říjen
2013

Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.
Vážení spoluobčané,
zima už se nám pomalu blíží, ale hezké počasí nás dosud neopustilo. V neděli jste si o hodinku
přispali a přesunuli hodiny na zimní čas a my jsme tu zpět s dalším Mašůveckým zpravodajem.
Již se nám podařilo úspěšně dokončit kanalizaci. Celé dílo bylo zkolaudováno až na uličku Na Stráni
(svážném území nad Svatoňovcem), kde probíhalo dodatečné vodoprávní řízení při změně stavby. Ta bude
zkolaudována v blízké době do konce listopadu. Kdo tak ještě neučil, může se začít napojovat. Domů
každému z občanů příjde výzva s pokyny k připojení na kanalizaci. Kanalizace nás stála celkem 26 mil. Kč.
Z toho 70 % činily dotace, zbytek obec financovala z úvěru. Zároveň s kanalizací byla realizační firma
povinna vrátit silnice do původního stavu, který by byl místy problematický přesně dosáhnout. Po složitých
a zdlouhavých jednáních jsme dospěli s realizační firmou k dohodě o opravách komunikací. Strmější úseky
obce byly opraveny technologií penetrovaného makadamu s nástřiky, aby bylo zamezeno splachování
(erozi) povrchového materiálu. Na provedení této kompaktní technologie v tak velkém rozsahu se obec
zavázala doplatit 200 tis. Kč. Tato částka se nám uvolnila tím, že jsme nemuseli doplácet „ze svého“ část
dotace, kterou jsme nevyčerpali (vrátili), na nesmyslnou opravu rýhy po kanalizaci tzv. balenou v úsecích,
kde jsou komunikace pouze zpevněné štěrkem. Pravidla dotací neumožňují tuto plochu sečíst a vybudovat
někde smysluplnou část komunikace v celé šíři. Neuskutečnili jsme proto část díla v hodnotě 531 200,- Kč
bez DPH (642 752,- Kč vč. DPH), z nichž bychom stejně 195 000,- Kč museli doplatit z vlastních
prostředků. Peníze, které jsme původně na opravu komunikací „z vlastního“ uvažovali, jsme tak do
komunikací použili. Zbytek komunikací byl opraven frézinkem nebo štěrkem a budeme postupně pracovat
na dalších úsecích s konečnými opravami. Vše závisí jen na financování.
Bylo ukončeno „dodělání“ asfaltové silnice na Nivách. Podkladová vrstva asfaltu byla již místy
v havarijním stavu. Původně byla položena jen podkladová vrstva, která se začala drolit. Proto bylo nutné co
nejdříve provést opravu podkladu a položit vrchní vrstvou asfaltu. Oprava a
rozšíření asfaltové silnice na Nivách nás vyšla na zhruba 610 tisíc Kč. Bylo
uvedeno do definitivního stavu dalších 1820 m2 komunikace. Bohužel stavbu
jsme ještě nepřevzali, protože vykazuje drobné nedodělky.
Byly nám přiklepnuty dotace na projekt Revitalizace údolní nivy
Plenkovického potoka. Z Evropských fondů jsme dostali příslib plnění ve výši
4,719 mil. a ze Státního fondu životního prostředí 248 363 Kč. Tyto dotace nám pokryjí všechny uznatelné
náklady. Část příprav, kterou není možno zařadit jako uznatelné náklady, musíme ale opět hradit ze svého.
Bude se jednat o cca 100 tis. Kč. Podle platné legislativy jsme povinni provést výběrové řízení na
dodavatele. V současné době definujeme podmínky a zadání VŘ s poradenskou firmou tak, aby výběr
realizační firmy proběhl ještě do poloviny prosince. Realizace by měla být zahájena již během letošní zimy

