únorový a březnový

2012

Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj
Dne 22. března proběhlo v letošním roce druhé veřejné zasedání obecního zastupitelstva, kterého se
občané zúčastnili v hojném počtu. A že to nebyla nuda, o tom se mohli spoluobčané sami přesvědčit. Jsme
rádi, že se zajímáte o dění v naší obci, přijďte v měsíci květnu na naše další zasedání!
A o čem jsme vlastně hovořili?
• Obecní úřad vyhlašuje konkurz na pozici ředitel/ředitelka MŠ a ZŠ v Hlubokých Mašůvkách. Pokud
byste se chtěli zúčastnit, může se přihlásit do 30. dubna, přesné podmínky jsou vyvěšeny. Období
funkce, na základě nového školského zákona, je šestileté.
• Starosta a účetní obce obeznámili přítomné s rozpočtem na rok 2012.
• Před nástupem prázdnin by mohla začít 2. etapa kanalizace v naší obci – blíže se dočtete ve zvláštní
příloze zpravodaje v článku od starosty obce.
• Obecní úřad poskytne příspěvek ve výši 1000Kč na koncert duchovní hudby, na koncert skupiny The
Tap Tap a na varhaní koncert v Hlubokých Mašůvkách v rámci hudebního festivalu Znojmo 2012.
• Zastupitelé schválili mandátní smlouvu s firmou VZD INVEST s.r.o. na zpracování grantového
projektu na Revitalizaci údolní nivy Plenkovického potoka.
• Obecní úřad nakoupí vybavení v hodnotě 35 000Kč na doplňkovou těžbu dřeva (oblast na Kalvárii).
• Přeložka veřejného osvětlení Ke Koupališti byla zařazena do majetku obce za cenu 236 403,30Kč.
• Obecní úřad poskytne příspěvek TJ SOKOL Hluboké Mašůvky na opravu vodoinstalace na
fotbalovém hřišti. Ale jak se říká něco za něco. Obec poskytne příspěvek pouze v případě, že se TJ
SOKOL Hluboké Mašůvky zúčastní brigády na výstavbě Skladového objektu a pomůže zorganizovat
parkování v průběhu Hlavní pouti.
• Byla schválena závěrečná zpráva o vyhodnocení projektu „Dětské hřiště“ pro LČR, s. p., která je
k nahlédnutí na obecním úřadě.
• Zastupitelstvo schválilo dohodu o platbách za žáky ZŠ 5.-9. ročníků s obcí Kravsko, dohoda
o platbách za žáky MŠ byla zamítnuta.
Usnesení z obecního zastupitelstva můžete najít na
stránkách naší obce: www.hlubokemasuvky.cz .
Zde též najdete kompletní archív zápisů i Zpravodaje.
VŠEM OBČANŮM PŘEJEME KRÁSNÉ PROŽITÍ
VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ.

Společenská

kronika

Oslavenci v únoru a březnu 2012
(od 75ti

let výše)

Božena Dohnalová – 89 let, čp. 207
Marie Petrželková – 78 let, čp. 36
Františka Bořilová – 85 let, čp. 251
František Karl – 78 let, čp. 22
Vlasta Šimečková – 85 let, čp. 37
Marie Vaňková – 78 let, 132

Blahopřejeme

Sňatek v loňském roce uzavřeli
Silvie Ensingerová – Zdeněk Kollner
Hana Hájková – Pavel Štärz
Barbora Máčková – Roman Vodica
Věra Illková – Lukáš Kotek
Veronika Obořilová - Zdeněk Szczurek
Dana Bořilová – Zbyněk Frey
Veronika Jílková – Miroslav Kubák
Lucie Limpauchová – Michal Fišer

V roce 2011 se narodilo 5 chlapců a
6 děvčat
Anna Dvořáková
Kamil Krejčí
Aneta Radkovská
Karolína Jourová
Timea Ryšavá
Aleš Záviška
Ondřej Pláněk
Jakub Žák
Šimon Pisařovic
Veronika Vidoňová
Nella Dočekalová

Rozloučili jsme se
v březnu - s Evou Jordánkovou, 48 let
v červnu – s Anežkou Mihalíkovou, 89 let
v červenci – s Věrou Krejčí, 75 let
v srpnu – s Josefem Stehlíkem, 76 let
v září – s Františkem Křivánkem, 69 let
s Milošem Groisem, 64 let
s Blaženou Škvareniakovou, 84 let
v prosinci – s Josefem Vodou, 89 let

