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Vážení spoluobčané,
Na dveře nám opět klepou ty nejočekávanější a nejhezčí svátky
roku, Vánoce. Ty letošní budou poněkud jiné. Vůbec celý tento
rok byl jiný. Každého z nás nějak poznamenala situace s Covid
-19. Nouzový stav zasáhl spoustu našich domácností a ovlivnil
tak životy nás všech. Musíme ale věřit, že se tento podivný čas
blíží ke konci a že se vrátíme do normálního běhu života. Myslete na to, že Vánoce jsou o lidskosti a o úctě. Važme si jeden
druhého a neřešme malichernosti ve vztazích, rodinách či
sousedské spory, ale radujme se z maličkostí, život je vzácným
darem.
Vážení, přejeme Vám všem klidné a pohodové Vánoce, dětem
bohatého Ježíška a do nového roku hlavně hodně zdraví!
/Libor Jurka – starosta obce/

ˇ
Soutežíte
rádi?
V letošním roce vyhlašujeme opět soutěž „O nejhezčí vánoční výzdobu v naší obci.“ Většina z vás si vánoční výzdobu
dělá ne proto, aby vyhráli nějakou cenu, ale jen tak pro radost. Jistě to stojí spoustu času i nemalé finanční prostředky.
Se-stavili jsme komisi složenou z místních žen, které obec projdou a zhodnotí podle svého vědomí a svědomí. Vyhlášení
se uskuteční 21. 12. 2020 v 16.00 hod. Starosta s místostarostkou předají hodnotné ceny a pozvou vítěze na malé občerstvení do kanceláře OÚ.
/Martina Pelánová – místostarostka/

Bohoslužby o Vánocích 2020 ve farním kostele sv. Jana Krtitele
v Mašovicích.
ˇ
24. 12. 2020
25. 12. 2020
26. 12 2020
27. 12. 2020
31. 12. 2020
1. 1. 2021
3. 1. 2021
6. 1. 2021
10. 1. 2021

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
čtvrtek
pátek
neděle
středa
neděle

Vigilie slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ ( HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ)
Svátek SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
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 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 2021!
Josef Hudec - probošt
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Distanční výuka
Od 14.10 do 16.11. probíhala opět distanční výuka. Učitelé byli lépe připraveni, než v rámci 1. vlny. Hned v září jsme
zjišťovali míru vybavenosti domácností našich žáků výpočetní technikou a učitelky byly proškoleny. Těsně před spuštěním
povinné distanční výuky jsme stihli zakoupit pro každého učitele nový notebook. Výuka probíhala přes platformu Microsoft Teams, což bylo výhodnější oproti 1. vlně. Potýkali jsme se však s občasnými zádrheli, a to co se týká internetového
připojení žáků či učitelů, kterým se stávalo, že výuka byla např. přerušena pro přetížení sítě. Rozpis výuky byl přizpůsoben rodinám, které mají více dětí na jeden počítač. I tak musím konstatovat, že výuka byla obtížná především pro žáky
1. ročníku, ale samozřejmě i pro 2. ročník. Na těchto žácích se situace nejvíce podepisuje, mnozí z druháků sotva dohnali
učivo 1. ročníku. Všechny děti ve škole si nyní konečně užívají společně strávené chvíle se svými učitelkami a vrstevníky
a těší se na nejkrásnější svátky v roce.
/Růžena Bětíková - ředitelka školy/

Advent s knihovnou
Nastal adventní čas a my v knihovně jsme na něj připraveni.
Od čtvrtka 3. 12. 2020 knihovna funguje v „normálním“ režimu
a podle klasické otevírací doby v pondělí 17:00 - 19:00 hod. Je
nutné dodržovat 3R-dezinfekce rukou, rozestupy a roušky.
Kniha je nejlepší dárek, jelikož ji můžeme otevírat znovu a znovu. Můžete věnovat vašim blízkým čtenářský průkaz do knihovny. Dát mu celou knihovnu jako dárek k Vánocům.
Vánoční dárky dostala i naše knihovna formou nových knížek
s bohatými ilustracemi. Za zmínku stojí i pestrost časopisů pro
cestovatele, nadšené „tvořivce“, ml. školní věk…
Přeji všem klidný, pohádek plný vánoční čas a šťastný vstup do
roku 2021.
/Soňa Havlíčková - knihovnice/

