ČTVRTLETNÍK OBCE MAŠOVICE

MAŠOVICKÝ ZPRAVODAJ
Jižní Morava

Vážení spoluobčané,
začíná jaro a tak bych Vás rád
seznámil, co obec chystá v letošním roce. V první řadě budeme
pokračovat v opravě fasády na
budově obecního úřadu a zahájíme první etapu opravy sklepa.
Budeme také opravovat chodník
k bytovkám, silnici od č. p. 25 po
č. p. 19, prostor u hasičárny (tzv.
Loža) a prodlužovat splaškovou
kanalizaci u pomníku. Připravuje
se také projektová dokumentace
na opravu rybníka „ Velkas“.
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ročník 25

V letošním roce také oslavíme
111. výročí založení místní školy,
přehled akcí k výročí je uveden ve
zpravodaji.
Přeji Vám pěkné prožití jara, po
náročné a dlouhé zimě snad
budeme moci konečně do našich
zahrádek. Také se kvapem blíží velikonoční svátky, proto přeji všem
občanům hodně radosti a sil a také
bohatou pomlázku.

/MVDr. Libor Jurka - starosta obce/

Prístavba
ˇ
a stavební úpravy budovy obecního úradu
ˇ
Dne 17. října 2017 proběhlo na obecním
úřadě kolaudační řízení ohledně předčasného užívání I. NP – přístavby sálu Obecního
úřadu Mašovice, který bude sloužit k pořádání
společenských akcí. Rozhodnutí nabylo právní
moci dne 8. 11. 2017.
Koncem roku 2016 byla provedena rekonstrukce
střešního pláště – kompletní výměna střešní krytiny a laťování v jižní a západní části budovy. V roce
2017 byla vyměněna krytina v severní části, provedena přístavba společenského sálu se vstupem
do sklepních prostor. Stavební činnost realizo-vala firma Pozemní stavby, s.r.o. Znojmo. Celkové
náklady se vyšplhaly na 5 713 912 Kč (5 485 030 Kč
stavební firma, 228 882 Kč projektové a přípravné
práce, výběrové řízení, stavební dozor, vybavení).
Na tuto akci jsme obdrželi z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Dotačního programu Programu rozvoje venkova dotaci ve výši 400 000 Kč
(200 000 Kč v roce 2016 a 200 000 Kč v roce 2017).
První akcí, konanou v novém sále, bylo setkání
s důchodci dne 26. 11. 2017.
/Bc. Chalupská Lenka/
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Matrika
Obec Mašovice má k 1. lednu 2018 celkem 515 občanů. Celkově je v obci přihlášeno k trvalému pobytu
256 mužů a 259 žen. Průměrný věk občanů je 39,56 let.
V roce 2017 se přistěhovalo 22 občanů, 12 osob se odstěhovalo, narodili se 4 noví občánci a šest občanů zemřelo.
Přistěhované osoby: Kamarádová Lucie, Nguyen Jiří, Stein David, Steinová Veronika, Vrátilová Iva, Vrátil
Mattias, Vrátil Tobias, Vrátilová Saša, Kašša Štěpán, Kašša Filip, Kaššová Petra, Pfeffer Rostislav, Lendlerová Lucie,
Ficek Jakub, Pešatová Petra, Valová Eva, Hubený Tomáš, Zifčáková Zuzana, Jetelina Lucie, Gomolová Růžena,
Veselá Věra, Veselý Bohumil
Odstěhované osoby: Pelánová Vendula, Štanclová Zuzana, Štanclová Iva, Vorbisová Jaroslava, Vorbisová
Julie, Bila Radek, Dvořák Jaromír, Dvořáková Liliana, Bánomová Iveta, Bánomová Kateřina, Bánomová Sandra,
Bánom Jan
Zemřelé osoby: Mates Pavel, Houška Josef, Janků Marie, Šípová Marie, Ing. Nešporová Jitka, Dušek Jan
Narozené děti: Kuldánová Ema, Auerová Juliana, Casková Anna, Hubená Mia
							

