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Akce „hrbitov
Mašovice“
ˇ
Jak už jste si jistě všimli, došlo na mašovickém hřbitově
k příjemným změnám. Požadavek vzešel především od
starších občanů, pro které bylo namáhavé nosit vodu
na zalévání v konvích z přední části hřbitova.  Nákladem 24 788,10 Kč byla vybudována nová přípojka
vody a postavena nová kašna. Další akcí bylo vy-

ČTVRTLETNÍK OBCE MAŠOVICE

budování nového přístupového chodníku, kterou
provedla firma STRABAG a.s. za 149 893,59 Kč.
Věříme, že tyto akce přispěly ke zkvalitnění služeb
občanů i ke zkrášlení naší obce.

Jižní Morava
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ročník 24

/ Bc. Lenka Chalupská/

Vážení spoluobčané,
v letošním roce probíhá celková oprava obecního
úřadu, byl rozšířen sál, opravena střecha. První patro
je připraveno např. pro knihovnu, archív kanceláře
OÚ nebo případně místnost pro maséra. Celková
fasáda bude provedena na jaře. Bohužel jsme zjistili, že sklepní prostory pod obecním úřadem jsou
v havarijním stavu. Opravovat bychom je chtěli
v následujícím roce dle finančních možností.
Zrekonstruovaný sál obecního úřadu si budete moci prohlédnout již v době konání voleb
20. – 21. října 2017.

Strípky
z obce
ˇ
Poděkování patří místnímu zemědělskému podniku za rychlou reakci
v loňském roce na upozornění, že na
části sportovního hřiště skladuje staré
panely a stavební suť, místo bylo revitalizováno.
Významně pokročila přístavba sálu.
I když se vyskytly některé nejasnosti, podařilo se je vyřešit a domluvit
se, např. střešní okna mají izolační

/MVDr. Libor Jurka - starosta obce/

trojsklo, jak bylo plánováno v projektu, nebude se za ně připlácet, jak
bylo požadováno. Oproti původnímu
projektu zastupitelé nechali nahradit
širokou zeď u přístavby sálu za úzký
železný podpěrný sloup. Prostor se
tím výrazně opticky zvětšil. Myslíme
si, že vzniká zajímavá stavba.
/Ing. Tomáš Šoba/

SK Baroni Mašovice
Již pátou sezónu budou Baroni reprezentovat naši obec v soutěži ZNHL
(www.znhl.cz).
Pro letošní rok v soutěži přibylo jedno mužstvo, takže celkový počet účastníků
se již vyšplhal na číslo třináct. Věříme, že i v tomto roce budeme naši obec
vzorně reprezentovat a že se budeme pohybovat v horní polovině tabulky.
Loňské 6. místo bychom chtěli změnit na letošní aspoň třetí.
Chtěl bych touto cestou i upozornit, že je tu pro místní nadšence možnost zahrát si hokej na znojemském zimním stadionu. Tato možnost je každou sobotu
v ranních hodinách. Pokud má někdo z občanů zájem, je nutné se nahlásit vždy
dopředu na email: jarinkuba@seznam.cz nebo osobně mně. Samozřejmostí je
hokejová výstroj.
/Kuba Jaroslav ml./

Chcete začít s angličtinou?
Kurz anglického jazyka pro všechny věkové kategorie. Tak by se dala nazvat nabídka paní Martinkové. Ráda by
nabídla své jazykové znalosti našim občanům. Pokud někdo z občanů bude mít zájem o tento kurz, může se
nahlásit do konce října v kanceláři OÚ nebo přímo u pí. Martinkové na č. p. 6. Cena za vyučovací hodinu bude
určena dohodou, dle počtu zájemců.
/Martina Pelánová/
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Slavnostní zahájení nového školního roku
Školní rok již úspěšně započal a tentokrát se první školní den týkal také Ivy Auerové, Barbory Čechové
a Šimona Kubáka z Bezkova, Jolany Balhárkové, Karolíny Fučíkové, Nely Matouškové, Daniely Pánkové,
Šimona Jelínka a Kryštofa Smutného z Mašovic, Filipa Rašky z Podmolí, Rostislava Šťastného z Lukova
a Tobiáše Binko z Horního Břečkova, kteří nastoupili do mašovické školy. Milé prvňáčky přišli přivítat také
pan starosta MVDr. Libor Jurka a paní místostarostka Martina Pelánová. Při uvítání nechyběli ani jejich
rodiče a samozřejmě celý učitelský sbor pod vedením paní ředitelky Mgr. Růženy Bětíkové. Přejme jim
a konečně všem mašovickým školákům mnoho zdaru ve škole i mimo ni.
/Mgr. Hana Slaná/
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ˇ
Volby do Poslanecké snemovny
Parlamentu ČR
Ve dnech 20. – 21. října 2017 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Termíny voleb:

pátek 20. 10. 2017
sobota 21. 10. 2017

14.00 – 22.00 hodin
8.00 – 14.00 hodin

Volební místnost najdete 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.
Do 18. října 2017 do 16.00 hodin si mohou občané případně vyzvednout voličské průkazy.
Hlasovací lístky najdete ve svých schránkách nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Nezapomeňte si
k volbám vzít platný občanský průkaz!
							
