ČTVRTLETNÍK OBCE MAŠOVICE

MAŠOVICKÝ ZPRAVODAJ
Jižní Morava

číslo 2 / 2022

ročník 28

Milí občané,
léto klepe na dveře. Všichni se těšíme na slunečné dny, které nás nabijí energií. I když dění kolem nás není nijak optimistické,
stále věřím, že vše zvládneme a že bude lépe. Před námi je spousta pracovních povinností, ale i příjemných společenských akcí.
Je třeba se neustále setkávat a komunikovat spolu.
V minulém čísle zpravodaje jsem zmínil práce na rybníku Velkas. Právě probíhají dokončovací práce. Pokud nenastane problém, např. nepříznivé počasí, firma Agromeli rybník koncem května předá k užívání. Pak už nezbývá nic jiného než čekat, až rybník nateče. Předáním práce nekončí. Na nás již pak zůstává péče o samotné udržování rybníku. Ta bude pod přísným dohledem
pracovnic z Povodí Moravy i NP Podyjí. Spoléháme na nadšené místní rybáře, že budou nápomocni a že s chutí společnými
silami Velkas zkrášlíme. Vznikne zde oddechové místo, na které již nedočkavě čekáme.
Vážení, dovolte, abych Vám všem popřál krásné léto. Užijte si zaslouženou dovolenou, také dětem přeji pohodové prázdniny
plné zážitků.
/Libor Jurka – starosta obce/

dokončovací práce na Velkasu

VELKÝ SPORTOVNÍ
ˇ
DEN PRO DETI
Den dětí má v naší obci letitou tradici.
Nejinak tomu bude i letos.

V sobotu 4. června od 14:00 hod.

na fotbalovém hřišti budeme pořádat sportovní den pro děti. Odpoledne bude plné her a soutěží, chybět
nebudou skákací hrady pro velké i malé děti. Občerstvení a různé pochutiny zajistí „ Stará hospoda“.
Doprovodný program, o kterém stále jednáme, bude malým překvapením pro všechny.
Srdečně zveme nejen děti, ale i jejich rodiče a prarodiče.
Touto cestou děkujeme všem sponzorům za peněžní a věcné dary, které poskytli pro děti.
/Martina Pelánová - místostarostka/
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Blíží se finále - jak jsme to zvládli?
Myslíme, že dobře. Po loňských letech plných zákazů a příkazů jsme měli plno práce. Museli jsme zopakovat spoustu učiva, abychom se mohli posouvat dál. Celý rok jsme pilně pracovali, psali, počítali, četli, testovali, zpívali, malovali, vyráběli,
cvičili i projektovali, museli jsme spoustu nového pochopit a zažít. Také jsme se naučili spolupracovat a fungovat jako
jeden kolektiv, i když jsme v jedné třídě dva ročníky. Učíme se zvládat konflikty, a že jsme jich také pár zažili!
Něco nám trvalo hodně dlouho (pozdravujeme český pravopis a především vyjmenovaná slova) a pořádně jsme se zapotili, něco jsme zvládli hravě a téměř to nebolelo. Něco nás bavilo více, něco nás nebavilo vůbec. V něčem si věříme, něco
musíme ještě dotrénovat. Podstatné ale je, že se pomalu ale jistě posouváme dál a zvládáme toho víc a víc. A že děláme,
co můžeme! Prázdniny jsou už ale nadohled.
Máme před sebou poslední dva měsíce, které hodláme využít naplno. Je potřeba zvládnout ještě poslední části učiva,
otestovat naše znalosti při závěrečných prověrkách, natrénovat naše vystoupení na červnovou besídku, užít si výlet do
zámku Lednice, absolvovat projekt v Otevřené zahradě v Brně, zasoutěžit si na miniolympiádě, na památku se vyfotit
a začít se těšit na prázdniny…
/Vlaďka Neubauerová - učitelka/

Výzdoba nemocnice ve Znojmeˇ
Naše škola se zapojila do internetové
výzvy na jarní výzdobu znojemské
nemocnice. Děti v družině vystříhaly
spoustu kytek, motýlů, ptáčků a dalších
dekorací k nalepení na okna. Žáci
5. ročníku přidali krásné zápichy berušek a včelek. Paní vychovatelka
Potácelová vytvořila několik větších
dekorací. Ve znojemské nemocnici se
výrobky moc líbily a my jsme rádi, že
tam teď mají veseleji. Škola obdržela i děkovný dopis, z čehož jsme měli
všichni radost.
/Olga Březovská - vychovatelka/

ˇ
Den Zeme
V pátek 22. 4. jsme s dětmi u příležitosti Dne
Země vyrazili pomoci přírodě v našem okolí.
Počasí nám sice moc nepřálo, museli jsme
akci ukončit kvůli dešti o trochu dříve, ale
přesto jsme vysbírali odpadky v lese u hráze
Velkasu, na Skalkách a na Prádle. Žáci nasbírali několik pytlů odpadků, dokonce i mlékařskou konev a kostru ze sedačky auta. Je smutné,
co vše občané vyhazují do přírody… Práce
děti velmi bavila, byla totiž smysluplná. Měla
také výchovný efekt. Dosud nás hřeje dobrý
pocit z užitečného počinu.
/Olga Březovská - vychovatelka/

