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Divoké husy na odletu – konec babímu létu.
Milý spoluobčané,
dostává se vám do rukou zářijové číslo zpravodaje obce Hluboké Mašůvky. Jak se již stalo tradicí, přinášíme informace o dění v naší vesnici.
Čtyři pracovní dny v měsíci září nás nechala opět společnost
E.ON bez elektrické energie. V říjnu bude přerušena dodávka
elektrické energie v trafostanici TS BYTOVKY v pondělí 12. října a ve čtvrtek 15. října v čase 7:30 - 15:30.
Jak jste si již mohli všimnout, v celém Svatoňovci byla položena zámková dlažba. Do 10. října ještě realizační firma opraví vady,
přemete, převibruje a bude před zimou hotovo. Následně pak zima
ukáže, co je třeba doopravit. Na jaře přijde na řadu kontrola nerovností, následné opravy a podsypání dlažby.
Konečně jsme dostali územní povolení k plánované výstavbě
osvětlení Na Nivách. Co nejdříve by mělo dojít k vytyčení inženýrských sítí, následně se udělají díry a zasadí do nich sloupy. Vše bychom měli stihnout do konce listopadu.
Během měsíce došlo k úklidu a posekání trávy po cestě na
památník a kolem něj. Následovat bude posečení parčíků a trávy u
hřbitova. Je třeba též prořezat lípy a jiné stromy, které v případě
námrazy v zimě mohou ohrožovat naši bezpečnost.
U příležitosti svátku Panny Marie Bolestné a Mezinárodního
dne míru se několik občanů zúčastnilo pátečního programu akce Společně na cestách Evropy. Po mši svaté šel průvod z kostela cestou Via
matris až k památníku Osvobození, kde pan starosta položil květiny
a společně s panem farářem zapálili oheň. Následně zazpívaly děti z
naší ZŠ s paní učitelkou Freyovou několik písniček a nakonec vypus-

tily balónky míru.
Dále pokračujeme v rekonstrukci sálu. Projekt byl paní architektkou připraven jako stavebnice – což znamená, že jednotlivé
části lze dělat samostatně. Kulturní dům byl vymalován asi od 1,5
metru nahoru. Dolů přijde v brzké době ostění, které bude omyvatelné. Mimo stavebních úprav budou přidány do oken žaluzie a zakoupen projektor pro možné promítání. Také jeviště projde jistou úpravou. Zrekonstruovaný sál bude moci sloužit jak pro sportovní tak pro
kulturní účely.
V úterý 6. října a ve středu 7. října je proběhne svoz velkoobjemového odpadu. Jedná se například o starý nábytek
(křesla, židle, skříně, válendy), podlahové krytiny (koberce, linolea),
sanitární keramiku, staré lyže, kola či matrace. Přestože je svoz naplánován na dva dny, není předem určeno, kdy bude odpad u koho
odvážen. Připravte jej tedy už na první den svozu, aby nedocházelo k
tomu, že odpad nebude odvezen. Následující den, tj. ve čtvrtek
8. října je naplánován svoz zeleného odpadu. V tyto dny je možné
vynést před dům veškerý zahradní odpad.

Podzimní lampionový průvod
Na páteční podvečer 9. října připravila obec pro děti lampionový průvod. Akce bude zahájena úderem 18:00 hodiny na Mariánském náměstí. Poté půjdeme se svítícími lampiony stejnou cestou jako na
jaře. Nyní však již po nově vydlážděné cestě ve Svatoňovci, kolem
čističky a do Šutrárny. Zde bude zapálen oheň, na kterém si opečeme
špekáčky. Limča a párek bude zdarma. Dospěláci si budou moci zakoupit pivo.
Věříme, že akce bude mít stejný úspěch jako na jaře a caparti
si konečně užijí trochu té tmy.

Sběrný dvůr
Od 1. září již není pro Hl. Mašůvky příslušný sběrný dvůr odpadů
v Jevišovicích, který nám nevyhovoval. Nyní můžete odvážet odpady
do sběrného dvora v Příměticích na adrese K Suchopádu 6, a to každý všední den mezi 7.00 a 18:00 a o víkendu mezi 8:00 a 14:00.
Na tomto sběrném dvoře můžete odevzdat elektrozařízení,
baterie (tento odpad můžete odevzdat i u nás v obci do sběrného místa!!), autobaterie, biologický odpad, nápojové kartony, kov, nebezpečný odpad, papír, plast, pneumatiky, sklo či velkoobjemový odpad.
Druhou volbou je sběrný dvůr ve Znojmě na adrese Dobšická 10a.

Poznáváme okolí Hl. Mašůvek
V neděli 27. září se sešlo 23 turistů, kteří se vydali na procházku po
okolí Mašůvek. Pro tentokrát byly vytyčeny cíle jako rybník Tvarůžek, „U Prajza“ a Havlínův mlýn.
Ušli jsme asi 14 km, všichni zúčastnění byli s výletem spokojeni a těší se na další. Nejmladší účastnici bylo 2,5 roku a nejstarší
byla opět paní Růžena Krulová.

