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Besídka ke Dni matek
Ve čtvrtek 16.5. se konala ve vyzdobeném sále besídka ke svátku našich maminek. Žáci 1. ročníku maminkám
a babičkám zatancovali a přednesli vtipné básničky a předali jim vlastnoručně vypěstovanou květinu
v květináči. 2. a 3. ročník si připravil pěknou dramatizaci „Rozhádaná písmenka“, pěvecký kroužek potěšil
posluchače několika písněmi, dvě z nich byly z autorského pera p. ředitelky. Většina děvčat na naší škole je
zapojena v kroužku gymnastiky, p. učitelka nacvičila s dětmi gymnastickou sestavu za doprovodu hudby. Žáci
4. a 5. ročníku pak zahráli dramatizaci – měla název „Tři krátké pohádky o jednom drakovi“, kde se nám
představily tři charakterově různé princezny (jednu z nich si zahrál dokonce Honzík Hřebeský), ale taky tři
králové – koktající (Matěj Jelínek) či šišlající (Matyáš Foit). V roli draků excelovali Jiří Maxera a Filip Škrdla.
V závěru besídky všechny děti předaly maminkám dárečky – svoje fotografie s kytkou v ruce ve zhotoveném
rámečku.
Žáci naší školy hrají často divadlo, podle ohlasů na velmi dobré úrovni. Na některých školách se této činnosti
nevěnují vůbec. Je to velká škoda, vytváří se zde atmosféra spolupráce mezi dětmi, spoluzodpovědnost, formuje se dobrý kolektiv. Děti se zbavují zábran vystupovat na veřejnosti, při nácviku se učí toleranci, ale také
kázni. Zažívají spolu nezapomenutelné chvíle, na které po letech rády vzpomínají…
/Mgr. Bětíková Růžena, ředitelka školy/

DO-RE-MI
Letošní Den učitelů jsme na naší škole oslavili zpěvem.
Ve čtvrtek 28. března se ve čtyři hodiny odpoledne v sále obecního úřadu sešly děti, které rády a pěkně zpívají, aby
se zúčastnily již tradiční pěvecké soutěže ve zpěvu - DO-RE-MI. Program byl doplněn vtipnými reklamami v podání
našich žáků. A jako obvykle, pětičlenná porota neměla vůbec lehkou práci, když musela z každé kategorie vybrat ty
nejlepší zpěváky.
Nejlepší zpěváci:
1. kategorie – 1.ročník:
Mária Martinková, Tereza Pelánová, Lenka Pajskrová
2. kategorie – 2. a 3. ročník:
Jolanka Balhárková, Barbora Čechová, Iva Auerová
3. kategorie – dívky 4. a 5. ročníku:
Zdeňka Doležalová, Alena Badinková, Nela Pokorná
4. kategorie – chlapci 4. a 5. ročník:
Milan Coufal, Jakub Komzák, Matyáš Foit

