všechny okolní lesy tak i
ty naše jsou výrazným způsobem zasaženy kůrovcem. Snažíme se napadené dřeviny prodat
zájemcům a prázdná místa se při nedávné brigádě podařilo znovu osadit novými stromky.
Mysliveckému spolku, TJ Sokol, členům SDH i všem ostatním, co se této brigády zúčastnili,
patří poděkování, a to i za pochopení, že svolání této akce proběhlo vlivem pozdního dodání
sazenic buků velmi „nahonem“.
Asi se všichni shodneme, že na letošek budeme vzpomínat jako na počátek doby
„koronavirové“. Doufejme, že doby ne příliš dlouhé a s dopadem co nejmenším na náš běžný
způsob života. Jeden dopad je bohužel neodvratitelný již teď-obec musí při sestavování
rozpočtu na příští rok počítat s poklesem předpokládaných příjmů o 20%. Přesná čísla jak se
propad projevil letos budeme znát v závěrečném účtu.
Naši obec, co se nemocných týká, jarní vlna minula. Neměli jsme zřejmě žádného pozitivně
testovaného, ale opatření, která bylo nutné dodržovat, zasáhla každého občana i
společenský život obce velmi nepříjemným způsobem. Museli jsme například odložit tradiční
vítání občánků na příští rok. I v této těžké situaci se ukázalo, že když jde do tuhého, umíme
vydat ze sebe to nejlepší. Jeden příklad za všechny. Manželé Baierovi ušili roušky pro všechny
občany naší obce. Museli jsme je velice přemlouvat, aby přijali alespoň symbolickou
odměnu. Dík patří nejenom jim, ale i Vám všem, co jste dodržovali nařízení vlády a projevili
velkou trpělivost při mnoha omezeních, kterým jste čelili. V důsledku pandemie byly
prakticky všechny plánované akce v rámci agendy MA21 určené pro veřejnost zrušeny.
Dětský den pořádaný obcí byl mimo plán až po odvolání opatření první vlny. S nápadem
přišla paní Jana Dvořáková, která chtěla vyplnit vynucenou mezeru ve společenském životě
obce a troufám si říct, že se to velice povedlo. Účast veřejnosti byla opravdu veliká a
nabízené atrakce, hry a soutěže si vysloužily pochvalu. Komorním způsobem bez účasti
veřejnosti bylo připomínáno 75. výročí osvobození naší vlasti od německé okupace
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během II. světové války, vzpomínka na naše rodáky bratry Sísovi a Den válečných veteránů.
Na těchto akcích se podílely oba naše spolky zabývající se vojenskou historií. Směrem
k těmto dvěma spolkům chci poznamenat jednu věc. Ne všichni občané jsou přátelé vojenské
historie, ale na jednom by se většina měla shodnout – každý, kdo věnuje svůj volný čas
nějakým prospěšným aktivitám, si zasluhuje minimálně toleranci a respekt. Za sebe říkám,
že připomínání minulosti je velmi prospěšné. Děkuji všem našim spolkům za jejich podíl na
životě obce, a to i v této nelehké době. Děkuji i Vám všem za dnes už ne úplně samozřejmou
věc, jako například nebýt lhostejný k okolí svého domova, své obce.
Závěrem chci všem občanům jménem svým i všech zastupitelů, popřát klidné prožití
Vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí do nového roku 2021
Starosta obce Zdeněk Synek

Novinky z mateřské školy
V novém kalendářním roce 2020 jsme navštívili divadlo Jů a Hele v Tišnově a hned po jarních
prázdninách v únoru do naší mateřské školy pozvali divadlo Koulelo.

