Hlášení rozhlasu
Mladí hasiči
se na domácí půdě snažili dostanete i do mailu
V neděli 6. září se konal
na fotbalovém hřišti nultý ročník soutěže o Pohár
pana starosty. Do Mašovic si přijelo zasoutěžit 5
družstev z blízkého okolí.
Bylo poznat, že se děti
snažily a nebylo jim lhostejné, na kterém místě
skončí. Hlavně je potěšující skutečnost, že se
v obcích udržuje hasičská tradice. Nezbývá, než
malým hasičům popřát
do příští sezóny hodně
štěstí…..
V kategorii starší děti :
1. místo
PLENKOVICE
2. místo
MAŠOVICE
3. místo
MILÍČOVICE
4. místo
LESNÁ

Umístění
čas – 18:40 s
čas – 19:00 s
čas – 25: 30 s

V kategorii malé děti získaly
    1. místo
MILÍČOVICE
    2. místo
BEZKOV

Nový školní rok začal,
přivítali jsme 11 prvňáčků
Prvního září jsme
společně se starostou obce Mašovice  MVDr. Liborem
Jurkou slavnostně  
uvítali   do prvního
ročníku 11 nových
žáčků.
Z Mašovic to byli:
Alena Badinková,
Simona Bětíková,
Jan Frey , Terezie
Fučíková, Dominik
Holý, Jakub Komzák a Filip Škrdla. Z obce Bezkov  navštěvují  
nyní  naši školu 4 prvňáčci:  Milan Coufal,
Julie Korcová, Andrea  Motáčková  a  Nela  

Pokorná. Celkový počet žáků na škole je
nyní 52, škola je organizována jako trojtřídní.                         Dokončení na straně 3.

Od začátku letošního roku nabízí  obec
Mašovice službu zasílání hlášení obecní
rozhlasu emailem. Doposud se k této
službě přihlásilo pět desítek rodin, což
je obecně velmi dobré procento  rozšíření služby při zavádění nových služeb a
produktů.
Další občané dle jejich vyjádření velmi vážně uvažují, že si také tuto službu  
zřídí.  Zatím však neodeslali svůj email
na adresu: oumasovice.hlaseni@volny.
cz.  Obratem jim  poté začne chodit hlášení do jejich emilové schránky a mohou si ho kdykoliv připomenout.
Abych přispěl k motivaci doposud nerozhodných, věnuji láhev výborného
archivního vína tomu, kdo se k této
službě přihlásí v pořadí 65. Láhev vína
mu osobně donesu.
Tomáš Šoba

Připravujeme knihu
Jak šel čas v Mašovicích

Jistě mnozí z Vás vědí, že v příštím roce
čeká naši obec oslava 970 let od první
písemné zmínky o Mašovicích. K této
příležitosti bychom chtěli vydat knihu
o tom, jak se naše obec mění a krásní
v průběhu času.
Proto se na Vás, občany, obracíme
s prosbou o pomoc. Uvítáme různé
dobové i současné fotografie či texty
z kronik spolků, které zde dříve působily. Pokud jste ochotni nám tyto materiály zapůjčit, můžete je nosit už nyní
do kanceláře OÚ.
Předem děkujeme za spolupráci.
navštivte také náš web:

www.masovice.cz
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Na PIZZA PÁRTY se upeklo 110 pizz
V neděli 6. září se
konala oblíbená
Pizza párty. Upeklo se 110 ks pizz
v rekordním čase
3 hodin. Děti si
mohly samy uválet těsto na pizzu a
podle své fantazie
ji nazdobit. Ostatní návštěvníci si
už jen pochutnávali na objednané
pizze a na ovocné
sangrii.

