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Vážení spoluobčané,
prožíváme velmi těžkou dobu s koronavirem, na kterou jsme doposud nebyli zvyklí. Podle zpráv, které jsou k dispozici, naše
vesnice tuto situaci zvládá velice dobře. Chtěli bychom vám všem poděkovat za dosavadní disciplinovanost, ale je potřeba si
uvědomit, že musíme být nadále velice opatrní, protože tato nemoc jen tak rychle nezmizí.
I v tomto těžkém období jsme nezaháleli. Využili jsme uzavření školy k rekonstrukci školní kuchyně, která byla již zastaralá.
Oprava spočívala v opravě elektřiny, výměně svítidel, dlažby a obkladů. Pořízen byl nový multifunkční robot a nové nerezové
regály. Také počítáme s nákupem myčky, aby byla kuchyň již zcela zmodernizovaná.
Podařilo se nám získat povolení od SNP Podyjí ke kácení ořechů u budovy OÚ, které byly ve špatném zdravotním stavu. Po
odstranění stromů zaniklo i osvětlení pro pořádání kulturních akcí. Jistě vám neuniklo, že jsme instalovali nové světelné sloupy.
Hodnota sloupů i s prací činí 101 tisíc Kč. Sloupy jsou železné s povrchovou plastovou úpravou, protože pozinkované sloupy by
se ke kostelu nehodily. V této složité době, kdy budou nižší příjmy do obecního rozpočtu a musíme šetřit, jsme zvolili právě tuto
variantu. Dva litinové sloupy by totiž stály 250 tisíc, dvaapůlkrát více. Jistě budou předmětem diskuse občanů, zda jsou vhodné
či nevhodné. To už necháme na vás.
V naší Staré hospodě jsme zcela zrenovovali toalety. Dlažba, obklady a sanitární materiál si už zasloužily výměnu. Nové plastové dveře do dvora a nová vrata do stodoly jsou další investicí v objektu Staré hospody, kterou jsme provedli.
Výčtem těchto akcí naše úsilí nekončí a nadále se budeme snažit o zvelebení obce. Dovolte, abych vám všem popřál pevné
zdraví a příjemnou dovolenou, ať už ji budete trávit v tuzemsku či v zahraničí, podle toho, co současný stav dovolí. Každopádně
buďte obezřetní.
Zvláštní poděkování patří všem mašovickým ženám za šití roušek v době, kdy byly velice potřebné a pro mnohé občany nedostupné. DĚKUJEME!
/Jurka Libor, starosta obce/

Nová sekční vrata na stodole

Nové osvětlení u obecního úřadu

Jubilanté
Nouzový stav se projevil i na pravidelných návštěvách u našich starších občanů, kteří oslavili svá životní jubilea. Bohužel
jsme je nemohli uskutečnit. Jak to bude možné a pokud si to sami jubilanté budou přát, s radostí jim přijdeme blahopřát
a popovídat si. Vždyť tato setkání jsou vždy milá a zajímavá. Občané si rádi zavzpomínají, nejen na své mládí. Věřte, že se
častokrát nasmějeme různým historkám z jejich života. Těšíme se na vás, naši oslavenci.
/Martina Pelánová, místostarostka/
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Výuka za času coronaviru
Škola v Mašovicích vzdělává v současné době necelých 50 žáků prvního stupně. Naše škola je mezi veřejností známá svou
rodinnou a přátelskou atmosférou. Plní významnou funkci v kulturním životě v obci, téměř všechny děti bez výjimky se
během školního roku zapojují do spousty veřejných akcí v obci, několikrát do roka škola pořádá hojně navštěvovaná
a vždy pečlivě a s láskou připravovaná vystoupení pro veřejnost, při kterých děti baví nejenom své rodiče, ale také starší
spoluobčany, mnoho přátel školy i bývalých žáků. Pěvecká, gymnastická i divadelní představení v češtině i angličtině jsou
vyhlášená i v přilehlých obcích, z nichž děti do škol dojíždějí.
V této nelehké době velmi svižně naše škola zareagovala na potřeby dětí a rodičů. Naše žáky jsme pravidelně vzdělávali
prostřednictvím videovýuky po skupinkách již od března, kdy se po prvňáčcích a druháčcích postupně zapojily i další
ročníky.
V době, kdy velké školy teprve začínaly s videovýukou svých žáků, měli jsme na naší škole za sebou už spoustu hodin
online. Děti tak denně viděly své paní učitelky z českého jazyka, matematiky i anglického jazyka a také sebe navzájem,
což bylo pro ně velkým povzbuzením, protože neztratily sociální kontakt. Videovýuka byla zpestřena online kvízy, prezentacemi, hlasovými zprávami nebo interaktivními pracovními listy. Výukové materiály většina učitelek obětavě rozvážela
i dětem do Lukova, Podmolí a Bezkova vlastním autem, za což jim patří dík.
Jsme velmi rádi, že nás podpořili také rodiče žáků, kteří pro své děti zajistili notebooky, telefony a sluchátka, pravidelně se
školou komunikovali, s dětmi pracovali a povzbuzovali nás. Věříme, že díky spojenému úsilí pro nás návrat do školy bude
o něco jednodušší a zameškané učivo minimální. Snad jsme se tedy s nelehkou situací vyrovnali se ctí!
/Růžena Bětíková, ředitelka školy/

