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Milí spoluobčané!
Čas prázdnin a dovolených je nenávratně za námi. Věřím, že jste načerpali během letních dní spoustu síly a energie, kterou budete během roku využívat. To však neznamená, že nastávající podzimní čas bude neméně krásný. Každý z vás má jistě oblíbené
roční období. Společně budeme doufat, že uplynulé období „covidové“ se již nebude opakovat alespoň v takové míře jako v loni
na podzim a jaře tohoto roku. Ať již máte jakýkoliv názor na situaci kolem covidu – 19, buďte tolerantní a zároveň obezřetní.
Rád bych vás krátce informoval o plánovaných akcích, které přispějí k rozvoji obce. V měsíci říjnu firma Agromeli začne stavební
práce na hrázi rybníku Velkas. Dále pak v listopadu firma Dřevoartikl postaví na fotbalovém hřišti Informační centrum (pergolu), přibydou zde herní prvky a lavičky. V nejbližší době proběhne akce prodloužení vodovodu a kanalizace u bytovek firmou
Colas. Rozhodně tedy nezahálíme a věříme, že vše povede k vaší spokojenosti. Mysleli jsme také na občany obcí postižených
tornádem, těmto obcím jsme poslali z obecního rozpočtu finanční částku 20 000 Kč.
Závěrem mi ještě dovolte, abych vás pozval k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny, které se budou konat ve dnech
8. a 9. října 2021.
/Libor Jurka, starosta obce/

ˇ
Volby do Poslanecké snemovny
Parlamentu ČR
Ve dnech 8. - 9. října 2021 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Termín voleb:
pátek 8. 10. 2021
14.00 – 22.00 hodin
sobota 9. 10. 2021
8.00 – 14.00 hodin
Do Poslanecké sněmovny volíme každé čtyři roky 200 poslanců. Do letošních podzimních voleb se přihlásilo 22 stran,
hnutí či koalic.
Volební místnost bude ve společenském sále obecního úřadu. Právo volit má každý občan ČR, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci. Volič se prokáže občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Pokud by se občan rozhodl volit v jiném volebním okrsku, je možné, aby požádal o vydání voličského průkazu
do 6. 10. 2021 do 16.00 hodin. Pokud se volič nemůže dostavit k volbám osobně, může požádat obecní úřad nebo
volební komisi o hlasování do přenosné volební schránky.
Hlasovací lístky najdete ve svých schránkách nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
Bližší informace k volbám jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz.
/Lenka Chalupská, účetní obce/

Mašovičtí občané pomáhají!
Ničivé tornádo zasáhlo v červnu jižní Moravu a zpustošilo sedm obcí. Karel Čapek, který řekl: ,,Lidé pochybují o tom, co
říkáte, ale uvěří tomu, co uděláte!“, by měl z občanů Mašovic radost. Ukázali svoji solidaritu. V peněžní sbírce na obci,
v jednotlivých rodinách i ve Staré hospodě se vybralo přes 30 tisíc korun. Autodoprava Pavel Nešpor na vlastní náklady dopravila již několik dodávek střešních latí, cementu, penetračního laku, lepenky…například do Lužice manželům
Kordulíkovým (74 a 78 let) Důlní 777/15, kterým při tragické noci 24. 6. 2021 tornádo zlikvidovalo většinu domu. Kordulíkovi bydlí prozatím v náhradním bydlení v Hodoníně, ale těší je, že se brzy budou moci nastěhovat zpět, do svého
milovaného domova. Zdeněk Svoboda - Stavebniny Přímětice zorganizoval již několik závozů stavebním materiálem
konkrétním rodinám v postižených obcích Mikulčice a Lužice. Mohli byste se zeptat, proč právě tam. ,,Je to jednoduché,“
říká Zdeněk Svoboda, ,,jakmile jsme se dozvěděli o tragickém řádění tornáda na jihu, zkontaktovala manželka Kateřinu
Maňákovou, bývalou spolužačku z Hodonína, s nabídkou okamžité pomoci. Ta ji s povděkem přijala pro ty, kterým tornádo vzalo střechu nad hlavou. A v sobotu odpoledne 26. června 2021 vyrazil první náklad tolik potřebných střešních latí,
fólií, hřebíků a kladívek na jih.“ Zdeněk Svoboda také podotýká, že byl ze zdejší apokalypsy zdrcen a pochopil, že každá
pomoc je vítána, proto oslovil lidi v okolí. Paní hospodská Lenka Pojerová v prvním a druhém závozu poslala chlazené
nápoje tamějším stavařům, hasičům, dobrovolným pomocníkům. To bylo vždy přijato s velkým ohlasem, protože zejména
v červenci a v srpnu bylo na střechách opravdu horko a celá oblast byla bez elektrického proudu. Velice si vážíme peněžní
i jiné pomoci, kterou občané Mašovic prokázali, a jsme rádi, že mají srdce na správném místě.
/Petra Svobodová, občanka Mašovic/
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Co nového v základní škole?
Ve středu 1. září jsme přivítali společně s panem starostou i paní místostarostkou celkem 13 nových prvňáčků, z tohoto počtu osm jich je místních, dva z Bezkova, dva z Lukova a jeden žák z Podmolí. Mašovičtí žáci 1. ročníku: Fučíková
Aneta, Martinková Elena, Nováková Veronika, Novák Jiří, Šmidáková Emma, Komzák Daniel, Kašša Štěpán, Sochor Ondřej.
Z Bezkova jsou školáci Kubák Vojtěch a Radauscher Lukáš, z Lukova Růžička Lukáš a Michálek Daniel, z Podmolí pak
Heger Matouš.
Ve škole je celkem 45 žáků, z tohoto počtu je 23 místních. Třídní učitelkou nejmenších žáčků je Bc. Olga Kociánová. V další
třídě se učí děti z 2. a 3. ročníku, třídní učitelkou je Mgr. Vlaďka Neubauerová. Nejstarší ročníky, 4. a 5. ročník má na starosti
paní učitelka Mgr. Ilona Kurková.
Naše škola je v tomto i příštím školním roce zapojena do projektu „Rozvoj polytechnického vzdělávání“. V rámci tohoto
projektu plánujeme zapojení žáků do projektových dnů ve výuce i mimo školu a vybavení školy přenosnou ICT technikou, jejíž využití plánujeme v běžných hodinách různých předmětů.
V současné době žáci 4. a 5. ročníku navštěvují plavecký výcvik, v uplynulých letech bohužel nebyla tato výuka umožněna a byli bychom neradi, aby žáci z naší školy odcházeli jako neplavci. Chystáme také práci v kroužcích – gymnastickém,
tvořivém (Tvořílci), sportovních hrách, v němčině, přírodovědném a pěveckém kroužku, výuku náboženství bude na naší
škole zajišťovat pan probošt Hudec.
Upozornění pro občany:
Sběr papíru se uskuteční ve středu 6. října 2021. Papír nutno roztřídit na kartony a ostatní (noviny s časopisy). Roztříděný
a svázaný papír budou vybírat žáci školy v době od 7:45 do 10:00 hod.
/Růžena Bětíková, ředitelka školy/

