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I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
Vážení spoluobčané,
prázdniny dosáhly svého konce, děti se vracejí zpět do školních lavic,
tropické teploty máme již letos za sebou a do rukou se vám dostává
prázdninové číslo našeho zpravodaje.
Prázdniny jsme zahájili v neděli 28. června otevřením koupaliště. Zároveň tento den proběhla hasičská soutěž O pohár starosty
obce, které se zúčastnilo 9 soutěžících družstev dospělých a 2 družstva dorostu. Po ní následovalo dětské sportovní odpoledne, kde děti
střílely ze vzduchovky, přetahovaly se nebo měly třeba možnost prohlédnout si policejní vozidlo. Jelikož letošní prázdniny vykouzlily po
několik dní tropické teploty, studená voda v koupališti se letos
opravdu hodila pro ochlazení.
V únoru letošního roku jsme zažádali o dotaci z programu
„Dotační program Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné
prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje na období 2013-2016“.
Z tohoto programu jsme obdrželi 200 000,-Kč, které jsme využili na
opravu střechy na hasičárně. Oprava střechy stála celkem 293 800,Kč. Realizace byla dokončena a do budovy již nám nebude zatékat.
Peníze na dofinancování oprav poskytne Obec Hluboké Mašůvky. To
je však jen část přislíbených prostředků obcí. Ta poskytne v letošním
roce hasičům celkem 150 000,- Kč. To znamená, že za cca 56 200,- Kč
bude možno nakoupit potřebné vybavení hasičské jednotky.
Do dotačního projektu se příští rok pokusíme zapojit znovu a
získat tak další peníze na dovybavení SDH, které je potřeba zmodernizovat a doplnit.
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy

nás nechala společnost EON několik dní v srpnu bez elektrické energie. Bohužel tyto dny nejsou ještě u konce a 10.9., 16.9., 18.9. a 29.9.
jsou další dny, po které v čase od 7:30 do 16:30 nepůjde elektřina v
celé obci.
Obecní dům č.p. 30, jenž „šeredil“ střed naší vesnice, byl
zbourán, a jen co se ochladí, bude zde dostavěna zeď, která zkulturní
pohled na vedlejší domek. Na vzniklém prostranství vybudujeme
parčík.
Ve sklepě školy opravíme kotelnu, jejíž opravu zastupitelstvo
schválilo do rozpočtu pro letošní rok. Okolo školní zahrady je potřeba opravit plot.
Realizační firma, která před poutí na Marianském náměstí
opravila cesty novým asfaltem a provedla žulovou dlažbou před kostelem, se již začátkem prázdnin přesunula do Svatoňovce, kde opravuje komunikace. Z více než poloviny je již cesta, na kterou se pokládá zámková dlažba, hotová. Firma by měla práci předat během měsíce září.
Na konci září se děti mohou opět těšit na lampionový průvod
s táborovým ohněm v Šutrárně. Tentokrát již půjdeme za šera, aby si
caparti užili světla svých lampionků.
Před Šutrárnou během prázdnin došlo k úklidu starých pařezů a během příštího roku zde budeme vysazovat nové stromky a dále
revitalizovat oblast. Pravděpodobně zde vznikne dubový háj.

Výprodej bufetu na koupališti
V pátek 4. září od 16:00—18:00 a v sobotu 5. září od 10:00—12:00 se
uskuteční výprodej bufetu na koupališti za nákupní ceny.

Zasedání obecního zastupitelstva
Ve čtvrtek 3. září v 19:00 se koná zasedání obecního zastupitelstva v
zasedací místnosti obecního úřadu. Přijďte se zeptat na to, co vás
trápí a zajímá.

Sběrný dvůr
Od 1. září již nebude 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
Chcete se zase společně podívat na pár dalších zajímavých míst okolo
Hlubokých Mašůvek? Tentokrát to bude již náš třetí společný výlet a
budeme si ho chtít zase užít.
Začneme jako vždy v 10:00 u dětského hřiště a budeme pokračovat přes Šťastky, Tvarůžek, „U Prajza“ a také se podíváme do
Havlínova mlýna.
Po cestě si uděláme přestávku na opékání a jiné občerstvení.
Jdeme v neděli 27. září, ale v pondělí je státní svátek.

Oslavenci narození v červenci a srpnu 2015
Krejčí Jan, 75 let, č.p. 239 (zemřel 15.8.2015)
Slonková Marie, 87 let, č.p. 202
Ševčík Jaroslav, 81 let, čp. 220
Ternény Evžen, 75 let, č.p. 51
Petrželka Josef, 87 let, č.p. 36
Brázda Josef, 78 let, č.p. 237
Doležal Josef, 77 let, č.p. 167
Stehlíková Růžena, 85 let, č.p. 74
Tunka Miroslav, 82 let, č.p 190

Blahopřejeme!