ˇ
Podekování
Obec Mašovice investuje každý
rok do naší školy nemalé částky.
V minulosti byla provedena přístavba knihovny, celková výměna střešní
krytiny, zateplení školy, nová omítka, výměna oken, vstupních dveří
ze dvora, oprava vstupních dveří
zepředu, obou schodů ze dvora
školy. Dále byl vyasfaltován dvůr
školy a opravena garáž a střecha
přístřešku ve dvoře. Žáci naší školy
využívají i nově vybudované hřiště.
Již v loňském roce byla pozornost
zacílena na jídelnu. Byl pořízen za
nemalou částku konvektomat a nyní
Zrekonstruovaná školní kuchyň
Multifunkční robot
se jídelna dočkala dalších investic –
nových obkladů, dlažby, byl proveden nástřik radiátorů, vyměněna svítidla. Nezapomnělo se ani na multifunkční robot
a nyní ještě budou pořízeny nerezové regály. Taktéž byla vybavena škola v uplynulém měsíci novými šatními skříňkami. Chtěla bych tímto vedení obce, především panu starostovi, velmi poděkovat. Není v okrese mnoho škol, kterým se
dostává takových investic a věnuje se jim taková pozornost. Krásně a vkusně opravenou školní budovu nám mohou
všichni závidět. A nezůstalo jen u venkovních prostor, přišlo na řadu i moderní vnitřní vybavení. Děkujeme.
/Růžena Bětíková, ředitelka školy/

Aktuální informace
Dne 25. 5. 2020 žáci mašovické školy se po více jak dvouměsíční pauze vracejí do výuky. Z celkového počtu žáků zůstávají v domácí výuce 3 žáci, 93 procent žáků se vrací. Tak vysoké číslo oproti jiným školám je dáno tím, že ve třídách děti
zůstávají se svými učitelkami, na které jsou zvyklé a budou pokračovat ve výuce, nejedná se pouze o “hlídání”. V případě
malotřídních škol je ve třídách průměrně právě 15 žáků. Samozřejmě nás čekají náročná hygienická opatření. Nástup
na výuku mají třídy v pětiminutových intervalech, rozdílně bude realizována i velká přestávka a konce vyučování jednotlivých tříd. Všechny děti se do školy dle slov rodičů velmi těší. Dojaly nás některé děti již na začátku pandemie 11.
března, když byl dětem oznámen nástup do domácí výuky. Větší část z nich se k našemu překvapení vůbec neradovala,
u mnohých došlo i na slzičky... Paní učitelky se na všechny děti už moc těší.
/Růžena Bětíková, ředitelka školy/

Kultura bohužel zahálí
Chtěli bychom vás informovat o kulturních akcích. Vzhledem k situaci, která nastala, se nebude letos konat dětský den
a bohužel ani naše tradiční pouť. Došlo také i na zrušení plánovaného zájezdu do Tábora. Pokud jde o posvícení, musíme
i zde počkat s rozhodnutím na vývoj situace. Zcela jistě vás budeme o případných změnách o konání posvícení včas informovat.
/Martina Pelánová, místostarostka/
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Oprava chodníku propojujících prvky návštevnické
ˇ
infrastruktury v obci Mašovice

