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Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
Vážení spoluobčané,
přestože v některých listopadových dnech jsme se mohli nabažit
slunného počasí, vládu nad naší zemí již převzala paní Zima. Máme
před sebou poslední měsíc v roce prosinec. Již se velmi brzy stmívá,
tak určitě najdete čas otevřít a přečíst si náš zpravodaj.
Občané bydlící v lokalitě Na Nivách se již určitě povšimli
probíhajících prací na pouličním osvětlení v části, kde dosud chybělo.
Po vytyčení sítí a výkopových pracích proběhlo betonování zemních
patek. Necháme zatvrdnout, vztyčíme sloupy a zapojíme. Následovat
by mělo kolaudační řízení, tak doufejme, že nám již na Vánoce bude
veřejné osvětlení fungovat.
Již nyní si dala obec novoroční předsevzetí. Do nového roku
nové webové stránky. Zní to hezky? Tak doufejme, že budeme spokojeni nejen s moderním designem, ale především s jejich obsahem.
Nový pan místostarosta přišel s nápadem, jak stmelit občany naší vesničky. Podaří se mu to? Vysadíme si školku! Za každého
občana jeden malý dub. Již nyní se zajišťuje dodání 850 stromečků
v kořenovém balu. Na jaře se sejdeme a v části od třech křížů ke
kempu vysadíme duby a hezky se o ně budeme starat a zalévat, aby
nám neuschly. Přibudou i jmenovky, abychom si je poznali. Za každé
narozené dítě pak jeden další do školky!
S prvními mrazíky jsme uzavřeli vodu na hřbitově. Pokud ji
budete potřebovat, je vhodné si ji donést nebo můžete vyzkoušet
studnu a třeba se zadaří voda napumpovat.
V neděli 8. listopadu jsme mezi námi přivítali 4 nové občánky, kteří se v poslední době narodili.
O týden později, v sobotu 14. listopadu, jsme se sešli na letiš-

ti a všichni společně vypustili draky. Počasí nám přálo. Foukal vítr a
sluníčko hezky svítilo. Všem a především dětem se odpoledne moc
líbilo. Místo špekáčků jsme tentokrát pekli brambory a opékali jablka
nad ohníčkem. Soutěžního programu se zúčastnilo nejméně 57 dětí.
V minulém týdnu jsme zajistili prořezání stromů (lípa vedle
Bulínových a u Valášků, akáty u Lurdské jeskyně, lípa za kostelem a
bříza u Jednoty) před nadcházející zimou. Bylo nutné odstranit suché
větve, které by mohly být pod sněhovou pokrývkou nebezpečné.
Proběhla pěstební péče v revitalizaci (vyžnutí, dosazení, zamulčování stromků).
V neděli 29. listopadu od 14:00 zveme všechny naše starší
občany na „setkání s důchodci“.
V pátek 18. prosince se naposledy před Vánoci všichni potkáme „u svařáku“ u stromečku.
Od 1. prosince se místní pošta stěhuje do budovy Jednoty.
Všechny služby, na které jsme byli zvyklí, zůstanou zachovány. Změní se pouze otvírací doba, která bude korespondovat s otevřením obchodu (pondělí, středa: 7:30 - 11:00; úterý, čtvrtek, pátek: 7:30 - 11:00
a 14:00 - 16:00; sobota: 7:30 - 10:00). Zvažuje se, že budova pošty projde stavebními úpravami a v nadcházejících letech se možná budeme
moci těšit na muzeum.
Na obecní úřadě jsou k vyzvednutí kalendáře JE Dukovany na rok 2016 - 2017.
V místním kostele bude v neděli 6. 12. v 16:30 mikulášská
nadílka pro všechny děti.
Vzhledem k tomu, že se zlepšilo hospodaření obce, stali jsme
se jako obec plátci DPH. Což je pro nás finanční zátěž a složitější
účetnictví. Pro občany to znamená, že se zvednout ceny služeb o zákonné DPH (15% nebo 21%).

Rozsvícení vánočního stromečku
Obecní úřad ve spolupráci s SDH Hluboké Mašůvky vás zve v pátek
27. listopadu od 17:00 hodin na rozsvícení „vánočního stromečku“ na Mariánském náměstí.
Tentokrát si kromě rozsvícení stromečku zapálíme i svíčky,
tak si je nezapomeňte vzít s sebou. Společně s dětmi z místní základní školy si zazpíváme koledy. K zakoupení bude pro děti párek v rohlíku, pro dospělé pak grilované klobásy, svařák či čaj s rumem. Výtěžek z této akce bude věnován dětem na domeček na školní zahradě.
A abychom na to nezapomněli, tak nám na obci pustí od
16:30 do rozhlasu koledy a ještě jednou nás všechny pozvou na zahájení adventu.

