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zpravodaj
Když se ozve v máji hrom, chyť kámen anebo strom.

:

Zprávy ze správy

Zbyněk Frey :

Vážení spoluobčané, milí čtenáři! Jaro nabralo na obrátkách, a tak si teď už neradi
vzpomeneme na ranní jinovatky či zamrzlé kaluže. K měsíci květnu, k oslavám lásky a života,
patří ale i oslavy osvobození a míru. Další číslo zpravodaje proto věnujeme zvláště tématu
bezpečnosti.
V posledních měsících bohužel někteří z nás byli terčem násilného vstupu na soukromý
pozemek. Mj. i proto jsme se zastupiteli přijali nařízení zákazu podomního a pochůzkového
prodeje a zpravodaj doplňujeme samostatným článkem se statistikami o činnosti Policie ČR při
zajišťování pořádku v loňském roce. Zodpovědnost za bezpečnost nás a našich nejbližších je
ovšem i na každém z nás. Je proto potěšitelné, že bezpečnostní a kamerové systémy jsou
nejen díky příznivé ceně i v domácnostech čím dál větší samozřejmostí. Vždyť s chytrým
telefonem dnes můžeme nežádoucí pohyb v objektu detekovat již se zařízením od tisíce korun
a bez dalších paušálních nákladů!
Ke zvýšení bezpečnosti v obci by mohly přispět i kamery ve veřejném sektoru. Zde
ovšem narážíme již na další legislativní rámec, a to ochranu soukromí a osobních informací.
S tím úzce souvisí i na obci zaváděné nařízení z EU, a to GDPR (právní rámec ochrany
osobních údajů). To by mělo chránit především vás občany, aby se po firmách a organizacích o
vás zbytečně “netoulaly” zneužitelné informace. S bezpečností tak souvisí i nedávno proběhlý
audit z Kraje či kontrola krizové připravenosti spojená se školením. Kvůli zvýšení bezpečnosti
připravujeme i aktualizaci dopravního značení. Zastupitelstvo uvažuje (mj. opět i na základě
vašich podnětů a žádostí) o zavedení zpomalovačů provozu (tzv. retardéry), “vyzónování” cest
mimo hlavní komunikaci omezením maximální rychlosti “30 km v hodině” a omezením
maximální možné tonáže “do 3.5 t”, zákazu průjezdu či zavedením dalších zrcadel a obnovení
značení předností v jízdě. A to jsou změny, které se dotknou nás všech. Budeme proto zvláště
vděční za váš názor.
S bezpečností pak samozřejmě souvisí i kvalita veřejného osvětlení. Po menším zdržení
kvůli výrobě a dodávce aktuálně používaného typu svítidel jsme v prvním květnovém týdnu
zahájili opravy a další fázi výměn starých typů a rozšíření osvětlení na vytipovaná místa nová.
V nejbližších týdnech čekáme konečně i instalaci rozšíření obecního rozhlasu ve třech vámi
navržených lokalitách.
Z dalších aktualit výběrem: v dubnu byly dostavěny chodníky na konci obce směrem na
Jevišovice. V dalších úsecích kolem hlavní komunikace chceme pokračovat v nejbližších
měsících. Byl přemístěn Pomník tragicky zahynulých vojáků od prodejny Jednoty na hlavní
náměstí (na původním pozemku se změnily majetkové dispozice). Byly zahájeny práce na
koupališti, začátek sezóny už všichni netrpělivě očekáváme. Stále probíhá nucená těžba

