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Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.
Vážení spoluobčané,
je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do
schránek přinášíme náš zpravodaj.
V obecním zastupitelstvu se v polovině měsíce odehrála rošáda. Odstoupil 2. místostarosta MVDr. Dalibor Boháč a místo něj byl
zvolen pan Jiří Vystrčil.
Znáte webové stránky obce? Mnoho z nás s nimi není vůbec
spokojeno. Od nového roku se můžete těšit na nové, moderní a doufejme, že i s aktuálním obsahem, který tam postrádáme.
Kontejnery v naší obci jsou neustále přeplněné. Bylo by hezké, kdybyste prázdné PET lahve nejprve sešlápli a to stejné i s krabicemi. Nezmáčknuté krabice zaplňují celý kontejner. Svázaný papír
můžete ještě lépe donést do školy, která jej pak prodá. Za utržené
peníze pak zakoupí pomůcky pro naše děti.
Mnozí z vás již zjistili, kde máme nový sběrný dvůr. Elektroodpady (lednice, televize, pračky, počítače, atd.) patří primárně odložit do elektrodomku u čističky. Za odložené spotřebiče u čističky obec
získá drobné finance, pokud je ovšem odvezete do sběrného dvora do
Přímětic nebo do Znojma, musíme za ně zaplatit. Takto bychom tyto
peníze mohli využít i jinak.
U skladové objektu je kontejner na textil. Pokud zde necháte
elektroodpad nebo textil u plotu, zaměstnanci obce jej potom uklidí.
V pátek 13. listopadu od 7:30 - 14:30 nepůjde elektřina v části obce TRAFOSTANICE OBEC.
Starosta obce děkuje chase za přípravu posvícení v naší obci.
Těší se na setkání s občany „u svařáku“ 18. prosince a zve naše starší
občany na „besedu s důchodci“ 29. listopadu ve 14:00.

Rozsvícení vánočního stromečku
27. listopadu od 18:00 hodin vás všechny zveme k rozsvícení
„vánočního stromečku“. 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. Budete si moci zakoupit grilované klobásy, párky v rohlíku, grog či čaj.

Drakiáda
V sobotu 14. listopadu v 13.00 zveme všechny občany na drakiádu
na letišti. Občerstvení zajištěno. Draky si nezapomeňte vzít s sebou.

Oslavenci narození v říjnu 2015
Bořilová Ludmila, 88 let, č.p.214
Krejčí František, 78 let, č.p. 88
Vodák Milan, 75 let, č.p. 244
Krulová Růžena, 78 let, č.p.225
Stehlík Josef, 90 let, č.p. 74
Jeřábková Anděla, 89 let, č.p. 31
Blahopřejeme!

Podzimní lampionový průvod
V pátek 9. října jsme se sešli 18:00 na Mariánském náměstí a zahájili letos už druhý lampionový průvod. Po společném focení u kostela
jsme vyšli se svítícími lampiony průvodem Svatoňovcem, kolem čističky až do Šutrárny. Zde byly zapáleny ohně a děti si opekly špekáčky. Tentokrát caparti především na cestu domů využili dobře svá
světýlka, jelikož byla již pořádná tma.

Posvícení
Minulý víkend jste měli možnost přivítat mládež, která si pro vás,
jak již je zvykem, připravila tradiční posvícení.
Ve čtvrtek navštívili hoši domovy zavádějících děvčat, aby
požádali rodiče o možnost účastnit se společně s nimi posvícenských
radovánek.
Páteční dopoledne bylo ve znamení kácení máje, kterou hoši
v sobotu po ránu dopravili k Lázeňskému hostinci. Zde ji společně s
děvčaty očistili a nazdobili. Odpoledne přijel jeřáb, aby ji pomohl po-

stavit. Po osmé hodině večerní se již kulturním sálem rozeznívaly
zvuky kapely FREE-BAND a o hodinu později zavádějící zahájili večerní zábavu. Tentokrát se večerní akce opravdu vydařila, jak již
ukazuje účast 170 lidí platících vstupné. K zakoupení byla večer připravena tombola, která byla během chvilky rozprodána.
Po nedělní ranní mši, kterou zavádějící pojali poněkud svérázně, se již vydali navštívit vás do vašich domovů a nalít vám posvícenského vína. Po páté hodině odpolední se část občanů sešla pod
májí, kde na ně čekal tradiční přednes „drbů“, tentokrát v podání
pana Miroslava Dočekala. Poté již následoval tanec šestnácti zavádějících párů za doprovodu kapely Horané z Moravských Budějovic.

