ČTVRTLETNÍK OBCE MAŠOVICE

MAŠOVICKÝ ZPRAVODAJ
Jižní Morava

číslo 1 / 2020

ročník 26

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás informoval o dění v naší obci. V letošním roce máme několik akcí, které bychom chtěli úspěšně zrealizovat. V prvé řadě nás čeká rekonstrukce rybníku Velkas. Vzhledem k tomu, že byrokracie v naší zemi je čím dál větší, potýkáme se
s nemalými problémy. Právě rybník Velkas bude jedním z bodů na schůzi Zastupitelstva obce Mašovice, které se koná 9. 3. 2020.
V loňském roce jsme zažádali o dotaci na opravu komunikace k exmoorským koníkům II. etapa. Zároveň jsme podali žádost
o dotaci na Pump park. Jedná se o hřiště s asfaltovou dráhou, na kterém děti mohou jezdit na kole, koloběžce nebo kolečkových
bruslích. Hřiště je vhodné pro všechny věkové kategorie.
Také naše základní škola, respektive školní kuchyň, si zaslouží pozornost. O letních prázdninách se dočká nemalé opravy. V kuchyni bude položena nová dlažba, nové obklady, bude provedena výměna svítidel, poté výmalba. Na tyto práce se
pokusíme získat dotaci.
Je v našem zájmu postupně opravovat i místní hospodu. Bohužel, zde žádné dotace nejsou k dispozici, proto drobné opravy
provedeme z našeho rozpočtu.
Vážení občané, jaro nastupuje opět letos brzy, už je za dveřmi. Do Velikonoc je sice ještě daleko, přesto vám již nyní přeji bohatou pomlázku a pěkné prožití těchto svátků v rodinném kruhu se svými nejbližšími.
/Libor Jurka – starosta obce/

Kultura v obci 2020
V letošním roce nás čeká spousta kulturních akcí. Některé
již proběhly před vydáním zpravodaje, příkladem toho je
maškarní ples. Účast v maskách byla téměř stoprocentní. Na
vstupném se vybralo 8 000 Kč a prodej losů vynesl 9 000 Kč.
Peníze použijeme na další kulturní akce (skořápkovník,
dětský den). Fotografie z plesu jsou k nahlédnutí na facebookových či webových stránkách obce. Děkuji tímto
všem, kteří darovali věcné dary do tomboly.
Ráda bych zachovala v zimních měsících pořádání
přednášek s různými tématy. První se konala v lednu
a představil se nám léčitel pan Zdeněk Bednář. Občané
se tak seznámili s tématem léčitelství. Další díl přednášky
pana Bednáře „ Patogenní zóny“ se bude konat 26. března
2020 v 18:00 hod.
V podzimním čase nás opět navštíví záhadolog Arnošt
Vašíček. Pokud vás tento spisovatel zaujal a měli byste
návrh na konkrétní téma, napište nám. Pan Vašíček přednášku zaměří dle vašich námětů. Záhady a tajemna jsou
v jeho podání vskutku zajímavé.
/Martina Pelánová - místostarostka/
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English day – anglický den
Naše škola je zaměřena na především jazykovou, hudební a dramatickou
výuku. Výuka anglického jazyka probíhá už od 1. ročníku s hodinovou dotací, ve 2. roč. mají žáci 2 hodiny týdně a od 3. roč. se anglicky učí 3 hodiny
za týden. Kromě toho i v některých dalších hodinách (Vv, Tv apod.) často
učitelé komunikují s žáky v angličtině. Před Vánocemi se uskutečnil na škole
„anglický den“, celoškolní projektové vyučování. Páťáci si pro mladší spolužáky
připravili prezentace o slavných osobnostech anglických či amerických dějin
(kapela Beatles, spisovatelka Rowlingová, královna Alžběta II. apod.). Dále přišla na řadu anglická snídaně, kterou naservírovaly p. kuchařky. Děti ochutnaly
např. toasty s pomerančovou marmeládou, arašídové či karamelové máslo,
čaj s mlékem a další typické pochutiny. Nejtěžší částí dne bylo pečení muffinů
s čokoládou. Páťáci učili mladší spolužáky opět názvy jednotlivých ingrediencí.
V další části vyučování prvňáčci tvořili vlajku Velké Británie, druháci vyráběli
anglické pexeso, žáci 3. a 4. ročníku zpracovávali výtvarně Bradavice z Harryho Pottera, páťáci pak kolektivně vytvořili koláž Knihy džunglí. Na závěr jsme
společně v tělocvičně celoškolní akci zhodnotili a zazpívali si několik anglických písní. Děti už se těší, že si podobnou akci ve II. pololetí zopakují v němčině.
/Bětíková Růžena - ředitelka školy/
o

