Duben Květen
2013

Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
Vážení sousedé, spoluobčané!
Blížíme se ke konci odkanalizování naší obce. Všechny výkopové práce na hlavních řadech by měly být dokončeny do
konce června, nenastanou-li žádné nepředvídané okolnosti a pohromy. Zhruba od druhé poloviny června se budeme
soustředit na opravy komunikací po výkopových pracech, takže Vás ještě žádám o trpělivost. Snažíme se udržet
komunikace v co nejlepším stavu i v průběhu prací.
Nyní dobíhá legislativní kolotoč okolo projektové dokumentace skutečného provedení části stavby a vyřízení
územního souhlasu na přípojky pro již zkolaudované části. Zhruba 2/3 celé stavby již máme zkolaudovány. Připojovat
se přípojkami na zkolaudované části se budete moci ihned po vydání územního souhlasu na části Vašich přípojek,
které budou vedeny po obecních pozemcích. Tento územní souhlas vyřizuje obec hromadně pro všechny občany. Bylo
nutno nejdříve vypracovat hromadný projekt podle skutečného zaměření stavby a odboček. To nás v možnosti
připojování mírně zdrželo.
Nadále platí, že obec vyjednala u firmy PTÁČEK - velkoobchod, a.s. značné slevy na instalační materiál potřebný na
Vaše vnitřní úpravy kanalizace v případě, že se rozhodnete pro práce a nákup materiálu svépomocí. Mechanismus
uplatnění bude následující: stavitel, majitel nemovitosti v Hlubokých Mašůvkách přijde na obecní úřad s výpisem
materiálu nutným pro připojení na kanalizaci v obci a tento mu bude potvrzen. S takto potvrzeným výpisem materiálu
bude stavebník uplatňovat slevu u velkoobchodu. Doporučujeme dělat výpis potřebného materiálu s odborníkem nebo
odbornou firmou.
Opakovaně upozorňujeme, že do kanalizace nesmí být vypouštěny zahnilé a zakvašené splaškové vody z jímek a
septiků. Proto musí být tyto části ze splaškové cesty vyloučeny. Splaškové vody musí být pouštěny do kanalizace
přímo, bez odležení v těchto prostorách, jinak by došlo k poškození čistícího procesu a ČOV.

Nešvarem vztahu občanů k obci jsou nezaplacené dlužné částky za poplatky a
povinnosti. Zastupitelé se shodli na postupu vůči neplatičům. Všichni dlužníci budou
do konce května 2013 písemně informováni o dluhu a jeho výši vůči obci a vyzváni k
zaplacení. Do konce června 2013 budou mít možnost dluh uhradit, nebo podepsat
právníky navržený formulář na splátkový kalendář. Na výši a počtu splátek jsme
ochotni se domluvit. Nejdelší doba pro splácení bude omezena na jeden rok od
podpisu splátkového kalendáře. Pohledávky, které se budou jevit jako nevymahatelné,
nezískatelné z důvodu nezájmu dlužníka o jejich uhrazení do konce června 2013,
budou právní cestou prodány firmě, která s nimi bude nakládat podle vlastních způsobů. Při nedodržení splátkového
kalendáře bude postup stejný.
Starosta obce vyhlašuje konkurz na pozici
„REDAKTORA MAŠŮVECKÉHO ZPRAVODAJE“.
Zájemcem může být občan trvale žijící v Hlubokých Mašůvkách. Předpokladem je
dokončené minimálně středoškolské vzdělání, dostatečná znalost práce na PC, zájem a
přehled o dění v obci. Úkolem bude kompletní napsání, sestavení a získání příspěvků a
informací pro vydání měsíčního Zpravodaje, jeho grafická příprava a předložení redakční
radě složené ze zastupitelů ke schválení před vydáním. Odměna za dokončený, schválený a
vydaný Mašůvecký zpravodaj bude 1000,- Kč.
Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě do 15.6.2013. Po tomto termínu vybere komise ze zastupitelů vhodného
kandidáta.
Moc se těšíme na oživení informačních toků, nové pohledy na dění v naší obci a Váš zájem.
S přáním hezkého dne a konečně nastoupeného jara, Váš starosta.

