Číslo 1 – srpen 2022

vydává Městský úřad Mašťov

Vážení spoluobčané, je mi ctí Vám představit historicky první vydání Občasníku města
Mašťov, který vydáváme, abychom informovali občany a přátele města Mašťov, Dobřence
a Konic o nejdůležitějších změnách, novinkách a akcích, které jsou v našem městě
připravovány a organizovány. Budeme se snažit vydávat tento Občasník čtvrtletně.
Prezident republiky vypsal volby do zastupitelstev měst a obcí na termín 23. a 24. září 2022.
V pátek 23. září bude volební místnost otevřena od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 24. září
od 8:00 do 14:00 hodin. Volební místností je opět sál kulturního domu na radnici v Mašťově.
Končí tedy čtyřleté funkční období zastupitelstva města Mašťov. Chtěla bych Vás pozvat ke
komunálním volbám, které patří jistě k nejdůležitějším pro město. Vybírejte své kandidáty
pečlivě, neboť tím předurčíte další vývoj a chod města. Chtěla bych Vám touto cestou
poděkovat za důvěru a zpětnou vazbu, kterou jste mi poskytovali od mého zvolení
starostkou města v říjnu 2020. Myslím, že se nám ve spolupráci se členy zastupitelstva
města podařila zrealizovat řada akcí a oprav, které byly potřeba. Z nejzásadnějších bych uvedla rekonstrukci starobylé
kašny na náměstí, opravu sochy sv. Jana Nepomuckého v ulici Kostelní, opravu místních komunikací v ulici Sokolovo,
zřízení bezdrátového rozhlasu či generální oprava střechy knihovny a přísálí kulturního domu. Snažíme se oživit město
kulturními akcemi, které se dlouhou dobu nepořádaly. Nejúspěšnější akcí byl v červenci sraz rodáků, který přilákal
nebývalé množství lidí. Návštěvníci si mohli též prohlédnout fotografie a kroniky, které byly instalovány do předsálí
kulturního domu. Tradiční zábavu na starém hřišti, která se konala po skončení hlavního programu navštívilo přes sto
návštěvníků. Dalšími akcemi bylo například stavění máje spolu s pálením čarodějnic, dětský den v červnu, návštěva
mosteckého divadla, dílničky na výrobu sezónních výrobků či keramiky a mnoho dalšího. Na co nejvíce akcí čerpáme
dotace z různých fondů, proto za poměrně krátkou dobu bylo možné zrealizovat poměrně velké množství nákladných
projektů. Chtěla bych velice poděkovat Sboru dobrovolných hasičů Mašťov za to, že nasazovali své zdraví v boji
s požárem v Hřensku. Byla jsem se společně se starostou SDH Martinem Štěpánkem a velitelem SDH Davidem Slunéčkem
za zasahujícími členy podívat a patří jim velký obdiv za obětavou práci, kterou po celou dobu výjezdu předváděli. Závěrem
bych Vám chtěla, vážení občané, popřát pevné zdraví a špetku životního optimismu, který jistě tato doba zdražování
a nejistoty z důvodu válečných konfliktů a pandemie Covid-19 potřebuje.
JUDr. Drahomíra Nováková, starostka města
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Od pondělí 15. srpna je možné požádat o jednorázový příspěvek na každé dítě, které splňuje
podmínku nedovršení 18ti let k 1. srpnu 2022. Příspěvek 5000 Kč náleží na každé nezletilé dítě
rodiny s celkovým ročním příjmem do milionu korun hrubého. Rodiče, kteří v červnu nebo
v červenci pobírali přídavek na dítě, dostanou v srpnu peníze automaticky. Ti, kteří přídavky
nepobírají, mohou od 15. srpna využít elektronický formulář na webu ministerstva práce a sociálních věcí nebo navštívit
kancelář městského úřadu, kde Vám pan Dominik Vavro poradí a žádost s Vámi pomocí Czechpointu podá. Postačí Vám
pouze občanský průkaz a rodné listy dětí.

V pondělí 27. června 2022 proběhlo na zahradě mateřské školy loučení s předškoláky, kteří po prázdninách nastupují do
první třídy a s žáky pátého ročníku, kteří odcházejí na druhý stupeň základních škol. Společně s žáky základní školy
vyprovodil žáky i kouzelník, který předvedl dětem triky a iluze a zapojil je do zábavného programu. Přejeme všem výše
zmíněným žáčkům úspěšné vykročení do další etapy jejich života.

