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Krásné vánoce a štěstí v novém roce
Konec roku je tu. Před námi je hlavně pro děti nejkrásnější období – Vánoce. Všem přejeme společně s dětmi z naší školy hodně radosti u stromečku, do
nového roku hodně zdraví, lásky a štěstí.

ROČNÍK 20

Vážení spoluobčané!
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v naší obci je signálem vyslaným nám všem, že se
blíží svátky vánoční a závěr roku.
Přijměte prosím od nás, obecního zastupitelstva, přání klidného prožití svátků vánočních
a do nadcházejícího roku 2015
vám přejeme mnoho štěstí,
zdraví, osobních i pracovních
úspěchů.
Zastupitelstvo obce

Co nového v Základní Škole Mašovice?
Ráda bych touto cestou seznámila
občany s našimi nejmenšími žáčky, kteří
už listují v prvních stránkách slabikáře.
V podzimním zpravodaji jejich jména
uvedena nebyla. Jsou to tito prvňáčci:
1. Doležalová Zdeňka, Lukov
2. Foit Matyáš, Mašovice
3. Jelínek Matěj, Mašovice
4. Kříž Ondřej, Bezkov
5. Maxera Jiří, Lukov
6. Maxerová Kateřina, Lukov
7. Mikulášková Michaela, Mašovice
8. Nahodilová Erika, Mašovice
9. Pelikán Nicolas, Mašovice
10. Rašková Amálie, Podmolí
11. Šlapanský David, Lukov
12. Wysoglad Václav, Lukov
13. Hřebeský Jan, Mašovice

Přípravy na vánoční besídku
jsou v plném proudu. Bude se konat v pátek 12.12.2014 v 17 hodin
v sálu Obecního úřadu Mašovice.
Na programu budou vánoční písně, koledy, upravená dramatizace
ruské pohádky Mrazík, dramatizace Popelky v angličtině a vánoční
pásmo 1. ročníku. Srdečně zveme
nejen rodiče, ale všechny občany.
Hostem besídky bude i Mašovický
pěvecký soubor dospělých, který
při základní škole působí již 14 let.
Dne 8.12. navštívilo 16 žáků naší
školy muzikál Sněhová královna
v divadle Hybernia v Praze. Návštěvu muzikálu jsme spojili s prohlídkou vánoční Prahy – navštívili jsme
např. Karlův most, Staroměstské

náměstí s orlojem, prohlédli jsme
si sochu sv. Václava na koni, největším zážitkem pro naše žáky byla
však jízda metrem, kterou většina
zažila poprvé.
V tomto předvánočním čase čekají děti ještě příjemné chvíle ve
škole u zdobení perníčků a u stromečku, kde si vzájemně předáme
dárečky, zazpíváme si společně
koledy a všichni se rozejdeme do
svých domovů v očekávání nejkrásnějších svátků v roce. Hodně
radosti a pohody nejen v tyto sváteční dny, ale i v novém roce 2015
všem přejí žáci i učitelé z naší školy.
Mgr. Bětíková Růžena, ředitelka školy
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Vánoce

Vánoční perličky

Už podruhé jsme se sešli u vánočního stromu

Čokoládové koláčky s nádivkou
180 g hladké mouky, 90 g
moučkového cukru, 140 g másla,
2 žloutky, 100 g strouhané čokolády, citronová kůra z 1/2 citronu
– vypracujeme těsto, tvarujeme
malé kuličky, do středu uděláme
koncem vařečky obalené v mouce
důlek, do kterého dáme nádivku
a upečeme. Smícháme 40 g kokosu, 40 g mletých ořechů, 2 lžíce
rumu, 30 g moučkového cukru
a spaříme trochou horkého mléka,
aby byla nádivka vláčná.