Masopustní pruvod obcí
Termín masopustního průvodu byl letos netradiční, průvod se konal v pátek. Bylo to z toho důvodu, že o víkendu začínaly
jarní prázdniny a mnoho rodičů a dětí plánovalo v sobotu odjezd na hory. Masky se sešly před třetí odpoledne společně
s muzikanty na hřišti za školou, kde pan starosta s p. místostarostkou nachystali občerstvení a pro děti sladkosti. Odtud
průvod šel k bytovkám, na náves a potom podél silnice, na Pšeničnou a do zbytku vsi. Děkujeme všem občanům za
pohoštění i za finanční příspěvek pro naši školu. Čistý výdělek akce byl 12 700 Kč, bude použit na zakoupení školních
pomůcek. Páni muzikanti M. Březovský, S. Fučík a M. Kubák hráli zdarma, za což jim moc děkujeme. Děkujeme i p.
J. Novákovi, který se přidal i na vozembouch. Kapela hrála moc pěkně. Pochůzka obcí trvala až do tmy, skončili jsme
okolo 19. hodiny. Můj obdiv patří
především dětem, z nichž některé vydržely opravdu až do konce, ale i hrstce
dospělých, bez kterých by se tato akce
tradice neobešla (p. Marková, p. Hrdová,
p. Nováková, paní učitelky….). Byli bychom rádi, kdyby se příští rok v průvodu
masek objevilo aspoň několik hasičů,
což v minulosti bývávalo dobrým
zvykem (masopust byl v naší obci před
lety obnoven právě ve spolupráci s Liborem Parůžkem, tehdejším velitelem
hasičů). V případě nepříznivého počasí
při průvodu se totiž může lehce stát, že
děti naše řady opustí, nemůžeme riskovat jejich zdraví. Proto hasiči, apeluji na
vás, rozšiřte příští rok naše řady!
/Bětíková Růžena - ředitelka školy/

Pozvánky Základní školy Mašovice
SBĚR PAPÍRU – DŮLEŽITÉ!!
Vzhledem k tomu, že sběrné dvory nevykupují kartony, upozorňujeme, že žáci naší školy budou vybírat od občanů pouze svázané noviny a časopisy, bohužel tentokrát bez kartonů. Sběr papíru se uskuteční dne 21. dubna 2020 od 8:00
hodin. Sběr nachystejte před své domy.
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Zápis se týká dětí, které k 31. 8. 2020 dovrší věk šesti let. Na naší škole bude zápis probíhat ve středu dne 1. dubna
2020 od 13.30 do 16.30 hodin. K zápisu je nutné vzít rodný list dítěte. Pokud termín rodičům nevyhovuje, mohou si jej
domluvit individuálně s p. ředitelkou na čísle 728 482 033.
POZVÁNKA NA PĚVECKOU SOUTĚŽ
Ve čtvrtek dne 19.3. 2020 od 16 hodin se bude konat v sále obecního úřadu v Mašovicích pěvecká soutěž DO-RE-MI.
Zveme všechny občany – přijďte povzbudit malé i větší zpěváčky!
/Bětíková Růžena - ředitelka školy/

Mašovický zpravodaj

číslo 1 / 2020

Statistické údaje
Obec Mašovice má k 1. lednu 2020 celkem 526 občanů. Průměrný věk občanů je 39,80 let. Oproti roku 2019 se počet
obyvatel zvýšil o deset občanů.
VĚK

MUŽI

ŽENY

CELKEM

0-15 let

41

49

90

15-18 let

9

7

16

18-99 let

204

216

420

Celkem

254

272

526

V roce 2019 se přistěhovalo celkem 18 občanů, 8 osob se odstěhovalo, narodili se 4 noví občánci a čtyři občané nás
v loňském roce opustili. 			
/Chalupská Lenka – účetní obce/

Odpadové hospodárství
ˇ
v obci Mašovice za rok 2019
VÝDAJE
Komunální odpad 1-12/2019

PŘÍJMY
296 471,88 Kč

(+ velkoobjemový odpad 2x ročně)

