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Zveme všechny naše děti, jejich rodiče a prarodiče

2. června od 14:00 hodin na fotbalové hřiště.
Budou zde připravené různé soutěže o věcné ceny, např. oblíbená
štafeta s vodou, běh v holínkách, skákání v pytli a jiné. V doprovodném programu se můžete těšit na projížďku koňskou bryčkou,
hasičským autem, jízdu na čtyřkolce nebo si zastřílet tzv. paintball.
Skákací hrad bude na téma Pirátů z Karibiku.
Občerstvení je také zajištěno. Pro soutěžící děti bude limonáda nebo
ledová tříšť, klobáska a zmrzlina zdarma.
Přijďte s námi strávit příjemné odpoledne.
Srdečně zvou pořadatelé!
Děkujeme všem sponzorům za finanční i věcné dary.
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Zápis do 1. ročníku
Ve středu 11. dubna se konal na naší škole zápis do 1. ročníku. Zápisu se zúčastnilo 7 mašovických dětí
a 2 děti přespolní, 5 dívek a 4 hoši. Na rozdíl od předchozích zápisů tentokrát děti i stříhaly, řadily obrázky podle
posloupnosti děje, důraz byl kladen i na zralost v oblasti zrakové diferenciace a na prostorovou orientaci, která
dětem činí většinou v tomto věku největší obtíže. Všechny děti musíme pochválit, protože byly šikovné a při
zápisu si vedly velmi dobře. Počet žáků na škole zůstává beze změny, protože stejný počet žáků 5. ročníku, jako
je budoucích prvňáčků, bude na konci června naši školu opouštět.
/Mgr. Růžena Bětíková/

Oslavy 111. výročí založení školy v Mašovicích
Na konci školního roku budeme slavit 111. výročí založení naší školy. Jak již bylo avizováno v minulém zpravodaji, k tomuto výročí se bude vázat hned několik akcí:
15. 6. školní akademie v 16:30 v sále OÚ Mašovice na téma „Jak šel čas v té naší školičce…..“
16. 6. fotbalový zápas bývalých a současných žáků školy – mašovické hřiště (ještě bude upřesněn čas)
21. 6. Den otevřených dveří od 8:00 do 15:00, ve 14:00 posezení s bývalými zaměstnanci školy,
výstava fotografií, školních pomůcek v tělovičně školy od rána do 15:00
23. 6. výstava v tělocvičně školy otevřena od 14:00 do 17:00
24. 6. pouťové oslavy – vystoupení Mašovického pěveckého souboru dospělých přibližně
v 14:30 a poté taneční vystoupení žáků školy
/Mgr. Růžena Bětíková/

ˇ
Príprava
na mezinárodní zkoušky
z anglického jazyka
V letošním školním roce navštěvují
jazykově nadaní žáci 4. a 5. ročníku
kroužek s názvem YLE, což je zkratka pro Young Learners English.
Cílem kroužku je připravit děti na
vykonání mezinárodní Cambridge
zkoušky z anglického jazyka.
Letos budeme držet pěsti Aničce
Klikové, Táně Holcrové a Erice Nahodilové z 5. ročníku, které v sobotu 26. května vykonají zkoušku
v prostorách Základní školy JUDr.
Josefa Mareše. Děvčata podstoupí
testování v oblasti čtení, psaní,
poslechu a konverzace s rodilým
mluvčím. Věříme, že jde o první
významný krok v oblasti jazykové
komunikace, že náročná příprava
vedoucí k získání certifikátu naše
žáky pomůže připravit na další
studia a že tato zkušenost posílí
jejich důvěru ve vlastní schopnosti
a dovednosti.