/Mgr. Bětíková Růžena, ředitelka školy/

Cambridge - Jazyková zkouška
Dne 25. května vykonalo pět šikovných žáků 5. ročníku naší školy mezinárodní Cambridge zkoušku z angličtiny
v kategorii Movers, která odpovídá zhruba úrovni učiva šestého ročníku. Jmenovitě se jednalo o Jana Hřebeského,
Matyáše Foita a Matěje Jelínka z Mašovic, Ondru Kříže z Bezkova a Jiřího Maxeru z Lukova. Chlapci v průběhu
celého roku rozvíjeli všechny jazykové oblasti, tedy mluvení, psaní, čtení i poslech. Učivo pátého ročníku rozšířili ne-jenom o slovní zásobu, ale také o minulý čas, stupňování přídavných jmen nebo i o příslovce. Věříme, že tato zkouška pro
chlapce nebude znamenat pouze certifikát, ale že svoje jazykové znalosti budou moci uplatnit v budoucím studiu.
/Mgr. Sajtlová V., učitelka /
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Slovo místostarostky
Vážení občané,
Obecní zpravodaj v této grafické podobě vychází již od roku 2015. U většiny občanů se setkáváme s kladnými
názory na formu grafické úpravy i obsahu.
Většinou vás v něm informujeme o všeobecném dění. O tom, se co právě buduje a opravuje. Dále o škole, kulturních akcích i občanských záležitostech. Ještě nikdy jsme však nepsali o interních záležitostech obce.
Chápeme, že většina občanů z jakýchkoliv důvodů nemá čas navštívit zasedání ZO, ale je to bohužel pro nás,
zastupitele, velká škoda. Vy se tak dozvídáte nepravdivé a zavádějící informace z různých zdrojů. Delší dobu
čelíme ze strany opozičního zastupitele neustálé kritice, jak děláme vše špatně a okrádáme obec. Je smutné,
že zastupitel, který získal ve volbách 81 hlasů a do zastupitelstva obce se tak dostal jen proto, že byl zapsán na
prvním místě jeho kandidátky, má tu odvahu naši práci soustavně hanit.
Věřte, že není lehké čelit neustálému náporu výhružných sms zpráv, emailům či pomluvám. Ubírá to energii
a chuť těm, kterým záleží na tom, aby se naše obec rozvíjela ke kráse a prospěch svých občanů – voličů.
A proto na vás apelujeme, navštěvujte pravidelně zasedání zastupitelstva obce. Vyjádřete své názory, nebojte
se zeptat na to, co vás zajímá, přímo pana starosty, p. místostarostky či jednotlivých zastupitelů. Možná budete
překvapeni, že se k vám dostávaly informace zkreslené, mnohdy nezakládající se na pravdě.
/Martina Pelánová/

Ohlédnutí
za zájezdem
V pátek 10. května 2019 naši
občané měli možnost navštívit
město Olomouc a pivovar Litovel.
Zájezdu se zúčastnilo 40 občanů.
Počasí nám vyšlo a Olomouc
nás mile překvapila svojí krásou
malebných uliček. Je to město bohaté na kulturní památky. Kostel
sv. Václava je vskutku ohromující.
/Martina Pelánová/

Naši spoluobčané slavili…
V jarních měsících letošního roku byli zástupci obce blahopřát našim
milým spoluobčanům k jejich životnímu jubileu.
Děkujeme za milé přijetí paní Janě Bauerové a Ludmile Coufalové.

Jana Bauerová

Ludmila Coufalová

Výsledky voleb do Evropského parlamentu
Ve dnech 24. a 25. května 2019 proběhly v naší republice volby do
Evropského parlamentu.
Českou republiku bude v Evropském parlamentu zastupovat 21 poslanců. Obsadí tak necelá 3 procenta ze současných 751 křesel v Europarlamentu.
Výsledky voleb v naší obci:
Do seznamu voličů bylo zapsáno celkem 416 občanů. K volbám přišlo
135 voličů, což činí 32,45 % z celkového počtu voličů. V naší obci byl
odevzdán alespoň jeden platný hlas pro celkem 19 stran ze čtyřiceti
kandidujících.
Prvních 5 stran s nejvyšším počtem hlasů:
1.
ANO 2011
33 hlasů
2.
Občanská demokratická strana
19 hlasů
3. - 4 Česká pirátská strana, KDU – ČSL
18 hlasů
5.
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) 13 hlasů
/Bc. Chalupská Lenka – účetní obce/
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Okénko hasiču
V minulém zpravodaji jsem informoval občany o akci
Pálení čarodějnic. Hodně jsme se báli počasí, které bylo
nevyzpytatelné, ale nakonec přestalo pršet a fotbalový
zápas i „pálení“ mohlo proběhnout. I když bylo chladno, byli jsme překvapeni, že vás, občanů, přišlo vcelku
dost. Fotbalový zápas sice vyhráli svobodní, ale ženatí
nezoufejte, budete mít možnost odvety.
Během jara nás čeká zase mnoho akcí. Jedna
z nejbližších je Dětský den, kdy hasiči opět nachystají
pěnu, vE které vaše ratolesti mohou řádit. Následující
den budou hasičské závody O pohár starosty obce.
Zde nebudeme jenom soutěžit, ale zajistíme pro vás
i pro ostatní hasiče i občerstvení. Tak neváhejte a přijďte nás podpořit. První závody jsou za námi, proběhly
v Lukově, kde jsme se umístili na 3. místě - jednalo se
o okrskovou soutěž. Na konci června nás čeká už tradičně Jánská pouť, kdy se hasiči vydají s představiteli obce
a ostatními občany průvodem k pomníku padlých, kde uctíme společně jejich památku. Závěrem bych chtěl
i popřát našemu hasičskému týmu hodně úspěchů v závodech v tomto roce a hlavně bych si přál, abychom
měli všechny závody našich hasičů bez úrazu.
/Petr Hrda, SDH/

