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VŠEM ČTENÁŘŮM ZPRAVODAJE PŘEJEME KRÁSNÉ A RADOSTNÉ
VÁNOCE A V NOVÉM ROCE PŘEDEVŠÍM ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ.
HORNÍ MARŠOV – náměstí asi před 100 lety
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Výsledky voleb

do zastupitelstva obce konaných ve dnech
10. a 11. října 2014 – volební okrsek Horní Maršov
Zapsáno voličů celkem

848

Vydáno úředních obálek

442

Odevzdáno úředních obálek
Účast voličů celkem

Milí čtenáři,
právě se vám dostalo do rukou poslední letošní
číslo zpravodaje. Máme za sebou komunální volby.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří k nim přišli.
Letošní volební účast nedosáhla takového čísla, na
které jsme bývávali v naší obci zvyklí. Myslím, že
je to škoda, nicméně volební účast je svobodným
právem každého. Děkuji všem, kteří svého práva
využili. K tomu bych rád připojil ještě jedno osobní
poděkování za podporu a možnost vás další čtyři
roky oslovovat jako starosta obce. Děkuji moc.
Bilancování akcí roku 2014 a to, co nás čeká
v roce 2015, bych opravdu rád nechal jako v minulých letech na první jarní číslo zpravodaje. V
čase adventním je možná spíše namístě trocha
zklidnění a věnování se svým blízkým, na které
mnohdy v uspěchané době nemáme příliš času.
Jako čerstvý zážitek bych chtěl zmínit setkání u
vánočního stromu. Sousedské popovídání bez
velkého „humbuku“ - jen tak, nad trochou svařáku
či čaje. Velmi a z celého srdce nám přeji, abychom alespoň pár nastávajících dní rozdávali spíše
úsměvy a dobrou náladu. K tomu ještě přáníčko
již takřka tradiční : Hooodně radosti a velký kus
toho „pokakaného“ štěstíčka po celičký příští rok.
Ing. Pavel Mrázek, starosta obce

441
52,12%

Výsledky dle jednotlivých stran:
1. Sdružení nezávislých pro Horní Maršov

3 mandáty

Radek Hofmann

136 hlasů

Tadeáš Hlinka

113 hlasů

Rudolf Hofer

105 hlasů

2. Maršov do Evropy

3 mandáty

Milan Drahník

93 hlasů

Lucie Hudcová– rezignace – náhradník RNDr. Jiří Kulich

92 hlasů

MUDr. Jarmila Maňhalová– rezignace – náhradník Adam Strakoš

90 hlasů

3. Maršov – brána Krkonoš

9 mandátů

Ing. Pavel Mrázek

316 hlasů

Ervín Schreiber

278 hlasů

Mgr. Eva Hloušková

253 hlasů

Bc. Božena Vojtěchová

227 hlasů

Lada Karlíková

206 hlasů

Vendelín Duch

238 hlasů

Ilona Vaňousová

205 hlasů

Jan Heřman

239 hlasů

Mgr. Dušan Havlík

229 hlasů

Na ustanovujícím zasedání zastupitelstva obce dne 10. 11. 2014 složili předepsaný slib tito zastupitelé (v abecedním řazení: Milan Drahník, Vendelín Duch,
Mgr. Dušan Havlík, Jan Heřman, Tadeáš Hlinka, Mgr. Eva Hloušková, Rudolf Hofer, Radek
Hofmann, Lada Karlíková, RNDr. Jiří Kulich, Ing. Pavel Mrázek, Ervín Schreiber, Adam
Strakoš, Ilona Vaňousová, Bc. Božena Vojtěchová
Rada obce: Ing. Pavel Mrázek – starosta (uvolněná funkce)
Rudolf Hofer – místostarosta
Mgr. Dušan Havlík – radní
Ervín Schreiber – radní
Bc. Božena Vojtěchová – radní
Orgány zastupitelstva:
Finanční výbor – předseda Bc. Božena Vojtěchová
Kontrolní výbor – předseda Radek Hofmann

OMEZENÍ ÚŘEDNÍ DOBY OBECNÍHO
ÚŘADU HORNÍ MARŠOV NA KONCI
ROKU 2014

Něco z dětské radosti a tajemství
Vánoc, mnoho štěstí a hřejivé radosti
v celém příštím roce přeje
za Obec Horní Maršov
Ing.
Ingg Pavel Mrázek,
Mráze
Mrázek starosta obce

Úterý 23. 12. 2013 – omezený provoz, podatelna uzavřena, známky na popelnice
a pytle na odpad v účtárně, 1. patro
Středa až pátek 24. 12. 2014 až 26. 12. 2014 – obecní úřad uzavřen, svátek
Pondělí, úterý 29. až středa 30. 12. 2014 – omezený provoz, podatelna uzavřena,
známky na popelnice a pytle na odpad v kanceláři stavebního úřadu
Středa 31. 12. 2014 – obecní úřad uzavřen, dovolená
Čtvrtek, pátek 1. 1. 2015 až 2. 1. 2015 – obecní úřad uzavřen, svátek, dovolená
Děkuji za pochopení – Ing. Petr Skalský, tajemník Obecního úřadu Horní Maršov
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Plán zimní údržby
2014 – 2015

OKRUH Č. 2

Zajišťuje

BĚŽNÁ SITUACE: Obec Horní Maršov je pro potřeby zimní
údržby rozdělena do následujících okruhů, které jsou přiděleny
konkrétním smluvním zajišťovatelům zimní údržby:

OKRUH Č. 3

OKRUH Č. 1

od zrcadla po křižovatku u zámku (dokončí p. Jankuj),
zastávka Mechanika, zastávky Temný Důl, parkoviště a
zastávka u Hampla, přístupová cesta čp.3, přístupová
cesta Alberovský , Veselý výlet, Pod Třešňovkou, Mlýnská,
Kovářská, zastávka Temný Důl – křižovatka, parkoviště
Kopeček, dvůr technické služby, záloha – celý Horní
Maršov.

Zajišťuje

OKRUH Č. 4
Zajišťuje

pan Erwin Schreiber – řidič Zvonek, tel. 739 866 046,
728 379 194 ( Poláček, tel. 739 145 787)

OKRUH Č. 2

Promenáda, Pod Norou, K Vodovodnímu údolí, Pod
Černým vrchem čp. 188,189, k penzionu Honzík, cesta
Kobr, čp.223, Za Vodou až k hlavní silnici.

Zajišťuje

Zajišťuje

pan Dostál, tel. 605 724 089
OKRUH Č.5

OKRUH Č. 3

Zajišťuje

Zajišťuje

pan Jankuj, tel. 605 271 762
chodník od prodejny masna (náměstí) až po kostel (levá
strana směr Trutnov), parkoviště u zdrav. střediska MUDr.
Hančilové, Zdravotní dopravní služba Lippert, Slovany,
Lukášova, Valmadiho, Tippeltova, chodník Temný Důl
od penzionu Temný Důl až po most u masny na náměstí
(včetně), za prodejnou zeleniny, vinotéka, večerka.
pan Antal, tel. 605 882 206

OKRUH Č. 5

Maršov III, Horská ul., přístupové cesty pan Veselý, pan
Peška, pan Hudec, Malíškova ul., příjezd k faře, cesta ke
Kiškům, fara, chodník ke zdravotnímu středisku, most u
Očistného centra, cesta k penzionu Kobr, cesta Koniarík,
kopec Perný, cesta k Duchovým ml., dočištění chodníků
Temný Důl v případě potřeby.

