Vážení spoluobčané,
už jen dny zbývají do chvíle, kdy si
společně připomeneme a oslavíme
970. výročí od první písemné zmínky
o naší obci. Všichni jste zváni a věříme, že připravený program se vám
bude líbit a že si každý najde to, co ho
bude zajímat. K tomuto slavnému vý-

ročí se vám do rukou dostane i první
kniha o Mašovicích. Ve slovech i fotografiích se snaží vystihnout historii
i současnost místa, ve kterém žijeme.
Místa, kde dle archeologického prů
zkumu lokality Pšeničné bylo zjištěno
osídlení obce již minimálně 5000 let
před naším letopočtem. Tato kniha
rozhodně nebude žádnou odbornou

či historickou publikací, ale měla by
být pouze připomínkou dávných i nedávných událostí z naší obce a také
chceme poukázat na krásná a zajímavá místa z našeho okolí. Všem
obyvatelům naší obce i pozvaným
hostům přejeme krásně prožitý den.
MVDr. Libor Jurka, starosta obce

Program k oslavám 970. výročí založení obce MAŠOVICE
sobota 25. června 2016
13:45 – řazení průvodu
14:00 – slavnostní průvod obcí k pomníku padlých, kladení věnců,
proslov probošta Mgr. Josefa Hudce, vystoupení mažoretek
15:00 – proslov starosty obce MVDr. Libora Jurky, senátora
Ing. Pavla Štohla a starosty Znojma Ing. Vlastimila Gabrhela
15:30 – udělení čestného občanství in memoriam plk. Aloisi
Šobovi a MUDr. Ottovi Opálkovi, udělení vyznamenání
dvanácti zasloužilým členům SDH (hasiči)
16:00 – pěvecké vystoupení dětí ze ZŠ v Mašovicích
16:30 – zábava s kapelou Amatéřia vystoupení 			
Petra Martináka
20:00 – večerní zábava s dechovou kapelou Amatéři
a rockovou kapelou Crazy
Odpoledne bude moderovat známý bavič a imitátor Petr Martinák.

Neděle 26. čevna 2016
14:00 - 19:00 - posezení s dechovou hudbou SOKOLKA ze Šakvic.
Doprovodný program: (sobota)
Pouťové atrakce pro děti, malování na obličej. Stánky s drobným
zbožím: patchwork, dřevěné hračky, šperky, bylinkový stánek, košíkářství, pedig, ochutnávka vín z vinařství Zábojník (Vrbovec), občerstvení.
Výstavy:
V prostorách obecního úřadu bude probíhat výstavka fotografií z historie i současnosti naší obce. K vidění bude i mašovická
Hedvika a Johanka (významné archeologické nálezy), fotografie
a dokumentace o našich čestných občanech plk. Aloisi Šobovi
a MUDr. Ottovi Opálkovi. Výstavku svých výkresů připraví i žáci ze
Základní školy v Mašovicích.
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Byli jsme na hradě i v katedrále…
Máme za sebou zájezd, na který jistě obyvatelé naší obce dlouho nezapomenou. Měli jsme štěstí
a mohli si prohlédnout reprezentační prostory Pražského hradu a Katedrálu sv. Víta.

