ČTVRTLETNÍK OBCE MAŠOVICE

MAŠOVICKÝ ZPRAVODAJ
Jižní Morava

Vážení spoluobčané,
čas dovolených je za námi. Věřím,
že jste všichni načerpali energii z letních dní a budete ji mít do zásoby
pro chladnější období, které nastává.
Každý z vás trávil léto po svém. Někdo
navštívil zahraničí, někdo poznával
krásu naší vlasti a jiný se věnoval
zvelebování svého obydlí.
V obci jsme během léta také nezaháleli. Jistě jste si všimli, že jsou
opraveny chodníky kolem náměstíčka
po autobusovou zastávku, bylo provedeno také statické zabezpečení sklepa
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ročník 26

pod budovou obecního úřadu a byla
vydlážděna stodola za hospodou.
Dále byla opravena místní komunikace na střelnici a během měsíce října
plánujeme opravit i zbývající část komunikace pod hasičskou zbrojnicí.
Také běžná údržba zeleně a obecního
prostranství v obci nám dala hodně
práce. Proto jsme zakoupili traktor KIOTI. Takový pomocník jistě naši práci
zkvalitní.
Přeji vám ještě hodně krásných prosluněných podzimních dní při práci na
poli či zahrádce.
/Libor Jurka - starosta obce/

Nový dopravní automobil
pro naši zásahovou Jednotku sboru
dobrovolných hasiču v Mašovicích
15. dubna 2019 proběhlo výběrové řízení na nákup nového dopravního automobilu pro naši zásahovou
jednotku. Výběrového řízení se zúčastnily tři firmy. Nejvýhodnější nabídku podala firma CARent, a. s. Brno
ve výši 829 624,55 Kč. Dne 29. 4. 2019 byla uzavřena kupní smlouva a 20. srpna došlo k předání automobilu
značky Ford Transit našim hasičům.
Velké poděkování patří Jihomoravskému kraji, který nám v rámci dotačního programu „Dotace pro
jednotky SDH obcí“ pro rok 2019 na realizaci projektu „Pořízení nového dopravního automobilu pro
JSDH Mašovice“ poskytl investiční dotaci ve výši 300 000 Kč.
Z rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
České republiky jsme obdrželi další dotaci ve výši 450 000 Kč.
Přejeme našim hasičům, aby jim auto dobře sloužilo, hodně najetých kilometrů bez nehod, ale také naším
přáním je, aby výjezdů k zásahům bylo co nejméně.
/Chalupská Lenka - účetní/
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Jazyková výuka na naší škole
Základní škola v Mašovicích patří sice mezi ty menší co do počtu žáků, přesto ale v ničem nezaostává za
velkými znojemskými školami. Děti se od prvního ročníku kromě čtení, psaní a počítání začínají seznamovat
s anglickým jazykem. Postupně se časová dotace zvyšuje až na tři hodiny týdně. Kromě běžných hodin děti
“narážejí” na angličtinu také v hodinách tělocviku, výtvarné nebo hudební výchovy.
V loňském školním roce úspěšně vykonalo pět našich žáků pátého ročníku mezinárodní jazykovou zkoušku,
což naší školu řadí v průměru k celkovému počtu žáků na přední příčky mezi školami v našem okrese.
V letošním školním roce navážeme na již započatou tradici anglického divadla na vánočních besídkách.
V průběhu roku pro děti chystáme anglický a nově také německý projektový den. Žáci naší školy mají navíc
možnost navštěvovat kroužek německého jazyka od 3. ročníku. Při přechodu žáků na vyšší stupeň jsou pak na
druhý cizí jazyk již připraveni.
/Sajtlová Vladimíra - učitelka ZŠ/

Začátek školního roku
Již se stalo tradicí uvítání školního roku a našich nejmladších spolužáků za účasti pana starosty MVDr.
Libora Jurky. Letos s ním přišla uvítat prvňáčky
i p. místostarostka. Z Mašovic se mezi školáky zařadila Emma Veselá a Jakub Mrňa, z Podmolí Šimon
Heger a Matěj Raška, z Lukova pak Barbora Tesařová.
Ve škole je celkem 43 žáků, z Mašovic 23, z Podmolí 4,
z Bezkova 11, z Lukova 4 a z Horního Břečkova 1 žák.
Činnost školy je v letošním roce zaměřena na “ Krajinu mého domova“, k tomuto tématu bude směřovat i většina projektů, které budou v letošním školním roce na škole probíhat. Pro žáky jsou v nabídce
také kroužky – pěvecký, rukodělný, sportovní, gymnastika a také nepovinné předměty - náboženství
a němčina. Přeji všem dětem hodně úspěchů,
učitelům i rodičům pevné nervy!
/Bětíková Růžena - ředitelka ZŠ/