V letošním roce jsme provedli závěrečné vyhodnocení projektu „Oprava chodníků propojujících
prvky návštěvnické infrastruktury v obci Mašovice“. Realizace spočívala v odstranění stávající obruby
a poškozených chodníků a položení nové zámkové
dlažby a obrubníků. Obec opravila poškozené chodníky ve čtyřech lokalitách: Branka, U parku, K obecnímu
úřadu a U kostela. Cílem projektu bylo zkvalitnění infrastruktury v obci a zároveň kvalitnější propojení prvků
návštěvnické infrastruktury a občanské vybavenosti.
Chodníky vedou od informační tabule, kde se nachází
i kaplička, směrem k návsi, kolem dětského hřiště, kostela sv. Jana Křtitele, obecního úřadu, kolem obchodu
až k autobusové zastávce.
Zakázku realizovala firma VHS plus, spol. s r.o. Znojmo za 2 064 133 Kč. Práce byly zahájeny 1. července 2019 a předání
stavby proběhlo 5. září 2019. Celkem bylo opraveno 776,5 bm chodníků.
Ze Státního fondu životního prostředí ČR Praha, v rámci výzvy č. 9/2018 Programu podpory obcí v národních parcích,
jsme obdrželi finanční podporu ve výši 1 754 513 Kč, což je celých 85 % nákladů, vlastní zdroje činily 309 620 Kč.
Tato akce přispěla ke zkvalitnění služeb našim občanům i ke zkrášlení celé obce.
/Lenka Chalupská, účetní obce/

SDH Mašovice
Přejeme vám za SDH Mašovice krásné a poklidné dny
ve zdraví. Za uplynulé tři měsíce se stalo pouze pár
důležitých událostí a nyní máme možnost se na ně blíže
podívat.
V době karanténních opatření jsme se vrhli do rekonstrukce naší hasičské zbrojnice. Ze začátku byla rychlost
oprav limitována počtem osob, které se mohly účastnit. Postupně jsme se pustili do přestavby elektrického
vedení, poté následovaly nové omítky. Nyní již máme
hotovou rekonstrukci bývalé kuchyňky, zásahové místnosti a také jsme dokončili konferenční místnost. Do
konce nám zbývá domalovat chodbu a toaletu. Tímto
bychom chtěli poděkovat Obci, že finančně zastřešila
opravy a umožnila tak samotnou rekonstrukci, která již
byla potřeba.
Další velkou událostí v tomto čtvrtletí byl výjezd k požáru
dřeva na střelnici v místě určeném pro pálení klestí, který
vypukl 26. dubna 2020 těsně před půlnocí. Společně
s HZS Znojmo se nám podařilo situaci bez větších problémů zvládnout a během hodiny byl požár uhašen. Jednalo se tak o jediný výjezd našeho SDH.
Zasedací místnost v hasičské zbrojnici
Dále bychom rádi informovali občany, že proběhl první
trénink požárního sportu, který bude nyní probíhat každý týden. Samotné závody jsou zatím pozastaveny z důvodů
ochranných opatření vyhlášených k pandemii Covid-19. Prozatím ještě není jasné, kdy se budou konat první závody. Snad
se brzy ochranná opatření uvolní a budeme moci ukázat, co v nás je. Další zpráva se bohužel týká společenské události,
kde SDH pomáhá obci s organizací. S lítostí vám tak musíme oznámit, že neproběhne již tradiční dětský den na hřišti
v Mašovicích. Toto rozhodnutí učinilo zastupitelstvo obce a i my chápeme, že zdraví je na předním místě. Dětský den
nebude bohužel asi jedinou akcí, která se bude letos odvolávat.
Závěrem nám dovolte popřát všem hodně zdraví a energie do budoucích dní. Dbejte nařízení vlády a dodržujte hygienická
doporučení. Pro další informace nás můžete sledovat na našich facebookových stránkách SDH Mašovice-Official.
/Peřinka Jan - velitel SDH Mašovice /
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A zase ty kontejnery…
Znovu si dovolíme apelovat na vás, občany, kteří využíváte kontejnery na bio odpady. Prosíme, respektujte rozdělení
kontejnerů na větve a na trávu! Je to důležité!
Také se neustále potýkáme s problémem plněním kontejnerů na papír na Pšeničném. Krabice nebo jiné objemné kartony
vždy rozkládejte a poté vhoďte do kontejneru. Neodkládejte nic mimo kontejnery. Občané, kteří bydlí v blízkosti sběrných
míst, mají pak při menším zavátí větru váš odpad na svých zahrádkách. A není jim to vůbec příjemné…
A ještě jedna věc. V poslední době se rozmohlo zavážení okolních cest sutí či jiným stavebním materiálem. Žádáme tímto
všechny, kdo toto praktikují, aby se vždy přišli domluvit a hlavně to dovolit, zda je možné a hlavně kam suť odvézt. Ne-chceme si snad zaneřádit cesty kolem naší krásné obce.
Připomínáme, že stále máte možnost si vyzvednout domácí kompostéry. Po dohodě s místostarostkou vám budou
předány.
/Martina Pelánová, místostarostka/