Zajišťuje

pan Maxa (tel.777 616 942) – řidič L. Kaňka, tel. 604
382 204

OKRUH Č. 6

otočka + parkoviště Horní Albeřice, od Zvoničky – po
pana Bažanta čp.12 – otočka
POHOTOVOST v případě kalamitní situace + náhrada
za možné výpadky techniky nebo osob.

Zajišťuje

Zajišťuje

pan Šťastný, tel. 603 723 119

OKRUH Č.6

Zajišťuje

OKRUH Č. 7

Zajišťuje

OKRUH Č. 1

Zajišťuje

pan Erwin Schreiber – řidič Zvonek, tel. 739 866 046,
728 379 194 ( Poláček, tel. 739 145 787)

hasičárna, silnice od zrcadla po křižovatku u zámku,
náměstí, parkoviště restaurace Kneifel, autobusová zastávka most, Malá Ulička, ZŠ + MŠ + parkoviště SEVER,
Lipová ulice, čp.204, 205 až k mostu u Očistného centra,
Očistné centrum.
pan Jankuj, tel. 605 271 762
chodník od prodejny masna (náměstí) až po kostel (levá
strana směr Trutnov), parkoviště u zdrav. střediska MUDr.
Hančilové, Zdravotní dopravní služba Lippert, Slovany,
Lukášova, Valmadiho, Tippeltova, chodník Temný Důl
od penzionu Temný Důl až po most u masny na náměstí
(včetně), za prodejnou zeleniny, vinotéka, večerka.
pan Antal, tel. 605 882 206
Maršov III, Horská ul., přístupové cesty pan Veselý,
pan Peška, pan Hudec, Malíškova ul., příjezd k faře +
fara, cesta ke Kiškům, chodník ke zdravotnímu středisku,
most u Očistného centra, cesta k penzionu Kobr, kopec
Perný, cesta k Duchovým, dočištění chodníků Temný Důl
v případě potřeby.
pan Maxa (tel.777 616 942) – řidič L. Kaňka,
tel. 604 382 204
otočka + parkoviště Horní Albeřice, od Zvoničky – po
pana Bažanta čp.12 - otočka
POHOTOVOST v případě kalamitní situace + náhrada
za možné výpadky techniky nebo osob.
pan Šťastný, tel. 603 723 119
parkoviště u zdravotního střediska MUDr. Hančilové, ZŠ
+ MŠ + parkoviště SEVER, most u Očistného centra, cesta
k penzionu Kobr, cesta Koniarík, Pod Černým vrchem,
čp. 188,189, k penzionu Honzík, čp.223 – parkoviště u
domu s pečovatelskou službou, dále dle aktuální potřeby.
pan Finger, tel. 739 914 176, 603 318 816

DALŠÍ PODMÍNKY K PROVÁDĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY
1)

KOMUNIKACE MUSÍ BÝT PO CELÉ DÉLCE NEJDÉLE DO 5.30
SJÍZDNÁ OSOBNÍM AUTOMOBILEM!
Jestliže řidič nebude schopen daný úsek zprovoznit do 5.30, bude
volat koordinátora nebo pověřeného pracovníka, který jej povolal
do akce.

2)

Výjezd se koná na základě pokynu pověřených pracovníků
obecního úřadu dle jejich služeb a následně je třeba jim nahlásit
ukončení prací: Ing. Pavel Mrázek, Ing. Petr Skalský, Libor Janda,
Vendelín Duch, David Hudrlík
UKONČENÍ PRÁCE NÁHLÁSÍ ŘIDIČ TELEFONICKY NEBO
PROSTŘEDNICTVÍM SMS PRACOVNÍKOVI, KTERÝ JEJ DO
AKCE POVOLAL.

3)

EVIDOVAT DOBU (OD – DO) ÚKLIDU PARKOVIŠTĚ
a/ pan Lippert
b/ pan Klimeš, vinotéka
c/ zdrav. středisko MUDr. Hančilová
d/ večerka
e/ U Slunce

KALAMITA: V nutném případě pověřený pracovník oznámí
řidičům stav KALAMITA - v takovém případě se okruhy údržby
upravují následujícím způsobem:
od zrcadla po křižovatku u zámku (dokončí p. Jankuj),
zastávka Mechanika, zastávky Temný Důl, parkoviště a
zastávka u Hampla, přístupová cesta čp.3, přístupová
cesta Alberovský , Veselý výlet, Pod Třešňovkou, Mlýnská,
Kovářská, zastávka Temný Důl – křižovatka, parkoviště
Kopeček, dvůr technické služby, záloha celý Horní Maršov.

pan Dostál, tel. 605 724 089

LIBOR JANDA, koordinátor zimní údržby, tel. 733 792 525
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OKRUH Č. 4

hasičárna, silnice od zrcadla po křižovatku u zámku, náměstí,
parkoviště restaurace Kneifel, autobusová zastávka most,
Malá Ulička, ZŠ + MŠ + parkoviště SEVER, Lipová ulice,
čp.204, 205 až k mostu u Očistného centra, Očistné
centrum.

Promenáda, Pod Norou, K Vodovodnímu údolí, Pod
Černým vrchem, čp. 188, 189, k pensionu Honzík, cesta k
penzionu Kobr, čp.223 – parkoviště domu s pečovatelskou
službou, Za Vodou až k hlavní silnici.
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VOLEBNÍ SDRUŽENÍ MARŠOV – BRÁNA KRKONOŠ
Pavel Mrázek, Ervín Schreiber, Eva Hloušková, Božena Vojtěchová, Lada
Karlíková, Vendelín Duch, Ilona Vaňousová, Jan Heřman, Dušan Havlík, Jan
Puhlovský, Lucie Skalská, Petr Vávra, Jan Víšek, David Hudrlík, Lukáš Zadina

OBEC PRO RODINNOU DOVOLENOU, KDE SE DOBŘE ŽIJE
Děkujeme, moc děkujeme za podporu a důvěru. Slibovat se má jen to, co člověk může splnit. Za
nás všechny bych tedy chtěl určitě slíbit, že se budeme snažit, aby heslo v záhlaví našeho programu
nebylo jen prázdným heslem, ale každodenní skutečností. Díky!
Ing. Pavel Mrázek, starosta

Dole je přímo napojena na svolávací systém jednotky. To je v širokém okolí skutečně unikátní a
svědčí nejen o zodpovědnosti vlastníků budov,
ale i o důležitosti naší jednotky, která tak může
rychle a účinně zasáhnout skutečně již na samém
počátku požáru.

Plané poplachy
Na základě signálu EPS jednotka vyjela i k bytovému domu v Temném Dole ve dnech 3. října a
14. listopadu. V obou případech se však naštěstí
jednalo o sepnutí čidla bez vlivu požáru a tím o
planý poplach.