Ze školních lavic
Rádi bychom Vás zde na tomto místě pozdravili, informovali a pochlubili se. Máme již
ve škole 7 nových počítačů a interaktivní tabuli, budeme se s ní učit pracovat. Také
jsme si po vysvědčení vyrobili Strom splněných přání, kde jsme si každý své přání
napsal, a protože nás 10 dětí z 19 mělo samé jedničky, přejeme si co nejlepší
vysvědčení na konci roku. Rádi Vám potom sdělíme,
jak se nám to podařilo. Také vyrábíme pomůcky pro
vyučování, se kterými potom pracujeme, např.
leporela. Poslední jsme vytvořili atlas zvířat. V tělocviku soutěžíme o
rekordy třídy, plníme jednotlivé disciplíny a pečlivě se tak připravujeme na
školní olympiádu na konci roku a atletické závody v Kravsku. 1. března
jsme byli na exkurzi u pana Adámka, kde jsme se dověděli o práci
kronikáře a moc se nám to líbilo. 4. března jsme vystoupili na Vítání
občánků. Momentálně máme plnou hlavu matematiky, protože nás nyní
čeká matematická olympiáda. Tak nám držte palce!
Žáci ZŠ

Dne 25. 4. 2012 od 9:30 do 14:00 se v mateřské škole v Hlubokých
Mašůvkách uskuteční den otevřených dveří spojený se zápisem na
školní rok 2012/2013.
Mateřská škola má v obci již dlouholetou tradici a jistě má mnoho co
nabídnout. Klademe důraz na všestranný rozvoj dítěte, na individuální
přístup k dítěti a na otevřenou komunikaci. Mezi hlavní klady naší mateřské
školy patří klidné vesnické prostředí, velká zahrada, kvalifikovaní
pedagogové a v neposlední řadě i pořádání nadstandardních akcí - Dýňový
den, Pečení a zdobení vánočních perníčků, Enkaustika - kresba horkým voskem, Besídky, Karneval, Školní
výlety, Divadelní předplatné v Městském divadle ve Znojmě a mnoho dalších. Některé akce se již staly
neodmyslitelnou součástí školního roku. Jsme otevřeni jakékoli iniciativě ze strany rodičů, v minulých letech
probíhaly ve spolupráci s rodiči například výlety na kolech, stanování, spaní ve škole. Bezplatně nabízíme i
logopedické chvilky pro děti s vadami řeči a zájmový kroužek Veselá flétnička.
učitelky Jilkovy

.

Obecné informace
Maškarní karneval – 18. 3. 2012
Jako v pohádce si mohli připadat návštěvníci Maškarního karnevalu, kteří se
sešli v neděli 18. března v sále Kulturního domu. Tolik princezen, rytířů,
čarodějnic, indiánů, klaunů, zvířátek a mnoho dalších bytostí lze spatřit
opravdu jen v pohádkovém světě. Nespočet dětí bylo převlečeno do různých
kostýmů, samozřejmě nechyběly masky Šmoulů.
Na šmoulí téma byl letošní karneval zaměřen. Ze sálu se stala malá šmoulí
vesnička, celým odpolednem provázel Taťka Šmoula se svými přáteli, kteří
společně s dětmi tančili šmoulí tanec, při tanci vytvořili dlouhého hada nebo
cvičili. Pro děti měli Šmoulinka, Koumák, Fešák a Mlsoun připraveny čtyři
stanoviště, na kterých probíhaly různé hry a soutěže. Kluci a holčičky nosili
šmoulí dárky, projížděli slalom na lyžích, lepili šmoulí čepičky, prolézali tunely a plnili mnoho dalších
úkolů. Za splnění dostávali sladkou odměnu.
Návštěvníkům, kterých se sešlo téměř 250, se se svým vystoupením představily děti z MŠ a ZŠ, které pod
vedením p. uč. Blanky Jilkové, slečny Blanky Jilkové a p. uč. Aleny Kratochvílové předvedly skvělá
představení.
Jako na každém karnevale ani zde nechyběla tombola. V malé tombole bylo 740 losů a každý byl výherní.
Ve velké tombole si rodiče a děti zakoupili lístky, po rozbalení zjistili, zda měli štěstí a los je výherní.
V tombole byly připraveny balíčky a různé drobnosti, čapky, magnetky, nafukovací balonky, hrací karty,
gumové míče, dorty, knížky, auta, panenky, puzzle a další.
Dvouhodinový program, kdy se hrály hry, soutěžilo nebo tančilo, utekl jako voda. Děti se pěkně vyřádily
a odcházely se spokojeným úsměvem na tváři. Jako každý rok, kdy ze zisku koupíme potřebné věci do MŠ
i ZŠ, už teď rozhodujeme, čím v letošním roce děti překvapíme.
V roce 2007 byla zakoupena trampolína v hodnotě 5000 Kč a uhrazeno stanování
(Z pohádky do pohádky) v Jevišovicích.
Zisk z roku 2008 nám umožnil nakoupit nové lavice a židle v hodnotě 16 000 Kč
do počítačové učebny. V červnu občerstvení na cyklistický výlet do Rudlic.
Rok 2009 byl opět úspěšný, mohli jsme pořídit nové židličky pro malé dětičky
do školní jídelny v hodnotě 16 900 Kč.
V roce 2010 se podařilo vydělat opět větší obnos peněz, ze kterého jsme zakoupili
dva LCD televizory pro MŠ i ZŠ. Cena televizorů byla 14 000 Kč.
V následujícím roce 2011 jsme pozvali agenturu Sluníčko, která našim dětem
na obličej namalovala krásné obrázky zvířátek a kytiček. Pro kluky byly zakoupeny
dvě fotbalové branky. V červnu jsme uspořádali ve spolupráci s Hasiči dětský den
na koupališti, který i když trochu zapršelo, byl velmi vydařený.
Na konci školního roku vždy odměníme ty nejsnaživější žáčky krásnou knížkou.
Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli na Karneval!
Za rodičovské sdružení - Jana Hamzová