Výměna jodidových tablet
V srpnu 2013 vyprší expirační doba tablet kalijum jodidu. Ty před pěti lety dostali všichni obyvatelé 20 kilometrové
Zóny havarijního plánování kolem JE Dukovany. Letos v květnu - červenci proběhne jejich výměna za nové, jak
kolem jaderné elektrárny v Dukovanech, tak i u Temelína. Celkem je pro obě lokality připraveno 260 tisíc balení,
včetně desetiprocentní rezervy, která bude uložena na krajských úřadech.
Obměna u všech obyvatel (domácnosti, podniky, školy a předškolní zařízení, zdravotnická, sociální a rekreační
zařízení, vojenské útvary a složky integrovaného záchranného systému) proběhne v režii našeho obecního úřadu.
Výměna tablet proběhne do 10.června letošního roku. Všichni občané si je přijdou vyměnit na Obecní úřad.
Ti, kteří je ještě nikdy nedostali, si je přijdou vyzvednout. Staré tablety vemte s sebou!!! Spolu s distribucí
nových tablet budou stažena starší balení s procházející expirační dobou. Pro staré tablety si přijede distributor a
odveze je na likvidaci.

A k čemu jsou tablety kalijum jodid?
Jednou z látek, které by unikaly při radiační havárii jaderných zařízení, je radioaktivní jod, který se shromažďuje ve
štítné žláze člověka. Pokud je ale štítná žláza nasycena jodem z distribuovaných tablet kalijum jodid, nepřijme po
dobu několika dní další jod. Tato ochrana se týká jen případu radiační havárie jaderné elektrárny a aplikuje se
pozřením ve správném množství až po výzvě v médiích.
Informace k použití tablet a další informace pro případ havarijních situací najdou občané v příručce pro ochranu
obyvatel v případě radiační havárie, kterou dostaly všechny domácnosti v zóně havarijního plánování JE Dukovany ve
formě stolního kalendáře.

19. května oslavíme v sále kulturního domu Den
Den matek
Začátek ve 14,00 hod. Vystoupí žáci mateřské a základní školy.

Oslavenci v dubnu a květnu 2013
2013
(od 75ti let výše)

Bacílková Ludmila – 87 let, č.p. 170
Krejčí Jaromír – 75 let, č.p. 17
Kroupová Jiřina – 84 let, č.p. 241
Krejčová Marie – 79 let, č.p. 27
Jourová Marie – 89 let, č.p. 135

Vodáková Marie – 79 let, č.p. 236
Illková Marie – 79 let, č.p. 106
Pikart Vladimír – 89 let, č.p. 154
Jordánek Josef – 78 let, č.p. 239
Gregorová Marie – 75 let, č.p.228

Blahopřejeme

Centrum vzdělávání všem
V jihomoravském kraji zahájila v březnu činnost nová instituce Centrum vzdělávání všem. Klade si za cíl podat
pomocnou ruku všem, kteří tápou v pracovním životě a zároveň mají chuť s tím něco udělat. Centrum vzdělávání
všem (CVV) poskytuje své služby veřejnosti zcela zdarma. Sídlí v Brně-Bosonohách na Pražské ulici a veřejnost může
využít jak webu www.vzdelavanivsem.cz, tak i telefonické či emailové konzultace nebo přijít do Centra osobně.
Služby Centra vzdělávání všem: informace o celoživotním vzdělávání v JMK, kariérní poradenství, zprostředkování
studijních a profesních stáží.
Centrum vzdělávání všem provozuje portál www.vzdelavanivsem.cz s přehlednou databází všech vzdělávacích kurzů
v Jihomoravském kraji. Ať už jde o rekvalifikaci na jinou profesi nebo jen počítačový či jazykový kurz, portál je
nabízí na jednom místě přehledně seřazené podle místa konání, času i ceny. „Ze zkušenosti víme, že mnoho lidí při
vyhledávání naráží na problémy. Neví, co vlastně potřebují, a možná ani netuší, jak a co přesně hledat. Proto jsme
veřejnosti k dispozici a s vyhledáváním pomůžeme. To, co nenajdeme v databázi, poptáme u odborníků. Jde nám o to,
aby každý, kdo projeví zájem o vzdělávání, odešel s tipem nebo dobrou radou,“ říká informační specialistka Centra
Hana Rozprýmová.
Centrum vzdělávání všem poskytuje zdarma také kariérní poradenství. „Když člověka vyhodí z práce, žádnou nemůže
najít kvůli nedostatečné kvalifikaci, nebo má pocit, že mu ujíždí vlak, budeme se mu snažit pomoci při osobních
konzultacích, s odbornou pomocí se totiž i ty nejhorší životní situace vždycky řeší lépe,“ vysvětluje kariérní
specialistka CVV Veronika Šuráňová.
Poslední službou, kterou CVV nabízí veřejnosti, je zprostředkování stáží. Existují totiž stipendijní programy, které
umožňují vyjet na zkušenou do zahraničí a zvýšit si tak kvalifikaci. Studijní i odborné stáže jsou řešením například pro
ty, kteří nemohou najít uplatnění, včetně absolventů. Pracovníci CVV mají přehled o podpůrných stipendiích a
individuálních grantech a nabídnou veřejnosti podporu při zprostředkování a vyřízení zahraniční stáže. Právě vyřízení
všech formalit lidé totiž často vnímají jako složité a odrazující.
Kontakty Centra vzdělávání všem: www.vzdelavanivsem.cz Telefon: 547 215 588 Email: info@vzdelavanivsem.cz

