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Vážení spoluobčané,
v letošním roce je stěžejním úkolem oprava rybníka Velkas. Se zahájením prací na rybníku se firma Agromeli zdržela z důvodu
nepříznivého počasí a drobných problémů na své stavební a vozové technice. Nyní již práce na opravě běží v plném proudu
a vše nasvědčuje tomu, že ukončení proběhne v řádně dohodnutém termínu, a to v květnu 2022. Přece jen dokončení limituje
ještě chybějící kámen. Kámen, který by měl být podobný kamenu z našeho bývalém lomu. Obracíme se na Vás s prosbou, pokud
máte tento kámen doma nevyužitý, zda byste jej mohli nabídnout obci k prodeji.
V plánu máme několik dalších akcí zaměřených k rozvoji naší obce. Bohužel vzhledem k pohnuté době, kterou jistě všichni
vnímáme, nevíme, zda se podaří…
Vážení občané, jak jsem již zmínil, současná situace se nás všech dotýká více či méně. Děkuji všem, co se snažíte pomoci jakýmkoliv způsobem, ať už finančně, anebo materiálně. Všichni si přejeme, aby se situace co možná nejdříve uklidnila. Před námi
jsou svátky jara. Rád bych Vám popřál prožití těchto svátků v klidu a míru v rodinném kruhu se svými blízkými.
/Libor Jurka – starosta obce/

Činnost SDH
Vážení čtenáři,
touto cestou bychom Vás chtěli informovat o dosavadní i
budoucí činnosti SDH Mašovice.
V polovině února jsme zasahovali u prvního letošního výjezdu. Následkem silného větru odletěla zahradní buňka, která
zlomila pouliční lampu a zablokovala provoz na vedlejší komunikaci. Během několika desítek minut se nám podařilo
buňku odklidit a provoz obnovit. Také jsme absolvovali již 2
obecní brigády. Na začátku února jsme vyčistili kus obecního
lesa na střelnici a o 3 týdny později jsme zde zlikvidovali
bývalý vojenský objekt.
V letošním roce chystáme i řadu akcí. Sběr starého železa
bude probíhat 2. dubna. Bližší informace budou s předstihem vyhlášeny místním rozhlasem a budou zveřejněny i
na našich facebookových stránkách. Další plánovanou akcí
je společné pálení čarodějnic, které proběhne 30. dubna.
Nebude chybět občerstvení, ani zábavný program pro děti.
Detailnější informace budou na oficiální pozvánce obce.
Pevně věříme, že v letošním roce proběhnou všechny
na-plánované akce bez jakýchkoliv komplikací.
Děkujeme za Vaši přízeň.
/Ondřej Dušek- Starosta SDH Mašovice/
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Zápis do základní školy
Zápis do Základní školy v Mašovicích se bude konat dne 6. dubna v době od 14 do 17 hodin a bude se týkat dětí, které do
31. 8. 2022 dovrší věk šesti let. Zároveň v úterý dne 22. března mohou navštívit předškolní děti se svými rodiči naši školu
v době od 7:45 do 9:30 (první dvě vyučovací hodiny), kdy si mohou prohlédnout školu a účastnit se výuky spolu s žáky
1. ročníku. Děti z Mateřské školy Bezkov plánují přijet s paní učitelkou. Už se na všechny předškoláky moc těšíme.
Při zápisu se posuzuje školní zralost dítěte. Chtěla bych zdůraznit, že školní zralost nesouvisí s inteligencí. Dítě může být
velmi inteligentní a přitom nezralé, nezralost se pak projeví především v jeho práceschopnosti, soustředění, emočním
„naladění“ na školu. Děti, které mají vadu řeči, by také měly zavčas projít logopedickým vyšetřením. Nepodceňujme špatnou výslovnost dětí a pravidelně se nácviku správných hlásek věnujme. Logopedické vady způsobují ve škole velké problémy při čtení a psaní. Období vstupu do 1. ročníku je pro děti náročné. Uvědomme si, co všechno se během několika
měsíců děti naučí, jaký kus práce udělají. Zároveň předškolní děti školou zbytečně nestresujme a spíše je veďme k tomu,
aby byly samostatné a soběstačné, uměly pozdravit, poděkovat, slušně požádat, pokud něco potřebují a měly základní
hygienické návyky. V dnešní uspěchané a neklidné době je největším problémem mnohých rodičů trávit s dětmi čas,
naslouchat jim, chodit s dětmi pravidelně do přírody, věnovat se společné činnosti a povídat si spolu o věcech, které je
obklopují. Velmi důležitá je i četba knížek, při dobrém výběru kromě slovní zásoby podporujeme nenásilnou formou
i žádoucí vzorce chování. Žádný počítač ani jiná „super technika“ nenahradí dítěti společně strávené chvíle se svými
nejbližšími.
/ Růžena Bětíková - ředitelka školy/

