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ročník 24

ˇ
Oslavíme detský
den
Velká oslava svátku dne dětí se uskuteční
v sobotu 27. května 2017 ve 14:00
hodin na místním fotbalovém hřišti.
Připravili jsme odpoledne plné her
a soutěží nejen pro starší děti, ale i pro
ty nejmenší. Chybět nebude oblíbené
barevné sprejování vlasů, projížďka
hasičskou Avií, projížďka koňským povozem, skákací hrad atd. Přijede i skupina motorkářů, kteří nám předvedou své

pekelné stroje a případné zájemce i provezou. Opět si děti mohou zastřílet tzv.
paintball a prohlédnout zemědělskou
techniku.
Letošní občerstvení zajistí paní Kopečková ze Šatova. Všechny děti obdrží zdarma
limonádu a párek.
Tímto vás co nejsrdečněji zveme
a těšíme se na hojnou účast.
/MP/

Poděkování opět patří našim sponzorům,
kteří na tuto akci finančně či věcně přispěli:
Agropodnik Mašovice a.s., PS Znojmo s.r.o., STRABAG a.s.,
FCC Znojmo s.r.o., KOVO Novák Jan Novák, MVDr. Libor Jurka,
Ing. Tomáš Šoba, Ing. Jiří Novák, Ing. Radek Vítek, Bc. Tomáš Kapinus,
manželé Vonkovi, manželé Pajskrovi, p. Cabalová, p. Tučková
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Zpeváci
v souteži DO-RE-MI
ˇ
Před Velikonocemi se konala v základní škole pěvecká soutěž, které se účastnilo 33 zpěváků ve 4 kategoriích.
Porota složená z pedagogů i rodičů neměla vůbec jednoduchou práci.
Nejlepší zpěváci v jednotlivých kategoriích:
1. ročník: Adina Foitová /Mašovice/
2. ročník: Nela Pokorná a Milan Coufal
/oba Bezkov/, Jakub Komzák /Mašovice/
3. a 4. ročník: Taťána Holcrová /Mašovice/
Šimon Čech /Bezkov/
5. ročník: Jana Coufalová /Bezkov/
Všem zúčastněným děkujeme za pěkné výkony
a vítězům blahopřejeme.
/Mgr. Růžena Bětíková/

ˇ
Úspechy
žáku mašovické školy
Žáci naší školy se zapojili do soutěže Matematický klokan, kterou pořádá Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci
s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Matematický
klokan je zařazen Ministerstvem školství a mládeže ČR mezi soutěže kategorie A - plně hrazené
z prostředků MŠMT. Žáci soutěžili v kategorii Cvrček

(2. a 3. ročník) a v kategorii Klokánek (4. a 5. ročník).
K nejlepším žákům v kategorii Cvrček na naší škole
patřili:
J. Maxera (3. ročník),
D. Šlapanský (3. ročník) a J. Hřebeský (3. ročník).
V kategorii Klokánek se nejlépe na škole umístili
A. Badinková (5. ročník),
Z. Janoušek (5. ročník) a V. Havlíček (5. ročník).

vítězové Klokana mladší kategorie

vítězové Klokana starší kategorie

V úterý 28. března jsme vyslali tři nejlepší recitátory naší
školy do oblastního kola soutěže dětských recitátorů.
V první kategorii soutěžili Julie Korcová z druhého
ročníku s básní Ivana Jirouse - Ptala se Františky Marta
a třeťák Jiří Maxera s textem Miloše Macourka - Pohádka o červených šatech s bílými puntíky. Do druhé kategorie jsme vyslali čtvrťačku Hanu Čechovou s básní
Samuela Maršaka - Zavazadlo. V sále Znojemské besedy
se sešlo více než 60 nejúspěšnějších interpretů znojemských škol a nutno uznat, že výkony byly vynikající.
V této obrovské konkurenci jsme dosáhli úspěchu.
Čestné uznání poroty za osobitý, výrazný a přirozený
projev získali ve svých kategoriích Jirka Maxera i Hanka
Čechová. Všem třem soutěžícím děkujeme za vzornou
reprezentaci školy a oběma oceněným gratulujeme
/Mgr. Růžena Bětíková/
k úspěchu!
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Dopravní výchova ve škole
Ve čtvrtek 30. března se dvůr naší školy na tři hodiny proměnil
v rušnou silnici plnou křižovatek, kruhových objezdů, semaforů
a dopravního značení. Děti dostaly kontrastní vesty a zasedly za motorová autíčka. Prakticky si vyzkoušely různé situace
v silničním provozu z pozice řidiče, ale také chodce. Ti nejšikovnější
žáci si vyzkoušeli práci dopravní policie a své spolužáky sami
upozorňovali na dopravní přestupky, kterých se dopustili. Celý
program byl velmi zábavný, interaktivní, prakticky zaměřený
a rozhodně přínosný. Lektoři se poctivě věnovali každému jednomu žáku zvlášť, aby zásady bezpečného provozu na komunikacích pochopili úplně všichni.Všichni žáci si odnesli nejen
příjemné zážitky, ale spoustu cenných informací, které využijí
v každodenním životě.
/Mgr. Vladimíra Sajtlová/

Poutˇna sv. Jana
Ve dnech 24. 6. – 25. 6. 2017
proběhne v naší obci tradiční pouť.
Letos se vše odehraje v prostorách
školního dvora z důvodu probíhající
stavby u obecního úřadu. Začínáme
sobotní večerní zábavou s kapelou
HABAKUK.