spojena s údržbou proschlého lesního porostu v důsledku dlouhodobého úbytku dešťových
srážek v kraji. A též jsme zahájili pravidelnou údržbu zeleně sečením.
Na závěr tohoto úvodníku se krátce zastavím ještě k situaci ohledně dotací: na základě
průběžně připravovaných a aktualizovaných žádostí jsme mj. získali dotaci ČEZ na liniovou
výsadbu stromů ve výši 109 tisíc, z Ministerstva pro místní rozvoj 750 tisíc na opravu
komunikací na Kopci. Každoročně využívaná dotace “VPP” (na veřejně prospěšná místa) byla
Úřadem práce letos (s ohledem na nízkou nezaměstnanost a rekordně vysokou uplatnitelnost
uchazečů) podpořena jen jednou pozicí, mj. i proto jsme požádali o dotaci z dalšího programu
SÚPM (společensky účelná pracovní místa) a získali podporu na jedno další pracovní místo na
6 měsíců. Ale i tak dostatečný pracovní fond musíme řešit dalšími smlouvami na dobu určitou či
dohodami o provedení práce individuálně.
Další sledované dotace (zvýšení separace odpadů, vybavení hasičské jednotky,
rekonstrukce dvora KD či na podporu zajistění čistoty cyklostezek nebo pořízení elektrické
tříkolky) jsou ještě v jednání. U všech zmiňovaných dotačních titulů se musíme po příslibu
peněz zaměřit především na jejich efektivní využití. Velmi důležitou dotací může být i podpora
zadržování vody v krajině - pracovně projektu říkáme “revitalizace údolní nivy, II. fáze”. Na
projektovou přípravu na tuto akci máme v rozpočtu vyhrazenu částku 350 tisíc Kč. K rozpočtu
se proto tedy ještě krátce vrátíme v následujícím článku.

:

Rozpočet na rok 2018 schválen

Jiří Vystrčil :

Na posledním jednání zastupitelstva obce byl schválen rozpočet, který je hlavním dokumentem
týkající se ekonomiky obce. Návrh rozpočtu byl v souladu s pravidly vyvěšen na úřední desce a
bylo možné se k němu vyjádřit, nepřišla žádná připomínka a schválená verze je k nahlédnutí na
webových stránkách obce.
Největší částky z rozpočtu jsou určeny na vybudování inženýrských sítí od kovárny po
odbočku na koupaliště a s tím spojená rekonstrukce povrchu silnice směrem na zemědělské
družstvo. Další významnou akcí, která je spojena s dotací, je oprava místní komunikace na
Kopci. Ta je rozdělena na dvě etapy, které budou realizovány letos. Přijetím rozpočtu jsme se
zavázali, že konečně opravíme náměstíčka podél hlavní silnice, a to u Bořilů a Vidoňů. Cílem je
dokončit napojení chodníků a řešit i odvodnění při větších lijácích.
V rozpočtu se nezapomnělo ani na rozhlas a osvětlení, část prostředků byla vyčleněna
na vydláždění hlavní cesty na hřbitově i dokončení vjezdů u chodníků směrem na Jevišovice.
Velkým problémem zůstává boj s kůrovcem. Borovice dále schnou, je velké sucho a dál se musí
kácet. V tom suchu, které nyní panuje, se sazenice bez zalévání ani nechytnou. A dalším
problém je, že když se těží zbývající borovice, nelze se vyhnout problémům poškození nových
zasázených sazenic. Peníze na nákup nových sazenic a vybudování oplocenek máme, je nutné
jen správně vybrat dobu na sázení.
V závěru příspěvku chci poděkovat všem, co se aktivně zapojili do akce Ukliďme Česko.
Je radost sledovat, že jsou sousedé, kterým není jedno, jak to v okolí Mašůvek vypadá.
Poděkování patří zvláště organizátorům Ivošovi a Vojtovi, kteří se této funkce výborně zhostili.

:

Poděkování hrkačům

:

Poděkování hrkačům od p. faráře: “Poděkování a přání. Děkuji všem "hrkačům" za jejich službu
hrkání v období velikonočního Tridua - od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty. Těším se opět na
příště v roce 2019. Všem farníkům a občanům pak přeji požehnané prožití velikonoční doby.
S požehnáním pro všechny…” P. Stanislav Váša

:

Floriánská pouť a sázení lípy

:

Na svatého Floriána, tuto neděli 6. května dopoledne, proběhne hasičská mše
a pouť a v 11 hodin před hasičskou zbrojnicí za doprovodu české hymny
v podání dětí naší školy zasázíme pamětní lípu.

