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ZDARMA

Zpravodaj vychází čtyřikrát do roka. Uzávěrka příštího čísla je 5. června 2015.
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Co s odpadem?
A) Fyzické osoby

Zdravím všechny čtenáře,
jaro klepe na dveře (doufám, že i v Maršově
a nejen v jižních krajích), a já jsem do prvního
jarního čísla slíbil bilanci akcí roku 2014 a přehled,
co se chystá pro rok letošní. Jelikož nerad „porcuji
kořist“ dokud ještě běhá, musím konstatovat, že
tento svůj slib splnit nemohu. V současné době
nemám potvrzené některé významné akce jako
opravu Albeřického potoka, práce na interiéru
našeho kostela, úpravu hlavní ulice, dotvoření parčíku vedle dětského hřiště. Prosím tedy laskavého
čtenáře o trpělivost a pochopení a ponechám vše
na celkový tabelární přehled v čísle „předprázdninovém“. Jsem optimista a věřím, že vše plánované
dopadne a bude zrealizováno.
Dobrá zpráva je, že se po podzimních volbách
povedlo ustanovit všechny výbory a pracovní skupiny. Na minulém veřejném zasedání zastupitelstva
byla schválena pod hlavičkou rozpočtového opatření č. 1 tzv. ostrá verze rozpočtu. Filosofií rozpočtu
pro rok 2015 je dokončení rozpracovaných akcí:
rekonstrukce objektu bývalé školky, kanalizace
a následné opravy komunikací. Pokračovat budeme v trendu použití 100% nájmů vybraných v
bytových domech na zlepšení stavu v bytových
domech. Z komunikací bude prioritou oprava
komunikací po výstavbě kanalizace – z dotace je
totiž hrazen pouze pruh o šířce cca 1,5 m. Zbytek
je k tíži investora, v tomto případě obce (byť pod
hlavičkou VaK Trutnov). Tuto podmínku jsme však
věděli dopředu, proto se také s údržbou dotčených
cest čekalo až na rok 2015.
Jako další dobrou zprávu vidím aktivitu při
přípravě kulturních a společenských akcí všeho
druhu. Všem moc děkuji a srdečně se připojuji k
pozvánkám na jarní akce. Na to přeji sluníčkové
a rozkvetlé jaro a vlastně i celý rok.
Ing. Pavel Mrázek, starosta obce

Směsný komunální odpad: Využijte popelnice s časovou nebo jednorázovou známkou nebo
pytle dodávané svozovou firmou (vše k zakoupení na obecním úřadě). Druhou možností je
donést či dovézt tento odpad do Očistného centra v jeho otvírací době (poplatek 3,0 Kč/kg).
Velkoobjemový směsný komunální odpad (tj. to, co patří do popelnice, ale nevejde se tam):
Lze odevzdat v otvírací době do Očistného centra (za poplatek 3,0 Kč/kg).
Plasty: Využijte žlutých plastových pytlů (k zakoupení na obecním úřadě, 5Kč/ks). Tyto
pytle dejte k popelnicím tak, aby je pracovníci obce mohli každé úterý ráno odvézt. Druhou
možností je donést či dovézt do Očistného centra v jeho otvírací době – v tomto případě
nemusí být odpad v zakoupených pytlích (odložení je zdarma).
Nápojové kartony (Tetra Pak): Vložte do oranžových pytlů (k získání na obecním úřadě
zdarma). Tyto pytle dejte k popelnicím tak, aby je pracovníci obce mohli každé úterý ráno
odvézt. Druhou možností je donést či dovézt do Očistného centra v jeho otvírací době – v
tomto případě nemusí být v zakoupených pytlích (odložení je zdarma).
Papír: Lze v krabicích či svázaných balicích nebo papírových pytlích dát k popelnicím tak,
aby je pracovníci obce mohli každé úterý ráno odvézt. Druhou možností je donést či dovézt
do Očistného centra v jeho otvírací době (odložení je zdarma).
Sklo: Dejte v krabicích, igelitkách či pytlích k popelnicím tak, aby je pracovníci obce mohli
každé úterý ráno odvézt. Druhou možností je donést či dovézt do Očistného centra v jeho
otvírací době (odložení je zdarma – avšak jen pro „Maršováky“).
Železný šrot, ostatní druhotné suroviny, baterie: Doneste či dovezte v otvírací době
do Očistného centra. Železo a barevné kovy je také možné uložit k popelnicím – obec je
sváží každé úterý ráno bez dalších poplatků.
Elektrospotřebiče (pozor – pouze kompletní!): Donést či dovézt v otvírací době do
Očistného centra (odložení je zdarma).
Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu: V období duben až říjen bude
v prostorách Očistného centra přistaven kontejner, kam lze uvedený typ odpadu zdarma
uložit (v rámci otevírací doby).
Nebezpečný odpad (nádoby od barev, zbytky chemikálií…): 2 x ročně je organizován
jeho odvoz – vždy je na vývěskách, webu a infokanálu zveřejněno datum a místo, kam
můžete odpad dopravit (většinou do Očistného centra).
Zbytky léků: Můžete odložit v Očistném centru v rámci otevíracích hodin, případně předat
v lékárně (Tř. Josefa II., č.p.78).

B) Právnické osoby (podnikatelé a OSVČ)
Postupují dle platného zákona o odpadech – smluvní vztah s firmou zajišťující odvoz a
likvidaci odpadů nebo provoz sběrných míst.

Obec Horní Maršov,
Bertholdovo nám. č.p.102, 542 26 Horní Maršov

NEBEZPEČNÝ ODPAD
NEBEZPEČNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU MOHOU FYZICKÉ OSOBY
(s trvalým pobytem na území obce nebo vlastníci nemovitostí v katastru obce)
ODLOŽIT ZDARMA v OČISTNÉM CENTRU v sobotu 18. dubna 2015, 9.00 – 15.00.
Bereme: lednice, TV, monitory, pračky, sporáky, fény a další elektronické zařízení, autobaterie, oleje, zbytky barev, obaly od barev, pryskyřice, rozpouštědla, léky, suché články
(monočlánky, baterie), pneu – pouze od osobních vozidel, zářivky, žárovky, výbojky atd.
Nebereme: azbest, sutě, lepenku, eternit, demoliční odpad, pneu od nákladních
vozidel a traktorů (podnikání)
V tomto termínu je možné v Očistném centru odložit komunální velkoobjemový odpad
za úplatu. Použité elektrozařízení pocházející z domácností lze v rámci zpětného odběru
odložit zdarma jako v běžné provozní době Očistného centra.
MOŽNOST ODLOŽIT ODPADY SE NEVZTAHUJE NA PRÁVNICKÉ OSOBY A NA
FYZICKÉ OSOBY S OPRÁVNĚNÍM K PODNIKÁNÍ, POKUD ODPAD VZNIKL
Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI !
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Očistné centrum
Horní Maršov
AKTUÁLNÍ OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí 8.30 – 15.00
8.30 – 16.00
úterý
středa 8.30 – 15.00
čtvrtek 8.30 – 16.00
8.30 – 15.00
pátek
sobota 8.30 – 12.00

CENÍK MATERIÁLŮ VYKUP OVANÝCH
V OČISTNÉM CENTRU

17 04 01

Mosaz kusová nová

70,00

17 04 01

Mosaz kohoutková

68,00

12 01 03

Mosaz třísky čisté

70,00

12 01 03

Mosaz raf. Fe Do 10%

17 04 01

Bronz kusová

12 01 03

Bronz. třísky

17 04 03

Olovo–závaží z disků

17 04 03

Olovo

17 04 04

Zinek kusový

10,00

17 04 06

Cín

15,00

50,00
108,00
70,00
3,00
25,00

20 01 33

Akumulátory Pb

9,00

16 02 16

Elektromotory

7,00

17 04 05

Chladiče Cu+Ms

60,00

17 04 02

Chladiče Fe –Cu

40,00

20 01 36

Elektroodpad

20 03 01

Komunální odpad

20 01 02

Sklo (Obec H. Maršov)

od 1,50
-3,00
0,00

(ceny jsou smluvní a pohybují se dle aktuální situace na trhu)

Kód odpadu:

Vykupovaný materiál:

Cena bez DPH / kg:

U odpadů uvedených pod následujícími kódy si, prosím, připravte občanský
průkaz (viz vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
v platném znění). Děkujeme za pochopení.

