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Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem.
Vážení spoluobčané.
Začali jsme nový rok. Máme skoro tři měsíce za sebou.
Doufám, že všichni úspěšně. Dovolte mi tedy popřát
Vám jménem zastupitelstva a zaměstnanců obce, aby
byl pro Vás úspěšný a krásný i celý zbytek roku 2013 a
abyste ho prožili ve zdraví a pohodě.
Bohužel průběh zimy a vrtochy počasí nám
znepříjemňují pohyb po cestách a chodnících již dost
poničených výstavbou kanalizace. Snažíme se o
udržení těchto komunikací v přijatelném stavu, ale daří
se nám to jen omezeně. Žádám Vás opakovaně o
shovívavost a trpělivost. Jen co počasí dovolí,
pokusíme se štěrkem a dostupnými metodami opravit
většinu komunikací do patřičného stavu. V letošním
rozpočtu na to vyčleníme prostředky v objemu
minimálně 100 000,-Kč.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhali s odklízením
sněhu a údržbou cest a chodníků. Sami bychom to
zvládali jen stěží a to i přes to, že jsme na podzim
v roce 2012 až do 31.1.2013 umístili od Pracovního
úřadu ve Znojmě sedm, respektive osm, Veřejně
Prospěšných Pracovníků (VPP). Dalších šest postupně
nastupuje od 1.2.2013.
Běžný občan si nedovede představit, jak nesnadno se
VPP získávají. Možná Vás napadlo, že kdo bude u
Obce Hluboké Mašůvky zaměstnán jako VPP
rozhoduje starosta nebo snad zastupitelé. Bylo by to
určitě účelné a ku prospěchu, kdybychom si mohli
vybírat, ale není tomu tak.
Starosta požádá Pracovní úřad o určitý počet
dotovaných pracovních míst. Pracovní úřad podle toho,
zda má na tento účel vyčleněny peníze či poskytnuté
dotace, tato pracovní místa přislíbí. Pak nastává druhá
fáze, kdy po sehnání a doložení spousty potvrzení a
dokumentů ze strany Obce pro Pracovní úřad dochází
k vybrání vhodných kandidátů ze strany Pracovního
úřadu a k jejich poslání s doporučenkou na Obec. Tito
kandidáti musí splňovat několik podmínek, které

Pracovní úřad požaduje a kontroluje. V důsledku
nutnosti splnit tyto podmínky bylo a je prakticky
nemožné zaměstnat stejného pracovníka opakovaně
v krátkém sledu po sobě. Z důvodu toho, že je těžké
sehnat dostatečný počet uchazečů o VPP splňujících
všechny podmínky, neustále žádáme o výjimky
z těchto pravidel a Pracovní úřad nám většinou, ale ne
vždy, vyhoví. K našemu podivu, ne všichni vhodní
kandidáti tuto nabídnutou pracovní příležitost využijí.
Ať již ze zdravotních nebo jiných důvodů. Takže
musíme být spokojeni s počtem a odborností
pracovníků, kteří jsou nám „doporučeni“ Pracovním
úřadem a jsou ochotni tuto práci přijmout. Nějaké
„vybírání“, vzhledem k počtu vhodných uchazečů a
k počtu uchazečů, na které je Pracovní úřad ochoten
udělit výjimku, moc nepřipadá v úvahu. Je to
„hledání“.
Jen málo z Vás, spoluobčanů, se přijde zeptat na
problémy, které Vás zajímají a rádi byste se o nich
dozvěděli více. V naší obci funguje více „šuškanda“
než konstruktivní dialog. Proto považuji za přínosné
věnovat pár slov některým problémům „z doslechu“.
Jedním z nich, který se dá snadno vyčíst z rozpočtů
uveřejněných na
internetové stránce
naší obce, je
navýšení nákladů na
cestovní náhrady
starosty obce.
Cestovními náhradami se rozumí téměř výhradně
náhrady za používání osobního automobilu pro cesty
k výkonu práce starosty. Náhrady, tzv. stravné, u nás
v obci není zvykem účtovat, ani když by na ně byl
nárok. Od roku 2009 do konce roku 2012 se zvýšily
vykazované cestovní náhrady ze 17.598,- Kč na
33.623,- Kč v r. 2012. To je průměrně asi 2 802,- Kč
za měsíc. Tyto náhrady se vypočítávají podle státem
stanovené metodiky a jsou závislé na typu a spotřebě
vozidla a průměrné ceně pohonných hmot za určité
období. Troufám si tvrdit, že dostatečně nepostihují

