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Zájezdy
V tomto roce plánujeme pro
vás dva zájezdy. Tím prvním
bude oblíbená Flóra Olomouc.
Uskuteční se ve čtvrtek 20.
dubna s dopravní společností
Tunka. Odjezd z Mašovic bude
v 7:00 hod. od autobusové zastávky u Šobů. Zájemci, hlaste
se v kanceláři OÚ nebo přímo
u p. Martiny Pelánové.

Druhý zájezd je plánován do
Prahy. Možná si vzpomenete, že
v loňském roce při červnových
oslavách naší obce byl přítomen
znojemský senátor Ing. Pavel
Štohl. V jeho projevu k občanům
mimo jiné zaznělo pozvání do
hlavního města Prahy s prohlídkou budovy Senátu. Nedávno
jsme s panem starostou navštívili
senátora v jeho znojemské kanceláři a připomněli jsme mu naši

První
gratulace

obec. Bylo pro nás milé překvapení, když nám pan senátor
oznámil, že si slib pamatuje
a hodlá ho splnit. Přesný termín ještě není stanoven, neboť
o tom budeme jednat s panem
Štohlem až koncem dubna.
Pravděpodobně by se mělo jednat o termín v květnu. Budete
včas informování místním rozhlasem.
/Martina Pelánová/

Sber
ˇ
odpadu

V první polovině ledna oslavila své životní jubileum naše
spoluobčanka paní Sedláčková
Marie.
Pan starosta s místostarostkou osobně navštívili oslavenkyni, popřáli jí hodně zdraví do
dalších let a předali dárkový koš
s krásnou kyticí.
/Martina Pelánová/

Pozvánka
Zahájení rybářské sezóny na
rybníku Velkas vypukne v sobotu
1. dubna. Povolenky si můžete
zakoupit u p. Martiny Pelánové.
Cena povolenky je 1000 Kč. Peníze
použijeme na nákup ryb a na
věcné ceny pro děti na rybářských
závodech. Závody jsou plánovány
na 3. června 2017. Občerstvení
zajištěno!

ČTVRTLETNÍK OBCE MAŠOVICE

V jarních měsících pravidelně
pro občany pořádáme sběry
všech druhů odpadů. Nejinak
je tomu i letos. Sběr velkoobjemového odpadu i nebezpečného odpadu bude ve
čtvrtek 27. dubna od 7:00
do 19:00, nebezpečný odpad
můžete dovážet ještě i v pátek
28. dubna do 12:00. Protože
dochází k tomu, že občané
netřídí odpad správně, budou
v tuto dobu na třídění odpadu
dohlížet obecní pracovníci. Prosíme o dodržení časového harmonogramu. Nevozte, prosím,
odpad po 19. hodině!
Žáci základní školy budou
v obci svážet papír a kartony
v úterý 25. dubna od 8 hodin. V tuto dobu umístěte
roztříděný a svázaný papír před
své domy. Pokud chcete papír
dovézt sami do školy, můžete
tak učinit v pondělí 24. dubna
odpoledne od 15 do 18 hodin
nebo v úterý 25. 4. do 9:30 hodin – vjezdem do dvora školy.
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Jižní Morava

Vážení spoluobčané,
právě se Vám dostává do rukou jarní vydání mašovického
zpravodaje. Máme před sebou
pro mnohé snad to nejkrásnější
období v roce, kdy se vše
v přírodě probouzí a nabírá na
síle. Většina z vás se chystá na
svoje zahrádky, které zřejmě
čekají na vaše úpravy. Také my
v letošním roce počítáme s tím,
že se budeme i nadále zabývat
zvelebováním obce, samozřejmostí bude i údržba zeleně
a čistota veřejného prostranství. Naší prioritou v tomto roce bude především
přístavba obecního sálu.
Tuto stavbu provádí firma
PS Znojmo, s. r. o. Předmě-
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ročník 24

tem stavební činnosti je
provádění přístavby a stavební
úpravy objektu Obecního úřadu Mašovice. Při přístavbě
dojde k rozšíření sálu včetně
nového vstupu ze stávajícího
parkoviště. V podkroví se připraví prostor na víceúčelový
sál a další víceúčelové místnosti s příslušenstvím. Na celém
objektu OÚ bude položena
nová střešní krytina. Termín
dokončení je stanoven na
podzim 2017. Doufáme, že tímto krokem přispějeme ke zlepšení
podmínek pořádání všech kulturních akcí v obci. Tato investice
je určena i budoucím generacím
v naší rozrůstající se vesnici.
/MVDr. Libor Jurka - starosta obce/