V nedávné době jsme měli možnost
zhlédnout v televizi reportáž o tom,
jak loni na Hrad přijel autobus občanů z Osvětiman u Kyjova, odkud
pochází a kde je zastupitelem kancléř
prezidenta Vratislav Mynář.
Osvětimanští se procházeli v reprezentačních prostorách Hradu, přestože taková prohlídka pro turisty není
standardně možná. Den otevřených
dveří pouze pro průchod těchto prostor se koná jen dvakrát v roce a stojí
se na něj fronty někdy až k Lorentánskému náměstí.
Napsal jsem tedy, jako zastupitel
obce, e-mail panu kancléři a informoval ho o letošním výročí obce Mašovice, obce, která obstála v těžkých
dobách okupace, kdy zůstala českou
obcí. Požádal jsem ho o dárek pro
občany ve formě netradičního zážitku, o možnost prohlídky reprezentačních prostor sídla českých králů
a prezidentů. Následovalo pár telefonátů a e-mailů s Kanceláří prezidenta
republiky, ve kterých jsme zjistili, že
ředitel protokolu a možný budoucí velvyslanec ve Vatikánu Jindřich
Forejt nabízí pro občany i možnost
komentované prohlídky Katedrály
sv. Víta. Po dohodě s vedením obce,
která zajistila autobus, se mohlo přistoupit k samotné realizaci zájezdu.
Zájem občanů byl obrovský, kapacitu
autobusu se podařilo rychle zaplnit.
Komentovanou prohlídku nakonec
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absolvovalo sedm desítek občanů
Mašovic. Pro komornější atmosféru
prohlídka probíhala ve dvou po sobě
jdoucích skupinách s průvodci, kteří
poskytovali podrobný výklad. Trasa
prohlídky vedla jižním křídlem Pražského hradu, kde prezident přijímá
prezidenty cizích zemí a nejvýznamnější hosty. Viděli jsme např. Hudební
sál, Zrcadlovou síň, či Brožíkův salón.
Zde byly umístěny i hodiny, které jsou
velmi známé z novoročních projevů
Gustava Husáka.
Občané si prohlédli Trůnní sál, který
často vidí v televizi, v němž jsou jmenováni ministři, soudci a velvyslanci
do svých funkcí. Od průvodce se dozvěděli, že perský koberec, na kterém
jmenování probíhá, má rozměr
50 m2. Následovala prohlídka dalších
místností Hradu, mimo jiné prostor,
kde měl kancelář prezident Masaryk, nebo místnosti, odkud úřadoval
zastupující říšský protektor Reinhard
Heydrich.
Po prohlídce Hradu proběhl přesun
do blízké Katedrály sv. Víta, kterou
jsme s průvodcem obešli po celém
jejím obvodu. Zde hodně zaujalo občany místo, kde jsou uloženy ostatky
sv. Václava, hlavního patrona Čech
a Moravy a symbolu české státnosti
a také dveře se sedmi zámky do prostor, kde jsou uloženy korunovační
klenoty. Myslím, že se akce vydařila.
Tomáš Šoba
mašovický zpravodaj č. 2 / 2016

Aktuálně z naší školy

Besídka ke Dni matek
byla na jedničku!

V sále Obecního úřadu Mašovice se
konala besídka ke Dni matek. Na programu byly scénky, dramatizace, písně
na téma „Televizní večery“, nechyběly
večerníčky, STAR DANCE, seriál Nemocnice na kraji města a další oblíbené televizní pořady v podání žáků naší
školy. Za své výkony byli odměněni
velkým potleskem. Všichni, děti i paní
učitelky, si zaslouží velkou jedničku
s hvězdičkou! 		               (mp)
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Aktuálně z naší školy

Zpěváčci z Mašovic umí!
V pátek na apríla se v sále OÚ v Mašovicích sešlo neuvěřitelných 42 dětí z naší
školy, aby potěšily oči i uši svých rodičů,
babiček, kamarádů a odborné poroty.
1. ročník
1. místo

Celá soutěž se nesla v uvolněné atmosféře, žáci se navzájem podporovali a porota
pečlivě hodnotila jejich zpěv a vystupování. Velikou pochvalu mají všechny děti,

písnička
Milan Coufal
Filip Škrdla
Jakub Komzák – Cena poroty

Vyletěla holubička
Já mám koně
If you’re happy

2. místo

Nela Pokorná
Andrea Motáčková

Žabička zelená
Když se zamiluje kůň

3. místo

Alena Badinková
Julie Korcová

Pod naším okýnkem
Brejličky

2. ročník
1. místo

Matyáš Foit

Černé oči

2. místo

Amálie Rašková
Jan Hřebeský

Kukačka kuká
Mravenci

3. místo

Zdeňka Doležalová

Ó řebíčku zahradnický

Všem dětem velmi gratulujeme k pěkným
pěveckým výkonům a děkujeme za umělecké
zpříjemnění pátečního odpoledne!