:

Odhalení pomníku a májový průvod :
Májový průvod 7. května v pondělí od 18:00 zahájí slavnostní odhalení nově
přestěhovaného a zrekonstruovaného Pomníku tragicky zahynulých vojaků.
Společně položíme věnec, akt opět doprovodí děti školy hymnou a mávátky.
Společně se pak vydáme do šutrárny, kde bude zajištěn oheň a občerstvení.

:

Den matek

:

V neděli 13. května od 14:00 se v sále kulturního domu koná Den matek. Mimo
další doprovodný program nás čeká vystoupení dětí ZŠ a MŠ Hluboké
Mašůvky.

:

Memorial Ctibora Čermáka

:

V pátek 18. května v 11:30 zahájíme po dvacetisedmi leté pauze ve
spoluprácí s obcí Ratiboř branný závod: Memorial Ctibora Čermáka.
Ve škole bude ředitelské volno. Po soutěži bude následovat společný
program do nočních hodin. Aktualizované informace naleznete na
webových stránkách na adrese www.hlubokemasuvky.cz/memorial .

:

Výlet na Bítov

:

V sobotu 19. května v 10:00 pak společně doprovodíme hosty
z Ratiboře samostatným autobusem na Bítov, kde na rozhledně, v zoo
či na prohlídce hradu strávíme ještě společné odpoledne, než se rozloučíme a vrátíme.

:

O s l a v e n c i v březnu, dubnu a květnu 2018
(od 75-ti let výše)
Petrželková Marie, 84 let
Vaňková Marie, 84 let
Bartoň Antonín, 78 let
Valášek Josef, 86 let
Tymeš Jiří, 78 let
Krejčí Jaromír, 80 let
Kroupová Jiřina, 89 let
Krejčová Marie, 84 let
Pospíchal Bohumil, 75 let

Vodáková Marie, 84 let
Illková Marie, 84 let
Valášek Jan, 77 let
Gregorová Marie, 80 let

Bla

řej

!

:

: Zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku

:

Se souhlasem si dovolujeme citovat ze zprávy o vyhodnocení dohody o spolupráci při
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku za rok 2017: V průběhu uvedeného
období bylo v obci Hluboké Mašůvky ze strany Policie ČR šetřeno celkem 9 trestných činů,
z toho 4 x krádež, 2 x výtržnictví, 1 x vydírání, 1 x zanedbání povinné výživy a 1 maření výkonu
úředního rozhodnutí. Dále bylo v uvedeném období (rok 2017) šetřeno ze strany Policie ČR
celkem 10 přestupků, z toho 5 x přestupek proti majetku, 2 x řízení vozidla pod vlivem alkoholu,
1 x přestupek proti občanskému soužití, 1 x řízení vozidla pod vlivem návykové látky a 1 x
přestupek v dopravě. V průběhu roku 2017 byly policií v obci Hluboké Mašůvky šetřeny 4
dopravní nehody.

:

Výběrem z dalšího dění na obci

:

● Pošta Partner v budově obecního úřadu změnila od 1.3. otvírací dobu následovně:
PO 8:00 - 11:30 13:00 - 17:00 ÚT 8:00 - 11:30 ST 8:00 - 11:30 13:00 - 17:00
ČT 8:00 - 11:30 PÁ 8:00 - 11:00
● Rozloučení se zimou společným bruslením proběhlo 4.3. na vodní ploše před
koupalištěm, upomínkové video naleznete na webových stránkách obce na adrese
www.hlubokemasuvky.cz/prezentace
● Dětský karneval se konal v sále KD v neděli 11.3. pod taktovkou mistra Jonáše.
● V týdnu 19. - 23.3. proběhl jarní svoz velkoobjemového odpadu, další bude na podzim.
● 22.3. proběhlo po zimě blokové čištění ulic a chodníků strojní technikou.
● 24.3. proběhlo Ukliďme Česko, tentokrát v lokalitě Na Hájek.
Další akce bychom se chtěli účastnit zase příští rok, tentokrát
snad i v lokalitě Čížovky a Šutrárna.
● 14.4. se konala vycházka k Čertovi a Baronovi na špekáček.
● 30.4. se konala Čarodějná stezka od školy na hřiště Na Nivách,
kde proběhlo večerní pálení čarodějnic.