20 01 40

Železo 28 – smalt,lak

1,20

20 01 40

Železo 27 – do 4 mm

3,00

20 01 40

Železo 16 – od 4 mm nad 1,5 m

3,50

20 01 40

Železo netříděné, mix

2,70

20 01 40

Železo 12 – od 6 mm do 1,5m

3,70

12 01 01

Železné špony

2,20

20 01 40

Litina kusová

3,20

20 01 40

Železo 15 od 10 mm do 1 m

4,30

20 01 40

Nerez magnetická

3,50

20 01 40

Nerez kus. nemag.

15,00

Co znamenají značky na obalech?

12 01 01

Nerezové tř. nemag.

10,00

Určitě jste si už někdy všimli podobných značek na obalech. Říkají nám, z jakého materiálu je obal vyroben, a pomohou nám tak usnadnit třídění odpadu.

17 04 01

Měď raf. Fe do10%

40,00

17 04 01

Měď – drát nový

120,00

17 04 01

Měď kusová

110,00

17 04 01

Měď opředená

100,00

Měď – opalka
Měděný kabel s izolací

měď, bronz, mosaz
hliník
olovo
zinek
železo a ocel
železné kovy

16 01 18
17 04 11
17 04 06
17 04 07
20 01 40

neželezné kovy
kabely
cín
směsi kovů
kovy

Za výkup v Očistném centru odpovídá: Jan Kužel, mobil: 736 763 378.

110,00
5,00 –10,00

12 01 03

Měděné třísky čisté

16 02 16

Trafa z el.přístrojů

110,00

15 01 01

Kartón

1,00

20 01 01

Noviny a časopisy

1,80

20 01 40

Kompresor

3,00

7,00

20 01 40

Spalovací motory

2,00

15 01 02

PET

1,00

15 01 02

LDPE (igelit čirý)

2,00

17 04 02

Al víčka + plechovky

5,00

Al /Cu chladiče

48,00

17 04 02

Hliník kus, plech

20,00

17 04 02

Hliník – drát nový

34,00

17 04 02

Hliník – litý

23,00

17 04 11

Hliník. kabel s izolací

12 01 03

Hliník. třísky

10,00

12 01 03

Hliník raf. Fe do 10%

10,00

2,00

Tyto tři trojúhelníky nám sdělují stejnou informaci - takto označený obal
je z plastu - polyetylenftalátu , který je uveden po zkratkou PET nebo
číslem 1 anebo obojím. V praxi se můžete setkat i s dalšími druhy plastů:
1 PET
polyetylentereftalát
2 PE-HD vysokohustotní polyetylen
3 PVC
polyvinylchlorid
4 PE-LD nízkohustotní polyetylen
5 PP
polypropylen
6 PS
polystyren
Obaly ovšem nejsou jen z plastů, můžete si všimnout i značení dalších materiálů:
20 PAP
vlnitá lepenka – papír
21 PAP
hladká lepenka – papír
22 PAP
papír
40 FE
ocel
41 ALU
hliník
50 FOR
dřevo
51 FOR
korek
60 TEX
bavlna
61 TEX
juta
70 GL
bílé sklo
71 Gl
zelené sklo
72 GL
hnědé sklo
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17 04 01
17 04 11

17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
16 01 17

Zvláštní kapitolou jsou tzv. kombinované obalové materiály – tedy takové, které jsou složeny z
více druhů materiálů, které obvykle od sebe nejdou
snadno oddělit, nelze je recyklovat a měly by být
odloženy do běžné popelnice. Jsou označovány
číslem 81 – 99 nebo častěji jako C, popřípadě
C/převažující materiál. Např. C/PAP znamená, že
obalový materiál je kombinovaný z více materiálů,
převažujícím je v tomto případě papír, v případě
C/ALU je převažujícím materiálem hliník. Tyto
materiály jsou recyklovatelné jen teoreticky a končí
zpravidla na skládce či ve spalovně. Proto bychom
se jim měli - pokud je to jen trochu možné - už
při nákupu výrobků vyhnout a zvolit raději obal,
který lze recyklovat.
Hana Kulichová, SEVER

Blahopřání občanům
Sbor pro občanské záležitosti přeje vše nejlepší, především zdraví a štěstí,
všem spoluobčanům,kteří v prvním pololetí tohoto roku oslavili a oslaví
významná životní jubilea. Jsou to paní a pánové:
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Eva Císařová
Jarmila Dostálová
Růžena Korbelářová
Vladimír Zeman
Jaroslava Červinková
Vlasta Fleischerová
Jaroslav Ležák
Marie Faltová
Valerie Nevolová
Zdeněk Hauft
Jiří Hudrlík

Marie Teichmannová
Olga Urbanová
Růžena Alberovská
Věra Gricová
Andrej Radačovský
Vlasta Winklerová
Ludmila Holá
Anton Baculík
Helena Schreiberová
Irena Drahníková
Jindřich Míl

Helena Novotná
Alena Mindžáková
Ilsa Pavúková
Jarmila Dubová
Zdeňka Exnerová
Josef Rajlich
Bohumil Kučera
Milan Holeček
Jan Kavan
Voršila Kosová

Co nového u hasičů
Od data uzávěrky minulého čísla zpravodaje
jsme ještě v loňském roce byli povoláni ke
čtyřem událostem:

Planý poplach
V pátek 14. listopadu, dvanáct minut po páté hodině
ranní, spustilo čidlo elektrické požární signalizace
v bytě bytového domu v Temném Dole poplach
členům jednotky pomocí SMS zpráv. Po příjezdu
na místo bylo zjištěno, že došlo k selhání čidla
a jednotka nemusela zasahovat.

Požár penzionu
V úterý 9. prosince, pět minut po půl páté hodině
ranní, byla naše jednotka povolána k požáru penzionu v Mladých Bukách. K události vyjela všechna tři
vozidla jednotky. Na místě jsme společně s ostatními
jednotkami provedli lokalizační a likvidační práce
při požáru střešní konstrukce penzionu. Rozebírali
jsme zasažené části konstrukce vně i uvnitř objektu,
abychom umožnili dodávku hasiva ke všem ohnis-
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kům požáru. Uvnitř objektu jsme při hašení museli
použít dýchací techniku, vně objektu jsme využili
nastavovací žebříky.