Okénko do historie Hlubokých Mašůvek
Tentokrát nahlédneme do obecní kroniky a vyhledáme zápisy v letopočtech končících číslicí "3".
Obecní kronika s názvem "Letopisy obce Mašůvek“ byla
založena na základě vydaného zákona v roce 1923. Funkcí
kronikáře byl pověřen řídící učitel František Bauer, který v
úvodu uvedl údaje o obci: rozloha, počet obyvatel, historie
kostela a školy.
V roce 1923 se konaly volby, při nichž získaly:
Agrární republikánská strana zemědělců 152 hlasů,
Komunistická strana 134 hlasů, Lidová strana 73 hlasů, a
Sociálně demokratická 22 hlasů. Protože opomenutím
nebyly kandidátní listiny orazítkovány, podaly tři strany
proti výsledku voleb rekurs, jemuž Zemská politická správa
v Brně vyhověla a nařídila provést nové volby, které se
konaly 24. února 1924.
V r. 1923 byla sehrána divadelní představení: V hostinci
Fred. Vocilky: Staří blázni – veselohra, V hostinci J.
Černého: Na kozlanském klepáči - hra se zpěvy, Šotek,
diblík z hor – činohra, Z českých mlýnů - hra se zpěvy.
Z popudu Jana Prince, předsedy silničního výboru,
přikročila obec ke stavbě nové silnice vedoucí k Rudlicícm,
dokončena v r. 1924. Celkový rozpočet činil 105 000 Kč.
1. září 1923 bylo zahájeno autobusové spojení Jevišovice –
Znojmo se zastávkou u hostince č. 120.
Rok 1933: Při příležitosti 30. výročí založení hasičského
sboru v Hlub. Mašůvkách se 25. června konal v obci sjezd
hasičské župy znojemské, kterého se zúčastnilo 330 hasičů
ve stejnokrojích. Po „polní mši“ byl posvěcen nový župní
prapor, odpoledne se konalo požární cvičení. V tomto roce
bylo postaveno nové hasičské skladiště – budova č.p. 192
nazývaná „radnice“. V kronice je uvedeno: „Radnice
obsahuje zasedací sál pro schůze obecního zastupitelstva,
menší místnost pro obecní pokladnu a světničku pro
obecního sluhu. Stavba celé budovy vyžádala si nákladu
54 000 Kč.“
Rok 1943: 15. března byly zavřeny podniky pro válku
bezvýznamné. Ve zdejší obci byl postižen Kašpar Frey č.
137, krejčí. Mlynářskou živnost musel ukončit Frant. Princ
již v r. 1943.Aby lidé nemohli poslouchat cizí rozhlas,
vydali Němci nařízení odstranit u všech radiopřijímačů
krátké vlny. Tuto operaci u všech přijímačů provedl p.
Matyasko z Přímětic. Ale vysílání z Londýna a Moskvy se
poslouchalo dál na středních vlnách. Občané chodili
poslouchat rozhlas do určitých domů (pozn.: v celé obci
bylo radiopřijímačů jen několik) a zprávy si sdělovali. Jak
uvádí kronikář, za poslech cizího rozhlasu byl veliký trest
v koncentračním táboře nebo i zastřelení.
Rok 1953: 1. června byla provedena měnová reforma občanům byly vyměněny peníze v poměru 5:1 - za 300 Kčs
dosavadní měny obdržel každý 60 Kčs nové měny. vyšší