3. ročník
1. místo

které sebraly odvahu a před plným sálem
předvedly, co si poctivě natrénovaly. Porota neměla vůbec lehkou práci, ale nakonec se shodla na těchto výsledcích:

Anna Kliková
A vy páni muzikanti
Hana Čechová – Cena poroty My Bonnie

2. místo

Šimon Čech

Princezna ze mlejna

3. místo

Táňa Holcrová

Láska na sto let

4. ročník
1. místo

Jana Coufalová

Říkej mi táto

2. místo

Jan Klika

Doney Gal

3. místo

Vladimír Havlíček

Tři citrónky

Martin Čech
Adam Pfeffer

Náměšť
Tři kříže

2. místo

Kristýna Skácelová
Hana Radová

Ty a já
Kukačka kuká

3. místo

Michal Šťáva

Pověste ho vejš

5. ročník
1. místo

Mašovická škola má mnoho plánů a vizí
Čím se naše škola odlišuje od ostatních
škol a v čem je pro děti přínosná?
Otázka, na kterou zná odpověď Mgr. Vladimíra Sajtlová, učitelka ZŠ Mašovice:
Od roku 2004 je mašovická základní
škola zapojena do sítě Tvořivých škol.
Při výuce to znamená upřednostňování činnostního učení a multisenzoriální
přístup k žákům. Žáci jsou vedeni k vlastnímu úsudku a objevování a především
ke komunikaci mezi sebou navzájem.
V menších kolektivech tříd je i příznivé
klima mezi žáky i učiteli.
Naše škola je zaměřena na estetické
činnosti a je spolunositelem kultury
v obci. Během školního roku se účastníme mnoha veřejných kulturních akcí,
připravujeme se všemi žáky divadlo,
zpíváme, tancujeme, doprovázíme se
na hudební nástroje, recitujeme. Žáci
se zapojují také do okresních výtvarných
a pěveckých soutěží. Při škole také působí Mašovický pěvecký soubor pro rodiče
a bývalé žáky, který vystupuje v Mašovimašovický zpravodaj č. 2 / 2016

cích a okolních obcích.
Naše škola je již dlouhodobě otevřená pro všechny žáky, nevyjímaje děti
se speciálními vzdělávacími potřebami
a žáky mimořádně nadané. Díky dosavadním zkušenostem s integrací žáků se
zdravotním postižením pro nás není ani
myšlenka inkluze nová a na změny ve
školské legislativě platné od září 2016
jsme připraveni.
Na škole vedeme děti aktivně k používání cizího jazyka. S výukou povinné
angličtiny nyní začínáme ve 3. ročníku.
Mladší děti se s angličtinou setkávají v současné době i v kroužku anglické
konverzace pro žáky 1. a 2. třídy. Pružně
umí již v tomto věku reagovat na povely,
hrají hry, zpívají velké množství písniček
a začínají používat jednoduché fráze
v krátkých dialozích a scénkách. Děti
připravují jednou ročně náročné divadlo v angličtině pro veřejnost, reagují na
běžná a srozumitelná anglická zadání.
Závěr pravidelného inspekčního šetření
z letošního roku naší škole jednoznačně

doporučil podpořit zjištěnou výbornou
jazykovou úroveň našich žáků výukou
anglického jazyka již od prvního ročníku
a rozvíjet nadále současnou úroveň dětí
v dalších oblastech a mezipředmětových
vztazích. Od příštího školního roku proto do výuky zařadíme nejenom výuku
anglického jazyka od 1. ročníku, ale
součástí výtvarné, pracovní i např. tělesné výchovy bude vedení hodiny v anglickém jazyce. Uvažujeme i o tom, že
bychom chtěli žákům (dle zájmu rodičů)
poskytnout do budoucna i možnost připravit se na vykonání jazykových zkoušek Cambridge v pátém ročníku. Plánujeme také spolupráci s okolními školami, chceme u nás organizovat oblastní
jazykovou konverzační soutěž v anglickém jazyce pro žáky prvního stupně.
Máme mnohé plány a vize. Nyní je na
nás, učitelích, tyto vize naplňovat a uskutečňovat. Jde nám přece o spokojenost
našich dětí, ale i o to, abychom položili
pevný základ, na němž mohou žáci při
přechodu na 2. stupeň stavět.
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Velký DĚTSKÝ DEN je za dveřmi