Posvícení
Jako tradičně na víkend po svaté Tereze připadá hluboko-mašůvecké
posvícení. Tentokrát tedy na sobotu 17. října a neděli 18. října.
V ranních hodinách chlapci vyvezou z lesa máj. Následně ji
očistí, děvčata nazdobí a pak již se v popoledních hodinách postaví za
pomoci jeřábu. Jak je již zvykem v sobotu od 20:00 se koná posvícenská zábava. K poslechu a především k tanci bude hrát kapela Freeband. Vstupné 70 Kč.
V neděli 8:00 přivítá pan farář mládež v kostele. Poté za doprovodu dechové kapely Horané z Moravských Budějovic obejdou
celou vesnici. Společně se s nimi potkáme pod májí kolem 16:00.

Oslavenci narození v září 2015
Řiháčková Miloslava, 78let, č.p. 194
Karlová Vlasta, 79let, č.p. 22
Kelčová Marie, 75let, č.p. 166
Krejčí Jan, 83let, č.p. 27
Blahopřejeme!

Sportovní dění v naší obci - fotbal
Starší přípravka:
Termíny tréninků přípravky jsou v pátek od 16:30. Nábor probíhá
neustále!
Odehrané zápasy starší přípravky:

Následující zápasy starší přípravky:

Hl. Mašůvky - Mramotice

2:9

SO 3.10. v 9:00 Hl. Mašůvky - IE Znojmo, hřiště Únanov

Hl. Mašůvky - Přímětice

1:22

SO 3.10. v 10:00 Hl. Mašůvky - Dobšice, hřiště Únanov

Hl. Mašůvky - Šatov

0:8

NE 11.10. v 13:00 Přímětice - Hl. Mašůvky, hřiště Přímětice

Hl. Mašůvky - Hatě

2:7

NE 11.10. v 13:50 Mramotice - Hl. Mašůvky, hřiště Přímětice

Blížkovice - Hl. Mašůvky

5:1

SO 17.10. v 9:50 Šatov - Hl. Mašůvky, hřiště Vrbovec

Vranov - Hl. Mašůvky

10:0

SO 17.10. v 11:40 Hatě - Hl. Mašůvky, hřiště Vrbovec

Hl. Mašůvky - Mikulovice

0:16

NE 1.11. v 10:00 Mikulovice - Hl. Mašůvky, hřiště Mikulovice

Hl. Mašůvky - Jevišovice

0:6

NE 1.11. v 11:00 Jevišovice - Hl. Mašůvky, hřiště Mikulovice

Turnaj starší přípravky v Hl. Mašůvkách
NE 25.10. v 9:00 Hl. Mašůvky - Blížkovice
NE 25.10. v 9:00 Únanov - Vranov
NE 25.10. v 10:00 Únanov - Blížkovice
NE 25.10. v 10:00 Hl. Mašůvky - Vranov

Mladší přípravka:
Odehrané západy mladší přípravky:
Hl. Mašůvky - Moravský Krumlov

6:6

Následující zápasy mladší přípravky:
NE 4.10. v 9:00 IE Znojmo A - Hl. Mašůvky, hřiště Oblekovice

Hl. Mašůvky - IE Znojmo

2:5

NE 4.10. v 10:00 IE Znojmo B - Hl. Mašůvky, hřiště Oblekovice

Hl. Mašůvky - Dobšice

2:12

NE 18.10. v 9:50 1.SC Znojmo - Hl. Mašůvky, hřiště Vrbovec

Hl. Mašůvky - Tasovice

2:14

NE 18.10 v 11:40 Hatě - Hl. Mašůvky, hřiště Vrbovec
Turnaj mladší přípravky v Hl. Mašůvkách
SO 10.10. v 9:00 Hl. Mašůvky - Blížkovice
SO 10.10. v 9:00 Přímětice - Štítary
SO 10.10. v 10:00 Hl. Mašůvky - Štítary
SO 10.10. v 10:00 Přímětice - Blížkovice

Muži:
Zatím se nedaří vyhrávat, přesto jsme doma potrápili vedoucí tým ze
Suchohrdel. Následující utkání budou se soupeři ze spodku tabulky,
tak snad se nám povede lépe.
Odehrané zápasy - muži:

Následující zápasy - muži:

Hl. Mašůvky - Mramotice

1:1

SO 3.10. v 15:30 Slup - Hl. Mašůvky

Hl. Mašůvky - Suchohrdly

2:3

SO 10.10. v 15:00 Hl. Mašůvky - Štítary

Jevišovice B - Hl. Mašůvky

10:1

NE 17.10 v 15:00 Dyjákovice - Hl. Mašůvky

Hl. Mašůvky - Prosiměřice

0:6

NE 25.10. v 14:30 Hl. Mašůvky - Blížkovice B
SO 31.10. v 14.00 Starý Petřín - Hl. Mašůvky