všechny náklady spojené s provozem vozidla a jeho
údržbou. Vzorec pro výpočet v loňském roce je
následující:
Náhrada za ujetý km = 3,60 Kč/km + prům. spotř. na
100 km dle TP / 100 x prům. cena nafty stanovená
vyhláškou
Ze vzorce vyplývá, že za jeden kilometr ujetý služebně
pro obec je 5,60 Kč. Tato suma má pokrýt náklady na
naftu, pravidelný servis, opotřebení soukromého
vozidla a to pomíjím, že z něho dělám „náklaďák“.
Rozhodně tato částka nestačí.
Jednoduchým výpočtem zjistíte, že starosta ujede
měsíčně pro obec 500 km, tj. 22,7 km za pracovní den,
což je průměrně jedna pracovní cesta do Znojma a
zpět.
Tím chci vysvětlit, že navýšení požadovaných
cestovních náhrad způsobilo více důvodů a položek.
Jedná se o navýšení cen pohonných hmot za dané
období. Změnil se typ a výkon používaného vozidla
starostou. Množství ujetých kilometrů se mírně
navýšilo z důvodů zařizování obecních staveb, dotací a
s tím souvisejících pracovních schůzek. I v Praze a
v Brně. Zabezpečit kontinuální zásobování pracovníků
obce materiálem a nářadím tak, aby nebyly zbytečné
prostoje v práci, se nepodaří udělaným soupisem a
zajetím pro potřebný materiál jednou týdně.
Vyřizování agendy okolo obecních záležitostí vyžaduje
téměř každodenní cesty do Znojma. Nezanedbatelným
důvodem navýšení náhrad je zásobování koupaliště
v letních měsících, které starosta zabezpečuje téměř
výhradně vlastními silami a prostředky, a to i o
víkendech. Obec nedisponuje žádným vozidlem kromě
traktoru s vlečkou.
Dále jsem nepochopil, proč předchozí starosta účtoval
každou cestu do Znojma stejným počtem ujetých
kilometrů, když každá cesta do Znojma je rozdílně
dlouhá, podle toho, do které části se musí zajet a
kolikrát ve Znojmě zastavíte na různých místech.
Obíhat vše pěšky z jednoho parkoviště by mi přišlo
jako ztráta drahocenného času, který neustále nemám.
Účtovat si parkovné - ve Znojmě je minimálně 10,Kč na každou cestu do Znojma a ve
velkých městech jsou to stokorunové
částky – je u nás téměř hanba. Tím chci
říct, že parkovné se prostě do náhrad
neudává, i když by na ně byl nárok.
Nechápu, proč někdo má pocit, že by
starosta tyto náklady měl platit ze svého.
O tom všem jsem se rozepsal proto, že není možné jen
se podivovat nad tím, že některé náklady se zvedají,
ale v případě pochybností se také musíte zeptat proč a
vyslechnout zdůvodnění.

