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Vážení spoluobčané,
neúprosně plynoucí čas nás opět posunul před práh nejhezčího období roku, Vánoc. Pro
každého jiná představa, jiná forma, jiný způsob jejich trávení. V tomto čase se lidé k sobě snaží
být o něco laskavější, milejší nebo ohleduplnější. Kéž by nám pěkné vztahy vydržely i do těch
obyčejných, všedních dnů, které přijdou.
Vánoce v nás vyvolávají i vzpomínky na naše blízké, kteří jsou někde daleko, nebo si v tichosti připomínáme
i ty, kteří již bohužel nejsou mezi námi. Tento čas je i časem bilancování. Při této příležitosti vám chci, vážení
spoluobčané, poděkovat za vaši práci v tomto roce. Za množství uskutečněných povinností pro fungování
domácností, za práci na vašich pracovištích a také za práci ve prospěch obce, ve které žijete.
Přeji vám všem radostné a pokojné prožití vánočních svátků. Dále vám přeji, aby se splnila v novém roce
vaše přání, očekávání a předsevzetí. Těm nejmenším pak, aby pod stromkem našli ten nejhezčí dárek, který
si přáli.
Šťastné, veselé a požehnané svátky!
/starosta - MVDr. Libor Jurka/

Vánoční strom
Již počtvrté jsme rozsvěcovali
vánoční strom v naší obci.
Letos nám ho věnoval probošt
J. Hudec. Strom vyrostl na
místní farské zahradě. Jedno
sobotní dopoledne se sešla
parta chlapů a strom pokáceli
a následně postavili na místo.
Zdobení světelnými řetězy se
provádělo z plošiny za asistence elektrikáře. O dekoraci
před stromem se opět postaraly paní Dáša Sedláčková,
Lenka Mikulášková a Hanka
Jelínková.
Na první adventní neděli jsme
tedy byli náležitě připraveni.
Všichni, kteří si udělali čas,
mohli ochutnat vánoční punč,
svařené víno, čaj a také něco
málo z kulinářských specialit,
které přinesly některé maminky.
Zahájení se ujal pan starosta
a pan probošt, který promlu-

vil krátce o symbolech Vánoc.
Následovalo pěvecké vystoupení
dětí ze základní školy. Poté už
jsme přistoupili k očekávanému
rozsvěcování stromu. Soudě dle
potlesku všech přítomných se
rozsvícený strom líbil, a to nejen
dětem. K rozsvěcování vánočnímu stromu také patří malované
perníčky pro naše nejmenší, ani
letos nechyběly, jen se po nich
zaprášilo. Co dodat?
Velice nás těšilo, že se sešlo
více občanů než loni. Dáváte
nám tím najevo, že naše snažení
není marné. Opravdu vše připravujeme s chutí a radostí právě
pro Vás, občany. Jsme rádi, že
se stále dokážeme na vesnici
scházet a strávit společně pěkné
chvíle, a to nejen v dobách svátečních.
/Martina Pelánová/
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Co nového v základní škole?
Dne 6.12. navštívili žáci naší ZŠ
Prahu. V divadle Hybernia zhlédli nádherný výpravný muzikál
Alenka v kraji zázraků a poté
se vydali do ulic předvánoční
Prahy. Prošli jsme si Karlův
most, Staroměstské náměstí
s vánočními trhy a dále jsme se
metrem přemístili na Václavské
náměstí a prohlédli si sochu
patrona naší země, sv. Václava
na koni. Výlet byl velmi zdařilý,
děti si jej pěkně užily, dostaly
jej jako předvánoční dárek.
Společně jsme se tak naladili na
nejkrásnější období roku.
Ve škole pracují děti na vánoční
výzdobě, chystají si pro sebe
navzájem dárečky, vyrábí přáníčka, pečou perníčky. Společně s učitelkami nacvičují program na vánoční besídku,
která se bude konat v pátek
16. 12. v 16:00 v sále Obecního úřadu v Mašovicích.
Srdečně tímto zveme všechny
rodiče, prarodiče, bývalé žáky
a naše příznivce. Uvidíte pásmo
písniček, koled, vánoční hru,
dramatizace pohádek, gymnastická cvičení, tanečky. Opusťte
na chvíli předvánoční shon
a přijďte nasát vánoční atmosféru.

