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Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří.
Vážení spoluobčané,
vlaštovky už nám odletěly, děti se vrátily zpět do školních lavic a my jsme tu zpět s dalším číslem
našeho zpravodaje. Nastal podzim, ráno už nás vítají přízemní mrazíky, ale odpoledne se snad občas
ještě trochu ohřejeme na sluníčku.
Pro Vaše dotazy, připomínky a články, o kterých si myslíte, že by zaujaly naše spoluobčany, je
určen email zpravodaj@hlubokemasuvky.cz. Rádi bychom je přetlumočili panu starostovi a
zajistili Vám na ně odpověď, ale bohužel zatím tuto možnost nevyužíváte.
Někteří z nás se diví, že nezastihnou pana starostu v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.
Starosta obce není jen administrativní síla vázaná na židli v kanceláři, má mnoho dalších aktivit a
povinností. Rád se s každým z Vás setká. Proto pokud si chcete být jisti, že při Vaší návštěvě
obecního úřadu ho zastihnete, je lepší se s ním předem domluvit. Ideálně mu zavolat na mobil
734 655 132.
Jak jsme již zmiňovali, na obecním úřadě si můžete zakoupit za 100 Kč publikaci „Vyprávěnky z
Mašůvek“. Kniha obsahuje 41 povídek a bájí z Mašůvek a okolí. Je
doplněna malým slovníkem dialektu a zvykovými názvy mašůveckých
uliček.
25. června 2013 se projednávala na veřejné schůzi Zastupitelstva obce
otázka místní pošty. Od jejich zástupců (provozního ředitele oblasti
Morava, p. Procházky) bylo zastupitelům a občanům sděleno, že pobočka
v Hlubokých Mašůvkách je nerentabilní, a tak se ji rozhodli zrušit pod vedením České pošty.s.p. a
přemístit pouze o kus dál přes ulici do budovy Coop - Jednoty. Zde by úřadovna nadále fungovala,
pouze s tím rozdílem, že se o její chod bude starat Jednota (Coop) Moravský Krumlov a ne Česká
pošta s.p.. Zastupitelstvo naší obce s rozhodnutím pošty nesouhlasí a podniká veškeré kroky k tomu,
aby této situaci bylo zabráněno.
V současné době v budově Obecního úřadu probíhá celková rekonstrukce. Již pouhým okem můžete
vidět plastová okna a dveře v přízemí a kancelářské prostory jsou vybaveny novým nábytkem. Celý
prostor kanceláří je nově vymalován a doplněn novými plovoucími podlahami. V blízké

budoucnosti dojde k celkové rekonstrukci vytápění a to i v budově kulturního domu. Vše je
financováno z obecního rozpočtu. Po dokončení rekonstrukce zde budou uveřejněny náklady.
Dne 3.září 2013 bylo v 18:00 svoláno Zasedání zastupitelstva obce. Tohle zasedání nebylo svoláno
podle plánu zasedání, ale jeho svolání splnilo všechny požadované podmínky. Oznámení o něm
bylo vyvěšeno jak na internetových stránkách obce, tak na obecní vývěsce týden předem. Zasedání
pořádaná mimo plánovaný harmonogram jsou nutná z důvodů rychlého projednání a schválení
záležitostí, které by mohly být problémové z hlediska prodlení. Zejména smlouvy a záležitosti okolo
dotačních titulů, věci které vyplynou ze styku s občany atp. Tento postup je zohledňován běžně..
Další svolání zastupitelstva je podle harmonogramu plánováno na 10.prosince 2013 a již nyní víme,
že bude nutno svolat ještě minimálně jedno zasedání mimo tato plánovaná. Vzhledem k účasti
občanů na minulém zasedání, kdy počet nepřesáhl jednu desítku, Vás vyzýváme k tomu, aby jste
se na další zasedaní dostavili v hojnějším počtu a podíleli se na dění v obci. Těšíme se na Vaši
hojnou účast!
Ve středu 25. září 2013 bylo oficiálně uzavřeno místní koupaliště. Veškeré prostory, příslušenství a
bazény byly zazimovány a
připraveny na nadcházející letní
sezónu. Příští rok se bude
koupaliště chlubit novými
brouzdališti, která projdou
rekonstrukcí. V současné době
jsou totiž ve stavu, který
neodpovídá hygienickým ani
bezpečnstním normám. Co se
týká nákladů na provoz
koupaliště, jsou tyto náklady
jako každý rok větší než výdělek.
Většinově je koupaliště
dotováno obcí. Tento rok je však
ztráta, oproti několika letům před, mnohem nižší. Veškeré statistiky, které se týkají návštěvnosti či
zisků, uvedeme v dalším zpravodaji.
Připomínáme, že skládka v „Šutrárně“ byla uzavřena a nyní nám nezbývá, než odvážet odpady na
skládku v Únanově nebo na jiné skládky k tomu určené. Pokud nemáte doma kompost, je možné
dočasně odvážet rostlinný odpad na hnojiště za místním zemědělským družstvem. Pro zpětný odběr
elektrospotřebičů a elektroniky (počítače, monitory, televize, tiskárny) máme zřízeno sběrné místo u
čističky odpadních vod a je možno, po domluvě s panem Dvořákem nebo na OÚ, tyto spotřebiče
bezplatně odevzdat na tomto místě. NEVOZTE, PROSÍM, TENTO ODPAD NA JINÁ SBĚRNÁ
MÍSTA. ZBYTEČNĚ NÁS TO, JAKO OBEC, STOJÍ ZNAČNÉ PENÍZE. Mimo to, v rámci
programů ASEKOL, Elektrowin a Elektrolamp, za sběr těchto odpadů a jejich třídění dostává naše
obec při odevzdání příslušným organizacím finanční příspěvky.
V pátek 25. a v sobotu 26. října 2013 se budou konat volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. Důvodem, proč půjdeme k urnám o
několik měsíců dříve, je rozpuštění stávající dolní komory, pro které se při
srpnovém hlasování vyslovilo 140 poslanců. Sněmovna byla rozpuštěna 28. srpna 2013 prezidentem
republiky. Volby se budou konat jako tradičně v zasedací místnosti obecního úřadu. Hlasovací
lístky najdete s dostatečným předstihem ve svých schránkách.

