únorový
2017
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Vážení spoluobčané,
je sice jen konec února a snad to tak zvaně nezakřiknu, když napíši, že zima se
nezadržitelně blíží ke svému konci a pro mnoho z nás začne nejkrásnější období roku.
Milovníkům zimních sportů se moc omlouvám, ale opravdu se těším na jaro a slunce,
které dodá sílu a optimismus, který je nutný a důležitý. Začnou jarní měsíce se svým
kouzlem probouzející se přírody, ale také období velkých jarních úklidů.
Zima se jako vždy podepsala na kvalitě komunikací, tam kde není položena dlažba,
to bohužel těžko změníme. Zastupitelstvo obce připravuje na letošní rok opravu
komunikace v části obce Na Kopci, kde je stav v současné době špatný a vzhledem
k počtu obyvatel v této lokalitě je oprava vyloženě nutná. Když už zmiňuji komunikace, tak
bych chtěl oznámit, že se zabýváme i tím, jak zklidnit dopravu v obci. Jednou z variant
řešení je instalace radarů z obou stran obce, požádali jsme o dotaci z kraje, tak aby to náš
rozpočet příliš nezatížilo.
Pozorní občané určitě zaregistrovali, že se snažíme bojovat s kůrovcem. Začala
těžba napadených borovic Na Nivách a to vlastními prostředky a zaměstnanci obce. Bude
se pokračovat na Kalvárii, kde už zásah bude dělat v souladu s Lesním hospodářským
plánem firma. Vytěžená dřevní hmota se prodá nejvyšší nabídce a opět požádáme
o dotaci na kraj na zalesnění a vybudování oplocenky, protože v tomto místě vznikne
hektarová paseka, citlivě se budou vybírat převážně napadené stromy. Citlivé duše se
nemusí bát, lípy a akáty určitě zůstanou a cesta ke Třem křížům zůstane nedotčena.
Z dalších investic je důležité i schválení 300 000 Kč na dokončení kabin pro
sportovce a možná se to projeví i v kvalitě výkonů našich fotbalistů. Je dobře, že není kam
sestoupit a naděje na kvalitnější soutěž budeme upínat na naši mládež, která vzorně, na
rozdíl od mazáků, trénuje.
Vraťme se však k jaru, které s příchodem jarního SLUNCE PROBOUZÍ U VĚTŠINY
LIDÍ OPTIMISTICKÉ NÁLADY A TVOŘIVÉ SÍLY. Budu rád, když se to projeví i na jednání
zastupitelstva. Přeji všem do jarních měsíců hodně sil, zdraví a elán.
Jiří Vystrčil
místostarosta

Masopust
SDH Hluboké Mašůvky pořádá v sobotu 25. února
tradiční masopustní průvod obcí za doprovodu kapely
MINET. Sraz masek 8:00 u Hasičské zbrojnice,
odchod v 8:30. Ve 20:00 bude masopust pokračovat
v sále KD zábavou se skupinou DUO CARMEN.
Připravena tombola, vyhlášení masky o ceny.
Na vaši účast a příjemnou zábavu se těší hasiči

Bohužel i přes opakované výzvy, aby nebyly nejen netkané
textilie vhazovány do kanalizace, bylo opět nutné provést její
nákladné čištění. Takto se úpravě a možným navýšením poplatků
za stočné nevyhneme! To by mělo dopad na všechny občany bez
rozdílu. Znovu tedy apelujeme, toaleta není koš!
Hasičský ples
Dne 13.1.2017 se konal hasičský ples. K tanci a poslechu hrála již tradičně skupina
Freeband. Plesu se zúčastnilo 144 platících návštěvníků + organizátoři. Zájem o tombolu
byl veliký, prodalo se na 1000 lístků. Hlavní cenou bylo divoké prase (vyhrála paní Andrea
Vodáková). Vše se podařilo a už se těšíme na příští rok.
Hokejové odpoledne
V sobotu 28. ledna proběhlo na rybníku u koupaliště hokejové sportovní odpoledne za
organizace TJ Sokol Hluboké Mašůvky a podpory Obce Hluboké Mašůvky. Akce se
povedla, účastníci se mohli zahřát nejen pohybem, ale i čajem či svařeným vínem.
Sportovní ples 2017
Organizátoři by chtěli tímto poděkovat:
– všem, kteří nám pomáhali s organizací sportovního plesu
– všem, kteří se plesu zúčastnili
– všem sponzorům
Ti, co se nemohli z nějakého důvodu zúčastnit, nemusejí smutnit, mají možnost si
zarezervovat vstupenky na příští rok, kdy se sejdeme na sportovním plesu v pátek
9. února 2018 v Hlubokých Mašůvkách.