English day
Úterý 18. října se stalo dnem anglickým, a to doslova na celé naší
škole. Již od samého rána měly paní
kuchařky napilno. Připravovaly
nám totiž typickou anglickou snídani. Děti ochutnaly ham and
eggs, toasty, cereálie, arašídové
máslo, pravou pomerančovou
hořkou marmeládu, skotské sušenky, octové brambůrky a samozřejmě čaj s mlékem. Ve všech
třídách bylo rušno. Zpívaly se
anglické písničky, poslouchali se
Beatles a poznáme také hymnu
Velké Británie God save the Queen.
Ti nejmenší zahráli a zazpívali pís-
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ˇ
Rímskokatolická
farnost v Mašovicích
ˇ vánoční
- bohoslužby v dobe
24.12.2016

25.12.2016
26.12.2016
31.12.2016
1. 1. 2017
6. 1. 2017
8. 1. 2017

Vigilie Slavnosti Narození Páně
15.45 hod. - vystoupení Mašovického pěveckého
souboru dospělých
16.30 hod. - mše svatá
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ, HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
mše sv. v 9.00 hodin
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
mše sv. v 9.00 hodin
Konec občanského roku, sv. Silvestra I., papeže
mše sv. v 15.00 hodin
Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE, Nový rok
mše sv. v 9.00 hodin
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
mše sv. v 17.00 hodin
Svátek Křtu Páně
mše sv. v 9.00 hodin

Všem přeji a vyprošuji radostné Vánoce a požehnaný Nový rok 2017!
/Josef Hudec, O. Cr., probošt a farář/

ˇ
ˇ
Mašovický pevecký
soubor dospelých
Kromě pěveckého souboru dětí ve škole se v tento předvánoční čas se
také schází již tradičně na společných zkouškách Mašovický pěvecký
soubor dospělých, který připravuje pro občany program na Štědrý
den v kostele v 15:45, před bohoslužbou. Co se týká nástrojového obsazení, můžeme slyšet klavír, kytaru, flétnu, housle a rytmické nástroje.
V repertoáru převažují písně sourozenců Ulrychových, Spirituál kvintetu,
Hradišťanu, ale i lidové koledy.
/Mgr. Růžena Bětíková/
ničku o anglickém autobuse, ti
starší se dozvěděli mnoho zajímavého o Londýnském požáru nebo
anglických spisovatelích. Třeťáci
upekli pravé nefalšované anglické
muffiny podle anglického receptu.
V matematice jsme převáděli libry
na koruny a počítali vzdálenosti
mezi městy. Celý den jsme završili
výrobou mapy Velké Británie
a červeného doubledeckeru,
které nám na školní chodbě budou
připomínat to nejdůležitější, co je
ve Velké Británii k vidění. Žáci 4.
a 5. ročníku si v hodině matematiky a přírodovědy vyhledávali
zajímavé informace o Anglii
(např. již zmíněné převody měny,
vzdálenosti mezi městy, nejvyšší
horu, nejdelší řeku atd.). Na

závěr si v pracovních činnostech
vytvořili magické Londýnské
oko. Kromě spousty důležitých
slovíček jsme si odnesli zážitky
ze společné práce, při které jsme
museli vyhledávat, spolupracovat
a komunikovat jako praví angličtí
gentlemani. Podle reakcí dětí,
spokojeného pomlaskávání u snídaně a svačinky, rozesmátých
tváří a hodnocení v dalších hodinách můžeme říct, že jsme si
celý den užili na sto procent, a i
když nás kromě typické anglické snídaně provázelo také typické anglické počasí (pršelo a byla
mlha), English Day se povedl na
podtrženou jedničku.
/Mgr. Vladímíra Sajtlová/
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Čertovský rej
V neděli 4. 12. se pro naše nejmenší konala v sále obecního úřadu již v pořadí třetí
ČERTOVSKÁ BESÍDKA.
O zábavný program se postaral
kejklíř ČABÍK. Dětem předvedl
žonglování, připravil i různé taneční soutěže, které se dětem
moc líbily. O hudbu se tentokrát

