Vážení
spoluobčané,

PF 2016

Čas plyne neuvěřitelně rychle a před
námi jsou nejhezčí svátky v roce – Vánoce a konec roku. Bilancovat dnes nebudeme, snad jen krátce. Myslíme si, že letošní rok byl pro naši obec úspěšný. Obec
je o něco hezčí, především prostor kolem
obchodu a rybníček. V průběhu roku se
konala spousta zdařilých akcí, o kterých
jsme vás informovali ve zpravodajích.
Pokud se nám něco nepovedlo, určitě se
budeme snažit o nápravu v příštím roce.
Přijměte, prosím, od zastupitelů
obce přání klidného prožití vánočních svátků a do nadcházejícího
roku 2016 všem přejeme štěstí jak
v osobním, tak i v pracovním životě,
ale hlavně pevné zdraví.

Začátek adventu v Mašovicích
voněl po perníku a vanilce

Třetí v pořadí bylo letošní rozsvícení
vánočního stromu. Manželé Petra a
Roman Duškovi věnovali vzrostlý smrk.
Zdobení už připadlo dětem a jejich
fantazii. Krásné figury zvířat a andělů
před stromem vyrobily šikovné ruce
p. H. Jelínkové a D. Sedláčkové. Perníčky upekla p. Štěpničková ze Znojma
– jak jinak, než znamenitě. Vánoční
punč, svařené víno a čaj uvařila p. M.
Pelánová s paní kuchařkou ze základní

školy V. Fučíkovou. Vánoční atmosféru
umocnilo vystoupení dětí ZŠ v Mašovicích krátkým pásmem písniček s nádechem Vánoc. Ozvučení se ujal pan
R. Pfeffer. Doufejme, že se všem, co se

zúčastnili, akce líbila.
Dovolte, abych znovu poděkovala
všem, kteří se na slavnostním rozsvícení stromu podíleli, i těm, které jsem
osobně nejmenovala.
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Dobrý skutek pro Podyjí
Správa Národního parku Podyjí i v letošním roce vyhlásila soutěž „ Dobrý skutek
pro Podyjí“, kam bylo nominováno celkem 7 dobrých skutků, mezi které patřila
i nominace naší opravené školy v Mašovicích. Na webových stránkách Národního
parku Podyjí probíhala anketa, kde lidé
mohli internetovým hlasováním dát co
největší počet hlasů pro svoji vybranou
budovu či dobrý skutek. Škoda jen, že se
o této anketě v naší obci moc nevědělo,
mohli jsme ji podpořit více hlasy, ale potěšující je, že nakonec nominovaná budova
naší školy vyhrála třetí místo za citlivou
opravu fasády po zateplení, při níž byly
zachovány a obnoveny původní zdobné
prvky. Pan starosta byl osobně převzít
ocenění za Dobrý skutek pro Podyjí a obec
obdržela i drobné upomínkové předměty a knihy, které si můžete prohlédnout
v naší knihovně.

Vyrostl smrček, potěšil…
Jak jsme již na první straně prozradili, letošní vánoční
strom darovali naší obci manželé Duškovi. Několik
let byl ozdobou jejich zahrady a dnes již zdobí
naši náves.
Než byl ozdoben, musel být uříznut.
Jak vše probíhalo a jak krásný je již
nazdobený stromeček , můžete
posoudit sami z přiložených
fotografií.

Oprava místní komunikace
„Za obchodem“
V letošním roce se naši občané konečně dočkali opravy místní komunikace
ve směru od čísla popisného 31 k rybníčku za obchodem Jednota. Tuto akci
provedla firma Strabag a.s. v hodnotě 3 893 798,40 Kč. Částečně byly také
vyasfaltovány vjezdy k rodinným domům.
Na tuto akci se nám bohužel nepodařilo
získat žádné finanční prostředky z do
tačních programů, tudíž obec akci plně
financovala ze svého rozpočtu.

Víno bylo předáno
Vzpomínáte na výzvu z minulého zpravodaje? I dnes máte stále možnost přihlásit
se k odebírání hlášení obecního úřadu emailem. Pouze 65. odběratel se mohl těšit
na dobré vínko.
V pořadí šedesátá pátá se k odběru hlášení
obecního rozhlasu emailem přihlásila paní
Šeráková a ta již obdržela ledové víno Rulandské šedé z roku 2009 a láhev Rulandského šedého z roku 2012.
Další zájemci o zasílání hlášení obecního
rozhlasu emailem se mohou dále hlásit
na adrese oumasovice.hlaseni@volny.cz a
využívat výhod této služby.

