ČTVRTLETNÍK OBCE MAŠOVICE

MAŠOVICKÝ ZPRAVODAJ
Jižní Morava

číslo 4 / 2019

ročník 25

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2019, čas vánoční, čas bilancování uplynulého období a čas smělých plánů do budoucna. Dovolte
mi tedy, abych vám v krátkosti připomněl, co se nám v letošním roce podařilo zrealizovat.
V prvé řadě to bylo statické zabezpečení sklepních prostor pod budovou OÚ (577 906,- Kč), dále oprava komunikace
k exmóorským koníkům – bývalá střelnice (1 990 548,- Kč), oprava chodníků u kostela, kolem parku, až k zastávce
u hospody (2 075 462,- Kč), oprava komunikace U parku (2 967 517,- Kč), statické zajištění a vydláždění stodoly
i oprava pergoly u hospody. Také jsme nakoupili komunální techniku - traktůrek KIOTI (1 207 580,- Kč) a pro zásahovou jednotku hasičů nový DA Ford Transit (829 624,- Kč).
Sami vidíte, že jsme nezaháleli. Smělé plány máme i na následující rok. Naší prioritou je především to, aby naše obec
vzkvétala. Věřte, že pro její rozkvět uděláme maximum.
Vážení spoluobčané, závěrem mi dovolte, abych vám a vašim blízkým popřál klidné a pokojné prožití vánočních
svátků, pevné zdraví a mnoho pohody i pracovních úspěchů v novém roce 2020.
/MVDr. Libor Jurka – starosta obce/

foto z rozsvěcování vánočního stromu 2019

Milí spoluobčané,
letošní rok přinesl pestrou nabídku kulturních akcí pro všechny věkové kategorie: přednášky, plesy, zájezd, sportovní
den pro děti, guláš párty, pouť, posvícení, pizza párty, dýňovou stezku,setkání se seniory, rozsvěcování vánočního
stromu i čertovskou besídku pro nejmenší. Snažíme se o to, abyste se vy, spoluobčané, setkávali při různých obecních
akcích co možná nejvíce. Neustále se vymlouváme na nedostatek času v této uspěchané, hektické době. Lidé se pak
ale navzájem odcizují. Proto mne velice těší, že akce navštěvujete a co víc, že je dokážete ohodnotit pochvalou, což
mi dodává energii. Má pak smysl v kulturních akcích za skvělé podpory mnohých občanů pokračovat.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem dobrovolníkům, kteří mi ve svém volné čase pomáhají při přípravách
a v průběhu akcí. Bez nich by to opravdu nešlo. Děkuji a těším se na příští rok, který bude opět nabitý kulturou.
/Martina Pelánová – místostarostka/
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Tajemství lesa
Letošní téma školy, “Krajina mého domova”, nás podnítilo
k vytvoření třídního projektu “Tajemství lesa”. Rozhodli
jsme se opustit školní lavice a prozkoumat les v okolí naší
obce. Děti se moc těšily a počasí nám přálo. Jak už to na
podzim bývá, les se zpočátku schovával v mlhavém oparu, což ale nikomu z nás nepřekáželo v plnění nejrůznějších úkolů. Než jsme vyrazili, poslechli jsme si pohádku
O Kaštánkovi. V terénu jsme se učili poznávat lesní stromy,
keře a jejich plody. Ve skupinkách jsme se pokusili napsat
a namalovat, co patří k lesu. S pomocí klacíků a listů skládali
prvňáčci známá písmena a druháčci slova. Vysvětlili jsme
si, co znamenají letokruhy a pokusili jsme se je nakreslit
a také spočítat. Z přírodnin jsme vytvářeli obrázky a úkryty
pro živočichy nebo lesní skřítky. Každá skupina vymyslela a připravila pro ostatní děti jednu pohybovou aktivitu, skoky
a slalom mezi přírodninami, posilování a běh. Na závěr projektu jsme si společně vyrobili podzimní věnec z listů. Les je pro
děti učebnou, kde výuka probíhá nejpřirozeněji, uvolněně a hlavně radostně.
/Bc. Olga Kociánová - učitelka/

