Škola začala, přivítali
jsme prvňáčky

Dlouho očekávaným datem bylo i pro
nové školáčky z mašovické školy datum 1. září. V tento den byli přivítáni
panem starostou MVDr. Liborem Jurkou, který jim předal uvítací listy. Setkání s novými žáky se také zúčastnila
paní místostarostka Martina Pelánová, mnozí rodiče a prarodiče. Z Mašovic do školních lavic zasedla Adina
Foitová, Petr Jenei, Michal Martinka,
z Bezkova Jakub Klika, Lukáš Kříž a Romana Kliková, z Lukova František Hoch
a z Podmolí Nela Procházková. 1. a 2.
třídu bude vést jako třídní paní učitelka Mgr. Hana Slaná, která se vrátila po
mateřské dovolené. Třídní učitelkou 3.
ročníku je Mgr. Vladimíra Sajtlová, 4.
a 5. ročníku paní ředitelka Mgr. Růžena Bětíková. Na škole působí také paní

učitelka Olga Kociánová, ve školní družině se děti setkají s paní vychovatelkou Olgou Březovskou.
Ve škole je nyní 48 žáků, v nabídce
bude pro tyto žáky spousta zájmových kroužků, např. pěvecký, turistický, knihovnický, taneční, sportovní, dyslektický i kroužek deskových

her. V současné době se hodně mluví
o inkluzivním vzdělávání. Na naší škole se vzdělávají dlouhodobě jak děti
nadprůměrně nadané, tak i děti se
speciálními vzdělávacími potřebami,
pro něž na škole působí dvě asistentky pedagoga, paní Zdeňka Auerová a
Olga Březovská.
-R.B.-
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V létě jsme se nenudili
Rádi bychom Vám slovem i fotografiemi připomněli akce, které obec pořádala v letošním létě.

OSLAVA A POUŤ
Bezesporu k nedůležitější kulturní
události patřila oslava výročí 970 let
od první písemné zmínky o naší obci.
Bohatý kulturní program pro všechny
věkové kategorie i vydání knižní publikace o Mašovicích se setkalo s obrovským úspěchem. Také výstava v prostorách obecního sálu měla pozitivní
ohlas. Počasí nám vyšlo, co víc jsme si
jako pořadatelé mohli přát…

Vystoupení žáků ZŠ

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Mažoretky a moderátor Petr Martinák

Jakub Lisý a jeho
vítězný kapr

Starosta předává čestné občanství in memoriam
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Další prázdninovou akcí byly rybářské
závody 16. července. Byl to v podstatě
nultý ročník. Naším cílem bylo ukázat
dětem, že se dá čas trávit i jinak, než
hrou na počítači. A věřte, že se podařilo. Prezentace byla od 6.00 hod.
Sešlo se asi dvanáct závodníků. Nejúspěšnější byl Jakub Lisý ze Znojma
(kapr 72 cm), na druhém místě skončil
Pavel Česnek ze Znojma a třetí místo
získal Ondra Bětík. 25. září pořádáme
„Rybářské dopoledne aneb závody
nanečisto.“
-M.P.-

PIZZA PÁRTY

potěšila i chutnala

Ještě nám dovolte poděkovat všem,
kteří se na párty podíleli.
-M.P.-

OBECNÍ KNIHOVNA NABÍZÍ

NOVÉ TITULY

K létu už také patří tradičně naše oblíbená Pizza párty. Při odpolední párty si děti mohou samy z těsta vyválet
a dle vlastní fantazie nazdobit pizzu. Dospěláci ochutnali nový mícha-

ný drink Hugo (perlivé víno – bezová
šťáva – máta – led) Každým rokem se
zdokonalujeme, je znát i váš zájem.
Letos se upeklo celkem 120 ks pizz. Už
teď se těšíme na příští ročník.

Po delší době jsme investovali do nového vybavení obecní knihovny, částečně i s pomocí dotací, které JM kraj
na tento projekt uvolnil. Investice se
týká nové podlahové krytiny, regálové
stěny a výpočetní techniky.
Knihovna má otevírací dobu každou
středu od 16.00 - 18.00 hodin.
V nabídce máme přes 2000 knih, každoročně kupujeme nové tituly, pravidelně půjčujeme novinky, bestsellery
z MěK Znojmo, odebíráme tematické
časopisy jako National Geographic,
JUNIOR, ZAHRADA, HISTORY atd.
Služba je pro občany bezplatná. Nově
nabízíme možnost donášky knih pro
starší a občany s pohybovým handicapem. Naše knihovna je nyní moderní
a čtivá. Přijďte se přesvědčit.
-B.H.-

Jsme v poločase

Před dvěma roky proběhly komunální
volby, kdy došlo k největší obměně členů
zastupitelstva v obci za posledních dvacet let. Příští obecní volby budou za dva
roky… Je tedy příležitost se nejen ohlédnout zpět, ale stanovit si i další cíle.
Na ustavujícím jednání zastupitelé otevřeli problematiku neutěšeného stavu
v okolí rybníčku u místního obchodu, kdy
v minulosti v okolí bydlící občané byli často obtěžování hlučnými vozy Liaz, které
z rybníčků čerpaly vodu. Situaci se podařilo ve velmi krátké době vyřešit včetně
nové silnice v okolí.
Obec začala vydávat zpravodaj v novém barevném formátu včetně fotografií
z akcí. Mašovice také začaly komunikovat
moderní elektronickou formou, kdy se zasílá hlášení obecního rozhlasu emailem.