Požár nákladního vozidla

OBEC HORNÍ MARŠOV
Bertholdovo náměstí 102,
542 26 Horní Maršov

INFORMACE O CENÁCH VODNÉHO, STOČNÉHO A TEPELNÉ ENERGIE
Pro rok 2015 byly ceny vodného a stočného (VaK Trutnov) a tepelné energie (ČEZ Teplárenská
– Poříčí) stanoveny takto:
Vodné: 37,12 Kč/m3 (rok 2014 – 31,22 Kč) vč. DPH
Stočné: 32,49 Kč/m3 (rok 2014- 32,49 Kč) vč. DPH
Celkem: 69,61 Kč/m3 vč. DPH
***** V SOUČASNÉ DOBĚ SE JEDNÁ O NEJNIŽŠÍ CENU V ČR u srovnatelné společnosti a jednu
z nejnižších vůbec, a to dokonce i ve srovnání s cenami těchto společností v roce 2014
(http://www.vodarenstvi.com/vodne-a-stocne-2014.php) .

V pátek 10. října, devět minut po desáté hodině,
byl nahlášen požár nákladního automobilu v Janských Lázních. Jednotka pomocí vysokotlakého
vodního proudu začala hasit požár kabiny a podvozku nákladního automobilu Tatra 815, který se
rozšířil na okolní porost. Po dojezdu jednotek ze
Svobody nad Úpou a Trutnova byla jednotlivá
ohniska na podvozku vozidla lokalizována dalšími
dvěma proudy vysokotlaké vody. S ohledem na
nemožnost sklopit kabinu automobilu, a tím se
dostat k ohniskům požáru v motorové části, jsme
vyřezali motorový kryt přímo v kabině vozidla.
Teprve poté, pomocí D proudu se smáčedlem, se
podařilo požár úplně zlikvidovat a umožnit alespoň
kyvadlově provoz na silnici. Posléze jsme pomocí
sorpčních deček zlikvidovali ropné látky, které
unikly z poškozeného vozidla.

Tepelná energie: 387,59 Kč/GJ bez DPH – 445,73 Kč/GJ vč. DPH
(2014 – 378,88 Kč/GJ bez DPH – 435,72 Kč/GJ vč. DPH)

V Horním Maršově, 1.12.2014
Ing. Pavel Mrázek, starosta obce

Co nového u hasičů
Požár Obecního úřadu,
prověřovací cvičení
Ve středu 24. září, dvě minuty před sedmnáctou
hodinou, byl jednotce vyhlášen poplach pomocí
SMS zpráv zaslaných ústřednou elektrické požární
signalizace (EPS) Obecního úřadu v Horním Maršově a současně i velitelem jednotky pomocí nové
elektronické sirény. Hoří v klubovně Klubu důchodců!
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Na místě jsme po dojezdu obou cisteren jednotky
zjistili kouř valící se z oken klubovny, a proto jsme
do prostoru suterénu nasadili vysokotlaký vodní
proud i přetlakový ventilátor. Průzkumná skupina
našla v klubovně dvě osoby, kterým nasadila vyváděcí kukly a vyvedla je mimo budovu. Prozkoumaný
suterén jsme pak odvětrali přetlakovou ventilací,
ostatní prostory byly zajištěny dalším C proudem.
Takový byl průběh cvičení, o kterém nevěděla např.
ani překvapená úřednice stavebního úřadu, a které
díky prostoru zakouřeném mlhátorem působilo
věrohodně. Cvičení, které může prakticky a kvalitně
připravit jednotku na skutečný zásah. Jakékoliv dílčí
názory a chybičky byly totiž následně vyhodnoceny
a jednotka tak udělala maximum možného pro to,
aby byla opět o něco lépe připravena. Zároveň se
jednalo o funkční zkoušku EPS a za zmínku stojí,
že právě EPS zajišťující včasnou signalizaci požáru
nejenom v budově obecního úřadu, ale např. i v
bytovém domě manželů Ptáčkových v Temném

Vyproštění
havarovaného vozidla
Ve středu 22. října, devatenáct minut po šesté hodině ranní, bylo nahlášeno sjetí osobního automobilu
ze srázu mezi Horním Maršovem a Svobodou nad
Úpou. Na místě jsme zjistili, že automobil navíc
narazil do přilehlého objektu. Ve voze se již nikdo
nenacházel, provedli jsme odpojení akumulátoru,
kontrolu úniku náplní a po zdokumentování místa
nehody dopravní policií bylo auto vytaženo pomocí
navijáku zpět na vozovku.

Požár na Černé Hoře,
taktické cvičení
Ve čtvrtek 23. října, pět minut před patnáctou
hodinou, byl nahlášen požár kleče na Černé hoře
poblíž Sokolské boudy. Po příjezdu na Černou horu
jsme zjistili, že se jedná o taktické cvičení: kromě
naší jednotky zde byly i hasičské jednotky z Černého
Dolu, Svobody nad Úpou a Trutnova. Na místě jsme
se seznámili s možností využití retenční nádrže, která
slouží hlavně jako zásoba vody na zasněžování, ale
i jako požární nádrž. Právě z nádrže byla prováděna
dálková doprava vody pomocí čerpadel cisteren.
Voda se táhla hadicovým vedením asi 300 m od
nádrže a na konci vedení bylo využito šesti vodních
proudů. Během této dopravy byly simulovány různé
závady, abychom si také vyzkoušeli spolupráci a
komunikaci mezi jednotkami. Na závěr proběhlo
vyhodnocení celého cvičení.

Ošetření zraněných dětí
po výbuchu kamen

Otevření bytu
V úterý 4. listopadu krátce po půl deváté dopoledne
jsme byli povoláni k otevření zabouchnutého bytu
(s podezřením na nevypnutý spotřebič uvnitř) v
bytovém domě na maršovské hlavní ulici. Bez
poškození jsme na místě otevřeli okno speciální
sadou a za asistence Policie ČR vnikli do bytu. Po
prokázání totožnosti byl pak byt předán uživatelce.
Spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou
Ve středu 12. listopadu, krátce před půlnocí, nás
záchranná zdravotnická služba požádala o spolupráci
při snesení pacientky z bytu domu v Malé Uličce.