V neděli začne v 9:00 hod. poutní
mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele.
Ve 14:00 hod. zahájíme pouť
slavnostním pochodem od obecního úřadu k pomníku padlých,
kde položením věnce uctíme jejich
památku. Poté bude následovat

krátký proslov pana starosty a vystoupení žáků z naší základní školy.
Celé odpoledne vám bude k tanci
a poslechu hrát kapela AMATÉŘI.
/MP/

Bartolomejské
posvícení
ˇ
Tradiční posvícení se bude konat
ve dnech 26. 8. – 27. 8. 2017.
Posvícenská sobotní zábava
začne ve 20:00 hod. s kapelou
FREE BAND. Vše proběhne také na

školním dvoře.
V neděli se bude konat mše
svatá a po ní se mašovická mládež
vydá s kapelou VESELÁ PARTYJA
po obci zvát občany na posvícení.

Odpoledne od 14:00 do 19:00 hod
se o vaši zábavu postará krojovaná
kapela ŠARDIČANKA.
/MP/

ˇ
Rybárské
závody a Pizza párty
Zveme
všechny
milovníky
rybaření na sobotu 3. června
k místnímu rybníku VELKAS.
Závodu se mohou účastnit dospělí
a děti bez ohledu na to, zda mají
zakoupenou povolenku. Začínáme

v 6:00 hodin losováním míst
k rybaření. Čekají vás pěkné věcné
ceny za umístění, občerstvení
je také zajištěno, tak neváhejte
a přijďte s námi strávit pěkné dopoledne.

Další letní akcí pro všechny
věkové kategorie je PIZZA PÁRTY.
Kdy a kde se akce bude konat, zatím
nevíme, ale včas se termín dozvíte
prostřednictvím místního rozhlasu
/MP/

Gratulace
Znovu jsme v průběhu března až května navštívili a osobně gratulovali našim třem spoluobčanům k jejich
významnému životnímu jubileu. Byli to Rusňáková Jarmila, Coufal František a Nesnídal Petr. Ještě jednou
všem patří velká gratulace a poděkování za milé přijetí.
/MP/
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SK Baroni Baroni letos pátí
Baroni začali letošní sezónu sice
prohrou, ale v dalších zápasech
sezóny podávali stabilní výkony
a v průběhu roku okupovali nejhůře 4. místo.
Nakonec v posledním kole
svedli boj o třetí příčku s HC Stars

Ctidružice. A výsledek!? 3:0 pro
Barony. Tímto dostali pro play Off
opět HC Stars Ctidružice, který
skončil celkově na 6. místě.
Ovšem play Off mělo pro Barony brzký konec, když vypadli
hned v prvním kole 0:2 na zápasy.

Konečné umístění po play Off je
5. místo. Což je v počtu 12 týmů
pěkné umístění.
Novými mistry Finhaus ZNHL
2016/2017 jsou Kojoti Vémyslice.
www.znhl.cz
www.skbaroni.webnode.cz
/Jaroslav Kuba ml./

Fakturace výstavby sálu
Na veřejném zastupitelstvu obce
byla projednána nápravná opatření
k fakturám za stavební práce na
rekonstrukci obecního úřadu ve
výši půl milionu korun, které však
nebyly ve skutečnosti provedeny.
Doklady byly starostou chybně
odsouhlaseny jako provedené
a následně uhrazeny. Postup nebyl

v souladu s usnesením zastupitelstva obce a starosta se za nesprávný postup všem přítomným
omluvil.
Bylo dále dohodnuto, že zhotovitel díla odečte neprovedené práce
a materiál formou finančního
zápočtu vůči aktuálně prováděným
pracem.

Bude se dále kontrolovat, aby obec
platila jenom za materiál a služby,
které ji byly skutečně poskytnuty. Existuje soupis materiálu pro
výstavbu a rozpočet díla. Pokud
však nebude materiál použit,
nebude obci fakturován a dojde
tím ke zlevnění investiční akce.
/Ing. Tomáš Šoba/

Dodatek
Pan starosta MVDr. Libor Jurka jen krátce reaguje na výše uvedený příspěvek.
Práce byly sice zaplaceny zálohově dopředu, ale vše bylo řádně vysvětleno stavebním dozorem Ing. Čeledou
jak zastupitelům, tak občanům, kteří se zúčastnili posledního zasedání zastupitelstva.
Více se k této věci nebudeme vracet.

Rozvoj internetových stránek obce
Před měsícem obec rozšířila své
stránky o modul informace emailem.
Pokud obsluha stránek přidává
novinku, klikem vybere, zda-li odkaz
na zveřejnění zašle na email občanů.

Např. povinné zveřejnění případného
záměru prodeje nemovitého majetku
- odběratelé budou informováni, aby
postup obce byl co nejvíce transparentní.

Emailové adresy z hlášení byly zaregistrovány. Případní nový zájemci se mohou zaregistrovat k odběru na
www.masovice.cz
/ Ing. Tomáš Šoba/

Mašovický zpravodaj č. 2 - 2017. Registrováno pod číslem: 371300795. Bezplatný výtisk. Grafika a sazba: Kateřina Šrámková