Oprava místní komunikace
k pastvinám exmoorských koní v obci Mašovice

V letošním roce jsme realizovali akci „Oprava místní komunikace k pastvinám exmoorských koní v obci Mašovice“.
Jednalo se o opravu části komunikace směrem na bývalou
mašovickou střelnici, kde se v současné době nachází i ohrada pro exmoorské koníky.
Zakázku realizovala firma STRABAG a.s., za 1 990 548,14
Kč. Akce byla zahájena 1. července a dokončena 15. července
2019. Opraveno bylo celkem 3 220 metrů čtverečních komunikace.
Finanční prostředky na tuto akci máme přislíbeny ze Státního fondu životního prostředí ČR Praha v rámci výzvy
č. 9/2018 v rámci Programu podpory obcí v národních
parcích ve výši 85%, za což jsme velice rádi.
/Chalupská Lenka - účetní obce/
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Posvícení a Pizza párty 2019
Letošní posvícení patřilo k těm vydařeným.
Mládež se pod vedením stárka Jana Holcra a stárkové Radky Škrdlové zhostila
zavádění po obci na jedničku. Dá se říci,
že překvapení v podobě tanečního vystoupení se stává tradicí. Malé děti se již
třetím rokem staly součástí krojovaného
průvodu a u občanů si získávají přízeň.
Možná právě proto se mládeži podařilo
vybrat po obci částku 20 440 Kč. Celkové
výdaje však činily 90 432 Kč.

Poslední letní akcí bylo rozloučení s prázdninami. 30. srpna se konala
oblíbená „Pizza párty“. Počasí nám přálo a účast byla opravdu veliká.
Připraveno bylo 160 ks bochánků těsta, takže děti si mohly tvořit pizzu,
jak bylo libo. Ve finále se upeklo 130 ks pizz různých příchutí. Děkuji
touto cestou všem, kteří se na akci podíleli i těm, co nás přišli podpořit.
Těšíme se na vás zase za rok.
/Martina Pelánová/

Naši obec navštívili „Mašováci“
Druhý zářijový víkend navštívili naši obec
občané z Mašovic - Dolní Hořice, okr. Tábor.
Jednoduše si pan starosta ze zmíněné obce
řekl, že by rád poznal, jak se žije v Mašovicích
u Znojma. Spolu se zástupci místních hasičů
jsem je přivítala a provedla naší obcí. Prohlídku
jsme zahájili společenským sálem v prostorách
obecního úřadu, následoval kostel sv. Jana Křtitele a poté hasičská zbrojnice. Využili jsme
nového hasičského vozu a kdo měl zájem, mohl
se podívat do lomu, kam je hasiči rádi zavezli. Hosté pak poobědvali v naší Staré hospodě.
Dobu čekání na oběd jim zpříjemnil pamětník
pan Karel Jeřábek, který v krátkosti promluvil o historii naší obce a dalších zajímavostech. Jmenovci byli opravdu milí
a nadšení z našeho přijetí. Obec se jim moc líbila. V rámci plánovaného zájezdu do jižních Čech v příštím roce jsme si
s hosty slíbili, že návštěvu oplatíme.
/Martina Pelánová – místostarostka/

Pozvánka pro seniory
Stalo se již tradicí, že se zástupci obce v podzimním čase setkávají s našimi seniory. Nejinak tomu bude i v letošním
roce. Setkání se uskuteční v sobotu 9. listopadu od 14:00 hodin v sále obecního úřadu. Žáci z naší základní školy
seniory potěší pásmem písní, básní a malým vlastnoručně vyrobeným dárečkem.
K tanci a poslechu hraje na harmoniku a klávesy pan Žídek. Občerstvení je samozřejmě zajištěno.Tímto vás, milí
senioři, srdečně zveme a těšíme se na setkání s vámi.
/Martina Pelánová – místostarostka/
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Dýnovka
Další společenskou akcí nejen pro děti je bezesporu „ Dýňová stezka,“ kterou jsme společně
naplánovali se základní školou na 18. října
od 18:00 hod. Sraz bude na tenisovém hřišti.
Po malém občerstvení se vydáme průvodem
s lampióny naší obcí. Trasa povede od školy
vrchní částí náměstíčka, brankou a po kopečku
k Pexům, pokračovat bude kolem Jelínkových
nahoru po Pšeničném, dále k pomníku a průvod
zakončíme u Staré hospody. Tam čeká na děti
překvapení v hallowenské pergole. Odvážné
děti po splnění úkolu ve strašidelné části obdrží
žeton v hodnotě 20,- Kč na nákup libovolné sladkosti či nealko nápoje. Uvítáme, pokud se zapojíte i vy občané a pomůžete nám obec vyzdobit
dýňovými dekoracemi a nebo přinesete pro děti
pochutiny z dýní či sladké nebo slané.
/Martina Pelánová/

Kultury není nikdy dost, a proto
vás ráda informuji o akcích, které nás
čekají do konce roku:
3. 10.

přednáška spisovatele
a záhadologa Arnošta
Vašíčka na téma „ České
tajemno“

18. 10.