Ze školních lavic
Vážení čtenáři,
do zahájení 1. září jsme měli plné ruce práce dokončit všechny úpravy ve škole. Do všech tříd
školy byl zakoupen nový nábytek, bylo třeba vše
uspořádat a dokoupit další drobnosti.
V obou třídách mateřské školy jsou nyní
nové úložné skříňky pro hračky, nové psací stoly
učitelek a stolky pro pitný režim dětí. Máme dostatek nového povlečení i ručníků. Obě třídy mají
úložný kabinet pro pomůcky učitelek a potřeb
pro děti. Hračky postupně dokupujeme, obnovujeme. Veškeré vybavení jako jsou lehátka, povlečení i ručníky máme 3 roky staré. Umývárna je vybavena bezdotykovými zásobovači mýdla. Na školní zahradu byla dokoupena druhá trampolína z výtěžku sběru papíru.
Plánujeme nový domeček pro hry a uložení zahradních hraček.
Děti mají pěkné prostředí i kvalitní paní učitelky. Obě pracují s dětmi v oblasti logopedické prevence a nápravy. Pro logopedické chvilky bychom v tomto školním roce rádi využívali obecní
knihovnu, kde zbudujeme koutek pro děti. Pro tento školní rok má
MŠ zapsáno 38 dětí, stále ještě je 8 míst volných.
Na školní rok má MŠ naplánováno spoustu pěkných akcí, na
webu je jako vždy uveřejníme a fotografie vám zprostředkujeme.
Předškolních dětí je 17. Budeme doufat, že jste se školou natolik spokojeni, že tito předškoláci nastoupí v Mašůvkách. Rádi uvítáme vaše
podněty, připomínky, nápady, co bychom pro vás mohli ještě udělat a
vylepšit.
V ZŠ je nový nábytek pro školní družinu, obě třídy školy i
kancelář. V obou třídách je nyní více nábytku než původně, jsou zde
uloženy pomůcky pro jednotlivé předměty. Učitelky i žáci je mají po
ruce a lépe se využívají než ve společném kabinetě. V kanceláři je
zázemí pro 4 učitele a dva počítačové kouty. Jeden pro ředitelku a
jeden pro učitele s veškerou technikou ke kopírování, skenování, fotografování a přístupem k internetu. Před kanceláří byl vytvořen
kout pro rodiče s aktuálními informacemi.
O prázdninách jsme veškerý nábytek sešroubovali vlastními
silami, některý jsme sponzorským darem dostali již smontovaný a
dopravou zdarma, což nám ušetřilo práci i peníze. Starý nábytek byl
použit u vchodu na zahradu, kde bylo položeno nové lino a uloženy
prostředky pro úklid, hračky na zahradu a archív dokumentace školy.

Knihovna učitelů, žákovská knihovna a archív učebnic je nyní v obecní knihovně, kterou využíváme v hodinách čtení a k logopedickým chvilkám mateřské školy.
Došlo ke stěhování kabinetu, aby zde byl ještě použit nábytek
starý ze tříd. Byl zde položen koberec, uložen archív účetnictví školy
a vytvořeno zázemí pro školnici p. Holinskou, která pracuje ve výboru Sdružení rodičů a zároveň vybírá všechny platby od rodičů i dětí.
Veškeré platby jdou pak přes pokladnu SR. Na schůzkách s rodiči
pak informujeme všechny, jak bylo naloženo s penězi za sběr, sponzorskými dary, apod.
Za zakoupení nového nábytku do všech 5 tříd i kanceláře děkujeme obci. Obcí byl také částečně opraven sklepní
prostor školy. V celé budově dbáme na pořádek a čistotu, výzdobu
školy a vedeme k tomu i děti. Vážíme si toho, co jsme dostali a budeme se snažit, aby nám to co nejdéle vydrželo.
Ve škole i školce již vše běží na plné obrátky, děti, které přišly poprvé do školky, si pomalu zvykají, prvňáci dostávají své první
jedničky a my se všichni snažíme, aby jim to šlo.
Děkuji hostům, kteří přijali pozvání na zahájení školního
roku, zveme samozřejmě i vás všechny podívat se do školy, jak se
opět vylepšila.
V naší Galerii Na schodech najdete fotografie za posledních
15 let. Podobnou obecní galerii bychom mohli ve spolupráci s obecní
knihovnou vytvořit i tam.
V tomto roce plánujeme natočit prezentační video o škole na
náš web. Fotogalerii školy tam najdete již nyní.
Na celý školní rok máme opět naplánováno spoustu akcí,
o kterých vám samozřejmě napíšeme. Jen za září už jsme stihli dva
výlety ve dnech, kdy nešla elektřina. Do Havlínova mlýna a do Jevišovic.
Zahájili jsme plavecký výcvik opět ve Znojmě. Budeme jezdit
do divadla, využíváme projektu Ovoce do škol, kde děti dostávají
zdarma ovoce a zeleninu. V projektu Školní mléko zase odebírají
mléko za dotovanou cenu. Ve všech aktivitách loňského roku budeme
pokračovat a ještě nějaké nové si necháme jako překvapení.
V průběhu roku rozhodně o škole uslyšíte....
Mgr. Alena Kratochvílová, ředitelka školy
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