Zeptá se někdo, jak je možné, že jsme za poslední roky
(od podzimu 2010) z peněz rozpočtu obce vybudovali
tolik věcí (vynechám ty, na které jsme si vzali úvěr
nebo dostali dotaci) a přitom jsme neměli žádný příjem
mimo RUD (Rozpočtové určení daní), jako například
z prodeje pozemků, z prodeje lomového štěrku atp.?
Pokusím se připomenout:
Sociální zařízení a vestibul na
OÚ, s tím spojená oprava
kanalizace z pošty a
prádelny, cesta na hřiště a
hřbitov, vydláždění a odvodnění
příjezdové cesty na hřbitov,
oprava kříže na hřbitově, oprava
odvodnění hřiště, oprava kabin a
vodoinstalace na hřišti, dětské hřiště (úpravy mimo
dodávku herních prvků), téměř ¼ nové cesty na Nivy a
spojovačky za Novou ulicí (609 000,- Kč) jsme
zaplatili z rozpočtu obce, přemístění a úpravy obecní
knihovny, oprava sociálních zařízení na koupališti,
instalace termostatických ventilů v ZŠ a MŠ, Skladový
objekt u ČOV atd. To vše je nad běžný rámec údržby
obce. Ne, nikdo se nezeptá, to připadá všem jako
samozřejmost.
O tom, že zastupitelé přebírali obec v listopadu 2010
s dluhem okolo 1 200 000,-Kč v nezaplacených
fakturách a postupně jej rozpouštěli až do cca srpna
2011, se také nemluví. Hledají se jen „senzace“
zabývající se navýšením některých položek ve spotřebě
obce, v řádech několika desetitisíců korun, které jsou
lidem takzvaně na očích.
Že se v mnoha ohledech s rozpočtovými penězi
hospodaří lépe, ve velkých částkách, je účelově
odstrčeno do pozadí. Hledají se malicherná navýšení
nákladů, jako například, že nehodláme mrznout
v místnostech OÚ a neuspoříme tím 5 000,- Kč, zvedly
se náklady na cestovní náhrady starosty o 16 000,- Kč,
zvedly se náklady na traktor atd., atd. Je řečeno „A“ a
není dodáno „B“.
Buďte spoluobčané soudní a objektivní!!! Moc nás to,
zastupitele a zaměstnance obce, podpoří v práci.
Myslím, že se nám za poměrně krátkou dobu podařilo
udělat pro tuto obec hodně věcí.
Nelze ale stihnout vše, co bychom chtěli, a vyhovět
úplně všem!!!
Věřím, že jste znechuceni některým děním v našem
státě, ale nepřenášejme tato negativa vysoké politiky
do soužití a vztahů v obci. Komunikujme a veďme
dialog. Ptejte se, my odpovíme. Jen tak se vyhneme
zbytečným nedorozuměním, omylům a znesvářením.

S přáním krásných Velikonoc, Váš starosta

Události uplynulého čtvrt
čtvrtletí
rtletí
Volby prezidenta ČR
V lednu letošního roku proběhly volby prezidenta. V naší obci se v prvním kole zúčastnilo volby 425
zapsaných voličů, tj. 66,8 %. Ve druhém kole pak 66,14%.
Počet
hlasů
Ing. Miloš Zeman
135
Ing. Jan Fischer
100
Jiří Dienstbier
68
Prof. JUDr. Vladimír Franz 36
Karel Schwarzenberg
36
Ing. Jana Bobošíková
18
MUDr. Zuzana Roithová
13
Taťána Fischerová
11
MUDr. Přemysl Sobotka
5

Kandidát
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.

Kandidát
Ing. Miloš Zeman
Karel Schwarzenberg

Počet hlasů
314
105

Hasičský ples
Jako každoročně pořádali místní hasiči tradiční hasičský ples, který byl letos 12. ledna 2013. Hrála kapela
Freeband a akce se zúčastnilo 158 platících. Měli připraveno 72 cen. Z nich mezi první patřil divočák,
domácí kino a vysavač.
Masopust
V sobotu 9. února pořádali místní hasiči masopust. Masky nejprve obešly
vesnici a večer se konala zábava.
Dětský karneval
V neděli 17.března se uskutečnil dětský karneval, tentokrát v prostorách klubu
Boomerang. Krátké vystoupení předvedly děti z MŠ a ZŠ Hluboké Mašůvky.
Všem děkujeme za velkou účast a skvělou společnou zábavu!
Svoz objemného komunálního odpadu a elektrospotřebičů
20. – 21. března proběhl svoz objemného komunálního odpadu a elektrospotřebičů.
Zasedání obecního zastupitelstva
V úterý 29.ledna a 26. března se konalo veřejné zasedání obecního zastupitelstva za účasti 10 spoluobčanů.