Karneval v družineˇ
Ve středu 2. 3. proběhl v družině
Maškarní karneval.
Akce se zúčastnilo spoustu krásných
masek, jako třeba myslivec, beruška,
námořník, Batman, kouzelník, břišní
tanečnice a další.
Všichni se dobře bavili a pěkně soutěžili
i tančili. Na závěr nechyběl bonbónový
déšť a odměny za soutěže.
Už se těšíme na další akci.
/Olga Březovská - družinářka/

Knihovna
Vážení čtenáři,
v knihovně jsem začala nový rok ohlédnutím za rokem
minulým. Nabízím výňatek z komplexního výkazu o knihovně za rok 2021.
Knihovní fond knihovny čítá k 31. 12. 2021 celkem 1850 knih.
Pro dětské čtenáře knižní fond nabízí 580 titulů. Pro dospělé
máme celkem1270 knih naučných a beletrie. Nakoupilo se
118 nových knih. K vypůjčení nabízíme i 5 kusů časopisů
o bydlení, cestování, tvořeni... V loňském roce bylo registrováno 35 čtenářů, z toho 14 dětských. Návštěvníků bylo 50.
Nejstarší čtenářka knihovny má 81 let a nejmladší 1,5 roku.
Na závěr bych chtěla jen v krátkém shrnutí poděkovat obci
Mašovice za materiální podporu. V neposlední řadě děkuji
všem, kteří knihovnu navštěvujete.
Malé oko čtenáře lze obohatit zajímavou strukturou přírodnin, kterou lze pozorovat mikroskopem každé pondělí od
17:00-19:00 v knihovně.
Budu se snažit i v tomto roce nabídnout Vám příjemné
zážitky, a to nejen prostřednictvím nových knih.
Hezké předjarní dny.
/Soňa Havlíčková - knihovnice/

Bohoslužby o Velikonocích 2022
ve farním kostele sv. Jana Krtitele
ˇ
v Mašovicích
10. dubna – KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
– 9.00 hod. žehnání ratolestí a mše sv.
14. dubna – ZELENÝ ČTVRTEK
– 17:00 hod. mše sv. na památku Večeře Páně
15. dubna – VELKÝ PÁTEK (den přísného půstu)
– 17:00 hod. velkopáteční obřady
16. dubna – BÍLÁ SOBOTA
– 18:00 HOD. Velikonoční vigilie
17. dubna – NEDĚLE
– 9:00 hod. slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ,
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ – mše sv.
Všem farníkům přeji a vyprošuji hojné Boží
požehnání!
/Josef Hudec - probošt/
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Maškarní ples – ohlédnutí
První kulturní akcí roku 2022 byl maškarní ples. V maskách či kostýmech přišla většina návštěvníků, bylo možné potkat
knížepána, kanibaly, vodníky, Sněhurku s trpaslíkem aj. Novinkou na plese byly dvě tomboly - malá a velká. Malá tombola
čítala 215 ks výherních losů. Ve velké tombole bylo možné vyhrát 2x divoké prase, živá selata na rožeň, živé sele na výkrm
a další hodnotné ceny. Všem sponzorům, kteří přispěli věcnými či finančními dary do tomboly, patří veliký dík. Výtěžek
z prodeje 10 000 Kč byl věnován na konto Lukáše Klebana do Lukova. Druhá částka v hodnotě 8 000 Kč bude použita na
výrobu vyřezávaných soch Svaté trojice, které budeme využívat jako dekoraci u rozsvěcování vánočního stromu. Věříme,
že jste se skvěle bavili a brzy se uvidíme na dalších kulturních akcích.
/Martina Pelánová - místostarostka/

Prehled
akcí
ˇ

Sber
ˇ

Velikonoční tvoření - 9. dubna

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude
probíhat ve dnech 21. – 22. 4. 2022 u Staré hospody. Od 08:00
- 18:00 hod. čtvrtek a od 08:00 – 15:00 hod. pátek. Upozornění!
Kontejnery jsou určeny pro odložení nepotřebných a dosluhujících
věcí v menším množství, nikoli k likvidaci pozůstalostí či vyklízení
domů. Pokud máte, doma větší množství velkoobjemového odpadu zajistěte si vlastní odvoz na sběrný dvůr.
Sběr starého papíru pro ZŠ Mašovice v úterý 26. 4. 2022.
/Martina Pelánová - místostarostka/