z důvodu ochrany místní fauny, kdy není možné stavbu provádět během letních měsíců. Zemní práce a práce
na úpravách vodotečí mohou probíhat pouze v zimních měsících od září do dubna.
Rekonstrukce obecního úřadu se chýlí ke zdárnému konci. V budově obecního úřadu i kulturního domu je
nové topení. Bylo nataženo 460 metrů nových měděných trubek a 27 nových radiátorů. Teplo zajišťují dva
nové moderní plynové kondenzační kotle. V celém objektu bude tak i v zimě pěkně teplo. Připravují se
kompletně nové elektrorozvody. Kulturní dům budou využívat i děti z naší ZŠ pro pohybové a sportovní
aktivity. Nabídka lepšího využití KD se tak rozšíří i pro zájemce z blízkého okolí. Ještě je třeba kulturák
odizolovat proti zemní vlhkosti, odvodnit a vyčistit dvůr a zpřístupnit ho zezadu od archeologické lokality
schodištěm. Vybudujeme oplocení, pořídíme venkovní lavičky. Balkon v KD zpřístupníme schodištěm
v zadní části objektu tak, aby KD zůstal úplně oddělený od prostor Obecního úřadu.
Čeká nás kolaudace skladového objektu u čističky. Voda, elektřina, kanalizace – vše již je hotovo.
Zbývá pouze obložit vnitřní prostory sociálního zázemí a usadit záchod a umyvadlo.
Chystáme se před zimou posekat trávu a vyčistit Brunnerův kopec (Plundrák), aby měly děti v zimě
kde sáňkovat.
1. prosince 2013 ve 14:00 se uskuteční beseda s důchodci. V programu vystoupí jako každoročně
děti z místní základní školy.
Před Vánoci plánujeme setkání občanů se zastupiteli obce u svařáku. Seznámíme občany s tím, co
jsme vybudovali a udělali, k dispozici bude přehledné financování jednotlivých projektů, které mnoho
občanů zajímá. S přesným programem plánovaného setkání vás budeme informovat v příštím vydání
zpravodaje.
V areálu Památníku osvobození (u děla) přibudou lavičky, posečeme trávu a vytvoříme hezký
„parčík“ na procházky. V zatáčce u Vidoňů ještě před zimou doděláme kvůli zvýšení bezpečnosti chodník.
Dokončíme sadové úpravy dětského hřiště tak, aby na jaře bylo již plně funkční. Dovezeme ještě na
pískoviště písek, který dosud chybí. Snad přibude i nějaké další využitelnější vybavení pro naše nejmenší.
Váš starosta

Volby do poslanecké sněmovny
V dnech 25. 10. – 26. 10 se konaly předčasné
volby do Poslanecké sněmovny. Účast voličů byla jak u Volební strana
nás tak v celé republice poměrně malá. V Hl. Mašůvkách
ČSSD
byla volební účast 62,36 %. Z 643 voličů přišlo k urnám
ANO 2011
pouze 401 občanů.
Mezi nejmladší voliče patřili sourozenci Radek a
KSČM
Kateřina Pavlíkovi. Nejstaršími voliči byli Miroslav
Úsvit
Stehlík a Freyová Štěpánka. Volební strany s největšími
KDU-ČSL
počty hlasů jsou v tabulce napravo.
TOP 09

Platné
hlasy
115
95
70
36
22
19

Oslavenci
Oslavenci v říjnu
říjnu 2013 (od 75ti let výše)
Bořilová Ludmila – 86 let, č. p. 214
Krejčí František – 76 let, č. p. 88
Stehlík Josef – 88 let, č. p. 74
Krulová Růžena – 76 let, č. p. 225
Jeřábková Anděla – 76 let, č. p. 31

Blahopřejeme

Platné hlasy v
%
29,34%
24,23%
17,86%
9,18%
5,61%
4,85%

Vítání občánků
24. listopadu 2013 ve 14.00 hodin uvítáme mezi nás další naše malé občánky,
kteří se v letošním roce narodili. Děti z místní ZŠ si pro ně připravily krátký program.

Poslední leč
V sobotu 9. listopadu 2013 Vás všechny zve myslivecké sdružení na „Poslední
leč“, která se koná od 18.00 hodin v hostinci Pod Lipami. Vstupné zdarma a ještě si
každý může pochutnat na guláši nebo řízcích ze zvěře. Též je připravena zvěřinová
tombola. Všichni jste srdečně zváni.
myslivecké sdružení

