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Milí spoluobčané,
právě se Vám dostalo do rukou další vydání našeho zpravodaje. S nástupem nového roku jsme očekávali, zda se
konečně vrátíme k běžnému životu. Nevíme, co nás ještě čeká, ale buďme optimisté a neztrácejme naději, že bude
brzy lépe. Chtěl bych Vás seznámit s projekty, které máme letos v plánu. Uvedu Vám jich několik, které bychom rádi
realizovali. Podali jsme žádost o dotace na opravu silnice Mašovice – Citonice a na přístřešek na fotbalovém hřišti
s herními prvky, bude určen pro malé i větší sportovce. Co se nám v uplynulém roce nedařilo zrealizovat, je revita-lizace rybníku Velkas, na kterou už všichni netrpělivě čekáme. Také dostavba OÚ – podkroví je neméně očekávaná.
Jak vidíte, je mnoho úkolů, které bychom chtěli v nadcházejícím roce zvládnout. Doufejme, že půjde vše bez větších
problémů.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát hlavně zdraví, ať tuto zvláštní dobu psychicky i fyzicky ustojíte. Přeji Vám,
abyste vše zvládli bez úhony.
/Libor Jurka – starosta obce/

Statistické údaje
Obec Mašovice má k 1. lednu 2021 celkem 530 občanů. Průměrný věk občanů je 39,87 let. V naší obci žije
421 dospělých, z toho 205 mužů a 216 žen a 109 dětí z toho 52 chlapců a 57 dívek.
V roce 2020 se přistěhovalo celkem 15 občanů, 15 osob se odstěhovalo, narodilo se 8 dětí a čtyři občané
zemřeli. Oproti roku 2020 se počet obyvatel zvýšil pouze o tři občany.
				
			
Bc. Chalupská Lenka – účetní obce

Jubilanté 2021
Dovolte nám touto cestou poblahopřát k Vašemu životnímu jubileu. Bohužel, stále není možné,
abychom Vás navštívili a popřáli osobně. Přijměte, prosím tuto gratulaci jako malou kompenzaci.
Přejeme Vám všem hlavně pevné zdraví a pohodu do dalších let.
Jména jubilantů:
Dub Zdeněk, Spurná Bohumila, Pelechová Marie, Rusňák Josef, Tunka Jan, Švihálková Anna.
/Libor Jurka – starosta obce/
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Anglický jazyk na ZŠ Mašovice
Výuku cizích jazyků na naší škole bereme velmi vážně. Anglický jazyk se děti začínají učit již v prvním ročníku.
Vztah k cizímu jazyku si žáci budují nejprve především prostřednictvím her, písniček a nejrůznějších jednoduchých říkadel. Postupně přibývá více a více slovní zásoby a děti se začínají orientovat v gramatice, aby
byly schopné komunikovat v reálných situacích: v obchodě, v restauraci, ve městě, s kamarády nebo například
při cestování. Velký důraz klademe především na vzájemnou konverzaci, a to již od útlého věku dětí. Projektová činnost je nedílnou součástí výuky anglického jazyka na naší škole, stejně tak nácvik anglického divadla,
který si užívají jak děti, tak vyučující. V letošním školním roce jsou tyto aktivity bohužel značně omezeny distančním vzděláváním.
Přesto ani v době vzdálené výuky děti nezahálejí. Žáci 4. i 5. ročníku angličtinu pravidelně poctivě procvičují
třikrát týdně při online výuce, konverzují, trénují poslech i čtení a své znalosti ověřují při online kvízech. Také
zpracovávají nejrůznější projekty, ve kterých uplatňují jak své nabyté jazykové znalosti, tak své dovednosti počítačové.
/Vlaďka Neubauerová, učitelka/

Školní družina
Od nového školního roku 2020/21 je školní družina Základní školy v Mašovicích kvůli velkému zájmu našich
žáků rozšířena o jedno oddělení, tedy na dvě. Vedoucí vychovatelkou je Olga Březovská a další vychovatelkou
je Eva Potácelová, která je současně i asistentkou. V této době hygienických opatření je dobré i to, že se žáci
mezi sebou tolik nemísí. Bohužel nyní mají žáci 4. a 5. ročníku distanční výuku, takže zvýšená kapacita družiny
není zcela využita. Doufejme, že všichni naši žáci už brzy zasednou do školních lavic a bude jim umožněno
setkávat se se svými učiteli a kamarády. Nejde jen o zvládnutí učiva, ale především žáci přicházejí o sociální
kontakty, které už všem velmi chybí.
/Bětíková Růžena, ředitelka školy/

Kultura 2021
Kulturní činnost byla v naší obci v loňském roce mizivá. O to více jsme si užili akce, které jsme díky rozvolnění opatření mohli uspořádat. Rádi bychom v letošním roce využili všech možností, abychom se jako občané
mohli potkávat na společenských akcích. Vždyť sociální kontakt je pro naši lidskou společnost velmi důležitý.
Pokud se situace vrátí k normálu, vrhneme se s radostí do kultury. Masopustní průvod bohužel nemohl být
realizován díky vládním nařízením. Snad velikonoční svátky již budou probíhat tak, jak bychom si přáli. Zdobení lípy barevnými skořápkami plánujeme za každých okolností. Uvítáme, pokud nám přinesete jakékoli
množství puků (vyfouknutých skořápek).
/Martina Pelánová - místostarostka/
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Prodejna Jednoty
Prodejna Jednoty prošla za poslední rok nemalou změnou. Je to do velké míry zásluha nové vedoucí prodejny
paní Dagmar Fukalové, která se o ni vzorně stará, a většina občanů (dle jejich ohlasu) odchází spokojena. Byla zde
provedena modernizace regálů a ku prospěchu je také
jiné rozložení prodejní plochy. Stále si někteří nemůžeme
zapamatovat novou prodejní dobu, proto ji občanům
nabízíme přehledně:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

