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Velký dětský den je za dveřmi!

Sponzoři:
Agropodnik Mašovice a.s., Pozemní stavby spol. s r.o., Strabag a.s.,
Bc. Petr Bystřický Znojmo, .A.S.A. EKO Znojmo, E. On ČR,
Ing. Radek Vítek, Kateřina Galuškova – McDonalďs ČR,
HC Orli Znojmo, MVDr. Libor Jurka, Michal Černý,
MUDr. Aleš Jurka Mašovice, MUDr. Vlasta Jurková Přímětice,
Zdeněk Svoboda – Stavebniny Přímětice, Ing. Oldřich Šoba,
Ing. Tomáš Šoba, Pavel Kašpar, manželé Vonkovi, Pelikánovi,
Holcrovi, Pajskrovi. Všem sponzorům patří velký dík!

Už v sobotu 30. května ve 14.00
pořádáme pro děti Odpoledne
plné her a soutěží. Představí se
kejklíř Vlasta Dobiáš, myslivci
předvedou své dobře vycvičené
psy a trubači zatroubí na lesní rohy.
Nebude chybět oblíbená atrakce nafukovací skákací hrad v podobě
„lokomotivy“ a pro nejmenší děti
skákací hrad „dobrodružná země“.
„Očekávejte lakování vlasů barevnými spreji a malování na obličej, projížďku koňským povozem,
projížďku v koňském sedle nebo
hasičskou Avií. AGP Mašovice provede ukázku zemědělské techniky.
Každé dítě dostane zdarma limonádu, zmrzlinu a klobásku,“ lákají
pořadatelé. Stánek s občerstvením
pivo, limo a jiné pochutiny zajišťuje
Hospůdka „U Cvrčka“. Už se na Vás
těší celý team pořadatelů! (v případě nepříznivého počasí se akce
odkládá na neděli 31. 5. )

Obecní úřad omládne
Jak se ozývalo z mnoha stran, už
bylo potřeba zvelebit budovu obecního úřadu. Souhlasíme, a tak právě
probíhá oprava fasády na budově
OÚ za pomoci našich VPP pracovníků. V plánu je vymalování vnitřních
prostor jako je sál, vstupní chodba a
WC. Malířské práce provede pan Stibůrek ze Znojma. Okna OÚ ozdobí
truhlíky s letničkami, které vysázely
naše pracovnice. Dále se pokládají
roury kvůli nefunkčnímu kanálu u
Fučíků č. 31. To vše bychom měli
stihnout do blížící se pouti.
1

Kraslice zničil
silný vítr

Vzpomínáte, jak krásný byl náš
strom ozdobený 4970 kraslicemi?
Byl to rekordní počet velikonočních ozdob na našem stromě.Radovat z toho jsme se však mohli
jen chvíli.
Silný vítr způsobil, že popadala snad třetina kraslic z naší lípy
na náměstí. „Stačilo několik minut, kdy silně foukal vítr a okolí
stromu vypadalo jako po výbuchu. Na zemi kolem ležely stovky kousků rozbitých skořápek a
trávník se díky nim zbarvil jak
orientální koberec. Život jde dál a
u nás v obci se už těšíme na další Velikonoce,“ řekla optimisticky
místostarostka. Na příští rok plánujeme změny, které už podobné
příhodě dokážou zabránit.

V mašovické škole
to žije!
O tom, že to v naší školičce žije
skoro jako v úle plném včeliček
jistě hlavně rodiče ví své. Svědčí
o tom i výčet akcí, které se za poslední týdny udály:
„Koncem ledna se na naší škole
konal zápis budoucích prvňáčků.
Z celkového počtu 14 žáků bylo
pro příští školní rok zapsáno 12
žáků, pro 2 žáky rodiče žádají odklad. Počet žáků školy by se tedy
teoreticky měl zvýšit , protože
na vyšší stupeň odchází 7 žáků 5.
ročníku.
V pátek 10. dubna proběhla v
sále OÚ v Mašovicích již tradiční
pěvecká soutěž DOREMI, ve které se představili žáci naší školy se
svým pěveckým vystoupením,
na něž se poctivě připravovali v
hodinách hudební výchovy. Šestičlenná porota neměla vůbec
jednoduchou práci, vybrat z 35
žáků ty nejlepší zpěváky bylo
velmi obtížné. V 1. kategori zvítězila Amálka Rašková, ve 2.
kategorii bylo více vítězů: Anna