Trocha bilance
Konec roku opět svádí k tradičnímu bilancování
uplynulého období. K datu uzávěrky tohoto zpravodaje byla jednotka v uplynulém roce povolána
celkem k 24 událostem, z nichž bylo 5 požárů, 5
planých poplachů ( ke kterým se však vyjíždělo jako
k nahlášenému požáru), 10 technických pomocí,
2 dopravní nehody a 2 cvičení. V katastru naší
obce to bylo 14 událostí, v Janských Lázních 5,
ve Svobodě nad Úpou 2 a po jedné v Trutnově, v
Malé a Velké Úpě. Uplynulý rok přinesl i zajímavé
události, se nimiž jsme se dosud nesetkali. Jednou z
nich je zajištění požární ochrany města Janské Lázně
naší jednotkou. Jedná se o situaci nestandardní a
je potěšující, že nejen naše samosprávy si v rámci
Svazku obcí Východní Krkonoše dokážou pomáhat
a spolupracovat, ale že městu Janské Lázně umí v
této situaci pomoci právě naše jednotka. To je v
našem okolí opět nezvyklé. Městu Janské Lázně
samozřejmě přejeme úspěšné vyřešení problémů
a opětovné zřízení jejich funkční hasičské jednotky.
Další nezvyklé a zajímavé okamžiky uplynulého
roku, tentokrát velmi negativní, byly spojeny s
výsledkem centralizace operačního řízení jednotek. To se projevilo absolutním ignorováním naší
jednotky, a vlastně i naší obce, orgánem státní
správy, který by za normálního funkčního stavu
veřejné správy měl logicky kvitovat úroveň naší
jednotky. Opak však byl pravdou. Jednotka po
přesunu operačního střediska a změně poplachových plánů náhle nebyla povolávána nejen k
událostem v blízkém okolí, ke kterým to měla ze
všech okolních jednotek nejblíže (např. 11. března
k požáru rodinného domu v Dolním Maršově), ale
i k událostem přímo v katastru naší obce (např. 27.
ledna k otevření uzamčeného prostoru s dítětem
uvnitř nebo 7.srpna k úniku většího množství nafty).
Tedy k událostem vyžadujícím zásah hasičů na území
zřizovatele, který je financuje, a kterému je vlastně
takto znemožněno zajistit a ovlivnit pomoc svým
občanům. Boj velitele jednotky o nápravu tohoto
stavu přinášel nepochopení a absolutně neprofesionální reakce nejen z krajské, ale i z ústřední
úrovně, a vše vypadalo na doslova zoufalý boj s
neskutečným molochem. S molochem, který projevil
nezájem o reálný stav a spíše si hrál na jakousi
virtuální, úřednickou a absurdní válku podloženou

neprůstřelnými a zastaralými zákonnými normami
bez vlivu logiky. Vše vyvrcholilo v případě možného ohrožení většího počtu osob při nahlášeném
požáru hotelu v Janských Lázních, kam jsme byli
povoláni až po překvapivém zjištění, že existuje již
téměř pět měsíců zastupitelstvy schválená smlouva,
podle které zajišťuje požární ochranu v Janských
Lázních naše jednotka. Teprve poté byla smlouva
akceptována a jednotka, snad i díky (pro někoho
nepříjemné) neustálé snaze svého velitele začala
více zasahovat, a tím být samozřejmě prospěšná.
Události řešené v katastru naší obce v listopadu
jasně prokázaly význam a efektivitu místní jednotky.
Vždyť například 2. listopadu byla jednotka schopná
zajistit okamžitě předlékařskou péči najednou třem
dětem současně a to do doby příjezdu ZZS. Prakticky
u všech listopadových událostí v naší obci nebylo
potřeba zásahu dalších jednotek. Jedná se o jasnou
ukázku schopnosti místní jednotky, kterou by si
snad v případě skutečného zájmu mohl kdokoliv
uvědomit. Výsledkem našich výjezdů je včasná
a účinná pomoc sousedům, a o tu nám celou
dobu jde. Obdivuhodné je, že přes zmiňované
problémy členové jednotky nerezignovali, dokázali vytrvat v přípravě na mimořádné události a
prokázali schopnost při jejich řešení. V součtu je
to výsledek pravidelných (minimálně jednou týdně,
ale často i o víkendech prováděných ) výcviků a
školení, a to včetně specializovaných, o kterých
jsme vás informovali v minulém zpravodaji. Když
k tomu přičteme úspěch našich webových stránek
v soutěži o nejlepší hasičský web, podporu našich
hasičů výzvě "Na krev" společným dárcovstvím
krve, propagací hasičů, ale i naší obce na různých
akcích u nás či v okolí (např. zajištění trutnovského
Open Air Music Festivalu), není se rozhodně za co
stydět. Že tomu tak je, je zásluhou velitele jednotky
a všech jejích obětavých členů, ale i samosprávy
obce a hlavního představitele samosprávy - starosty naší obce. Vždyť vzájemnou spolupráci a
podporu nám mohou kdekoliv závidět. Výsledkem
je bezkonkurenční vybavení umožňující komplexní
záchranářskou činnost a kolektivní atmosféra překonávající všechny problémy.
Vám všem, svým sousedům a přátelům, přejí maršovští hasiči klidné a příjemné vánoční svátky a v
novém roce samozřejmě mnoho sil a úspěchů.
zaslal Ladislav Licek, více informací můžete nalézt
na www.hasicihornimarsov.cz

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
HORNÍ MARŠOV
CHYBÍ VÁM POHYB?
CHCETE SI ZLEPŠIT KONDICI?
POSTRÁDÁTE SPOLEČ NÉ ZÁŽITKY?
VADÍ VÁM, ŽE VAŠE DÍTĚ NESPORTUJE?
Jděte mu příkladem a začněte cvičit! Právě teď!
Nikdy není pozdě!
FOTBAL – FLORBAL – VOLEJBAL
Přibudou další oddíly?

Zájemci volejte 603 218 346!
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V neděli 2. listopadu, sedm minut po dvacáté
hodině, jsme byli povoláni k požáru v budově
„soudu“ na maršovském náměstí. Na místě jsme
zjistili, že v jednom z bytů došlo k výbuchu kamen.
Nečekaně se roztříštila skleněná dvířka krbových
kamen a došlo ke zranění tří dětí, které se nacházely
v blízkosti topidla. Jednotka ještě před příjezdem
ZZS provedla předlékařskou péči všem třem dětem - ošetření ran po pořezání sklem a ošetření
popálenin. Zároveň jsme vybrali zbylé hořící palivo
z poškozeného topidla. Po příjezdu osádek ZZS a
DZS byly všechny děti převezeny do trutnovské
nemocnice, další hasičské jednotky(HZS kraje z
Trutnova a JSDH z Pece pod Sněžkou) nemusely
již zasahovat, událost byla přehodnocena z požáru
na technickou pomoc a poškozené topidlo bylo
protokolárně vyloučeno z užívání.

Na místě události jsme pomohli transportovat
osobu do sanitního vozidla.

str. 6.

Co se děje v základní a mateřské škole
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORNÍ MARŠOV
Vás zve ve čtvrtek 22.1.2015 od 15.00 do 17.00

NA ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY
Zápis bude proveden v budově ZŠ. Zápisu jsou povinny se zúčastnit děti narozené od 1. 9. 2008 Do 31. 8. 2009.
Pokud rodiče budou žádat o odklad školní docházky svého dítěte, musí se zápisu zúčastnit a o odklad požádat
při zápisu, kde jim bude sdělen další postup.