Připravujeme:
Hasičský ples a masopust : První akcí v roce
2016 bude HASIČSKÝ PLES. Koná se v pátek
5. února ve 20.00 hod. v sále obecního úřadu. K tanci a poslechu zahraje SABRIN BAND.
Chybět nebude ani oblíbená tombola.
Hned následující den, tedy v sobotu 6. února, budou děti ze ZŠ v Mašovicích pořádat
MASOPUST.
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Rybníček u obchodu vydá
vodu jen do konve či kbelíku
V letošním roce proběhla rekonstrukce
rybníčku u obchodu. K často se množícím dotazům od občanů ohledně čerpání vody z tohoto rybníčku sdělujeme
následující:
Od roku 2002 musí mít občan či organizace povolení k čerpání povrchové vody z
vodních ploch nějakým technickým zařízením, např. čerpadlem atd. na dané konkrétní místo (např. mašovický rybníček u
obchodu). Povolení k čerpání povrchové
vody vydává vodoprávní úřad Městského
úřadu ve Znojmě, odbor životního pro-

středí, ve správním řízení. Jedním z účastníků správního řízení je i vlastník vodní
plochy tzn. obec. Předchozí případná
různá povolení vydaná do roku 2002 byla
zákonem v roce 2002 zrušena. Dle dotazu
na příslušném vodoprávním úřadě v současné době nikdo toto povolení na odběr
vody nevlastní.
Naopak povolení nemusí mít ten, kdo
odebírá povrchovou vodu bez použití technického zařízení, to je např. vodu
nečerpá, ale pouze nabírá do konve či
do kbelíku.

Římskokatolická farnost v Mašovicích
zve na bohoslužby v době vánoční
24.12.
		
		
25.12.
26.12.
27.12.
31.12.
1. 1.
3. 1.
6. 1.
10. 1.

* Vigilie Slavnosti Narození Páně
15.45 – vystoupení Mašovického pěveckého souboru dospělých
16.30 – mše svatá
* Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ, HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
mše sv. v 9.00
* Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
mše sv. v 9.00
* Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa
mše sv. v 9.00
* Konec občanského roku, sv. Silvestra I., papeže
mše sv. v 15.00
* Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE, Nový rok
mše sv. v 9.00
* 2. neděle po Narození Páně
mše sv. v 9.00
* Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
mše sv. v 17.00
* Svátek Křtu Páně
mše sv. v 9.00

Radostné Vánoce a požehnaný Nový rok 2016!

Josef Hudec, O. Cr., probošt a farář
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Pachatelé se vracejí
na místo činu

V pondělí 16. listopadu jsme
měli na škole vzácnou návštěvu bývalých žáků naší školy.
Děti využily ředitelského volna
na svých současných školách a
přišly pozdravit bývalé učitele
i spolužáky. Účastnily se hodin
s mladšími kamarády, prošly si
prostory školy a povyprávěly o
své nové škole. Jsme velmi rádi,
že děti, které z naší školy v páté
třídě odejdou, rády vzpomínají
a často se vracejí. Je také velmi
pěkné slyšet, že se jim na nových školách daří a přechod do šesté
třídy zvládly velmi dobře a jsou výborně

připraveny. To je pro nás všechny největší odměna!

Méďové. Představit se byli
také nejmladší
žáci z první třídy,
kteří si připravili pásmo krátkých básniček
na téma Povolání. Na závěr děti
rozdaly přítomným seniorům
drobné dárky v podobě koupelové soli,
které si přichystaly ve školní družině.
Všem babičkám i dědečkům přejeme
i nadále pevné zdraví a radost ze života!
Třeba právě v podobě našich dětí!

Projektový den „Angličtina ve světě“
V pondělí 16. listopadu si děti druhého a třetího ročníku naší školy uděla-

děti nadchlo
Akce proběhla v říjnu, děti byly nadšené. A co to je mobilní planetárium a co
si pod tím představit? Tato vynikající
didaktická pomůcka je digitální přístroj,
pomocí kterého můžeme našim dětem
během krátké chvíle demonstrovat
podmořský svět, lety do vesmíru nebo
třeba krajinu na Marsu. Při projekci
se navíc leží, čímž je zážitek z projekce
ještě umocněn. Žáci zhlédli představení
Přátelé uvnitř lidského těla a Stromy.