06:00 – 12:00
06:00 – 12:00
06:00 – 12:00
06:00 – 12:00
06:00 – 12:00
06:00 - 10:00

14:00 – 16:00
14:00 – 16:00
14:00 – 16:00

/Martina Pelánová - místostarostka/

Novinky z knihovny
Knižní fond jsme i v lednovém měsíci doplnili o další nové tituly pro všechny věkové kategorie. Knihy byly
vybrány na základě doporučení dětí, rodičů, knihovníků a učitelů. Pro hravý rozvoj našich nejmenších čtenářů
nabízíme bohatě ilustrovaná leporela, která jistě rozzáří nejen dětské oči.
Náš tip, kniha Tradinář, je určen všem, kteří ctí tradice, hodnoty svých kořenů, přirozenou práci, radost
z tvoření a to vše chtějí předat svým dětem. Hodnoty, které tu budou s námi (snad) vždycky. Tradinář, objasňuje
konkrétní svátky, popisuje jejich obyčeje a zvyky a promítá je do současného života rodin s dětmi. Kniha obsahuje návody na společné tvoření a hraní, na zpracování sezonní sklizně a recepty na tradiční i zapomenutá jídla,
v souladu s přirozeným rytmem roku.

Po dobu mimořádných opatření vyhlášených vládou je knihovna nyní pro veřejnost uzavřena. Nabízíme bezkontaktní předání předem objednaných knih, které lze objednat e-mailem na: knihovna.masovice@seznam.cz
Přejeme hezké zimní dny a radost z blížícího se jara.

/Soňa Havlíčková - knihovnice/
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Vypnutí sirény
Obec Mašovice podala na HZS JmK žádost o vypnutí systému JSVV (sirény ohlašující výjezd jednotky SDH)
v době od 22:00 do 06:00 hodin. Důvodem vypnutí sirény v této noční době je skutečnost, že občané nemají informace, o jaký zásah se v danou situaci jedná. Jsou tak vystaveni stresu a mylné představě o zásahu.
V poslední době jednotka vyjížděla k likvidaci spadlých stromů. Změna vyhlašování poplachu jednotce SDH
bude nastavena ke dni 15. 2. 2021.
/Martina Pelánová – místostarostka/

Rubrika Líbí

vs. Nelíbí

Milí spoluobčané,
přináším Vám pravidelnou rubriku Líbí vs. Nelíbí pro uplynulé období.
• Líbí: Nové vedení znojemské radnice zafungovalo velmi dobře na žádost, aby nepropagovalo mašovický
lom jako ideální místo k rekreaci. Dané místo bohužel v posledních letech zažívá skutečně velký nápor
lidí v letních měsících, což se projevuje nejenom na nepořádku, ale i v nebezpečných situacích na přilehlé
komunikaci. Velký dík za bleskovou pomoc patří v této oblasti Lukáši Davidovi, novému místostarostovi
Znojma.
• Nelíbí: Bohužel se mi nepodařilo na prosincovém zastupitelstvu obce prosadit, aby část orné půdy ve
vlastnictví Obce Mašovice byla pronajata místním drobným zemědělcům. Návrh, o kterém jsem Vás informoval minule, včetně rozumných důvodů, nepodpořila hlasovací mašinérie pana starosty, v tomto
případě Libor Jurka, Martina Pelánová, Jaroslav Ištvánek a Antonín Holcr. Těžko uvěřitelné bylo veřejné
zdůvodnění odmítnutí tohoto návrhu ze strany pana starosty, že ostatní zemědělci v naší obci jsou staří,
plně vytížení nebo neschopní (zmiňoval vždy konkrétní jména, která nebudu uvádět), a tak několik hektarů navíc by nezvládli. Aniž by se kohokoliv z nich alespoň zeptal. Zastupitel pan Ištvánek navíc prohlásil,
že mu nevadí, že Obec nyní pobírá nižší nájemné, než by mohla. To vše v situaci, kdy bude Obec zřejmě
v tomto roce čelit významnému výpadku svých příjmů, který je způsobený současným ekonomickým
poklesem. Budu se dále snažit přesvědčit pana starostu a věřím, že na jeho rozhodnutí nemá vliv perso-nální a donedávna i těsné majetkové propojení se současným nájemcem dané půdy.
• Líbí: Současná obtížná situace související s epidemií neklade velké nároky pouze na zdravotníky, kteří
odvádějí myslím skvělou práci, ale i na učitele po celé naší zemi. V této souvislosti je nutno poděkovat všem učitelům a dalším pracovníkům mašovické školy, že už téměř rok vynakládají plné úsilí, aby v
těžkých a nestandardních podmínkách se maximálně věnovali dětem navštěvujícím naši školu. Určitě se
zaslouží velkou podporu.
Přeji nám všem pevné zdraví a brzký příchod jara.

/Tomáš Šoba - zastupitel/
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