Matrika
Obec Mašovice má k 1. lednu 2017 celkem 507 občanů.
Celkově je v obci přihlášeno k trvalému pobytu 252 mužů a 255 žen.
Průměrný věk občanů je 39,195 let.
V roce 2017 se přistěhovalo 18 občanů, 5 osob se odstěhovalo, narodilo se 7 nových občánků
a tři občané zemřeli.
Přistěhované osoby:
Šimková Olga, Čermáková Klára, Nedbal Radek, Sertelet Nathalie Marine, Sertelet Petra,
Čechová Daria, Pánková Daniela, Pánková Gabriela, Čech Jiří, Peřinka Petr, Brunclíková Adéla,
Casková Eliška, Casková Andrea, Caska Aleš, Kuldán Radek, Kuldánová Jana, Jeřábek Vojtěch,
Vejdovská Albína
Odstěhované osoby:
Pajskrová Leona, Hladík Lukáš, Horká Michaela, Parůžek Jiří, Večeřová Naděžda
Zemřelé osoby:
Vávrová Vlasta, Matulová Ludmila, Jeřábková Marie
Narozené děti:
Krásná Rozálie, Turanová Klára, Lakyová Terezie, Štanclová Iva, Komzák Tobiáš, Jelínková Emma,
Vorbisová Julie
					
/Bc. Chalupská Lenka – účetní obce/
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Pozvánka k zápisu
ˇ
do 1. trídy

Bohoslužby o Velikonocích 2017
ve farním kostele sv. Jana Krtitele
v Mašovicích
ˇ

Zveme
všechny
děti,
které
k 31.8.2017 dovrší věk šesti let, aby
se dostavily se svým zákonným
zástupcem k zápisu do 1. třídy pro
školní rok 2017/18. K zápisu je třeba
kopie rodného listu. Při zápisu zkoumáme školní zralost dítěte, pokud
žádají rodiče odklad, předškolák
musí ještě navštívit pedagogicko
-psychologickou poradnu a svého
ošetřujícího lékaře.
Pro rodiče předškoláků
máme dobrou zprávu první ročník plánujeme
pro příští školní rok jako
samostatnou třídu.
/Mgr. Růžena Bětíková/

9. duben
13. duben
14. duben
15. duben
16. duben
17. duben
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Jaký byl letošní masopust?
Veselý, barevný, zábavný, nápaditý, voněl po
čerstvě usmažených koblížcích a díky našim
pěti muzikantům byl slyšet široko daleko.
Děkujeme všem občanům za milé přijetí,
pohoštění a příspěvky do kasičky a dětem za
vytrvalost a nápaditost při maskování. Účast
byla letos hojná. Výtěžek /8 150,- Kč/ bude
použit letos kromě nákupu pomůcek také na
uspořádání karnevalu s tombolou pro děti,
který plánujeme uskutečnit v závěru školního
roku na dvoře školy. Na karneval budou pozvány i mladší děti, které ještě sice do naší
školy nechodí, ale které nám v masopustním
průvodu vydatně pomáhaly.
/Mgr. Růžena Bětíková/

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
9.00 hod. žehnání ratolestí a mše sv.
ZELENÝ ČTVRTEK
17.00 hod. mše sv. na památku Večeře Páně
VELKÝ PÁTEK (den přísného postu)
17.00 hod. velkopáteční obřady
BÍLÁ SOBOTA
18.00 hod. Velikonoční vigilie
- Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
NEDĚLE - slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ,
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ - 9.00 hod mše sv.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
9.00 hod. mše sv.