Sportovní dění v naší obci - fotbal
Přípravka:
Pro letošní soutěžní ročník 2015/16 jsme do soutěže přihlásili družstva starší a mladší přípravky. Termíny tréninků budou opět v pátek
od 16:30 hod kromě vinobraní (trénink bude ve čtvrtek 10. září).
Odehrané zápasy starší přípravky:
IE Znojmo - Hluboké Mašůvky 16:2
Dobšice - Hluboké Mašůvky 14:1
Následující zápasy starší přípravky:
6. září v 09:50 Hl. Mašůvky - Mramotice, hřiště Přímětice
6. září v 11:35 Hl. Mašůvky - Přímětice, hřiště Přímětice
20. září v 09:00 Hl. Mašůvky - Blížkovice, hřiště Blížkovice
20. září v 10:45 Hl. Mašůvky - Vranov, hřiště Blížkovice
Turnaje starší přípravky se v Hl. Mašůvkách odehrají takto:
13. září v 09:00 Hl. Mašůvky - Šatov
13. září v 09:00 Únanov - Hatě

13. září v 10:00
13. září v 10:00
27. září v 09:00
27. září v 09:00
27. září v 10:00
27. září v 10:00

Únanov - Šatov
Hl. Mašůvky - Hatě
Hl. Mašůvky - Jevišovice
Únanov - Mikulovice
Únanov - Jevišovice
Hl. Mašůvky - Mikulovice

Mladší přípravka:
20. září v 09:50 Hl. Mašůvky - Moravský Krumlov, hřiště Přímětice
20. září v 10:45 Hl. Mašůvky - Višňové, hřiště Přímětice
26. září v 09:00 Hl. Mašůvky - Dobšice, hřiště Dobšice
26. září v 10:00 Hl. Mašůvky - Tasovice, hřiště Tasovice
Muži:
Po 21 letech se v Hl. Mašůvkách kope III. třída!
Nabídnuté místo po odstoupivším týmu Šatova B jsme přijali a můžete se těšit na opravdu kvalitní soupeře a doufejme kvalitní zápasy.
V přípravě se nám tolik nedařilo, a prohráli jsme s týmem Přímětic
8:0 i s Konicemi doma 3:4.
Po statečném výkonu a individuálních chybách jsme prohráli i první
mistrovský zápas 0:5 ve Vrbovci s týmem Hatě A, který je však aspirantem na postup. Další zápasy jsme prohráli s Příměticemi B 2:7 a
v Micmanicích 1:3.
Následující zápasy mužů:
Sobota 5. září v 16:30 Hl. Mašůvky - Mramotice
Neděle 13. září v 16:00 Hl. Mašůvky - Suchohrdly
Neděle 20. září v 13:30 Jevišovice B - Hl. Mašůvky
Neděle 27. září v 16:00 Hl. Mašůvky - Prosiměřice
Přijďte nás povzbudit na naše zápasy!

Ze školních lavic
Vážení čtenáři,
ráda bych se po odmlce opět připomněla s aktualitami a hodnocením
loňského školního roku.
V červnu po oslavě MDD ve škole, kdy děti kreslily na chodník, měly besedu s myslivcem a soutěžily na školní zahradě. Hned
další den si vychutnaly divadelní představení ve škole a jako dárek
8. června v kině Svět viděly pohádku Popelka. Červen mají děti za
odměnu, a tak ještě završily výletem vyjížďkou na kolech s opékáním
buřtů. Další výlet pak čekal školáky na Merlinovy hry do Kinderweltu a do Brna do vědecko-zábavního parku Vida. 19. června jsme se
fotili na upomínkové fotografie tříd. Poslední školní týden děti absol-