:

Kalendář a aktuality na webových stránkách

:

Chcete být průběžně informování o hlavních aktualitách z obce? Chcete vědět o kulturních
akcích dostatečně dopředu? Již v prvním čísle zpravodaje letošního roku vyšel souhrnný
přehled plánovaných akcí. Ten je ale samozřejmě průběžně doplňován. Na webových stránkách
obce http://www.hlubokemasuvky.cz/aktuality tak můžete najít aktualizovaný program akcí i
sdílený kalendář.

: Historické okénko: M e m o r i á l

Zdeněk Adámek :

Po mnohaleté prodlevě se v letošním roce koná VII. ročník Memoriálu Ctibora Čermáka.
O tomto mladém hrdinovi jsme psali již v dřívějších vydáních našeho Zpravodaje. Proto
připomeňme pouze několik údajů.
Ctibor Čermák se narodil 6. května 1926 ve Znojmě, kde také navštěvoval české školy.
Po obsazení Znojma a jeho připojení k Německé říši v říjnu 1938 byly ve Znojmě české školy
uzavřeny. V Hlubokých Mašůvkách se podařilo otevřít českou měšťanskou školu, kam docházeli
žáci z okolí a také ze Znojma. Školní docházku zde dokončil také Ctibor Čermák, poté nastoupil
do Zlína do učiliště Baťových závodů. Po vypuknutí Slovenského národního povstání přešel na
Slovensko a vstoupil do partyzánského oddílu. Když bylo povstání potlačeno, přešel s ostatními
spolubojovníky do Beskyd. Při plnění bojového kolu - záchraně vysílačky shozené sovětským
letadlem pro partyzány - dne 21. února 1945 tragicky zahynul. Je pochován na hřbitově
v Ratiboři.
V r. 1947 byla na Novém Hrádku odhalena pamětní deska znojemským skautům, kteří
zahynuli během II. světové války. Je tam uvedeno také jméno Ctibora Čermáka. 9. května
1959 byla na budově školy v Hlubokých Mašůvkách odhalena Ctiboru Čermákovi pamětní
deska. 9. května 1970 byl v Ratiboři odhalen Ctiboru Čermákovi pomník. Od toho roku také
započaly vzájemné návštěvy žáků, představitelů obce i rodičů Ratiboře a Hlubokých Mašůvek.
K uctění památky Ctibora Čermáka - partyzána Borise - se rozhodli v r. 1980 v Ratiboři
uspořádat Memoriál, kterého se zúčastnili také žáci z Hlubokých Mašůvek. V r. 1984 se konal II.
ročník Memoriálu, mezi sedmi zúčastněnými družstvy škol obsadili žáci naší školy 3. místo (N.
Krejčová, Zd. Krejčová, Br. Fruhwirt, P. Brázda) a 4. místo (D. Krejčí, Zb. Grois, E. Kamarádová,
D. Tejralová).
III. ročník Memoriálu se konal v r. 1985 v Hlubokých Mašůvkách za účastni družstev
z Ratiboře, Kravska a Hlubokých Mašůvek. 1. místo a putovní pohár (broušenou vázu) získalo
družstvo 4. ročníku naší školy.
V r. 1987 se konal IV. ročník v Ratiboři, kde družstvo 3. ročníku ZŠ Hlubokých Mašůvek
obsadilo 8. místo, ale velmi úspěšné bylo družstvo 4. ročníku ve složení: R. Krejčí, R. Holinsky,
J. Vodáková, L. Šimečková, které obsadilo 1. místo a naše škola se tak stala podruhé držitelem
putovního poháru MNV Ratiboř.
V následujícím roce byl jubilejní V. ročník Memoriálu (běh, střelba ze vzduchovky, hod
granátem, orientace, poznávání rostlin, znalost první pomoci) uspořádán v Hlubokých
Mašůvkách. Každá ze zúčastněných škol (Ratiboř, Kravsko, Hluboké Mašůvky) vyslala tři
čtyřčlenná družstva. Nejúspěšnější byla hlídka naší školy, která ve složení: L. Dvořák,
D. Pikartová, R. Dohnal, P. Zivčák obsadila 1. místo. Protože šlo již o třetí vítězství v tomto
Memoriálu, získali tak naši žáci natrvalo putovní pohár, věnovaný MNV Ratiboř. Dobré bylo
umístění i dalších dvou našich družstev, která obsadila 4. a 5. místo (z 9 zúčastněných).
28. května 1989 byl uspořádán VI. ročník Memoriálu - jako soutěž v běhu, ve střelbě ze
vzduchovky, v hodu granátem na cíl, ve znalosti poskytování první pomoci a poznávání rostlin.
Byl to poslední ročník tohoto závodu, vzájemné návštěvy škol pokračovaly ještě do roku
1994, kdy se konal poslední zájezd do Ratiboře. O další vzájemné návštěvy a spolupráci škol
nebyl zájem.
Proto je potěšitelné, že se vedení ZŠ Hluboké Mašůvky v letošním roce rozhodlo obnovit
konání Memoriálu a ujalo se s velkou zodpovědností jeho uspořádání v Hlubokých Mašůvkách,
a to za účasti hostujících škol Ratiboř, Kravsko, Jevišovice a pořádající školy Hluboké Mašůvky.

