Mašůvecký
červen
2018

zpravodaj
Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.

:

Setkání fotbalových legend

:

Při příležitosti slavnostního otevření zrekonstruovaného fotbalového areálu pořádá Tělocvičná
jednota Sokol Hluboké Mašůvky za spolupráce Obce Hluboké Mašůvky historické setkání všech
internacionálů našeho oddílu. Tato akce se uskuteční na fotbalovém hřišti 16.6.2018 od 14:00.

Program dne:
14:00 - Slavnostní zahájení
14:30 - Zápas naší budoucnosti (přípravka) proti přípravce Přímětic
15:30 - Zápas naší minulosti (staré gardy) proti týmu osobností
16:30 - Zápas rodáci proti přespolním
17:30 - Zápas naší současnosti (tým mužů) proti týmu dorostu roku 1998
Po této sportovní části se bude konat rocková zábava (do nočních hodin), na které vystoupí
hvězdy ze severu Čech skupina Dangar Six (hrající mimo jiné i známé pecky 80-90 let). Celým
dnem nás doprovodí klávesový mág Petr Nešetřil. O nejmenší ratolesti bude také postaráno.
Budou mít k dispozici skákací hrad, možnost "tetování" a občerstvení zdarma. Všichni
internacionálové, kteří se zúčastní, budou zapsáni do kroniky Hlubokých Mašůvek. Rockovou
zábavu budou mít účastníci sportovní části programu zdarma.

:

Olympijský běh

:

Ve středu dne 20.6.2017 se v Hlubokých Mašůvkách od 16:30 cca do 20:00 opět uskuteční
druhý ročník Olympijského běhu. Na fotbalovém hřišti bude krom sportovní události zajištěn
doprovodný program pro děti. Jste srdečně zváni.

:

O pohár starosty obce

:

V neděli 24.června od 13:00 asi do 15:00 se bude konat tradiční hasičská akce: O pohár
starosty obce na louce před koupalištěm. Těšíme se na další ročník a vaši účast.

:

Otevření sezóny koupaliště a dětský den

:

Následovat bude v neděli 24.června asi v 15:30 slavnostní zahájení provozu koupaliště spojené
s tradičním dětským dnem. Společný program nejen pro děti zajišťují sportovci z TJ Sokol ve
spolupráci s Obcí. Těšíme se na společné odpoledne.

:

Poděkování za pomoc výsadbou

Jiří Vystrčil 
:



Dne 2.6.2018 se uskutečnila brigáda s cílem zasadit sazenice stromů, které jsme obdrželi jako
dotaci z Nadace ČEZ. V údolní nivě Plenkovického potoka bylo zasazeno asi 200 stromů druhově javor klen, habr, střemcha, hrušeň, lípa, javor babyka. Této akce se zúčastnilo po
vyhlášení v rozhlase a pomocí sociálních sítí 20 spoluobčanů. Děkujeme touto cestou všem za
pomoc při zvelebování obce s cílem udržet a rozšířit zeleň v obci. Do akce se následně zapojily
i děti základní školy se starostou obce výsadbou stromků u koupaliště. Také hasiči pod vedením
svého starosty, kteří vysázeli stromy na louce před koupalištěm. Zbývá zasadit přibližně 80
stromů, které jsou určeny na obecní prostranství a okraje lesů. Potěšilo by nás, kdyby občané
naší obce sami navrhli prostor, kam tyto stromy umístit a případně je tam i zasadit. Jak již bylo
uvedeno, musí se jednat o obecní pozemek a bylo by vhodné dát na místo, kde je zeleně málo,
například v lokalitě Na Nivách .
Určitě nikoho netěší pohled na části našeho lesa, které hnědnou, připomínáme možnost
těžby - samovýroby dřeva. Zima se za pár měsíců ozve a obec v této době, kdy chceme
opravovat chodníky , sekat trávu, nemůže zaměstnance na těžbu vyčlenit. Obec může pomoci
s odvozem obecním traktorem. Kdo má zájem o těžbu dřeva, dejte prosím požadavek na
obecní úřad.

: Z obecní knihovny “Kouzelné čtení”

Martina Vanečková:


Vážení především mladší čtenáři naší knihovny, máme pro vás připravenou jednu velkou
novinku: od soboty 16.6.2018 můžete v knihovně najít "Kouzelné čtení" - jde o unikátní výukový
systém, díky kterému se děti zábavnou a poutavou formou dozví spoustu zajímavých a
užitečných informací, založených na elektronické čtečce - peru a speciálních knihách, které
obsahují skryté kódy, čtení tak zvládne i dítě, které ještě neumí písmena, nicméně edice
Kouzelného čtení je určena nejen dětem předškolního věku, ale především starším školákům a
zaujme jistě i dospělé, podle toho, jakou knihu si zvolíte. V naší knihovně bude k dispozici jedna
sada "kouzelného" pera a 4 knihy: Atlas světa, Hravá angličtina, Staré pověsti české a Lidské
tělo. Absenčně si lze edici Kouzelného čtení půjčit na dobu 14 dnů, pokud čtenář již pero má
doma, půjčí si pouze "kouzelné" knihy, pokud si bude chtít půjčit celou sadu - tzn. elektronické
pero a některou z knih, bude vratná kauce 500,- placená při půjčení sady, oproti vyplněnému
příjmovému dokladu na jméno čtenáře. V případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů
ze sady nebo tužky samotné je nutné nahradit vzniklou škodu. Věřím, že se vám bude Kouzelné
čtení líbit a že do budoucna vám nabídneme ještě další Kouzelné knihy.

