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Vážení spoluobčané,
letní čas pomalu, ale jistě končí. Většina z vás se vrátila ke svým pracovním povinnostem. Věřím, že jste načerpali spoustu
pozitivní energie, kterou budete během podzimních plískanic využívat. Během letních dní jsme na obci nezaháleli a připravili
jsme několik projektů, které bych vám rád představil. V prvé řadě vás seznámím se situací kolem rybníku Velkas. Ministerstvo
zemědělství nám poskytlo dotaci na stavební úpravy. Bohužel ani příslib dotace nám neumožnil pustit se do očekávaných
oprav. Proběhlo řádné výběrové řízení s oslovenými firmami. Nabídky firem však byly pro nás neakceptovatelné. Proto jsme se
rozhodli akci zrušit a pokusíme se v příštím roce požádat o dotaci znovu. Snad budeme mít štěstí.
Úspěšná byla i žádost o dotaci na výstavbu pump parku. Stavba by měla být dokončena nejpozději do 30. 6. 2021 a vybudováno bude za místním fotbalovým hřištěm. Pump park bude sloužit mládeži všech věkových kategorií, budou zde zdolávat různé
překážky, zatáčky a převýšení na kolech, koloběžkách či skateboardu. V pořadí třetí žádostí o dotaci, na které pracujeme, bude
stavba přístřešku na fotbalovém hřišti. Měl by sloužit občanům k posezení při akcích pořádaných právě na hřišti. Současně
s přístřeškem pořídíme i několik herních prvků a lavičky pro děti.
Vážení občané, sami vidíte, že pro vás obec zvelebujeme a chceme vám zajistit jistou životní úroveň. Připravujeme stále nové
projekty, abychom využili co nejvíce dotačních titulů, které se obcím nabízejí.
Závěrem bych vás chtěl upozornit, že situace s covid - 19 není zdaleka u konce. Že bude třeba, abyste byli obezřetní a chránili si
své zdraví. Nepodceňujte případná opatření – zdraví je nadevše.
/Libor Jurka, starosta obce/

Posvícení
Mnozí občané se nás během léta ptali, zda se bude tradiční posvícení konat. Stále se vyčkávalo, jak se situace s coronavirem bude vyvíjet. Žádná omezení ani nařízení nepřišla, a tak se přípravy rozjely v srpnu naplno. Stárek Ondřej Tapšík
a stárková Lucie Svobodová se příprav ujali s nadšením. Obec zapůjčila kroje a byla jim ve všem nápomocna. Novinkou
bylo zapůjčení pódia pro muzikanty. Skládání pódia pro muzikanty, tanečního pódia a stavění stanu bylo náročné, ale
vše stálo za to. Zase byla posunutá pomyslná laťka o něco výše. Dobrou volbou bylo zapůjčení skákacích hradů. Děti byly
nadšené. Nebýt propršené sobotní zábavy, kterou jsme nakonec také zvládli, můžeme konstatovat, že posvícení se nám
všem skvěle vydařilo.
Děkujeme mládeži! 												
/Martina Pelánová, místostarostka/
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Zahájení nového školního roku
Dne 1. září nám pršelo od rána, ale ani déšť nezabránil tomu,
abychom společně s panem starostou a paní místostarostkou uvítali nové prvňáčky. Z Mašovic to byli Daniel Potácel
a David Martinka, z Bezkova Simon Siekel, Marie Kliková,
Kryštof Auer a Terezie Vybíralová a z Horního Břečkova Maxmilián Binko. Zároveň přibyli dva žáci i do vyšších ročníků, Michaela Jarošová z Mašovic do 3. ročníku a Antonín Pavlík do
2. ročníku. Všichni žáci školy dostali sladkosti jako sponzorský
dar od mašovické paní hospodské, Lenky Pojerové. Tímto bychom jí chtěli poděkovat.
Letošní školní rok vzhledem k epidemiologickým opatřením
zřejmě bude patřit k těm náročnějším, soustředíme se nyní
především na výuku. Školní a kulturní akce, besídky a vystoupení pro občany bohužel jsme nuceni omezit. Máme
v plánu od října nabídnout dětem činnost v kroužcích, ale zatím vyčkáváme, jak se bude vyvíjet situace. Byla však navýšena kapacita školní družiny, takže žáci i v případě omezení
činnosti kroužků najdou vyžití ve dvou oddělení družiny. Doufejme, že se školy v tomto školním roce opět nebudou zavírat kvůli karanténním opatřením. Všichni ve škole dbáme pečlivě na hygienu, větrání tříd a pobyt na čerstvém vzduchu.
/Růžena Bětíková, ředitelka školy/