Okénko do historie Hlubokých Mašůvek
Budova moštárny

Z historie Mariánského náměstí zbývá zmínka
o poslední části domů vystavěných na Úlehle
a v jejím nejbližším okolí. Některé zde stály již v
18. století, další pak vyrůstaly na přelomu 19.
a 20. století, kdy byla zástavba v těchto místech
dokončena (kromě domu č. 229, který byl
postaven až v r. 1963). Dole na obrázku můžete
vidět pohled na Úlehlu z období kolem r. 1905.

V r. 1957 byla mezi domy č. 120 a č. 117
postavena autobusová čekárna. Byla využívána
jako klubovna mládeže, později jako moštárna
Zahrádkářského spolku. V současné době není
tento objekt využit.

Dům č. 117

Severovýchodní část náměstí uzavírají tyto domy:

V r. 1898 dala obec postavit tento dům pro
správce školy – řídícího učitele, protože dosavadní
byt ve školní budově č. 3 byl přebudován na
školní učebnu.

Č. 4 – Dům byl obydlen již v r. 1789. V r. 1931
provedli majitelé Vilém a Františka Neumanovi
přestavbu celého domu. Nyní zde žije jejich syn
Josef Neuman.

V letech 1898 – 1925 bydlela v novém domě
rodina řídícího učitele Františka Bauera, v letech
1925 – 1948 rodina řídícího učitele Josefa
Přinosila, poté rodina Josefa Hučíka, tajemníka
MNV. V r. 1956 byla pořízena nová střešní
krytina a provedeny vnitřní úpravy budovy, v níž
byl 1.1.1957 zahájen provoz poštovního úřadu. Do
r. 1975 zde bydlel zaměstnanec pošty Vlastimil
Vácha s rodinou, od r. 1976 Karel Neužil, který
budovu od obce zakoupil. Poštovní úřad zde byl
v provozu do r. 1992, v letech 1993 až 1999 zde
byla cukrárna, od r. 2000 je zde prodejna Charity.
Další části budovy slouží majiteli k bydlení.

Č. 5 - První majitelé jsou známi již v r. 1805,
později byla část domu oddělena a vznikl
samostatný dům č. 87. Stavení bylo trvale
obydleno až do r. 1978 (rodina Louštilova), od té
doby slouží jako rekreační chalupa (Václav Vorel
a Jiřina).

Dům č. 143

Při leteckém bombardování dne 7.5.1945 byla do
zahrádky před domem svržena letecká bomba, tam
explodovala a poškodila sousední objekty. Dům
byl v r. 1946 opraven, v r. 1985 přestavěn. Bydlí
zde rodina Sedláčkova.

Dům byl postaven v r. 1908, jeho majiteli byli
Antonín a Anna Stehlíkovi. V období II. světové
války zde byla v nájmu rodina Jana Cibulky,
ředitele tehdejší újezdní hlavní školy, po r. 1945
rodina Kašpara Stehlíka. Od r. 1964 byli majiteli
Josef a Marie Stehlíkovi.