Oslavenci v únoru 2017
(od 75ti let výše)
Hasmanová Milada, 79 let, č.p. 226
Benada Cyril, 79 let, č.p. 123
Valášková Anežka, 78 let, č.p. 238

Blahopřejeme!!
Ze školních lavic
Vážení čtenáři, máme po pololetí, ve škole na plné obrátky už běží další. Na vysvědčení
mělo 23 žáků samé jedničky, celkově bylo 5 dvojek z 222 známek. Máme tentokrát skvělé
druháky, třeťáci si drží samé jedničky, také prvňáci měli samé. Ale zadarmo to nemají,
práce mají uděláno spoustu. Své práce si vystavují na chodbách, hodnotí je, získávají
smajlíky a samozřejmě jedničky. Daří se nám držet poměrně dobré tempo ve zvládání
učiva vzhledem k tomu, že máme každý týden nějakou akci. Kromě učiva dokážou žáci
zvládnout spoustu nových písní na flétny, klávesy v kroužku, trénují i o přestávkách.
Musím je opravdu pochválit a paní učitelky taky.
Ve škole nám ve druhém pololetí přibyli 2 žáci, je nás celkem 27. V kroužcích, ve
kterých jsou zapojeni všichni žáci, pracují výborně. Všechny kroužky máme pro děti
zdarma. Turistický p. uč. Freyové má za sebou spoustu výšlapů, bruslení, sáňkování.
V keramickém kroužku budou děti pokračovat s p. Krulovou, velice jí děkuji. Za vedení
florbalu chci poděkovat p. Krejčímu, chlapci budou chodit zatím jednou za 14 dní do sálu