Co vám nabízíme:
… Výuku v nové školní budově s nejlépe vybavenými učebnami v okolí!!!
… Nadstandardně vybavenou počítačovou učebnu s neomezeným přístupem k internetu, dataprojektorem a širokou nabídkou výukových
programů ke každému předmětu jak na 1., tak na 2. stupni
… Čtyři interaktivní tabule s online připojením a výukovými programy
… Výuku v menších třídních kolektivech a individuální přístup
… Výuku angličtiny již od 1. třídy
… Pestrou nabídku mimoškolní zájmové činnosti – keramická dílna vybavená pecí, hrnčířským kruhem, kroužek železničních modelářů,programování,
sportovní kroužky, dramatický, mineralogický,fotografický a počítačový kroužek, kroužky cizích jazyků – angličtina, ruština, flétny
… Internetové žákovské knížky přístupné z jakéhokoli počítače připojeného k internetu
… Mimořádnou péči žákům s vývojovými poruchami učení – nepovinný předmět vedený dyslektickou asistentkou, logopedická preventistka
… Začátek vyučování je upraven tak, aby navazoval na příjezdy autobusů hromadné dopravy
… Využití sportovního areálu a počítačové učebny i mimo výuku
… Ranní i odpolední družina

Zápisní list a žádost o přijetí si mohou rodiče vyzvednout předem v ředitelně zš, školní družině, v mateřské
škole, nebo přímo při zápisu, popřípadě stáhnout ze školních internetových stránek (www.Zshornimarsov.Cz/
stazeni/formulare)

Co je nového u maršovských
prvňáčků?
Tak už máme za sebou téměř tři měsíce školní docházky. A co se u nás změnilo? Poznáme s jistotou
některá písmenka a umíme z nich složit slabiky a
jednoduchá slova. Opustili jsme Živou abecedu
a začínáme číst ve Slabikáři celé věty o Tomovi,
jeho rodičích a sestřičce. Z uvolňovacích cviků
se vyvinula písmenka a ta se učíme psát do nové
písanky. V matematice stále porovnáváme počty
prvků a většina z nás už docela dobře sčítá a odčítá
do pěti, někteří dokonce bez pomoci počítadla. V
prvouce se dozvídáme plno zajímavých věcí ze
života okolo nás a dobře se orientujeme v ročních
obdobích a měsících. A na papírových hodinách
umíme určit a nastavit čas.
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Ale jsou věci, které se nám ještě příliš nedaří: někdo
stále ještě neumí sedět v lavici a při psaní i čtení by
raději klečel. Jiný stále zapomíná, že nemůže mluvit,
kdy chce, ale musí se přihlásit, když chce něco říct,
a neskákat paní učitelce do řeči. A příprava věcí na
lavici před hodinou? Někdo si připraví věci hned a
pak má i čas si pohrát se stavebnicí. Jiný má na lavici
i pod ní pořád nepořádek. Každý jsme zkrátka jiný,
všichni se snažíme být šikovnými žáčky a dobrými
kamarády, aby nám spolu ve škole bylo dobře.
Mgr. Helena Kotková

Přírodověda zase trochu jinak….
Jednou z mnoha výhod práce dětí ve spojených
třídách, ročnících je aplikace průřezových témat pro
oba ročníky. Žáci čtvrtého a pátého ročníku zvládají
práci ve skupinách, dokážou si rozdělit úkoly, navzájem
si plnění zadání kontrolují a závěr umí smysluplně
prezentovat. Toto vše děti plně aplikovaly během
listopadového projektu o zdravém životním stylu,
podzimní přírodě a nabídky krásných procházek
v okolí Horního Maršova. V úvodních hodinách
vznikly „cestovní kanceláře“, jejichž „zaměstnanci“ při
tematických vycházkách mapovali vhodné i nevhodné
trasy pro aktivní turisty, maminky s kočárky, občany
vyššího věku a samozřejmě i děti samotné. Do předem
připravených archů byly zaznamenávány informace o
krásách a barvách přírody, zajímavých zahrádkách,

zákoutích a samozřejmě o výskytu různých živočichů.
Po cestách byl zároveň sbírán přírodní materiál, který
posléze posloužil jako hmatatelný důkaz pěkného
maršovského prostředí. Po zpracování informací do
velkých plakátů, které prezentovaly jednotlivé cestovní
kanceláře, si děti navzájem nabídku a své poznatky
předaly, předháněly se v originalitě nabízených míst
a sportovních aktivit v našem městě, dokázaly kladně
ohodnotit práci druhých. Vznikly tak velice krásné
práce s fotkami, pohledy, mapami, nabídkou aktivního prožití dovolené v Horním Maršově. Důkazem
úspěchu tohoto projektu je stále přítomný hlouček
dětí před vyvěšenými plakáty, ze kterého je slyšet: „Jé,
tady to znám, tady bydlím, tudy chodím do školy…!“
Mgr. Markéta Tučková,
třídní učitelka 4. a 5. třídy

Spolupráce mezi prvňáčky
a deváťáky
Tak tedy jenom krátce o našich prvňáčcích a o
nás. Začíná další měsíc a my přicházíme za našimi
prvňáčky na hodinu českého jazyka. Ze začátku se
trochu ostýchají, ale po chvíli nám s úsměvem a
obdivuhodnou chutí do učení ukazují, co všechno je
už jejich paní učitelka Kotková naučila. Do písanek
se učili psát písmeno T a po zbytek hodiny jsme
společně skládali slabikové puzzle. Naši prvňáčci
s „velkými kamarády“ zvládnou všechno. Už se za
nimi zase těšíme.
Barbora Kopecká z 9. třídy

Hledači drahokamů aneb
mineralogický kroužek
na naší škole

Podpořeno Královéhradeckým krajem

Výlet na Bodies Revealed
(výstava o lidském těle)
KJ/ …paní učitelka nás vzala až do Brna vlakem
na výstavu. Byla to ale dálka, od 5.00 na cestách
až do 20.27. Cesta byla super, vždy jsme seděly s
Hankou a Domčou u učitelky a nasmály jsme se.
MG/ ...jeli jsme moderním vlakem a cesta rychle
ubíhala. Když jsme se dostavili na místo, tak tam
byla taková fronta, že jsme museli asi hodinu čekat,
ale zas tak nám to nevadilo, protože zde byly krásné
slečny z ostatních škol.
JB/…po tom, co nás omrzel slovní fotbal, konečně
dorazila průvodkyně a mohli jsme jít dovnitř.
TM/…chlapce nejvíce nadchla půvabná průvodkyně
z lékařské fakulty v Brně.
…na výstavě bylo mnoho zajímavých exponátů.
Mimo jiné nedonošený plod, plíce kuřáka nebo
i srdce.
KJ/ …hrůza to čekání, ale stálo nám to za to. Z
celé výstavy se mi líbilo na konci rozřezané tělo a
výklad o penisu, protože jsem se u toho nasmála
s paní učitelkou.
JB/ …byly zde kosti, žíly, orgány, vývoj dítěte v děloze, plíce kuřáka, které vypadaly opravdu strašně.
Někteří lidé by se měli nad sebou zamyslet.
MG/ …myslím, že jsme si z té výstavy toho hodně
odnesli, všechna ta ústrojí, ledviny, plíce, játra,
krevní oběh celého těla atd. Na koci prohlídky
jsme poděkovali a zatleskali průvodkyni…
TK/…celý výlet se podobal brannému dni. Přestupovali jsme jak diví, ujížděly nám vlaky, hledali jsme
v jízdních řádech další, reklamovali jsme místenky,
podle mapy jsme putovali po Brně za výstavou,
nakupovali jsme, jedli jsme ve vlaku, na nádraží, v
nákupním centru, v sedě i za chůze, nadávali jsme
na zpoždění, společně jsme se smáli a povídali si.
Celý výlet za poznáním nám hodně dal a moc se
povedl. Jsme rádi, že jsme mohli tuto unikátní
výstavu vidět na vlastní oči a všichni se těšíme na
další společná dobrodružství.