Co nás čeká
Vítání občánků
V neděli 21. dubna v 14.00 přivítáme nové občánky naší obce.
Podněty na změnu územního plánu
Do poloviny dubna můžete podávat podněty na změny Územního plánu, které požadujete nebo považujete
za přínosné.
Změna pracoviště LSPP
Nemocnice Znojmo, p.o. oznamuje, že od 2.dubna 2013 dojde k přesunu
pracoviště Lékařské služby první pomoci ze Staré nemocnice
ul.Vídeňská do Nové nemocnice ul. MUDr. Jana Jánského. Ordinační
hodiny zůstávají beze změny.

Okénko do historie Hlubokých Mašůvek
Tentokrát zalistujeme v místní školní kronice a vybereme události letopočtů, které končí stejně jako letošní rok číslicí "3". Školní
kronika je nejstarší kronikou v obci, má tři svazky, nejstarší je psán zřejmě od roku 1815 (retrospektivně uvádí události od
založení kostela v r. 1680) a končí zápisy v r. 1946.
Roku 1853 dne 24. máje se konala školní zkouška za
přítomnosti jeho milosti P. Ferdinanda Schillera, kanovníka
a biskupského rady, znojemského arcikněze a školního
dozorce. Zúčastnil se také zdejší školní dohlížitel Šimon
Slonek, P. Evangin Matěj, duchovní jevišovického
velkostatku jako patronátní reprezentant, Martin Horák,
starosta a Karel Špalek, I. radní. Školní dítky byly od
zdejšího velebného pána P. Maxmiliána Stuchlého
obdarovány rozličnými knížkami. Školní zkouška byla
skončena s mnohými pochvalami.
Roku 1893: Protože jedna třída nebyla již dostačující, neboť
k vyučování bylo přihlášeno až 125 žáků, konala se dne 28.
dubna sl. c.k. okresní komise za účelem přístavby druhé
třídy. "Druhá třída zřízena budiž z dosavadních světnic
učitelových, z kuchyně pak a z komory budiž byt pro
podučitele, z chlévů záchody. Byt pro nadučitele i
s patřičnými staveními vystaven buď na parcele 280/1. Dle
toho učinil stavitel Cyrill Prokeš z Jevišovic rozpočet
přístavby na 1 450 zl. a stavby bytu pro správce školy na
2 000 zl. Přístavba započala 17. července a nová třída byla
vysvěcena dne 17. října důst. pánem Fr. Čiháčkem za
přítomnosti školních dítek a lidu (jedná se o místnost ve
"staré" škole vedle kostela, č.p. 3, dnes v majetku rodiny
Bauerovy).
Roku 1903: Na školním výletě navštívili žáci Jevišovice,
kde si prohlédli zámek a nopvě vybudovanou údolní
přehradu.
Dne 30. listopadu 1913 byl v hostinci p. Josef Karla (č.p.
120) uspořádán učitelským sborem III. Dětský den za
neobvyklé účasti obecenstva a rodičů školních dítek.
Sehráno bylo divadelní představení Velké oči, předneseny
básně, zazpívány slovácké a národní písně a žákyně
v krojích předvedly "dračky" (dodýrky peří s lidovými
zvyky). Vybráno bylo celkem 58 K.