Ať žije posvícení 2013!
Jako již tradičně si pro Vás hlubokomašůvecká chasa na letošní posvícení připravila bohatý víkendový
program. Ve zpravodaji ho uvádíme poněkud podrobněji především pro naše nové spoluobčany, kteří
mašůvecké tradice neznají.
Sobota 19. 10.
V časných ranních hodinách chlapci budou vyvážet máj z lesa. Následně dívky máj nazdobí, chlapci
očistí a někdy kolem poledních hodin se bude stavět jeřábem.
V sobotu večer již tradičně hlubokomašůvecká chasa pořádá Posvícenskou zábavu. Ta započne ve
20:00 hod. v kulturním domě Hlubokých Mašůvek. K poslechu a především k tanci bude hrát
skupina HABAKUK a vstupné na akci bude 70 Kč. Ve 21:00 se Vám úvodním tancem představí letošní
zavádějící. Všichni jste srdečně zváni!!!
Neděle 20. 10.
V 8:00 se všichni sejdeme v našem kostelíku Navštívení Panny Marie na tradiční mši za posvěcení
kostela. Po skončení mše následuje úvodní tanec pod májí. Při obcházení vesnice, kdy vám bude
naléváno výborné posvícenské víno, nás letos bude doprovázet dechová kapela SKALÁCI. V 16:00 se
pak na Vás budeme těšit pod mají, kde si společně zatančíme, zasmějeme se při čtení drbů, které se
nashromáždily od loňského posvícení, a to letošní ukončíme!
V řadách zavádějících letos uvidíte:
Stárek Mirek Lustig
Stárková Monika Tašlmárová
Tomáš Krejčí a Jana Tůmová
Luděk Koláček a Lucie Sedláčková
Jiří Svoboda a Helena Palatková
Jakub Krainer a Helena Hrůzová
Tomáš Mlejnek a Martina Čučková

Tímto opětovně vyzýváme mašůveckou mládež, aby rozšířila řady zavádějících. Další informační
schůzka se bude konat 12. října 2013. Budeme se těšit na Vaši hojnou účast!!!

Tradiční oslavy posvícení a její změny v průběhu desítek let
Původní oslava Posvěcení kostela se od doby svého založení nikterak
významně nezměnila. Dříve se však posvícení slavilo, ač to zní trochu
jako“klišé“, tři dny a tři noci. Tyto oslavy začaly již sobotním ránem,
kdy chlapci vyvezli máj z lesa a děvčata ji nazdobila. Dříve
samozřejmě nebyl k dispozici jeřáb, máj se tedy stavěla ručně.
Následující ráno, v neděli, se zvolený stárek s chlapci vydali
k domu stárkové a při jejich cestě jim hrála muzika.(V této době měly
Hluboké Mašůvky svoji vlastní dechovou kapelu MAŠOVANKU, která ochotně hrála k tanci i k poslechu
na všech kulturních akcích, které zde byly pořádány.) Děvčata i chlapci se průvodem vydali ke
kostelíku, kde se konala tradiční mše za posvěcení kostela. Tímto však úloha děvčat po celý zbytek dne
až do večera končila. Zvaní občanů na setkání pod májí a na večerní zábavu zůstalo pouze výsadou
chlapců (to se však neosvědčilo).