Dne 5. března jsme společně s třídami mateřské školy Deblín a Svatoslav vyjeli do
brněnského divadla Reduta na představení Kocour v botách. Krátce jsme shlédli i náměstí
Zelný rynk a prošli se brněnskými uličkami k zaparkovaným autobusům.
K tématu “Březen – měsíc knihy“ jsme si pozvali Knihadýlko, který otevírá hravou a laskavou
formou knihy dětem a také podporuje lásku dětí ke knihám. Divadýlko „Dobrodružný příběh
o pavoučkovi Čendovi a jednom velkém přátelství“ bylo nejenom pro dětské publikum
poučné, ale i zajímavě výtvarně zpracované.
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Dne 11. března jsme i přes malý počet dětí ve školce uspořádali karnevalovou veselici. Jak se
následně ukázalo, byla to i smutná tečka dalších možností akcí a dění nejen v mateřské škole.
Od 16. března do 8. května byla mateřská škola uzavřena z důvodu nouzového stavu a tím
byly zrušeny i veškeré aktivity s ohledem na koronavirovou epidemii. Nucená pauza byla
využita k provedení sanitárního úklidu ve vnitřních prostorách a také pracem na zahradě
mateřské školky.
Dobrou zprávou od pana starosty v době uzavření Mš Maršov, byla v rozpočtu schválená
částka 62 560,- Kč na nové šatní skříňky s botníky pro děti. Po schválení peněz ze strany obce
jsme šatní skříňky zadaly firmě MAKRA, která nám vyšla vstříc jak co se týče úprav nábytku
na míru, tak i termínu montáže. Ta proběhla v době prázdnin, dne 7. července.

Následně byla školka opět otevřena od 11. května, až do konce školního roku pak probíhal
omezený provoz.
Počátkem června jsme oslavili svátek dětí v prostředí zahrady mateřské školy. Děti se zapojily
do plnění úkolů, které je měly dovést až k pokladu. Další akcí v mateřské škole byl program
pasování předškoláků na školáky, který se uskutečnil dne 17. června.

Závěrem školního roku 2019/2020 byl výukový program dne 22. června v Ekocentru Baliny
se zaměřením na dřevo a naladěním se společně na letní prázdniny.
V září jsme přivítali děti nově přijaté do mateřské školy a s pomocí fotografií domů od dětí
společně poznávali Maršov a okolí.
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Opět po roce k nám zavítalo maňáskové divadlo Šternberk s lidovými pohádkami.
Také jsme znovu pozvali Knihadýlko s prázdninovým příběhem O červeném klubíčku.
V říjnu nás čekalo pouštění vyrobených papírových dráčků a bohužel také další uzavření
mateřské školy, tentokrát na 14 dní. Dne 11. listopadu jsme si prožili martinský čas a dětem
připravili i cestu k pokladu. Pomocí rozsvícených lucerniček a indicií děti našly malé překvapení.
Blíží se čas Adventu a my bychom touto cestou rády poděkovaly za vstřícnou spolupráci obci
Maršov a popřály všem pěkné prožití vánočních svátků.
Katka Sáblíková a Lenka Lajcmanová Mš Maršov

Obecní knihovna Maršov
Tak, jako minulá léta jsme i letos našim občanům poskytovali knihovnické služby, a to
i přes celostátní pandemii COVIDU-19. V současné době se zdá, že omezení daná krizovou
situací se již rozvolňují. Přesto však ale platí nařízená přísná hygienická opatření, takže
prozatím je místní knihovna i nadále, a to především k omezenému prostoru pro návštěvníky, uzavřena.
V letošním roce jsme se setkali s problémy týkající se opakovaných poruch a nakonec
výměny centrálního serveru v Kuřimi. Přesto však i nadále pokračujeme v elektronické
katalogizaci knih. Doufáme, že v příštím roce bude celá akce katalogizace knih do elektronické podoby ukončena.
Při této práci vyřazujeme starší knihy abychom vzhledem k nedostatečnému prostoru knihovny uvolnili místo pro knihy nové. Z tohoto důvodu zveme nejen čtenáře, ale i ostatní
občany, aby si přišli vybrat z řady desítek zajímavých titulů, které si mohou zdarma ponechat.
Velice nás mrzí, že jsme se letos nemohli setkat s dětmi z místní mateřské školky. Věřím, že
tato tradice setkávání se v příštím roce podaří.
Závěrem chci poděkovat našim občanům za přízeň, přeji všem krásné svátky vánoční
a doufám, že se všichni roce 2021 ve zdraví setkáme.
Vaše knihovnice Vlasta Hrazdírová

Myslivecký spolek Maršov
Spolek má 21 členů a hospodaří na ploše 680 hektarů pozemků. Každý rok se zapojuje do kulturních akcí obce. Na rok 2020 plánoval uspořádat dvě akce. V dubnu Den země a v prosinci
Poslední leč. Pandemie a vyhlášení vládních opatření nám nedovolil akce uskutečnit. Věříme,
že se zákeřnou nemoc podaří porazit a v roce 2021 akce uspořádáme.
Myslivecký spolek Maršov přeje všem občanům veselé Vánoce a do nového roku 2021 hodně
zdraví.
Za myslivecký spolek Jaroslav Bytešník
5