Výtvarný sál naší školy byl zaplněn žáky od 1. po
9. třídu, přičemž přední místa obsadilo nejvděčnější
publikum z mateřské školky. Po chvilce přípravy
jednoduchých kulis začal žáky školy bavit zajímavě
koncipovaný program, který oslovil nejen nejmenší
diváky v prvních řadách, ale i zpočátku nedůvěřivě
zhlížející nejstarší žáky 8. a 9. třídy. Příjemně a nenásilně sestavený program oslovil veškeré žactvo
i jejich pedagogy, kteří z projevu divadelní čtveřice
mohli zavzpomínat na melodie a diskotékové hity
svého mládí. Podmanivě až pohádkově laděné
dialogy upoutaly především ty nejmenší. A ty ostatní
především písně nejznámějších filmových pohádek
a filmů, které brzy vystřídaly melodie z muzikálů a
nejnovějších filmových děl naší i cizí provenience.
Zajímavé divadelní vystoupení vtipně zapojilo do
celého programu nejprve nejmenší žáky, ale postupně oslovovalo a vtahovalo i žáky starší. Krásné
a čisté hlasy herců bravurně předváděly známá
pohádková dueta z filmové pohádky Šíleně smutná
princezna, Tři oříšky pro Popelku či jiných notoricky
známých dětských filmů a po chvíli prvotního
ostychu umožnily se připojit i přihlížejícím divákům.
Brzy tyto písně vystřídaly melodie a hity starších
i současných muzikálů a ve finále následovaly
diskotékové „pecky“ sedmdesátých a osmdesátých
let minulého století. Finále celého vystoupení bylo
zakončeno bujarou diskotékou, která za chvíli vtáhla
většinu diváků k tanci. Konečný zážitek z koncertu
s živými herci a čistými a podmanivými hlasy byl
nesmírný a okamžitě změnil pochmurnou podzimní
náladu na nespoutané veselí a radost.
Mgr. Pavel Blatník

Základní škola Horní Maršov
Vás zve na

PŘEDVÁNOČNÍ
ZPÍVÁNÍ NA
SCHODECH
KDY: 18. 12. 2014 od 16.30
(od 17.00 – dílničky pro děti)
❖ Chcete si prohlédnout nové
vybavení základní a mateřské školy?
❖ Chcete si prohlédnout třídy svých
ratolestí? ❖ Chcete si zazpívat?
❖ Chcete si zavzpomínat?❖
Nevybrali jste ani jednu
z možností, přesto PŘIJĎTE,
JSTE VÍTÁNI! Vánoční
občerstvení zajištěno!

¨
Podepsán kolektiv žáků 8. třídy pod vedením třídní
učitelky

Muzikálové představení
Dne 21. listopadu žáci ZŠ i MŠ v Horním Maršově
absolvovali produkci pěveckého i hereckého vystoupení mladé čtveřice herců z divadla Slunečnice.
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V loňském školním roce jsme nabídli žákům nový
kroužek, který vyplynul z iniciativy a zájmu jednoho
z našich pedagogů, a to kroužek mineralogický.
Protože se pan Blatník mineralogii věnuje již dlouhá
léta a navíc vyučuje přírodopis v 9. třídě, rozhodl se
poskytnout zatím svou řezačku a leštičku. Je nám
jasné, že takové zařízení bychom těžko mohli sami
pořídit. Ve spolupráci s obcí a za podpory grantu z
Královéhradeckého kraje se nám podařilo zakoupit
osvětlené vitríny, kde žáci mohou zhlédnout různé
minerály, které zatím ve škole máme. Dále v těchto
vitrínách prezentujeme práci žáků z mineralogického
kroužku. Členové kroužku se zabývali zejména řezáním a leštěním minerálů. Výstupem se stal katalog
fotografií těchto minerálů a fotografií práce žáků
doplněný základními informacemi. Jeho součástí je
i brožurka o vývoji mineralogie v naší oblasti. Na její
tvorbě se podíleli i žáci deváté třídy v rámci výuky
přírodopisu. Tento katalog bude sloužit v dalších
letech k výuce jak na druhém, tak na prvním stupni.
V rámci našeho tradičního „Zpívání na schodech“ mohou návštěvníci zhlédnout nejen vystavené materiály
v osvícených vitrínách, ale i již zpracovaný katalog.

Cílem našeho projektu bylo podpořit zájem žáků o
přírodu a o regionální geologické dějiny.
Mgr. Eva Hloušková

str. 8.

Předvánoční
čas v mateřské
škole
Čas těšení na Vánoce jsme si ve školce
krátili spoustou tvořivých činností, seznamováním s legendami a vánočními tradicemi.

V prvním týdnu si děti připomněly svátek sv. Barbory,
která dětem do punčochy nadělila spoustu sladkostí.
Pro zlobivé děti nechybělo uhlí ani brambory.
Ve třídách si děti připravily adventní kalendáře a
adventní věnce.
V prvním adventním týdnu třída Ježečků napekla
perníkové čerty, které si děti ozdobily polevou a
želatinovými medvídky. Malým Motýlkům napekla
paní Ševcová s Aničkou perníkové hvězdičky, které
si děti ozdobily polevou a barevným sypáním.
Přípravy na Vánoce pokračovaly výrobou vánočních přání a dekorací pro rodiče. Celé adventní
období probíhal nácvik vánočního představení
pro rodiče. V posledním týdnu před Vánocemi
nás čeká divadelní představení v Janských Lázních.
Odpoledne děti předvedou rodičům, co se za celý
Advent naučily. Po představení dětí " My se čerta
nebojíme", zazvoní ve školce zvoneček a rodiče
s dětmi rozbalí dárečky, které Ježíšek přinesl pod
vánoční stromeček.

Přejeme Vám krásné Vánoce a v roce
2015 jen samá příjemná překvapení.

POWER JOGA

Děti a učitelky z mateřské školy

Mateřské centrum

Hrošík
Hledáme šikovné maminky a tatínky, kteří
mají chuť zapojit se jakýmkoliv způsobem do
chodu mateřského centra, nebo pomoci s
organizováním akcí pro děti. Prosím, volejte
na tel. 604 580 671 nebo pište na e-mail :
ilcav@seznam.cz / Těšíme se na Vás.

VÝTVARNÁ DÍLNA pro
rodiče s dětmi od 2 do 6 let
Vždy v úterý 1 x za 14 dní
13. 1., 27. 1., 10. 2., 24. 2., 10. 3., 24. 3.
od 15.00 do 16.00.
Cena, dle použitého materiálu, 20 – 45 Kč.
Tvoříme objekty, kreslíme a malujeme z různých
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materiálů: tradiční materiály - temperky, vodovky,
pastelky, tužka, modelína, eco, novodobé a
přírodní materiály – plastové kelímky, láhve, papírové krabice, obaly na vejce.., přírodniny - pecky,
listy a věci, které nás běžně obklopují a třeba už
ztratily svou funkci. Vítány jsou i děti, které zatím
nevydrží delší dobu tvořit, a tak většinu času
stráví raději v herně. Veškeré výtvarné pomůcky
budou k dispozici na místě. S sebou si vezměte
starší oblečení. Prosíme, objednávejte se na tel.
777 226 701 nebo nejpozději den předem na
e-mailu: mostekova.alena@seznam.cz.
Na tvoření s Vámi se těší Alena Moštěková
a Alice Bartoníčková

Divadýlko
Každý měsíc se můžete těšit na interaktivní divadýlko pro děti: 3. 2. a 3. 3. 2015 od 17.30.