18 244,69 Kč

CELKEM

314 716,57 Kč

Celkem

254

Nebezpečný odpad

12 813,55 Kč

Likvidace olejů a tuků

1 210 Kč

KOV svoz

3 726 Kč

PAPÍR svoz

17 940 Kč

PAPÍR nájem kontejnerů

5 668 Kč

SKLO svoz

6 072 Kč

Vývoz a dotřídění plastů

52 637,11 Kč

Vývoz kontejnerů na trávu, nahrnutí větví
CELKEM ZA ROK 2019
(včetně komunálního odpadu)

22 265 Kč
437 048,23 Kč

Příjmy od poplatníků v roce 2019
Příjmy z EKO KOM za třídění 1-12/2019

264 497 Kč
68 148,50 Kč

PŘÍJMY CELKEM ZA ROK 2019

332 645,50 Kč

OBEC DOPLÁCÍ (rozdíl P a V)

104 402,73 Kč

Výpočet poplatku za odpad:
Výdaje za komunální odpad
314 716,57 Kč : 540 poplatníků = 582,81 Kč/poplatníka
Poplatek za komunální odpad zůstává pro rok 2020
i nadále ve výši 500 Kč/poplatníka.
Děkujeme občanům za vzornou platební morálku –
k 31. 12. 2019 jsme neměli žádnou pohledávku za odpad.
Doufáme, že se nám to podaří i v letošním roce.
Ještě jednou děkujeme.
/Chalupská Lenka – účetní obce/

Prehled
akcí
ˇ

Zájezd

4. dubna od 14:00 hod.: Velikonoční tvoření
ve Staré hospodě a zdobení skořápkovníku

V loňském roce naši obec navštívili občané z Mašovic u Dolních
Hořic. Po dohodě s tamějším panem starostou jsme se rozhodli
uspořádat zájezd právě do zmíněné obce. Zájezd je naplánován
na sobotu 16. května 2020. Kapacita autobusu je 50 osob, proto
se nahlaste včas v kanceláři OÚ. Program zájezdu je následující:
odjezd v 07:00 z Mašovice do města Tábor. Zde máme prohlídku
s průvodcem po náměstí, poté společný oběd. Po obědě navštívíme
Chýnovskou jeskyni a na tomto místě bude čekat pan starosta,
který nás provede po obci Chýnov a Mašovice. Pro naše občany
bude přichystáno občerstvení a bude prostor na setkání s občany
stejnojmenné obce.
/Martina Pelánová - místostarostka/

30. dubna: Pálení čarodějnic v režii SDH
Mašovice
30. června: Velký sportovní den pro děti
+ noční hasičské závody
20. - 21. června: pouť spojená s oslavou
založení 120 let hasičského sboru
22. - 23. srpna: posvícení
29. srpna: Pizza párty,
rozloučení s prázdninami
/Martina Pelánová - místostarostka/

Každý rok v jarních měsících pořádáme sběr velkoobjemového
a nebezpečného odpadu. Kontejner bude přistaven 23. dubna od 07:00 do 19:00 hod. a 24. dubna od 07:00 do 15:00 hod.
u Staré hospody.
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SDH Mašovice
Letošní rok zahájilo SDH svoji činnost pořádáním Hasičského plesu. K tanci a poslechu hrála kapela Klaxon. Bohatá tombola byla
samozřejmostí, děkujeme všem sponzorům. Díky velké účasti nejen našich občanů, ale i přespolních, si hasiči vydělali na plese
7 000 Kč. Pořadatelé děkují všem za účast a podporu.
V neděli 12. ledna 2020 se SDH Mašovice společně s dětmi zúčastnilo exkurze u znojemských hasičů. Bylo nám umožněno
nahlédnout nejen do nově otevřených prostor HZS, mohli jsme si také prohlédnout hasičskou a záchranářskou techniku. Nutno
dodat, že nejen pro děti, ale i pro naše dobrovolné hasiče byla tato akce zajímavá a přínosná. Velitel SDH Mašovice J. Peřinka
tímto děkuje panu Aleši Caskovi za umožnění této návštěvy.
/Jan Peřinka – velitel SDH/