Sbor dobrovolných hasičů Maršov v roce 2020
První akcí v roce 2020 byla pro náš sbor Výroční valná hromada konaná 11. 1. 2020. Byla to
po pěti letech valná hromada volební, kdy členská základna sboru zvolila nový spolkový výbor. Starostou sboru se stal Jan Dvořák ml., místostarostou sboru Stanislav Nasadil a ve
funkci velitele zásahové jednotky nadále pokračuje František Musil.
V sobotu 15. 2. 2020 uspořádal náš sbor jako každým rokem ostatkovou masopustní veselici.
Během dne chodily maškary spolu s harmonikářem obcí a zvali občany na večerní ostatkovou
zábavu konanou v hostinci Na Posedu. Za masopustní maškary chodili obcí nejen členové
sboru, ale i místní občané, za což jim převelice děkujeme.
Večer proběhla masopustní veselice s hudbou J-Band a s bohatou tombolou.

21. 2. 2020 zajistil náš sbor okrskovou Výroční valnou hromadu okrsku Svatoslav, konanou
v Maršově, v hostinci Na Posedu. Valná hromada byla opět volební a byl na ní zvolen nový
okrskový výbor.
V období mezi 14. až 16. srpnem měl náš sbor uspořádat Tradiční maršovské krojované hody.
Bohužel situace s koronavirovou pandemií zasáhla do všech oblastí lidského života včetně
spolkových aktivit. Byť už v srpnu byly koronavirové opatření veskrze uvolněné, nechtěli jsme
nic riskovat a po nelehkém rozhodování všech zainteresovaných, jsme letošní hody v Maršově zrušili.
Během roku 2020 byl prozatím výjezdové jednotce sboru dobrovolných hasičů Maršov vyhlášen dvakrát požární poplach. 1x požár lesa a 1x požár traktoru v lese.
Kromě zásahů se členové jednotky seznamovali s příslušnými zákony a předpisy, probíhal výcvik s technikou, školení, kondiční jízdy, odborná příprava, úklid požární zbrojnice a okolí.
Provedli jsme údržbu a nutné opravy na vozidle CAS 25 a další techniky. Na žádost jednotky
obec Maršov zakoupila mimo jiné: plovoucí motorové čerpadlo, nový skládací požární hliníkový žebřík a další nutné vybavení. Rovněž byla v hasičské zbrojnici zbudována úložná stěna
na zásahové oděvy a osobní vybavení členů zásahové jednotky. Za toto vše obci patří velké
poděkování.
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Vážení spoluobčané, Sbor dobrovolných hasičů Maršov Vám přeje v dnešní nejisté době
šťastné, veselé a klidné prožití vánočních svátků a bohatou nadílku pod stromečkem. Do
nového roku pak zejména hodně zdraví, štěstí, úspěchů a splněných přání.
Budeme doufat, že to situace dovolí a že se ve zdraví všichni setkáme na akcích, které pro
vás připravujeme na rok 2021.
27. 2. 2021 – maršovské ostatky
13. – 15. 8. 2021 – tradiční krojované hody
Za SDH Maršov Jan Dvořák, starosta sboru