MC Hrošík, areál ZŠ Horní
Maršov
Cvičit budeme každý čtvrtek
od 16:00 do 17:00
Cena: 50,- Kč
V ceně je zahrnuto hlídání menšího
počtu dětí do cca 3 let (starší děti po
dohodě s lektorkou)
S sebou pohodlné oblečení a podložku
na jógu/karimatku

Další info na tel.:
Alice Bartoníčková
724 561 147

cvična, místo které bylo potřeba vytvořit pokoje, klubovnu, kanceláře) a
4 zaměstnance. V současnosti máme 29 zaměstnanců na 4 pobočkách a
vlastníme objekt bývalé fary v Horním Maršově – DOTEK – Dům obnovy
tradic, ekologie a kultury, a chaloupku nad Honzovým potokem.

A co máme před sebou?
Pevně věříme, že nás čeká ještě spousta práce, ať už při zkvalitňování
nabídky vzdělávacích programů, tvoření a vymýšlení nových zajímavých
akcí, práce na dalším zvelebování a vylepšování fary. Doufáme, že i nadále
bude o naši práci zájem a že budeme potkávat zajímavé a vstřícné lidi.
Hana Kulichová
www.sever.ekologickavychova.cz
www.facebook.com/ekocentrum-dotek

PODZIMNÍ DĚNÍ V MARŠOVĚ

SEVER
je v Horním Maršově
už 20 let
Ani se tomu nechce věřit, ale v letošním roce jsme
oslavili 20. výročí založení naší organizace. Na
podzim 1994 vzniklo občanské sdružení SEVER –
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, které
se usídlilo v podkroví zdejší základní školy.

Sametová revoluce
v Krkonoších
Asi 60 lidí se o druhé listopadové sobotě sešlo na bývalé maršovské faře,
aby společně zavzpomínali na revoluční události v Krkonoších před čtvrt
stoletím a pobesedovali s těmi, kteří se tehdy aktivně účastnili vzrušených
listopadových dnů v Horním Maršově, na Pomezních Boudách, v Janských
Lázních. Vzácným „přespolním“ hostem byl biskup Václav Malý. Příjemný
podvečer zakončili návštěvníci společným zapálením svíček a zpěvem české
hymny pod starou lípou u fary.
Následovalo promítání zajímavého filmu Odborný dohled nad východem
slunce, po kterém následovala beseda s jeho režisérem Pavel Göblem. Akci
připravil Paměť Krkonoš, z.ú. a SEVER za podpory Obce Horní Maršov.
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Naším cílem tehdy bylo a dodnes stále je, usilovat prostřednictvím
praktické ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem. Máme za
sebou dlouhou cestu, na které jsme se museli vyrovnávat s nejrůznějšími
obtížemi jako je např. trvalé shánění finančních prostředků (jako nezisková
organizace nemáme „své jisté“), vysoké pracovní vytížení (pracovní doba
po večerech a víkendech), nepodpora okolí, lidská závist atd. Na druhé
straně jsme měli obrovské štěstí, protože jsme na této cestě potkali řadu
dobrých lidí, ať už v řadách vlastních obětavých zaměstnanců, dobrovolníků,
přátel, podporovatelů, příznivců, sousedů – a to je ze všeho nejdůležitější.
Všem, kteří jste nám na naší cestě podali pomocnou ruku a podpořili
nás a potěšili vlídným slovem a uznáním, vřele děkujeme.
Zpočátku tvořily naši činnost převážně pobytové akce pro školy, v r.1995
vznikl první jarmark ke Dni Země v Horním Maršově, první semináře pro
učitele, ekologické kroužky. Spektrum činnosti se postupně rozrůstalo a rozšířili
jsme se o další pobočky (v Litoměřicích, Hradci Králové a Trutnově). Dnes
kromě týdenních pobytových programů poskytujeme i krátkodobé výukové
programy pro školy, letní tábory, vedeme celoroční specializační studia pro
pedagogy, koordinujeme školní projekty, vydáváme publikace a pomůcky,
provozujeme ekoporadny, jsme zapojeni do mezinárodních projektů…
Za 20 let prošlo našimi programy asi 150 000 dětí a mladých lidí, asi
12 000 pedagogů na seminářích a tisíce příznivců navštívilo osvětové akce.
Jako místní občané se s naší činností setkáváte tady v Maršově především
na různých akcích pro veřejnost – ať už jde o tradiční Dny Země, vánoční
pobejtky, festival DOTEKY, Masopust, řemeslné dílničky, žáci místní školy
a školky využívají naše výukové programy a spolupracují na různých
projektech. Od loňska jsme pro veřejnost znovu otevřeli prostory v nově
rekonstruované bývalé maršovské faře, denně je zde k dispozici návštěvnické centrum, můžete sem zajít na prohlídku historických interiérů, různé
výstavy či kulturní akce, děti si mohou pohrát se stavebnicí na hřišťátku
nebo s loutkovým divadlem.
S postupným rozšiřováním činnosti se zvyšoval i počet našich zaměstnanců a prostor.
V roce 1995 jsme měli k dispozici pouze pronajaté prostory v podkroví
zdejší školy, které jsme museli přestavět (původně tu totiž byla velká tělo-
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Svatomartinská neděle

tradiční české koledy v podání místního hudebního spolku Berthold.
Nemrzlo sice, ale podávané svařené víno či dýňová polévka přišly
mnoha návštěvníkům k chuti.
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se tentokrát odehrávala na bývalé maršovské faře (dnes DOTEK – Dům
obnovy tradic, ekologie a kultury). Sešlo se celkem asi 80 návštěvníků.
Někteří se nejprve posilnili vydatným obědem ve farské jídelně – jak
jinak než martinskou husou a martinskými rohlíčky - a poté se hlavně děti
vydaly na putování za martinskými pranostikami v okolí fary nebo se věnovaly výrobě světelných objektů, které pak posloužily k dotvoření tajemné
podzimní atmosféry. Kdo si nepřinesl vlastní lampion, mohl si jej posléze
sám vytvořit a nazdobit. Věřte, že ty vlastnoručně vyrobené lampiony byly
mnohem pěknější než kupované! Za soumraku přijel Martin na bílém koni a
následovala dramatická scéna, kdy se rozdělil o plášť s polonahým žebrákem.
Nakonec se děti vydaly do starého kostela pro martinské světýlko – sám
sv.Martin jim pomohl lampiony rozsvítit.

Vánoční pobejtek

Adventní věnce
Tradiční dílnu navštívilo asi 30 zájemkyň, které si v příjemné předvánoční
atmosféře přišly vyrobit adventní věnec. Seznámily se mj.s historií, původem
a významem symbolu adventního věnce. Za pomoci šikovných lektorek
SEVERu vzniklo velké množství různých originálních a nápaditých typů věnců.

