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Drazí spoluobčané,
blíží se Vánoce, čas pokoje, štěstí, lásky a v neposlední řadě obdarovávání se.
Vánoce jsou pro každého z nás něčím magickým a tajemným. Je to čas, kdy se nám otevírají naše srdce
a lidé mají k sobě o něco blíž. Mnozí z nás si jistě vzpomenou na ty předešlé Vánoce nebo na svoje dětství
a také na to, jak jsme prožívali přípravy na tento nejočekávanější den v roce. Jistě si však vzpomeneme i na
ty, kteří již, bohužel, nejsou mezi námi, ale stále jsou živí v našich srdcích a vzpomínkách.
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám popřál jménem celého zastupitelstva krásné, štědré a láskyplné
vánoční svátky v kruhu vašich nejbližších.
Starosta – MVDr. Libor Jurka

Setkání u vánočního stromu
Adventní čas jsme zahájili už
popáté rozsvěcováním vánočního
stromu. Těší nás, že rok od roku se
schází více našich spoluobčanů
všech věkových skupin, aby se
setkali u vánočního punče a zapomněli chvíli na všední starosti.
Vždyť vánoční čas je ten nejkrásnější v roce nejen pro děti. Zahájení
se ujali žáci naší ZŠ pěveckým
vystoupením. Pan starosta a pan
probošt krátce pohovořili o smyslu
Vánoc. Poté paní místostarostka
rozsvítila strom a k radosti dětí
rozdala perníčky a prskavky, které
děti společně s rodiči zapálili.
Doufejme, že i betlém se líbil.
Rádi bychom ho příští rok ještě
zdokonalili a přidali více zvířátek.
Všem děkujeme za hojnou účast
a za podporu, kterou nám dáváte.
Protože jen tak má smysl v akcích
pokračovat.
/Martina Pelánová/
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Vánoční besídka a vánoční jarmark
Ve čtvrtek 7. prosince se krátce po 16. hodině zaplnil nově
zrekonstruovaný sál obecního úřadu v Mašovicích do posledního
místečka. Děti mašovické základní
školy si pro své blízké připravily
různá vystoupení s vánoční nebo
zimní tématikou.
Nejprve vystoupil pěvecký
kroužek s muzikálem Červená Karkulka, ve kterém se blýskli v hlavních rolích sourozenci Čechovi,
Anička Kliková a Matyáš Foit. Za
své výborné pěvecké vykony si ale
velký potlesk a uznání zasloužili
všichni účinkující, kteří svým projevem navodili příjemnou atmosféru v sále.
Po muzikálu následovalo krátké divadlo ve veršované úpravě
- Čert a Káča, které zahrály žáci
2. a 3. ročníku. O hudební doprovod se postarali třeťáci Milan
Coufal a Kuba Komzák, kteří své
spolužáky bezchybně doprovodili
na klavír. Divákům v sále se velmi
líbily výkony především Julie Korcové jako Káči, Filipa Škrdly jako
čerta a Dominika Holého jako Lucifera.
K předvánoční náladě přispěli
také naši nejmladší. Prvňáčci si
připravili hudebně pohybové vystoupení s ozvučnými nástroji, ve
kterém se zaměřili na předvánoční
nakupování. Veselým tanečkem
roztleskali publikum a vykouzlili úsměvy na všech tvářích.

Uvolněná nálada panovala také
při vystoupení děvčat z gymnastického kroužku. Všechna děvčata
předvedla v působivém černobílém
vystoupení svou pružnost, obratnost, pohybovou paměť i smysl
pro rytmus a zaslouženě sklidila

velký potlesk.
Závěr podvečera obstarali
čtvrťáci a páťáci, kteří všem v sále předvedli, jak se Vánoce slaví
v Americe. I když jejich dialogy probíhaly výhradně v angličtině, zvládli bez obtíží pobavit
všechny přítomné.
Celým podvečerem diváky zkušeně provedla Erika Nahodilová
a o hladký průběh jednotlivých
vystoupení se postarala také další
děvčata 4. a 5. ročníku, která jednotlivé vstupy doplnila vánočními
básničkami.
Součástí večera byl také vánoční jarmark, na kterém si mohli
návštěvníci besídky zakoupit výrobky, které děti vytvořily v průběhu prosince.
Doufáme, že se všem našim
žákům i jejich učitelkám podařilo
vyslat upřímné přání klidných
a spokojených Vánoc v kruhu
rodinném. Užijte si je ve zdraví!
/Mgr. Sajtlová Vladimíra/
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Beseda s panem starostou
Ve středu dne 11. 10. 2017 měli
žáci 3. ročníku možnost sejít se
s panem starostou obce Mašovice.
V hodinách prvouky se učili o rozdílech mezi městem a vesnicí, kdo
řídí obce a co bývá jejich náplní
práce. Pan starosta děti mile přivítal
a byl tak laskavý, že jim zodpověděl
všechny otázky, které se týkaly jak
historie, tak i současnosti. Žáci
mu také přinesli ukázat, jak by si
představovali znak obce. Děkujeme
panu starostovi, že si v tak nabytém
programu udělal na nás čas.
/Olga Kociánová/