Masopust
Stalo se tradicí i v Mašovicích, že
na sklonku zimy si stejně jako naši
předkové zpříjemníme dlouhé zimní
měsíce masopustním průvodem a vydatnou hostinou.
Letošní masopustní dovádění připadlo na sobotu 10. února. Ačkoli celou
vesnici sužovala tou dobou chřipka,
přece se ráno u obecního úřadu sešlo dost odvážlivců připravených tuto
tradici dodržet. Mezi přítomnými
maskami bychom našli jak děti tak
dospělé, z nichž mnozí zvolili rafinované převleky. A tak se o masopustu procházel obcí myslivec i hasič,
bába i jeptiška, čarodějnice, zajíček,
čertík a v neposlední řadě skupinka
4 šašků, kteří se pod vedením pana
Březovského postarali o muziku.
Do-volte mi proto, abych muzikantům i všem maskám poděkovala za
snahu rozveselit tento možná trochu
dlouhý zimní čas. Musím ale také
poděkovat všem občanům, kteří nás
s úsměvem a vynikajícím pohoštěním
vítali na prahu svého domu.
Mnohdy si s námi zatancovali,
za-zpívali a nikdy nešetřili úsměvem,
vlídným slovem ani štamprdličkou,
uzeným či koblížky. Dokonce všichni
přidali svůj příspěvek pro mašovickou
školu. Tyto peníze budou použity na
školní pomůcky, odměny do soutěží
a na uspořádání karnevalu s tombolou na konci školního roku. Děkujeme
všem.
/Mgr. Hana Slaná/

/Bc. Chalupská Lenka/
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A zase ty odpady……
Každým rokem dáváme možnost
občanům odložit nepotřebný
velkoobjemový a nebezpečný
odpad do kontejnerů firmy F.C.C.
Znojmo. Letošní termín na úklid je
26. dubna od 7:00 do 18:00 hod.
a 27. dubna do 14:00 hod.
Občané mohou také nově využít
kontejner na drobný elektroodpad,
který je umístěn v budově OÚ.

Znovu bychom chtěli požádat
občany, aby do kontejnerů za obchodem a na Pšeničné vhazovali
pouze odpady, pro které jsou kontejnery určeny! Kontejner na fritovací olej plní někteří občané plasty či sklem. Kontejner pro charitu
si zase pro změnu někteří pletou
s odpadkovým košem.
Letos se dočkáme i kompostérů

do domácností. Obec dále také
získala dotaci na drtič biomasy
a 4 ks kontejnerů na bio odpad.
Bude tedy snadnější výměna
plného kontejneru za prázdný na
Pšeničné. Apelujeme na občany, aby odpad ze svých zahrad
nesy-pali na okraj lesa nebo pole.
Sběr papíru pro ZŠ proběhne 24.
4. 2018, od 8.00 hod.

Odpady v kanalizaci…..
Všechno má svůj řád – tedy i kanalizace. Prosím, aby si občané uvědomili, že kanalizace není odpadkový koš.
O tom vědí své pracovníci čistíren odpadních vod a kanalizací. Proto nás požádali o zveřejnění krátkého
seznamu toho, co by se nemělo do kanalizace vyhazovat.
Rozhodně tam nevyhazujte:
• hygienické potřeby - pleny, vlhčené ubrousky, vatové tyčinky, dámské hygienické potřeby
• biologický odpad (zbytky potravin, odpad z kuchyňských drtičů)
• oleje (fritovací oleje, motorové oleje)
• léky, chemikálie a další nebezpečné látky
/Martina Pelánová/

Jedeme
do Troje…..
Rádi bychom občany pozvali na
zájezd do Prahy, konkrétně do
městské části Troje, v termínu
12. května 2018.
Účastníci zájezdu si mohou vybrat, zda navštíví ZOO, nebo botanickou zahradu. Vstupy si každý
platí sám. Pouze řízená degustace vín z Vinice sv. Kláry v botanické zahradě bude hrazena.
Degustace je limitována na max.
25 osob. Pokud tedy budete
mít zájem se nahlásit na zájezd,
musíte se rozhodnout, zda chcete
do ZOO, nebo do botanické zahrady. Prosíme občany, kteří mají
zájem o zájezd, aby se nahlásili
nejpozději do konce března.
/Martina Pelánová/

Trešnová
ˇ ˇ
alej podruhé…
Snad každý občan, který jezdí
autem nebo jde na vycházku po
,,Citonické“, si nemůže nevšimnout olámaných stromků. Jde o
nepochopitelný čin neznámého
vandala, nad kterým zůstává
rozum stát. Chtěli bychom alej
znovu obnovit za pomocí vás,
občanů Mašovic. Bude to akce
zcela dobrovolná a záleží na
každém, zda se zapojí. Akce

