Skořápkovník je poslem jara

Rok se s rokem sešel a máme tu opět svátky jara, Velikonoce. Chlapci v naší obci udržují tradici hrkání a pletení pomlázek z proutí. Dívky s radostí nabarví vajíčka a jejich maminky
napečou mazance. A my se už po čtvrté pokusíme nazdobit
lípu co největším počtem barevných skořápek. Přípravy jsou
v plném proudu. Paní J. Pelechová se pustila s velkou vervou
do navlékání skořápek společně s dalšími děvčaty. Paní M.
Plišková je jedna z mála, která nás zásobovala skořápkami po
celý rok. Škoda, že nemohu z pochopitelných důvodů jmenovat všechny, co mi s ochotou vajíčka vyfukovali (restaurace,
jídelny). S takovou podporou si dokáži
představit, že se jednou zapíšeme do
české knihy rekordů.
(mp)
Zveme všechny, nejen děti, na sobotu
19. března od 14.00 na SKOŘÁPKOVNÍK.
Chybět nebudou perníčky pro nejmenší a náš stoleček „prostři se.“ Můžete přinést kromě dobré nálady i nějaké ty dobroty na téma Velikonoce.

Budeme slavit, je nám 970
Vážení občané,
mnozí víte, že v červnu letošního roku
oslaví Mašovice výročí, kterým se může
pochlubit málokterá obec. Je to 970. let
od první písemné zmínky o naší obci.
Při této příležitosti se vedení obce
rozhodlo výročí náležitě oslavit a vydat
knižní publikaci. Kniha bude obsahovat
malé ohlédnutí za dobou minulou a zároveň i současnou, ať již slovem či fotografiemi. Publikace snad zaujme nejen
naše občany, kteří zde žijí několik generací, ale i ty, kteří se do naší obce nastěhovali teprve nedávno.

Tato kniha by neměla chybět v žádné
domácí knihovně obyvatel naší obce,
a proto Vám bude věnován do každého domu jeden výtisk. V případě, že by
projevil zájem o knihu někdo z vašich
příbuzných či známých, bude ji možno
zakoupit v kanceláři OÚ.
Vydání pamětní knihy nebude jedinou zajímavostí červnových oslav. Další zajímavostí bude slavnostní předání
čestného občanství dvěma občanům. Zastupitelstvo obce udělilo 2. 3. 2016 čestné občanství in memoriam plk. Aloisovi
Šobovi nar. 13. 11. 1911 v Mašovicích,

č.p. 45 za odvahu a statečnost v boji proti
fašismu. Dále pak MUDr. Otto Opálkovi,
který působil v obci od roku 1973 jako
duchovní správce celých 15 let, a to za
demokracii, lidská práva a vynikající lékařskou a duchovní činnost.
Letošní oslava se bude konat 25. června. Zatím ještě nebudeme prozrazovat
přesný program oslavy, ale jistě se budete mít na co těšit. Možná jenom prozradíme, že celé odpoledne Vám bude hrát
kapela AMATÉŘI. Nezbývá jen doufat,
že bude přát počasí a vše klapne na sto
procent.
(mp)
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Statistika věda je…
Obec Mašovice měla k 1. lednu 2016
celkem 489 občanů. Z toho je 246
mužů a 243 žen. Průměrný věk obyvatel je 39,33 let. V roce 2015 se přistěhovalo celkem 11 občanů, 11 osob
se odstěhovalo, narodili se 3 noví
občánci a 6 občanů zemřelo.
Přistěhované osoby: Vašíček Josef,
Boublíková Petra, Boublík Jindřich,
Boublíková Eliška, Turanová Lucie,
Turan Jiří, Frey František, Parůžek
Rostislav, Veselý Petr, Gomolová Julie, Svobodová Františka
Odstěhované osoby: Kubák Miroslav ml., Badinka Luboš, Winter
Daniel, Holý Radek, Černá Daniela,
Valová Marie, Pančurová Michaela,
Pexa Martin, Pexová Jana, Sertelet
Nathalie Marine, Sertelet Petra
Zesnulé osoby: Rosová Anna, Vrbová Anna, Houšková Marie, Horký Jaroslav, Březina Antonín, Fojtík Josef
Narozené děti: Komzák Daniel, Nováková Veronika, Beno Maxim
Bc. Chalupská Lenka – účetní obce