Požehnané a radostné Velikonoce přeje a vyprošuje
Josef Hudec, O. Cr., probošt a farář

ˇ ve zpevu
ˇ DO-RE-MI
Pozvánka na soutež
Zveme všechny rodiče a občany na tradiční soutěž naší základní školy. Letos se bude DO-RE-MI konat v sále
Obecního úřadu v Mašovicích ve čtvrtek dne 6. 4. 2017. Pro všechny účinkující budou nachystány pěkné
ceny. Pokud by se nebál a chtěl si zasoutěžit i některý předškolák, může se nahlásit ředitelce školy.
/Mgr. Růžena Bětíková/

Mašovický soubor
V neděli 10. ledna Mašovický
pěvecký soubor dospělých hostoval se svým programem 15ti písní
v Miroslavi před téměř zaplněným
kostelem návštěvníků. Vystoupení
bylo velmi zdařilé, na konci programu většina posluchačů dávala vestoje nadšeným aplausem
najevo, jak se jim koncert líbil.
Miroslavští evangelíci přichystali
poté pro náš soubor bohaté
občerstvení, při kterém jsme si
ještě dlouho povídali. Byl domluven i příští koncert, na 3. adventní
neděli v prosinci.
20. ledna soubor vystoupil na
Tříkrálovém koncertu v kapucínském kostele ve Znojmě, kde
jsme jako hosté zazpívali a zahráli
6 písní. Na konci našeho vystoupení
s námi účastníci zpívali píseň Krásný sen sourozenců Ulrychových.
Na tvářích všech přítomných bylo
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vidět, že „Mašovičtí“ svým vystoupením návštěvníky docela mile
překvapili.
Naše mašovická škola v tomto
roce slaví 110. výročí vzniku, k této
příležitosti plánuje pěvecký soubor
vystoupení v mašovickém kostele.
Přesné datum ještě není stanoveno, předběžně začátkem června.

ˇ
Soutežilo
se už popáté
Je to neuvěřitelné, ale letos jsme
uspořádali 5. ročník „Gulášovky“.
Nebývale velký zájem amatérských kuchařů o soutěž nás mile
překvapil. Sešlo se 19 soutěžních
vzorků. Mezi soutěžícími byli nejen
místní, ale i občané ze Znojma,
Kravska, Bezkova, dokonce jedna
soutěžící z Jaroměřic nad Rokytnou!
Porota byla sestavena z náhodně

oslovených návštěvníků. Nutno
dodat, že ochutnat a ohodnotit 19
vzorků nebylo vůbec jednoduché.
Porota se ale jednoznačně shodla
a počtem 41 bodů určila vítěze
pana Josefa Trešla z Kravska
(guláš zvěřinový). Druhé místo připadlo Simoně Klempové
z Mašovic (guláš vepřový) s 21
body. Na třetím místě skončila

Daniela Kafková z Jaroměřic
(hovězí guláš), čtvrtá příčka
patřila Jiřímu Novákovi č.p. 32
(guláš zvěřina).
Všem soutěžícím patří velké
poděkování za jejich účast. Moc si
přejeme, aby si na příští ročník opět
našli čas a měli chuť soutěžit.
/Martina Pelánová/

Termín bude ještě upřesněn
a samozřejmě občanům oznámen.
Na programu budou především
spirituály,
písně
sourozenců
Ulrychových, folkové písně. Zveme
všechny naše příznivce.
/Mgr. Bětíková R.,
vedoucí souboru/

Skorápkovník
ˇ
Od samého začátku měsíce února s mladými maminkami barvíme
a navlékáme skořápky. Chceme se
tak připravit na svátky jara naším
Skořápkovníkem. Snad nikoho
neurazím, když si dovolím tvrdit,
že je to novodobá zábava pro děti,
ale i dospělé. Je to zvláštní rarita,
která se líbí i sousedním obcím
a dokonce i turisté projíždějící naší

obcí si neodpustí náš strom plný
barevných skořápek vyfotit. Letos
bude jen malá změna v organizaci.
Zdobení z plošiny proběhne už
v pátek 7. dubna v dopoledních
hodinách. Chceme tak předejít
zdlouhavému zdobení, které děti
většinou příliš nebaví.
Následující den 8. dubna
v odpoledních hodinách připra-

víme právě pro děti velikonoční
tvoření u skořápkovníku. Děti
si budou vyrábět zápichy do
květináčů, malovat obrázky a barvit skořápky, které si následně zavěsí na lípu. A rozhodně nebudou chybět oblíbené perníčky.
/Martina Pelánová/