Mezi zavádějícími jste mohli vidět:
1.
Jana Tůmová (stárková) + Tomáš Krejčí (stárek)
2.
Monika Tašlmárová + Mirek Lustig (Dobšice)
3.
Lucie Sedláčková + Josef David (Višňové)
4.
Aneta Nevímová + Jindřich Dvořák (Olbramkostel)
5.
Aneta Dočekalová + Patrik Plaček (Kuchařovice)
6.
Karolína Procházková + Martin Dvořák (Kravsko)
7.
Libor Tichánek (Znojmo) + Tereza Holcmanová (Plenkovice)
8.
Michaela Fruhwirtová + Daniel Šimánek (Znojmo)
9.
Dominika Hellmanová + Marek Fruhwirt
10. Jan Kulhánek (Přeskače) + Kristýna Přibylová (Plenkovice)
11. Jakub Krajner (Přeskače) + Šárka Fajglová (Brno)
12. Mirek Tašlmár + Zuzana Ibiši (Žerůtky)
13. Lenka Čučková + Jan Dolák (Šatov)
14. Josef Veselý + Hana Vocílková (Plenkovice)
15. Tereza Hamzová + Dominik Tomášek
16. Patrik Schneider (Plenkovice) + Veronika Hrbáčová (Znojmo)
Závěrem stárek se stárkovou děkují panu Dvořákovi, Fruhwirtovi a
paní Veselé za pomoc s přípravou posvícení.

Sportovní dění v naší obci - fotbal
Starší přípravka:
Poslední tréninky v tomto kalendářním roce budou dle počasí v pátky 23.10. a 30.10. od 16:00. Nábor probíhá neustále. Starší přípravka
se potýká s nedostatkem hráčů v této kategorii a proto je musí doplňovat hráči z mladší přípravky.
Odehrané zápasy

Turnaj na hřišti v Hl. Mašůvkách 25.10.

Hl. Mašůvky - IE Znojmo

0:7

9:00 Hl. Mašůvky - Blížkovice

Hl. Mašůvky - Dobšice

1:19

9:00 Únanov - Vranov

Přímětice - Hl. Mašůvky

18:0

10:00 Únanov - Blížkovice

Mramotice - Hl. Mašůvky

12:1

10:00 Hl. Mašůvky - Vranov

Šatov - Hl. Mašůvky
Hatě - Hl. Mašůvky

6:0
10:1

Následující zápasy starší přípravky
Mikulovice - Hl. Mašůvky 1.11. v 10:00 hřiště Mikulovice
Jevišovice - Hl. Mašůvky 1.11. v 10:00 hřiště Mikulovice
Mladší přípravka:
Odehrané zápasy mladší přípravky
Mladší přípravka ukončila podIE
Znojmo
A - Hl. Mašůvky
10:1
zimní část sezóny výhrou nad
Hatěmi. Týden předtím si při- IE Znojmo B - Hl. Mašůvky
5:2
psali první výhru v soutěži nad Hl. Mašůvky - Blížkovice
3:6
Štítary.
Hl. Mašůvky - Štítary
9:0
Hl. Mašůvky - Přímětice

4:5

1. SC Znojmo - Hl. Mašůvky
Hatě - Hl. Mašůvky

16:0
2:3

Muži:
Muže trápí neúčast na trénincích a bohužel i zápasech. Přístup některých zejména mladších fotbalistů je alarmující, obzvláště pokud
právě tito hráči hlasovali pro postup do vyšší soutěže.
Odehrané zápasy
Slup - Hl. Mašůvky
11:0