Do oken v prvním patře budovy radnice byly instalovány truhlíky s květinami, které již od začátku léta zdobí okna kanceláří
městského úřadu a prostor bývalého kina, kde nyní sídlí biliárový klub Sokolíci Mašťov. Dále se daří květinám ve dvou
vysokých květnících u dveří radnice. V předvánočním čase se opět radnice rozsvítí světelnými girlandami, jako tomu bylo
minulý rok.
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Prázdniny rychle utekly a děti se opět chystají do školy. Zahájení školního
roku 2022/23 proběhne tradičně pro všechny školáky navštěvující
mašťovskou základní školu 1. září 2022 v 8:00 hodin v prostorách sálu
kulturního domu na radnici v Mašťově. Zváni jsou i rodinní příslušníci
školáků. Mimo pedagogických pracovníků školy přivítá žáky starostka města
JUDr. Drahomíra Nováková, která uvede prvňáčky mezi žáky mašťovské
školy a předá jim upomínkové předměty. Noví žáčci a jejich rodiče se budou
mít možnost podepsat do pamětní knihy města Mašťova.

Město Mašťov opět pořádá zájezd do
Městského divadla v Mostě. Tentokrát na
představení Sluha dvou pánů v pondělí 19. září 2022. Sraz je u budovy radnice v 16:45
hodin. Máme pro Vás zajištěnu autobusovou dopravu. Vstupenky rezervujte osobně či
telefonicky na městském úřadě do pondělí 5. září. Cena plného vstupného je 270 Kč, senioři
od 60 let 185 Kč. V ceně vstupného je již zohledněno dopravné ve výši 50 Kč.

V měsíci dubnu a květnu probíhala plánovaná oprava kašny na náměstí v Mašťově. Opravou bylo pověřeno Kamenictví
KAPPA Chomutov. Kašna byla chemicky vyčištěna a pemrlována, byly zbroušeny vnitřní nátěry, provedena nová
hydroizolace, spárování a nátěr vnitřního bazénku. Svépomocí jsme očistili kovové prvky, které byly ošetřeny a natřeny
speciální kladívkovou barvou.
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Socha sv. Jana Nepomuckého prošla celkovou rekonstrukcí, která proběhla
v sochařském ateliéru Ing. Arch. Radomila Šolce v Praze. Pod vlastní
sochou byl opět zhotoven podstavec, který sochu historicky doplňoval, ale
nyní již součástí monumentu nebyl. Sv. Jan Nepomucký již opět zdobí
Kostelní ulici. Drobné dodělávky jsou naplánovány na září tohoto roku. Po
kompletním dokončení bude socha vysvěcena za účasti mašťovského
faráře pana Josefa Čermáka. Celkové náklady jsou předpokládány dle
rozpočtu ve výši 285 tisíc korun, z čehož je schválena dotace ministerstva
přibližně 200 tisíc korun.

Sběrný dvůr v Mašťově, který je umístěn v ulici Zahradní, je otevřen každý
všední den od 8:00 do 15:00 hodin. Mimo tyto hodiny je sběrný dvůr
otevřen každou první sobotu v měsíci od 9:00 do 11:00 hodin.

Z důvodu havarijního stavu byla uzavřena lávka přes potok Dubá
u rybníku Helerák. Oprava probíhá za pomoci zaměstnanců města
a drobných živnostníků oslovených městem Mašťov dle
technologického postupu vypracovaného zastupitelem města
panem Václavem Pixou. Lávka byla demontována a odstraněna
byla také rezavějící ocelová konstrukce. Následně byly zhotoveny
na obou stranách betonových a kamenných pilířů otvory pro
uložení kapsy. Byla zhotovena podkladní betonová deska,
položena ocelová deska a byly položeny profily, které byly
zabetonovány. Takto připravený základ se osadí silničními panely
a bude instalováno zrenovované zábradlí.