vovaly soutěže ve škole jako Moudrá sova, Olympiáda či kurz Zdravé
zuby. Také žáci se zúčastnili tradiční olympiády v Kravsku, kde změřili své síly se třemi dalšími školami, a přivezli spoustu medailí. Veškeré podrobnosti zhlédnete na našich webových stránkách v galerii
fotek. Za největší odměnu mají žáci spaní ve škole se zábavným programem a den bez učitele. Poslední týden se žáci účastnili i úklidu
tříd, neboť ve všech třídách a kanceláři byl o prázdninách vyměněn
nábytek. Dokončovaly se úpravy kabinetu a stěhoval se materiál ze
skříní. Vysvědčení, jakého dosáhli žáci, bylo chloubou nejen jejich.
Ráda bych poděkovala za práci všem učitelům a provozním
pracovníkům i všem rodičům. Za obětavou práci i mimo pracovní dobu, za přístup ke škole a dětem. Bez dobrého kolektivu a plné podpory obce by se nám nemohlo podařit tolik práce a změn za tak krátkou
dobu.
Každý rok se ve škole něco vylepšuje, takže již, kromě rekonstrukce stavební provedené v roce 2012, máme ve škole kompletně
vyměněn nábytek ve všech prostorách, nové uspořádání tříd, spoustu
nových dětí, restrukturalizovanou organizaci i učební plán, nové
učebnice, 12 počítačů a 5 nových učebních programů do nich. Za školní rok se nám daří odvést tolik práce, že se na jeho konci divíme, jak
jsme to stihli.
Velice děkujeme obci za finance, které tento rok uvolnila do
školní budovy, děkujeme i rodičům a vám všem, kteří nám přispíváte
sběrem papíru a sponzorskými dary. Vážíme si toho.
Děkuji také všem učitelům, panu faráři a pí. Krulové za vedení
kroužků. Vše toto se nám daří hlavně proto, jaký přístup máte vy
všichni k nám jako ke škole. Snad se vám odvděčujeme naší prací,
kterou se snažíme odvádět poctivě. Na našich výsledcích je to vidět.
Přes prázdniny pokračovaly dokončovací práce ve třídách, kanceláři
a kabinetě, ve sklepech školy a na školní zahradě.
A co chystáme nového v tomto školním roce?
Do základní školy přijde 28 žáků a do MŠ 38 dětí. Jsme moc rádi, že
si vybíráte místní školu a vážíme si přízně rodičů. Budeme je neustále svou prací ujišťovat, že vybrali správně.
Do základní školy nastoupí pí. uč. Mgr. Jana Dokulilová. Bude učit informatiku, prvouky, vlastivědy, přírodovědy a výchovy celkem 12 hodin týdně. Snažíme se tak vytvořit stabilní a kvalifikovaný
kolektiv učitelů. Snad se to letos konečně podaří.
Učební plán zůstává stejný jako vloni. V ZŠ dále učí pí. učitelka Mgr. Dana Freyová plný počet 22 hodin. V letošním roce budou
obě pí. učitelky učit i v mateřské škole, pro kterou mají kvalifikaci.
V ZŠ bude prioritou tak jako v loňském roce připravit zodpo-

vědně roční plán školy a akce školy, kterými se chceme reprezentovat na veřejnosti a vytvářet pozitivní image školy. Ve spolupráci s
obcí, rodičovským sdružením, sponzory a dalšími organizacemi se
nám to určitě podaří.
Budeme úzce spolupracovat s mateřskou školou, neboť v tomto roce odchází do ZŠ 17 předškolních dětí a chceme, aby co nejvíce z
nich přešlo opět do naší ZŠ.
Nadále pracujeme dle ŠVP Pohoda. Chceme nadále pracovat
na nových metodách práce spojených s prací na PC a interaktivní
tabuli. Opět jsme zakoupili další programy pro výuku. Chceme dosáhnout co nejlepších výsledků.
Akce připravené školou měly úspěch. A tak i my odměníme
letos děti a žáky samozřejmě akcemi, které se jim líbily, jako bylo
spaní ve škole, den naruby, den jara, atd. Aby se dětem ve škole líbilo a chodily do ní rády. Když budou spokojené a mít výsledky, budou
spokojeni rodiče i učitelé. A to je přece náš cíl!
Nabídneme opět denně kroužky, vloni se zapojili všichni, jak
učitelé, tak žáci, někdo navštěvoval i 4 kroužky.
V mateřské škole máme pro letošní rok 38 dětí. Prioritou bude nadále zkvalitňovat zázemí, materiální i personální, a dobře připravit našich 17 předškoláků na vstup do školy. I zde budou moci
děti navštěvovat logopedické chvilky.
Ve školní jídelně se výborně vaří, pí. Szczurková letos opět
udělá i svačiny pro školáky, jen se nedostane tolik obědů na cizí
strávníky. Kapacita ŠJ nám to nedovoluje.
Školní družina, jako i provoz celé školy, bude opět od 6.30 do
16.00 hod. Vloni jsme o hodinu prodloužili, letos je opět poptávka.
Snažíme se rodičům vyhovět. Spojení školní družiny a mateřské školy v době scházení dětí ráno a pak odpoledne při hrách a rozcházení
domů vůbec není na škodu, děti se alespoň dobře znají, pomáhají si.
Celkově si myslím, že spojení mateřské školy a základní školy v jedné budově skýtá spoustu možností spolupráce, uceleného kolektivu jak dětí, tak personálu, a přináší výhody. Některé jsme objevili dříve, na další určitě ještě přijdeme. Hodláme totiž udělat velkou
výhodu i z toho, že máme možnost pracovat s pěti ročníky naráz. Vůbec to již dávno nevnímáme jako handicap, ba naopak. A o tom Vás
budeme i nadále přesvědčovat!
ředitelka školy Mgr. Alena Kratochvílová
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