Další domy na náměstí

Č. 6 - Rozdělením původního stavení vznikl
samostatný dům č. 123.
Posledními majiteli domu č. 6 byla rodina
Bořilova, č. 124 vlastní rodina Benadova.
Č. 116

Dům č. 149
V r. 1922 si dal postavit strojní zámečník Josef
Jeřábek dům č. 149 se zámečnickou dílnou,
zámečnictví zde bylo v provozu až do roku 1946.
Od 10.5.1946 do 31.7.1953 zde byla poštovna
(příslušný poštovní úřad Znojmo 2). Od majitelů
Jaromíra a Marie Jeřábkových v r. 1979 zakoupili
dům manželé Ladislav a Božena Zahrádkovi, nyní
zde žije jejich syn Ladislav Zahrádka s rodinou.

Připravil: Zdeněk Adámek

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
blíží se zahájení realizace akce Odkanalizování obce Hluboké Mašůvky – 2.stavba.
Na tuto zásadní akci pro naši obec musíme být připraveni a obecně informováni. Proto se na Vás obracím
s tímto vydáním Zpravodaje.
Před zahájením musí každý majitel nemovitosti (RD, pozemku), která bude napojena na nově budovaný
kanalizační řád, označit místo na hranici pozemku, kde se bude chtít napojit. Toto místo okótuje (označí
mírami v metrech) od pevných bodů v katastrálním snímku.Viz. č. (2) na obrázku, který má ujasnit
jednotlivé pojmy. Jak má zákres vypadat je na přiložené předloze.
To se zaznamená do snímku z katastrální mapy v měřítku 1 : 100, který si každý může vytisknout z Internetu
přes odkaz Nahlížení do katastru nemovitostí, který zadá do vyhledávače.
Případně Vám snímek můžeme vytisknout na Obecním úřadu.
Hloubky napojení jsou předběžně stanoveny projektem, ale budou
upřesněny za průběhu realizace.
Kopie těchto Vámi podepsaných nákresů budou archivovány na OÚ.
Odbočky veřejné, vnější kanalizace k jednotlivým nemovitostem, budou zbudovány až na hranici
pozemku, nemovitosti, na náklady obce.
S napojením na vnější, obecní kanalizaci, souvisí vybudování vnitřního přívodu kanalizace. Tento vnitřní
přívod a napojení na vnější obecní kanalizaci bude v režii vlastníka nemovitosti. Proto všechny
upozorňujeme na skutečnost, že Vás to bude stát peníze, které ale zhodnotí Vaši nemovitost.
Povinnost připojení nemovitosti na veřejnou kanalizační síť, je-li v obci zbudována, je stanovena zákonem.
Doporučujeme všem, aby vybudování vnitřního kanalizačního svodu svěřili odborné firmě. Při budování
musí být přesně dodrženy parametry a pracovní postupy, jinak se může stát, že si přiděláte do velmi blízké
doby po realizaci problémy.Pokud by se přes to někdo rozhodl pro vybudování vlastními silami,
doporučujeme minimálně odborného poradce.
Připravili jsme pro Vás také dohodu o nákupu materiálu u velkoobchodu Ptáček, který nám přislíbil, že na
materiál pro soukromé osoby, který Obec Hluboké Mašůvky potvrdí jako výpis na zbudování vnitřního
rozvodu při této akci v r. 2012 a 2013, poskytne mimořádné slevy.
Z důvodů nutnosti dodržení technických parametrů, aby nebyla ohrožena kvalita
a funkčnost díla ve veřejné části, budeme vyžadovat provedení napojení na
vnější kanalizační řád odbornou firmou s patřičnou kvalifikací a předávací
dokumentací.
Upozorňujeme všechny majitele nemovitostí, vzhledem k povaze místních
geologických a povrchových podmínek, aby trvali na tom, že před zahájením
výkopu v blízkosti jejich nemovitostí provede realizační firma fotodokumentaci
stavu Vaší nemovitosti. Je to povinnost realizační firmy, aby se předešlo
případným sporům z hlediska eventuálního poškození Vaší nemovitosti
činnostmi souvisejícími s realizací kanalizace ve veřejné části.