Pizza párty
Letošní léto bylo poněkud zvláštní. Všichni jsme byli ze všech událostí
u nás i ve světě rozpačití a nevěděli, jak s prázdninami naložit. Většina
občanů dala přednost dovolené v tuzemsku, jiní vyjeli k moři. I my
jsme tápali a nevěděli, zda se pouštět do pořádání kulturních akcí.
Počasí si s námi pohrávalo a covid mám byl nablízku. I přesto všechno
jsme v polovině prázdnin uspořádali oblíbenou Pizza párty. O akci byl
veliký zájem a nám se tak podařilo díky všem návštěvníkům posunout
hranici v počtu upečených pizz na 170 ks.
Poděkování patří celému pizza teamu ve složení Černíková, Velebová,
Klempová, Pelechová a Pelánová. Manželé Jakubovi nám věnovali
pravou italskou mozzarellu (sýr), která dodala pizze lahodnou chuť.
Děvčata ze SVČ Znojmo dětem malovala na obličej zvířecí a jiné
motivy. Akci hodnotíme jako zdařilou, protože si na sebe vydělala,
z obecní kasy jsme neutratili ani korunu.
/Martina Pelánová, místostarostka/

Jubilanté
V této rubrice si dovolujeme veřejně poblahopřát našim milým seniorům, kteří v průběhu roku oslavili svá životní jubilea.
Některým jsme přišli blahopřát osobně, dalším už bohužel návštěvě zabránila hygienická opatření.
Přejeme vám hodně zdraví a spokojenosti do dalších let, vážení spoluobčané!
Hotařová Božena, Fučíková Marie, Peřinková Ludmila, Radová Vítěslava, Havlík Bedřich, Rosová Věra, Rusňáková Marie,
Bauer Stanislav, Kliková Anna.
/Martina Pelánová, místostarostka/

O pohár starosty obce
Neděle 2. srpna patřila místním hasičům. SDH Mašovice
pozvalo několik družstev z okolí, aby přijela soutěžit o
pohár pana starosty. Celkem soutěžilo 9 družstev. Škoda, že
dívčí družstvo bylo jen z Mašovic. Pozvání také přijal znojemský starosta Jan Grois. Netají se tím, že rád navštěvuje hasičské závody na znojemském okrese. S radostí přijal
výzvu místních mužů a zaběhl si s nimi z recese dvě kola
jako retro družstvo. Není důležité, kdo vyhrál, ale skvělé
je to, že se dokáže pár nadšenců domluvit a soutěže se
zúčastnit.
Jen tak dál…
/Jan Peřinka ml. , velitel SDH/
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Oprava místní komunikace k pastvinám exmoorských koní
– II. etapa, Mašovice