ˇ
Zpráva o dýnové
stezce
V pátek 18. 10. 2019 se konala v Mašovicích dýňová stezka. Tuto akci organizo-vala Obec Mašovice a ZŠ Mašovice. Účastníci měli sraz v 18:00 za budovou školy
u hřiště. Zde čekalo na děti a občany občerstvení tematicky zaměřené (dýňová
polévka, různé sladké a slané pečivo, čaj). Děti ze školy i mnozí občané připravili
výzdobu a krásně vyřezané dýně. Lampionový průvod se vydal vesnicí a všichni
obdivovali nápaditou a na mnohých místech i strašidelnou výzdobu. I po cestě
průvod potkával strašidla (strašidly se na chvíli staly jak školní děti, tak i bývalí žáci
školy). Vyvrcholením akce byl strašidelný dům u hospody, kde děti plnily úkoly.
Za splnění dostaly žeton, za který obdržely občerstvení. Akce byla velmi zdařilá.
Poděkování patří nejen organizátorům, ale i paní hospodské Lence Pojerové,
která akci sponzorovala!
/Žáci 5. ročníku (zprávu sepsali v hodině slohu)/

Pozvánky Základní školy Mašovice
12. 12. v 16:30 se koná v sále OÚ Mašovice Vánoční besídka, na programu jsou písně, básničky, tanečky, Popelka v angličtině s českými písněmi a hra Vánoční poutník. V rámci besídky bude možnost zakoupení drobných předmětů, které
vyrobili žáci ZŠ (vánoční jarmark). Srdečně zveme všechny občany.
24. 12. od 15:45 zveme občany do kostela sv. Jana Křtitele v Mašovicích na tradiční Štědrovečerní vystoupení
Mašovického pěveckého souboru dospělých. Na programu budou vánoční písně a koledy. Po vystoupení bude následovat od 16:30 sváteční bohoslužba.
/Mgr. Bětíková Růžena/

ˇ
Novinka pro pejskare
Protože se snažíme udržet prostranství obce v čistotě, učinili jsme další malý krůček pro „pejskaře“. Psí výkaly nejsou nic
pěkného na pohled ani příjemného na nášlap. Zvláště pak pro děti, které si hrají a běhají po trávníku. Zakoupili a nainstalovali jsme koše určené právě na psí výkaly. Jeden je umístěn na Pšeničné u sběrného hnízda, druhý na rozcestí
u sklepů a třetí bude v blízkosti obchodu, neboť na tomto místě je problém s výkaly největší.
Apelujeme na Vás, abyste využívali těchto košů a po svých psích miláčcích uklízeli. Děkujeme!
/Martina Pelánová – místostarostka/
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Naši spoluobčané slavili…
Tento rok jsme opět popřáli několika spoluobčanům k život-nímu
jubileu. V červnu oslavila úctyhodný věk paní Marie Matulová,
následně pánové Gustav Pexa,
Josef Rosa a Milan Caha, v listopadu pak paní Anna Karlínová.
Děkujeme vám, vážení oslavenci, za milé přijetí a čas, který jsme
s vámi mohli strávit. Ještě jednou
přejeme hodně zdraví a sil do
dalších let.
/Martina Pelánová/
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ˇ
Rímskokatolická
farnost v Mašovicích – bohoslužby v dobe
ˇ vánoční 2019
24. 12.
Úterý
		
		
25. 12.
Středa
26. 12.
Čtvrtek
29. 12.
Neděle
31. 12.
Úterý

- vigilie slavnosti Narození Páně
15.45 hod. – vystoupení Mašovického pěveckého souboru dospělých
16.30 hod. – mše svatá
- slavnost NAROZENÍ PÁNĚ, HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ 		 mše sv. v 9.00 hod.
- svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
mše sv. v 9.00 hod.
- svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa
		 mše sv. v 9.00 hod.
- Sedmý den v oktávu Narození Páně,
konec občanského roku
		 mše sv. v 15.00 hod.

1. 1. 2020
5. 1. 2020
12. 1. 2020

- slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE, Nový rok
		
- slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
		
- svátek Křtu Páně
		

Středa
Neděle
Neděle

mše sv. v 9.00 hod.
mše sv. v 17.00 hod.
mše sv. v 9.00 hod.