Poté co chlapci obešli vesnici, si každý z hochů vzal domů jednoho z muzikantů na oběd, aby ho
náležitě pohostil za dobře vykonanou práci. V podvečer se opět sešla mašůvecká chasa v zastoupení
obou pohlaví pod májí a tancem zahájila zábavu. Družba přečetl několikero drbů o zdejších občanech,
které za rok nashromáždil (roli družby po mnoho let vykonával Antonín Rozporka, na jehož řečnění pod
májou se sjížděli občané z celého širého kraje). Poté se společně pilo a tančilo až do setmění. Následně
se všichni přemístili do kulturního sálu, kde zábava pokračovala. Po ukončení taneční zábavy opět
muzika doprovodila stárkovou až k domovu. Večerní zábavy se též opakovaly i v pondělí a úterý, kdy
slavnostně úderem půlnoci skončilo posvícení.
Úkol stárkové a stárka však započal již o 8 měsíců dříve při masopustu, kdy byla tato funkce
demokraticky odhlasována a předána mladé dvojici, která
byla vybrána. Stárek a stárková měli až do posvícení úkol při
jakékoli důležité události svolat mládež, také byli důležitými
postavami pro pohřby a samozřejmě byli organizátory
posvícení. Byla to funkce vážená a s hrdostí nošená. V dnešní
době, vzhledem k finanční zátěži, je to spíš nutnost převzít na
sebe jisté břemeno. Posvícení je krásnou moravskou tradicí,
která je u nás již po celá staletí a my se stále budeme snažit ji
zde zachovat.

Oslavy 110 let založení Sboru dobrovolných hasičů
V sobotu 31. srpna 2013 se uskutečnily oslavy 110 let založení sboru dobrovolných hasičů
v Hlubokých Mašůvkách. Ráno před devátou hodinou se u
hasičské zbrojnice sešli místní hasiči společně s delegacemi
hasičů z Křepic, Mramotic, Kuchařovic a spřátelených hasičů
z Rakouska, před hasičskou zbrojnicí. Nejprve hasiči z Křepic
s ruční stříkačkou taženou koňmi projeli obcí, aby přizvali
občany. Po příjezdu zpět k hasičárně zahájili průvod ke kostelu,
ke kterému se připojili ostatní hasiči. Průvod zakončilo historické
hasičské vozidlo z Rouchovan.
Po mši svaté proběhlo na Mariánském náměstí vyhodnocení
činnosti hasičského sboru a vyznamenání některých jejich členů. Mezitím některé manželky hasičů
připravovaly ve školní kuchyni oběd.
Poté na něj byli všichni zváni do kulturního domu. Zde si mohli občané
zakoupit guláš za 50Kč nebo řízek a salát za 60Kč. Dále se prodávaly
jitrnice, tlačenka, černá polévka, mleté škvarky a sádlo. Tyto pochutiny
byly ze zabíjačky, kterou hasiči udělali ve čtvrtek večer.
Ve 14:00 byla ukázka hašení pěnou hasičského sboru Znojmo. V této
nafoukané pěně se pak vydováděly místní děti. Průběžně byla možnost
zhlédnout výstavu v prvním patře zrekonstruované hasičské zbrojnice a
přitom byla možnost prohlédnout si před ní zrenovované hasičské vozidlo
T805 z Rouchovan a místní hasičskou Avii.
Oslavy byly zakončeny večerní taneční zábavou, na které ale byla malá
účast občanů.