V případě, že si dokumentaci budete provádět také soukromě, nechte si ji potvrdit s datem od realizační
firmy, nebo stavebního dozoru.
Všechny prováděné práce v blízkosti Vaší nemovitosti Vám budou včas ohlášeny, včetně uzavírek a postupu
prací.
Vzhledem k rozsahu díla Vás všechny žádám o shovívavost a toleranci.
Budeme se maximálně snažit o to, aby omezení v obci byla postupná a dopad na kvalitu bydlení, v rámci
možností, co nejmenší.
I přes to upozorňuji na skutečnost, že vzhledem k povaze místních zemin, což jsou ve většině spraše a jíly,
místy protkané skalnatým podložím, bude po dobu realizace naše obec za sucha velice prašná a za mokra
nepříjemně bahnitá. Budeme se snažit tyto podmínky co nejvíce eliminovat, ale možnosti jsou omezené.
S tím souvisí i následné zapravení rozbitých komunikací. Je samozřejmé, že tam, kde ještě zbyla aspoň
trochu souvislá vrstva asfaltu, nebo aspoň asfaltového postřiku, uvede realizační firma komunikace do stavu
před započetím realizace.
Bohužel, větší část komunikací je již z předchozích zásahů natolik poškozena, že je těžké určit, co je výchozí
stav. Případně jsou to prašné cesty, maximálně prašné cesty se zbytky asfaltových segmentů.
Tyto části bude nejrozumnější zapravit do podoby štěrkových cest, protože v nejbližších deseti letech se naše
obec bude potýkat s nedostatkem peněz v rozpočtu z důvodu nutnosti úvěrů, které jsme museli otevřít na
dofinancování těchto dotačních akcí.
Stát ani fondy, bohužel, zatím neposkytují žádné dotace na opravy místních komunikací, které by nám
pomohly. Proto upozorňujeme, že kvalita cest po realizaci kanalizace bude špatná, podle toho, jak se nám je
povede s omezenými finančními prostředky udržovat.
Ing. Jiří Malec, starosta
Příklad zákresu připojení domu č.145 v Uličce
Legenda:

(1) Vyústění odpadu z domácnosti
(2) Hranice pozemku
(3) Napojení na hlavní řád
Hlavní řád

Vnitřní kanalizační svod

Vnější obecní přípojka kanalizace

Sportovní okénko
Přes zimu se toho ve fotbale moc neděje. Tým si dopřával zasloužený odpočinek před zimní přípravou
zpestřenou o lední hokej a halový fotbal. O jediný rozruch se momentálně stará FAČR (dříve ČMFS). Na
třinácté valné hromadě odsouhlasili registraci členů (takzvané sčítání členů), které je podmíněno vstupním
poplatkem ve výši 50Kč letos a každý další rok 200Kč. Registrace se musí účastnit funkcionáři, rozhodčí,
delegáti, trenéři, hráči, pořadatelé, týmoví lékaři, maséři, kustodi a dokonce dobrovolně i fanoušci. Tímto si
přijde FAČR na celkem slušný finanční obnos. Pokud někdo z účastněných nebude mít tento poplatek
zaplacen, nemůže se fotbalového utkání aktivně účastnit.
„Základním principem využití finančních prostředků takto získaných je solidarita profesionálního a
výkonnostního fotbalu s fotbalem regionálním tak, aby většina těchto prostředků šla zpět do fotbalu krajské a
především okresní úrovně. V tomto smyslu připravuje VV FAČR příslušný předpis, kde bude využití těchto
finančních prostředků zcela jednoznačně deklarováno.“
Jen letos dohromady zaplatí členové našeho týmu minimálně 1000Kč a příští rok již minimálně 4000Kč.
Pokud se ale podíváme na odhadovaná celorepubliková čísla, dostáváme se do úplně jiných výšin. Jen letos
by mělo přijít na účet FAČR 39mil. a příští rok neskutečných 158 milionů korun. Nikdo zatím neví, co se
s těmito prostředky přesně stane.
„Máš něco rád? Chceš to dělat? Plať!“
Fotbal v březnu:
Náš tým podstoupil již dvě přípravná utkání.
Hluboké Mašůvky - Přímětice B 4:4
Pavlice - Hluboké Mašůvky 3:6
Josef Buršovský ml.

Statistika knihovny roku 2011
Stav knihovního fondu k 31.12.2011 čítal dohromady 3143 svazků. Z toho z naučné literatury bylo 483
svazků a 2660 svazků knih činila literatura krásná.
V roce 2011 bylo čtenářsky aktivních 40 čtenářů naší obce, kteří celkem navštívili naši knihovnu 72x.
Celkem si čtenáři v loňském roce vypůjčili 435 svazků, z nichž:
- 76 svazků literatury naučné
- 209 svazků beletrie pro dospělé
- 13 knih naučné literatury dětem
- 51 krásné dětské literatury
- 86 výpůjček časopisů
Z Městské knihovny Znojmo byly zapůjčeny 2 soubory knih,
celkem 226 svazků.
Webové stránky knihovny zaznamenaly ke konci roku 1047 návštěv.
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