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Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě.
Ve středu 2. května 2012 v 18.00 se koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva v sále kulturního domu.
Program naleznete na webových stránkách obce nebo vývěsce obecního úřadu. Zveme všechny občany!
Dovolte nám ale na některé Vaše dotazy zkusit stručně odpovědět již nyní.
Jak to vypadá s kanalizací v naší obci? Potvrzené smlouvy na peníze pro naši obec již došly. Jsou
připraveny na schválení na zasedání obecního zastupitelstva. Proběhla úvodní schůzka se zástupcem
Státního fondu životního prostředí, realizátory a technickým dozorem. Po podepsání smluv ihned dojde
k předání staveniště a zahájení realizace. Bude prováděno navezení materiálu, vybavení staveniště a kopání
by mělo začít 1. týden v červnu. Po podpisu smluv se zástupci SFŽP dojde k druhé fázi vyřizování dotačního
příspěvku na kanalizaci od JMK.
Jak pokračuje Revitalizace údolní nivy? Projekt Revitalizace údolní nivy Plenkovického potoka je
ve fázi žádosti o územní rozhodnutí. Projektová dokumentace byla zaktualizována a dopracována, ale
vyřizují se ještě další potřebné podklady.
Internet od GiTy v naší obci končí, jak bude připojena škola a knihovna nadále? Protože letos
v květnu po pěti letech končí grantový projekt Vysokorychlostní internet pro obce Jihomoravského kraje
(realizovaný firmou GiTy), plánuje obec propojit školu, knihovnu a OÚ do jedné datové sítě a snížit tak
náklady na internetovou konektivitu.
V jaké fázi se nachází oprava pláště školy? Na zateplení školy se již začalo pracovat. Proběhlo
zaměření a specifikace oken a dveří. Reálné práce budou zahájeny v červnu.
Jak je to se skládkou materiálu na obecním pozemku? Na zasedání obecního zastupitelstva bude
oznámeno, že v polovině května bude chodit komise ze zastupitelů a kontrolovat uložení materiálu a skládek
na veřejných prostranstvích. Ti, kteří tam materiál a skládku budou mít, budou vyzváni k úhradě a zaplacení
poplatků.
Bude obec organizovat čarodějnice? Obecní úřad nabídl
rodičovskému sdružení a dalším aktivistům z obce, že jsme schopni
zabezpečit oheň, prostor a další věci na „čarodějnice“. Bohužel se nenašli
zájemci, kteří by s organizací doprovodného programu letos napomohli,
takže tentokrát z „obecního“ ohně nic nebude.

Společenská kronika
Oslavenci v dubnu 2012
(od 75ti let výše)

Josef Valášek – 80 let, čp. 238 (březen - omlouváme se panu Valáškovi za tiskařského šotka)
Ludmila Bacílková – 86 let, čp. 170
Jiřina Kroupová – 83 let, čp. 241
Marie Krejčová – 78 let, čp. 27
Marie Jourová – 88 let, čp. 135

Blahopřejeme

Pozvánka na posezení u táboráku
Farní úřad Hluboké Mašůvky zve občany, farníky a rodiče s dětmi
na posezení u táboráku, které se koná
v neděli 29.dubna 2012 v 18.00 na farní zahradě.

Sbírka použitého ošacení
Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ:
•
•
•
•
•
•
•

Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky (minimálně m2, prosím, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Sbírka se uskuteční 7.5. – 14.5. ve vestibulu obecního úřadu.
Děkujeme za Vaši pomoc.

Okénko do historie Hlubokých Mašůvek
Mariánské náměstí – pokračování z minulého čísla zpravodaje
Náves bývala od nepaměti místem
uprostřed obce, kde se při různých příležitostech
scházeli její obyvatelé. Na nezastavěném
prostranství býval někdy malý rybníček, někdy
několik vzrostlých stromů, nejčastěji lip, a také
tam často stávala socha nějakého světce. Zcela
neobvykle vyřešili náves předkové v naší obci.
Náves - dříve nazývaná Úlehla, nyní Mariánské
náměstí - vznikla na okraji zástavby obce,
neobvykle na svažitém terénu. Po výstavbě kostela
byl volný prostor postupně obestavěn budovami
(škola, fara, lázeňský dům, další hostinec, obytné
domy). Vznikly zde i církevní památky - kaple
svaté Anny, socha sv. Iva a sv. Jana
Nepomuckého. Netradičního řešení se Úlehla
dočkala v r. 1905, kdy bylo celé volné prostranství
vysázeno řadami lip, které dnes tvoří zcela
jedinečný vzhled současného náměstí. V okolí
kostela se konaly především bohoslužby pro
poutníky, protože nestačil kostelík, který patřil
k nejmenším farním kostelům v diecézi.
Na prostranství vznikly později i další objekty.
Mezi dvěma staletými lipami, rostoucími před
vchodem do kostela, byl v r. 1924 postaven
pomník dvaceti čtyřem obětem I. světové války,
kteří z naší obce padli na bojištích nebo zemřeli
následkem válečných útrap. Pískovcový pomník
představuje oltář, nad nímž je kříž, socha P.Marie
a klečící postava s dítkem. V zadní části byla
schránka se jmény padlých občanů. Pomník
zhotovila firma Čech a Včeliš ze Znojma. Sloužil
jako oltář ke sloužení bohoslužeb o poutích.
V souvislosti s přístavbou kostela byl v r. 1949
přemístěn na místo zbourané farní stodoly, kde je
dosud.
Na náměstí – v místě nynější autobusové točny –
přibyl v r. 1926 další pomník. 25. července toho
roku byl slavnostně odhalen pomník bratrů Jana a
Františka Fialových, našich občanů z č.p. 12,