Okénko do historie Hlubokých Mašůvek
Historie Sboru dobrovolných hasičů pokračování z minulého Zpravodaje:
Jako součást oslav 30. výročí založení místního
hasičského sboru a při příležitosti dostavby
hasičské zbrojnice se v neděli 25. června 1933 ve
zdejší obci konal sjezd hasičské župy. Deštivé
počasí sice zadrželo ráno dosti účastníků, ale
přesto se dostavilo 330 hasičů v kroji. Obec
Mašůvky sama oblékla slavnostní háv a prapory a
brány vítaly účastníky. Již v 8 hodin ráno se
dostavily proudy hasičstva k branám, odkud byly
doprovázeny k nové zbrojírně. Přítomna byla inž.
Odsloňová jako matka praporu a kmotřičky sl.
Pflégrová z Únanova, Poláková z Mikulovic,
Fousková a Valendová z Kuchařovic. Mezi
význačnými hosty byli: zemský náčelník
Moravské zemské jednoty hasičské, starostové
župy židlochovické, třebíčské, budějovické a
krumlovské. Po 9. hodině se hasiči seřadili na
prostranství před mlýnem, odkud průvodem vsí
odešli k polní mši svaté. Přítomné uvítal starosta
obce p. Jakub Ševčík.
Po mši sv. byl rozvinut nový župní prapor, který
svou krásou obecně překvapil, načež byl místním
p. farářem posvěcen. Po vykonaných církevních
obřadech odebral se celý průvod před zbrojírnu,
kde starosta župy pozdravil a uvítal všechny
přítomné a poděkoval hasičstvu i příznivcům za
finanční podporu na zakoupení praporu. Nato se
ujali slova další hosté. Po projevech bylo
vyznamenáno 46 bratří záslužnými medailony za
40, 30 a 20 roků služby hasičské.
K vyznamenaným bratrům promluvil starosta
župy Prinz, který též věnoval posmrtnou
vzpomínku všem bratřím zemřelým. Po udělení
vyznamenání byly zatloukány hřeby do žerdě
praporu tak, že z hřebů zatlučených na žerdi
praporu vznikla začáteční písmena Moravské
zemské jednoty hasičské: „M.Z.J.H“.
Po tomto úkonu složili všichni bratři náčelníci
slib na župní prapor a po zahrání státních hymen
župa defilovala před hodnostáři a hosty.
Odpoledne po 2. hodině nastoupila župa u rybníku
k požárnímu cvičení, což bylo sbory z Mašůvek,

Únanova, Plenkovic a Přímětic rychle a dobře
provedeno.
Po požárním cvičení odešel průvod pod lípy před
kostelem, kde předvedlo 40 hasičů cvičení se
sekyrkami. Po nich cvičilo 12 dívek z Mašůvek
s tlumnicemi a po nich opět 12 žen z Běhařovic.
Po těchto cvičeních následovala veselice.
Jak uvádí kronikář: „Nad hasičskou zbrojnicí v 1.
poschodí jest radnice, jakou se může pochlubit jen
málokterá vesnice v celém okolí. Radnice
obsahuje zasedací sál pro schůze obecního
zastupitelstva, menší místnost pro obecní
pokladnu a světničku pro obecního sluhu. Stavba
celé budovy vyžádala si nákladu Kč 54 000“.
V letošním roce byla budova hasičské zbrojnice
předána do nájmu Sboru dobrovolných hasičů,
jehož členové zajistili provedení potřebných
úprav. V celé budově byla dřevěná okna
zaměněna za plastová, byly vybourány příčky,
takže vznikla jedna prostorná zasedací místnost,
bylo pořízeno nové sociální zařízení.
Někteří občané si zmodernizovanou budovu přišli
prohlédnout při oslavách 110. výročí založení, kdy
tam byla instalována výstava dokumentů,
fotografií a různých historických hasičských
pomůcek.
Proto k dalším obdobím činnosti hasičského sboru
připomeňme jen stručně:
V roce 1942 sbor zakoupil motorovou stříkačku.
Na její pořízení byla vyhlášena sbírka mezi
občany, která vynesla 23 000 korun. Divadelní
kroužek přispěl částkou 9 000 korun a majitel
jevišovického panství hrabě Larisch-Mőnnich
poskytl 3 000 K.
V roce 1969 obdržel požární sbor od ONV
Znojmo novou dvoukolovou motorovou stříkačku
v hodnotě 27 400 Kč. Slavnostní svěcení se
konalo 25. května na náměstí. V r. 2001 zajistil
Obecní úřad generální opravu této stříkačky, která
slouží dosud.
V roce 2004 zakoupil hasičský sbor od p.
Josefa Honze z Okříšek hasičskou stříkačku