Rok 1932/33: Místní obecná škola měla ve třech třídách
celkem 148 žáků (79 chlapců, 69 dívek), a to I. tř. - 51, II. tř.
- 45 a III. tř. 52 žáků. Římskokatolického vyznání bylo 142
žáků, československého 6 žáků. Měšťanskou školu ve
Znojmě navštěvovalo 12 chlapců a 6 dívek.
28. října se konala oslava 15. výročí samostatnosti průvodem
po vsi k Lípě Svobody (u č.p. 165) a proslovem u pomníku
legionářů Fialových na Úlehle.
17. prosince uspořádalo Rodičovské sdružení slavnost
vánočního stromku s nadílkou pro všechny žáky. Byli
poděleni sáčkem oříšků a cukroví v celkové hodnotě 800 Kč.
Rok 1942/43: Počet žáků zdejší obecné školy: I. třída - 52,
II. třída 34 žáků.
Školní prázdniny: vánoční od 18. prosince do 12. ledna,
velikonoční od 21. dubna do 2. května, hlavní od 15.
července do 2. září.
Podle výnosu ministerstva školství bylo na českých školách
zastaveno vyučování dějepisu a tyto hodiny byly věnovány
výuce němčiny, takže v 5. ročníku se žáci učili německému
jazyku 8 hodin týdně, v 6. až 8. ročníku 7 hodin týdně.
Učitelský sbor: Josef Přinosil, Jan Svoboda.
Z dalších dílů kroniky uvádíme pouze počty žáků a učitelský
sbor.
Rok 1952/53: Místní dvojtřídní národní školu navštěvovalo
74 žáků (učitelský sbor: Jan Svoboda, Marie Louštilová).
Rok 1962/63: Trojtřídní národní škola měla 75 žáků,
učitelský sbor: Jan Svoboda, Marie Louštilová, Marie
Machálková.

Zdejší rodák p. Kašpar Stehlík, vrchní policejní komisař ve
Vídni, daroval školnímu kabinetu Morzeův telegraf.

Rok 1972/73: Trojtřídní základní devítiletá škola - 1. až 5.
ročník - měla 69 žáků, učitelský sbor: Zdeněk Adámek,
Marie Louštilová, Josef Scherrer.

Na postavení chlívku pro vepřový dobytek u bytu pro
nadučitele a na cementové koryto pro krávu je počítáno s
částkou 60 K.

Rok 1982/83: Dvojtřídní základní škola - 1. stupeň - měla
37 žáků, vyučující: Zdeněk Adámek, Marie Machálková.

Rok 1923: Na schůzi obecního zastupitelstva a místní školní
rady bylo rozhodnuto zakoupit pozemek pro výstavbu nové
školní budovy. (Podrobné údaje o stavbě budou uvedeny
v dalším Zpravodaji.)
15. dubna sehrály školní dítky v hostinci p. Josefa Karla
pohádku "Maruška a 12 měsíců".
23. září sehráli místní ochotníci divadelní představení "Na
kozlanském klepáči".

Rok 1992/93: Dvojtřídní základní školu - 1. stupeň navštěvovalo 47 žáků, vyučující: Zdeněk Adámek, Marie
Machálková.
Rok 2002/03: Jednotřídní základní škola - 1. stupeň zapsáno 10 žáků, vyučující Hana Gürtelschmidtová, vych.
Hana Dohnalová.
Rok 2012/13: Jednotřídní základní školu navštěvuje 17
žáků, vyučující: Alena Kratochvílová, Dana Freyová, Petra
Komendová,
vych.
Hana
Dohnalová.

Obec zřídila obecní pamětní knihu - kroniku, funkci
letopisce - kronikáře převzal říd. uč. František Bauer.
Připravil: Zdeněk Adámek