V letošním roce jsme provedli akci: „Oprava místní komunikace
k pastvinám exmoorských koní – II. etapa, Mašovice“. Jednalo se
opravu povrchu místní komunikace a zpevněné plochy na pozemcích p. č. 537/2, 1065/3 a 536/4 v lokalitě Mašovické střelnice. Tato
akce navazovala na již provedenou I. etapu, která byla dokončena
v loňském roce. Komunikace slouží jako přístupová komunikace
a odstavná plocha pro návštěvníky národního parku v blízkosti
pastviny exmoorských koní.
Zakázku realizovala firma STRABAG, a.s. Praha. Práce byly
zahájeny 5. června 2020 a dokončeny 30. 6. 2020. Celkem bylo
opraveno 1 856 m2 komunikace. Výdaje na tuto akci činily 859 137,69 Kč. V rámci výzvy č. 8/2019 „Programu podpory
obcí v národních parcích“ máme na základě Rozhodnutí č. 1190800020 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního
fondu životního prostředí ČR přislíbenou dotační podporu ve výši 85%, za což jsme velmi rádi.
Tento projekt přispěl ke zkrášlení této lokality i ke zkvalitnění služeb občanům a turistům.
			
/Chalupská Lenka, účetní obce/

Knihovna
Knihovna zpřístupňuje svým čtenářům jak populárně naučné publikace, tak i literaturu oddechovou a zábavnou. Navazuje
na bohatou kulturní tradici obce a je pro obyvatele jedním z míst, kde lze příjemně a smysluplně trávit volný čas.
Knižní fond v současnosti nabízí několik druhů časopisů, domácí i zahraniční beletrii, dětskou literaturu, sci-fi a fantasy,
hobby publikace, turistické průvodce, až po slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu.
Knihovna nabízí půjčování knih z výměnného fondu MěK Znojmo. K dispozici jsou deskové a interaktivní hry, elektronické
vědomostní hry s Albi tužkou. Tyto služby jsou limitovány dobou výpůjčky.
S výběrem i jakýmkoli jiným dotazem vám rádi pomůžeme. Těšíme se na vás každé pondělí od 17:00-19:00.
/Soňa Havlíčková, knihovnice/

Lom
Snad každý mašovický občan zaznamenal během léta
neutěšený stav kolem lomu. Neukáznění návštěvníci si tuto
lokalitu pletli s veřejným místem, kde je dovoleno prakticky
vše. Táboření, rozdělávání ohňů, odhazování odpadků…
O nevhodném a nebezpečném parkování ani nemluvě. Že
nám všem tato situace není lhostejná, svědčí fakt, že sami
občané dobrovolně sbírají odpadky a volají policii na neukázněné řidiče. Bohužel není v silách obce jakkoli a cokoli
zakazovat, neboť lom vlastní soukromá osoba. Jednání se
samotným majitelem se míjí účinkem. Policie během léta
zahájila desítky řízení s neukázněnými řidiči. Rozdávání
pokut však není dostačující. Na příští sezonu snad budou
přidány zákazové značky na nebezpečných místech, jako
jsou nepřehledné zatáčky před začátkem obce. Další kapitolou jsou odpadky, majitel hodlá vše řešit vždy až po sezoně
hromadným úklidem. Co k tomu dodat?
/Martina Pelánová, místostarostka/

Sber
ˇ odpadu
•

•

Pravidelný svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční ve dnech 24. – 25. září.
Kontejnery budou přistaveny na obvyklém místě (před hospodou). Velkoobjemový odpad můžete přivážet
24. – 25. 9. od 07:00 do 18:00 hod.
Nebezpečný odpad pouze 25. září od 07:00 do 18:00 hod.
Sběr starého papíru (noviny s časopisy, kartony také, ale zvlášť), 29. 9. od 7:45 budou vybírat žáci místní
základní školy.
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Finanční výbor informuje
Finanční výbor dostal za úkol vypracovat metodiku a doporučit procesní postupy tak, aby došlo ke zrychlení vyřizování
žádostí občanů na prodej a směnu pozemků v obci. Geometrické zaměření (digitalizace) obce je částečně hotovo. Jak je
na tom váš pozemek, je možné zjistit na obecním úřadě. Následně se musí pozemky ocenit. O celém postupu vyřízení
žádostí vás budeme informovat.
Vaše žádosti se budou řešit individuálně a rádi vám je pomůžeme vyřídit.
/Rostislav Pfeffer, předseda FV/

Rubrika Líbí

vs. Nelíbí

Líbí

Limit maximálního počtu laviček v naší obci se podařilo prolomit! Nově se s lavičkou setkáte i v rámci připravovaného pump track
hřiště. Další lavičky a herní prvek byly zařazeny do projektu vybudování oddechového centra na hřišti. Schválili jsme přípravu rekonstrukce místní lokality Křižanka.