upravenou pro moderní soutěžení (použitelná
pouze pro soutěže, nelze použít pro zásah). Stála
celkem 85 000 Kč, které hasiči uhradili
z prostředků, které získali z vlastní činnosti.
Pro přepravu hasičů a hasičské stříkačky byla
potřebná vozidla.
Prvním vozidlem, které zdejší hasiči získali, byl
šestimístný osobní vůz ŠKODA, zakoupený v r.
1949 za částku 42 000 Kčs (tehdejší měny).
Dalším vozidlem byla starší ŠKODA RN,
po ní ojetý ROBUR – přestavěný v r. 1985,
vyřazený z provozu a prodán v r. 1996 na
náhradní díly.
V r. 1997 zakoupil Obecní úřad opět starší
vozidlo AVIA, které bylo v následujícím roce
upraveno pro potřeby hasičského sboru a sloužilo
až do vyřazení.
V současnosti má hasičský sbor k dispozici
speciální vozidlo AVIA DVS 12, přetypováno pro
přepravu osmi osob a řidiče. Bylo zakoupeno za
částku 24 000 Kč, další 4 000 Kč činily poplatky
za přepis a kontrolu technické způsobilosti a 8 000
Kč zakoupení barev.
Členové hasičského sboru provedli potřebné
úpravy, při nichž odpracovali celkem 100
brigádnických hodin. Lakování vozidla provedl
pouze za úhradu nákladů za materiál Emil Drozd
č. 11. V neděli dne 2. září 2012 se konala
slavnost svěcení vozidla.
Od svého založení se členové hasičského sboru
soustavně podíleli na kulturním a společenském
životě obce. Každoročně – kromě nuceného
přerušení v době obou světových válek – byl
pořádán nejdříve „hasičský věneček“, později bál
nebo ples, a to střídavě ve všech tehdejších
hospodách: u Vocilků č. 1, u Karlů č. 120 nebo u
Valášků č. 100.
Až do začátku II. světové války byly
pravidelně pořádány „spolkové výlety“ – taneční
zábavy konané v přírodě, a to na mlýnské zahradě,
v lese U Františka, v Hájku, na Brunnerově kopci,
na Kalvárii nebo na Úlehle.
Hasiči nacvičovali divadelní představení, společně
se zúčastňovali veřejných oslav významných
výročí, pořádali masopust, poutní zábavu,
v některých letech i posvícení, maškarní karnevaly

pro děti, mikulášské besídky a pro svoje členky
oslavy Mezinárodního dne žen. Oblíbené byly
zájezdy
na
výstavu
Hobby
v Českých
Budějovicích, na nákupy do Polska nebo na
památná místa v naší vlasti.
Sbor dobrovolných hasičů prováděl
odborný výcvik svých členů a připravoval
družstva na různé soutěže.
Střídavě s menšími i většími úspěchy se dařilo
pracovat s dětmi, mládeží a se ženami. Družstva
se zúčastňovala okrskových soutěží a soutěží o
pohár starosty v sousedních obcích, dobré
výsledky dotvrzují i čestná uznání a poháry,
umístněné na zdejší výstavce.
V roce 2001 připravil Farní úřad ve
spolupráci s Obecním úřadem a SDH poprvé
hasičskou pouť, která byla spojena s umístěním
sochy patrona hasičů svatého Floriána ve
výklenku schodiště u Svaté studny. Tradice
hasičské pouti se stále dodržuje.
Řadu roků udržuje SDH vzájemné
kontakty s hasiči v rakouském Moldu, kam
pravidelně jezdí zástupci našeho sboru na tamní
hasičské akce – a naopak jejich zástupci se
každoročně zúčastňují hasičské pouti v naší obci.
V minulém roce připravili členové první
ročník vepřových hodů. Akce se konala v hasičské
zbrojnici, během večera mohli venku posedět
zájemci při poslechu hudby. O nákup
zabijačkových specialit byl značný zájem, takže
bylo rozhodnuto uskutečnit tuto akci i v letošním
roce.
Sbor dobrovolných hasičů je nejstarším
spolkem v naší obci, který se i v současnosti
podílí na kulturním a společenském životě
občanů. Proto mu popřejme, aby měl i nadále
dostatek obětavých členů, kteří budou zodpovědně
plnit své povinnosti při přípravě k záchraně
zdraví, života a majetku svých spoluobčanů, ale
kteří se budou i nadále podílet na společenském
dění v naší obci.
Zdeněk Adámek