Činnost
Spolku přátel vojenské historie
Maršovští hraničáři
v roce 2020

Spolkovou činnost v roce 2020 jsme zahájili na besedě a setkání s veteránem RAF, příslušníkem
311. československé bombardovací perutě a 111. operačně výcvikové perutě RAF,
radiotelegrafistou-střelcem Tomášem Lomem v Komunitním centru pro válečné veterány
Brno. Úžasné setkání se skromným hrdinou s pozoruhodným osudem.
Hluboká úcta a respekt!!!
Pokračovali jsme spolkovou Výroční valnou hromadou konanou 08.02. 2020.
Bohužel během února a března přišla covidová pandemie a spolkový život se v České republice
prakticky zastavil. Náš spolek přišel o spoustu naplánovaných akcí.
Mimo jiné o ples „Setkání s historií“ ve Šlapanicích, dvě třídenní akce „Boj o most“ v Ivančicích
a „Veveří–Eichhorn 1945“ na hradě Veveří, hraničářský den v Maršově, Vojenský pochod ČR,
atd…
Neseděli jsme ale jen s rukama v klíně. Brigádničili jsme v Parku Františka Síse pod kinem
a ušili jsme vlastnoručně cca 40 kusů roušek, které jsme předali na OÚ Maršov.
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75. výročí Dne vítězství 8. května jsme oslavili trojicí pietních aktů. Položili jsme kytice
u pomníku padlých v první a druhé světové válce a u pomníku legionářů v Maršově,
u pomníku rudoarmějců v sousedních Lažánkách, za účasti starosty obce Lažánky
pana Katolického a zástupců obce a u pomníku padlého rudoarmějce na Šmelcovně.
Na všech pietních aktech nás doprovázel starosta obce Maršov pan Synek.
Díky koronavirovým opatřením a nařízením vlády se pietních aktů mohli zúčastnit pouze
členové spolku a zástupci obcí (do 10 osob), navíc bez účasti občanů. Při této příležitosti jsme
také představili malou spolkovou novinku. Rozšířili jsme spolkové aktivity i na období druhé
světové války, konkrétně na Rudou armádu v období 1942–1945 (ve velmi omezené míře i na
prvorepublikové četnictvo) a poprvé jsme tak na veřejnosti oblékli rudoarmějské uniformy.

Sobotní den 27. června jsme díky rozvolnění koronavirových opatření strávili v Poličce na
dětském dni nejen pro hendikepované děti, pořádaném spolkem Vraťme jim úsměv z.s. Krásná
akce plná parádních vystoupení, atrakcí a překvapení pro děti i dospělé.
Za náš spolek jsme předali finanční dar, petvíčka sesbíraná mezi členy spolku, postavili jsme
malé vojenské ležení (už z našich nových replik dobových stanů, které jsme si nechali na
zakázku vyrobit), při komentovaných přehlídkách jsme představili legionářskou a
rudoarmějskou výstroj a výzbroj. Rádi jsme strávili čas ve společnosti kolegů a kamarádů
četníků z Četnické stanice Kuřim a náš nový spolkový rekrut si svou první akcí v našich řadách
vysloužil spolkové ostruhy.
Na závěr můžeme říci, že motto pořádajícího spolku bylo naplněno a vystoupení a atrakce
opravdu vrátily úsměv na tváře dětem, pro které byl tento den pořádán. A to je tou největší
odměnou!
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Poslední srpnový víkend 28. - 30. 8. jsme strávili na naší nejmilejší akci Mladějov – Blosdorf
1915-2020 v Mladějově u Moravské Třebové. V pátek příjezd, stavba tábora, porada velitelů a
noční táborový život. V sobotu slavnostní nástup, pietní akt u pomníku padlých v Mladějově,
bitevní ukázka s podtitulem Gorlice 1915 a následující „Bitva v lese“.
V neděli po snídani balení a návrat domů,
Akce se účastnilo cca 260 účinkujících, 2 letadla, 4 obrněné vozy, polní kanón, parní vlak atd...
Sobota 26. září se nesla
v duchu naší účasti na
Pochodu
České
státnosti, jež byl letos
výjimečně spojený s
Vojenským pochodem
České republiky. Pochod
se navrátil do krásného
Lednicko-valtického areálu a jeho okolí. Šli jsme trasu 23 km. Náš spolek je na obou pochodech
vždy organizátory mile přivítán a nemůže chybět společné foto.

Na podzim začal opět řádit ve velkém covid-19 a došlo k dalšímu rušení akcí.
O víkendu 24. - 25. 10. jsme měli plánovali výstavu ke 100. letům od návratu ČS legií
do vlasti. Proběhnout samozřejmě nemohla. Výročí vzniku republiky 28. 10. jsme oslavili
za skromné účasti dvou členů našeho spolku, dvou četníků z četnické stanice Kuřim
a starosty p. Synka, položením kytic v Maršově u obou pomníků a v Kuřimi u pomníku padlých.
Stejně tak na Den válečných veteránů jsme pouze v soukromí, byť v uniformách, zapálili svíce
u maršovských pomníků.
Celoročně jsme se věnovali i údržbě parku F. Síse pod kinem. Letos jsme v něm odpracovali
19 hodin a ze spolkové pokladny putovalo na údržbu (hnojivo pro růže, kytice a svíčky
k pomníkům) cca 1.900 Kč. V roce 2021 zde chceme zbudovat chodníky ze zámkové dlažby.
Vážení spoluobčané, každým rokem Vás na tomto místě zveme na Štědrodenní punč. Jestli
se letos uskuteční, je ve hvězdách. Vývoj pandemické situace tomu žel nenasvědčuje. Přesto
budeme do poslední možné chvíle doufat, že se situace zlepší a punč bude!
Vážení spoluobčané, SPVH Maršovští hraničáři vám přeje šťastné a veselé prožití vánočních
svátků a bohatou nadílku pod stromečkem. Do nového roku pak zejména hodně zdraví,
štěstí, životní pohody a splněných přání.
Za SPVH Maršovští hraničáři, Jan Dvořák, předseda spolku
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Moravský BiVoj, z.s.

