květnový
2011
Končí měsíc Máj, lásky čas...

4. května proběhlo v sále KD zasedání,
kterého se zúčastnilo 22 občanů. (Méně a méně máte zájem o dění v obci. Lidé, zúčastňujte
se zasedání, ať víte, co se děje, co se chystá. A že budou změny, tomu věřte. Nemáte-li
zájem, pak nenadávejte).
Zahajovací zprávu již tradičně přednesl starosta Ing. Jiří Malec:
• schválení firmy na dodavatele stavby „Odkanalizování obce – 2. stavba“. Byla
vybrána firma Moravostav Brno a.s., ve sdružení STRABAG a.s.
• reálný termín začít se stavbou – průběh července 2011 (nemá starosta růžové brýle?)
• představena dokumentace na „Technický dozor investora pro odkanalizování obce – 2.
stavby“. Výběr proběhne zjednodušeným výběrovým řízením. Spolupracujeme
s agenturou RPA - neveřejný charakter, pouze v kompetenci zastupitelstva.
• traktor s bagrem jdou definitivně do šrotu (zase budou nějaké penízky)
• druhým místostarostou byl zvolen MVDr. Dalibor Boháč
• informace o třídění komunálního odpadu a provozní podmínky sběrného místa
• koupaliště – provizorní oprava stěrkováním a opět nový nátěr, aby mohlo být
zprovozněno (aktualita: zahájení provozu již na Dětský den!!). Rozsáhlejší opravy
očekávejme až z následujícího rozpočtu.
• veřejné osvětlení v lokalitě „ke koupališti“ – po zahájení stavby se ukázalo, že je nutná
samostatná stavební dokumentace (původně mělo být řešeno v rámci překládky).
Důsledek – přechodně (snad do prázdnin), je tato část obce bez veřejného osvětlení.
• zařazení veřejného rozhlasu do majetku obce
• cesta „Na Nivy“ – nejvýhodnější nabídka – firmy STAVE (částka 1.250 tis. Kč bez
DPH). Práce budou zahájeny v nejbližší době ve spolupráci s projekční firmou
Stavební a mostní inženýrství, s.r.o. – Ing. Pivnička.
• zahájení přípravných prací pro chodník na hřbitov a hřiště – realizace z vlastních
zdrojů (aktualita: práce již v plném proudu)
Celou zprávu opět najdete na našich internetových stránkách:
www.hlubokemasuvky.cz

INFORMACE OBČANŮM
Byl zprovozněn sběr velkých spotřebičů u ČOVky.
Provoz ve čtvrtek od 18 do 19 hod. po předchozí domluvě na OÚ.
Spotřebiče musí být kompletní!!

Hasičská mládež Hlubokých Mašůvek se zúčastnila soutěže,
která proběhla v Olbramkostele. Byly to naše první závody a hned
jsme, věřte nebo nevěřte, obsadili krásné třetí místo.
Paráda. Blahopřejeme.
Další soutěž „O pohár starosty“ proběhne 25.6. v Hlubokých Mašůvkách

ZUMBA v plném proudu.
Každý čtvrtek v 18,30 hod. v sále KD.
Zveme všechny, kteří se chtějí rozhýbat.

Společenská kronika
Oslavenci v květnu 2011
(od 75ti let výše)
Marie Vodáková - 77 let, čp. 236
Marie Illková – 77 let, čp. 106
Věra Krejčí – 75 let, čp. 88
Vladimír Pikart – 87 let, čp. 154
Josef Jordánek – 76 let, čp. 239