:

Přezdívky našich občanů

Zdeněk Adámek

:

Občané mají různá příjmení, kterými se rozlišují příslušníci různých rodin. Některá příjmení se
vyskytují jen ojediněle, některá velmi často. Nejčastějším příjmením v Hlubokých Mašůvkách je:
Bořil - Bořilová
Krula - Krulová
Vodák - Vodáková
Drozd - Drozdová
Dvořák - Dvořáková
Frey - Freyová
Krejčí - Krejčová
Kroupa - Kroupová
Kamarád - Kamarádová
Petrželka - Petrželková
Stehlík - Stehlíková
Svoboda - Svobodová
Aby bylo snazší odlišování především osob se stejným příjmením, stalo se vžitým zvykem
přidávat některým osobám přezdívky - „přídomky“, které vyjadřovaly např. povolání, nějakou
tělesnou či charakterovou vlastnost, zálibu, podobnost s jinou osobností, podle často
používaného slova danou osobou, apod.
Pro zajímavost uvádíme – bez hanlivého podtextu – některé přezdívky našich občanů.
Např.: Ápíčko, Azur, Babič, Babička, Babuš, Balderis, Balú, Belmondo, Bosňák, Bubuš, Burča,
Camra, Cirda, Ciza, Cviky, Čaky, Čýryfuk, Čučkin, Datel, Dikaprio, Dydy, Fofi, Fous, Grop,
Guláš, Hoblík, Homáč, Ještěr, Kapr, Kiki, Knébl, Knedlik, Kocour, Kokáč, Kolombo, Komunista,
Kostelník, Kozel, Kozlik, Kukis, Kujon, Kuzma, Kvašňák, Lapko, Lepítko, Lorenc, Lopen,
Melesio, Momák, Mongol, Morák, Mozek, Nášlapa, Nohavička, Osmák, Paroubková, Petliček,
Petunek, Piňda, Piskoř, Podschoďák, Potok, Potůček, Prokurátor, Prubl, Rubik, Směták,
Spenser, Spojka, Stréček, Sumec, Šao, Šelma, Šmák, Šušňa, Tesil, Tetys, Třpytka, Tydlitát,
Večerníček, Vemínko, Zrzoun, Žába, Žabák, aj.

:

Ze školních lavic

Alena Kratochvílová :