Všem přeji a vyprošuji radostné Vánoce a požehnaný nový rok 2020!
Josef Hudec, O.Cr., probošt a farář

Místní poplatky 2019/2020
Dne 9. 10. 2019 byla Zastupitelstvem obce Mašovice zrušena obecně závazná vyhláška č.2/2010 o místním poplatku ze
psů. Od roku 2020 již nebude obec vybírat poplatek 100 Kč za psa. Jedná se také o částečnou kompenzaci nákladů za
čipování psů, kdy každý majitel psa musí mít od 1. 1. 2020 psa očipovaného.
Pro rok 2020 zůstává v platnosti poplatek za odpad, který činí 500 Kč/osobu s trvalým pobytem v obci nebo za nemovitost, v níž není hlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu. Výše tohoto poplatku zůstala od roku 2011 nezměněna.
K dnešnímu dni máme v obci vybrané poplatky ve 100 % výši, čímž se mnoho obcí pochlubit nemůže! Tímto bychom
chtěli velmi poděkovat našim občanům za vzornou platební morálku a budeme doufat, že i nadcházející rok se nám
podaří takto vzorně ukončit.
Jen pro informaci sdělujeme, že v II. pololetí roku 2020 budeme připravovat nové smlouvy na pronájem hrobových míst,
jelikož 10letá lhůta pronájmu většiny hrobů k 31. 12. 2020 vyprší. O tomto budete podrobněji informováni v některém
z další čísel Mašovického zpravodaje.
/Bc. Chalupská Lenka – účetní obce/
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Rubrika Líbí

vs. Nelíbí

Vážení občané, dovolil jsem si založit novou rubriku Líbí versus Nelíbí, která Vás bude pravidelně, stručně a někdy i s mírnou
nadsázkou informovat z mého pohledu o pozitivních a negativních záležitostech v obci, které se udály od posledního vydání
Mašovického zpravodaje.
• Líbí: Podali jsme žádost o dotaci na obnovu rybníku Velkas, který asi všichni máme spojený se spoustou osobních zážitků. O rozhodnutí, zda obdržíme dotaci v přibližné výši 2 mil. Kč z celkových investičních nákladů cca 2,5 mil. Kč, bychom
se měli dozvědět na začátku roku 2020. Start prací by byl zahájen v průběhu stejného roku. Držte pěsti, ať se vše povede.
• Nelíbí: Došlo k odvolání redakční rady Mašovického zpravodaje. Prý není potřeba. Rozhodnutí kromě mě nepodpořil
i Vojta Jeřábek. Každopádně bych ostatním členům redakční rady (paní ředitelce Bětíkové a paní Lence Chalupské) chtěl
poděkovat za 5letou skvělou spolupráci, která vedla mimo jiné k tomu, že Mašovický zpravodaj začal vycházet v pěkném
grafickém a jazykovém provedení či za pevně nastavených termínů a pravidel.
• Líbí: Zastupitelstvo obce schválilo provozní dotaci 50 000 Kč pro podporu provozu obchodu v naší obci. Především tak
naši senioři budou mít stále možnost pohodlného nákupu základních věcí přímo v obci bez nutnosti dojíždění do Znojma.
• Nelíbí: Odměny zastupitelů a starosty se od 1. ledna 2020 nemění. Narůst by měla opět odměna místostarosty
o minimálně cca 3 tis. Kč měsíčně, tj. na 41.400 Kč měsíčně, což včetně odvodů znamená roční zvýšení zátěže obecního
rozpočtu o přibližně 50 tis. Kč. Je to na základě návrhu vládního rozhodnutí, ale tento režim znamenající nejvyšší náklady
na vedení obce široko daleko si vedení obce zvolilo samo. Můj negativní názor na to ale znáte.
• Líbí: Letošní dýňová stezka a rozsvěcování vánočního stromu se velmi vydařily. Velké poděkování patří nejenom organizátorům, Základní škole v Mašovicích a OÚ Mašovice, ale i všem občanům, kteří na obou akcích spolupracovali či se jich
účastnili.
• Nelíbí: Maximální limit počtu laviček v obci je stále plně vyčerpán. Proto pro umístění laviček u hřiště se čeká na zrušení
jiných laviček v obci či na osvícené rozhodnutí zastupitelstva obce tento maximální limit o několik laviček u hřiště zvýšit.
O vývoji limitu vás budu průběžně informovat.
• Líbí: Mašovice v letošním ročníku soutěže Dobrý skutek pro Podyjí pořádané Národním parkem Podyjí získaly dokonce
dvě ceny ze čtyř! Pan Bedřich Havlík byl oceněn za Péči o údolní louky v Podyjí a cenu veřejnosti obdržela Rekonstrukce
domu na návsi, která v minulých letech probíhala pod pečlivým dohledem Ing. arch. Martina Navrkala, Ph.D. Mašovice se
tak opět velmi pozitivně zviditelnily v našem regionu.

Přeji všem občanům Mašovic krásné Vánoce a vše dobré do nového roku.
/Ing. Tomáš Šoba, zastupitel/
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