Kliková, Taťána Holcrová, Hana
Čechová, Šimon Čech a Štěpán
Slaný. V kategorii nejstarších
chlapců zvítězil Adam Pfeffer a
vítězkou mezi staršími děvčaty
byla Jana Coufalová. Z mašovických dětí podaly také velmi pěkné výkony Jan Hřebeský, Michal
Šťáva, Natálka Valová a Hana
Radová.
V pátek 15. května se v sále
Obecního úřadu v Mašovicích
sešli žáci naší základní školy se
svými rodinami a zvláště maminkami, aby jim svým vystoupením
poděkovali za jejich každodenní
lásku a starostlivost. Sváteční
program obohatilo také vystoupení pěveckého kroužku a hra
dětí na hudební nástroje. Na
závěr večera děti předaly svým
maminkám malé dárečky, které
si pro ně v hodinách pracovních
činností připravily. Celý večer se
dětem vydařil a věříme, že maminkám jejich vystoupení udělalo radost.

Daně? Jak jsme na tom… malé zamyšlení
V minulém zpravodaji jsme si
na konkrétním případu nákupu
automobilu popsali mechanismus
platby daně z přidané hodnoty
do veřejných rozpočtů.
Víte, že celkem na všech daních a
poplatcích průměrný občan za kalendářní rok odvede do veřejných
rozpočtů cca 40 procent svých ročních příjmů?
Někdy si to uvědomujeme více
(platba konkrétní složenky správci
daně), někdy méně v případě nákupu zboží a služeb. Například benzín
a nafta - v případě, že by nebyly zatíženy daněmi, u čerpací stanice by
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litr stál jen jednotky korun, místo
současných více než třiceti korun.
A víte jak souvisí mašovická pouť a
daně? Doba mašovické pouti bude
i letos pomyslnou hranicí, která
rozdělí kalendářní rok do dvou pomyslných období. V prvním období
od ledna letošního roku do období
mašovické pouti veškeré svoje příjmy dáváme na pokrytí výdajů státu, obcí, a krajů. V druhém období
- od mašovické pouti do konce kalendářního roku vyděláváme sami
na sebe a o penězích rozhodujeme
podle vlastního uvážení.
Z výše uvedeného je vidět, že

ve veřejném sektoru nejde o žádné
zanedbatelné prostředky, a proto
je nutné transparentně hospodařit
s veřejnými prostředky a s veřejným majetkem.
V souladu s tímto principem byla
po prosincové kalamitě ledovky
dána nově občanům prostřednictvím obecního rozhlasu informace,
že obec nabízí dřevo z kalamity a
v případě zájmu, aby se přihlásili
na OÚ. Vysoká poptávka ze strany občanů převyšovala nabídku, a
proto bylo přistoupeno k losování
mezi zájemci.
Tomáš Šoba

Odpady, odpady, odpady
Neustále se potýkáme s nepořádkem kolem sběrných míst. Apelujeme na občany, aby pokud budou
kontejnery na plasty nebo papír
plné, neodkládali tašky a pytle s
odpadem vedle kontejnerů. Za větrného počasí se odpadky povalují v
předzahrádkách nebo po obci. Naši
VPP pracovníci zkrášlují naši obec,
ale rozhodně není jejich práce úklid
odpadků po neukázněných občanech.
Taktéž kontejner pro bio odpad
na Pšeničném. Slouží pouze na pokosenou trávu, listí a mech. V žádném
případě sem nepatří větve nebo ostříhané keře. Kontejner je umístěn
na konci ulice pod rodinným domem
Slaných. Nesypte, prosím, pokose-

nou trávu na okolní pole.
V neposlední řadě se množí stížnosti na problém psích výkalů. Je
to neustálé téma nejen naší obce.
Snad nikdo z občanů nevidí rád
na svých předzahrádkách či chodnících psí lejna. Je nemožné hlídat
každého, kdo jde venčit svého čtyřnohého miláčka, aby po něm uklízel. Tak se vážení chovatelé, majitelé pejsků, nad tímto problémem
zamyslete. Děkujeme.
Sběr nebezpečného odpadu bude 6.června od 11.00 do 11. 30 hod.
u obecního úřadu - televize, ledničky, použité oleje, akumulátory, obaly
od barev, staré barvy, laky, chemikálie, pneumatiky bez disků z osobních
automobilů (- neplatí pro autoopravny)
Sběr velkoobjemového odpadu bude 9. – 10. června od 7.00 do 18.00 staré koberce, hadry, matrace, lino, skříně, okna, obrazy, sedačky a jiné.