Pád stromu na elektrické
vedení a dům
V sobotu 20. prosince, čtrnáct minut po dvaadvacáté hodině, byla jednotka povolána k odstranění
stromu spadlého na dráty elektrického vedení v
Temném Dole. Na místě bylo zjištěno, že spadlý
strom je zavěšen na drátech elektrického vedení
NN (400 V) a hřebenu střechy budovy penzionu
Temný Důl. Povolali jsme pohotovost ČEZ a po
odpojení tohoto úseku jsme posléze spadlý strom
postupně rozřezali motorovou pilou.

Požár osobního automobilu
V neděli 28. prosince, šest minut před třináctou
hodinou, jsme byli povoláni k požáru osobního
automobilu v Dolních Lysečinách. Ještě před naším
příjezdem přítomní občané zasáhli dvěma přenos-

nými hasicími přístroji a vozidlo bylo odtlačeno do
bezpečné vzdálenosti od chalupy.
Díky naší cisterně jsme nasadili vysokotlaký
vodní proud, kterým jsme požár rychle zlikvidovali ještě před příjezdem jednotky HZS kraje
z trutnovské stanice. Po vyšetření události bylo
poškozené vozidlo odtaženo a přístupová cesta k
blízké chalupě uvolněna.

V letošním roce nám byl vyhlášen
poplach dvakrát:

Náraz osobního automobilu
do domu
V neděli 4. ledna, minutu po půl jedenácté, byla
jednotka povolána k dopravní nehodě do ulice
Modrokamenná v Janských Lázních. Zjistili jsme
náraz osobního automobilu do zdi domu, vozidlo
bylo zaklíněno bokem o fasádu domu a podvozkem o opěrnou zeď, nehoda se naštěstí obešla
bez zranění. Vozidlo jsme proti pohybu zajistili
lanem ke stromu. Byl zjištěn únik oleje z motoru,
a proto jednotka provedla likvidaci uniklého
oleje sorpčními dečkami. Po vyšetření nehody
Policií ČR ve spolupráci s jednotkou HZS kraje a
místními občany bylo vozidlo vyproštěno pomocí
navijáků, hydraulického zvedáku a zvedacích vaků.
Po vyproštění jsme asistovali při odtahu vozidla
z nesjízdné části komunikace k vozidlu odtahové
služby. Při této události se v praxi osvědčily zvedací
vaky a připravené trámky na podložení zvedaných
vozidel z vybavení naší jednotky, protože místo
nehody nebylo dostupné automobilovému jeřábu
ani vozidlu odtahové služby.

A opět „nevýjezdy“
V prvních měsících letošního roku nadále trvá
operačním řízením zavedená ignorace místní působnosti dobrovolných jednotek a samospráv obcí,
o čemž svědčí nepovolání naší jednotky operačním
střediskem zatím ke čtyřem událostem. Všechny
se udály v katastru města Janské Lázně, pro které
zajišťuje požární ochranu na základě smlouvy naše
jednotka. Jednalo se o dopravní nehody ze dne 3.
ledna a 4. ledna a o nouzové otevření uzavřených
prostor ze dne 18. ledna a 24. února. Statisticky
je tedy prozatím potvrzeno: místním dobrovolným
hasičům je znemožněno zasahovat ve větším počtu
událostí, než v kolika jim je umožněno! Skóre, které
může být pro někoho trpce úsměvné, je, slušně
řečeno, nelogické, neekonomické a netaktické,
neboť i laikovi musí být jasné, že místní hasiči to
mají k občanům nejblíže (určitě blíže než z 20 km
vzdáleného města) a mohou zasáhnout rychleji. S
ohledem na naše vybavení však i účinněji a hlavně
bezpečněji. Například vozidlo vybavené sněhovými řetězy nebo lanovým navijákem umožňuje
zasáhnout určitě snadněji než vozidlo povolané
na nesjízdnou komunikaci bez tohoto vybavení.
Otevření uzamčeného automobilu s dítětem uvnitř
pomocí speciální sady na otevírání je otázkou
okamžiku a obejde se bez škody v porovnání s
destruktivním rozbitím toho nejdražšího okenního
otvoru, když potřebné vybavení není u jiných
povolaných jednotek k dispozici. V případě požáru
rodinného domu, ke kterému to máme nejblíž, a
přesto nejsme povoláni, už nemá smysl jakýkoliv
komentář. Statistické skóre tak není jen nelogické,
neekonomické a netaktické. Je zároveň velice nebezpečné. A to pro nás všechny už tak úsměvné
v budoucnu být nemusí. Proto náleží uznání zastupitelstvu naší obce, které na rozdíl od trvajícího
nezájmu „odborníků“ státní správy o změnu tohoto
stavu, na posledním loňském zasedání pověřilo

starostu obce odesláním žádosti o přeřazení naší
jednotky na předurčenost pro provádění právě i
technických zásahů, ke kterým nejsme povoláváni,
přestože tomu nic (kromě nezájmu státní správy)
nebrání. Žádost zaslaná starostou obce na krajské
ředitelství HZS zatím čeká k datu uzávěrky tohoto
čísla zpravodaje na odpověď…

Hasičský bál
V sobotu 14. února jsme uspořádali v místní
tělocvičně již tradiční hasičský bál. Od večera až do
rána k tanci kvalitně doprovázela jilemnická kapela
Koneckonců, ke zhlédnutí byla ukázka trutnovské
taneční skupiny Defect de - ice, v praxi pak bylo
možné vyzkoušet si hasičské dovednosti v další
netradiční hasičské soutěži. Během ní nebyla nouze
o dramatické okamžiky, naštěstí boje o vítězství
proběhly bez zranění. Letošní bál se pyšní velkou
účastí, za kterou všem zúčastněným děkujeme.
Zároveň děkujeme všem sponzorům, jejichž seznam
najdete na našem webu, za samosprávu naší obce
panu starostovi, zaměstnancům obecního úřadu
a vedení základní školy za pomoc při přípravě a
poskytnutí tělocvičny a nezbytného vybavení a
panu Milanu Šantavému za pomoc při zajištění
občerstvení. Poděkování náleží i žákům naší základní
školy za krásnou výzdobu tělocvičny.
Zaslal Ladislav Licek

str. 5.

Planý poplach
V sobotu 24. ledna, minutu před osmnáctou hodinou, spouští čidla elektrické požární signalizace
bytového domu v Temném Dole poplach jednotce
pomocí SMS zpráv. Po příjezdu do hasičské zbrojnice

je však velitel jednotky telefonicky informován
majitelem objektu, že došlo pouze k připálení
připravovaného jídla v jednom z bytů a citlivá čidla
nahlásila požár. Jednotka tedy k události nevyjíždí.