Rybníček u Jednoty je
opraven, čeká na vodníka

Velkých změn v letošním roce doznala
oprava rybníčku u prodejny Jednota,
který slouží v obci jako požární nádrž.
Stavební práce – zpevnění zdí a opravu
stavidla prováděla firma STRABAG a.s.
Brno v hodnotě 415 142,58 Kč. Kolem
celého rybníčku bylo dále zabudováno
kované zábradlí za 119 200 Kč, které
zhotovila firma Kovářství a zámečnictví Kovář z Horního Břečkova.
Obec na tuto akci získala dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova ve výši
162 000 Kč.
Do rybníčku byly vysázeny lekníny a
vpuštěny rybičky, postupně přibude
zeleň a maketa postavy vodníka. Patronát nad tímto rybníčkem si vzal pan
RNDr. Zdeněk Veškrna. Prosíme občany, aby sem nevpouštěli žádné ryby
bez předchozího svolení pana Veškrny. Telefonický kontakt je k dispozici
na obecním úřadě.         
Lenka Chalupská
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Odpady v naší obci v řeči čísel
Celkové náklady na vývoz komunálního odpadu - popelnic v roce 2015 činí za období
leden – srpen 199 620 Kč, což je průměrně 24 952,50 Kč za měsíční vývoz. V roce
2014 činily tyto náklady 304 701 Kč (průměrně za měsíc 25 391,75 Kč). K 1. 1. 2014
měla obec 493 poplatníků + 8 chalupářů, tedy 501 poplatníků. Náklady na jednoho poplatníka činí za rok 2014 celkem 608,18 Kč. Poplatek za komunální odpad činí
v obci Mašovice 500 Kč na poplatníka/rok. Obec tedy na jednoho poplatníka doplácí
108,18 Kč. Jen pro informaci, vývoz jedné popelnice o objemu 110 l stojí 52,90 Kč, nádoby o objemu 240 l stojí 86,25 Kč, proto prosíme občany, aby tyto popelnice dávali
k odvozu vždy plné a ne s poloviční náplní.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad:
Rok
četnost vývozu
Nebezpečný odpad
2014
1x ročně
4 031 Kč
2015
2x ročně
13 094 Kč + 3 788 Kč

Velkoobjemový odpad
12 637 Kč
11 327 Kč + 7 650 Kč 	

Ostatní odpad (plasty, sklo, papír):
Složka
Počet kontejnerů Pronájem
Plasty
6
8 500,-- Kč
Sklo
4
0
Papír
2
2 834,-- Kč
Celkem 12
11 334,-- Kč

Náklady na vývoz v roce 2015
Vývoz
Celkem
34 086,-- Kč
42 586,-- Kč
6 624,-- Kč
6 624,-- Kč
9 568,-- Kč	  2 402,-- Kč
50 278,-- Kč
61 612,-- Kč

Celkem
16 668,-- Kč
35 859,-- Kč

Celková částka za vývoz těchto složek odpadů činí za rok 2015 celkem 61 612,- Kč.
Z této částky nám vrací společnost EKO KOM za třídění odpadu odměnu, která činila
za 1. pololetí roku 2015 celkem 18 479 Kč. Za rok 2014 to bylo například 39 770 Kč. 2x
ročně také probíhá v naší obci sběr papíru, jehož výtěžek je věnován místní základní
škole na nákup hraček a dalších potřeb (letošní výtěžek činil 8 242 Kč). Děkujeme
všem občanům za pomoc při sběru papíru. Velký dík patří opět našemu největšímu
„sběrači“ panu Milanu Cahovi.
Bioodpady - V letošním roce byl v obci umístěn kontejner na bioodpad (lokalita
Pšeničné, u RD manželů Slaných). Tento kontejner je určen pouze pro ukládání posečené trávy a listí.  Prosíme občany, aby do tohoto kontejneru nenosili větve a keře!
Termíny vývozu odpadů
Složka
Komunální odpad - popelnice
Plasty
Papír
Sklo – bílé, barevné