spočívá v tom, že rodina či jednotlivec zakoupí stromek třešně
ze svého rodinného rozpočtu
a zasadí ho na místo zničeného
stromku. Prosím občany, kteří
strom budou chtít zakoupit, aby
se nahlásili v kanceláři OÚ nebo
přes email hlášení. Dle zájmu
občanů se stanoví den společné
výsadby.
/Martina Pelánová/
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Oslavy 111. výročí Základní školy v Mašovicích
V minulém roce, kdy slavila naše
škola 110. výročí vzniku, se bohužel opravoval sál obecního úřadu,
a tak jsme si řekli, že nebude na
škodu oslavy posunout a slavit pro
žáky tak symbolické 111. výročí.
Co bude součástí oslav? Týden
před poutí v pátek 15. 6. 2018 od
16:30 hodin plánujeme konání
školní akademie, a to v sále OÚ
Mašovice. Na ní budou vystupovat žáci školy s pestrým programem. Ve čtvrtek 21. 6. budou
mít možnost všichni občané
navštívit školu od 8:00 do 15:00,
bude totiž Den otevřených dveří. Můžete být účastni při výuce
a od tohoto dne bude nainstalována také výstava školních
předmětů, pomůcek, starých fo-

tografií, popř. videí, kterou si
budou moci návštěvníci školy
prohlédnout v tělocvičně školy.
V ten samý den, 21. 6., chceme
pozvat také k posezení, besedě
a malému občerstvení bývalé
zaměstnance školy, setkání se
bude konat od 14 hodin v jídelně
školy.
V sobotu 23. 6. se pak bude konat
v 10 hodin na hřišti fotbalové utkání bývalých a současných žáků
školy. V neděli při pouťových
oslavách nebude samozřejmě
chybět výstava výkresů žáků
a dále odpoledne tradičně po
průvodu k pomníku padlých
pěvecké a taneční vystoupení
žáků. Výstavu fotografií a předmětů ve škole budete moci

navštívit kromě čtvrtku i v sobotu od 14 do 17 hodin a samozřejmě o pouti v neděli od
9 do 18 hodin.
Chtěli bychom tímto poprosit
všechny občany, kteří mají doma
staré školní fotografie, školní
pomůcky /aktovky, penály atd./,
dále zajímavá vysvědčení, staré
školní sešity, učebnice apod., jestli by nám je mohli zapůjčit na
výstavu. Samozřejmě shromažďujeme věci týkající se bývalých žáků
naší školy. Vše označíme a opět
vrátíme v neporušeném stavu.
Děkujeme předem.
/Mgr. Růžena Bětíková/

Kulturní akce
Skořápkovník
V pátek 23. března odpoledne
budeme už pošesté zdobit lípu
barevnými skořápkami. Většinou nám počasí nepřálo, proto jsme se rozhodli, že zdobení
proběhne bez programu pro
děti. Ale pozor! Pro naše nejmenší uspořádáme v neděli
25. března od 15:00 hod. v sále OÚ Velikonoční odpoledne
s kejklířem Čabíkem.

Čarodějnice
Mašovičtí hasiči opět pořádají
30. dubna odpoledne na fotbalovém hřišti „ Pálení čarodějnic.“
Nejen děti, ale i dospělí mohou
přijít v kostýmech
čarodějnic.
Špekáčky
s sebou,
limo pro
děti
zdarma.

Sportovní odpoledne
a hasičská soutěž
V sobotu 2. června od 14:00
hodin nás čeká „Velké sportovní
odpoledne“ na fotbalovém hřišti.
Následující den v neděli 3. června se uskuteční hasičská soutěž „
O pohár starosty.“ Po oba dva dny
bude zajištěno občerstvení z klubu U Cvrčka.
/Martina Pelánová/
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Mašovický soubor dospelých
slaví 20 let vzniku!
ˇ

Vznikl v roce 1998 spontánně
z řad rodičů dětí, které se věnovaly
sborovému zpěvu v pěveckém
kroužku, chodily na různá vystoupení, soutěže. Mezi první členy
dospělé části souboru patřil Miroslav Kubák st., Lenka Kubáková,
Jana Pexová, Jan Pexa st., Jaroslav
Ištvánek, Oldřich Brázda, Marcela
Pokorná, Jana Březinová, později

DO-RE-MI,
soutež
ˇ žáku ve
zpevu
ˇ
V pátek 6. dubna od 16 hodin
se bude konat v obecním sále
tradiční soutěž DO-RE-MI, na
kterou zveme nejen rodiče, ale
občany Mašovic. Soutěž bude
doplněna krátkými kulturními
vstupy - reklamami v režii našich
žáků. Prostor budou mít i žáci,
kteří hrají na nějaký hudební
nástroj. Plánujeme zařadit i zcela
netradičně soutěž pro diváky, ale
nemusíte se bát, zpívat nebudete
muset, pouze vyzkoušíme, jak jste
pozorní, popř. jak znáte hudební
nástroje……
/Mgr. Růžena Bětíková/