Vážení spoluobčané,
jako člen zastupitelstva jsem byl pověřen organizací oslav 120. výročí založení SDH Mašovice konaných ve dnech 20. a 21. června
2020, což jsem jako bývalý starosta tohoto spolku přijal, protože je nutné toto pěkné výročí důstojně oslavit. Bohužel na základě
současných epidemiologických opatření zastupitelstvo obce rozhodlo o nekonání Mašovické pouti, a tím i oslav. Pevně věřím,
že se tyto oslavy podaří uskutečnit někdy později, o konkrétním budoucím termínu však není v současné chvíli ještě rozhodnuto.
Škoda, mohli jsme se těšit nejenom na tradiční kapely, ale i na mši za mašovické hasiče spojenou se slavnostním posvěcením
nového hasičského vozu, průvod s mažoretkami a hasičskou technikou od hasičské zbrojnice k pomníku či vystoupení skvělé
dětské cimbálové muziky a slavnostní ohňostroj. O dalším průběhu organizace oslav založení SDH Mašovice budete tedy ještě
informováni.
Přeji vám příjemné jarní měsíce.
/Šoba Tomáš, zastupitel/

Rubrika Líbí

vs. Nelíbí

Líbí: V současné době probíhla rekonstrukce školní kuchyně, ve které se dětem vaří až 80 obědů denně. Plánované výdaje jsou cca
400 tis. Kč, přičemž jsme požádali o dotaci ve výši 190 tis. Kč. Bohužel Jihomoravský kraj nyní všechny dotace dočasně pozastavil,
jak uvádím níže, nicméně akce bude dokončena. Překvapilo mě, že v kuchyni nemají v současné době myčku na nádobí. Proto jsem
navrhl zařazení na nejbližší zasedání zastupitelstva obce bod týkající se nákupu nejenom myčky nádobí, ale i nových hygienických
nerezových regálů.

Nelíbí: Mašovickou náves „zdobí“ nové lampy. Jejich umístnění za cca 130 tis. Kč nebylo jakkoliv projednáno na zastupitelstvu,

ani s odborníkem, který by zvolil vhodný typ do centra obce vedle původně gotického kostela. Jednalo se o rozhodnutí starosty
a místostarostky. A tak si bohužel budeme muset zvyknout na kýčovité imitace z levného plastu, zatímco jiné obce konzultují takové
prvky s architekty a volí tradiční a kvalitní materiály. Doufám, že v další fázi „neozdobí“ vedení obce naši náves pověstnými sádrovými
trpaslíky.

Líbí: Projednal jsem na Krajském pozemkovém fondu bezúplatný převod části pozemku z vlastnictví státu na obec Mašovice, na
kterém leží půlka příjezdové cesty od školy k rybníku Velkas a dále je v něm uložen vodovod na hřbitov. Teď je na zastupitelstvu, aby
souhlasilo s bezúplatným nabytím pozemku do vlastnictví obce, stejně jako se podařilo získat pro obec Mašovice všechny pozemky
pod rybníkem Velkas, dotace na jeho obnovu není tudíž ohrožena.
Nelíbí: V loňském zpravodaji jsem v rámci prezentace rozpočtu upozorňoval, že dobré časy už byly a je nutno začít šetřit. To se
bohužel vyplnilo v průběhu jednoho roku a Jihomoravský kraj odhaduje propad ve financích v souvislosti s aktuální situací o jednu
miliardu korun. To samozřejmě bude mít negativní dopad i do rozpočtu naší obce. Pevně věřím, že vedení obce bude šetřit zejména
na přebujelých režiích, a ne na investicích. Nebo naopak posílí příjmy rozpočtu obce. Na minulém zastupitelstvu jsem upozorňoval, že
nájemné za obecní ornou půdu je v porovnání s okolím nízké a obec přichází o velké částky. Stejně tak jsem zahájil s bankami jednání
o navýšení úrokových sazeb na účtech obce a zdá se, že se to podaří.
/Šoba Tomáš, zastupitel/
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