Více informací najdete na
www.hasicihornimarsov.cz
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Co se děje v základní a mateřské škole
Ohlédnutí za koncem
kalendářního roku

mimochodem můj nejoblíbenější český herec.“

Mikuláš 2014

„Po divadle jsme se jeli podívat na noční Václavské
náměstí, pak jsme se vrátili do hostelu a šli spát.“

Na naší škole se již stalo tradicí uspořádat pro děti
tzv. „mikulášské dopoledne“. To letošní si tradičně
připravili „deváťáci“ převlečení za Mikuláše s doprovodem. Během první vyučovací hodiny se tak
škola zaplnila anděly a čerty, kteří postupně navštívili
všechny žáky z 1. stupně. Mikuláš pochválil všechny
hodné a snaživé děti a čerti si zase s sebou chtěli
odnést ty zlobivé, ale všichni slíbili, že se polepší,
tak uvidíme...?
Po svačině jsme se přemístili do tělocvičny, která se
nejprve přeměnila v přehlídkové molo, kde se ale
místo modelek a modelů předvedli další čertíci a
andělé. Mikulášská porota vyhlásila vítěze a mohlo
se začít soutěžit v „čertovsky“ obtížných disciplínách.
Odměnou všem byla nejen sladká odměna, ale
také tanec na závěr.
Mgr. Petra Libřická

Předvánoční divadelní
představení
Dne 16. prosince 2014 navštívily děti 1. – 3. třídy
divadelní představení v Janských Lázních. V předvánočním čase děti zhlédly vánoční příběh – trochu
tradiční a trochu mimořádný. Vnímání Vánoc,
včetně příprav a událostí před nimi, rozehráli herci
na základě vztahu mezi rybářem a kaprem, kterého
se rybář snaží ulovit tak dlouho, až se mezi nimi
vytvoří zvláštní přátelství. Když uhodí mrazy a rybník
zamrzne, rybář si uvědomí, že kaprovi hrozí, že
se pod ledem udusí. Proto se vypraví k rybníku,
vyseká díru do ledu a kapra si odnáší domů. Chce
mu ukázat, jak prožívají Vánoce lidé, jaké dodržují
zvyky. Osamocený rybář a kapr stráví díky vánočnímu kouzlu krásný Štědrý večer.
Celý příběh se pokouší odpovědět na otázku, co
je smyslem vánočních oslav, co je pro náš život
a mezilidské vztahy důležité a co je jen pozlátko.
Příběh je dojemným, hravým a veselým vyprávěním o setkávání se a radosti sdílet sváteční chvíle
s blízkými lidmi, které máme rádi.
Všem dětem se příběh moc líbil a odměnily herce
dlouhým potleskem.
Mgr. Helena Kotková

( PJ )

„Všichni byli „nóbl“ oblečení. Bylo to úžasné, Miroslav
Donutil je podle mého nejlepší český komik a divadelní
hra to ještě potvrdila. Na konci všichni tleskali jako
zběsilí!“
( VR )

( VR )

„Ráno jsme se ještě vrátili na Staroměstské náměstí,
abychom viděli orloj.Výlet jsme si všichni užili a děkujeme
paní učitelce Koubové, že to s námi vydržela.“ ( AM )

Zpívání na schodech 2014
Po dvou letech jsme znovu připravili na konec kalendářního roku naše „Zpívání na schodech“.
Ve čtvrtek 18. 12. se již od 4. vyučovací hodiny začalo
s přípravami. Nechyběla ani generální zkouška, aby
vše odpoledne klapalo tak , jak by mělo. Letošní
„Zpívání“ bylo trochu netradiční, ale doufáme, že
se účastníci bavili stejně jako u těch předcházejících.
Program začal zpěvem tří koled, které na schodech
i před betlémem předvedli žáci 5. až 9. třídy za doprovodu paní učitelky M. Tučkové. Pak následovala
vystoupení dětí z první třídy, které přednesly básničky
s vánoční tématikou. Zbytek 1. stupně všechny jistě
zaujal vlastní koledou. Nechybělo ani vystoupení
dramatického kroužku a pan učitel Blatník společně s
L. Krausovou a N. Pelcovou zahráli na flétny vánoční
skladby, za nimi vystoupila se svou hrou na flétnu
ještě V. Dobiášová ze 3. třídy.
Závěr patřil vídeňskému valčíku v podání pana učitele
Blatníka a žákyně z 9. třídy – Barbory Kopecké.
Pak se s diváky rozloučila paní ředitelka a konferenciérka celého programu P. Libřická všechny pozvala
na vánoční dílničky a na vystoupení skupiny Countrygang. Druhou polovinu „Zpívání“ zahájili čtverylkou
členové skupiny „Countrygang“. V prvním patře si
pak návštěvnicí mohli ozdobit perníčky nebo sádrové
vánoční ozdoby, vyrobit ozdoby z plyšových drátků a
slaného těsta, pochutnat si na čaji atd. Doufáme se, že
se naše poněkud netradiční „Zpívání“ líbilo a těšíme se
Mgr. Eva Hloušková
za dva roky nashledanou.

z Čech nebo z ciziny. Nakonec jsme se rozloučili
a šli zpátky do školy.
Napsali:
Martin Doulík, Martin Hofman, Sebastian Schaillée, žáci 7. třídy

Novinky v letošním roce
Hledači drahokamů
aneb Mineralogický kroužek
na naší škole
Cílem našeho projektu bylo podpořit zájem žáků o
přírodu. Výstupem je katalog fotografií minerálů z
našich sbírek doplněný popisem a základními informacemi a potřebným logolinkem. Tento katalog bude
sloužit v dalších letech k výuce jak na druhém, tak na
prvním stupni. Dalším výstupem je brožurka o výskytu
polodrahokamů v oblasti Podkrkonoší a Českého ráje.
Na jeho tvorbě se podíleli i žáci deváté třídy v rámci
výuky přírodopisu pod vedením pana učitele Mgr.
Pavla Blatníka. Tento materiál bude nadále rozšiřován
o pracovní listy, které budou sloužit k práci s minerály vystavenými v našich vitrínách. Díky tomu jsme
podpořili i rozvíjení manuální zručnosti u našich žáků,
která v současné době, bohužel, dost chybí. Pozitivem
bylo i to, že si žáci vyrobili pomůcky na výuku sami
a mohou se pochlubit výsledky své práce ostatním.
Mezi členy mineralogického kroužku patřili např.
Radka Ortová, Dominika Vyšinská, Katarína Ivanovová,
Jakub Bárta atd.
Práci našeho mineralogického kroužku jsme prezentovali v rámci vánočního "Zpívání na schodech", kdy
mohli návštěvníci zhlédnout vitríny s již zpracovanými
polodrahokamy, ale i část naší mineralogické sbírky,
včetně pomůcek a materiálů, které se používají k řezání
a leštění kamenů. K této výstavě mají přístup všichni
žáci školy během přestávek. Celý prostor je označen
logolinkem Královéhradeckého kraje.

Výprava do Národního divadla
V tomto předvánočním čase, kdy většina lidí neustále spěchá, peče a zdobí cukroví, uklízí byt a
podobně, se naši žáci vydali do Národního divadla
a pohltila je nejen úžasná atmosféra naší „Zlaté
kapličky“ a hra Sluha dvou pánů, ale také atmosféra
Vánoc v našem hlavním městě. A jak si tento výlet
žáci osmé a deváté třídy užili? To posuďte sami…
„Ale nejprve jsme byli na Václavském náměstí, následně
jsme šli na Karlův most… “
( JP )
„Před půl sedmou jsme se oblékli do společenských oděvů.
U tramvaje si paní učitelka vzpomněla, že nemá lístky.“
( AM )

„Konečně nastal čas jít do divadla na hru Sluha dvou
pánů, v nejhlavnější roli hrál Miroslav Donutil, což je
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Návštěva vánoční výstavy na faře
Dne 5.1.2015 jsme šli s 6. a 7. třídou na vánoční
výstavu na (bývalou)faru. Paní průvodkyně byla
velmi hodná a ukázala nám výstavu Zapomenutá
chuť Vánoc. Dávala nám hádat různé věci ve
sklenicích. V jedné bylo žito, v druhé byly kroupy
a ve třetí byl hrášek. Potom jsme ochutnávali křížaly a rozinky se švestkami. Pak jsme hádali, co je
uzené a co nakládané. Potom jsme si vzali kartičky s
ovocem a zeleninou a říkali jsme, jestli jsou od nás