Prosíme majitele psů, aby po svých mazlíčcích uklízeli jejich exkrementy. Majitel nebo chovatel
je povinen zabezpečit úklid, pokud pes nebo jiné zvíře (kůň) znečistí veřejné prostranství.
Majitelé psů by měli mít pochopení nejen pro své mazlíčky, ale také pro své sousedy
a spoluobčany. Pevně věříme, že se časem naučíme, že dveře vlastního domu netvoří hranici
slušného chování. Na zelených plochách, ať už obecních nebo neoplocených soukromých, na
chodnících, v parku se najdou psí výkaly. Není to nic příjemného pro všechny, kteří zelené plochy
využívají k pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu. Stejně tak nepříjemné to je pro zaměstnance, kteří provádějí
údržbu zeleně, především tedy sekání a hrabání. Na svých zahradách a dvorcích si po psích miláčcích určitě také
uklízíte, tak to dodržujte i venku. Buďme k sobě ohleduplní a alespoň tuto základní věc dodržujme. Opravdu to není
nic příjemného, ať už pohled na výkaly, či přímo „nehoda“ na botě, v ještě horším případě na výstroji. Každý, kdo psí
exkrementy ponechá na veřejném prostranství, se navíc dopouští přestupku proti veřejnému pořádku. Děkujeme
všem, kteří přistupují k tomuto dlouhodobému problému zodpovědně a berou ohledy na svoje sousedy
a spoluobčany.
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Halloweenská stezka odvahy
V loňském roce 30.10.2021 připravily
Mašťovské maminky halloweenskou
stezku odvahy, která přilákala malé
i velké odvážlivce. K vidění bylo více
než deset strašidel s úkoly, které děti
pečlivě plnily. Na konci stezky děti
dostaly drobnou odměnu a diplom za
statečnost. Po absolvování stezky si
děti ještě mohly v kulturním domě
vyrobit
strašidýlko
spolu
s členkami kulturní komise města.
Stezka se dětem líbila a určitě se letos
zopakuje. Děkujeme Mašťovským
maminkám za uskutečnění této akce.
Rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 27.11.2021 se uskutečnilo rozsvícení vánočního stromu, ale pouze spolu s ohňostrojem. Byli jsme nuceni, den
předem, zrušit veškerý program z důvodu vyhlášení nouzového stavu a dalších nařízení vlády ČR v souvislosti
s pandemií Covid-19. Snad se letos situace kolem koronaviru uklidní a akce se bude moci uskutečnit i s programem, jak
tomu mělo být i vloni.
Ples města
V sobotu 9.4.2022 se uskutečnil ples města. K tanci a poslechu hrála kapela Flashjoy. Hosté mohli zhlédnout světelnou
Poi Show s úžasnými světelnými efekty. Dámskou volenku vyhrála paní Martina Pechačová se čtyřiceti růžemi a jako
výhru jsme měli připravený nádherný dort od paní Martiny Talhoferové. Půlnoční taneční show moderátora a DJ Lukáše
Budaie Evolution of dance měla úspěch, o čemž svědčil plný parket. Ples se povedl a velké poděkování patří všem, kteří
se na akci podíleli a sponzorům, kteří ples podpořili.
Stavění májky a pálení čarodějnic
V sobotu 30.4.2022 proběhlo na náměstí stavění májky a pálení čarodějnice. Zaměstnanci města připravili májku
a vatru na upálení čarodějnice, kterou také vyrobili. Děti v kostýmu čarodějů a čarodějnic plnily čarodějnické úkoly
a za odměnu dostaly sladkou odměnu a letecký průkaz čarodějnic. Počasí přálo, čarodějnice byla zdárně upálena
a všichni si pak mohli opéct buřtíky. Po velké účasti bychom mohli tuto tradici příští rok zopakovat.
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Dětský den
V neděli 12.6.2022 proběhl na fotbalovém hřišti Dětský den.
Děti nejdříve prošly pohádkovou cestu od školky na hřiště, kde
plnily úkoly a za odměnu dostaly balíček plný sladkostí. Na
hřišti pro ně byl připraven program v podobě prezentace
výstroje, výzbroje a činnosti příslušníků Vězeňské služby
Všehrdy. Sbor dobrovolných hasičů Mašťov připravil velmi
oblíbenou pěnu, kde se děti ve velmi teplém počasí osvěžily.
Dále byl připraven skákací hrad, velká nafukovací skluzavka,
bumperball a malování na obličej. Účast byla veliká. Soutěží se
zúčastnilo více než 110 dětí. Děkujeme všem, kteří se podíleli
na přípravách dětského dne a budeme se těšit na příští rok.

Sraz rodáků a přátel města Mašťov
V sobotu 30. července 2022 se uskutečnil za přispění Ústeckého kraje a MAS Vladař první sraz rodáku města Mašťov,
který přilákal velké množství návštěvníků z řad bývalých i současných občanů, rodáků a přátel města. V přísálí
kulturního domu byly vystaveny kroniky a fotografie, které zaplnily celý prostor přísálí. Otevřeny byly pro zájemce
budovy základní a mateřské školy, hrobka Mladotů spolu s kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Kostelní ulici, kde se
konala mše. Na sále byl k vidění publicista Ivo Šmoldas, který svým vyprávěním bavil všechny přítomné. Pro malé
návštěvníky byly připraveny skákací atrakce, malování na obličej a v neposlední řadě i sférické kino, které bylo
instalováno na balkoně kulturního domu. Večer akce pokračovala tradiční zábavou na starém hřišti, kterou navštívilo
přes 100 zájemnců. Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli a také všem sponzorům.