Posvícení 2013 je za námi
Další ročník oslav posvícení je za námi. Víkendem 19. a 20. října se jako každým rokem nesly hlasy
výskajících zavádějících dvojic za doprovodu dechové kapely SKALÁCI. Letošním rokem byly počty
zavádějících bohužel velice nízké. Z původních plánovaných jedenácti párů se nakonec sešlo pouze sedm.
Ač byla chasa opravdu v malém počtu, všechny povinnosti zavádějící splnili na jedničku. Mája stojí v celé
své kráse, letos v barvách fialové a modré. I přesto, že z lesa máj chlapci vyváželi pouze ve čtyřech za
pomoci pana Dvořáka, nakonec ji úspěšně pan jeřábník ve 14:00 postavil na její čestné místo. Při sobotním
zdobení i stavění máje zavádějícím přálo i počasí.
Sobotní večer stěny sálu kulturního
domu
rozezněla
hudba
skupiny
HABAKUK během tradiční posvícenské
zábavy. Tuto taneční zábavu letos
navštívilo něco kolem sedmdesáti platících
osob, kdy vstupné na osobu bylo 70 Kč.
Díky tombole, kterou hlubokomašůvecká
chasa nashromáždila, byla tato zábava o
něco méně prodělečná než obvykle.
Tombola není typickou kratochvílí právě
pro tuto zábavu, ale z finančních důvodů se
chasa rozhodla ji zavést. Zábava byla zahájena přesně ve 20:00 a za hodinu poté se úvodním tancem
představili letošní zavádějící. V čele promenády stála Monika Tašlmarová, čili letošní stárková, a po její
levici Mirek Lustig – stárek. Tento nejdůležitější pár dále následovali Tomáš Krejčí a Jana Tůmová, Martin
Veselý a Lucie Sedláčková, Jiří Svoboda a Helena Palatková, Jakub Krainer a Helena Hrůzová, Josef Veselý
a Nikola Mandátová. Místo mládka a mládkové letos zastávali Mirek Tašlmar a Lucie Antošová. Tombola
se začala prodávat ve 23:00 a měla veliký úspěch! I přesto, že se zábava velice vydařila a nikomu se ve
2,00 hodiny nechtělo domů, muzika dohrála a zábava byla ukončena, zavádějící si museli dostatečně
odpočinout na následující den.
Nedělní veselí započalo tradiční mší za posvěcení kostela, na které pan farář mládež uvítal na osmou
hodinu ranní. Po skončení mše a úvodním tanci pod májou se již chasa vydala na zvaní po vesnici a nalévání
letošního vybraného posvícenského vína, které zakoupila od soukromého vinaře ve Chvalovicích u Znojma.
Počasí se opět vydařilo. Sluníčko sice vykouklo až po poledni, ale i tak se posvícením nesla výtečná nálada,
kterou zavádějící přenášeli i na zdejší spoluobčany. V 16:45 jsme se všichni společně sešli pod májou, kde
družba a zároveň zavádějící Jakub Krainer přečetl nashromážděné drby za uplynulý rok a popřál všem
hodně zdraví a štěstí. Jako každý rok mělo čtení drbů velký úspěch a v podání Jakuba, jakožto výborného
řečníka, tomu tedy nemohlo být jinak. Na závěr ještě muzika zahrála pár hudebních perliček a letošní
posvícení bylo úspěšně ukončeno. Zase za rok – Ať žije posvícení!

Pod májou bylo přečteno:
Tak vás tady vítáme
s radostí a muzikou,
pár drbů vám dodáme
před mašovskou putykou.
Už je to zas jeden rok,
co pod májkou se scházíme,
zdá se to jak malý krok,
avšak událostí spoustu za tu dobu
hlásíme.
A že toho není málo,
to vám s radostí hned řekneme,
při čtení se všichni za břicho chytneme.
Ať se vám všem dobře daří,
stárková a stárku – buďte fit,
že za rok budou zavádět staří,
to se snad nestane současný hit.
Na zdraví pana starosty,
ať obec vzkvétá k radosti,
vždyť funkce to není snadná,
to všichni víme odedávna.
Že na světě není člověk ten,
aby zavděčil se lidem všem.
Na zdraví naší velebnosti,
že poutníků je stále dosti.
Že ke studánce cestu najdou
a do kostela s almužničkou zajdou.
Na zdraví našich hasičů,
ať se jim vždy vede,
takovou zabíjačku každý nedovede,
snaživí jsou velice
ať zvedaj půllitry či hadice.
Na zdraví paní kuchařky,
ať se jí nic nepřipálí.
Na zdraví všech učitelek,
ať naše děti jenom chválí.
Na zdraví ženám těm,
co vědí si rady s úklidem.
Na zdraví loňskému stárkovi,
který zapíjení poctivě vzal,
ale domů se po svých nedostal.