ˇ v novém sále
Seniori
Je nepsaným pravidlem, že obec pořádá v měsíci listopadu pro starší občany akci s názvem „ Posezení se seniory.“ V podstatě naši senioři byli první, kteří vyzkoušeli nově zrekonstruovaný sál obecního úřadu. Co se týká
vybavení sálu novými stoly a polstrovanými židlemi, byly ohlasy seniorů velice pozitivní. Zazněla jen drobná
výtka, že zde není řádná šatna. Samozřejmě, že
šatnu plánujeme.
Po krátkém přivítání, které pronesl pan starosta, již vystoupili žáci 1. ročníku z naší ZŠ s pásmem básniček. Děti také pro seniory vyrobily
svícny a po vystoupení je osobně rozdávaly. Po
vystoupení žáků nastoupil Mašovický pěvecký
soubor dospělých. V jejich podání zazněly písně
sourozenců Ulrychových, Hradišťanu a další.
Poté následovala volná zábava. K poslechu
a tanci hráli pánové Kubák a Krčál. Občerstvení
bylo zajištěno zdarma. Z našeho pohledu se akce
vydařila a těšíme se na další setkání.
/Martina Pelánová/

ˇ
Budeme akční i v príštím
roce
Ples
První společenskou událostí v roce
2018 bude 27. ledna Hasičský ples.
K tanci a poslechu zahraje skupina
Sabrin band. Těšit se můžete na bohatou a vtipnou tombolu. Pokud
by někdo z občanů chtěl přispět
hasičům do tomboly věcnými či
finančními dary, může tak učinit do
20. ledna 2018. Místním rozhlasem
vám sdělíme sběrné místo.

Masopust
V sobotu 10. února 2018 jste zváni
do průvodu masopustních masek.
ZŠ Mašovice pořádá s dětmi již
několikátý rok oblíbený rej. Jistě
si pro ně občané přichystají malé
občerstvení, vždyť obejít celou naši
obec je dost náročné pro dospělé,
natož pro malé děti.

Gulášovka
Další ročník „ Guláš párty“ se bude
konat 24. února 2018. O hudbu
se tentokrát postará DJ Aleš. Je to
novinka, tak uvidíme, jak se osvědčí
reprodukovaná hudba na vaše
přání. Věřím, že se opět přihlásí do
soutěže minimálně 15 amatérských
kuchařů nejen z naší obce. Hlásit se
můžete prakticky během ledna až
do 20. února 2018.
/M.P./

ˇ ˇ s vlastním nápadem
Prijdte
Máte nějaký nápad, co byste v Mašovicích chtěli vylepšit, změnit, či jen vhodně doplnit? To je skvělé!
Doporučujeme Váš nápad nejprve probrat s přáteli či sousedy. Více hlav znamená více nápadů. Myšlenky, které
probere širší komunita, vždy odpovídají zájmům širšího okruhu lidí.
Můžete se obrátit na zastupitele, kteří Vám se vším rádi pomohou.
/Ing. Tomáš Šoba/
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Spoluobčané slavili
svá životní jubilea...
Srdečně oslavencům
gratulujeme a přejeme
vše nejlepší do dalších let.
Tušarová Zdenka

Pexová Božena

Holcrová Emílie

Janků Vladimír

Porad
ˇ bohoslužeb o Vánocích 2017 ve farním kostele
sv. Jana Krtitele
v Mašovicích
ˇ
24. 12. 2017

25. 12. 2017
26. 12. 2017
31. 12. 2017
1. 1. 2018
7. 1. 2018
8. 1. 2018

4. neděle adventní
večer vigilie slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ
15.45 hod. koncert Mašovického pěveckého souboru dospělých
16.30 hod. mše svatá
PONDĚLÍ - slavnost NAROZENÍ PÁNĚ mše sv. v 9.00 hod.
ÚTERÝ - svátek sv. Štěpána, prvomučedníka - mše sv. v 9.00 hod.
NEDĚLE - svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa - mše sv. v 9.00 hod.
PONDĚLÍ - slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
občanský Nový rok - mše sv. v 9.00 hod.
NEDĚLE slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ - mše sv. v 9.00 hod.
PONDĚLÍ - svátek Křtu Páně - mše sv. v 9.00 hod.

Radostné svátky narození Pána Ježíše a požehnaný Nový rok 2018 přeje a vyprošuje
Josef Hudec, O.Cr., probošt a farář

Volby prezidenta České republiky
Začátkem nového roku proběhnou v České republice volby prezidenta.
Termín voleb:
pátek 12. 1. 2018 14.00 – 22.00 hodin
sobota 13. 1. 2018 8.00 – 14.00 hodin
V případě, že žádný z kandidátů nezíská potřebný počet hlasů ke zvolení, proběhne druhé kolo voleb ve
dnech 26. 1. - 27. 1. 2018 ve stejném čase jako první kolo.
Volební období prezidenta republiky trvá pět let od složení slibu. Vybírat můžete z devíti kandidátů. Volební
místnost bude opět v přístavbě společenského sálu obecního úřadu – vchod od kostela.
Právo volit má každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci. Hlasovací lístky najdete ve svých schránkách nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Nezapomeňte
si k volbám vzít platný občanský průkaz!
/Bc. Chalupská Lenka/
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