Výber
ˇ hasičského vozu aneb mašovická losovačka
Vážení občané,
rád bych vás informoval o dubnovém Zasedání obecního zastupitelstva, kde se nově projednávaly body, které dříve
vedení obce do programu bohužel nezařazovalo. Došlo k tomu až na můj podnět, vycházející z posledních událostí v obci.
Myslím si, že tyto informace občany zajímají a slouží také k lepší informovanosti o dění v naší obci. Jak jsem slíbil v posledním zpravodaji - nově tak byly zařazeny do programu nejenom plánované kulturní akce, ale i podrobné informace
o plánovaných výběrových řízeních.
Nemělo by tak již dojít k situaci z posledního výběrového řízení na nový hasičský vůz. Skutečnost, že k výběrovému
řízení či informační schůzce k výběru vozu nebyl přizván ani velitel hasičů Petr Hrda, se může zdát překvapující, ale nikoliv
už v kontextu dalšího jeho průběhu. Po vyžádání podrobných informací (opět jsem musel žádat dle zákona o svobodném
přístupu k informacím, jinak by mi vedení obce tyto informace neposkytlo) jsem zjistil, že výběrová komise byla složená
v rozporu se směrnicí obce. Navíc, oslovené spektrum firem bylo zvláštní, kdy k firmě značky nižší cenové kategorie byli
vybráni prodejci luxusních vozů, kteří se na nabídky hasičských aut moc nezaměřují. Ford bude vždy levnější než Mercedes. Logicky výrobci luxusních vozů nabídku nepodali, a tak výběrové řízení skončilo fiaskem, protože zůstala pouze
jedna nabídka při ceně 934 345,- Kč - a ta byla přijata.
V této situaci jsem nechal neprodleně svolat kontrolní a finanční výbor, protože celá zakázka působila podivně. Předseda finančního výboru pan Pfeffer výbor nesvolal, údajně z důvodu dovolené, nicméně se domnívám, že spíše z důvodu, že
byl předsedou výběrové komise, spolu ještě s paní místostarostkou a jedním z občanů. Nicméně profesionálně se zachoval Vojtěch Jeřábek a jako předseda kontrolního výboru toto zasedání svolal a situace byla vyřešena zrušením výběrového
řízení a vypsáním nového se správnými parametry hasičského vozu a s vhodně složeným spektrem nabízejících subjektů
v obdobně vysoké cenové kategorii. Výsledkem bylo několik zajímavých nabídek, přičemž vítěz byl stejný jako v přechozím
kole. Nicméně jeho cena byla o 105 tis. Kč nižší! Výsledná cena je tedy 829 624,- Kč.
Nemohu si odpustit osobní domněnku, že tomuto subjektu mohl někdo poskytnout informaci, kdo jsou jeho konkurenti v každém kole, protože není úplně obvyklé, aby v horizontu jednotek týdnů nabídl zcela stejný vůz (ano, do detailu
stejný) o takto vysokou částku levněji. Nicméně posouzení nechám na občanech. Obec Mašovice tak po mém zásahu
a zásahu kontrolního výboru dodržela všechny předpisy a nepřišla o schválenou dotaci (dotace bude činit 750 tis. Kč),
ušetřila 105 tis. Kč a hlavně se naši hasiči mohou těšit na zbrusu nový vůz!
Na základě této zkušenosti již budou všechna výběrová řízení řešena dopředu na zastupitelstvu obce a nikoliv až jejich
výsledky. Můžete se o nich dozvědět v zápisech z obecního zastupitelstva, které se vedení obce rozhodlo znovu zveřejňovat na webových stránkách obce.
						
/Ing. Tomáš Šoba – zastupitel obce/
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