Sportovní dění v naší obci
V pátek 13. září proběhlo přátelské utkání s chorvatským celkem starších pánů NK Hajduk
Hercegovac. Vzhledem ke kolizi se znojemským vinobraním jsme museli doplnit družstvo mladšími
hráči a to se projevilo ke konci zápasu, který jsme otočili z nepříznivého stavu 0:2 na konečnou
výhru 3:2. Děkujeme všem zúčastněným a doufejme, že to nebyl poslední zápas s tímto družstvem.
Předchozí utkání:
Hluboké Mašůvky - Pavlice 2:0
Grešlové Mýto - Hluboké Mašůvky 1:2
Hluboké Mašůvky - Slatina 7:2
Hluboké Mašůvky - Vranov 3:0
Blížkovice B - Hluboké Mašůvky 2:0
Hluboké Mašůvky – Křepice 3:4
Čeká nás poslední podzimní utkání se soupeřem z popředí tabulky:
5.10.2013 15:30 Olbramkostel - Hluboké Mašůvky
V tabulce držíme pěkné 5. místo, kdy Křepice jsou první.
Zdeněk Žák

Aktuality z knihovny
Po

prázdninách jsme pro Vás, resp. pro naše nejmenší, připravili v knihovně dětský
koutek, kde si děti mohou u stolečku číst, malovat, hrát si. Také jsme dokoupili
nové dětské knihy: Medvídek Pú - Filmový příběh, Moje nejmilejší pohádky
a Velkou knihu říkadel. Pro dospělé máme novinku na trhu Inferno mysteriózní thriller amerického autora Dana Browna a čtvrtý díl s hlavní
postavou Robertem Langdonem, dále pak noviny od Julie Garwoodové - Dívka
jménem Summer, Oheň a led a psychologický thriller Gordon Reeceové Myši.
Martina Sabolová

Oslavenci v září 2013 (od 75ti let výše)
Řiháčková Miloslava – 76 let, č. p. 194
Karlová Vlasta – 77 let, č. p. 22
Krejčí Jan – 81 let, č. p. 27

Blahopřejeme

Ze školních
školních lavic
Máme za sebou první měsíc nového školního roku a vyučování je v plném proudu. V září jsme již
začali s programem dopravní výchovy, do kterého jsme zapojeni druhým rokem. Čeká nás opět pět
dvouhodinových lekcí, soutěže a hry, jízda zručnosti a praktická cvičení. Také již žáci absolvovali první
lekci plavecké výuky, všichni plavou s pomůckami nebo bez nich a na plavání se těší. Prvňáčci se
výborně zapojili do výuky, už mají spoustu jedniček. Vyučování se snažíme připravit pestré, máme
spoustu materiálů a pomůcek, využíváme počítače a interaktivní tabuli hned od prvního ročníku. V
příštích měsících chceme dát počítač i do mateřské školy, v rámci dotace z evropských programů
přikoupíme ještě jeden a tiskárnu. Angličtina prvňáčky baví, paní učitelka
pracuje s dětmi hravou formou. Ani rozvrh ,,na sedmou" nám nikterak
nevzal chuť do práce, spíš naopak. Žáci jsou po ránu ,,čerství" a mají delší
odpoledne a odpočinek v družině.
Všechny učebnice, včetně těch do angličtiny, sešity i pomůcky např. do
výtvarné výchovy, dostali žáci zdarma. Rodiče platí pouze plavání,
divadlo a další ,,nadstandard", kterého se pak žáci nemusí povinně zúčastnit. Tím se finančně rodičům
odlehčilo, proto jsme v letošním roce poprosili o odsouhlasení zvýšení rodičovského sponzorského
příspěvku ze 300,- Kč na 500,- Kč na rok. Díky tomu se nám podaří dovybavit mateřskou školu
lehátky, ručníky, povlečením, šatnou a podobně.
Ráda bych poděkovala panu Jiřímu Dvořákovi st., panu Jiřímu Dvořákovi ml. a panu Luďkovi
Dvořákovi za instalování zábradlí ve škole. Materiál i práci dali škole jako sponzorský dar. Tímto se
nám podařilo splnit všechny hygienické a bezpečnostní normy, které ještě nebyly dokončeny.
Bohužel hygienické normy stanovené pro stravování nám nedovolují vařit více než 80 obědů. Nejedná
se o normu na pracovní sílu. Stanovená kapacita je závazná, museli jsme proto odřeknout 11 cizích
strávníků.
Na přání rodičů byl pořízen telefon do mateřské školy. Za přístroj děkujeme p. Maarovi, který ho škole
věnoval.
Začátkem října navštíví naši školu Dechové kvarteto s výchovným koncertem. Na každý měsíc, tak jako
loni, plánujeme kulturní akci, jak pro školu, tak pro obec.
ředitelka školy, Mgr. Alena Kratochvílová
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