O prvním adventním víkendu
proběhlo v naší obci již druhé setkání
u vánočního stromu, které i přes nepřízeň počasí mělo hojnou účast.
Děti se podílely na zdobení stromečku, výzdobu před stromem připravily paní 
Dagmar Sedláčková
a Hana Jelínková. Ochotné maminky
a babičky se postaraly o občerstvení.
Opět byl připraven punč, svařák,
čaj pro děti a malý dárek v podobě
vánočních perníčků, které ochotně
napekla paní Jiřina Štěpničková za
symbolickou cenu. Vystoupil zde pěvecký sbor pod vedením paní Mgr.
Růženy Bětíkové. Po krátkém projevu
pana starosty a probošta následovalo
rozsvícení stromu.
V sále obecního úřadu současně
probíhala výstava starých vánočních
pohlednic, které zapůjčil vášnivý sběratel pan Radauscher ze Znojma,
a Chráněné dílny Znojmo zde nabízely své výrobky k prodeji. Letošní program byl zase o něco pestřejší a soudě
podle reakcí ho přítomní ocenili.

Ořechové měsíčky:
500 g hladké mouky, 280 g tuku,
140 g moučkového cukru, 4 žloutky, citronová kůra. Vypracujeme těsto, vyválíme, vykrajujeme
měsíčky a upečeme. Slepujeme
máslovým krémem, do kterého
přidáme mleté ořechy a skořici.
Dozdobíme čokoládou.

Připravujeme
12.12.
17.00
školní vánoční besídka, jež se uskuteční v obecním sále v Mašovicích
27.12.
14.00
Vánoční koncert Mašovického pěveckého souboru dospělých v sále OÚ
		Mašovice
30.1.
20.00
tradiční hasičský ples v Hospůdce v Mašovicích, k poslechu a tanci bude
		
hrát Sabrin
Římskokatolická farnost v Mašovicích (přehled bohoslužeb ve vánoční době)
24.12. 		
Vigilie Slavnosti Narození Páně
16.00
vystoupení Mašovického pěveckého souboru dospělých
16.30
mše svatá
25.12.
9.00
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ, HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ, mše svatá
26.12.
9.00
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, mše sv.
28.12.
9.00
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa, mše sv.
31.12.
15.00
konec občanského roku, sv. Silvestra I., papeže, mše sv.
1.1.
9.00
Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE, Nový rok, mše sv., celebruje
		
Josef Hudec, O.Cr., probošt a farář
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Děje se

Ustavující zastupitelstvo
v Mašovicích je za námi
Dne 5.11.2014 po složení slibu
jednotlivých zastupitelů následovala
volba starosty a místostarosty. Starostou byl opětovně zvolen 
Libor
Jurka, místostarostkou byla zvolena
Martina Pelánová. Zastupitelé také
v souladu se zákonem o obcích vytvořili povinné výbory zastupitelstva,
a to finanční a kontrolní. Finanční

výbor provádí kontrolu hospodaření
s majetkem a finančními prostředky
obce. Předsedou finančního výboru
byl zvolen Tomáš Šoba. Kontrolní
výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a dodržování právních předpisů na úseku samostatné
působnosti. Předsedou kontrolního
výboru byl zvolen Jaroslav Ištvánek.

Volby do zastupitelstva
v Mašovicích v číslech
Počet voličů v obci Mašovice ................................................................................. 385
Počet odevzdaných úředních obálek .................................................................... 263
Volební účast .................................................................................................... 68,31 %

Víte, že
Nová služba pro občany Mašovic
Nejste v době hlášení obecního
rozhlasu doma? Chcete si připomenout informace z hlášení obecního
rozhlasu?
Obec Mašovice nabízí v průběhu
roku 2015 občanům novou službu
– rozesílání textové podoby hlášení
obecního rozhlasu e-mailem.
Jak se přihlásit?
Všichni, kdo máte zájem o zasílání obecního rozhlasu do své e-mailové schránky, pošlete na adresu:
oumasovice.hlaseni@volny.cz Vaše
jméno, příjmení a e-mailovou adresu, na kterou chcete, aby vám bylo
hlášení zasíláno.