Nelíbí

Ohledně nového osvětlení u kostela vám pan starosta prezentoval minule nepravdivé informace. Na základě oficiálních informací
poskytnutých obcí dle zákona bylo zjištěno, že obec se o cenové srovnání mezi kvalitními lampami a levnými imitacemi začala účelově
zajímat až poté, co se o věci začalo diskutovat. Navíc u kvalitních lamp srovnávala (záměrně?) jiné provedení než u levných imitací.
U stejného provedení, které existuje, je cenový rozdíl zásadně nižší. A přesto, že vedení obce argumentovalo při pořízení imitací úsporami, oslovilo nelogicky pouze jednoho dodatele, kterému napřímo zakázku zadalo. Výsledkem tedy je skutečnost, že vedle původně
gotického kostela máme nyní zcela stejné lampy, jaké jsou na parkovišti na přechodu v Hatích. Vedení obce občanům poskytuje tudíž
dle mého názoru zkreslené informace.

Líbí

Vypracujeme novou metodiku pro zrychlení vyřizování žádosti občanů na prodej a směnu pozemků. Pokud si po digitalizaci naší obce
nejste jisti, zdali nějaká část vámi užívaného pozemku není ve vlastnictví Obce Mašovice, můžete se na mě obrátit. Rád to s vámi proberu včetně pomoci se žádostí.
V nejbližší době budu prosazovat:
• navrhnu, aby cca 25 ha z celkových 40 ha půdy ve vlastnictví obce bylo pronajato místním menším zemědělcům a podpořili
			 se zejména ti mladí z nich. Nevidím důvod, proč by všechnu půdu měl mít k dispozici pouze jeden subjekt. Částečně by také
			 došlo k rozdělení obrovských lánů i jako opatření proti suchu a k podpoře rozvoje venkova.
•
			
			

opět navrhnu, aby jako u jiných obcí převzali všichni zastupitelé patronaci nad pravidelnými kulturními akcemi. Tím by se
více zapojili do dění v obci a také by obec ušetřila. Vedení obce toto zatím bez důvodu odmítlo, takže naše obec má stále na
organizaci těchto akcí vysoké mzdové náklady.

O vývoji obou těchto návrhů vás budu informovat.
Přeji vám pěkné podzimní měsíce ve zdraví.

/Tomáš Šoba, zastupitel/

Boje s vetrným
ˇ
mlýnem
Jde o prezentaci sporů p. Šoba versus vedení obce. Pozorný čtenář všech vydaných zpravodajů zaznamenal, že se p. Šoba
postavil do role kritika a spasitele. Jeho rubrika je plná obviňování, že vedení obce podává občanům nepravdivé údaje
(viz. kritika osvětlení v minulém čísle). Starosta má právo rozhodovat samostatně o menších zakázkách, zastupitelé obce
mu k tomu dali plnou moc. Bohužel to pan Šoba nedokáže či nechce pochopit. Snažíme se jeho výpady ignorovat, ale
to nejde do nekonečna. Když dojdou argumenty, vyhrožuje právníky. Neustálé si přivlastňování zásluh na všech akcích je
úsměvné…JÁ jsem zařídil, JÁ jsem prosadil… Myslíme si, že se vedení obce nemá za co stydět a že svoji práci vykonává
poctivě a svědomitě.
Je otázkou, zda má řídit obec starosta, anebo zastupitel od počítače?
/Jurka Libor – starosta, Rostislav Pfeffer, Ištvánek Jaroslav, Holcr Antonín - zastupitelé/
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