Následující zápasy
NE 25.10. v 14:30 Hl. Mašůvky - Blížkovice B

Hl. Mašůvky - Štítary

1:3

SO 31.10. v 14:00 Starý Petřín - Hl. Mašůvky

Dyjákovice - Hl. Mašůvky

7:1

NE 8.11. v 14:00 Hl. Mašůvky - Křepice
NE 15.11. v 13:30 Hl. Mašůvky - Hatě A

Ze školních lavic
Vážení čtenáři,
září je za námi a spousta práce ve škole před námi. Ale měsíc tak
rychle uteče, že se nestačíme divit.
Na schůzce rodičů s učiteli na začátku roku, kde byla
opravdu hojná účast, byly přestaveny tak jak vám, našim čtenářům,
školní aktivity v souhrnu celého roku.
Ráda bych vyzvedla práci p. učitelek a vychovatelky
v kroužcích pro naše děti a žáky. V říjnu započala jejich činnost a je
do nich přihlášeno ve škole všech 28 žáků. Snažíme se vytvořit dětem odpolední aktivity, které je baví, zaměstnají a pomohou jim.
V základní škole ve sportovním kroužku je 12 dětí, zatím cvičíme v naší tělocvičné třídě.Vlastně jsme si přidali hodinu tělocviku.
Budeme hrát později fotbal, florbal, mini-tenis a míčové hry v sále
OÚ a na zahradě školy. V kroužku dovedných rukou je u p. vychovatelky Dohnalové 13 dětí, v turistickém u p. uč. Freyové 21. I vy se
můžete vycházek s kroužkem s dětmi zúčastnit. Na flétnu dochází 16
žáků také k p. učitelce a na klávesy u p. Dokulilové hraje 13 dětí. Do
keramického kroužku k p. Krulové chce docházet 18 dětí.
V mateřské škole pracují obě školené p. učitelky Jilkové
v logopedii. Z celkového počtu 39 dětí v kroužku „logopedických
chvilek“ je 12 dětí u p. uč. Jilkové a v „povídáčku“ u p. uč. Jilkové ml.
jsou 4 děti. Kroužek pracuje v obecní knihovně ve škole, kde chceme
zřídit logopedický koutek a další zázemí pro školáky k výuce čtení.
Žádali jsme na něj dotace od MŠMT. V MŠ budou děti hrát na flétny
s p. uč. Dokulilovou.
Pro žáky ZŠ začal plavecký výcvik, 2 hod. týdně ve Znojmě.
Plave 26 žáků a v říjnu již absolvovali 3 lekce. 9. října jsme se zúčastnili lampionového průvodu v obci. Akce se nám moc líbila a chtěli

bychom víc takových.
V knihovně, kde máme zatím uloženy naše učitelské a žákovské knihy k půjčování, prozatím nezahajujeme provoz a žáci si
budou moci půjčovat knihy po rekonstrukci knihovny. Knihovnu povede nadále p. vychovatelka Dohnalová.
16.10. se děti fotily k Vánocům a čeká nás Den nanečisto.
Předškoláci navštíví školní lavice, třídy, budou pracovat ve škole,
čeká je překvapení i vysvědčení. Je jich 18, budeme se na ně moc těšit.
27. října máme sjednáno v jídelně školy v 8 hodin divadelní
představení „Písnička pro draka“.
28.10. - 1.11. jsou podzimní prázdniny, školka bude uzavřena.
3. listopadu nás čeká Jednobarevný den. Jako každý rok
i letos budeme vyřezávat dýně a hrát si. Přijdeme všichni oblečeni do
jedné barvy, kterou si zvolíme. Jen toho na sebe v té barvě navléct co
nejvíc...Vyhodnotíme!!
V listopadu vystoupí tentokrát i děvčata ze Sluníček z MŠ
na vítání občánků.
10. 11. přijede do školy Planetárium, pro MŠ v 9.30 a pak pro školu.
18.11. v 16hodin ve třídě ZŠ se těším na rodiče nastávajících školáků na schůzku.
26.11. vystoupí žáci ze ZŠ ve školce v programu škola pro
školku.
V pátek 27. 11. v 18:00 děti zazpívají koledy při rozsvícení vánočního stromečku.
29.11. pak můžete zhlédnout naše školáky na vystoupení v sále OÚ na akci „beseda s důchodci“.
Děkujeme za sběr, moc.
Do školní jídelny nastoupí k 1.11. paní Fialová jako pomocná
síla do kuchyně. V kuchyni vaří jako každý rok p. kuchařka Szczurková 80 jídel.
Děkujeme za přízeň, kterou nám věnujete a těšíme se nashledanou, viděnou, slyšenou......zkrátka s vámi nebo pro vás.
Mgr. Alena Kratochvílová, ředitelka školy
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