skvěle postarala paní Soňa
Foitová, která s dětmi zacvičila
i zumbu. Po krátké přestávce
čekalo na děti překvapení. Přesunuli jsme se všichni ven
před sál. Zde kejklíř předvedl
ohňovou show. Plivání ohně
bylo jistě atraktivní i pro dospělé. Po návratu do sálu už byla

volná zábava s diskotékou. Letos
nás mile překvapila velká účast
dětí, které přišly v doprovodu
rodičů nebo prarodičů.
V této akci budeme i nadále
pokračovat a pokusíme se na
příští ročník připravit program
ještě o něco zajímavější.
/Martina Pelánová/

Setkání s duchodci
Pravidelně na sklonku roku
pořádá obec pro své občany seniory přátelské posezení. Nejinak
tomu bylo i letos. V neděli 13. listopadu od 14:00 hod. se sešlo
v sále OÚ 35 místních seniorů.
Krátký kulturní program si pro ně
připravily děti ze zdejší základní
školy. Pěvecký sbor žáků zazpíval
několik písní, se svým programem vystoupili i žáci 1. ročníku.

Kladli seniorům žertovné hádanky, které přítomné pobavily.
Po vystoupení rozdaly děti seniorkám vlastnoručně vyrobené
dárečky. Po krátké přestávce
paní místostarostka informovala o dění v obci. Omluvila nepřítomnost pana starosty, který
bohužel onemocněl a nemohl
se proto setkání zúčastnit. Zastupitelé obce dále poblahopřáli

k významnému životnímu jubileu paní Anně Švihálkové. Byl
jí předán dárkový koš a kytice.
Poté už následovala volná zábava s hudbou, o kterou se opět postaral pan M. Kubák a pan Krčál.
Jsme rádi, že se senioři dobře bavili
a těšíme se na další setkaní s nimi i při jiných kulturních akcích.

/Martina Pelánová/
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Neprehlédnete!
Ráda bych touto cestou oslovila
maminky či babičky, které by se
chtěly podílet na různých kulturních akcích nebo by měly případně nějaké zajímavé nápady.
Přijďte posílit náš tým. Naším
přáním by bylo scházet se třeba
jednou nebo dvakrát v měsíci
a společnými silami rozvíjet kulturu v naší obci. Určitě se mezi vámi
najdou ženy, které mají co nabídnout.
Maminky na mateřské dovolené,
ženy v domácnosti, přijďte mezi
nás. První posezení připravujeme
na začátek ledna 2017.
Těšíme se na Vás!
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Mladé zajímá dení
ˇ v obci
V aktuálním volebním období postupuje zastupitelstvo při svém jednání v souladu se zákonem o obcích, což je jeden ze základních předpokladů pro platnost
usnesení. Nepotvrdily se také dřívější obavy, že pokud bude zvolen zákonný
postup, tj. vše řádně zveřejňovat, bude ochromen provoz obce. Zastupitelé nově
dostávají podklady k jednání dopředu elektronicky, aby se s nimi mohli v klidu
seznámit. Nelze se totiž s vícestránkovými dokumenty seznámit během dvaceti
vteřin na jednání zastupitelstva.
Někdy navštěvuje zastupitele na jejich zasedání mísní mládež. Přichází v době,
kdy chce řešit věci, na kterých jí záleží. Např. mašovická mládež byla znepokojena
různými neoficiálními informacemi v obci, že by se mělo zavádět na posvícení v sobotu. Jelikož s touto myšlenkou zásadně nesouhlasila, v souladu s demokratickými
pravidly přišli zástupci mládeže na zastupitelstvo obce o problematice diskutovat. Výsledkem bylo, že bude zachována tradice a bude se zavádět na
posvícení v neděli. Zástupci mašovické mládeže přišli na zastupitelstvo také
i s tím, že chtějí stavět posvícenskou máj tradičním způsobem, ke kterému se
mnohé obce vracejí v rámci zachování tradic, namísto stavění máje ‘jeřábem’. Je
výborné, že se mašovičtí mladí nebojí veřejně vyjádřit svůj názor na zasedání zastupitelstva. Sami na konkrétních případech vidí, že vyjádřit názor není zbytečné
a má smysl.
/Ing. Tomáš Šoba/