Četnost vývozu
1x za 14 dní
1x za 14 dní
1x za měsíc
1x za měsíc

Termín vývozu
čtvrtek – každý sudý týden
úterý – každý lichý týden
čtvrtek – lichý týden
na konci měsíce
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Nejstarším občanem
je Antonín Březina
Nejstarší občan Mašovic pan Antonín Březina
oslavil na začátku roku
2015 své životní jubileum.
Zástupci obce byli panu
Březinovi osobně poblahopřát pevné zdraví a sílu
do dalších let. V průběhu
roku následovalo ještě
několik návštěv u dalších
občanů, kteří oslavili významná kulatá či půlkulatá životní jubilea. Malou
pozornost v podobě dárkového balíčku a kytice
obdrželi všichni oslavenci.
Rádi bychom i v příštím
roce pokračovali v gratulacích. Vždyť je krásné
udělat radost našim starším občanům a dát jim tak najevo, že
se s nimi pořád počítá. Nutno dodat,
že vše probíhá se souhlasem oslavence

nebo jeho nejbližších. Pokud si jubilant
nepřeje naši gratulaci, pochopitelně to
respektujeme.

Nový školní rok začal...
Dokončení ze strany 1.
V I. třídě je samostatný 1. ročník a třídní
učitelkou se stala Olga Kociánová,   ve II.
třídě je spojený 2. a 3. ročník, třídní učitelkou je Mgr. Vladimíra  Sajtlová a ve III.
třídě jsou žáci 4. a 5. ročníku a třídní učitelkou je ředitelka školy Mgr. Růžena Bětíková.  Ve školní družině působí vychovatelka

Soňa Havlíčková. Ve školní kuchyni pracuje Zdeňka Auerová a Věra Fučíková. Paní
Auerová je zároveň školnicí a asistentkou
pedagoga ve II. třídě.
Všem prvňáčkům, ostatním žákům
školy i učitelkám přejeme mnoho úspěchů v novém školním roce!
Růžena Bětíková

Učitelky z Mašovic byly v Irsku
Díky Operačnímu programu Vzdělání pro konkurenceschopnost strávily
3 učitelky z mašovické školy (Sajtlová,  Bětíková a Kociánová) dva krásné
prázdninové týdny v irském Dublinu.
Měly tam možnost zlepšit své jazykové dovednosti na jazykové škole ATC,
kde absolvovaly čtrnáctidenní kurz
anglického jazyka spolu s ostatními
studenty z celého světa. Odpolední poznávací programy jen podtrhly

velmi příjemnou a přátelskou irskou
atmosféru. Celý pobyt uzavřela návštěva originálního irsko-českého
muzikálu Once, který jim připomněl,
že společných mezníků v kultuře a
historii obou národů je více, než bychom očekávali. Věříme, že poznatky
z tohoto studijního pobytu paní učitelky zúročí nejenom v hodinách anglického jazyka, ale také vlastivědy a
prvouky.

Zapojili jsme se

do projektu Čtenářské dílny
Čtenářská dílna bude pro děti II. a III.
třídy otevřena v pravidelných intervalech v předem stanovené hodině čtení
či literární výchovy. Smyslem těchto
hodin je především to, aby žáci měli
na čtení čas a prostor, možnost „začíst se“, vidět spolužáky číst, a upevnit
se, tak v přesvědčení, že „číst je normální“. Během roku by se taky žáci
měli zdokonalovat ve schopnostech
soustředit se na určený jev, uvažovat
a diskutovat o něm se spolužáky navzájem a lépe formulovat názory. Žáci
budou také poznávat postupně různé
literární žánry a sdělovat si tipy na zajímavé knihy, či autory knih. Své čtenářské pokroky si budou zaznamenávat, hodnotit a sledovat je.
Díky zapojení do projektu Čtenářských
dílen získala naše škola možnost nákupu knih do školní knihovny. Tato
knihovna je určena všem žákům naší
školy bez ohledu na to, zda v jejich ročníku bude projekt ověřován či nikoli.
Věříme, že naše nabídka knih ve školní knihovně naše čtenáře zaujme a
celý projekt bude pro nás všechny
přínosem.