Prosba o pomoc
Vážení kolegové,
obracím se na vás s prosbou o pomoc pro občana městyse Lukov, Lukáše Klebana, kterého zákeřná nemoc ve věku 22 let připravila o možnost žít běžným
způsobem. Lukáš byl mimochodem žákem mašovické školy.
Zastupitelstvo městyse Lukov na svém 25. zasedání zastupitelstva schválilo zřízení transparentního účtu 6131257399/0800 a dne 4. 9. 2021 vyhlásilo
sbírku, aby rodině pomohlo financovat nákladnou léčbu, která je čeká. Přílohou
posílám dopis paní Lenky Klebanové, maminky Lukáše. V dopise popisuje, co
se Lukášovi stalo, jakou léčbu už absolvoval a jaká ho ještě čeká (pozn. redakce:
dopis naleznete na webových stránkách obce Mašovice).
Budu moc rád, pokud se do sbírky zapojíte jakýmkoli způsobem, ať už poskytnete finanční dar, nebo nám pomůžete sbírku propagovat na vašich stránkách,
budeme vděční za každou pomoc i od vašich občanů.
/Marek Langer, starosta obce Lukov/
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Obec bude mít své kroje
Je to mu již dvacet let, kdy mašovická
mládež začala zavádět po obci v krojích. Rázem posvícení dostalo slavnostnější ráz. Kroje byly většinou zapůjčeny
z Brna. Bohužel doba „covidová“ se
podepsala i na půjčovnách. Některé
zanikly, jiné podražily a ty, které jsou
za levné peníze, neodpovídají našim
představám ani kvalitě. Slovo dalo
slovo a vedení obce se roz-hodlo, že
pořídí pro naši mládež kroje vlastní.
Paní Petra Moučková z Mašovic se
nabídla, že kroje ušije. Rádi bychom
vás touto cestou oslovili a poprosili
o pomoc. Kdo z vás by mohl věnovat
na tyto účely klasická bílá prostěradla?
Buď kontaktujte paní místostarostku,
anebo je přineste do kanceláře OÚ
Mašovice. Předem vám děkujeme za
spolupráci.
/Martina Pelánová, místostarostka/
Foto: (kroj na fotografii nám zapůjčila
M. Pelechová a pochází z poválečného
období. Dívky ho oblékaly při tančení
„Moravské besedy.“)

Kulturní akce
Guláš párty

16. 10.

Dýňová stezka

22. 10.

Posezení se seniory

24. 10

Spisovatel A. Vašíček

27. 10.