/Mgr. Vladimíra Sajtlová/

Prírodní
ˇ
zahrada - projekt ZŠ Mašovice
Když jsem v září roku 2002 nastupovala jako učitelka do mašovické
školy, měla jsem obrovskou radost, že škola založená v roce 1907 stále
žije školním životem. A nejen to. Mašovičtí svou školu neustále zvelebují. Máme nové toalety, nový nábytek, novou knihovnu i tělocvična
vypadá jinak. Nicméně okolí školy, školní zahrada zůstává z dobrých
důvodů stále stejná jako před lety. Možná se ale nyní blýská na lepší
časy, možná se i naše školní zahrada stane místem k poznávání, relaxaci a hrám. V lednu roku 2018 jsme zareagovali na výzvu Ministerstva
životního prostředí a zažádali o dotaci na vybudování Přírodní zahrady ZŠ Mašovice. V rámci tohoto projektu chceme vybudovat učebnu
v přírodě, zrenovovat pěstitelskou a ovocnou část školní zahrady. Vybudovat přírodní laboratoře - ukázkové biotopy (jezírko, střešní zahrada, bylinková spirála, květinová skalka). Přírodní zahrada by měla
sloužit dětem k výuce poznávání přírody s následným podpořením
rozvoje dětské kreativity. Hlavním skladebným principem zahrady je
její nenáročnost na údržbu a trvalá udržitelnost porostů. Tak nám držte
palce, ať naše bohulibé plány pochopí a posvětí na ministerstvu. Ať
najdeme spoustu pomocných rukou, které budeme k vybudování naší
školní zahrady potřebovat.
/Mgr. Hana Slaná/

Karolinka kap(ut)
Ve středu 18. dubna proběhl již 12. ročník legendárního běhu do
kopce známý pod názvem Karolinka Kap(ut). Také naše škola vyslala své zástupce - zdatné a odvážné děti, které chtěly strávit den
v přírodě, zasoutěžit si a zažít spoustu legrace.
Naši školu reprezentovalo více než 20 žáků. Nejlepšího výsledku
dosáhla Nela Pokorná z 3. ročníku, která v silné konkurenci mladších
dívek ze všech škol znojemského okresu obsadila krásné 2. místo.
Dařilo se také Hance Čechové z 5. ročníku, která vybojovala bronzovou medaili.
/Mgr. V. Sajtlová/
Ke krásným výsledkům gratulujeme!
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ZOO a botanická zahrada
Obec Mašovice pořádala v sobotu 12. května pro občany zájezd do Prahy. Znovu jsme zvolili městkou část
Troja. Je tam opravdu krásně, náš prožitek znásobilo i slunečné počasí. Návštěva Zoo zaujala nejen děti, ale
i jejich rodiče. Botanická zahrada byla také zajímavá, například jsme měli možnost ve skleníku Fata morgana
vidět líhnutí motýlů. Neméně zajímavá byla i degustace vín z vinice sv. Kláry, na kterou nás pozval pan starosta.
Spokojené reakce účastníků zájezdu nás potěšily. Rádi bychom v pořádání zájezdů pokračovali i v budoucnu.
Uvítáme vaše případné nápady a návrhy, kam se vypravit příště.
/Martina Pelánová/