v pondělí v 15 hodin, podle zájmu i týdně. V tanečním nacvičují děvčata bailando, čekáme
ještě na kastaněty, se kterými chceme tanec doprovázet, bohužel ještě nedošly.
Do náboženství chodila dvě děvčata, od pololetí má pan farář děti čtyři. V mateřské škole
děkuji paní učitelce Jilkové za vzornou přípravu předškoláků a práci v logopedickém
kroužku. Na prvňácích je její práce opravdu vidět.
Naše projekty se nám daří. Čtenářská dovednost je u žáků na velmi dobré úrovni,
přispívají k tomu i podmínky, které máme. Od tohoto týdne je opět v provozu naše školní
knihovna, která je umístěna v obecní nově zrekonstruované knihovně. Děkujeme obci za
rekonstrukci. Ze školní knihovny si mohou žáci půjčovat knihy po dohodě u paní učitelky
Anety Jelínkové ve školní družině. Na konci měsíce 28.2. bude v knihovně beseda
s p. Adámkem. Projekt Kultura pro duši je v průběhu roku plněn. Ve škole zhlédneme 2x
ročně divadélko z aktuální nabídky, ve Znojmě absolvujeme 5 divadelních představení a
v červnu ke Dni dětí navštěvujeme filmové představení. Ve třídě mají žáci loutkové
divadélko, které využívají ke hrám. Nácvikem a prezentací zpěvu, flétnových vystoupení a
hrou na klávesy kultivujeme nejen sebe, ale i naše posluchače. Děkujeme za sběr. Tím se
nám daří plnit náš projekt Recyklohraní. Sbíráme víčka. Projekt Ve škole žijeme zdravě
plníme v průběhu roku. Dodržujeme pitný režim, každou přestávku mají žáci k dispozici
vodu, každý má svůj kelímek, do třídy si mohou vzít vlastní pití. Máme zavedeny pohybové
přestávky, žáci mohou být v tělocvičné třídě, mají k dispozici náčiní i nářadí. Navštěvujeme
výuku plavání se všemi žáky ve Znojmě. Žáci plní pohybové úkoly Moje rekordy, které
zaznamenáváme a vyhodnocujeme, trénují na školní olympiádu, na atletické závody,
kterých se každoročně zúčastňujeme v Základní škole v Kravsku. Máme i pro školní děti
zabezpečeny svačiny, které připravuje paní kuchařka, odebíráme z EU projektu Ovoce do
škol, odebíráme z EU projektu dotované školní mléko. Využíváme k pohybu školní
zahradu, máme pro děti pohybový kroužek a ke všemu máme zabezpečeno náčiní a
sportovní potřeby. Každý rok se také zúčastňujeme projektu Dopravní výchovy.
V průběhu roku absolvujeme lekce dopravní výchovy, žáci absolvují 4 dvouhodinové
teoretické i praktické lekce dopravní výuky. Završením je jízda zručnosti a 4. ročník
získává po testu průkaz cyklisty. V kroužku turistiky mají žáci možnost zúčastnit se výletů
na vlastních kolech.
Spolupráce celkově se všemi je výborná. Jak s rodiči, tak ostatními. Od obce
dostáváme každý rok spoustu peněz na vybavení školy, organizace myslivců, hasičů a
sportovců pro nás pořádají akce a také jsou štědří ve sponzorských darech. Děkujeme.
Spolupracujeme také s Policií ČR, měli jsme s nimi besedu, budeme mít ještě akci s HZS
a Záchrannou službou, v květnu besedu v knihovně s paní Sabolovou. Každý měsíc máme
akci pro zábavu, nějaký projektový den, vystoupení, výukovou akci a podobně. Náš
měsíční plán je opravdu nabitý. V únoru máme představení mobilního planetária,
vyhodnocovali jsme anketou Vysvědčení škole, lekci dopravní výchovy, jedeme do divadla
do Znojma a budeme mít besedu v knihovně.
Všechny akce jsou na webu vyfoceny, nyní i na youtube jsou videa vystoupení.
Kromě toho máme letošní rok skoro každý týden ve Znojemském týdnu článek.
V letošním roce chceme odprezentovat všechny naše akce, projekty, vystoupení,
zviditelnit školu jako takovou, jak jsem již psala v minulém čísle. Máme zrekonstruováno,
dobré personální obsazení, vybaveno, nastaveny všechny projekty, akce, školní
vzdělávací programy, nastavenou spolupráci, reklamu, výborné výsledky žáků, úspěchy
v soutěžích. V té poslední zrovna žáci vyhráli s paní učitelkou Dokulilovou a za vítěznou
cenu byla pořízena duchna na doskok ve skoku vysokém a pro každého účastníka
gymball.
Moc děkuji, jestli jste článek dočetli až do konce, já vím, že je to dlouhé, ale je mi
líto něco vynechat... Vždyť bych Vás ošidila o informace :-)
Mgr. Alena Kratochvílová, ředitelka školy
PS: pro rodiče nastávajících prvňáčků, už se nerozmýšlejte a dejte děti do školy k nám!! :-)