padlých za I. světové války v Rusku. Před
pomníkem se až do začátku II. světové války
konaly oslavy památných dnů naší republiky.
Podle nařízení německých úřadů za tzv.
protektorátu musel být dne 27.6.1940 odstraněn.
Nejdříve byl uložen vedle vjezdu do domu č. 117,
obestaven cihlovou zídkou, ale později musel být
zničen. Torzo pomníku - pískovcové hlavy obou
legionářů - se podařilo zachránit (byly zakopány
v zemi mezi domy č. 51 a č. 52), po válce byly
umístěny ve zdivu zahrady. V r. 2001 je manželé
Ternényovi dali k dispozici, aby mohly být
umístěny do
boční
stěny
památníku
Osvobození,
kde
je
můžeme dosud
vidět.
Na
náměstí
byla v r. 1948
uprostřed
parčíku
u
silnice
naproti budově
č.p.
17
–
umístěna busta prezidenta Klementa Gottwalda,
která však byla po odhalení kultu osobnosti
odstraněna.
Československý svaz mládeže dal v r. 1951
zhotovit pomník o rozměrech 80cm x 120 cm
s nápisem „Památce národního hrdiny Julia
Fučíka. ČSM 1951“. Uprostřed byl reliéf
s vyobrazením Julia Fučíka a nápis „Lidé, bděte“.
Pomníček na soklu z přírodního kamene byl
nejdříve umístěn v parčíku před koupalištěm,
později byl přemístěn doprostřed parčíku na
Mariánském náměstí. Jako symbol totalitního
režimu byl po listopadu 1989 odstraněn.
V r. 1953 byla dokončena terasa před "starou
školou", kde byly umístěny sochy národních
světců sv. Václava, sv. Ludmily, sv. Cyrila, sv.
Metoděje, sv. Prokopa, sv. Anežky, sv. Klementa
M. Hofbauera. Autorem byl znojemský umělec
Jan Tomáš Fischer.
Připravil: Zdeněk Adámek

Novinky z knihovny
První novinkou letošního roku je detektivní román švédského spisovatele Stiega Larssona.
Vyšel v roce 2005, v češtině pak v roce 2008 v překladu od Azity Haidarové. Román
je prvním dílem trilogie Milenium. Novinář Mikael Blomkvist má za úkol vyšetřit
starý kriminální případ: Harriet Vangerová, vnučka průmyslníka Vangera, zmizela
beze stopy téměř před čtyřiceti lety. Blomkvist se seznámí s Lisbeth Salanderovou,
mladou svéhlavou ženou, nepřekonatelnou hackerkou, která se stane pro jeho pátrání
nepostradatelnou. Blomkvist a Salanderová tvoří neobvyklý pár, ale dokonalý tým.
Společně začnou brzy rozkrývat temnou a krvavou rodinnou historii.
V druhé polovině května se v knihovně objeví novinky od Lenky Lanczové: Manželky, milenky, zoufalky
(2009), Pošeptej po větru (2009), Milenky a hříšníci (2010), Třináctá komnata (2010), Létem políbená
(2011).

Ze školních lavic
V březnu jsme malovali výkresy do soutěže Policie náš ochránce. Ze školního kola postoupili
Tomáš Řeřucha, Ondřej Grégr, Petr Báša, Daniel Zahrádka, Tomáš Hamza, Kristýna Řeřuchová a Natálie
Fričová. V rámci měsíce knihy jsme diskutovali o knížkách, které čteme doma nebo ve škole při společné
četbě a vyrobili si záznamové archy, obrázky, ilustrace ke knihám, plakáty. Proběhlo také školní kolo
Slavíčka. Našimi zlatými slavíčky byly Natálka Fričová a Natálka
Dokulilová, z MŠ Adélka Dvořáková, které postoupily do okresního kola a
zazpívaly 11. a 12. dubna v sále Besedy ve Znojmě. V matematické
olympiádě si nejlépe vedli Tomáš a Kristýna Řeřuchovi. Skládali jsme
básničky v soutěži Malých básníků a nyní chystáme vystoupení ke Dni
matek na 13. května, kde Vám básně rádi zarecitujeme. Také se moc
těšíme na školní výlet 29. května a Den dětí 1. června ve škole.
Žáci ZŠ

Sportovní okénko
So 31.03.
So 07.04.
So 14.04.
So 21.04.

Odehrané utkání
Přímětice B - Hl. Mašůvky
Hl. Mašůvky - Blížkovice B
Štítary B - Hl. Mašůvky
Hl. Mašůvky - Únanov B

3:1
6:0
2:0
3:3

Ne 29.04. 13:00
Ne 06.05. 16:30
So 12.05. 16:30
Ne 20.05. 16:30
Ne 27.05. 14:00

Nastávající utkání
Šatov B - Hl. Mašůvky
Hl. Mašůvky - Grešlové Mýto
Chvalovice B - Hl. Mašůvky
Hl. Mašůvky - Konice
TJ Slatina - Hl. Mašůvky

Stále se držíme na krásném pátém místě s 31 body, ale už nám nepříjemně šlapou na paty Přímětice B.
Pokud jste navštívili derby s Únanovem, jistě jste si všimli nových ochranných sítí za západní brankou.
Srdečně Vás zveme na všechna naše utkání!
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