Na zdraví myslivcům
ať maj dobrou mušku,
na zdraví pana kronikáře,
ať má vždy ostrou tužku.
Ať žije mašovská chasa,
co před ní neuteče pivní basa.
I když si s časem neví rady,
na posvícení daj hlavy dohromady.
Na zdraví pro všechny místní dámičky,
co nemaj nic na práci,
co postávaj na rohu každé uličky,
a dělaj si z lidí legraci.
I všem těm,
co stojí v hloučku u kostela
a probírají od dělníků po starostu,
co všechno a jak špatně každý dělá,
jen ony správně sedí na svém postu.
Na zdraví radničních pánů,
co do stolu daj ránu,
a vyměřej nám poplatky
za pejsky a odpadky.
Pošťačkám našim přejeme zdraví,
stále ať nosí nám jen dobré zprávy,
pošta nám dělá teď trampoty,
stěhovat chtějí se do naší Jednoty.
Radostí z toho zrovna nejásáme,
avšak jsme rádi, že ji vůbec máme.
To si tak někdo něco umane,
kdo se pak naší pošty zastane?
Na zdraví té paní,
co ráda hlásí velice,
že přijeli k nám prodávat
kuřice a slepice.
Na zdraví obsluhy Jednoty,
co nabízej nám různé dobroty.
Ať bez úhony na zdraví
přežijí nynější opravy.
Na zdraví šenkýře pod lipami,
co klábosí rád se ženami,
a zákazník to marný má,
piva se dočká, kdo vytrvá.

Na zdraví obsluhy koupaliště,
co sluchu vám vždy dopřeje,
pivo, limo, frťánek vám doleje.
A u skleničky vínka
i pár drbů u okýnka.
Na zdraví řidiče traktoru,
co měl perný den,
na kaskadéra si hrál,
do zdi se naboural.
A hasiče s jeřábem si na pomoc přivolal.
Na zdraví toho mladíka,
co na oheň si nedal bacha,
a pak si zahrál na Palacha.
Na zdraví toho pána,
co znaven z hospody se vracel
a poté na betonovou skruž se skácel.
Naštěstí to odnesla jen hlava,
ať jeho osoba je zdráva.
Na zdraví paní ze satelitu,
která s muži ráda je tu.
Jen, co sklípek navštívila,
hned by se tu s každým bila.
A když toho bylo dost,
přijela i bezpečnost.
Příště si, paní, neotvírejte ústa,
vy nejste podle mašovského gusta.
Na zdraví té pracovité paní,
co na zahradě drby shání.
A potom v potu tváře
píše si to do diáře.
Na zdraví stále svobodné děvy,
co se někomu sličná jeví,
hledá toho pravého, na inzerát,
ale ne každý je jí akorát.
Na zdraví všech, kdož jsou tady,
bavte se, smějte se, mějte se rádi.
Pod májkou si připijme,
do žil vínka nalijme.
A teď s dobrou kapelou
pějme píseň veselou.

Zástěrková zábava se nekoná
Již druhým rokem nebude hlubokomašůvecká chasa organizovat „zástěrkovou zábavu“. Tato taneční
zábava následovala zhruba měsíc po posvícení. I přesto, že místní obchodníci i chasa na tuto zábavu každým
rokem společně připravili skvělou tombolu, byla tato zábava slabě navštěvována. Úkol stárka a stárkové je i
bez této starosti značně náročný, ať už finančně či organizačně, proto pro nezájem tato tradice byla
vynechána. Poslední zástěrkovou zábavu chasa pořádala v roce 2011 a je otázkou, zda-li tento rok nebyl pro
děvčata v zástěrkách rokem posledním. Bohužel každým rokem ubývají mladí lidé se zájmem o tradice
posvícení a i počet zavádějících se snižuje. Pokud to takhle půjde dál, skončí tradice posvícení stejně jako
„zástěrková zábava“. Finančně obec každý rok doplatí eventuální ztrátu a podílí se na přípravách

technickým zabezpečením celé tradice. Jenom ve finanční náročnosti úpadek této společenské události a
zájmu o „stárkování“ tedy nespočívá.