Mašovická rarita….
Jistě jste mnozí zaznamenali, že se mám podařilo zrealizovat stavbu Pump parku. Naše hřiště nemá v celém okolí obdoby.
Bohužel zhoršené povětrnostní podmínky již nedovolily firmě dokončit terénní úpravy, zatravnění a nástřiky směru jízdy.
Proto se zatím stavba nepřevzala a vstup je tedy oficiálně na dráhu zakázán. Firma se na jaře vrátí a dokončí vše
k naší spokojenosti. Jak je vidět, děti i dospělí si hřiště oblíbili. Máme dobrý pocit z projektu, který má ohlas široko daleko.
Mohli jsme tak přimět děti k tolik chybějícímu pohybu. Prvotní nápad vznikl již v roce 2017, přišel s ním A. Rada ml. Oslovil
nás a my jsme jen čekali na vhodný dotační program. Čekání se vyplatilo.
Jakmile bude stavba předána, uskuteční se slavnostní otevření a firma, která Pump park stavěla, slíbila exhibici. Určitě se
máme na co těšit.
UPOZORNĚNÍ! Po otevření areálu žádáme všechny návštěvníky, aby si
před vstupem přečetli provozní řád!
/Martina Pelánová - místostarostka/
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Nové nájemní smlouvy za hrobová místa - informace
Obec Mašovice bude uzavírat od 1. 1. 2021 nové smlouvy na nájem hrobového místa na hřbitově v Mašovicích. Smlouvy
budou uzavírány na 10 let, tzn. do 31. 12. 2030. Pro sepsání nové smlouvy bude potřeba, abyste nám sdělili:
1. Kdo bude nájemce hrobového místa
2. Na koho automaticky přejde nájemní smlouva v případě úmrtí nájemce
3. Zvoleného zmocněnce pro případ, že by byl v budoucnu nájemce (dle bodu 1) nedostupný
nebo se mu nedařilo doručovat korespondenci
4. Kdo bude vlastníkem hrobového zařízení (pomníku, obruby…)
Hrobové místo se platí na 10 let dopředu. Splatnost je do 30. 6. 2021. Zastupitelstvo obce schválilo cenu za pronájem na
30 Kč/m2/rok. Cena hrobu tedy závisí na jeho velikosti. Jednohrob standardních rozměrů (1,10 x 2,50 m) bude stát
825 Kč /10 let, dvojhrob (2,50 x 2,50 m) 1 875 Kč /10 let.
Občané, kteří již měli smlouvy uzavřené, budou postupně kontaktováni k upřesnění podkladů pro uzavření smlouvy. Noví
nájemci nás mohou kontaktovat na telefonním čísle 515 236 621, případně si napsat o podrobnější informace na e-mail:
oumasovice@volny.cz.
/ Lenka Chalupská – účetní obce/

A zase ty odpady…..
Vzhledem k tomu, že poptávka po žlutých popelnicích na domácí třídění plastového odpadu stále stoupá, přistoupila
obec od nového roku k zavedení 14ti denního svozu. Svozové kalendáře jsou součástí tohoto zpravodaje. Apelujeme na
vás, abyste efektivněji přistupovali k třídění odpadů. Obec platí za každý výsyp (tzn. pokud je popelnice poloprázdná,
platíme vlastně za výsyp vzduchu). Náklady na svoz odpadů jsou rok od roku vyšší a neradi bychom v budoucnu přistoupili ke zdražování poplatků za odpad. Prosíme tedy, abyste popelnice maximálně zaplnili. Děkujeme za pochopení.
/Martina Pelánová – místostarostka/