:

O s l a v e n c i v č e r v n u 2018
Jordánková Helena, 80 let
Stehlíková Marie, 76 let
Ševčíková Libuše, 82 let
Cábel Viktor, 79 let

(od 75 ti let výše) 

:

Vranová Růžena,75 let
Sklenář Ferdinand, 85 let
Říháček Josef, 81 let

Blahopřejeme!

:

Ze školních lavic



Alena Kratochvílová 
:

Vážení naši věrní, kteří sledujete novinky a informace ze školy… Blíží se konec školního roku,
utekl nám jako voda a zvládli jsme spoustu práce a náročných akcí. Konec května byl ve
znamení Memoriálu Ctibora Čermáka. Podle všech ohlasů se opravdu vyvedl a máme možnost
navázat dalšími ročníky.
Všechny školy se těší na pokračování, děti byly nadšené. Chci poděkovat obci za
podporu akce a to nejen finanční, také za vstřícnost všech zúčastněných v pořadatelství a
ochotu, nápaditost a zabezpečení ze strany všech. Zapojily se nejen všechny paní učitelky na
stanovištích - p. uč. Rehová, Ryšková, Jelínková a Jilková, připravily otázky pro jednotlivá
stanoviště a podílely se na přípravách. Poděkování patří i školní kuchyni za výborný servis,oběd
pro všechny zúčastněné, snídani i balíček na cestu- paní kuchařce Szczurkové, paní Holinské a
Bořilové. Děkuji panu Adámkovi za pomoc při plánování akce a zkušenosti z minulých ročníků.
Také všem, kteří pomohli na stanovištích, ať už ze strany zúčastněných škol, nebo dobrovolníci
z rodičů - paní Kúřilové, policejnímu dozoru z Jevišovic na přechodu pro chodce,
zdravotnickému dohledu - studentkám Báře Hübnerové, Kristýně Klinerové a Nikole
Fučíkové.Dík patří našim hasičům panu Dvořákovi se synem a myslivcům panu Olivovi a
Hellmanovi.
Náročná trasa 3,2 km dlouhá - Křížovou cestou, lesem, stoupání i klesání zvládli všichni
soutěžící bravurně a v rekordních časech. Rozhodoval samozřejmě i počet bodů, získaných
vědomostmi na stanovištích Máme rádi Česko, Náš jazyk a matematická a finanční gramotnost,
Zdravověda, Rostliny, zvířata a lidé. Hod granátem na cíl, střelba ze vzduchovky a srážení
plechovek vodou na stanovišti hasičů a myslivců samozřejmě zabodovala u soutěžících nejvíce.
Na prvním místě se umístilo družstvo z Kravska, na druhém z Ratiboře, na třetím z Jevišovic.
Máme samozřejmě radost, že naši hosté se umístili na předních místech, o to větší výzva je to
pro nás, získat putovní pohár zpět do Mašůvek. Fotografie najdete jak na webu školy, tak obce,
děkuji panu Buršovskému za zabezpečení aparatury a krásné fotky, pomoc na trase. Všichni
soutěžící získali nádherné medaile z dílny paní Krulové, diplomy a věcné ceny. Ti tzv. na bedně
- také poháry a vítězové z Kravska zmíněný broušený putovní pohár. Tak prý za rok v Ratiboři.
Doufáme, že se Vám líbil program na Den matek. Uvědomujeme si, že byl dlouhý, ale
zase byl s přestávkou. Snažíme se vždy zapojit všechny děti, abyste je viděli… ale když oni
toho tolik umí... Krásné pásmo školky p. uč. Jilkové a Jelínkové, flétny i klávesy… Dík p. uč.
Freyové, anglické pásmo p. uč. Rehové, Karkulka - muzikálek z dramatického kroužku p. uč.
Ryškové, moje country a twist… Všechno jsme Vám chtěli ukázat a hlavně… Školáci si spoustu
z toho vymýšlejí sami, jsou zapálení i akční, samostatní a ochotní a toho si považujeme. Škoda,
že jste někteří nevydrželi do konce. Další vystoupení bylo 8.6. ve škole jen pro školku, to už jen
Karkulka.
Výlety školní - 24.května turistický na Lapikus, školka Sluníčka 12.6. do Plenkovic a
Kuřátka na koupaliště, všichni pak společně do Tábora do ZOO. Dětem se ZOO líbila, program
jsme však předpokládali kvalitnější. Od teď už jen Jihlava...kvalita za rozumnou cenu:)
Sportovní akce - Olympiáda v Kravsku pro 4 školy ovšem jako vždy nezklamala, 19 medailí,
výborná organizace a zabezpečení.. ..tak zase příští rok...ty osvědčené akce jako tato. Bude
ještě Olympiáda školková i školní, kde si můžou ještě všichni změřit síly. Pak i ve
vědomostních soutěžích, které chystáme ve škole na konec roku Moudrá sova, Zdravé zuby,
Dobrý čtenář…
Oslavy a zábavné dny, které jsou už tradičně součástí našeho ročního plánu, 1.červen
MDD. Opět jsme kreslili na chodník před školou, vyrobili transparent a prošli průvodem obcí,