Historické okénko: Obecní knihovna v novém
Na přelomu loňského a letošního roku byla provedena úprava v zařízení Obecní knihovny.
V místnosti, která se nachází v I. poschodí školní budovy, byl opraven strop, položena
nová podlaha a místnost byla vymalována. Byly pořízeny nové stojany na knihy a nábytek.
Na úpravy získala obec dotaci z Programu rozvoje venkova JmK, zbytek byl hrazen
z obecních prostředků.
V souvislosti s těmito úpravami je vhodné připomenout historii veřejné knihovny
v naší obci, která se začala psát již v r. 1861, kdy farář P. František Poimon založil
"knihovnu školní a pro lid". V r. 1888 vznikl místní odbor Národní jednoty, který založil
vlastní knihovnu. Svoji knihovnu si po r. 1903 vybudoval také Sbor dobrovolných hasičů.
V r. 1918 byla ve škole zřízena veřejná čítárna, která měla 15 časopisů. Byla otevřena
v neděli po celý den a místnost byla v zimním období vytápěna. V r. 1919 byla sloučena
knihovna místního odboru Národní jednoty a Sboru dobrovolných hasičů. Knihovna byla
umístěna ve škole a knihovník půjčoval knihy od října do dubna každou neděli od 9,30 do
11 hodin. Nejdříve se knihy půjčovaly ve třídě, kde byly uloženy ve skříních, po r. 1945
byla knihovna umístěna v přízemí v místnosti býv. školní kuchyně. V r. 1965 byla knihovna
přemístěna ze školy do budovy č. 192 („hasičárna“), kde se uvolnily místnosti úřadovny
Místního národního výboru, které se přestěhovaly do nově postaveného kulturního domu.
Tam byla až do roku 2012, kdy byla přemístěna zpět do školní budovy.
V 70. letech minulého století byla napojena na výměnný fond Okresní knihovny,
kterou byla metodicky řízena a která proplácela odměnu knihovníkovi, nakupovala knihy,
vypomáhala při evidenci knih apod. Od 1. ledna 1997 je provoz Obecní knihovny
zabezpečován již zcela Obecním úřadem, který plně hradí provozní náklady. V minulosti
obdržela knihovna za dobré výsledky několik ocenění, mezi nimi i čestné uznání
Ministerstva kultury a třikrát čestné uznání Krajského národního výboru. Knihovna je
otevřena každou sobotu od 13,00 do 15,00 hodin, čtenáři mají možnost výpůjček ze 3 265
svazků, tří časopisů, mohou prostudovat obecní kroniky a využít veřejný internet.
Knihovnicí je Ing. Martina Vaněčková.
Připravil Zdeněk Adámek

Sportovní dění v naší obci: fotbal
Rekonstrukce fotbalových kabin: Na přestavbě fotbalových kabin je hotový
sádrokartonový strop. V současné době se provádí dlažba a obklady. Vzhledem k letošní
mrazivé zimě se zatím nedaří plnit harmonogram výstavby. Termín prvního jarního
domácího zápasu se blíží a tak pevně doufáme, že se vše stihne.
Fotbalová přípravka: Přípravka má tréninky v pátek od 16,30 v sále. Platí pro termíny:
24.2., 3.3. a 10.3.2017. Trénink nebude 17.3. jsou jarní prázdniny. Od 22.3.2017 budou
tréninky na fotbalovém hřišti a to každou středu od 17 hodin a každý pátek od 16,30 hodin.
Rozlosování soutěží přípravky ještě není známé, ale pravděpodobně se bude začínat
16.4.2017.
Muži: Muži zahájili jarní přípravu v neděli 22.ledna 2017 na hřišti s umělým povrchem
v Kravsku. Před jarní sezónou sehrají dvě přátelská utkání: 12.3. ve Slupi a 19.3.
v Prosiměřicích (bude sehráno v Mašůvkách, pokud to bude technicky možné).
Následující mistrovské zápasy:
26.03.2017 15:00 Hluboké Mašůvky - Těšetice
02.04.2017 15:30 Hluboké Mašůvky - Pavlice
Za TJ Sokol Hluboké Mašůvky připravil Zdeněk Žák
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