Blahopřejeme

Okénko do historie Hlubokých Mašůvek
Z historie Mariánského náměstí
Současné Mariánské náměstí bylo
tak pojmenováno po roce 1990. Od roku
1949 bylo sice nazýváno Gottwaldovo
náměstí, ale občané spíše užívali dávný
název Úlehla. Toto prostranství bylo ještě
v 17. století pouze holým pastviskem, na
jehož okraji stála dřevěná kaple a snad i
poustevníkovo obydlí.
O této kapli vypráví pověst:
Kdysi za dávných a dávných časů
byl uprostřed lesů pramen, vyvěrající
v hlubokém zářezu. Říkalo se mu Svatá
studně a jeho nejbližšímu okolí se později
dostalo názvu Svatoňovec. Toto místo bylo
chováno ve velké úctě a vážnosti.
Přicházeli sem lidé nemocní, aby se
z tohoto pramene napili, jeho vodou se
umyli. Doufali tak ve své uzdravení. Když
pak mnozí, jak pověst vypravuje, se zde
uzdravili, vymýtili většinou chudí lidé les
kolem pramene a postavili z vděčnosti za
své uzdravení nad pramenem dřevěnou
kapli, v níž byl umístěn i obraz, věnovaný
malířem, který se zde uzdravil. Poustevník,
který se u tuto kapli staral, čistil ji a zdobil,
postavil si pro sebe obydlí vedle kaple.
Pověst o zázračné moci vody z tohoto

pramene se roznesla daleko široko a tak
rok od roku přibývalo víc a víc poutníků,
takže malá dřevěná kaple již nestačila.
Tehdy hrabě Ludvík Raduit de
Souches, majitel jevišovického panství,
k němuž patřily i Mašůvky, dal v roce
1680 postavit na místě vetché dřevěné
kaple nový kamenný kostelík, kam dal
umístit památnou sošku Panny Marie de
Foy, kterou získal za válečného tažení
v Belgii a nosil ji stále u sebe jako
talisman, i uprostřed zuřivých bitev.
Maršál Jan Ludvík Raduit de
Souches je postavou téměř legendární a je
dobře znám jako neohrožený a proslavený
vojevůdce a hrdina, který v roce 1645
uhájil Brno proti Švédům. Památná soška
de Foy se dodnes uchovala ve zdejším
kostele jako cenná historická památka
(Podrobné informace o jejím původu a
dalších osudech je možno získat
v publikaci „400 let úcty Panny Marie de
Foy a Hluboké Mašůvky“, vydané v r.
2009 Farním úřadem).
Pokračování v dalším čísle Zpravodaje.
Zdeněk Adámek

Náboženské okénko
V sobotu 4. června 2011 se koná 251. měsíční pouť.
V 15,00 hod. se uskuteční německá mše svatá,
v 18,00 hod. poutní mše svatá u Lurdské jeskyně.
12. června 2011, tj. v neděli od 16,00 hod. se koná posezení na farní zahradě
a přátelská beseda. Jsou zváni všichni lidé dobré vůle.
23. června 2011 v 19,00 hod. se uskuteční oslava svátku Božího těla.
V kostele se uskuteční mše svatá, poté bude následovat
procesí Božího těla po náměstí u kostela.

Dne 5. června se uskuteční „Dětský den“
na koupališti od 14,00 hod. ve spolupráci OÚ, Rodičovského sdružení a Hasičů.
Předveden bude hasičský útok, možná přítomné obveselí psi i koně.
Soutěže a občerstvení pro děti zajištěno.

V nejbližší době se začne s výstavbou
dětského hřiště na obecním pozemku dříve
tzv. „Pelánův kopeček“. Peníze jsou již
schváleny. Děti ZŠ nakreslily svá přání, co
by zde chtěly mít.

Sportovní okénko

Náš tým nehraje vyloženě špatný fotbal, ale jde pouze vidět slabý fyzický fond díky
nedostatku pravidelného tréninku. I tak, kluci, děkujeme, že se scházíte v dostatečném počtu
na zápasy a reprezentujete Hluboké Mašůvky.
Zápasy v červnu:

Výsledky v květnu:
01.05. Hl. Mašůvky – Olbramkostel
08.05. Vranov n.Dyjí - Hl. Mašůvky
15.05. TJ Slatina - Hl. Mašůvky
22.05. Hl. Mašůvky - IE Znojmo C
29.05. Těšetice - Hl. Mašůvky

1:2
1:3
6:5
0:4
3:0

Ne 05.06. 16:30 Hl. Mašůvky – Chvalovice B
So 11.06. 16:30 Štítary B - Hl. Mašůvky
Ne 19.06. 16:30 Hl. Mašůvky – Blížkovice B

Nezapomeňte přijít povzbudit naše fotbalisty na domácí utkání.
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