V tomto roce ještě
připravujeme:
*8. listopadu od 14.00 v sále obecního
úřadu
BESEDA S DŮCHODCI. O kulturní program se postarají děti z prvního ročníku ZŠ a dětský pěvecký soubor při ZŠ
v Mašovicích. K tanci a poslechu zahraje již tradičně pan Miroslav Kubák.
*28. listopadu od 16. 00
Bude již třetí slavnostní rozsvěcování vánočního stromu. Zveme všechny
na horký punč a přátelské setkání se
sousedy.   Děti si budou zdobit stromeček a chybět nebudou ani oblíbené
perníčky. Chtěli bychom oslovit maminky, babičky a tety, aby nám pomohly zaplnit vánoční tabuli svými dobrotami. Ať již v sladké či slané podobě.
*6. prosince od 15.00
se mohou naši nejmenší těšit na „ČERTOVSKÝ  REJ“ hostinci U Šobů.  Se svým
zábavným programem zde vystoupí kejklíř ČABÍK a poté bude následovat volná zábava s diskotékou pro děti. Vstup
v maskách čertíků a čertic je vítaný.
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Posvícení se letos vydařilo

neční kreaci, za kterou sklidila potlesk.
Kapela SABRIN BAND byla dobrou volbou na sobotní zábavu. Novinkou bylo
i pozvání podlužácké kapely BOJANÉ
na nedělní odpoledne. Určitě si každý
z návštěvníků tradičního posvícení našel
to své. Snad mohu prozradit, že na příští
rok jsme pozvali kapelu DUBŇANKA.

Letošní posvícení se vydařilo nejen
po stránce organizační, ale i díky pěknému počasí. Pochvala patří stárkům Adamu Břínkovi a Yvoně Janků. Pod jejich
vedením se chasa zodpovědně ujala
celé přípravy posvícení od stavění máje
až po tradiční zavádění, při kterém je
doprovázela kapela VESELÁ PARTYJA.

Nenechte si ujít
Dýňová dílna
Ve škole budeme pořádat   Dýňovou
dílnu  v úterý 20. 10. od 14.00, děti si
zde budou vyrábět své dýně a další výrobky, které využijeme  k výzdobě před
domy a na hlavní návsi. Dílna se bude
konat pod vedením p. Mikuláškové a
učitelek školy, uvítáme účast rodičů či
prarodičů.

Dýňová stezka
ZŠ Mašovice ve spolupráci s OÚ Mašovice   pořádá dne 23. 10. od 18.00
DÝŇOVOU STEZKU. Sraz   bude u OÚ
Mašovice , kde maminky připraví  malé
občerstvení . Uvítáme, pokud děti přijdou v kostýmech strašidýlek a samozřejmě s lampionem. Dýňová stezka
povede přes náves, po silnici k hospodě
a na Pšeničné, uličkou kolem domku
Pajskrových, z Pšeničného přes hlavní
silnici dále   kolem domku   Kvasničkových do Branky a přes náves zpět ke  
škole. Budeme vděčni, když v tento den
ozdobíte své domy dýněmi se zapálenými  svíčkami , popř. i jinou výzdobou,
fantazii se meze nekladou!  

ŠKOLNÍ Čertovská besídka
Dne 4. 12. se bude konat v sále OÚ
od 16.30 besídka ZŠ Mašovice, tentokrát v čertovském duchu. Můžete se
těšit na pásmo dramatizací, tanečků,
písniček a básniček. Všichni jsou zváni!
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O sobotní zábavě čekalo na všechny překvapení. Místní ženy
zatančily v kostýmech
tanec Trnky - brnky
z oblíbeného filmu
Slunce, seno, jahody.
I chasa předvedla ta-

Mašovickým Baronům
se v hokeji daří
Již třetím rokem
reprezentuje SK
Baroni Mašovice
naši obec v amatérské hokejové
lize. Tato liga se
letos rozrostla
z osmi na deset
účastníků. První zápas jsme
odehráli 23. září  
proti loňskému
mistru TJ Hodonice s výsledkem 7:4 pro
Barony Mašovice. Další kolo proběhlo
o týden později a výsledek SK Baroni
Mašovice – Bastards Znojmo 6:2. Zatím
nejlepšími střelci týmu i soutěže jsou
Tomáš Popelka s pěti góly a Dan Krásný
se čtyřmi.
Více informací o našem týmu naleznete
na stránkách www.skbaroni.webnode.
cz  , kde je i rozpis našich utkání. Oficiální stránky soutěže www.znhl.cz.
Jaroslav Kuba ml.
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