Vážení čtenáři, ráda bych zodpověděla otázky, které mi pokládáte, bude jistě užitečné je
zveřejnit a zodpovědět takto hromadně. Vycházím také z dotazníku pro rodiče, který jsem vám
dala. Děkuji za odpovědi, podněty a vyplnění dotazníku. Kdo ho nedostal a rád by ho vyplnil,
nechám ještě na Vás, mám ho ve vestibulu školy a box na vhození je také tam.
Ptáte se mě na počet dětí, učitelů a rozdělení na příští rok. Každý rok podle počtu žáků
měním složení tříd, je lepší, když jsou žáci každý rok pohromadě jinak. Hlavně jde o počet ve
třídě, letos bylo 14 a 14. Určitě opět 2 třídy a v MŠ také, počet bude podobný, složení učitelů
také. Paní učitelka Freyová bude ještě na mateřské, takže bude pokračovat paní učitelka
Rehová a vrací se po mateřské paní učitelka Jilková mladší. 17.4. se uskutečnil zápis do
1. třídy, máme 3 předškoláky. Zápis do MŠ bude 15. května, podle předběžných odhadů by
mělo být ve škole celkově více dětí než letos. Odchází totiž jen jeden páťák a do MŠ by
mohlo předběžně přijít osm nových dětí.
Úvazky vždy kombinuji do ZŠ i MŠ, každý rok je třeba, aby někdo byl na polovinu úvazku
v MŠ a na polovinu v ZŠ, má tím úvazek celý a na polovinu do školky a polovinu do školy by se
těžko někdo sháněl. Proto vždy chci, aby měli učitelé vzdělání jak pro MŠ, tak ZŠ. Vyžaduji
aprobovanost a zatím se to daří. Nikdo neaprobovaný zatím neučil. S limitem zaměstnanců
daným krajem tak vycházíme, a tím máme pokryté finance na učitele.
Děkujeme za schválený rozpočet pro školu na letošní rok 450 tisíc, provoz takto
pokrýváme bez problémů, daří se nám ještě i ušetřit, a tím pořídit do školy drobné opravy a
materiál sami. Na větší položky oprav a např. havárii dostáváme od obce rozpočet navýšen. Již
teď v únoru jsme dostali 20 tisíc na opravu elektrického rozvaděče. Další finance od rodičů,
sponzorské příspěvky využíváme vždy ten rok, kdy je dostaneme, aby si je užily ty děti, kteří
rodiče nám dar dají. Za loňský rok jsme darovací smlouvou dostali 28 625 Kč, za vše byly
pořízeny hračky do mateřské školy, do družiny, materiál a pomůcky do školy základní. Kromě
těchto peněz taky moc děkujeme za sběr papíru.
Také mnou vložená půjčka pro školu 120 000 Kč v roce 2012, za kterou byly
nakoupeny školní lavice a položeno lino do vestibulu a na schody, již je víc jak z poloviny
splacena, zbývá 43 463 Kč. Je splácena Sdružením rodičů ze sponzorských darů základní