O práci kroužku a získaném grantu jsme informovali
v místním periodiku "Maršovský zpravodaj" a na
webových stránkách naší školy. Práce mineralogického
kroužku bude nadále pokračovat, na jaře se znovu chystají do terénu, aby získali další materiál ke zpracování
a mohli doplnit naše vitríny dalšími polodrahokamy.
Děkujeme za finanční podporu Královéhradeckému
kraji a Obci Horní Maršov, bez jejich pomoci by
nemohla tato sbírka vzniknout.
Mgr. Eva Hloušková

Podpořeno Královéhradeckým krajem a Obcí Horní Maršov

Lyžařský výcvik dětí
z 1. stupně v Černém Dole
Počasí opět zkoušelo naši trpělivost před zahájením kurzu. Nedali jsme se zastrašit a v pondělí
12. 1. byl zahájen tradiční lyžařský kurz v Černém
Dole. Potvrdilo se, že do poslední chvíle se počasí
na horách může změnit. Startem našeho týdne se
vrátila opravdová zima a dokonce jsme během těch
pěti dnů zažívali na lyžařském kopci azurové počasí.
Letošní ročník lyžáku se vyznačoval nejvyšším
počtem účastníků ve své historii; tímto chceme
poděkovat rodičům, že svým dětem prodloužili
vánoční prázdniny a především výcvik zaplatili.
Letošní týden hodnotíme jako velmi úspěšný, podařilo se děti rozdělit do malých skupinek, kde se
dbalo na individuální péči a především na úroveň
lyžařských dovedností. Nejmenší dětí s minimálními
zkušenostmi se učily první krůčky na lyžích, zdatnější
velice důsledně trénovaly správný postoj na lyžích,
sjezd a především metodicky dokonalý oblouk s
minimem chyb, popřípadě s odstraňování špatných
pohybových návyků. Nejzdatnější skupina již první
den odcházela na velké sjezdovky.

1. třídy. Ve škole na ně čekali budoucí kamarádi i
z vyšších ročníků, kteří je uvedli do školy. Společně
s nimi a se svými rodiči si školu mohli prohlédnout
a zkusit si práci na interaktivní tabuli. Po nutném
vyplnění dotazníku a kontrole dokladů zákonných
zástupců přešly děti do 1. třídy, kde už na ně čekaly
paní učitelky 1. stupně - Helena Kotková, Markéta
Tučková a Petra Libřická. Děti se představily a
postupně počítaly, poznávaly některé číslice a
geometrické tvary, zvládly správné držení pastelek
a s nimi obtahování zadaného tvaru na papíře a
zazpívaly si vybranou písničku. A po splnění všech
úkolů na všechny čekala sladká odměna a dárečky,
které pro ně vyrobili žáci a žákyně 2. stupně zdejší
školy. Věříme, že se novým prvňáčkům bude v naší
škole líbit a přejeme jim úspěšný zářijový start do
školy.
Mgr. Helena Kotková

Takto popsal výpravu Tomáš Matas:

Exkurze – Děčínská bouda
V úterý 10. 2. jsme se zúčastnili v rámci projektu Jak
šetrně podnikat další exkurze na Děčínskou boudu
na Růžohorkách. Okolo 8. hodiny jsme nastoupili
do autobusu k dalším školám z Trutnova a Mladých
Buků a odjeli směrem Pec pod Sněžkou.
Na přestupní stanici na Růžohorkách šla celá skupina z kopce na Děčínskou boudu, kde dostal každý
účastník čaj, koláč a domácí jogurt od majitelky paní
Mlejnkové. Potom se venku strhla velká kuličkovaná,
kterou přerušila prohlídka domácí mlékárny a stáje
s krávami a ovcemi…

Přátelské utkání ve vybíjené

Nejdůležitějším úkolem byl nácvik správného carvového oblouku při maximálním využití lidského
potenciálu, ale i možností carvingových lyží. Musíme
zkonstatovat, že právě tato aktivita byla vhodná pro
starší děti, které se i v malém počtu zúčastnily. Pro
příští rok plánujeme rozšíření nabídky pro všechny
zájemce z prvního stupně ZŠ, tedy i žáky 4. a 5.
ročníku, kteří v minulosti nabídky kurzu již nevyužívali. Velmi oceňujeme a chválíme všechny děti
za jejich disciplinovanost, houževnatost, statečnost
a především dobrou mysl, která je celý týden
provázela. Těšíme se na příští rok !
Mgr. Markéta Tučková

Škola bruslení 2014/2015
Po loňském úspěchu jsme letošní 2. ročník „Školy
bruslení“ zahájili už v prosinci. Kurzu se účastní žáci
1. – 5. třídy a je veden proškolenými instruktory,
kteří si děti při první lekci rozdělí do skupin podle
výkonnosti. Někteří z nich již bruslit umí, jiní zdokonalují své dovednosti, takže se hned začíná s
tréninkem. A tak se většina přesvědčí, že bruslení je
„tvrdý“ sport. Tedy tehdy, když se jim zamotají nohy
a oni pak chtě nechtě skončí na zemi, tedy na ledě.
Poslední 7. lekce byla zakončena závodem v rychlosti bruslení a rozdáním tzv. Ledového vysvědčení.
Myslím, že můžu směle za všechny děti prohlásit,
že to i letos stálo za to a že se opět všichni těšíme
příště ...
Mgr. Petra Libřická

Zápis do 1.třídy
Čtvrtek 22. ledna byl pro některé děti z maršovské
mateřské školy velkým dnem. Šly totiž k zápisu do

Od začátku školního roku 2014/2015 SEVER koordinuje v pěti základních školách na Trutnovsku
projekt Jak šetrně podnikat podpořený v rámci
OP VK ze Strukturálních fondů EU a rozpočtu ČR,
jehož hlavním tématem je podnikání v oblasti šetrné
turistiky. Maršovská ZŠ je jednou ze zapojených škol.
Žáci si založí vlastní cestovní kanceláře, řeší zadání
od klienta, v průběhu projektu absolvují výukové
programy, exkurze do míst dobré praxe a nakonec
i závěrečnou konferenci. Nově vzniklé cestovní
kanceláře si vytvoří své jméno, logo, webové stránky,
určí ředitele a několik profesionálních oddělení jako
je finanční, komunikační, projektové nebo grafické.
Každá cestovní kancelář dostala zadání od reálného
klienta, subjektu dlouhodobě působícího v oblasti
šetrné turistiky – infocentra Veselý výlet. Veselý
výlet požádal studentské minipodniky o navržení
a popsání možných nových turistických cílů či tras,
přičemž každá cestovní kancelář se má zaměřit na
odlišná témata. Žáci se zabývají například zemědělstvím, běžeckými trasami, Sklenařovickou stezkou,
pivovarnictvím nebo regionálními produkty. Z prací
cestovních kanceláří by však měly vzniknout podobné
výstupy, kterými jsou webové stránky, mapky, letáčky
a plakáty, ty poté DOTEK a infocentrum Veselý výlet
budou nabízet turistům Krkonoš.
Projekt končí v červenci 2015 a jeho cílem je, aby se
žáci během projektu zorientovali v oblasti šetrného
podnikání a vyzkoušeli si, jak se zakládá vlastní
podnik, co obnáší jeho provoz a řízení, rozvinou
své dovednosti (komunikační, grafické apod.) a
sami zpracují popis nového reálného turistického
cíle. (pozn.red.) Za příkladem dobré praxe v oblasti
šetrné turistiky se žáci vydali na Děčínskou boudu.