stříleli ze vzduchovky na školní zahradě, opekli si buřty. Dík panu Olivovi...super. Další zábavný
den Naruby- holky za kluky a kluci za holky najdete na webu a hlavně fotky..Poslední zábavný
den bývá Bez učitele, kdy budou žáci mít za úkol zvládnout část dne bez nás....my budeme
němí...jak si rozvrhnou činnost, jídlo, hry nebo učení, hygienu a pobyt venku, bude na nich.
Musí se domluvit, vše si odhlasovat si, porovnat se. Napíši Vám příště, jak to proběhlo.
Děkuji všem za vedení kroužků - panu starostovi Freyovi za informatiku, p.uč. Freyové za
flétny, p. uč. Rehové za angličtinu, p. uč. Ryškové za dramatický, p. uč. Jilkové za logopedické
chvilky, p. uč. Jelínkové za ruční práce a florbal, paní Krulové za keramiku. Náš projekt Kultura
pro duši končí vždy filmovým představením ke Dni dětí, tentokrát bylo 31.5., jeli jsme na
Ferdinanda do Znojma. 5 divadelních představení máme za sebou, 12 kulturních vystoupení na
akcích školy i obce. Exkurze do Znojma pro školu bude 27.června a pak už 29. vysvědčení a
ukončení školního roku. Letos bude na sále OÚ, všechny Vás zveme v 8 hodin zakončit náš
školní rok 2017/18.
Zvládli jsme toho letos opět opravdu hodně. Máme výborné výsledky z akcí, soutěží,
ohlasy z vystoupení, představení, naši žáci i děti mateřské školy pracují naplno a kvalitně, jsme
akční i kreativní a naše děti jsou dobře připraveny a umí...!! To se nechlubím… takto nás
hodnotila česká školní inspekce, která nás navštívila 23. a 24. května.

: Sportovní dění v obci: f o t b a l

 Zdeněk Žák :

Fotbalová přípravka: Přípravka bude mít poslední trénink na fotbalovém hřišti v pátek
15.6.2018 od 16:30. Tréninky na příští sezónu začnou v průběhu srpna.
Odehrané zápasy mladší přípravky:
Hluboké Mašůvky/Přímětice - Moravský Krumlov 0 : 3
Hluboké Mašůvky/Přímětice - 1.SC Znojmo 0 : 6
Hluboké Mašůvky/Přímětice - Mramotice/Olbramkostel 6 : 10
Hluboké Mašůvky/Přímětice - FK Znojmo 0 : 18
Hluboké Mašůvky/Přímětice - FK Znojmo bílá 4 : 7
Tasovice - Hluboké Mašůvky/Přímětice 8 : 5
Šanov - Hluboké Mašůvky/Přímětice 3 : 6
Hluboké Mašůvky/Přímětice - Vrbovec-Dyjákovičky 1 : 15
Hluboké Mašůvky/Přímětice - Jaroslavice 1 : 19
Pavlice - Hluboké Mašůvky/Přímětice 7 : 3
Blížkovice - Hluboké Mašůvky/Přímětice 5 : 0
Hluboké Mašůvky/Přímětice - Moravský Krumlov 0 : 10
Hluboké Mašůvky/Přímětice - 1.SC Znojmo 2 : 14

Odehrané zápasy starší přípravky:
Šatov - Hluboké Mašůvky 4 : 1
Únanov - Hluboké Mašůvky 3 : 0
Hluboké Mašůvky - Hrádek "B" 5 : 3
Hluboké Mašůvky - Štítary 18 : 2
FK Znojmo modrá - Hluboké Mašůvky 9 : 3
FK Znojmo oranž - Hluboké Mašůvky 10 : 3
Hluboké Mašůvky - Micmanice/Slup 5 : 7
Hluboké Mašůvky - Prosiměřice 3 : 12

Odehrané zápasy mužů:Mužům patří konečná 4. příčka!
Hluboké Mašůvky - Těšetice 6:0
Havraníky - Hluboké Mašůvky 3:2
Hluboké Mašůvky - FK Znojmo C 4:1
Grešlové Mýto - Hluboké Mašůvky 1 : 4
Vaše podněty a dotazy můžete zasílat na email: zpravodaj@hlubokemasuvky.cz
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