ˇ
Obnova verejného
osvetlení
a regenerace ploch sídelní zeleneˇ
ˇ

Ve druhém pololetí letošního roku
jsme realizovali dvě velké akce:
1. „Obec Mašovice – obnova
veřejného osvětlení“. V rámci
této akce bylo vyměněno všech
76 stávajících svítidel za energeticky úspornější. Projektovou dokumentaci vypracovala společnost
EURO Energo s.r.o. Třebíč. Akci
realizovala firma E.ON Česká republika, s.r.o. České Budějovice
za 1 239 939 Kč.
Díky dotačnímu Programu podpory obcí ležících v regionech
národních parků, podprogram
Snížení světelného znečištění, byla
na tuto akci přislíbena 50 % dotace ze Státního fondu životního
prostředí České republiky ve výši
619 970 Kč. Konečná suma bude
potvrzena v rámci závěrečného vyhodnocení v roce 2017.
Výměnou starých světel za nová
LED svítidla došlo výrazně ke
snížení světelného znečištění
tím, že světlo z lamp veřejného
osvětlení je vyzařováno do spodního poloprostoru. Obec se touto
akcí připojila k projektu rozšíření
tmavé oblohy, jejímž cílem je
postupně v celé Podyjské oblasti

co nejvíce snížit toto světelné
znečištění a tak umožnit sledovat
přírodní noční oblohu. Memorandum Podyjské oblasti tmavé
oblohy již podepsali zástupci obcí
společně se zástupci Správy Národního parku Podyjí, společností
E.ON Česká republika a dalšími.
2. Druhou akcí, rovněž podpořenou
z Programu podpory obcí v NP,
podprogram Podpora úprav zeleně a vybavenosti na území obcí, byla
akce „Regenerace ploch sídelní
zeleně v obci Mašovice“. Projektovou dokumentaci vypracovala
v roce 2015 Ing. Jitka Bořilová,
Ing. Věra Musilová, Ing. arch. Lucie Vogelová. Ve výběrovém řízení
na realizátora akce zvítězila firma
Zahradnické úpravy s.r.o., Brno.
V rámci této akce došlo k úpravám
6 lokalit v obci. Veřejná prostran-

ství byla ozeleněna výsadbou
nových stromů a rostlin, některé
staré stromy byly pokáceny, jiné
odborně ošetřeny. Na některých
místech byl vysázen nový trávník,
dále byl dodán nový mobiliář
- celkem 13 laviček, 5 odpadkových
košů, na třech lokalitách jsou
umístěny sedací desky, které slouží
k odpočinku a relaxaci. Celkové
práce se vyšplhaly na 591 376,25 Kč.
Tato akce byla podpořena Státním fondem životního prostředí
České republiky ve výši 80 %
z uznatelných nákladů, které
činily 570 198 Kč – finanční podpora fondu na tuto akci činí
456 158 Kč.
Můžeme se příští léto těšit na to,
jak nám naše obec hezky rozkvete!
/Bc. Lenka Chalupská/

Mašovický zpravodaj č. 4 - 2016. Registrováno pod číslem: 371300795. Bezplatný výtisk. Grafika a sazba: Kateřina Šrámková