školy. V příštím roce bych chtěla využít financí opět z EU. 28.2. byla vyhlášena nová výzva
šablon pro MŠ, ZŠ, ŠD. Je třeba již obnovit některé počítače, je možnost využít další finance na
pokrytí mimoškolní činnosti, klubů, vzdělávání pedagogů, nové metody vzdělávání, vzájemné
spolupráce pedagogů i napříč školami a podobně. Na tzv. šablonách jsem začala již pracovat,
budeme pokračovat přesným rozpočtem pro jednotlivé šablony, využijeme je jak pro MŠ, tak ZŠ
i ŠD. Podaří se tak opět modernizovat výuku, získat finance pro projekty školky i školy.
Byla navázána spolupráce s panem ředitelem Příhodou ze Skalice, který školu navštívil
v rámci spolupráce škol právě ve výše zmíněném projektu šablon. Konzultovali jsme učební
plán, výhody malotřídky, praktické otázky a možnosti spolupráce třeba i při projektech EU. Naše
školy jsou podobné velikostí i počtem zaměstnanců.
Na Den učitelů 28. března jsme pořádali jako jeden ze zábavných dnů, které pro žáky
děláme v průběhu celého roku. Tento den stejně jako ostatní, Den naruby, Den nanečisto, MDD,
Den bez učitele, Spaní ve škole a další, je pro žáky odměnou za práci, odměnou za vystoupení
na akcích školy a obce, kterých je v roce až 12. Tento Den učitelů netradičně využíváme na to,
jak žákům osvětlit práci učitelů a tak si ji sami vyzkouší. Žáci učí učitele, zábavná forma výuky,
kdy žák vysvětluje látku, vybere si téma, připraví si pomůcky na výuku, sestaví skupiny žáků a
učitelů. Dostane úkoly ke splnění, připraví výuku pro žáky na dané téma, připraví si formy
hodnocení o odměn, sám rozhoduje. Tato akce byla nová, moc se podařila a děti moc bavila. A
nás taky.
Z dalších akcí vyberu ještě Třídní kolo Slavíčka ve zpěvu, Matematickou olympiádu
Klokan, výukový program sférického kina Přátelé lidského těla. Ve školním kole Slavíčka
zvítězila Eva a Alena Freyovy. Byly nominovány do okresního kola 10. a 11. dubna.
Gratulujeme. V matematické olympiádě dokonce Eva Freyová porazila třeťáky, kteří mají s její
druhou třídou společnou kategorii Cvrček. V další kategorii Klokánek pro 4.a 5. ročník vyhrál
taky čtvrťák, Maxmilián Matoušek.
Dále pracujeme na našich Rekordech, žáci mají nastaveny náplně přestávek
sportovními výkony na švihadlech, s míči, na švédské bedně a podobně. Také využívají
přestávky k nácviku na nástroje, klavír, flétny a klávesy. Asi zaměstnáváme děti i o přestávkách,
ale vždycky říkám, radši skákat cíleně, než bez cíle lítat na chodbě.
Ráda bych vyzvedla kroužek paní učitelky Rehové Angličtina hrou, kde pracují na
bezpečném portálu online komunity škol eTwinning. Tato aktivita je iniciovaná Evropskou komisí
a je do ní zapojeno v Evropě 180 tis. škol, které společně pracují v různých vzdělávacích
projektech.
Děkuji všem za uspořádání Karnevalu. Akce se opět velmi povedla, tombola byla
skvělá, každý druhý los vyhrál, a tak si odnesly děti spoustu hraček, dobrot a zážitků
z programu. Děkuji paní Miholové, Bášové a Radnické za přípravu karnevalu. Sponzorům za
dary do tomboly a přispění na financování karnevalu. Mysliveckému sdružení za 1000 Kč, SDH
500 Kč, Jednota nám dala zboží za 300 Kč. Obci děkujeme za 10 dortů v hodnotě 1500 Kč,
Honební společnosti za 500 Kč. O občerstvení pro děti se postaral p. Hani Hassan, Cukrářství
Vala Mramotice nám dalo do tomboly 2 dorty. Děkuji rodičům, kteří dali do tomboly další dárky
nebo finanční dar. Děkuji za spolupráci p. Hellmanové, paním učitelkám Rehové a Ryškové,
které se ujaly pokladny a paní Holinské.
Prožili jsme dubnové jarní radovánky, zimu jsme zahnali průvodem obcí a Morana
skončila v potoce. Všechny akce se snažím dávat i s fotografiemi do tisku, Znojemský týden
vám vždy vystavuji ve vestibulu. Všechny fotky stále na našich stránkách na rajčeti
(http://zsmasuvky.rajce.idnes.cz/), jsou tam všechny, koukněte! V dubnu byla beseda O včelím
životě a třídní schůzka s opékáním a táborákem na školní zahradě. 23. dubna jsme jeli
s 3.-5. třídou do okresní knihovny do Znojma, 1. a 2.třída bude mít besedu v knihovně ve škole.
V květnu pak 13. bude opět vystoupení a výstava ke Dni Matek v sále ve 14 hodin, 17.5.
Cyklohrátky na školní zahradě, 24. turistický výlet, 22. poslední divadelní představení ve
Znojmě. O červnových akcích až příště… A děkujeme všem, jestli jsem na někoho zapomněla,
příště to napravím...