/Bc. Lenka Chalupská/

paní učitelka přidala, co ubrala. Celá výuka je spojena
do integrovaných bloků, které jsou tematicky propojeny. Znamená to tedy, že děti například pro jeden den
mají téma Déšť. O dešti čtou, zpívají, procvičují prsty,
déšť kreslí, píší, zkrátka málokdy poznají, jestli je zrovna čeština nebo prvouka, ale možná je učení trochu
více baví.
/Mgr. Hana Slaná/

Príprava
na mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge
ˇ
Od letošního školního roku probíhá na naší škole výuka anglického jazyka již od 1. ročníku a angličtina jako
povinný předmět se tak vyučuje ve všech ročnících.
A protože naše žáky angličtina většinou baví a jsou
v ní velmi zdatní, rozhodli jsme se nabídnout těm
nejšikovnějším z nich možnost vyzkoušet si na konci
pátého ročníku první velký krok v jejich cestě za pochopením a ovládnutím cizího jazyka - vykonat mezinárodní jazykovou zkoušku Cambridge.
Vybrané děti budou po celý školní rok navštěvovat
přípravný kroužek, ve kterém budou hlavně mluvit, věnovat se rozšiřování slovní zásoby, orientovat
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Pizza párty
Další akcí, kterou jsme nazvali rozloučení s prázdninami, byla oblíbená pizza párty. Bohužel nám vůbec nepřálo
počasí. Štěstí bylo, že jsme měli k dispozici obecní stan. Mile
nás překvapilo, kolik rodičů s dětmi přišlo a podpořilo nás
i ve velmi deštivém dni. Připravili jsme 140 kusů bochánků
těsta. Prodalo se 130 ks pizz na zbylých 10 ks už nevyšly ingredience. Dětem se líbilo, že si pizzu samy vyválely, nazdobily a s chutí snědly. Věříme, že příští rok nás počasí nebude
ovlivňovat, protože budeme mít v provozu tolik diskutovaný nový sál.
/Martina Pelánová/

Počasí nás potrápilo….

ZŠ Mašovice - pilotní škola
To, že se naše škola stala jednou z celé republiky, kde
se po celý rok budou děti 1. ročníku učit z nových
učebnic PaedDr. Hany Mühlhauserové, je pro naší
první třídu nejen pochvala, ale i obrovský závazek.
Paní Hana dojíždí do naší školy téměř každý týden.
Výuku sleduje a následně analyzuje s vyučující. Zajímá
ji také, jak probíhaly ostatní dny, co nového se děti
naučily. Také se ptá, co v učebnici děti bavilo, co by
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Letošní suché léto přineslo naší
obci nemalé starosti. Přestože jsme
celé dva měsíce zajišťovali pravidelnou zálivku nově vysázené zeleně,
nepodařilo se nám pár desítek sazenic zachránit. Některé uhynuly
suchem, jiné byly patrně špatné
už při sázení. Firma, která na obci
výsadbu prováděla, uznala naši reklamaci a bude během října dosazovat náhradní keře, růže i stromy.

Vrásku na čele nám udělalo suché počasí také co se týká místního
rybníku Velkas. V druhé polovině
srpna se začaly ryby dusit vlivem
nedostatku vzduchu ve vodě.
Jednoho dne v brzkých ranních
hodinách museli rybáři přistoupit
k razantnímu kroku. Vzhledem
k tomu, že přítok vody do rybníku
nebyl téměř žádný, rozhodli se
rybáři k okamžitému výlovu ryb.

Bylo nutné rybník vypustit. Tím,
že se právě zpracovává projekt
na opravu rybníka a počítalo se
s vypouštěním už na jaře, žádná
zásadní škoda nevznikla. Mateční
ryby se přenesly k rybníčku u Jednoty a ostatní se rozdaly dětem,
které se na výlovu aktivně podílely
nebo jen přihlížely.
/Martina Pelánová/

se v gramatických strukturách cizího jazyka, učit se
správně reagovat a chápat cizojazyčný text psaný
i mluvený. Žáci se naučí látku, která výrazně přesahuje
učivo 1. stupně ZŠ, a budou schopni aktivně komunikovat na různá konverzační témata. Na konci školního
roku absolvují žáci pátého ročníku celodopolední
přezkoušení lektory z brněnské pobočky Cambridge
a pokud budou úspěšní, obdrží certifikát s mezinárodní platností, který jim ukáže, jak si jejich jazykové
dovedností a schopností vedou v porovnání s ostatními dětmi na světě.
/Mgr. Vladimíra Sajtlová/

Kultura v naší obci
K závěru prázdnin patří neodmyslitelně tradiční
posvícení. Jistě většina z vás zaznamenala novinku.
Mašovická chasa se každým rokem snaží přijít s něčím
novým. Letos si na zavádění po obci přizvali do krojů
šest párů dětí od 6 do 10 let. Podle pozitivních reakcí
občanů se malé děti v krojích velice líbily. Stárek
Josef Škrdla a stárková Eliška Boublíková mohou
být s průběhem posvícení spokojeni, vždyť krojované mládeži do kasiček občané přispěli rekordních
16 500,- Kč.
/Martina Pelánová/

ˇ
Pripravované
akce
Do konce roku bychom chtěli uspořádat ve spolupráci se ZŠ a maminkami
Dýňovou stezku. Pro tuto akci jsme vysadili na obecním pozemku (vedle fotbalového hřiště) dýně všech tvarů a velikostí. ZŠ si pro svou potřebu vezme
dýní tolik, kolik bude potřebovat, a tak odpadne rodičům starost, kde vzít
pro dítě dýni na vyřezávání. Občané, kteří budou mít zájem o výzdobu před
domem, mohou si požádat o dýně u pí. Pelánové.
Ještě do konce roku bychom chtěli uspořádat pro naše dříve narozené
občany pravidelné setkání. Pevně věříme, že je budeme moci pozvat do
nového sálu. Přesné datum ještě neuvádíme, ale dozvíte se ho včas z místního rozhlasu.
/Martina Pelánová/