Dýňová stezka

26. 10.

Guláš párty

9. 11.

Posezení se seniory

30. 11.

Rozsvěcování vánočního
stromu

Sber papíru a velkoobjemový odpad
8. října pořádá ZŠ Mašovice sběr
papíru. Papír vytřiďte na časopisy
s novinami, kartony ale svažte
zvlášť. Děti si budou přichystané
svázané balíky sbírat po obci
od 8:00 hod. Pokud máte větší
množství starého papíru, můžete
jej přivézt osobně na školní dvůr
i den předem!
Ve dnech 10. – 11. října
bude před hospodou umístěn
kontejner na velkoobjemový
a nebezpečný odpad.
Ve čtvrtek
od 07:00 do 19:00 hod
a v pátek
od 07:00 do 15:00 hod.
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Sbor dobrovolných
hasiču
Určitě si někteří občané všimli, že
u hasičů se tento rok stále něco děje.
Tuto sezonu jsme se vydávali častěji
na závody a snažili se dosáhnout co
nejlepších výsledků. Přivezli jsme si ze
soutěží několik pohárů.
Bohužel byly i horší události, a to
byly početné požáry v obci. Během
léta jsme vyjížděli ke třem požárům.
V prvním případě to bylo pole, kde
hořela řepka o rozloze necelého
hektaru. Dvakrát se pak vyjíždělo ke
stejnému požáru hájenky na kraji
Mašovic.
Jak jistě víte, obdrželi jsme nové
hasičské vozidlo, o které jsme usilovali
už delší čas. Tímto bych chtěl poděkovat jak obci, tak i všem hasičům, kteří
se podíleli na koupi hasičské dodávky.
Dne 19. října 2019 v dopoledních
hodinách bude probíhat sběr železa.
Prosíme tedy, abyste železný odpad
nachystali před svoje domy. Kdo nezvládne manipulaci s těžkým železem,
stačí to oznámit buď mně, anebo
jinému z hasičů během odvážení železa. Chtěl bych vám jménem všech
hasičů poděkovat za vaši podporu.
/Petr Hrda - SDH/
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SK Baroni Mašovice mistrem ligy
V loňské sezóně se Baronům z Mašovic dařilo. Od začátku
soutěže se vezli na vítězné vlně a ze 14 zápasů v základní části
ligy ZNHL B prohráli jen jediný zápas.
V play-off hraném na dva vítězné zápasy postupně vyřadili tým
HC RED FOX Bantice 2:0 na zápasy a ve finále zdolali HC Tigers
taktéž 2:0 na zápasy.
Díky tomuto úspěchu tým postoupil do ligy ZNHL A, kde narazí
na kvalitnější soupeře.
Při vyhlášení na konci sezóny 2018/19 jsme převzali pohár pro
vítěze a jedno individuální ocenění pro našeho brankáře NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ ZNHL B 2018/19 Jaroslav Kuba. Toto ocenění
jen podtrhlo skvělou loňskou sezónu.
Dík patří všem hráčům, kteří reprezentují naši obec.
Následující sezóna 2019/20 bude ve znamení účasti v lize ZNHL A
a sbírání zkušeností do dalších let. Rozpisy zápasů a výsledky
jsou na webu ZNHL.CZ.
Taky je možnost stát se naším fanouškem na facebooku SK Baroni Mašovice.
Pokud má někdo zájem vstoupit do našeho týmu, má možnost
napsat na facebook nebo kontaktovat vedoucího týmu.
/Jaroslav Kuba - vedoucí týmu/

