lednový

V říjnových volbách jste si Vy, občané Hlubokých Mašůvek, zvolili téměř celé
nové zastupitelstvo, počtem účasti 482 voliči - z celkově 639 zapsaných voličů.
Starostou obce byl pak následně zvolen Ing. Jiří Malec, místostarostové
Bc. Pavla Petrželková a Silvestr Pavlíček. Členy zastupitelstva dále jsou:
MVDr. Dalibor Boháč, Vojtěch Bořil, Bc. Zbyněk Frey, Karel Krula, Ing. Josef Stehlík
a František Vyskočil.
A jak už bývá zvykem, „nové koště dobře mete“, začalo se hned s úklidem na obecním
úřadě. Ale je třeba ještě v něm pokračovat.
Postupně se uklízí a vyklízí jednotlivé prostory budovy, ale samozřejmě se i začalo
s přebíráním úřadu.
První zhodnocení situace a následné plány činnosti se od starosty dozvěděli důchodci na
svém setkání v prosinci a po té všichni ti, kteří se zúčastnili 14. prosince loňského roku,
veřejného zasedání.
Celá zpráva je na našich internetových stránkách: www.hlubokemasuvky.cz
Co se děje nyní na radnici?
-

Přebírají se předešlé již schválené úkoly
Kontroluje se majetek obce – probíhala inventarizace
Plánuje se zvelebení obecního úřadu, aby mohl lépe reprezentovat naši obec
Rozmýšlí se nad opravou školní budovy (fasáda, výměna oken) – nejsme jednotní
v rozhodování
Plánuje se přemístění místní knihovny do budovy ZŠ (to už tady kdysi bylo)
Vyzýváme rodiče: „Řekněte nám, co Vás trápí na zdejší škole, že raději posíláte své
děti do jiných škol!“
Rádi bychom připravili dětem alespoň provizorní kluziště – bude-li mrznout.
Připravuje se druhá etapa kanalizace
Nezapomněli jsme ani na cestu na Nivách
Zastupitelstvo se chystá na vypořádání s těmi z Vás, kteří dluží do obecní pokladny
Proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka
22. ledna se uskutečnil hasičský ples

Společenská kronika
Oslavenci v lednu 2011
Marie Kalendová – 84 let, čp. 252
Anežka Mihalíková – 89 let, čp. 180
Anežka Heimlichová – 86 let, čp. 98
Miroslav Stehlík – 87 let, čp. 15
František Svoboda – 83 let, čp. 234
Blažena Škvareniaková – 84 let, čp. 224

Blahopřejeme

Sňatek v loňském roce uzavřeli

Soňa Dobíšková – Pavel Kamarád
Larysa Veithová – Jaromír Frič
Hana Mandátová – Miroslav Illek
Věra Kamarádová – Lukáš Radnický
Jana Valášková – Pavel Kamarád
Zuzana Schikorová - Rostislav Mičan
Dagmar Vidoňová – Jan Hudec

V roce 2010 se narodilo 10 chlapců a 2 děvčata
Matyáš Radnický
Martin Dokulil
Dominik a Jakub Hykšovi
Kryštof Jarosch
Jakub Svoboda
Miroslav Auer
Martina Kamarádová
Martin Páleník
Vojtěch Procházka
Jan Bořil
Laura Trejbová

Rozloučili jsme se:
v květnu s Františkem Stehlíkem, 82 let
v červenci s Marií Valáškovou, 67 let
v září s Josefem Kamarádem, 92 let
s Jiřím Pšejou, 70 let
s Vladimírem Kazderou, 56 let
v říjnu s Josefem Petrželkou, 55 let
s Františkem Vrátilem , 62 let

POZOR, POZOR!
Již můžete platit za odvoz popelnic a za své psí miláčky.
POPELNICE: osoba 400,- Kč, rekreační objekt 400,- Kč
PES 100,- Kč
(POPLATKY SE NEMĚNÍ)

Děkujeme všem, kteří si odklízí a nadále i budou odklízet sníh
před svými domy.

Co se šušká?
-

Chystá se velká maškarní merenda včetně večerního bálu

-

Na „spadnutí“ je i vytvoření spolku rybářů

Vydává OÚ Hluboké Mašůvky, zpracovala: Bc. Pavla Petrželková, čerpáno z podkladů místní kroniky