Rozsvícení
vánočního stromu
Poprvé se v naší obci konalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu,
které připravil obecní úřad. U kostela na hlavní třídě se sešlo nevídané
množství diváků, kteří si poslechli vánoční verše recitované žáky ZŠ a
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K tradičním předvánočním akcím už neodmyslitelně patří pobejtek, ten
letošní byl v pořadí již osmnáctý. Tentokrát se ovšem poprvé konal v prostorách bývalé maršovské fary, provoněné cukrovím, perníčky, medovinou a
jedlovým chvojím… Návštěvníci si mohli vyrobit netradiční vánoční přáníčka
ze šišek a voňavé dekorace, nazdobit perníček či vyrobit pohlednici pomocí
vytlačení do kovové fólie. Komu se nechtělo vyrábět, mohl si prohlédnout
hravou a interaktivní výstavu Zapomenuté chutě Vánoc. Dětem bylo určeno
divadelní vystoupení „Radujme se, veselme se“ v podání Jarmily Vlčkové a na
závěr byli účastníci pozváni do starého kostela na koncert spolku Berthold,
který zazpíval koledy z Krkonoš i daleké ciziny.

Čtení
na dlouhé zimní večery
aneb tip na vánoční dárek
Sledujete populární vlastivědný pořad Toulavá
kamera? Možná nevíte, že letos na podzim vyšla
i stejnojmenná publikace – Toulavá kamera, 19
díl, kde jsou popsána zajímavá místa, která se v
tomto pořadu objevila. Kdo si nalistuje třináctou
kapitolu, počte si o Horním Maršově a pokochá
se fotkami, stojí to za to!
Hana Kulichová, SEVER

Zapomenutá chuť
Vánoc?

Přijďte a uvidíte, přivoníte, ochutnáte …
Hana Kulichová, SEVER

ZIMA V MARŠOVĚ

Masopust
Sobota 21. února 2015, sraz masek ve 14.00
Již 10. rok budeme slavit obnovenou tradici Masopustu!
Masopustní odpoledne můžete zahájit obědem na faře - budou se podávat
masopustní dobroty, ale je nutné se předem objednat.
Ve 14 hodin se všechny masky sejdou před střediskem ekologické výchovy
SEVER u budovy základní školy a společně se vydají na průvod obcí.
Ve 14.30 hodin nás čeká tradiční vystoupení masek na náměstí .
Od 15 hodin je pro malé i větší děti připraven karneval v pohádkovém sále
základní školy (vchod přes středisko SEVER), karneval bude jako vždy plný
živé hudby, soutěží a různých masopustních legrácek, zakončený divadelním
vystoupením. Bohatá tombola a samozřejmě lahodné občerstvení pro děti
i dospělé. Všechny masky mají vstup zdarma, ostatní 20 Kč.
Neváhejte a přijďte s námi oslavit konec legrace a začátek půstu.

Milí sousedé a přátelé,
přijďte si na chvilku společně zazpívat známé
vánoční koledy! Sejdeme se na Štědrý den
ve14.00 na maršovské faře v Biskupském
sále. Hlasovou základnu podpoří hudební spolek
Berthold. Srdečně zveme!
Hana Kulichová a Kateřina Klimešová
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Štědrovečerní hostina je však zajímavá, spíše než z hlediska zdravotního, po stránce lidopisné, a to starými obřadními pokrmy, hlavně
oplatkami s medem a česnekem, houbami, dále hrachem, vánočkami a
sušeným ovocem. Všechna tato starobylá obřadní jídla měla kdysi tajemný
význam, a tak se k nim pojila řada pověr, které se rozšířily časem i na
pokrmy jiné. Tak polévka se podává na Štědrý den proto, že je základem
života, ryby, aby lidé byli účastni lovu páně, černý kuba nebo houbovec
z hub, aby v rodině bylo štěstí po celý rok, zelí na ochranu před zimnicí,
knedlík, aby rodina byla stále syta, závin jablečný, aby se měla dobře,
řepa na ochranu před úplavicí, několik zrn jalovce proti moru a trochu
muziky, aby nebylo žízně při polní práci. Různé vánoční pověry jsou tím
významnější, že Štědrý den býval vlastně posledním dnem v roce. Není tedy
vyloučeno, že všechno ono hádání a věštění budoucnosti z rozkrojených
jablek nebo plovoucích skořápek ořechů i jiné předpovědi pocházejí z doby
velmi staré, kdy ještě Narození Páně bývalo počátkem nového roku. Zdá
se tomu nasvědčovati i to, že pro nynější Silvestr a Nový rok není vlastně
ustálených tradičních jídel, a pokud se takové pokrmy udržují, jsou prostě
opakováním jídelního lístku štědrovečerního.
Toto jsou slova z knihy Česká strava lidová, kterou v r.1945 napsala paní
Marie Úlehlová Tilschová, známá průkopnice správné výživy a autorka
mnoha kuchařských knih první republiky i poválečných let. Známé jsou její
publikace Rok v české kuchyni nebo Chuťový místopis.
Ale proč o ní píšeme právě v Maršovském zpravodaji? Možná vás to
překvapí, ale tato dáma třicet let jezdila na chalupu do Horních Albeřic a
řadu receptů a knih sepsala právě tady. Na chalupu dnes jezdí její vnučka,
paní Kateřina Brožová, která byla tak laskavá a zapůjčila nám různá vydání
kuchařek, originály rukopisů nebo jedinečnou babiččinu kartotéku receptů.
A tak vznikla výstava Zapomenutá chuť Vánoc, kterou můžete až do Tří králů
vidět denně na bývalé maršovské faře. Paní Marie provází celou výstavou
uspořádanou v duchu jejích zásad – upřednostnit potraviny lokální, sezónní:
“Chceme-li rationelně nakupovati, musíme se říditi také roční dobou
a krajem, v němž žijeme.” Nejlepší praktická a úsporná kuchařka, 1927
Dospělí si mohou prohlédnout kuchařské knihy, získat zajímavé recepty,
a děti si užijí Vánoce všemi smysly, dále zjistí, jak se potraviny dají uchovat, když nemáme ledničku, objeví, odkud pocházejí potraviny z našeho
vánočního stolu…

Zpívání koled na Štědrý den na faře

VÁNOČNÍ
KONCERT
27. 12. 2014
od 18 hodin v prostorách
novogotického kostela
Nanebevzetí Panny Marie
Tentokrát před publikum předstoupí varhanice paní
Jana Havlíčková spolu se členkou operního souboru
Národního divadla Praha
paní Pavlou Zobalovou.
PROGRAM
B. Smetana - Arie z opery Hubička, Večerní písně
A. Dvořák – Biblická píseň č. 4
Ch. Gound – Ave Maria
C. Franck – Panis Angelicus
F. Schubert – Ave Maria, Zastaveníčko
W. A. Mozart – Agnus Dei, Alleluja
směs koled a pastorel
sólová varhanní díla

Jménem SEVERu se na vás těší Milada Dobiášová
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