částky byly měněny v poměru 50:1. Současně byl zrušen
přídělový systém (prodej potravin "na lístky") platný od
roku 1939. Na Úlehle byla skácena poslední staletá lípa
(proti domku č. 6) z bývalého stromořadí, které vedlo od
hostince č. 1 k někdejším lázním u Svaté studny. Při hledací
akci bylo v našem katastru 10.7. poprvé nalezeno deset
brouků mandelinky bramborové. Bylo započato
s budováním protipožární nádrže u č. 36. V r. 1953 bylo
velmi suché počasí, proto byla podprůměrná úroda obilí,
brambor a krmení. Obec měla 219 domů, v nichž žilo 783
obyvatel. V obci byla zřízena bezpečnostní stanice (sídlo
"okrskáře"). Byla zrušena poštovna a veřejná telefonní
hovorna (u pana J. Jeřábka na č.p. 149 byla pět roků) a
doručování zásilek převzal poštovní úřad v Kravsku. V obci
se chovalo: 52 koní, 230 ks hovězího dobytka, 243 prasat, 3
ovce, 259 koz, 2475 slepic, 90 hus, 58 kachen, 16 krůt, 747
králíků. V obci se vyskytla slintavka a kulhavka, proto byl
vydán zákaz pro veškerý prodej dobytka. Aby se zabránilo
rozšíření nákazy, nekonaly se schůze, zábavy a společenské
akce. Okresním národním výborem Znojmo byla zakázána
Velká pouť, poutníci nesměli jít hromadně, ale pouze
jednotlivě. Přišlo asi 300 osob. Bohoslužby se konaly jen
v kostele. Nebyly povoleny prodejní stánky, zábavní
podniky ani taneční zábava.
Rok 1963: 17.6. obec navštívil gen. Ludvík Svoboda, byl
slavnostně uvítán na náměstí, pro občany byla s ním
uspořádána beseda. Ve věku 86 let zemřel řídící učitel v.v. a
zasloužilý pracovník požární ochrany Jaroslav Rauš. Jako
učitel působil v letech 1895 - 1905 v naší obci, v r. 1903
přispěl k založení hasičského sboru. Bylo uděleno čestné
občanství řídícímu učiteli v.v. Františku Vildomcovi
z Boskovštejna jako uznání jeho zásluh o archeologický
výzkum v naší obci a nález světově proslulé Venuše
z Hlubokých Mašůvek. 16. srpna byl zahájen prodej v nové
samoobsluze Jednoty postavené obcí v akci "Z".
Rok 1973: Generální oprava budovy č. 120 - Pohostinství
Jednoty.
Rok 1983: Druhým rokem pokračovala regulace potoka
Svatoňovce, dokončena v r. 1985 nákladem 3 850 000 Kčs.
Rok 1993: Vybudována trafostanice na Brunnerově kopci.
Rok 2003: Zahájena výstavba čistírny odpadních vod a I.
etapy kanalizace. Byla rozšířena hráz rybníku a kamenný
most, postavena opěrná zeď. V důsledku rekonstrukce
silnice byl od 19. května do 30. listopadu průjezd obcí
uzavřen. Provedena oprava zdi hřbitova, úpravy školy a
koupaliště, obec zakoupila traktor s vlečkou.

Připravil: Zdeněk Adámek

Novinky
Novinky z knihovny
Vážení čtenáři naší knihovny, během měsíce května bude k dispozici 5 nových
knih. Konkrétně jsme objednali knihy od spisovatelky Vlasty Javořické Hřivna Zakopaná, Hřivna Zakopaná II, Bílá laň, Nemám jen sebe a Dočkala
se. Tyto svazky byly vybrány na doporučení čtenářů. Pokud máte zájem o nějaké další novinky, které v knihovně
nemáme, neváhejte napsat na email: knihovnamasuvky@email.cz nebo nechat vzkaz na internetových stránkách
www.knihovnahlubokemasuvky.estranky.cz.
Martina Sabolová