Vodník v Mašovicích
se zazelená
K nově opravenému rybníčku u obchodu přibude jedna rarita. Některé obce mají u rybníčků na návsi
různé makety vodníků ze dřeva
nebo sádry. Mašovice budou mít
vodníka speciálního.
Musím přiznat, že nápad vznikl
v mé hlavě při návštěvě Anglie,
když jsme procházely s kamarádkami známý londýnský park. V jedné části stála třímetrová postava
zahradníka, která mě zaujala. Tak
jsem si řekla, že se pokusím nápad
zrealizovat v naší obci. Konstrukci
navrhl a zhotovil Libor Kovář z Horního Břečkova, který je tvůrcem
zábradlí kolem našeho zmíněného
rybníčku. Stačilo mu ukázat fotografii zahradníka a přiblížit mu moji
představu. Dnes je postava vyrobena, a jakmile to počasí dovolí, přistoupíme k samotné realizaci. Ze
začátku se Vám to bude zdát jako
nic neříkající spleť drátů nebo snad
kýč. Ale postava vodníka bude po
ukotvení vyplněna hlínou a osázena skalníkem. Troufám si tvrdit stovkou
sazenic. Potom už zbývá jen čekat, až se
sazenice ujmou a postupně budou obrůstat konstrukci. Šikovná zahradnice se

postará o střih a tvar. Abyste měli představu o tom, jak by celé dílo mělo jednou
vypadat, přikládám fotografii zahradníka.
Držte nám palce.
Martina Pelánová

Přístavba sálu UŽ LETOS?
Mašovický klub otužilců se letos rozrostl
o další dva stálé členy. Jelikož ale rozloha
místního lomu je víc než 6ha, rozhodně
se ke stávajícím členům mohou přidat
všichni, kteří by si chtěli zlepšit obranyschopnost svého organismu celoročním
otužováním - místa je dost pro všechny!

Nepůjde proud
Z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 30. března 2016 od 7.30 do 15.30
Mašovice - ZD – střelnice - za obchodem.
Dne 5. dubna 2016 od 7.30 do 15.30
– celá obec
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Přístavba obecního sálu byla na březnovém
desátém zasedání (2. 3. 2016) zastupitelstva
obce jedním z bodu programu. Zastupitelstvo schválilo tolik diskutovanou záležitost.
Kapacita stávajícího sálu je podle většiny
z nás nedostačující. Taktéž střecha potřebuje
opravu. Někteří z Vás možná budou namítat,

že to bude zbytečná investice. Ale věřte, že
obec jako taková, už je ve své podstatě opravena a vše důležité hotovo, např. kanalizace,
silnice, škola, požární nádrž. A proto si budeme investovat do této budovy. S realizací by
se mohlo začít již v průběhu letošního roku.
(mp).

Bohoslužby o Velikonocích
ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Mašovicích

20. 3. - KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE - 9.00 - žehnání ratolestí a mše sv.
24. 3. - ZELENÝ ČTVRTEK - 17.00 - mše sv. na památku Večeře Páně
25. 3. - VELKÝ PÁTEK (den přísného postu) - 17.00 - velkopáteční obřady
26. 3. - BÍLÁ SOBOTA -18.00 - Velikonoční vigilie - Slavnost ZMRTVÝCH-VSTÁNÍ PÁNĚ
27. 3. - NEDĚLE - slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ – 9.00 - mše sv.
28. 3. –3. 4. - VELIKONOČNÍ OKTÁV
28. 3. - PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM – 9.00 - mše sv.
Požehnané a radostné velikonoce přeje a vyprošuje Josef Hudec, O. Cr., probošt a farář

Karneval ve školní družině ve znamení zvířátek

V poslední únorový čtvrtek se děti z družiny proměnily ve zvířátka v rámci karnevalového veselí, na které se pečlivě

připravovaly. Po skončení vyučování si
děti v družině vyráběly masky různých
zvířátek. Zvířátka pak spolu odpoledne