Mašťovská sobota pro děti i dospělé
V sobotu 13.08.2022 se uskutečnila pohádková cesta pro děti a večer zábava pro dospělé. Na pohádkové cestě plnily
děti úkoly, za které na konci dostaly odměnu. Pro děti byla připravena oblíbená hasičská pěna. Od 19 hod. byla zábava
pro děti i dospělé, na které měla kapela připraveny úkoly i pro děti. Akci pořádal V. Vrba spolu s K. Svěrákovou a patří
jim i ostatním, kteří se na této akci podíleli, velké poděkování.

Výstavu fotografií, která byla k vidění v přísálí kulturního domu při červencovém Srazu rodáků, je možné navštívit až
do konce září po předchozí domluvě v kanceláři městského úřadu. Kroniky jsou již v bezpečí archivu, ale nahlédnutí je
možné také.
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Žáci ze základní školy v Mašťově zasadili spolu se
starostkou města JUDr. Drahomírou Novákovou
u kostela sv. Barbory pamětní strom. Dub letní,
který byl umístěn za kostel, bude památkou žáků
na jejich školní léta.

Hasičské muzeum, které se nachází v prostorách
Špýcharu u mašťovského zámku je chloubou města. Panu
Janu Forgáčovi, který sám celé muzeum zřídil, patří velký
dík za práci, kterou odvádí. Stále získává nové exponáty,
které po rekonstrukci umísťuje do prostor, které byly
k tomuto účelu zřízeny. Prostory jsou plné hasičské
techniky, výbavy a upomínkových předmětů, které pan
Forgáč za svůj život nashromáždil. Historické přilby,
přenosné i nepřenosné hasičské stříkačky, uniformy,
medaile, znaky, hračky s hasičskou tématikou a mnoho
dalšího je možné zhlédnout po předchozí domluvě.

Budova knihovny v Mašťově má novou střechu.
Z důvodu silného větru na střechu spadly dva
vzrostlé stromy, které kompletně poškodily krytinu
střechy. Škoda v řádu několika set tisíc korun byla
uhrazena pojišťovnou. Tato pohroma se obešla bez
zranění, pouze se škodami na majetku.

Občasník města Mašťov

srpen 2022

Máte ve svém okolí někoho, kdo slaví životní jubileum a chtěli byste mu popřát
i jiným, originálním způsobem? Máme pro Vás řešení. Nechte mu zahrát jeho
oblíbenou píseň spolu se vzkazem pomocí místního rozhlasu. Stačí přijít do
kanceláře městského úřadu, kde se domluvíte s panem Dominikem Vavrem na
podrobnostech a čase hlášení. Pak už si jen v určeném čase užívejte chvíle
s oslavencem a Vašimi bližními. Tato služba je občanům poskytována bezplatně.

Dům číslo popisné 100 v Mašťově (bývalý dům pro osoby se zdravotním postižením) vedle fary přejde v nebližších
dnech do majetku města Mašťov. Zastupitelstvu v čele se starostkou města JUDr. Drahomírou Novákovou se podařilo
po jednáních s vedením Ústeckého kraje vyjednat podmínky směny. Do vlastnictví města přejde již zmíněný dům č.p.
100 spolu s pozemky, které k domu náleží. Za to přejdou do vlastnictví Ústeckého kraje pozemky okolo Domova pro
seniory, které jsou již stejně využívány touto příspěvkovou organizací. Město Mašťov zatím dům pouze zabezpečí proti
zatékání a jinému znehodnocování. Záměrem nynějšího zastupitelstva je využít dotací, které jsou vypsány, a zhotovit
z domu byty pro mladé, začínající rodiny.

Město Mašťov zavedlo na konci loňského roku mobilní rozhlas jako doplněk ke klasickému
místnímu rozhlasu, díky kterému budete vždy včas informování. Zaregistrujte se a následně
budete zdarma dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní akce a mnoho dalšího pohodlně do
Vašeho mobilního telefonu či e-mailu. Registrujte se zdarma na adrese
https://mastov.mobilnirozhlas.cz nebo osobně v kanceláři městského úřadu.

Městu Mašťov byla Parlamentem České republiky prostřednictvím předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka
schválena vlajka rozhodnutím č. 121 ze dne 10. září 2021. Od této chvíle můžeme využívat heraldiku města tak, jak
nám ukládá zákon.
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