Okénko do historie Hlubokých Mašůvek
Události letopočtů končících stejně jako rok letošní číslicí „3“. Tentokrát dokončení farní kroniky
z červencového zpravodaje.
Aby tedy nenechal docela zajít nutnou školu v
Hlubokých Mašůvkách, převzal školní fond
patronátní právo zdejší školy, jak je patrno z
přiloženého dokumentu:
„Za uvedených okolností následkem
vznešeného dekretu Zemského gubernia je patronát
nad školou Hlubokých Mašůvek převzat školním
fondem.
Což je hospodářskému úřadu oznámeno s
dodatkem, že podle nejvyššího rozhodnutí se ani
vrchnost ani hlubokomašůvská obec, která o tom má
být v prvé řadě uvědoměna, se nebudou vměšovat do
jmenování učitele a do toho, co náleží do práva
patronátu.
Z c.k. Krajského úřadu ve Znojmě 16. září
1793“
Roku 1843, 3. července byla vykonána
generální vizitace v Příměticích Jeho Excelencí
nejdůstojnějším biskupem Antonínem Arnoštem,
hrabětem von Schaffgotsch. Děti z Hlubokých
Mašůvek byly do Přímětic převezeny.
Kalvarský vrch byl až do roku 1863,
tisíciletého výročí příchodu našich slovanských
apoštolů Cyrila a Metoděje, špatným pastvištěm pro
ovce. Místní duchovní správce vybízel v kázáních
ku zřízení křížové cesty a kalvarského vrchu, aby to
jako náboženský monument potomkům připomínalo
svátek tisícího jubilea a poutníkům a také farníkům
příležitost k získání plnomocných odpustků.
V panských lesích nechal k tomu označit potřebné
dubové dřevo a zaplatil 30 zl. rak. měny, farníci je
na 5 fůrách dovezli, hlubokomašůvský tesař Wesely
vytesal kříže i kůly. K planírování cesty, které
začalo 23. března 1863 a vysázení stromů a keřů
každý domkař a obyvatel Mašůvek odpracoval jeden
den manuální práce.
Roku 1903 Cyril Čeloud z Třebíče opravil a
obnovil kapli sv. Anny. V květnu byly v kostele
slavnostně posvěceny sochy sv. Josefa a sv. Anny.
Sochy byly zhotoveny ve Sv. Ulrichu v Tyrolích.
Byly darovány bratrem faráře Vincencem
Nevosadem, kupcem z Třebíče. Stály 150 zl.
7. července 1903 se konalo na žádost
farního úřadu zasedání Obecního výboru „za

příčinou“ udržení a zachování pořádku o
pobožnostech o poutích:
Obecní výbor přijal tato opatření:
1. O poutích nedovoluje se hostinským hudební
licence k muzice.
2. Nepřipustí se na Úlehlu a nejbližší okolí nikdo
z obchodníků, který má hrací nástroje sebou, jako:
kolotoče, musea, panorama, zvěřince, komedie
všeho druhu, zpívání světských písní s obrazy,
nemravná kukátka.
3. Na prostoru před kostelem zachová se vždy
největší klid, obchodníkům s obvyklými poutními
předměty vykáže se patřičné místo, které musí
přijati, domácímu pořádku, stanovenému ve shodě
farního úřadu s obecním představenstvem se
podrobiti, žádaný místní poplatek zaplatiti a po
pouti co nejdříve obec naši opustiti.
4. Usnesení tato vždy řádně zachovati s možností
vyžádat si četnický zásah.
5. Ku zachování pořádku a hájení policejní hodiny
zvolen 8 mi hlasy Frant. Černý.
V Hlub.Mašůvkách 7. července 1903
Ant. Stehlík, starosta,
členové: Jan Šimeček, František Černý, Jan Ševčík,
Princ ml.
Frant. Nevosad, farář
Od 10. do 16. června 1913 byly ve zdejším
kostele stavěny nové varhany za částku 2 000 korun,
které odkázal lesník na odpočinku Leopold Zbořil.
Varhaníkem byl nadučitel František Bauer.
V roce 1923 tu byla vystavěna nová
čtyřtřídní škola nákladem 260.000 korun. Svěcení
25. listopadu, vyučovati v nové škole se začalo
teprve 11. května 1924.
V roce 1953 byla dokončena stavba věže kostela.
V roce 1993 se pořídilo: Socha sv. Bernadetty
v Lurdské jeskyni, vchodové dveře na faře, 8 kusů
lavic do kostela, stříška nad vchodem, okapové
žlaby a krytá zpovědnice.
V r. 2003 byl ze zdejší farnosti přeložen do kláštera
servitů ve Vídni P. Gerhard Maria Walder (působil
zde od r. 2000). Novým farářem byl ustanoven Ing.
Mgr. Miloslav Čamek.
připravil: Zdeněk Adámek