Fotoreportáž Mikuláš
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Nekonečný boj...
Vážení spoluobčané, v poslední době se na nás obracíte se stížnostmi ohledně výskytu psích a kočičích výkalů. Je to opravdu nekonečný boj. Doufali jsme, že se problém zmírní, když jsme naistalovali koše s papírovými sáčky na výkaly. Bohužel,
jsou mezi námi pejskaři, kteří prostě tento problém ignorují. Buďte prosím ohleduplní k ostatním a uklízejte po svých
mazlíčcích. Známe to všichni, jak je nepříjemné přijít domů s nadělením na botě. A co teprve, když vám to přinesou malé
děti. Zamyslete se, nikomu by se nelíbilo mít denně před domem výkaly.
/Martina Pelánová – místostarostka/

Rubrika Líbí

vs. Nelíbí

Milí spoluobčané,
také v tomto čísle Mašovického zpravodaje Vás budu informovat o dění v obci, a to jak o pozitivech, tak negativech.
Opako-vané osobní útoky na mě (viz např. poslední zpravodaj) či moji rodinu nebudu jakkoliv podrobněji komentovat,
nestojí to za můj čas. Ujišťuji, že se jedná o nesmysly a urážky od stále stejné skupiny zastupitelů. Například vyjednání bezplatného nabytí pozemků pro Mašovice od Pozemkového úřadu či další aktivity jsem skutečně od počítače nedělal. Mé
podrobné vyjádření k hanopisu pana starosty a jeho zastupitelů jsem zveřejnil na svém facebookovém profilu zastupitele
obce, kde si ho můžete přečíst. Nepatřím mezi zastupitele, kteří sedí již mnoho let v zastupitelstvu bez jakékoliv významnější osobní iniciativy a vyjádření svého názoru. Pouze automaticky hlasují, jak chce pan starosta, a pokud má někdo
jiný názor, či ho dokonce zveřejní a dokladuje, buď jej očerňují, nebo tajně nahrávají, nebo brání tento názor dokonce Vám
zveřejnit. Ale věřím ve Váš zdravý rozum.
• Líbí: Ve volbách do Senátu zvítězila inteligence, slušnost a nezištnost při práci před laciným populismem. Proto se těším na spolupráci pro naši obec s novým senátorem panem Tomášem Třetinou, kterou jsme si od jara při
společných setkáních potvrdili.
• Nelíbí: Rozpočet obce Mašovice pro příští rok bude bohužel významně poznamenám výpadkem daňových příjmů,
proto bude nutné se zaměřit na skutečně efektivní vynakládání prostředků obce. Kromě opakovaně zmiňovaných
režijních nákladů je nutno efektivně vynakládat i investiční prostředky. V příštím roce se připravuje například dostavba podkroví obecního úřadu s investičními náklady nad 5 miliónů korun. Myslím si, že je nutné, a to například
i se zapojením občanů, definovat nejprve vhodný účel využití pro naše občany a pak teprve tuto akci realizovat.
Protože je pak možnost na tuto investici čerpat v některých případech i dotace. V případě neznalosti účelu jde celá
investice automaticky k tíži obce. Stejně jako při dostavbě budovy obecního úřadu se i na tuto investici podrobně
zaměřím.
• Líbí: Do plánu investic se zařadily pro další roky i opravy naší hospody s tím, že konkrétní rozsah bude předmětem jednání zastupitelstva. Budu navrhovat, aby se k tomuto přizval i zkušený architekt a mohla by například
vzniknout krásná kombinace staré kamenné původní hospody s novým moderním nízkoenergetickým sálem ve
dvoře. Samozřejmě můžete nesouhlasit s náklady na architekta, ale ty v rozpočtu stavby většinou tvoří malé procento. Musíme si uvědomit, že realizujeme investici na desítky let dopředu, i pro další generaci, a tak se taková odborná
pomoc zkušeného architekta, nikoliv pouze projektanta, vyplatí. Je vždy příjemné i po letech si říct, že vzniklo něco
hezkého, kam rádi chodíte. To ostatně můžete vidět na různých jiných pěkně opravených starých budovách v okolí,
které vznikají právě s nápady a pod dohledem různých architektů.
Přeji Vám a Vašim blízkým krásné Vánoce, hezký zbytek letošního roku, který byl do jisté míry zvláštní, a pevné zdraví
a spokojenost v novém roce.
/Tomáš Šoba - zastupitel/
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