Statické zajištení budovy obecního úradu

Další úspěšná akce se nám podařila v rámci dotačního
programu „Podpora rozvoje venkova Jihomoravského
kraje pro rok 2019“. Na akci „Statické zajištění budovy
OÚ Mašovice“ jsme od Jihomoravského kraje obdrželi
finanční částku ve výši 180 000 Kč. Celkové náklady této
akce byly 577 906 Kč. Stavbu prováděla firma Pozemní
stavby s. r. o. Znojmo. Účelem akce bylo zajistit sklepní
prostor pod obecním úřadem a zabránit tak možnému
zřícení nadzemních podlaží. Bylo nutno provést zajištění
stávající klenby sklepa, vyplnění dutých prostor, zpevnění
stěn, příček, stropů a provedení vyklenutí klenby z cihel.
Akce byla dokončena v červenci 2019.
/Martina Pelánová/
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Lavičky na hrišti zatím nebudou, je jich v obci už dost
Milí spoluobčané,
dovolte, abych vás informoval o dění v obci Mašovice za poslední dobu. Jsem velmi rád, že se podařilo dokončit
ná-kup nového hasičského vozu a obec i přes prvotní závažné problémy v organizaci výběrového řízení významně
ušetřila a dodržela veškeré postupy. Stejně tak jsem pečlivě sledoval i nákup nového obecního traktoru s příslušenstvím, kde jsem již nezaznamenal problémy jako v případě hasičského auta. Zdá se, že detailní projednávání
výběrových řízení na zastupitelstvu, které jsem prosadil, je tou správnou cestou, ve které je ale nutné pokračovat.
Musím ovšem bohužel objektivně zmínit i věci, které se mi nepodařilo doposud prosadit. Občané se na mě v poslední době obrátili s dotazem, zdali by bylo možné instalovat lavičky a popř. související drobný herní prvek u hřiště
a dále měli dotazy, jak to vypadá s projektem osvětlení kostela. Pokud se týká laviček, otevřel jsem tuto záležitost
na zastupitelstvu. Bohužel místo věcné debaty jsem byl bezprostředně atakován dotazy, kdo to chce a proč chodí
za mnou. Poté, co se mi podařilo dostat debatu alespoň trochu do věcné roviny, nesetkaly se lavičky zatím s velkým
pochopením. Jak i vyplývá ze zápisu zastupitelstva, někteří zastupitelé (jmenovitě v zápise) konstatovali, že těchto prvků je v obci dost a občané mohou jít jinam. Navíc údajně v okolí hřiště mnoho dětí nebydlí. Věřím, že se mi
zastupitele podaří ještě přesvědčit, že hřiště nenavštěvují pouze děti, které bydlí v okolí, ale logicky i děti z jiných
částí obcí a že tam skutečně není žádný prostor, kde by po hře poseděly či si v průběhu hry odložily jakékoliv věci
jinam než na zem. Pan starosta konstatoval, že se hřiště bude v budoucnu rovnat. Na dotaz, kdy k tomu dojde, neodpověděl, stejně tak na námitku, že lavičky jsou vždy ve své podstatě demontovatelné, a tak srovnání hřiště nijak
nebrání. Pevně ale věřím, že se mi podaří opakováním argumentů založených na selském rozumu lavičky prosadit,
zejména když vidím, jak vysoké částky vydává obec na své řízení.
Pokud se týká slavnostního nasvětlení kostela, které by dalo celé obci, dle mého názoru, velmi pěkný rozměr
jako v případě mnoha jiných obcí u nás i v zahraničí, naskytly se dotazy od občanů ohledně světelného smogu.
Jak vyplývá ze zkušeností z jiných obcí, není se skutečně čeho obávat. Tato světla jsou vždy přesně namířena tak,
aby neobtěžovala okolní domy. A také přece světla nesvítí celou noc, ale pouze několik hodin denně, což byl mimochodem i požadavek NP Podyjí. Není tak se čeho obávat. Nicméně celé této akce se po domluvě se mnou ujal
minulý rok pan starosta s tím, že bude realizovat další kroky, které budou navazovat na obcí již provedenou studii.
Nyní mi sdělil, že na projektu za rok nic neudělal a že s ním vlastně ani nesouhlasí, aniž by to vysvětlil zastupitelstvu,
které je jeho nadřízeným orgánem. Důvody mi nesdělil, stejně jako i v jiných případech. Projektu se tedy ujmu sám
a pokusím se vám jej v příštím zpravodaji podrobně popsat včetně ekonomiky. Budu také dále přesvědčovat o jeho
realizaci zastupitelstvo.
Končím tedy bohužel ne úplně pozitivně, ale jak vyplývá z mnoha jiných případů, je vidět, že pokud se člověk
nenechá otrávit a snaží se na základě logických argumentů něco pozitivního prosadit, může se mu to dříve nebo
později povést. Stejně tak tomu bylo i u prosazení opětovného zveřejňování zápisů ze zastupitelstva, zasílání hlášení
obecního rozhlasu i na e-mail, nákup obecní hospody nebo konání mašovických hasičských plesů v sále OÚ a nikoliv
v okolních obcích i mnoha dalších věcí. Vše se nejprve setkalo se striktním nesouhlasem zastupitelstva, ale nakonec
se vše podařilo. Stejně tak věřím, že to bude v případě laviček a drobného herního prvku u hřiště nebo slavnostního
osvětlení kostela.
Přeji vám krásné podzimní měsíce.
/Tomáš Šoba - zastupitel a člen finančního výboru/
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