Felis catus
Proč tento příspěvek?
Bohužel se u nás v krásné obci, obklopené krásnou přírodou, objevilo nesčetně případů úmyslného usmrcení koček a dokonce i
koťátek!
Kočka hravá společnice a mistrovské dílo přírody. Kočka je neuvěřitelné zvíře. V Evropě a v severní Americe se nyní
chová více kočičích mazlíčků než psů – přes 175 milionů. Je však ještě množství koček bez pána, zdivočelých, které také mají
koťata. Domácí kočka zůstala nejméně pochopeným domácím zvířetem. Nedostatek
porozumění je jasný.
Způsob, jak kočka myslí, je zcela odlišný od našeho způsobu myšlení. Je pravda, že
výběrově chováme kočky jako společníky, kteří jsou na nás závislí i v dospělosti, ale
ve skutečnosti je kočka domácí nejúspěšnější druh kočkovitých šelem na světě, protože
využila své genetické plasticity (přizpůsobivost životnímu prostředí). Jsou pro nás velmi
užitečné a to jak po stránce psychické, tak i po stránce užitečnosti.
Z pohledu výkonného veterináře je tento vztah citově mnohem intenzivnější, kdy
kočkám není dobře. To nás zavazuje pečovat o jejich fyzické i citové blaho.
Autorem tohoto článku je světově proslulý Dr. Bruce Fogle, DVM (doktor
veterinární medicíny) MRCVS (magistr veterinárních věd) Velká británie - Londýn
Pár slov ode mne
Lidičky, prosím Vás! Pokud nemáte tato zvířata v oblibě, nechte je aspoň žít jejich životem. Nikdo z nás nemá právo je úmyslně
trávit, nebo je dokonce usmrtit fyzickou silou. Je to odporný a hrůzný čin!
Všem je nám určitě známa Felis (Feline) terapie, kdy kočky v léčebných zařízeních psychicky, jen svou přítomností ,
pomáhají nemocným lidem.
Pokud je zvíře úmyslně, bezdůvodně usmrceno, je státní zastupitelství ze zákona povinno se těmito případy zabírat.
Děkuji za trpělivé přečtení těchto článků.

Tomášková Petra

Oslavenci v prosinci 2012, v lednu, únoru a březnu 2013
(od 75ti let výše)
prosinec 2012:
páter Gerhard Maria Walder – 75 let (farář ve zdejší farnosti v roce 2000-2003)
Veselá Marie – 84 let, čp. 144
Štětina Jaroslav – 89 let, čp. 42
Neuman Josef – 78 let, čp. 4

únor 2013:

Jelínková Marie – 75 let, čp. 109

Hasmanová Milada – 75 let, čp. 226

Vodák Karel – 82 let, čp. 236

Benada Cyril – 75 let, čp. 123

Adámková Marie – 77 let, čp. 134

Dohnalová Božena – 90 let, čp. 207

Freyová Štěpánka- 88 let, čp. 94
Krulová Miluška – 75 let, čp. 223

březen 2013:
Petrželková Marie – 79 let, čp. 36

leden 2013:
Kalendová Marie – 86 let, čp. 252
Heimlichová Anežka – 88 let, čp. 98
Vítková Marie – 78let, čp. 195

Bořilová Františka – 86 let, čp. 251
Karl František – 79 let, čp. 22
Vaňková Marie – 79 let, čp. 132
Valášek Josef – 81 let, čp. 238

Stehlík Miroslav – 89 let, čp. 15

Blahopřejeme

Novinky z knihovny
Naše knihovna měla v roce 2012 registrovaných
jsme loni zaznamenali 831 výpůjček, z toho:
- 51 naučná literatura pro dospělé
- 418 krásná literatura pro dospělé
- 33 naučná literatura pro děti
- 138 krásná literatura pro děti
- 191 výpůjček periodik
Knihovna v loňském roce zakoupila 35 nových knih za
V knihovně máme rozpůjčovánu většinu kronik. Prosíme
čtenáře.