SK Baroni Mašovice - “U nás to táhne každý!”
SK Baroni Mašovice - “U nás to táhne každý!”
Další z týmů A divize ZNHL si našel čas na krátké představení. Věkově nejstarší tým v divizi je pro ostatní trochu překvapením. V loňské
sezóně vyhráli ve skupině B a postoupili do skupiny A. Věřilo se, že se budou pohybovat na spodních příčkách v tabulce a minimálně první
rok se budou rozkoukávat. Namísto toho Baroni z Mašovic vtrhli na led a předvádějí vynikající hokej. Brankář a vedoucí týmu, pan Jaroslav Kuba, se rozpovídal o svém týmu.
Prosím povězte mi něco málo o Vašem týmu.
Oficiálně náš tým vznikl v roce 2013 a to byl první rok, kdy jsme se přihlásili do původní amatérské ligy. Důvod byl takový, že už tři roky
jsme chodili hrát s kamarády hokej jednou týdně a říkali jsme si, že bychom to mohli zkusit i v lize. Někteří spoluhráči, co s námi chodili
hrát, hráli už ligu a věděli, o čem to je a říkali, že si myslí, že se tam neztratíme. Hned první rok, co jsme se přihlásili, jsme prohráli až finálový
zápas s Hodonicemi. Takže od toho roku 2013 až do teď hrajeme.
Postup do play off už máte skoro jistý, věříte si dnes večer? (pozn. rozhovor byl veden těsně před zápasem s HC Tigers, výsledek
11:1 pro SK Barony Mašovice)
My o tom nechceme moc mluvit, protože už jsme byli smíření s tím, že to letos nevyjde. Měli jsme hodně zraněných kluků, co nám hrají
v obraně a pak jsme v některých zápasech prostě nedávali góly. Prostě, nedařilo se. My jsme to raději nechtěli rozebírat, jako samozřejmě
chceme dnes vyhrát, to je jasné. S tím se jde do každého zápasu, ať už hrajete proti prvnímu a nebo poslednímu. Každý se dá porazit, když
se na to člověk soustředí a bude hrát více, jak na sto procent. A dnes do toho jdeme taky tak.
Ptám se všech, zeptám se i Vás. Hokej i na amatérské úrovni je záležitost poměrně finančně náročná. Máte někoho, kdo by
Vám finančně pomáhal?
Pomáhá nám samozřejmě obec, plus i sponzoři, které máme na dresech, ti nám také přispívají nějakou částkou. Hlavně ale obec Mašovice
pomáhá dotovat, protože je to opravdu náročné, i když se to možná nezdá. Rád bych tedy zmínil pana starostu Libora Jurku a hlavně
paní místostarostku Martinu Pelánovou. Ta sice ví, že už ne všichni kluci jsou z Mašovic, jsou tam i přespolní, ale ono to jinak nejde. Mladší
ročníky už o ten sport nemají takový zájem a pokud chceme udržet to jméno a ten tým, tak se to prostě musí doplňovat i o “polomístní”.
Když už zmiňujete hráče, kdo je v týmu tahoun? Vaši hráči mají totiž ve statistikách dobré hodnocení.
U nás to táhne každý. Máme pětky vyrovnané, je to spíš o štěstí, kdo ten gól dá a kdo ne. Nedaří se jedné, dá gól druhá. Nestojí to na jednotlivci. Ta kvalita hráčů je, ať už jsou to obránci a nebo útok, výborná, kluci se dokáží zastoupit.
Je něco, co byste rád řekl sám za sebe?
Rád bych podotkl, že je tedy obrovský rozdíl hrát ZNHL B a ZNHL A. B divizi jsme loni vyhráli. Když se na to dnes dívám, jak se ty zápasy hrají,
tak ten rozdíl je obrovský. V “áčku” je daleko větší nasazení, nikdo nevypustí zápas. Je to pro ty hráče obtížnější a to jak na
bruslení, tak celkově. Ten celý zápas musí odmakat naplno, jakmile se něco vynechá, tak z toho může být šance a můžete dostat gól.
hráči:
Jaroslav Kuba, Michal Kubiš, František
Podsklan, Lubomír Mikulášek, Radek
Cifra, Tomáš Vala, Petr Železný, Kamil
Peřinka, Tomáš Šoba, Michal Popovič,
Milan Večeřa, Jiří Holcr, Tomáš Popelka,
Jaroslav Vančura, Vladimír Jonáš, Miroslav Jelínek, Martin Večeřa, Jaromír Vlček,
František Votava, Oldřich Vonka, Adam
Břínek, Zdeněk Kopr, Tomáš Konrád,
David Fučík
/Znojemsko - Bára Jarošová/
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