Angličtina zní i v Mašovicích
Pokud byste se přišli podívat na hodinu
angličtiny, kterou na naší škole vyučujeme od 3. ročníku, mnoho češtiny byste
v ní neslyšeli. U dětí se snažíme od úplného začátku vést většinu hodiny v anglickém jazyce, což se nám začíná velmi
pěkně zúročovat. Děti pružně reagují na
různé povely, dokážou vymyslet a předvést rozhovor na dané téma, odpovědět
na otázky a otázky také položit. Rozvoj
všech čtyř základních dovedností v cizím
jazyce (mluvení, čtení, poslech a psaní) je
hlavní prioritou výuky. To, aby děti dokázaly slovíčko správně zapsat, je činnost
pro děti velmi obtížná a dopracovávají
se k ní pozvolna. V pátém ročníku by už
měly být schopné znát pravopis základních gramatických jevů a nejdůležitější
slovní zásoby. V našich hodinách klademe
důraz především na různé interaktivní
hry, neustálou komunikaci, zpěv a v neposlední řadě také zařazování krátkých
videomateriálů, které ukazují anglické
reálie, život v anglických rodinách i anglické školství. Videa jsou kompletně na-

mluvená anglickými rodilými mluvčími
a děti s jejich porozuměním nemají vůbec
žádné problémy.
Výuku se snažíme jednou ročně zpestřit
nácvikem anglického divadla.
Ani mladší děti nepřicházejí zkrátka. Angličtinu pravidelně zařazujeme do hodin
HV nebo matematiky, kde už děti velmi
často samy příklady, které počítáme,
překládají do angličtiny. Mladší děti na
anglická slovíčka narážejí všude ve třídě,
kde máme označené všechny předměty,
které děti používají. Jejich slovní zásoba se tak přirozeně rozšiřuje a děti jsou
schopné reagovat na spoustu povelů
a dokonce je i samy říct.
Jsme velmi rádi, že se dětem v angličtině
daří, a věříme, že své vědomosti a dovednosti zúročí při mezinárodním projektu,
o který naše škola bude v letošním školním roce opět usilovat. V nedávné době
proběhlo na naší škole inspekční šetření,
které potvrdilo nadstandardní úroveň
jazykových dovedností a znalostí našich
žáků.
(rb)

Nádoby na plast do každého domu
V oblasti třídění odpadu bude od
dubna 2016 naše obec o krok dále.
Do každého domu přibude žlutá
nádoba na plast o objemu 120 l.
Velké kontejnery za Jednotou a na
Pšeničné se zruší. Tímto odpadne
nežádoucí nepořádek u sběrných
míst. Přidělené nádoby jsou očipované pro evidenci vytříděného
odpadu na jednotlivé domácnosti.
Vývoz se uskuteční jednou měsíčně. Pokud by nastala situace, že je-

den kontejner nebude stačit, např.
dvougeneračním domácnostem,
můžete si požádat o další. Důležité
ovšem bude správně plast mačkat,
aby se nevyvážel „ vzduch.“
Novinkou u sběrného místa za
Jednotou bude kontejner na plechovky. I zde musíte plechovky
mačkat a hlavně vymývat. Věříme,
že tímto krokem přispějeme k vašemu pohodlí a naší obci k cestě
za čistotou.

tancovala, soutěžila a hodovala. Na tuto
akci se děti velmi těšily a užily si při hrách
a společném tanci hodně zábavy.
(rb)

Akce školy
• od 17. 3. do 23. 3. „Barevný týden“

žáci přijdou oblečeni v dohodnuté barvě

• v březnu - matematická soutěž
Klokánek

• 1. 4. v 16.00 pěvecká soutěž

DO –RE - MI v sále obecního úřadu
(možnost zhlédnutí pro rodiče a občany)

• pondělí 18. 4. od 8.00 sběr papíru
v obci

* pátek 13. 5. v 16.30 besídka
ke Dni matek v sále OU Mašovice

Navštivte také naše webové
stránky na adrese:

www.masovice.cz
E-mail: oumasovice@volny.cz
Telefon: 515 236 621
Fax: 515 236 621