39 čtenářů, počet návštěv knihovny činil 139. Celkem

4921Kč.
občany o jejich navrácení, aby byly k dispozici i pro další

Ze školních lavic
Vážení čtenáři, hlásí se vám opět vaši školáci, aby vám nabídli, co ve škole můžete vidět nebo co vám popřípadě ušlo a příště si
již nenecháte ujít.
V listopadu probíhala výstava v kostele, kde jsme vystavili
naše podzimní práce. Doufáme, že se vám líbily například naše modrotisky
a šité dýně - jehelníčky. 1. 11. jsme vyráběli haloweenské masky a
zhotovili jsme výzdobu na diskotéku do Boomerangu, kam jsme byli 2. 11.
pozváni na párty pro děti i rodiče. Moc se nám líbila. 7. a 14. 11. bylo
poslední plavání. Mokrá vysvědčení dostali všichni. Jsme moc spokojeni
s plaveckou školou AQUA ve Znojmě. Dne 9. 11. se ve škole montovaly
termostatické hlavice topení. Také již máme žaluzie a tak nám už sluníčko nesvítí na lavice, do monitorů počítačů, na interaktivní
tabuli a můžeme lépe pracovat. Naše práce můžete spatřit ve vestibulu školy, na internetu, či přímo ve škole, pokud nás navštívíte.
Probíhala akce podpory fondu Sidus, kde jsme přispěli na nemocné děti. 15. 11. v 16.00 byly třídní schůzky RS. Byli jsme
pochváleni, daří se nám a na každém kroku ve škole a na našich vystoupeních je to vidět.
V prosinci jsme hned 2. 12. vystoupili v kostele a 4. 12. byla čertovská besídka v MŠ. Dne 5. 12. přišel do školy
Mikuláš, dostali jsme všichni balíčky. 6. 12. jsme pekli ve škole perníky a za týden potom jsme je i s rodiči zdobili. Dne 7. 12.
proběhlo vánoční focení, fotograf nám udělal hezké fotky. V neděli 9. 12. bylo vystoupení na Obecním úřadě a snad se vám
líbilo. Adventní čas byl plný vyrábění ozdob, zdobení stromečku, výroby dárků, zpívání koled, psaní dopisů Ježíškovi, zdobení
školy. Naše práce jsme vystavovali i v kostele. Dne 18. 12. jsme jeli do divadla ve Znojmě na 1. představení.
Čertovskou besídkou, vánočním zpíváním a rozbalením dárečků 20. prosince jsme pak zakončili rok ve školce. Ve škole jsme
předvedli besídku 21. prosince. Po rozbalení dárků jsme se pak všichni sešli na diskotéce v Boomerangu, kde jsme zahájili
prázdniny. Děkujeme panu Salátovi za tuto akci, moc se nám líbila! Na Štěpána někteří z nás zazpívali u Lurdské jeskyně.
V lednu 10.1. proběhla další lekce dopravní výchovy, 17.1. třídní schůzky. 24. ledna proběhl zápis do 1.
třídy a Den otevřených dveří. Uspořádali jsme výstavu učebnic a našich prací pro rodiče. Byly zapsány všechny
4 předškolní děti, které navštěvovaly naši mateřskou školu. 29.1. jsme jeli na 2. divadelní představení a 31.
ledna bylo vydáno vysvědčení.
V únoru - 1.2. byly pololetní prázdniny. Uspořádali jsme výstavu na obecním úřadě, kde ji můžete
zhlédnout. Také na našich www uvidíte spoustu fotek z našich akcí a práce, které sami vytváříme a fotíme.
Únor byl krátký a víc jsme toho nestihli. Byly jarní prázdniny, navštívili jsme další divadelní představení a
nacvičili vystoupení na karneval.
Vaši školáci

Sportovní okénko
Po ukončení sezóny jsme se o Vánocích sešli na tradičním štědrovečerním fotbálku ve Znojmě na
tréninkovém hřišti 1. SC Znojmo. Přípravu na nastávající jarní sezónu ročníku 2012/2013 jsme zahájili 12.
ledna v hale na Pražské ulici ve Znojmě. Do haly jezdíme každou sobotu od 16 hod. Kdo chce něco pro
sebe udělat, může se k nám připojit. Nepříznivou bilanci ze závěru soutěže se budeme snažit napravit v jarní
části soutěže, kterou zahájíme doma 31. března duelem s Křepicemi.
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