Hana Slaná, Zdeňka Motáčková,
Silvie Spurná ml., Věra Bauerová,
Jan Pexa ml. V průběhu let se členové souboru vystřídali, mezi dospělé také přešly ty, které zpívaly
původně ve sboru dětí, Kateřina
Žáková, Hana Ištvánková, Irena
Pelikánová. Přišly také nové maminky, Blanka Holcrová, Soňa
Havlíčková, některé další zpívají

a hrají dosud, např. Eva Kliková
z Lukova a Jana Veškrnová z Mašovic, skvělá houslistka. Sbor se
v pozdějších letech zčásti obměnil, přišly nové posily, Petra
Svobodová, Eva Potácelová, Jiřina
Dobrovolná, Olga Březovská.
V minulém roce s námi začali hrát
a zpívat (po dlouhé odmlce mužských hlasů) také tři muži. Na flétnu hraje Adam Holcr, na baskytaru
Vít Bárta a na klavír Pavel Kořenský,
všichni z Mašovic. Mužskou část
nyní dále doplňuje Ota Paul
z Olbramkostela a Jan Švanda ze
Znojma. V repertoáru souboru jsou
především písně sourozenců Ulrychových, Spirituál kvintetu, Hradišťanu.
Pěvecký soubor dospělých zve
všechny své příznivce a zvláště
bývalé členy na koncert k 20.
výročí, který se bude konat
v neděli 27. 5. 2018 ve 14 hodin
v sále OÚ Mašovice.
/Mgr. Růžena Bětíková/
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Bohoslužby o Velikonocích 2018 ve farním kostele sv. Jana Krtitele
v Mašovicích
ˇ
25. březen
29. březen
30. březen
31. březen
1. duben
2. duben

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE - 9.00 hod. žehnání ratolestí a mše sv.
ZELENÝ ČTVRTEK - 17.00 hod. mše sv. na památku Večeře Páně
VELKÝ PÁTEK (den přísného postu) - 17.00 hod. velkopáteční obřady
BÍLÁ SOBOTA -18.00 hod. Velikonoční vigilie – Slavnost ZMRTVÝCH-VSTÁNÍ PÁNĚ
NEDĚLE - slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ – 9.00 hod mše sv.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM – 9.00 hod. mše sv.
Požehnané a radostné Velikonoce přeje a vyprošuje
Josef Hudec, O. Cr., probošt a farář

Strípky
z obce
ˇ
Dne 15. 2. 2018 jsme obdrželi od naší spoluobčanky informaci, že v obci obchází domy podomní prodejce
s různými příběhy a dotazy. Prodejce jsme upozornili, že tento typ prodeje je u nás zakázán. Prodejce byl ještě
drzý, informovali jsme tedy linku 158 Policie ČR, že v obci dochází k protizákonnému jednání. Policie okamžitě
přijela a prodejce legitimovala. Ti požádali o možnost řešení domluvou s tím, že hned odjíždí. Podomní prodej
prováděly dvě skupiny po dvou osobách.
Víceúčelové sportovní hřiště lze využít i k pořádání turnajů, srandamačů, nebo si jen kolektivně zasportovat.
Jak to na vesnicích bývá, u takového akce nemá chybět občerstvení. Vzniklou žízeň lze v průběhu a po akci uhasit
např. dobrým pivkem, k tomu účelu je přilehlé posezení. Každý pořadatel však odpovídá za úklid po akci!
Zastupitelstvo obce v závěru loňského roku schválilo směnu pozemků se soukromým vlastníkem na křižovatce na Bezkov ve výměře 2000 m, které lze využít v budoucnu k výstavbě. Tyto pozemky byly také původně
usnesením minulého zastupitelstva směřovány k prodeji. Nyní byla po jednání dohodnuta směna s výsledkem,
že obec Mašovice má svoji výměru vcelku s plným přístupem od silnice na Podmolí a může je v budoucnu využít
ke svému rozvoji.
/Ing. Tomáš Šoba/

Naší obec navštíví prední
ˇ
český záhadolog

ARNOŠT VAŠÍČEK
Beseda s autorem řady knih o tajemnu a televizních seriálů Ďáblova
lest, Ztracená brána, Strážce duší a Planeta záhad.
Nevysvětlitelné archeologické nálezy, podivné úkazy a paranormální
jevy naznačují, že minulost naší planety je daleko tajemnější než si vůbec
dovedeme představit. Arnošt Vašíček představí nejzajímavější objevy ze
svých cest do více než osmdesáti zemí.
Besedu doplňuje promítání unikátních videozáznamů.

ve stredu
21. brezna
2018 v 18:00 hod.
ˇ
ˇ
obecní sál v Mašovicích
Vstupné zdarma.
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