Ze školních lavic
Vážení čtenáři,
ve škole nám skončilo první čtvrtletí, žáci ukončili plavecký výcvik
ve Znojmě. Za 18 vyučovacích hodin dosáhli mnoha úspěchů, dostali
„Mokrá vysvědčení“ a oproti loňskému roku se zdokonalili v plaveckých dovednostech. Ti, kteří letos jezdili plavat poprvé, mají spoustu
zážitků.
Běží nám zdárně všechny kroužky, které jsme dětem nabídli,
a stále ještě narůstá zájem o aktivity mimo vyučování. Rádi bychom
v příštím roce využili nabídky ze strany rodičů, kteří by vedli např.
konverzaci v angličtině, popř. sportovní aktivity. Děkujeme za zájem.
V listopadu měly děti ve škole Jednobarevný den, kdy jako
každoročně byla uspořádána soutěž, dlabání dýní a hry. Fotografie
z akce najdete na našem webu.
Také keramický kroužek paní Krulové již začal vyrábět své
výtvory, děkujeme.
Na „Dni nanečisto“ ve škole předškoláci předvedli dobré výkony. Je vidět, že se připravují na školu poctivě. Na schůzce ředitelky s rodiči předškoláků byla probrána veškerá témata týkající se
školy. Rodičům byly zodpovězeny otázky ohledně práce ve škole.
25.11. v 11 hodin bude ve školce opět zprostředkováno nahlášeným dětem screeningové vyšetření zraku, můžete děti ještě přihlásit.
Na 26.11. máme naplánováno ještě vystoupení Škola pro
školku v jídelně školy.
Na vítání občánků tentokrát vystoupily i předškolačky, další
vystoupení uvidíte v neděli 29.11. na setkání s důchodci v sále OÚ a
na rozsvícení obecního stromu v pátek 27.11.
Pro radost jsme dětem ještě připravili na 27. filmové představení v pojízdném planetáriu, které k nám přijede. Velký ohlas měla i
akce v obecní knihovně, kdy děti měly besedu se spisovatelem Janem Opatřilem. Knížky se moc líbily, zakoupili jsme je do naší školní
knihovny, která už v současné době má 1134 knih.
Ráda bych ještě připojila apel nebo spíše reklamu školy
v kostce pro rodiče dětí, které se ještě rozhodují o umístění
svého budoucího prvňáčka. Doufám totiž, že nejlepší její reklamou je práce, kterou za námi vidíte.
Mgr. Alena Kratochvílová, ředitelka

Sportovní dění v naší obci - fotbal
Starší přípravka:
Tréninky v sále kulturního do- Poslední zápasy podzimní části soutěže:
mu v Hlubokých Mašůvkách Hluboké Mašůvky - Blížkovice
2:11
budou pokračovat po novém
Hluboké Mašůvky - Vranov
0:8
roce. Budeme včas informovat.
Mikulovice - Hluboké Mašůvky
9:3
Jevišovice - Hluboké Mašůvky
11:2
Mladší přípravka:
Pro mladší přípravku už Odehrané zápasy na halovém turnaji v Hostimi:
sezóna skončila dříve, Štítary - Hluboké Mašůvky
4:3
proto jsme přijali pozvání
1:4
na halový turnaj v Hosti- Blížkovice - Hluboké Mašůvky
Březník
Hluboké
Mašůvky
2:4
mi dne 17.11.2015, který
pořádal Sokol Blížkovice. Výsledkem bylo pěkné 2. místo a těsná prohra s vítězem ze Štítar, přestože jsme v zápase vedli.
Muži:
Poslední zápas přinesl konečně tolik očekávané vítězství nad týmem
Křepic, přesto zůstáváme na
Odehrané zápasy muži:
posledním místě v tabulce se
Hluboké Mašůvky - Blížkovice B
2:3
ziskem pouhých 4 bodů. Dne
21.11. proběhla v kabinách Starý Petřín - Hluboké Mašůvky 3:0 kont.
2:0
ukončená za letošním rokem. Hluboké Mašůvky - Křepice
Zdeněk Žák

Oslavenci v listopadu 2015
Adámek Zdeněk, 81 let, č.p. 134
Salát Josef, 78 let, č.p.246
Slonková Anna, 75 let, č.p. 164
Bulínová Marie, 77 let, č.p. 93
Přichystalová Marie, 89 let, č.p. 222
Hašková Jiřinka, 86 let, č.p. 229
Jeřábek František, 76 let, č.p.245
Blahopřejeme!
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