Obecní zastupitelstvo neprodávalo
obecní majetek, vyjma drobných majetkových narovnání (např. když se při zaměření
zjistí, že garáž stojí na obecním pozemku).
Nadále platí, že o zásadních věcech v oblasti majetku budou občané informováni
včetně zdůvodnění. Zastupitelé dojednali
zvýšení ceny pronájmu obecní orné půdy
na 3500 Kč za ha při nezměněných parametrech smlouvy, kdy zastupitelé nejprve
první nabídku odmítli jako nevýhodnou
pro obec.
Obec Mašovice také více kulturně žije,zejména díky paní místostarostce a týmů
občanů kolem ní, za což jim patří poděkování.
Zastupitelstvo se snaží zkrášlovat a investičně rozvíjet obec (silnice, veřejné
osvětlení, na podzim letošní roku nová

parková výsadba atd). Realizace a načasování investičních akcí je přizpůsobeno
dotačním titulům tak, aby kombinací dotací a obecních prostředků došlo k maximálním investicím pro obec v konkrétním
čase, ale aby bylo utraceno co nejméně
vlastních finančních prostředků obce.
V dalším období budou zastupitelé pokračovat ve zvelebování obce. V plánu
je nasvícení dominant obce dle vzoru
malebných západoevropských vesniček.
Postupně bude také probíhat výsadba
např. ovocných stromů po obvodu obce,
např. v okolí hřiště. Tajným snem zastupitelů je postupná úprava prostoru Křižanka
tak, aby se tyto veřejné prostory přiblížily stavu, jak si je pamatují starší občané
z dob jejich mládí. Sny jsou ale od toho,
aby se plnily.
-T.Š.-
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Posvícení bylo plné tance a zpěvu

Tradiční posvícení už neodmyslitelně patří k závěru prázdnin. Mašovická chasa se skvěle ujala příprav i samotného zavádění po obci. Stárek
Petr Hrda a stárková Jana Březovská

Na co se těšit
Obec myslí i na své dříve narozené
občany. Proto jsme opět připravili
„Setkání se seniory.“ Uskuteční se
v neděli 13. listopadu od 14.00 v sále
obecního úřadu. Vystoupí zde žáci ZŠ
v Mašovicích se svým pásmem písniček. K tanci a poslechu zahraje pan M.
Kubák. Malé občerstvení je zajištěno.
Neváhejte a přijďte se pobavit.
Srdečně Vás zveme!
Chystané akce: „Dýňová stezka,“
„Rozsvěcení
vánočního
stromu“
a „Čertovský rej.“ O akcích budete
včas informováni místním rozhlasem
a plakátem na vývěskách.

dokázali sjednotit 12 párů do krojů.
Nacvičili půlnoční překvapení „ taneček“ a sklidili tak zasloužený potlesk. Je jim třeba poděkovat a dodat tak nastávajícímu stárkovi chuť

do příprav v příštím roce. Věříme,
že i kapela Dubňanka Vám zpříjemnila nedělní odpoledne. Necháme
se mile překvapit, kdo nám zahraje
příště.
-M.P.-

VOLBY DO KRAJSKÝCH
ZASTUPITELSTEV - říjen 2016
Prezident republiky vyhlásil konání
voleb do zastupitelstev krajů na pátek
7. října a sobotu 8. října 2016. Volit
mohou přijít všichni občané České republiky, kteří mají trvalý pobyt v obci,
která náleží do územního obvodu kraje, a alespoň ve druhý den voleb dosáhli 18 let.
Pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje bylo zaregistrováno celkem 21 kandidátních listin.
Volební místnost v obci Mašovice
se nachází ve společenském sále bu-

dovy obecního úřadu. Volit můžete
přijít v pátek 7. 10. 2016 od 14.00 do
20.00 hodin a v sobotu 8. 10. 2016 od
8.00 do 14.00 hodin.
Hlasovací lístky obdržíte do svých
poštovních schránek nejpozději 3 dny
přede dnem voleb. Ve volební místnosti obdržíte šedou úřední obálku,
do které vložíte svůj hlasovací lístek.
Nezapomeňte si vzít platný občanský
průkaz nebo cestovní pas.
Těší se na Vás 6 členná volební ko
mise.
-L.CH.-

BUDEME TŘÍDIT I OLEJ!

Novinkou v třídění odpadu bude pro
občany další kontejner, který přibude na
sběrných místech za Jednotou a na Pšeničné od října letošního roku. Jedná se
o kontejner na použitý fritovací olej z domácností. Občané budou moci odkládat
olej v PET lahvích pečlivě uzavřených do
kontejneru, který se bude pravidelně vyvážet. Věříme, že tuto službu se naučíte

využívat.
Nebezpečný odpad: v pátek 23. září od
7.00 do 18. 00.
- akumulátory, upotřebené oleje, znečištěné obaly, barvy, laky, staré postřiky.
- televize, monitory, ledničky, mrazničky,
elektrospotřebiče pouze kompletní kusy.
Velkoobjemový odpad: v pondělí
26. září od 7.00 – 18.00 a v úterý 27. září

od 7.00 do 16. 00.
- starý nábytek, matrace, koberce, lina,
textil, peřiny, rozebrané lednice,
televize
a podobně.

Mašovický zpravodaj č. 3 - září 2016, ročník 23. Registrováno pod registračním číslem 371300795. Bezplatný výtisk. Grafika, sazba, tisk: www.primadesign.cz

4