Štědrovečerní koncert

Setkání s mašovickými důchodci
V neděli 8. listopadu se děti
naší školy sešly
s mašovickými
důchodci, aby
jim svým krátkým vystoupením zpříjemnily
podzimní dny.
Nejprve vys
toupil pěvecký
kroužek paní ředitelky Bětíkové, který
zazpíval pohádkové písničky, jež všechny přítomné v sále naladily na blížící se
Vánoce. Zazněly písničky z pohádek Z
čerty nejsou žerty, Zlatovláska nebo

Pojízdné planetárium

ly projektový den na téma „Angličtina ve světě“. Nejprve se žáci podívali
na krátká videa o Anglii, Londýně a Austrálii
a seznámili se s jejich
dominantami. Na mapě
světa jsme si ukázali
státy, ve kterých děti
od mala mluví anglicky.
Namalovali jsme strom,
na který jsme umístili
vlajky těchto států, společně jsme si vyplnili
krátký test o Velké Británii a kluci si zahráli »»

Jak jistě víte, při ZŠ Mašovice funguje již
řadu let Mašovický soubor dospělých. Má
kolem deseti členů z řad učitelek, bývalých
žáků a z řad rodičů bývalých či současných
žáků.Pěvecký soubor zve všechny občany
na odpolední štědrovečerní vystoupení v
15:45 do místního kostela. Na programu
budou koledy a vánoční písně. Po programu následuje v 16:30 bohoslužba.

Školní čertovská besídka
V pátek 11. prosince proběhlo v sále OÚ
v Mašovicích tradiční předvánoční vystoupení žáků naší školy. Děti předvedly pásmo básniček a tanečků, vánoční písničky zazpívaly děti pěveckého
kroužku.
Rodiče i ostatní občané zhlédli také dvě
dramatizace pohádek. První byla Sněhurka - děti ji nacvičily s p. učitelkou
Sajtlovou částečně v angličtině - a druhá byla z režisérské dílny p. ředitelky
Bětíkové Nezbedná pohádka o princezně Máně, jak osvobodila Honzu z pekla. Mimořádnými výkony zaujali diváky
malí trpaslíci, Anna Kliková v roli zlé
královny, Jan Hřebeský v roli zrcadla,
Václav Klika v roli pohádkového dědečka, Adam Pfeffer v roli Honzy, Michal
Šťáva jako Luciper. Roli princezny Máni
si s chuti zahrál Martin Čech. Pochvalu si zaslouží také členové tanečního
kroužku pod vedením p. učitelky Kociánové, kteří zpestřili program svými
vystoupeními.

»» na architekty a z lega vytvořili úžasné
stavby, které dominují Londýnu. Ve třídě a v družině teď máme například
Tower Bridge, Big Ben, Londýnské oko,
londýnské taxíky i červené telefonní
budky. Všechny děti velmi pěkně pracovaly, a i když neseděly spořádaně v
lavicích, důležité informace o důležitosti
angličtiny si určitě z tohoto dne odnesly.
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Mikuláš, čerti i andělé nadělovali
hodným i zlobivým školákům
sáhli a všechny děti nakonec i přes nelibost čertů obdarovali balíčkem ovoce a

perníků. Jsme rádi, že nám i po návštěvě čertů zůstali všichni žáci ve škole!

V pátek 4. prosince k nám na školu přišli
Mikuláš, čerti a andělé. Obešli všechny
třídy, z Knihy hříchů přečetli, jestli mají
dětí nějaké neřesti a dali jim možnost
vykoupit se básničkou nebo písničkou.
Pár výtečníků se čerti pokusili nasoukat
do pytle a odnést do pekla, ale hodní
andělé a moudrý Mikuláš vždy včas za-

Čertovské odpoledne
si užilo „jen“ dvacet čertíků
V neděli 6. 12. se v sále OÚ konalo
ČERTOVSKÉ ODPOLEDNE. Bohužel se sešly asi jen dvě desítky dětí
v maskách čertíků. Děti čekalo zábavné odpoledne s kejklířem ČABÍKEM, který si s dětmi zatancoval,
žongloval a předváděl obří bublifuk, který si děti mohly i vyzkoušet.
Dále si všichni zacvičili zumbičku s
paní Soňou Fojtovou. Naši nejmenší
si také zazpívali na mikrofon dětské

karaoke a nakonec
byla volná zábava
s DJ Radkem Bilou,
pochopitelně i s patřičnou laserovou
show. Čertovská se
opravdu povedla,
určitě se v příštím
roce můžete těšit
na další.
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