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Milí spoluobčané!
Opět se rok s rokem sešel a před námi je čas bilancování a zamyšlení nad tím, co jsme udělali dobře, ať už pro vás občany, anebo
pro obec jako takovou. V průběhu roku jsme vás informovali o realizaci projektů, které jsme zdárně uskutečnili. Zvlášť pyšní
jsme na stavbu Infocentra na fotbalovém hřišti. Naší prioritou bylo fotbalové hřiště upravit jako celek. Začalo se Pump parkem
a následně pergolou s malým dětským hřištěm, až po krásné odpočinkové lavičky. Mimochodem to, že na hřišti nejsou lavičky,
nám bylo vyčítáno již nějakou dobu. Ale věřte, že byly v plánu dlouhodobě. Další úspěšnou akcí bylo prodloužení vodovodu
a splaškové kanalizace u bytovek. Tady nás ještě z jara čeká výsadba okrasných dřevin.
Nemalou radost máme ze zahájení opravy hráze rybníku Velkas, na kterou jsme všichni moc čekali a těšíme se, až bude akce
úspěšně dokončena v jarních měsících nového roku.
Důležitou informací pro vás občany je, že byla schválena nová vyhláška o odpadech. V praxi to znamená, že od nového roku
dojde k nevyhnutelnému zvýšení poplatku za odpady (600 Kč na osobu).
Je toho hodně za námi, ale i před námi. V příštím roce nás čeká spousta dalších zajímavých akcí, o kterých vás budeme informovat.
Nyní mi dovolte vážení občané, abych Vám popřál krásné prožití svátků vánočních se svými blízkými, hlavně pevné
zdraví v následujícím novém roce. Ohleduplnost a tolerance ať se nevytratí z nás všech i v této náročné době.
/Libor Jurka, starosta obce/

Kroje pro Mašovice
Již jsme vás informovali o tom, že se obec rozhodla pořídit vlastní kroje. Hlavní práce, ušití krojů, se ujala paní Petra
Moučková. Děkujeme vám všem, kteří jste přinesli prostěradla. Je to skvělý a kvalitní materiál pro šití spodniček a košil.
Věříme, že většina z vás je tomuto nápadu nakloněna. Někdo může namítnout, že kroje zde nejsou původní. To je sice
pravda, ale o efektu krojovaného posvícení není pochyb. Rádi bychom nadcházející generaci přesvědčili o důležitosti
udržovat na obcích tradice. Naštěstí naše mládež je známá v širokém okolí svým aktivním přístupem k posvícení i k otázce
tradic.
Dne 14. ledna od 17:00 hod. uspořádáme besedu o tradicích a šití krojů. Budeme se bavit i o tom, jak se k nim chovat do budoucna. Besedu povede Ludmila Krátká, autorka knihy „Tetičko, ušijte mi kroj.“ Na besedě bude vystaven
první ušitý kroj pro stárkovou. Určitě si nenechte tuto jedinečnou besedu ujít.
/Martina Pelánová, místostarostka/
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VIDA! science centrum Brno
Ve čtvrtek 2. prosince se žáci naší základní školy vydali objevovat zákonitosti života na Zemi do VIDA zábavného vědeckého parku v Brně. Nutno dodat, že exkurze včetně dopravy byla zafinancována z projektu Polytechnického vzdělávání
(ŠABLONY III., MŠMT). Žáci 1. a 2. ročníku se zúčastnili programu PUTOVÁNÍ S VELRYBOU, který byl zaměřený na život
pod hladinou a objevování světa velryb a delfínů. Během interaktivního workshopu se děti seznámily s dorozumívacími
prostředky mezi velrybami, získaly informace o růstu a životě, jejich chování ve skupině a v rodině, potravním řetězci
a způsobu pohybu velryb. Během práce ve skupině děti přirozeně rozvíjely své matematické představy při aktivním porovnáváním délky, váhy i rychlosti. Pomocí experimentů zjišťovaly zákonitosti mořských proudů. Celý program cíleně
rozvíjel pohybové schopnosti dětí a přispěl ke zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky. Po skončení
workshopu si děti mohly vyzkoušet téměř 180 interaktivních exponátů na ploše 200 m².
Starší žáci absolvovali program CHYTŘEJŠÍ NEŽ HOLMES, který byl zaměřen na přírodní vědy. Během celého programu
se pomocí promyšlených a zábavných úkolů u vybraných exponátů seznámili s nejrůznějšími přírodními jevy. Díky nim
pak získali informace, které je postupně dovedly až k závěrečnému heslu. Heslo jim pomohlo otevřít skříňku s pokladem.
Prověřili si své logické myšlení i schopnost spolupráce. Úkoly vedly k lepšímu pochopení přírodních jevů, které exponáty
představovaly, např. horkovzdušný balón, ponorka, vodíková raketa, buňka, mikroskop aj. Součástí celého programu byla
i science show na téma SÍLA.
/ Vlaďka Neubauerová, učitelka/