Po osmdesáti letech PRIMICE
V naší farnosti proběhne ve středu 8. července primiční mše svatá
Marka Coufala.
Co to vlastně je? Po ukončení teo
logické fakulty v Olomouci přijal
Marek Coufal z rukou brněnského
biskupa Vojtěcha Cikrleho jáhenské
svěcení. Svoji jáhenskou službu nyní
vykonává ve Žďáru nad Sázavou,
kde působí již téměř rok. Dá-li Pán
Bůh, přijme jáhen Marek posled-

ní červnovou sobotu v brněnské
katedrále v 9.00 kněžské svěcení a
stane se knězem. První mše svatá,
tzv. primice, se bude konat v místě
bydliště, tedy v Bezkově. S touto velikou slávou souvisí mnoho starostí
a každá pomoc je tedy vřele vítána.
Dobrovolníci se mohou hlásit na tel.
602 626 868 nebo přímo u mě v
Mašovicích č. 39.
S pozdravem Vojtěch Jeřábek

Mašovická pouť a tradiční posvícení
Letošní pouť připadla na den
20. 6. – 21. 6. Začínáme v sobotu
ve 20. 00 taneční zábavou se skupinou Víkend. V neděli proběhne
v 9.00 poutní mše svatá v kostele
sv. Jana Křtitele. Ve 14.00 půjdeme
slavnostním pochodem od obecního úřadu k pomníku padlých, kde
položením věnce uctíme jejich památku. Po krátkém projevu pana
starosty u obecního úřadu vystoupí
děti z naší základní školy. Celé odpoledne nám zpříjemní dechová
krojovaná kapela AMATÉŘI.

Tradiční posvícení v Mašovicích proběhne 22. 8. – 23. 8. Letos budeme
mít malé změny v kapelách. O sobotní taneční zábavu, která začíná
ve 20.00 se postará skupina SABRIN.
V neděli začne posvícení mší svatou
v 7.30 poté bude naše mládež za doprovodu kapely „Veselá partyja“
zvát občany na odpolední program.
Od 15.00 vystoupí u obecního úřadu
krojovaná kapela BOJANÉ.
Stánek s občerstvením zajistí jak
na pouť, tak i na posvícení, Hospůdka U Cvrčka.

STALO SE
Zajeli jsme na Flóru
Další z povedených akcí, kterou
obec pořádala pro občany, byl
zájezd na Flóru Olomouc. Letošní
ročník se nesl v mexickém duchu.
Samozřejmě se kupovaly různé
sazenice zeleniny, letničky, keře.
Autobus byl moderní, pohodlný a
poskytla ho dopravní společnost
Tunka. Původně jsme plánovali
zájezd se sousední obcí Bezkov.
S Bezkovem se akce neuskutečnila.
Proto se asi dvacet míst obsadilo
zájemci např. z Podmolí a Znojma.
Všichni účastníci, mimo důchodců
z naší obce, zaplatili 100 korunový
příspěvek na dopravu. Na příští rok
zájezd zopakujeme.

Týden ve znamení barev
V týdnu od 13. 4. do 16. 4. proběhl
na naší škole BAREVNÝ TÝDEN, kterým děti oslavily přicházející jaro a
s ním spojené barvy, které v přírodě budeme stále častěji objevovat.

navštivte také náš web:

www.masovice.cz
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Výsadba třešňové aleje
Mašovice - Citonice

V sobotu 10. 4. se v dopoledních
hodinách uskutečnila výsadba
třešňové aleje podél místní komunikace ve směru Mašovice
– Citonice. Občané si přišli zasadit „svůj“ strom, který si označili
cedulkou se jménem. Po práci
přišla i odměna v podobě malého
občerstvení a každá rodina obdržela pamětní list.

Bylo vysazeno:
50 ks stromků třešně á 141 Kč
celkem 7 050 Kč
7 ks stromků třešně á 160 Kč
celkem 1 120 Kč
Celkem za stromky
8 170 Kč
Stromky byly zakoupeny ve společnosti ÖKOPLANT
INTERNATIONAL s.r.o., Slup.
Související náklady:
- Výkopové práce - úprava prostranství 24 067 Kč
- Řezivo (kolíky ke stromkům)
1 440 Kč
- Pletivo
1 150 Kč
- Štítky
58 Kč
- Pamětní listy (laminace)
300 Kč
Celkové náklady na výsadbu aleje

35 185 Kč

Dále bylo zakoupeno 10 ks stromků švestek á 124
Kč/kus celkem za 1 240 Kč, které byly vysázeny podél pravé strany cesty z Mašovic na střelnici.
Teď už se jen můžeme těšit na příští jaro, kdy stromy poprvé rozkvetou a nás bude hřát u srdce pocit
z dobrého úmyslu, udělat něco málo pro naše prostředí. Bohužel, už se nějakému nenechavci podařilo
ukrást jeden ze zasazených stromků. Doufejme, že
se dotyčný uspokojil a nebude v ničení naší práce
pokračovat.
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