Pozvánka na besídku ZŠ Mašovice
V pátek dne 10. června 2022 od 16 hodin se bude konat ve společenském sále Obecního úřadu v Mašovicích školní besídka. Kromě písniček, básní či tanečku pracujeme na dramatizaci několika pohádek („Domeček“, „O Sněhurce“,
„O Šípkové Růžence“). Připravujeme i krátké gymnastické vystoupení našich žákyň a v podání Nely Matouškové by měla
být k vidění také ukázka gymnastického aerobicu. Srdečně zveme nejen všechny rodiče, ale i bývalé žáky a ostatní občany.
/Růžena Bětíková - ředitelka školy/
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Posvícení trochu jinak…
Milí občané, letošní posvícení bude ve znamení změn. První z nich je změna, kterou jsme již zmiňovali. Chasa bude prezentovat naši obec v nově pořízených krojích. Kroje sama navrhla a ušila paní Petra Moučková. Další výraznou změnou je
samotné pořádání posvícení. Tradiční stavění máje proběhne již v pátek 19. 8. v odpoledních hodinách. Zavádění po obci
krojovanou chasou bude největší změnou. Pozor! Zavádět se bude v sobotu 20. 8. v 9:00 hod. od budovy obecního
úřadu. Starosta obce zahájí posvícení krátkým pozdravem zavádějící chase. Krojovaná chasa pak obejde obec s kapelou
HOLÓBKOVA MOZEKA tak, jako bylo zvykem. Posvícení bude pokračovat večerní taneční zábavou s kapelou SABRIN
BAND od 20:00 hod. Nově se bude večer vybírat vstupné 100 Kč.
V neděli 21. 8. od 14:00 hod. se můžeme všichni společně sejít u obecního úřadu, kde nám sváteční odpoledne zpříjemní
krojovaná kapela ŠAROVEC z Uherského Hradiště.
Touto zásadní změnou jsme chtěli hlavně odbourat zdlouhavé čekání na příchod chasy jak do domácností, tak pod máji.
Nutno dodat, že ke změně jsme přistoupili po dohodě s naší mládeží. I když každá novinka nese určité riziko nevole, věříme,
že změny budou kladně přijaty i u Vás, občanů naší obce.
/Martina Pelánová - místostarostka/

Svatý Jan – pout´
Neméně důležitou akcí pro naši obec je zcela jistě pouť. Proběhne opět ve spolupráci s SDH Mašovice, a to ve dnech
25. – 26. června. V sobotu bude taneční zábava od 20:00 hod. s kapelou VÍKEND. V neděli od 14:00 hod. půjdeme společně
průvodem k pomníku. Zástupci SDH položením věnce uctí památku padlých během světové války. To vše za doprovodu
kapely AMATÉŘI. Poté bude následovat odpolední taneční zábava.
/Martina Pelánová - místostarostka/

fotogalerie obce , archív

Knihovna…
Vážení čtenáři, jmenuji se Andrea Jeřábková a stala jsem se Vaší novou knihovnicí. Vlivem covidové situace ubyl v knihovně
počet čtenářů, ale věřím, že většina z Vás si opět najde cestu zpět. Budu se snažit knihovnu pojmout modernějším stylem.
Tento rok mám v plánu pořídit i několik společenských her. Přála bych si, aby se knihovna stala místem, kde si děti kromě
četby také hrají, kreslí, popřípadě vyrábí.
Knihovna je otevřena každé pondělí od 16 do 18 hodin. Během velkých prázdnin bude otevřena pouze jednou, a to
v pondělí 1. 8. 2022.
Připomínám, že máme své webové stránky (www.masovice.knihovna.cz) a e-mailovou adresu pro zasílání dotazů
a připomínek: knihovna.masovice@seznam.cz. Těším se na setkání s Vámi, čtenáři!
/Andrea Jeřábková - knihovnice/

Dokolečka dokola…
23. zasedání Zastupitelstva obce Mašovice konané dne 14. 3. 2022 bylo poněkud emotivní ze strany některých zastupitelů. Starosta byl obviněn za nezákonné a nevýhodné uzavření smlouvy o pronájmu pozemků s Agropodnikem Mašovice.
Pozemky jsou jablkem sváru již několik let. Není nutné se rozepisovat o pravomocích starosty, ty jsou dané zákonem. Blíží
se komunální volby, takže se jistě taková kauza může někomu hodit. Na situaci reagoval předseda Agropodniku pan Vybíral, tím, že zaslal dopis zastupitelům obce. V něm se snaží o vysvětlení a zklidnění situace. S jeho svolením otiskujeme
obsah dopisu v plném znění. Názor nechť si udělá každý sám.
(dopis viz příloha)
/Libor Jurka, Martina Pelánová, Rostislav Pfeffer, Rostislav Ištvánek, Antonín Holcr/
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SDH
Vážení čtenáři,
přinášíme Vám pár informací z okruhu SDH Mašovice. Nedávno jsme uskutečnili sběr železa v obci. Dne 30. dubna se
konalo tradiční pálení čarodějnic. Tuto akci hodnotíme jako velice zdařilou. Počasí nám přálo a nechybělo ani opékání
špekáčků či zábavné soutěže pro děti. Všem moc děkujeme za hojnou účast a těšíme se na příští rok.

převoz uprchlíků

Také bychom chtěli poděkovat Obci Mašovice, která nám
poskytla finanční dar na nákup pracovních oděvů PS II, díky
kterým budeme lépe reprezentovat naše SDH.
Dne 14. dubna jsme vyjížděli k požáru stráně u rybníka
za Mašovickým lomem. Požár byl naštěstí včas uhašen
a nezpůsobil žádné škody. Podíleli jsme se také na převozu
ukrajinských uprchlíků, a to na žádost KACPU (Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině).
Všem občanům moc děkujeme za přízeň.
/Ondřej Dušek - starosta SDH Mašovice/

pomoc při likvidaci střešní krytiny u obecní kůlny
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