…věřte, náš zpravodaj,
i přes aprílové počasí a přítomný
rej čarodějnic, je opravdový

-

-

Toto není apríl - dluh obce stále přes milión korun.
Od května bude u ČOV v provozu elektrodomek na vyřazené elektrospotřebiče, přesné
provozní hodiny budou vyhlášeny rozhlasem. Spotřebiče musí být kompletní.
K odběru vyřazených elektrospotřebičů a odpadů vydáme samostatný leták.
Na OÚ budou od května nádoby na odpad drobného elektromateriálu a baterií.
Biokoridory stále v nedohlednu.
Havarijní stav koupaliště – podaří se odstranit, aby tu bylo opět báječné koupání?
Cca v polovině května je naplánováno zahájení prácí spojených s výstavbou chodníku
na hřbitov.
Požádali jsme děti MŠ a ZŠ, aby nakreslily návrh, jak si představují hřiště.
Peníze na dětské hřiště stále nejsou na účtu. Jakmile dojdou, začne se s výstavbou.
Upozorňujeme občany, že do těchto kontejnerů na plast se dávají pouze PET láhve.
Celkové náklady na opravu sociálního zařízení na OÚ byly 156 989,- Kč.
Víceúčelová šatna bude co nevidět hotová.
Traktor půjde do sběru – původní zájemci nepodali svoji žádost písemně.
Plánovaný termín veřejného zasedání 12.4. byl zrušen.
Mimořádný termín je 4.5.2011 v 18,00.

Více informací (a kompletní archív Zpravodaje) najdete na našich internetových stránkách:
www.hlubokemasuvky.cz
Vaše připomínky můžete též psát na emailovou adresu:
info@hlubokemasuvky.cz

30. dubna v 17,00 hod. sraz u koupaliště.
koupaliště.
Vítáni jsou všichni, hlavně čarodějky
všech věkových kategorií.
Na malé čarodějky a čaroděje čeká odměna. Věci k opékání s sebou.
Podrobné informace na letácích a na internetových stránkách.

1. května v 9,30 hod. již tradiční Hasičská pouť.
pouť
Sraz hasičů v 9,00 hod. u hasičské zbrojnice.

8. května v sále kulturního domu Den matek
Začátek ve 14,00 hod.
Vystoupí žáci mateřské a základní školy.

27. května se chystá „Noc kostelů“
Od 18,00 do 23,00 bude otevřena kaple sv.Anny, věž, sakristie,
sklepení pod věží i výstavní místnost.

Společenská kronika
Oslavenci v dubnu 2011
(od 75ti let výše)

Ludmila Bacilková – 85 let, čp. 170
Jiřina Kroupová – 82 let., čp. 241
Marie Krejčová – 77 let, čp. 27
Marie Jourová – 87 let, čp. 135

Blahopřejeme

27. března se uskutečnilo vítání občánků v naší obci.
Celkem bylo přivítáno 6 občánků: z děvčat to byla
Martina Kamarádová a Laura Trejbová, z chlapců
Vojtěch Procházka, Martin Páleník, Jan Bořil a
Samuel Frič.
Pro zajímavost: nejvíce používané jméno v naší
obci u chlapců je Josef (38x), následuje František
(24x), Petr (23x) a Pavel (21x). U dívek je to
Marie (49x), Jana (30x), Alena a Eva (12x).

Sportovní okénko
Fotbalový klub Sokol Hluboké Mašůvky pořádá nábor dětí do svého oddílu.
Jedná se o přípravku chlapců i děvčat v předškolním i školním věku.
Náplní je práce s míčem, pohybové hry se zaměřením na obratnost, rychlost, koordinaci atd.

Zájemci se hlaste u p. Antonína Weise, případně na telef.čísle: 732 857 165.

Výsledky měsíce dubna

Zápasy v měsíci květnu

03.04. Hl. Mašůvky - Přímětice B 2:4
10.04. Suchohrdly - Hl. Mašůvky 7:0
17.04. Hl. Mašůvky - Mikulovice B 1:4
24.04. Konice - Hl. Mašůvky 2:2

Ne 01.05. 16:30 Hl. Mašůvky - Olbramkostel
Ne 08.05. 16:30 Vranov n.Dyjí - Hl. Mašůvky
Ne 15.05. 14:00 TJ Slatina - Hl. Mašůvky
Ne 22.05. 16:30 Hl. Mašůvky - IE Znojmo C
Ne 29.05. 16:30 Těšetice - Hl. Mašůvky

Nezapomeňte přijít povzbudit naše fotbalisty na domácí utkání.

Schránka ve vchodě na OU zůstává prázdná.
Máme si tedy myslet,
že jsou všichni se vším spokojeni?
Z toho můžeme mít jen radost.
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