: Sportovní dění v obci: f o t b a l

Zdeněk Žák :

Fotbalová přípravka má tréninky na fotbalovém hřišti každou středu od od 17 hodin a v pátek
od 16,30 hodin. V případě nepříznivého počasí se trénink nekoná. Neváhejte a přiveďte své
ratolesti v uvedenou dobu na fotbalový trénink.
Odehrané zápasy mladší přípravky:
Hluboké Mašůvky/Přímětice - FK Znojmo žlutá 3 : 15
Hluboké Mašůvky/Přímětice - FK Znojmo bílá 4 : 8
Šanov - Hluboké Mašůvky/Přímětice 11 : 2
Tasovice - Hluboké Mašůvky/Přímětice 9 : 2
Hluboké Mašůvky/Přímětice - Jaroslavice 0 : 16
Hluboké Mašůvky/Přímětice - Vrbovec/Dyjákovičky 1 : 12
Blížkovice - Hluboké Mašůvky/Přímětice 20 : 3
Pavlice - Hluboké Mašůvky/Přímětice 15 : 3

Následující zápasy mladší přípravky:
SO 05.05.2018 09:00
SO 05.05.2018 10:00
SO 05.05.2018 11:00
NE 13.05.2018 09:00
NE 13.05.2018 10:00
SO 19.05.2018 09:00
SO 19.05.2018 10:00
NE 27.05.2018 09:00
NE 27.05.2018 10:00

Hluboké Mašůvky/Přímětice - Moravský Krumlov hřiště Přímětice
Hluboké Mašůvky/Přímětice - 1.SC Znojmo hřiště Přímětice
Hluboké Mašůvky/Přímětice - Mramotice/Olbramkostel hřiště Přímětice
Hluboké Mašůvky/Přímětice - FK Znojmo žlutá hřiště Mramotice
Hluboké Mašůvky/Přímětice - FK Znojmo bílá hřiště Mramotice
Tasovice - Hluboké Mašůvky/Přímětice hřiště Tasovice
Šanov - Hluboké Mašůvky/Přímětice hřiště Tasovice
Hl. Mašůvky/Přímětice - Vrbovec/Dyjákovičky hřiště Hluboké Mašůvky
Hluboké Mašůvky/Přímětice - Jaroslavice hřiště Hluboké Mašůvky

Odehrané zápasy starší přípravky:
Hluboké Mašůvky - Šatov 3 : 3
Hluboké Mašůvky - Únanov 6 : 1
Hrádek "B" - Hluboké Mašůvky 2 : 5
Štítary - Hluboké Mašůvky 2 : 8
Hluboké Mašůvky - FK Znojmo modrá 1 : 10
Hluboké Mašůvky - FK Znojmo oranž 3 : 4
Hluboké Mašůvky - Olbramkostel 2 : 2, 2 : 7
Micmanice/Slup - Hluboké Mašůvky 6 : 5
Prosiměřice - Hluboké Mašůvky 10 : 0

Následující zápasy starší přípravky:
SO 12.05.2018 09:00
SO 12.05.2018 10:00
NE 20.05.2018 09:00
NE 20.05.2018 10:00
NE 27.05.2018 13:00
NE 27.05.2018 14:00

Šatov - Hluboké Mašůvky hřiště Šatov
Únanov - Hluboké Mašůvky hřiště Šatov
Hluboké Mašůvky - Hrádek "B" hřiště Hluboké Mašůvky
Hluboké Mašůvky - Štítary hřiště Hluboké Mašůvky
FK Znojmo modrá - Hluboké Mašůvky hřiště Oblekovice
FK Znojmo oranž - Hluboké Mašůvky hřiště Oblekovice

Muži: Muži zatím odehráli jediný zápas, jelikož jim v jednom případě nenastoupil soupeř.
Odehrané zápasy mužů:
Olbramkostel - Hluboké Mašůvky 1:0
Hluboké Mašůvky - Vrbovec/Dyjákovičky B 3:0 kont.
Pavlice - Hluboké Mašůvky 6 : 2
Hluboké Mašůvky - Vranov nad Dyjí 0 : 2
Hluboké Mašůvky - Konice 2 : 0

Následující zápasy mužů:
NE 13.05.2018 16:30
NE 20.05.2018 16:30
NE 27.05.2018 16:30

Hluboké Mašůvky - Těšetice
Havraníky - Hluboké Mašůvky
Hluboké Mašůvky - FK Znojmo C

Vaše podněty a dotazy můžete zasílat na email: zpravodaj@hlubokemasuvky.cz
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