V našem spolku se již tradičně scházíme v přátelském duchu na různých akcích,
a to jak sportovních, tak i společenských. Aktivně se podílíme na akcích, při kterých si
připomínáme slavná výročí spojená se vznikem republiky a bojem za její samostatnost.
Akce, které organizujeme nebo se na nich podílíme, v Maršově zahrnujeme do projektu
"Maršov zdravá obec a místní Agenda 21". Svou činností přispíváme k zdárnému naplňování
tohoto projektu.
Nejinak tomu bylo i v roce 2020. Naše snaha však byla narušena koronavirovou krizí. Proto
některé akce nebyly uskutečněny a některé jsme pořádali jen jako soukromé, bez účasti širší
veřejnosti.
Ze sportovních akcí jsme absolvovali dne 25.01. 2020
podzemní pochod v pohraničním opevnění Hůrka, spojený
s návštěvou vojenského muzea v Králíkách.
V Maršově také organizujeme 1 x týdně prostná cvičení s
prvky jógy. Ta však byla od března do května přerušena
krizí. V září jsme cvičili do doby, kdy nám počasí dovolilo
cvičit venku.
V rámci společenských akcí se věnujeme také akcím
pro děti. Např.: 15.08. "BiVojův lov kance" u rybníku
Bahňák; 29.08. účast na Dětském dnu v Lesním
Hlubokém a 05.09. účast na dětském dnu v Maršově.
V rámci připomínek výročí jsme v Maršově 08.05. uctili
pietou Den vítězství nad německým fašismem a 27.06.
jsme vzpomněli na významné maršovské rodáky
Františka a Vladimíra Síse. Na jejich počest a na počest
našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka jsme 13.09. uspořádali turistický pochod v okolí
Maršova.
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Z významných událostí a výročí jsme si připomněli např.: 24.01. 75. výročí zavraždění českých
vlastenců-Moravanů v Breslau na ústředním hřbitově v Brně; 07.03. 170. výročí narození
našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka na Masarykově náměstí v Brně; 27.04. 75. výročí
osvobození Brna v Novém Lískovci; 02.07. 103. výročí bitvy u Zborova v Blansku;
27.08. 76. výročí Slovenského národního povstání na náměstí SNP v Brně; 30. 08. 102. výročí
úmrtí por. Jana Gayera v Hradci Králové;
30. 09. 75. výročí osvobození Československa
v Brně v rámci vzpomínkové akce "Nebe plné
hvězd"; 28. 10. 102 výročí vzniku Republiky
československé v Soběšicích, Tišnově
a Maršově; 11. 11. Den válečných veteránů
na Ústředním hřbitově v Brně a v Tuřanech;
14. 11. 102. výročí ukončení Velké války
(1. světové) - Den válečných veteránů
v Maršově.
Dne 30.08. jsme se zúčastnili bojové ukázky "bitvy
u Lipjag", konané v Hradci Králové.
Na všech provedených akcích jsme reprezentovali
nejen náš spolek, ale i naši obec. Bližší informace o
činnosti
našeho
spolku
získáte
na
https://www.facebook.com/m.bivoj/.
Projekt "Maršov zdravá obec a místní Agenda 21"
předpokládá vytvořit zdravé ovzduší v obci,
prodchnuté vzájemnou vstřícností a podporou.
Náš spolek má zájem se na této činnosti i nadále
aktivně podílet.
V době, kdy nás ohrožuje koronavirus, přejeme všem hlavně pevné zdraví a veselou mysl.
A v novém roce mnoho radostných chvil.