Pout,ˇ Pizza párty a posvícení
Kapela CRAZY ROCK zahájí v sobotu 23. června od 20:00 hodin večerní zábavou Jánskou pouť. V neděli 24.
června od 14:00 hodin se vydáme společně s místními hasiči a občany průvodem k pomníku padlých k uctění
jejich památky. O pouti budou zároveň vrcholit oslavy 111. výročí naší školy. Po krátkých proslovech pana starosty a ředitelky školy vystoupí s programem Mašovický soubor dospělých. Zazpívá nám písně sourozenců Ulrychových a Hradišťanu. Poté nám žáci školy zatančí a o další hudební program se postará kapela AMATÉŘI, té
pak bude patřit i zbytek svátečního odpoledne. Občerstvení bude samozřejmě zajištěno. V průběhu odpoledne
budete moci navštívit nainstalovanou výstavu školních fotografií v místní škole, popř. si prostory školy prohlédnout.
Letní akce Pizza párty je v plánu na přelomu prázdnin. Bohužel přesné datum ještě nevíme, ale včas se ho dozvíte. Novinkou bude i diskotéka pro děti a dospělé.
Bartolomějské posvícení se uskuteční 25. - 26. srpna. Sobotní zábava bude v režii kapely SABRIN BAND od
20:00 hodin. V neděli krojovaná chasa po mši svaté bude zvát s kapelou AMATÉŘI na odpolední zábavu. Tentokrát nedělní odpoledne bude trochu netradiční. Pozvali jsme komika a baviče JOSEFA ALOISE NÁHLOVSKÉHO
a jeho kapelu KOZÍ BOBKY. Věříme, že se skvěle pobavíte.
Veškeré kulturní akce se opět budou konat v prostorách u obecního úřadu.
/Martina Pelánová/
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Z činnosti SDH Mašovice
Činnost roku 2018 byla zahájena v sobotu 27. ledna, kdy proběhl velice
úspěšný hasičský ples, kde nám k tanci
a poslechu hrála skupina Sabrin band.
Na ples se přišlo podívat téměř 150 lidí.
Z takové účasti jsme byli mile překvapeni
a doufáme, že se vám ples líbil. Věříme, že
příští rok bude zase tak hojná účast. Tímto
bychom chtěli i poděkovat obci za zapůjčení sálu a všem sponzorům za bohaté
dary do tomboly.
Dne 30. dubna jsme „ upálili“ na fotbalovém hřišti čarodějnici. Občerstvení bylo
v režii hasičů v podobě živáňské pečeně,
točeného piva a limonády. Pro naše malé
čaroděje a čarodějnice hasiči pak připravili špekáček zdarma. Děkujeme za pomoc občanům při chystání i za zapůjčení
vybavení.
Někteří pozorní občané si určitě všimli, že se něco buduje na fotbalovém hřišti. Do 3. června by zde měla
vyrůst zpevněná základna pro hasičské závody a tréninky. Tímto děkujeme Romanovi Kubákovi a Ing. Jiřímu
Novákovi, kteří hasičům ve svém volném času přišli pomoci se stavební technikou.
V sobotu 12. května jsme se zúčastnili dvou hasičských závodů. První závod proběhl v obci Bezkov v dopoledních hodinách, kde se konala okrsková soutěž. S časem 24.38 s jsme se umístili na krásném 3. místě. Druhý
závod byl v městysu Blížkovice, jednalo se o obvodové kolo, kde se postupuje na závody do Znojma. Sice se
nám útok v Blížkovicích nepovedl, ze tří družstev jsme získali 3. místo, ale závodů ve Znojmě se i přesto zúčastníme. Tímto vás rovnou chceme i pozvat 23. června do Znojma na stadion od 7:00 hod, kde se bude konat již
zmiňovaný hasičský závod.
V neděli 3. června od 10:00 hodin se koná soutěž O pohár starosty obce. Tento rok jsme zkusili štěstí a zažádali
jsme na JMK o dotaci na zásahové vybavení a vozík za automobil. Dotace byla nedávno potvrzena od starosty
města Znojma Jana Groise. Druhá dotace od MV generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky, která vyšla na začátku května, se týká nového devítimístného dopravního vozidla pro hasiče. Tato
dotace je momentálně v řízení, o které se stará Obec Mašovice.
Pro letošní sezónu jsme pořídili nové vybavení pro požární sport, jako jsou savice, koš, proudnice a nové
těsnění do všech spojek, které nám hradila Obec Mašovice. Ještě plánujeme zhotovení nových dresů a zakoupení pásků pro požární sport.
Na závěr bych chtěl popřát našemu týmu hodně úspěchů v závodech v tomto roce a hlavně abychom se ze
závodů i z výjezdů vrátili vždy zdraví domů.
/Petr Hrda/

Naši spoluobčané slavili…
Stává se milou tradicí, že blahopřejeme našim spoluobčanům k jejich životnímu jubileu. Zástupci obce pan
starosta a místostarostka byli osobně popřát hned v prvních třech měsících letošního roku několika občanům.
S jejich laskavým dovolením Vám je můžeme na fotografiích připomenout. Ještě jednou blahopřejeme
a děkujeme za milé přijetí. Ostatním jubilantům přejeme rovněž pevné zdraví a radost ze života.
/M. P./

Albína Vejdovská

Antonín Rada

Marie Nováková
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