Pálení čarodějnic - 30. dubna
Dětský den - 4. června
Pouť - 25. – 26. června
Koncert Team Revival a pizza párty
29. – 30. červenec

Skorápkovník
a tvorení….
ˇ
ˇ
Velikonoce jsou za dveřmi a my připravujeme ve spolupráci se Starou hospodou
v sobotu 9. dubna od 14:00 hod. „
Velikonoční tvoření pro děti.“ V prostorách hospody si děti budou vyrábět
různé závěsy nebo zápichy do květináčů
za vydatné pomoci vychovatelek ze zdejší ZŠ. Výrobky pak navěsíme na připravené břízky před hospodu, aby spolu se
Skořápkovníkem, (ten bude letos naposled nazdoben) vytvořily velikonoční atmosféru v naší obci. Rádi bychom oslovili
šikovné tatínky a dědečky, zda by nevyrobili z dřevěných špalků zajíce různých
tvarů a velikostí, které vymalujeme s dětmi
a postavíme k rybníku u obchodu. Možná
tak vytvoříme „rekord“ o velikonoční zaječí rodinku v obci. Věříme, že dětem tímto uděláme radost.

Zájezd
do Mašovic
Víte kolik je v Česku obcí s názvem Mašovice? Čtyři. A právě
do jedné z nich jsme srdečně
zváni od místního pana starosty.
Rádi bychom uspořádali zájezd
a tím oplatili jejich návštěvu
u nás. Zájezd by byl spojen s
komentovanou
prohlídkou
města Tábor a Chýnovské jeskyně. Poté by nás v obci uvítali
občané Mašovic spolu s panem
starostem a zástupci SDH. Dle
slov tamního pana starosty se
na nás velice těší, bylo by tedy
škoda tuto iniciativu nevyužít
k navázání přátelských vztahů.
Sobota 28. května?
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Statistické údaje
Obec Mašovice má k 1. lednu 2022 celkem 531 občanů. Oproti roku 2021 se počet obyvatel obce Mašovice zvýšil
o pouhého jednoho občana. V roce 2021 se přistěhovalo celkem 15 občanů, 16 osob se odstěhovalo, narodilo se 7 nových
občánků a 5 občanů zemřelo.
Statistika obyvatel dle věku a pohlaví:
VĚK

MUŽI

ŽENY

CELKEM

0-15 let

44

55

99

15-18 let

7

5

12

18-99 let

209

211

420

Celkem

260

271

531

Statistika obyvatel dle průměrného věku:
Rok

2017

2018

2019

2020

2021

Průměrný věk

39,195

39,55

39,687

39,87

39,94

Z přehledu je patrné, že věkový průměr obyvatelstva roste, populace v Mašovicích stárne.
Věříme, že se nám podaří vytvořit lepší podmínky chystanou výstavbou a alespoň částečně tak zmírnit odliv obyvatel
a stárnutí populace. 			
/Chalupská Lenka – účetní obce/

Odpadové hospodárství
ˇ
v obci Mašovice za rok 2021
PŘÍJMY

VÝDAJE
Komunální odpad 1-12/2021
(+ velkoobjemový odpad 2x ročně)

302 210,36 Kč
15 773,34 Kč

Celkem

317 983,70 Kč

Celkem

254

Nebezpečný odpad

10 966,40 Kč

Likvidace olejů a tuků

1 210 Kč

KOV svoz

3 726 Kč

PAPÍR svoz

17 940 Kč

PAPÍR nájem kontejnerů
SKLO svoz

Příjmy od poplatníků v roce 2021
Příjmy z EKO KOM za třídění 1-12/2021
PŘÍJMY CELKEM ZA ROK 2021
OBEC DOPLÁCÍ (rozdíl P a V)

270 788 Kč
98 807,50 Kč
369 595,50 Kč
86 227,75 Kč

Děkujeme občanům za vzornou platební morálku –
k 31. 12. 2021 neevidujeme žádnou pohledávku za odpad.
Doufáme, že se nám to podaří i v letošním roce.
/Chalupská Lenka – účetní obce/

5 667,20 Kč
6 072 Kč

Vývoz a dotřídění plastů
Vývoz kontejnerů na trávu, nahrnutí větví

76 648,95 Kč
15 609 Kč

Celkem

137 839,55 Kč

CELKEM ZA ROK 2021
(včetně komunálního odpadu)

455 823,25 Kč
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