Složení nového zastupitelstva, vedení obce a zvolených členů výborů:
Strana č. 1: SDRUŽENÍ
NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
PRO MAŠOVICE
1. Sedláček Antonín ............. hlasů 129
2. Šoba Tomáš ................................. 101
Strana č. 2: Volební strana KDU-ČSL
1. MVDr. Jurka Libor .......... hlasů 171
2. Pelánová Martina ....................... 160
3. Holcr Antonín ............................ 157
4. Ištvánek Jaroslav ......................... 146
5. Marek Oldřich ............................ 110

Starosta: .............. MVDr. Libor Jurka
Místostarostka: ..... Pelánová Martina
Finanční výbor:
Ing. Tomáš Šoba, Jaroslav Ištvánek,
Antonín Holcr, Vladimír Matoušek,
Zdeněk Svoboda
Kontrolní výbor:
Jaroslav Ištvánek, Antonín Sedláček,
Vojtěch Jeřábek

Proinvestovali jsme pět milionů korun
V letošním roce se v naší obci
mnohé změnilo k lepšímu. Pokud

www.masovice.cz

provedeme malou rekapitulaci, zjistíme, že oprava hasičské zbrojnice
stála 192 975 Kč, autobusová zastávka Pšeničná přišla na 58 643 Kč,
autobusová zastávka u hostince
stála 59 660 Kč. Opravovalo se
i dětské hřiště u hasičské zbrojnice
za 102 602 Kč (vybrána byla firma
Bonita Group Service s.r.o. Tišnov).
Byly dokončeny i opravy základní
školy za 4 998 747 Kč. Stavbu provedly Pozemní stavby Znojmo.

Našim důchodcům
zazpívaly děti
V neděli 23.11. uspořádala obec setkání s důchodci. Po krátkém projevu
pana starosty vystoupily děti z místní
základní školy z pěveckého souboru
a z prvního ročníku se svým programem. Poté následovala volná zábava
při dechové hudbě pana Kubáka. Akce
se všem přítomným líbila.

3

A nakonec

Sousedská
předvánoční
pohoda...

Netradiční vánoční recepty našich babiček
Slavnostní večeře začínala v okamžiku, kdy se na nebi objevila první
hvězda.
Kapra a salát si naši předkové jako
slavnostní pokrm nedopřávali. Štědrovečerní menu mělo kraj od kraje
své zvláštnosti, ale řada prvků byla
společná. Jako předkrm se podávaly
oplatky s medem, česnekem nebo šípky. Pak následovala zahuštěná polévka. Černý kuba – tradiční jídlo z krup
a hub, byl také oblíben. V mnoha rodinách se připravuje dodnes. Podávaly se také kaše, a to krupičné, prosné či
hrachové, aby symbolizovaly hojnost.
Nezbytnou součástí večeře bylo vařené a sušené ovoce. Později v bohatších
rodinách i vánočka.
Odkdy se tedy podává kapr smažený a v kombinaci s bramborovým
salátem? Názory na to se různí. Jedni
tvrdí, že tuto kombinaci doporučila Magdalena Dobromila Rettigová.
Další zdroje uvádí, že kombinace
smaženého kapra a bramborového
salátu se poprvé v české kuchařce objevila až v roku 1924. Bramborový salát je prý převzat z Bavorska. Za to, že
našel spolu se smaženým kaprem cestu na náš stůl, může podle odborníků
propagace jednoduchá a praktická
kuchyně v padesátých letech 20. století. V současné době se ve většině rodin

slavnostní večeře skládá z rybí polévky a smaženého vánočního kapra
podávaného s bramborovým salátem.
Další vánoční dny, tedy první
svátek vánoční a den sv. Štěpána
(25. a 26. prosince) již nemají tak
striktní obřadní charakter jako Štědrý den. Skladbu a výběr jídel pro tyto
dny ovlivňují zejména krajové a rodinné zvyklosti. Na den sv. Štěpána se
obvykle podává pečený krocan, husa
nebo kachna, případně pokrmy z jiných druhů masa.

Čertovský rej potěšil malé i velké
V sobotu 6.prosince si připravili
majitelé ,,Hospůdky v Mašovicích“
pro malé děti čertovské odpoledne.
Přestože účast byla menší než se očekávalo, akci můžeme označit za zdařilou. Vystoupení kejklíře Čabíka se
líbilo jak dětem, tak dospělým. Dále
se pokračovalo dětskou diskotékou,
o kterou se postaral Radek Bila. Občerstvení bylo pro děti zdarma v podobě sladkostí, slaného pečiva a pitíčka. Už nyní se těšíme na příští rok,
kdy čertovský rej zopakujeme.
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