Premiéra maršovské školy
v pořádání lyžařských závodů
Tradiční závody škol Úpského údolí mívají velmi
vysokou úroveň a také velký počet přihlášených
závodníků. Pořadatelství těchto závodů byla pro
maršovskou školu výzva.
Několik týdnů náročných příprav začalo ohrožovat
počasí, kdy při velké oblevě odtával sníh doslova před
očima. Vzhledem k tomu, že v Horním Maršově není
sjezdovka, která by odpovídala náročnosti závodu,
oslovili jsme společnost MEGA PLUS s. r. o., která
nám dala souhlas uspořádat závody v areálu Duncan.
Odměny vítězům, medaile s logem maršovské
školy, soupisky, balíky s čísly, výsledková tabule,
časomíra, technický a administrativní štáb, vše bylo
ve středu 4. března připraveno.
Už prvním vítězstvím bylo při ranní prezentaci škol v
areálu vycházející slunce a mrazivé počasí s modrou
oblohou. Další radostí pak byla velká účast všech
pozvaných škol a jejich nominovaných závodníků.
Prezentace byla ukončena, čísla rozdána, začalo se
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Zapojení školy do projektu
Jak šetrně podnikat

Poslední pátek před jarními prázdninami jsme
vyměnili tašky s učením za batůžky se sportovním
oblečením a jeli do Svobody nad Úpou. Přijali
jsme nabídku dětí a učitelů ze svobodské základní
školy zahrát si přátelské utkání ve vybíjené. Krásná
budova, výborné zázemí a především vynikající
prostředí vlastní tělocvičny s dokonalým povrchem.
Do hry nastoupily úplně všechny děti, každý hráč
měl své uplatnění, byl potřebným. Atmosféra byla
úžasná, rozhodčí byl spravedlivý, děti maximálně
spokojené a zapálené pro hru. Hrály se čtyři zápasy jen s malými občerstvovacími přestávkami.
Vyrovnaný stav 2:2 byl odměnou za upocená trika,
bolavé naražené prsty a unavené odhodové ruce.
Velká pochvala patří všem našim hráčkám a hráčům,
dokonale využili vše, co jsme se učili v hodinách
tělesné výchovy. Správný odhod míče, rychlost
hry, znalost pravidel.
Udělujeme všem velkou pochvalu, reprezentovali
dokonale naší školu.
Mgr. Markéta Tučková

závodit. Časomíra neselhala, počasí bylo překrásné,
slalom byl dokonale postaven. Všechny časy byly
zapsány, takže se mohly napsat diplomy.
Po celou dobu nás provázela hudba DJ Olina
Kysely, cílem voněl pečený trdelník z ratibořického stánku, děti se dobře bavily a radovaly, areál
navštívilo i spousta diváků. Předávání cen bylo
na úrovni předávání medailí světového poháru,
cvakaly spouště fotoaparátů, „jela“ kamera kabelové
televize, potlesk pro vítěze, nádhera…
V konkurenci více než sta závodníků naše děti
vybojovaly vynikající místa. Jsme na ně pyšní!!

Novinky
z mateřské školy
Opět vás zdravíme z naší mateřské
školy! Co je u nás nového?

Jan Kolb: 1. místo v kat. 1. třída
Veronika Drahníková: 1. místo v kat. 2. –3. třída
Kateřina Matasová: 2. místo v kat. 4. – 5. třída
Tomáš Matas: 2. místo v kat. 8. – 9. třída
Martin Hofman: 3. místo v kat. 6. – 7. třída
Lukáš Semerád: 3. místo v kat. 8. – 9. třída
Šimon Tuček: 6. místo v kat. 2. – 3. třída
Vojtěch Frič: 9. místo v kat. 4. – 5. třída
Vendula Dobiášová: 11. místo v kat. 2. – 3. třída
Patrik Svoboda: 12. místo v kat. 2. – 3. třída
Ondřej Tureček: 13. místo v kat. 4. – 5. třída
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Denis Maxa: 15. místo v kat. 4. – 5. třída

Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za
vynikající reprezentaci naší školy. Touto cestou
mnohokrát děkujeme všem rodičům, bez jejichž
pomoci bychom nebyli schopni tuto akci uspořádat.
Manželé Gábina a Mirek Matasovi
Tatínkové: M. Drahník, O. Dobiáš, M. Kolb, M.
Maxa, R. Svoboda, J. Tureček
Další přátelé, kteří se podíleli: P. Šedivý, J. Šrůtek
Zdravotnické zajištění: M. Tuček
Samozřejmě děkujeme společnosti MEGA PLUS s. r. o.
za zapůjčení areálu Duncan ve Svobodě nad Úpou
k uspořádání dalšího ročníku lyžařských závodů
škol Úpského údolí. Nesmírně si toho vážíme,
bez tohoto zázemí bychom nemohli obdobné
akce pořádat. Zároveň patří velký dík p. Šrůtkovi
a celému kolektivu zaměstnanců areálu Duncan.
Školy, které se zúčastnily:
ZŠ a MŠ Černý Důl,
ZŠ a MŠ Horní Maršov,
ZŠ a MŠ Janské Lázně,
ZŠ a MŠ Mladé Buky,
ZŠ a MŠ Pec pod Sněžkou,
DDŠ Horní Maršov
Mgr. Markéta Tučková
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Na počátku února jsme vyměnili studené počasí
za teplo slunné Afriky, které jsme si dopřáli v rámci
muzikoterapie. Děti si na vlastní kůži vyzkoušely

napodobit zvuky exotických krajin pomocí netradičních hudebních nástrojů.
Téhož dne jsme navštívili 1. lekci Sportovní školičky.
Profesionální trenéři během osmi lekcí postupně
děti seznámí se základy různých kolektivních sportů.
V pátek před jarními prázdninami nám Středisko
SEVER připravilo program o masopustních zvycích.
Děti velmi zaujala především výroba zvířecích
masek, které si pak odnesly domů
Oslava Masopustu vyvrcholila v MŠ karnevalem
se zvířecí tematikou. V karnevalovém dopoledni
děti plnily na stanovištích různé úkoly. Vyzkoušely
si hod na cíl, skákání v pytli. Obratnost si prověřily
při zdolávání překážkové dráhy.
Začátek března jsme si zpříjemnili divadelním představením „Stop pohádka – aneb jak zachránit
princeznu“, na které jsme se vydali do kina Vlast
v Janských Lázních.
Do konce školního roku nás čeká řada dalších
zážitků, o kterých vám ještě napíšeme.
Čtenáře zdraví učitelky MŠ Horní Maršov

Mateřské centrum Hrošík
Bedýnkování
Od léta se nám podařilo předběžně domluvit spolupráci se zahradnictvím v Trutnově na dodávku
zeleniny, pěstovanou přímo v zahradnictví. Jedná
se o bedýnky, kde bude cca 8-10 kg zeleniny a
cena by byla 200 - 250 Kč. Cena závisí na počtu
odběratelů a na ceně dopravy.
V bedýnkách budou např. rajčata, papriky, brambory, pórek, cuketa, dýně, cibule atd. Zavážka by
byla buď 1 x týdně nebo každých 14 dní.
Vše záleží na další domluvě. Prozatím zjišťujeme,
zda by byl o dovoz zeleniny zájem a prosíme
případné zájemce, aby nám napsali na e-mail:
ilcav@seznam.cz nebo na mobil 604 580 671.