Sportovní dění v naší obci
V posledním podzimním utkání jsme porazili Olbramkostel na jejich hřišti 1:0 a
v tabulce nám patří 5. místo s odstupem 2 bodů na druhé Blížkovice B. První Křepice mají po
podzimu nakročeno zpět do III. třídy.
Dne 26. 10. 2013 proběhla na hřišti ukončená za podzimní částí. Za uplynulý
fotbalový rok je třeba za vzornou přípravu hřiště poděkovat Liboru Sabolovi a Liboru Olivovi.
Zdeněk Žák

Ze školních lavic
V říjnu se ve škole naplno rozběhly kroužky, do kterých se zapojily všechny děti. V turistickém kroužku
jsou dokonce úplně všichni. A tak k vedení kroužku přibyla kromě p. učitelky Freyové také p. vychovatelka
Dohnalová. Kroužek je každých 14 dní v úterý 2 hodiny. Fotky z pouštění draků a Domečky v lese můžete vidět
na našich webových stránkách. Také zde zhlédnete fotky prací žáků, které dělají děti v prezentačním kroužku
každé pondělí. Náboženství ve středu vyučuje p. farář Stanislav Váša. Každý čtvrtek chodí děti do flétny a na
klávesy k paní učitelce Freyové a v pátek k paní vychovatelce do „dovedných rukou“. Na keramiku půjdou děti
po podzimních prázdninách opět k paní Krulové, za což ji velmi děkuji. Také v mateřské škole pracují děti u p.
učitelky Jílkové na své výslovnosti v logopedickém kroužku. U p. učitelky Jílkové ml. začínají na flétničky, aby
mohly ve škole pokračovat. Jen díky obětavé práci těchto učitelek jsou pak předškoláci vzorně připraveni na
školu a vy můžete zhlédnout několikrát do roka jejich vystoupení, kde můžete práci všech učitelek ocenit.
Na 1. října bylo pro školu zajištěno vánoční focení. Fotografie jsou velmi pěkné, ale je na rodičích, zda si
je zakoupí. Firma, která focení provedla, nafotí vždy všechny děti a nechá až po výsledku své práce rodiče
rozhodnout.
7. října byl ve škole výchovný koncert žesťového kvarteta. Muzikantská pohádka o nástrojích a paní
hudbě, představení nástrojů i písničky z večerníčků se dětem moc líbily. Zase to bylo něco jiného a něčemu
novému se naučily.
11. října prošla škola hygienickou kontrolou, splnily jsme všechny požadavky do posledních detailů, a tak
nám i na příští rok zůstane kapacita 46 dětí do mateřské školy. Doufáme, že v dubnu u zápisu do MŠ uspokojíme
všechny. Snažíme se vytvořit kvalitní zázemí, obnovujeme nábytek, hračky i vybavení zahrady. Tandem p. uč.
Jílkových pracuje spolehlivě a s láskou, věnují se dětem v každém detailu.
V průběhu října nám pracovníci obecního úřadu natřeli všechny průlezky a
lavičky na školní zahradě, za což děkujeme. Nadále sbíráme víčka a děkujeme, že je
přinášíte. Také děkujeme za papír do sběru, který nosíte do školy. Celý říjen probíhal
plavecký výcvik žáků, děti jsou z plavání nadšené. Jejich fota z výcviku můžete najít na
webových stránkách školy, které jsou úplně nové, za což velice děkuji p. Markétě
Řeřuchové, která je pro nás udělala. Podívejte se na původní adresu zsmasuvky.ic.cz.
Veškeré další informace pro rodiče pak jsou vždy na nástěnkách školy ve vestibulu. Po
prázdninách, které budou 29. - 30. října, bude pro předškoláky 31. října “Den nanečisto“. Půjdou si vyzkoušet
školní lavice. 1. listopadu nás čeká jako každý rok „Dýňový den“, tentokrát žlutý. Všichni se do školy oblékneme
do žlutého a budeme zdobit dýně, hrát si, zpívat a soutěžit.
ředitelka školy, Mgr. Alena Kratochvílová

Důležité kontakty:
starosta Ing. Jiří Malec: 734 655 132, jiri.malec@hlubokemasuvky.cz
obecní úřad - Stanislava Tomková: 515 255 225 (i pro domluvu vyvezení odpadu, elektroniky, atd.)
zpravodaj: zpravodaj@hlubokemasuvky.cz (napište nám, co by mohlo zajímat naše spoluobčany)
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