Za Moravský BiVoj předseda spolku Ivan Němec

"Maršov zdravá obec a místní Agenda 21"
V rámci výše uvedeného projektu v naší obci byl v prosinci 2019 proveden kulatý stůl. Na něm
byly naplánovány akce na rok 2020 včetně časového, prostorového a personálního upřesnění.
Vzhledem ke koronavirové krizi nemohla být řada akcí uskutečněna. Více než na společné
hromadné akce se jednotlivé spolky soustředily na dodržování nařízených opatření proti šíření
viru. Snahy, vyvolané potřebou ozdravit naši společnost na těle, musí být v souladu se snahami
ozdravit naší společnost na duchu. Proto některé akce, které nemohly být organizovány
společně, byly organizovány jako soukromé. Takže povědomí na důležité historické milníky
bylo zachováno. I o těchto akcích by bylo třeba se podělit s občany a napsat krátkou upoutávku
na web. stránkách obce. Tuto činnost zatím provádí pouze spolek Moravský BiVoj.
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Pravidelné plánování akcí na následující rok bude (bylo) provedeno po zasedání
zastupitelstva obce dne 16. 12. 2020. Protože uzávěrka příspěvků do zpravodaje byla dříve
nemůžeme na těchto stránkách informovat o naplánovaných akcích na rok 2021.
K získání bližších informací doporučuji navštívit internetové stránky obce:
www.marsov.cz/mistni-agenda-21/.
Do nového rok nám všem přeji naplánování a provedení řady nezapomenutelných akcí, které
nebudou rušeny mimořádnými opatření.
Ivan Němec

Kulturní okénko
Co se týče kulturních akcí v naší obci, byl na ně letošní rok bohužel velmi chudý. Příčinou byla
koronavirová krize, která významně ovlivnila kulturní dění nejen v naší vesnici, ale měla
neblahý vliv na kulturu a každodenní život na celém světě vůbec.
Ale i přes toto úskalí se nám přece jen podařilo uskutečnit pár akcí pro veřejnost, které skli dili jak u našich občanů, tak i u těch „přespolních“ velký úspěch.
První takovou větší akcí, kterou zorganizovala naše obec, bylo nám všem již dobře známé

Filmové léto 2020 Kinematografu bratří Čadíků

Skupinka dobrovolníků, která se každoročně podílí na tomto projektu, k nám zavítala dne
29.07. 2020. Ve dnech 30.07. – 02.08. 2020 se pak v rámci této akce promítaly následující
filmy:
30.07. – Hodinářův učeň
31.07. – Na střeše
01.08. – Poslední aristokratka
02.08. – Afrikou na pionýru
Stejně jako minulý rok, tak i letos se promítání zúčastnil poměrně vysoký počet diváků, a to
jak maršovských, tak i těch „přespolních“. Toto byl neklamný ukazatel toho, že i letošní
ročník Filmového léta 2020 Kinematografu bratří Čadíků slavil velký úspěch nejen v naší obci,
ale i v rámci celé České republiky. V Maršově se v rámci této akce vybralo přesně 16.000 Kč.
Vybrané peníze poputují jako obvykle Nadaci Konto Bariéry. Počasí nám opět přálo, lidé se
skvěle bavili a ještě přispěli na naše tělesně postižené spoluobčany. A to bylo hlavním
účelem této celorepublikové akce.
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Dětský den a návštěva sv. Mikuláše
V sobotu dne 05.09. 2020 proběhla v naší vísce další kulturní akce určená tentokrát hlavně
dětem.
Více informací o této veřejné akci naleznete v článku níže.

Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vám představit náš staronový spolek pod novým názvem Maxxi-vity.
Účelem našeho spolku je pořádání různých společenských akcí nejen pro děti, ale
i pro dospělé. Jedná se především o akce sportovní, kulturní či hudební. Máme několikaleté
zkušenosti s pořádáním různých akcí, takže se máte na co těšit.
Letos se nám podařilo v září pořádat Dětský den, který se velmi vydařil, účast byla hojná,
pozvání a své umění předvedli šermíři, Vikingové, knížecí skupina Morava, Moravský BiVoj
a další…podařilo se zajistit i pár stánků, kde bylo možno zakoupit grilované sýry, medovinu,
voňavou keramiku či hračky. Dále měli možnost nejen ty nejmenší děti ale i dospělí nechat se
zkrášlit v nehtovém studiu, dát si tetování anebo si nechali nádherně namalovat obličej.
Počasí nám přálo, a tak jsme závěrem mohli shlédnout i ohňovou show znojemské skupiny
Albion. Po celé odpoledne bylo pro děti připraveno i několik soutěží.