Ukliďme si…
K jaru patří i úklid domácností, garáží, stodol a půdních
prostor. Pokud se potřebujete zbavit nepotřebných věcí
nashromážděných za zimu, jistě uvítáte, že budou opět
přistaveny velkoobjemové kontejnery.
Nebezpečný odpad: 16. 4. od 10.00 do 18.00
(olověné akumulátory, upotřebené oleje, znečištěné obaly plechovky od barev, laků či olejů, barvy, lepidla /v nádobách/,
vyřazené chemikálie, staré postřiky)
Velkoobjemový odpad: 19. – 20. 4. od 7.00 do 17.00
(starý nábytek, matrace, koberce, lina, textil - znehodnocený,
peřiny, keramika, rozebrané ledničky, televize, elektrozařízení)
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Velikonoční OŘECHOVÉ
TROJÚHELNÍČKY
225 g hladké mouky, 1 zarovnaná čajová lžička
kypřícího prášku, 100 g cukru krupice, 1 balíček
vanil. cukru, 1 vejce, 1 polévková lžíce vody, 100
g másla
Náplň: 3 pol. lžíce meruňkové marmelády,
150 g másla, 125 g cukru, 1 bal. vanil. cukru,
3 pol. lžíce vody, 300 g ořechů – 150 g mletých lískových a 150 g drcených vlašských
Poleva: 100 g tukové polevy, mléčná čokoláda nebo vaše vlastní vyrobená čokoláda
Na těsto smícháme mouku s kypřícím práškem do pečiva a prosejeme do mísy. Přidáme cukr, vanilkový cukr, vejce, vodu a máslo.
Přísady dobře propracujeme a na pracovní
desce prohněteme rukama do hladka. Pokud by se těsto lepilo, uložíme je zabalené
do fólie na chvíli do chladu. Těsto rozprostřeme na vymaštěný plec (30 x 40 cm)
a potřeme meruňkovou marmeládou. Máslo, cukr, vanilkový cukr a vodu za stálého míchání pomalu ohříváme a necháme rozpustit. Vmícháme mleté lískové ořechy a náplň
necháme vychladnout. Náplň rovnoměrně
rozetřeme na těsto. V předehřáté troubě
pečeme 25 – 30 min. při 180 C. Po upečení
postavíme plech na mřížku a necháme vychladnout. Po vychladnutí těsto krájíme na
čtverce 8 x 8 cm, které následně diagonálně
rozdělíme na poloviny tak, že vzniknou trojúhelníky. Oba špičaté rohy trojúhelníčků
namáčíme do polevy. Pokládáme je na mřížku nebo papír na pečení a necháme polevu
ztuhnout.
Ořechové trojúhelníčky vydrží v dobře uzavřené dóze 3 – 4 týdny. Místo lískových ořechů můžeme použít také 300 g strouhaného
kokosu.
Znáte i vy nějaký výborný recept, který by
stál za vyzkoušení? Podělte se o něj se čtenáři zpravodaje. Pošlete jej na adresu obecního úřadu : Obecní úřad Mašovice, Mašovice 52, 669 02 Znojmo nebo na e-mail:
oumasovice@volny.cz nebo jej předejte
přímo do rukou místostarostky Martiny Pelánové.

Chystáme již čtvrtý
ročník GULÁŠ PÁRTY
přihlásit, uvařit
svůj oblíbený
gulášek a zvítězit.
Soutěžící, hlaste
se u Martiny Pelánové.
Guláš párty
se koná
9. 4. od 19.00
v sále obecního
úřadu. K tanci
a poslechu hraje
VASR Band.
Akci pořádá
obec.
(mp)

Máme tu další ročník oblíbené soutěže
o nejchutnější
guláš. Jde
v podstatě
o kulinářskou
amatérskou
soutěž, ale
hlavně
o zábavu
a posezení
s přáteli. Není
nic jednoduššího než se

FLÓRA OLOMOUC
bude plná květin
Obec pořádá zájezd do Olomouce
na tradiční výstavu květin. Zájezd
se koná 22. dubna 2016. Pojedeme
autobusem od společnosti Tunka.
Odjezd bude ráno v 6.00 od autobusové zastávky u hospody. Poplatek na osobu je 100 Kč. Vstupné si
každý hradí sám.
(mp)

POZOR ZMĚNA!

ÚŘEDNÍ HODINY JINAK
Od příštího měsíce, tedy 1. dubna se mění úřední
hodiny v kanceláři OÚ Mašovice. Páteční úřední
den se přesouvá na pondělí. Středa zůstává.

Vajíčka použitá na náš Skořápkovník

Pondělí

8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Středa

8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Čtvrtek

8.00 – 12.00
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