… a opět se Vám hlásíme

22. březen - veřejné zasedání obce
Účast – cca 35 občanů (ne všichni přítomní se podepsali na prezenční listinu).
Zahájení provedl již tradičně starosta obce Ing. Jiří Malec
• překvapením bylo – odstoupení dosavadního druhého místostarosty pana Silvestra
Pavlíčka – důvod – zdravotní stav a změna místa výkonu práce (bude dojíždět do Brna).
O odstoupení požádal den před veřejným zasedáním, o dalším jmenování druhého
místostarosty zatím nebylo možno uvažovat.
• schválení rozpočtu obce na letošní rok
• seznámení s výsledky auditu, který proběhl na obecním úřadě – náprava chyb (jedna
z nich i upozornění, že bývalý starosta měl obdržet 6 měsíčních platů), dodatečně
odhlasováno doplacení 1 platu (tak mu to přejme)
• upozornění na nutnost změny územního plánu
• začalo se s úpravou šatny v budově obecního úřadu (bude sloužit dětem i všem ostatním,
např. při pořádání různých společenských akcí)
• biokoridory – zůstávají na mrtvém bodě – čeká se na souhlas družstva, který byl při
osobním jednání přislíben, k podpisu však nedošlo
• konečně dokončeno i protokolárně předání obce mezi současným a bývalým starostou
• seznámení veřejnosti s možným počtem přijetí pracovníků na VPP - do konce prvního
pololetí – je možno přijmout jen 2 pracovníky
(Holt si musíme zvyknout na to, že si před svými domy uklidíme každou sobotu sami.
Zavzpomínáme i na akce „Z“ – vždyť ty nebyly tak špatné. Lidé se více mezi sebou
poznali, byla i legrace a hlavně se vytvořily hodnoty pro nás všechny.)
• zastupitelé přijali dar manželky starosty v podobě vybavení starostovy kanceláře stoly a
židlemi ve výši 11.500 Kč a od samotného starosty peněžní dar ve výši 38.500 Kč,
použití při úpravě sociálního zařízení v budově OÚ (proč by také neodsouhlasili, když
někdo dává….)
• přislíbení kladného vyřízení světla „Na Nivách“ – dle stížnosti
• v diskuzi opětovný požadavek na dětské hřiště (snad se maminky s dětmi ještě v letošním
létě dočkají)
• obec dostala příslib na dotaci od Lesů ČR – a hned je tady část peněz na dětský koutek
(jen se ještě shodnout – kde jej zřídit)
Celou zprávu opět najdete na našich internetových stránkách:
www.hlubokemasuvky.cz

VÝZVA VŠEM OBČANŮM
Žádáme Vás, pomozte místnímu kostelu, ptáte se jak?
Jihomoravský kraj vyhlásil soutěž o nejlépe opravenou památku v roce 2010.
Do této soutěž je přihlášen i náš kostel v Hlubokých Mašůvkách.

Stále ještě nevíte, co udělat?
Stačí zaslat SMS ve tvaru: HLA PAMATKY 8 na telefonní číslo 9007703.
Cena SMS je 3,--Kč. Prozatím jsme na druhém místě, ale proč nebýt první?
Z jednoho mobilu lze poslat pouze 1 SMS zprávu. NEJPOZDĚJI 31.3. tj. ve čtvrtek.
Vítězná památka obdrží odměnu 150.000,-- Kč, druhé místo jen 50.000,--Kč.
Podrobné údaje na: www.kr-jihomoravsky.cz

Rozhodný okamžik sčítání je za námi, ale pár čísel z naší kroniky
předem nám neuškodí.

K 31. 12. 2010 bylo v naší obci celkem 786 trvale hlášených obyvatel. Z toho bylo 390 mužů
a 396 žen.
Počet nezaměstnaných občanů evidovaných Úřadem práce ve Znojmě v prosinci loňského
roku byl 64, což činilo 19,4 %, z celkově 330 ekonomicky aktivních obyvatel.

Vydařený letošní masopust, tak by se dal nějak jednoduše shrnout
výsledek práce několika obětavých lidiček, kteří tuto práci dělají
pro ostatní, bez ohledu na sebe.
Dětský karneval – i přes velké množství nemocných byla velká účast –
143 platících návštěvníků, zhruba 50 masek – pro které bylo hned na začátku připraveno malé
občerstvení. Bohatá tombola – celkem prodáno neuvěřitelných 1226 losů, slosovatelné
vstupenky. Na akci přispělo 14 sponzorů.
Všem těmto patří velké poděkování.

Rej masek po vesnici byl letos také ve větším stylu, než v dřívějších letech.
Maškarního reje se zúčastnil na naši obec až neobvyklý počet masek, což potěšilo
organizátory. Také večer se jistě zapsal nesmazatelně do mysli zúčastněných. Je jen škoda, že
nebyl větší zájem ze strany těch, kteří by se přišli jen tak podívat a pobavit. Masky byly
opravdu super, nápaditost a dobrá nálada se nesla celým večerem.
Rádi bychom přivítali, kdyby se do tradic vesnice zapojili i obyvatelé bydlící v nové zástavbě.

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

Marie Petrželková – 77 let, čp. 36
Josef Voda – 89 let, čp. 129
Marie Filová – 76 let, čp. 188
Františka Bořilová – 84 let, čp. 251
František Karl – 77 let, čp. 22
Vlasta Šimečková – 84 let, čp. 37
Marie Vaňková – 77 let, čp. 132
Josef Valášek – 79 let, čp. 238

Blahopřejeme
V březnu své 80. narozeniny také oslavil pan Ing. Zdeněk Bauer, který v současné době
pracuje na speciální kronice věnované vývoji přírody v katastru Hlubokých Mašůvek. Jeho
všechny články a vědecké práce se týkají přírody.

Rovněž v březnu jsme vzpomněli nedožitých 90 let, zdejšího rodáka pana Antonína Františka
Stehlíka, který naši obec proslavil ve svých obrazech. V roce 1981 byl jmenován čestným
občanem naší obce.

Schránka na budově obecního úřadu není zrovna
dvakráte plněna.
Stále čekáme na Vaše podněty a nápady,
jak vylepšit naši obec.
Využít můžete též emailovou adresu
info@hlubokemasuvky.cz
Děkujeme

O prodeji traktoru není ještě rozhodnuto,
Ještě máte možnost do 31. března, tj. do čtvrtka se přihlásit.

Na konci roku 2010 byl uveden do provozu v katastru Plenkovice
GSM vysílač operátorů T-Mobile a Vodafone.
Obyvatelům využívajících jejich služeb se výrazně zkvalitnil
příjem signálu.
Jeho výška je 40 m a vybudování stálo zhruba 13 miliónů.
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