Power jóga
Každý

čtvrtek od 16.00 do 17.00
s Alicí Bartoníčkovou, cena: 50 Kč.

Při této hodině nabízíme hlídání dětí v herničce MC, hlídání již zohledněno v ceně!
S sebou si vezměte: podložku na cvičení,
pohodlný oděv a pití.

9.00 – 9.30 miminka,
9.45 – 10.45 starší děti
Cena za lekci s permanentkou 50 Kč,
bez permanentky 60 Kč.

Kontakt na lektorku: 724 561 147
Kontakt na lektorku: 777 035 856

Páteční cvičení
s Luckou Pokornou
Cvičení vychází ze zákonitostí psychomotorického v ývoje dítěte, přispívá k jeho všestrannému zdravému rozvoji vlivem široké
škály podnětů (pohybov ý v ý voj, jemná
motorika, řeč, paměť, rozumový vývoj, orientační dovednosti, rovnováha, koordinace
pohybů,... ), rozvoji paměti, vůle, soustředěnosti, schopnosti spolupracovat,vytrvalosti,
kázni a upevňuje základní citovou vazbu
dítě-rodič.

Divadýlko
Interaktivní divadýlko s Luckou a Blankou 31. 3. a 28. 4.2015 od 17.30.
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Poslanci navštívili bývalou
maršovskou faru

Ohlédnutí za
Masopustem
Letošní tradiční masopustní oslava proběhla za slunečného počasí v sobotu 21. února. Po poledni se masky sešly u základní školy, aby vyrazily za
doprovodu hudby kolem kostela po hlavní třídě až na náměstí. Zpočátku se
zdálo, že je masek málo, ale postupně se k nám připojovali další maskovaní i
nemaskovaní účastníci, včetně kolemjdoucích, a na náměstí už to byla pěkně
velká skupinka. Zde jsme přivítali pana krále a představili mu naše masopustní
tradice – probíhalo hodování, tanec, smích na celé kolo, předvádění masek a
k tomu hrály písničky masopustní kapely. Několik veselých písní zazpíval také
místní hudební spolek Berthold. Po návratu do školy byly přichystané další
soutěže pro děti, malovala se královská rodina, skákalo v pytli, přetahovalo
lano, běhalo přes překážky, tančilo i vyrábělo. Mnozí si odnesli pěkné ceny
z bohaté tomboly.
SEVER děkuje za finanční podporu celé akce Obci Horní Maršov, Veselému
výletu, květinářství paní Červinkové a firmě V-style Pardubice.
Milada Dobiášová

Ve čtvrtek 26. 2. 2015 přivítalo středisko ekologické výchovy SEVER
v prostorách Domu obnovy tradic, ekologie a kultury -DOTEK členy Výboru
pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. DOTEK byl do
programu zařazen nejen jako sídlo tradičního garanta ekologické výchovy
v Královéhradeckém kraji, ale i jako ukázka zdařilé rekonstrukce památkově
chráněné budovy do energeticky šetrného domu.
Poslance přivítal ředitel SEVERu RNDr. Jiří Kulich, který krátce představil
činnost organizace a stručnou historii rekonstrukce domu DOTEK. Následovala
slova předsedy výboru pana poslance RNDr. Robina Böhnische. Po tradičním
horském občerstvení (česnekové bramboráčky s meltou)si členové výboru
prohlédli dům „od sklepa až po střechu“. Návštěvu zakončily milé zápisy do
pamětní knihy.
Anna Čtvrtníková, SEVER

10. – 12. 4. 2015

Kurz bubnování, rytmu, hry na djembe,
basové bubny a doprovodné rytmické
nástroje
Lektor: Pavel Palo Nowak (www.soro.cz)
Místo konání: SEVER, Horní Maršov
Kurz obsahuje 12 hodin výuky a jam session .
Cena: 1 150 Kč.
Možnost zapůjčení bubnů za jednorázový poplatek 150 Kč
(nutno hlásit předem!)
Uzávěrka přihlášek 3. 4. 2015
Dotazy a přihlášky: Jan Franta,
jan.franta@ekologickavychova.cz, 732 659 009

23. 5. 2015

Dílna: Chov koz
a domácí zpracování mléka a sýrů
Určeno všem zájemcům o chov koz a domácí zpracování mléka. Vyzkoušíte si ruční i strojové dojení koz a ze získaného mléka si vyrobíte
sýr. Získáte užitečné rady a odnesete si recepty.
Cena: bude upřesněna
Uzávěrka přihlášek: 15. 5. 2015
Dotazy a přihlášky: Jan Franta,
jan.franta@ekologickavychova.cz, 732 659 009

11. – 18. 7. 2015

Malý tábor pro malé děti
V červenci bude SEVER pořádat již počtvrté tábor pro menší děti od 6 do
10 let. S přibývajícími ročníky nám také přibývají účastníci, a tak budou
letos starší děti bydlet na faře a mladší ve středisku SEVER v podkroví
školy, celková kapacita tábora se tak zvýší asi na 50 dětí. Týden od
11. do 18. července nás čeká především hodně času stráveného venku
v přírodě v dobré partě při společných hrách a objevování krásných
míst v okolí Maršova. Výlety, koupání, zkoumání i hry v přírodě jsou
pro všechny účastníky obvykle jedním velkým dobrodružstvím.
Pokud byste chtěli své děti, nebo jejich kamarády přihlásit, kontaktujte
nás na e-mailu: milada.dobiasova@ekologickavychova.cz
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VÝZVA PRO DĚTI A STUDENTY

CHCEŠ SE STÁT REPORTÉREM
PROJEKTU MARŠOVSKÁ
KRONIKA DO UCHA?
— —•——
Během několika lekcí Tě naučíme:
jak se dělá interview a jakou techniku použít,
vyzkoušíš si práci v terénu, práci ve střižně
a na závěr vyrobíš audio CD se vším všudy.
— —•——
TO VŠE NA TÉMA:
Ten dělá to a ten zas tohle aneb povolání a profese v
Horním Maršově aneb čím bych chtěl jednou být…
— —•——
Lekce budou probíhat v odpoledních hodinách
v Domě obnovy tradic, ekologie a kultury
DOTEK (bývalá fara) v Horním Maršově.
Zájemci ve věku od 8 do 18 let se mohou hlásit do
8. 4. 2015 (pozor, omezený počet míst!)
na adrese: pavel.vojtech@ekologickavychova.cz

Kalendář akcí
14. 3. – 7. 4.
25. 4.
30. 4.
9. 5.
31. 5.
13. 6.
19.– 21. 6.
15. 8.
12. 9.