Veškeré fotky již nyní najdete na našich FB stránkách Maxxi-vity.
Dále se nám podařil uskutečnit Pochod Mikuláše s jeho družinou, kde jsme po cestě navštěvovali hříšníky, u kterých si rodiče přáli naši návštěvu. Dokonce až na Šmelcovnu si nás
pozvali.
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Také bychom Vám chtěli sdělit, že po Novém roce (datum bude vyhlášen rozhlasem
a na našich stránkách) budeme znovu otevírat kroužek Maxíček a to pro děti ve věku
od 6 let, kde budeme s dětmi tvořit různé věci, budeme se snažit rozvíjet jejich schopnosti
a talent a hlavně se jim chceme věnovat i jinak než na akcích. Kroužek bude vždy v pondělí
a ve čtvrtek a Vaše děti budou provázet „tety“ Hanča, Líba a Anet. Termín, místo a čas bude
ještě upřesněn.
Foto z minulých let

Závěrem bychom Vám všem chtěli popřát klidné prožití svátků Vánočních a v Novém roce
pevné zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a dětem nejen dobré známky ve škole, ale i spoustu
úspěchů a kamarádů.
Těšíme se na Vás.
Za tým Maxxi- vity Jana Dvořáková

Naši jubilanti
Již druhým rokem chodí členové našeho zastupitelstva poblahopřát našim spoluobčanům,
kteří dosáhli významného životního jubilea 70ti, 75ti, 80ti, 85ti, 90ti a více roků.
Jako dárek obdrží jubilanti od zástupců vedení obce Maršov věcný dar ve formě dárkového
koše a knihy.
Svá významná životní jubilea letos oslavili tito občané:
pan Pavel Ostrý - 70 let
pan Jaroslav Šebek – 70 let
paní Marie Oulehlová – 70 let
paní Sylva Bešterová – 70 let
paní Věra Synková – 75 let
paní Blanka Kosíková – 75 let
paní Marie Tunkrová – 75 let
paní Drahomíra Háčková – 75 let
paní Ludmila Smolíková – 75 let
paní Anežka Valentová – 75 let
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paní Helena Chladová – 80 let
paní Ludmila Zavřelová – 80 let
pan Lumír Kučera – 85 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme!
P.S. od starosty:
V letošním zpravodaji jsme pro Vás připravili jedno překvapení. Asi všichni znáte svého
spoluobčana pana Antonína Zavřela. Dostali se mi do rukou jeho psané povídky z mysliveckého prostředí. Četl jsem je s velkým zájmem, o jednu se chci s Vámi podělit a složit tak
„Tondovi“ poklonu.