Vánoční strom

27. 11.

Mikuláš a čertí průvod

5. 12.

Velkoobjemové kontejnery
Neustále se potýkáme s otázkou, jak přesvědčit některé občany, aby pochopili, že kontejnery na bioodpad rozdělujeme, některé jsou určené na
trávu a jiné na větve. Není v našich silách uhlídat dodržování pravidel
třídění. Kontejner s trávou vyvážíme do Agropodniku Mašovice na hnůj
zdarma. Máme však dohodu, že v kontejneru se nesmí vyskytovat žádné
větve, stromy či dokonce palety, které se zde objevují. Ostatní obce musí
za odvoz a likvidaci bioodpadu platit nemalé peníze v kompostárnách.
Proto apelujeme na občany, aby dodržovali tato pravidla a neztěžovali tak
práci obecním zaměstnancům. Kontejnery musí pak ručně vytřídit.
/Martina Pelánová, místostarostka/

Knihovna
Jak fungujeme v novém školním roce? Máme otevřeno v PONDĚLÍ 17:00 - 19:00. Můžete si zdarma půjčovat knihy nebo
využívat místa ke studiu, četbě, listování, prohlížení ilustrací. Fungujeme stále v omezeném režimu a je třeba i nadále
dodržovat aktuální vládní opatření. Vůně nových knih potěší nejen naše stálé milovníky četby. S dětmi můžeme vytvořit
krásné rituály s knihou nebo “Knižní den” s procházkou a návštěvou knihovny. Určitě jsou k nalezení knihy s hezkým jazykem i výtvarným zpracováním, oblíbené, úplně nové nebo takové, které jsme již dlouho nečetli a trochu na ně zapomněli. Učme děti lásce ke knihám. Nedovolme přeslechnout šustění stránek oproti zvukům počítačů, mobilů a jiné rychlé
zábavy. Přeji radost ze slunných dní pozdního léta.
/Soňa Havlíčková, knihovnice/
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SDH Mašovice
A nyní pár slov o činnosti SDH Mašovice. Doposud se stalo pouze pár důležitých událostí. Jeden z největších výjezdů
našeho zásahového týmu se v tomto roce týká v naší zemi nevídané události. Jedná se o přírodní katastrofu, když na jižní
Moravě zasáhlo tornádo obce na Hodonínsku. Celou situaci se podařilo zvládnout především díky velké výpomoci všech
SDH napříč ČR. I naše SDH bylo požádáno o pomoc v zasažené oblasti, a tak byl 29. června vyslán tým na pomoc při úklidu
škod. Mašovický tým pomáhal konkrétně v Hodoníně v domě s pečovatelskou službou pro seniory.
Jinak celkový počet zásahů v tomto roce nepřesáhl celorepublikový průměr, naštěstí jsme neměli výjezd, který by
měl závažnější důvody a ohrožení života. Celkem se uskutečnilo 8 výjezdů, z toho 4 technické pomoci, např. při
odklízení spadlých stromů na vozovku. Jeden z výjezdů byl 2. dubna k plamenům šlehajících z komína rodinného
domu. Požár byl uhašen ještě před příjezdem hasičů. Rychlý zásah našeho SDH 3. května také pomohl včas uhasit během požáru vodárny v areálu bývalé střelnice. Další z výjezdů byl k požáru osobního automobilu 30. července,
který se podařilo nakonec uhasit s pomocí okolních SDH a jednotek ze Znojma. Mezi akce SDH patří také sběr železa, tentokrát se konal 24. dubna. Rádi bychom tímto poděkovali za spolupráci i všem občanům, kteří nás podpoři-

li. Pravidelně se též věnujeme přípravám na mašovické posvícení. V neposlední řadě jsme se v uplynulých dnech
podíleli společně s obcí přípravě rybníku Velkas na jeho čistění, které se snad konečně podaří uskutečnit na tuto zimu.
V tomto roce se nám podařilo dokončit rekonstrukci naší hasičské zbrojnice, máme ji opět jak novou a můžeme ji s hrdostí navštěvovat. 18. září jsme pořádali akci k ukončení hasičské sportovní sezóny. Tak jak to bývalo dobrým zvykem,
pro všechny členy SDH jsme nachystali opékání selete. Společně jsme si prohlédli novou nástěnku s historickými fotkami
členů SDH, poseděli a zavzpomínali na SDH v Mašovicích v dobách minulých. I díky velké účasti můžeme konstatovat, že
se celá akce podařila a rádi bychom v této tradici pokračovali.
Závěrem nám dovolte popřát všem hodně zdraví a energie do budoucích dní. Pro další informace nás můžete sledovat
na našich facebookových stránkách SDH Mašovice-Official, kde Vás informujeme o našich výjezdech a zásadních
událostech.
/za SDH Mašovice Adam Břínek a Ondřej Dušek/
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