Knihovna
Opět se blíží nejkrásnější dny v roce, čas splněných přání
a dávání dárků.
Obecní knihovna přichystala pro tyto dny velký vánoční
ranec plný překvapení pro malé i velké čtenáře...
Těšíme se na další a nová setkávání v knihovně každé
pondělí. Ať se nám všem vánoční čas nese v duchu radosti,
něhy, laskavosti a společné blízkosti.
/Soňa Havlíčková, knihovnice/

Kultura jaro 2022
Pokud situace dovolí, rádi bychom uspořádali několik kulturních akcí, které nám všem bez pochyby schází. Únor odstartuje SDH Mašovice tradičním plesem. V pátek 4. 2. od 20:00 hod. hraje Sabrin band.
V sobotu 26. 2. od 20:00 hod. se bude konat Masopustní (maškarní) ples, hraje Danteso.
V sobotu 9. 4. 2020 uspořádáme tvoření u „Skořápkovníku“. Apeluji na hospodyňky, aby nám pomohly a vyfukovaly vajíčka. Naše zásoby se tenčí díky povětrnostním podmínkám a Skořápkovník nebude čím zdobit. Bylo by jistě škoda tuto
akci zrušit, vždyť je známá a obdivována široko daleko.
/Martina Pelánová, místostarostka/

Mašovický zpravodaj

číslo 3 / 2021

Fotoreportáž:
Mikuláš naděloval dětem a čerti dělali neplechu!

Zmiňované infocentrum

Zahájení stavby rybnika
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Bohoslužby o Vánocích 2021 ve farním kostele sv. Jana Krtitele
ˇ
v Mašovicích.
24. 12. 2021
25. 12. 2021
26. 12. 2021
31. 12. 2021
1. 1. 2022
2. 1. 2022
6. 1. 2022
9. 1. 2022

pátek
sobota
neděle
pátek
sobota
neděle
čtvrtek
neděle

Vigilie slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ (HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ)
Svátek SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
Sedmý den v oktávu NAROZENÍ PÁNĚ
Slavnost MATKY BOŽÍ, PANY MARIE (NOVÝ ROK)
2. neděle po NAROZENÍ PÁNĚ
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
Svátek KŘTU PÁNĚ

mše sv. v 16.30 hod.
mše sv. v 9.00 hod.
mše sv. v 9.00 hod.
mše sv. v 15.00 hod.
mše sv. v 9.00 hod.
mše sv. v 9.00 hod.
mše sv. v 17.00 hod.
mše sv. v 9.00 hod.

Všem farníkům přeji a vyprošuji radostné Vánoce a požehnaný nový rok 2022!
/Josef Hudec, probošt/

Mašovické události poslední doby
Na hřišti nově i s lavičkami a herními prvky

Je nutno velmi poděkovat vedení obce za současnou organizaci projektu a dále některým zastupitelům, kteří byli ochotni
změnit názor. Na hřišti jsou nyní umístěny nové lavičky, krásné posezení a nové herní prvky, které podtrhují atraktivní
využití dané lokality. Myslím si, že je to správný postup oproti předchozím vyjádřením některých, že laviček a herních
prvků je již v obci dost a občané si mohou jít sednout jinam.

Doděláme i podkroví

V prosinci bude podána žádost o dotaci na vestavbu podkroví obecního úřadu. Důležité je, že se bude jednat o projekt původní vestavby. V mezidobí se totiž znenadání objevil i upravený projekt, který významně připomínal využití pro
jednu, již mnou dříve zmíněnou, podnikatelskou aktivitu. Důvody pro tento upravený projekt vedení obce nedokázalo přesvědčivě vysvětlit. Jsem tak rád, že se vracíme k původnímu projektu, kdy podkroví by mělo být využitelné pro
veřejné účely našich občanů ať už prostor pro cvičení, či knihovnu apod. Možností je nyní mnoho, jelikož prostory
zahrnují například i sociální zázemí. Pokud se na tyto účely podaří získat dotace, je to zcela správná cesta, ke které se po
čase vracíme.

Zemědělci si stále počkají

V oblasti pronájmu orné půdy místním zemědělcům není bohužel nic nového. Bod, který se tohoto tématu týká, nebyl
zařazen na bod jednání zastupitelstva, i když dle zákona k tomu již mělo dojít. Věřím, že v tom není ničí zlý úmysl a že
se podaří opakovaným vysvětlováním správnosti tohoto kroku vše dostat na ty správné koleje, jako v přechozích dvou
bodech.
Vážení spoluobčané, dovolte abych Vám i já popřál krásný zbytek letošního roku, příjemně prožitou nynější adventní
dobu a nadcházející vánoční svátky, do nového roku pak zejména hodně zdraví a spokojenosti, a to nejenom pro Vás,
ale i pro Vaše nebližší.
/Tomáš Šoba, zastupitel/
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