JAK SE BUDÍ STROMY (hravá výstava), DOTEK
DEN ZEMĚ (výlet a jarmark)
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
FÉROVÁ SNÍDANĚ (zahrada DOTEK)
DĚTSKÝ DEN
OTEVŘENÁ ULICE
OPEN AIR FESTIVAL DOTEKY
MARŠOVSKÁ POUŤ
OTEVŘENÉ MUZEUM

9. května

Férová snídaně
Máte zájem strávit sobotní dopoledne netradičním
piknikem, snídaní s přáteli a zároveň se tím přidat k celosvětové akci na podporu fair trade Férová snídaně? Letos
máte již podruhé možnost i v Horním Maršově, a to v sobotu 9. května 2015
na zahradě Ekocentra DOTEK. V případě
nepříznivého počasí se přesune do interiérů
bývalé fary. Obliba férové snídaně neustále
stoupá, vždyť v loňském roce snídalo skoro
4500 lidí ve 115 místech celé ČR.

25. dubna

Oslavy Dne Země
Také v letošním roce chystá SEVER za podpory Obce Horní Maršov oslavy
Dne Země.Téma letošního ročníku je Stromy a dřevo.
Den Země zahajujeme dopoledne nabídkou několika výletů, kde si můžete
sami vyzkoušet další nové tematické stezky, které vloni vznikly kolem Maršova.
Návštěvníci, kteří přijdou mezi 9. a 11. hodinou do návštěvnického centra
DOTEK (bývalá fara), dostanou instrukce, mapu, badatelské listy adalší pomůcky,
s nimiž vyrazí na cestu kamenitou, cestu duchovní, cestu do divočiny, do lesa,
cestu dřeva, cestu pohádkovou, cestu vyhnaných, cestu horských hospodářů,

Férová snídaně je příjemná neformální akce
propojuje fair trade s lokálními produkty.
Účastníci si sami přinesou buď fairtradové potraviny jako banány, kakao, kávu,
čaj nebo třeba domácí chleba upečený z
místní mouky. Další variantou může být
buchta připravená z lokálních ingrediencí
a zároveň i fairtradového kakaa a cukru.
Jakub Vebr, SEVER
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Nabídka kulturních
a společenských akcí
jaro–léto 2015

cestu pašeráků, cestu po stopách dávných turistů. Trasu si vyberou dle tématu,
náročnosti či délky ( 2 – 4 hodiny). Pokud vyrazíte na výlet v době „startu“,
čeká vás po návratu malá odměna a diplom s razítkem. Pokud dobu startu
nestihnete, nevadí, na naše cesty můžete vyrazit kdykoli během dne do 17.00.
Od 14 hodin bude v areálu školy připraven bohatý program. Můžete
se těšit mimo jiné na stánky s prodejem místních a rukodělných výrobků,
občerstvení, drobné úkoly pro děti na letošní téma, mnoho zajímavých informací pro dospělé, dětský koutek v mateřském centru Hrošík, ochutnávku
salátů, živá zvířata, řezbářskou dílnu, kde si každý může vyřezat své zvířátko.
Odpoledne nám zpříjemní svým hudebním vystoupením kapela NUEVO
ze ZUŠ Hostinné se svým pásmem filmových písní zpracovaných trochu
netradičně, k tomu přidají i několik skladeb saxofonového kvarteta. Se svým
divadelním představením vystoupí i žáci z dramatického kroužku ZŠ Horní
Maršov. Během odpoledne se budete také moci naučit, jak si doma vyrobit
solární krabicový vařič.
Na závěr je od 17 hodin ve výtvarném sále školy pro všechny děti připravené divadelní představení „O Smolíčkovi“.
Milada Dobiášová, SEVER
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13. června

Dozvuky a ozvěny Otevřené ulice
V září jsme zažili Otevřenou ulici. Společnými silami se nám povedlo hlavní
třídu oživit a vytvořit pěkné sousedské setkání. Kladné ohlasy místních i
přespolních nás motivovaly k tomu, abychom podobnou akci s vaší pomocí
zopakovali. Pojďme znovu na den oživit ulici. Tentokrát v sobotu 13. června.
Bleší trh. Dílny. Tanec. Hudba. Hry. Divadlo. Dobré pití a ještě lepší jídlo.
Zábava a především setkání.
Jak moc může ulice ožít, záleží jen na nás. Zveme ke spolupráci všechny
maršovské občany i spolky. Vytvořme společně znovu nezapomenutelnou
sousedskou slavnost.
V rámci dozvuků Otevřené ulice budou ve venkovní expozici vystaveny
fotografie z minulé akce. Výstava bude nainstalována v dubnu na Bertholdově
náměstí. Celou akci finančně podporuje Obec Horní Maršov.

„Zapojte se do Otevřené ulice!“
Jak se můžete zapojit?
1) Oživení ulice
Máte nápad, co by na Otevřené ulici nemělo chybět? Napadá vás vlastní
aktivita? Něco, co byste mohli sami uspořádat či připravit? Napéct koláč?
Uspořádat grilování? Něco postavit? Prodávat své výrobky? Vystoupit s
kapelou? Vystavit své obrazy? Nebo něco zcela jiného? Ozvěte se nám.
2) Bleší trh
Máte doma kus nepotřebného nábytku, oblečení, nádobí, knihy, sošku?
Něco, co už dávno nepotřebujete, ale mohlo by se to hodit někomu
jinému? Přijďte je prodat nebo vyměnit na maršovský blešák!
Nebo vám doma stále něco schází? Možná číslo oblíbeného časopisu,
látka, kniha, křeslo či zajímavý obraz. Neváhejte, přijďte a odneste si domů
něco, po čem jste už léta toužili!
3) Výzdoba hlavní třídy
Zkrášlete svou ulici. Vysuňte židle na chodník, udělejte si posezení a pokláboste se sousedy. Máte doma koberec, co už chcete vyhodit, staré křeslo,
gauč, květinu, lampióny, fáborky, lehátko, balónky nebo třeba nafukovací
bazének? Třeba mohou posloužit právě nyní! Fantazii se meze nekladou!
Více informací na facebooku nebo na e-mailu: klimesova.anna@gmail.com
Těšíme se na Vás! Anna Klimešová

19.- 21. června

Open Air festival DOTEKY
bude tentokrát připraven v poněkud netradičním pojetí – nabídne vám totiž
kromě hudebně divadelního festivalového programu i možnost zúčastnit se
celý víkend ( v době, kdy nepoběží vystoupení na pódiu) workshopů na téma
Cesta zvuku. Plánovaný program:

Pátek
Jazz generation (jazz - funky)
Květy (alternative – experimental)
Discoballs (ska - soul)

Sobota
Místní spolky (maršovský hudební spolek Bertold, chráněná dílna Barevné domky)
Vlkabaret , An 26 (ex Zatracená dáma Anna) - Alternative Aeroflotive Blues Rock
Marta a Rasputin (folk)
Kieslowski (acoustic – experimental)
Cémur šámur (krkonošský bigbeatový minibigband, psychedelická dechovka)
Houpací koně (indie rock)
Scrap music jamm (bubenický jam účastníků workshopu s nástroji z odpadu)

Cesta zvuku – workshopy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pohybová improvizace Tanec Pěti elementů – Magdalena Kokora
Odraz krajiny v lidském hlase – Lenka Luderka Ondráčková
Zvuk a Pohybové kreslení podle Heather Hansen – Anežka Všianská
Dotek afrických rytmů – bubenická dílna s Davidem Oplatkem
Ptačí zpěv – Ing. Jakub Šimurda, DiS.
Hudba jako způsob sebevyjádření – hip-hop dílna s Bonusem
(Martin Tvrdý)

Upřesněný podrobný program bude včas na plakátech, webových stránkách
a facebooku SEVERu.
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