Statečný jezevčík
Je příjemné sobotní ráno 10. prosince 1988 myslivecká sezona v plném proudu.
Hospodář mysliveckého sdružení Šmelcovna vítá nastoupené účastníky honu na zvěř drobnou
v honebním okrsku Maršov, určuje závodčí a seznamuje všechny s rozsahem honu, počtem
lečí a způsobem jejich provedení. Pro hon vybraný úsek honitby zahrnuje z počátku pole s
četnými remízky, pokračuje přes vzrostlý jehličnatý les „Malná“ a navazující rozsáhlý březový
háj „Jalovčí“ až k severozápadní hranici se sousedním sdružením.
Lovečtí psi dávají najevo svou loveckou nedočkavost napínáním vodítek, kterých by se
hrozně rádi zbavili a rozeběhli se po honitbě. Je mezi nimi i šestiletý GIN – drsnosrstý jezevčík
z ROTAIBLE, těšící se velké přízni všech členů sdružení pro vynikající práci na stopě i na barvě,
zejména však pro nebojácnost při střetu se zvěří černou.
Úvodní povinné formality skončily a hon započal. Padají rány a jsou i prvé i když
skromné úlovky zvěře bažantí z remízkové leče. Druhou lečí v lese hon úspěšně pokračuje do
té doby, než je dán pokyn k jeho zastavení. Důvodem je právě GIN, který při pobíhání lesem
zachytil liščí stopu a jde po ní vytrvale až k noře „U bílé skály“, do které bez sebemenšího
zaváhání a se zuřivým štěkotem vniká. Výsledek tohoto jeho počínání nenechal na sebe dlouho
čekat. Po několika minutách uniká z nory liška, nabírá kurs na druhou stranu od střelců a tak
bez rány mizí v lesním porostu. Jezevčík však z nory nevychází.
K místu události přichází majitel GINA a všemi navyklými způsoby jej vyvolává.
Poměrně dlouhou dobu je z hloubi země slyšet štěkot, ten ale postupně slábne až po sléze
zaniká úplně. Příští půlhodina je věnována úvahám, co dál. Majitel ujišťuje sebe i ostatní, že
jeho pes není v této noře, kterou je vlastně propadená jedna z mnoha štol po těžení
manganové rudy v padesátých letech, poprvé a že se z ní určitě dostane a k svému majiteli
vrátí. Všichni tedy zaujímají svá předchozí stanoviště a hon pokračuje.
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Kolem třetí hodiny odpoledne je hon ukončen, ale GIN se dosud neobjevil. Jeho majitel
spolu se dvěma přáteli se vrací k noře, znovu obcházejí všechny východy, pískají, volají – ale
marně. Smutná nálada všech tří, ale hlavně majitele, se na „poslední leči“ po skončeném honě
v kulturním domě přenáší i na ostatní. Nikomu není do zpěvu, ale všichni se vzájemně
utěšujeme, že se z nory náš jezevčík přece jenom dostane.
Naděje na návrat se nevzdává především jeho majitel, který hned ráno opět obchází
noru a nejbližší okolí – bezvýsledně. Jeho návštěvy těchto míst se opakují po celý příští týden,
vrací se však pokaždé s prázdnou. A tak on i celé sdružení se smiřují se skutečností, že GIN je
nenávratně ztracen, jeho dřevěný příbytek v rohu dvora osiřel. Nikdo z nejbližších přátel
majitele se nediví, když při každé vzpomínce na GINA jen s námahou potlačuje chlapské slzy.
Život však jde dál a náš přítel, ač nerad se smiřuje se svou ztrátou a na rozhraní roku
navazuje kontakt s chovnou stanicí Zbytkův dvůr, kde si zamlouvá odběr štěněte, pochopitelně
stejné rasy.
Je čtvrtek pátého ledna 1989 čtyři hodiny ráno. Náš přítel vychází na zápraží svého
rodinného domu, aby před odchodem do zaměstnání popravil skromné domácí hospodářství,
když v tom najednou směrem od zahrady slyší táhlé bolestné zakňučení. Zpozorní a se
zatajeným dechem naslouchá nenadálým zvukům a vyhlíží směrem odkud přicházejí. A věřte
nevěřte, od zahrady do dvora se potácí vychrtlé zvířátko, oplakávaný GIN. Vrátil se! Po
sedmadvaceti dnech zajetí!!!
Když jej překvapený majitel zajíkavým hlasem zavolal, reagoval opět zakňučením a po
břiše se k němu připlížil. U nohou se převrátil na záda a rozplakal se. Stejně jako hned nato
jeho majitel. V obou případech však to byly slzy štěstí ze šťastného shledání.
Poté dostaly události rychlý spád. GIN, plnou srst jílovitého bláta a špíny, podstoupil
očistnou koupel a přijal prvé občerstvení v podobě teplého mléka. Měl ho zapotřebí, vždyť
pobytem pod zemí ztratil pět kilogramů své váhy! Co asi musel všechno prožít v neustálé tmě!
Co mu sloužilo v tomto hrůzném prostředí za potravu? Žížaly, brouci či zbytky po liščích
hodech? Kde se v tomto tvorečkovi vzalo tolik síly a statečnosti, že z bludišť podzemí
manganových štol, tunelů, odboček a větráků dokázal najít po tak dlouhé době cestu zpět ke
svému pánovi? Jak veliké je pouto přátelství mezi němou tváří a člověkem, které mnohým
lidem chybí! Škoda, že tato člověku tak věrná a přítulná němá tvář neumí mluvit! V tomto
případě by to bylo ještě vyprávění na několik zimních večerů!
Nyní, po šesti měsících, je už GIN opět „fešák“. Díky péči majitele a celé jeho rodiny má
už opět svoji váhu, chuť do života a ani po tak trpkých, až příliš krutých zkušenostech se nebijí
žádné liščí nory. Inu, je to pan GIN!!!
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