Rok uběhl jako voda v potoce a my se opět pečlivě připravujeme na již tradiční pořádání dětského
dne pro naše nejmenší obyvatele.
Děti se mohou těšit na odpoledne
plné her a soutěží. Pochopitelně je
čeká patřičná odměna v podobě
sladkostí nebo drobných věcných
darů. Vystoupí zde oblíbený kejklíř „Čabík“ se svým vlastním programem, dále se děti mohou těšit
na projížďku v hasičském autě, ale
také nebude chybět koňský povoz
a pro ty odvážnější děti vyjížďka na
koni. Myslivecký spolek Mašovice
předvede několik plemen loveckých psů, připraví pro větší děti
střelbu ze vzduchové pistole a jistě
se pochlubí i některými ulovenými
trofejemi. Velmi oblíbená atrakce
je nafukovací skákací „Lokomotiva,“ která nemůže na dětském dni
chybět. Všechny děti dostanou
zdarma limonádu, párek a zmrzlinu. Pro ostatní návštěvníky je zajištěno občerstvení od paní Pelikánové. (mp)
Srdečně děkujeme všem sponzorům
dětského dne 2016:

Agropodnik Mašovice, a. s.,
Strabag, a. s., FCC Znojmo, E. ON Česká
republika, Zdeněk Svoboda – Stavebniny Přímětice, Hospůdka U Cvrčka,
KOVO Novák Mašovice, Ing. Tomáš
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Šoba, MVDr. Libor Jurka, Michal Černý, MUDr. Aleš Jurka,
Ing. Oldřich Šoba, Pavel Kašpar,
Pavel Pelech, Pavel Nešpor,
manželé Vonkovi, Holcrovi,
Pajskrovi, Pelánovi, Pfefferovi,
Abeskovi.
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Nechyběli jsme
ani na Flóře Olomouc

Připravujeme
23. července
Pizza párty - oblíbená akce
nejen pro děti
Rybářské závody - pro děti
u místního rybníku Velkas
27. – 28. srpna
Tradiční posvícení - nedělní
odpoledne zpříjemní dechová
hudba DUBŇANKA

V pátek 22. dubna jsme pořádali pro zájemce z naší obce zájezd
na oblíbenou výstavu květin Flóru
Olomouc. Letošní ročník pořadatelé věnovali Karlu IV. Hlavní pavilon měl připomínat muzikál Noc
na Karlštejně. Byly zde vystaveny
korunovační klenoty, trůn, hodovní
stůl i některé postavy z muzikálu.
Záplava naaranžovaných kytic tulipánů,
narcisů a lilií byla ohromující.
Ale na Flóře nejsou k prodeji pouze sazenice, stromky či keře. Bylo tu spoustu

různých stánků se spotřebním zbožím.
Myslíme, že si každý našel to své a navíc
nám přálo i počasí. Už se těšíme na další
podobný zájezd v příštím roce. (mp)

Mašovický shořápkovník zdobil náves
Na jaře rostou jak pověstné houby po dešti. Už na několika místech
Znojemska jsou k vidění skořápovníky.
Jeden z nich byl i v Mašovicích. Místní
skořápovník rozkvetl více jak šesti tisíci
šesti sty květy v podobě různě nazdobených vajec. Skořápovník se zdobil
už počtvrté. Musíme pochválit paní J.
Pelechovou, která se pustila s velkou
vervou do navlékání skořápek společně
s dalšími děvčaty. Paní M. Potácelová
byla jedna z mála, která nás zásobovala skořápkami po celý rok. Škoda,
že nemohu z pochopitelných důvodů
jmenovat všechny, co s ochotou vajíčka
vyfukovali (restaurace, jídelny). „S takovou podporou si dokáži představit, že
se jednou zapíšeme do české knihy rekordů,“ přeje si místostarostka Mašovic
Martina Pelánová. (ca)
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