Co nového ve škole v březnu a dubnu?
22.března se jako každoročně škola zapojila do Matematické olympiády Klokan. Měli jsme obrovský úspěch!! Dva žáci z
naší školy se dostali mezi 3 nejlepší z okresu, kteří postupují do okresního kola! Je to Tomáš Řeřucha a Ondřej Grégr. Moc jim
gratulujeme, to se jen tak nepodaří, aby v jedné kategorii měla škola hned 2 zástupce. Proběhlo třídní kolo pěvecké soutěže
Slavíček, do okresního kola postoupila Lucie Kamarádová, která školu výborně reprezentovala. 2.dubna jsme jeli na předposlední
divadelní představení. 15.dubna k nám přijelo loutkové divadlo. V neděli 21.dubna jsme vystoupili na vítání občánků obce. Pro
každého jsme složili básničku, zahráli jsme na klávesy, flétny a zazpívali s kytarou. 22.dubna jsme se fotili k svátku maminek.
29.dubna proběhl zápis do MŠ, těšíme se na nové děti, přibývá nás, ve školce už bude 46 dětí a ve škole asi 20. 26.dubna jsme
vítali jaro na školní zahradě, opékali jsme buřty a s průvodem dětí ze školky i školy jsme za doprovodu básniček a písniček utopili
Moranu v potoce. Každý měsíc máme spoustu akcí, moc se nám to líbí. Naše práce vystavujeme na www stránkách školy.
Přečtěte si ještě o našem netradičním "rodičáku": Zinovovat a zpestřit třídní schůzku rodičů se povedlo v ZŠ Hluboké
Mašůvky. Žáci připravili pro rodiče
občerstvení v podobě veselých šneků ze sýrů a
šunky a jednohubek. Ve čtyři hodiny, jak
bývá zvykem, ale nepřišli na schůzku jen rodiče,
ale taky děti. Nejprve se usadili společně
do lavic ve třídě, ve které jsou žáci 2. a 3.
ročníku. Tady předvedli rodičům ukázku
českého jazyka a matematiky s použitím
počítačů. Rodiče tak měli možnost vidět,
jaké programy na PC žáci používají a jak
zefektivňují digitální technologie
vyučování na 1. stupni. Poté předvedli ukázku
anglického jazyka. V další třídě, kde jsou
na hlavní předměty rozděleni žáci 1.,4. a
5.ročníku, bylo úkolem rodičům ukázat
individuální práci s žáky. Od 1. ročníku
používají interaktivní tabuli s programy
pro výuku. Rodičům předvedli, jak pracují
samostatně, společně i ve skupinách, někdy napříč ročníky. Každý žák je jinak rychlý, jinak nadaný nebo jen momentálně
v kondici. Vzhledem k počtu žáků, rozdělení na hlavní předměty do dvou tříd a kvalitnímu vybavení díky Operačnímu programu
EU Vzdělání pro konkurenceschopnost, do kterého je škola zapojena, se žákům ve škole daří a odpovídají tomu i jejich dosažené
výsledky.V maximální míře bylo ukázáno, jak pomalého zrychlit, méně nadanému pomoci, nadaného podpořit a reagovat na
každého žáka zvlášť. Na všechny a na všechno je více času a klidu. Vyučování spojených ročníků bylo prezentováno jako výhoda,
nikoli překážka. Jen jsou kladeny větší nároky na přípravu učitele, jeho pohotovost i schopnost improvizace. Rodiče odcházeli z
třídní schůzky bohatší a žáci spokojeni.
Vaši školáci

Sportovní okénko
Fotbalisté TJ Sokol získali z úvodních tří jarních zápasů 8 bodů. Těší nás hlavně výhra
v derby s Únanovem. V tabulce se držíme na pěkném 7. místě.
Odehraná utkání
Hl. Mašůvky - Olbramkostel
Únanov - Hl. Mašůvky
Hl. Mašůvky – Grešlovo Mýto

2:1
0:3
0:0

Aktuální a nastávající utkání
Ne 12.05. 16:30 Hl. Mašůvky – Přímětice 0:0
Ne 26.05. 16:30 Hl. Mašůvky – Chvalovice
Pavel Písařovic

Vydává OÚ Hluboké Mašůvky (cca 350 ks), zpracoval: Zbyněk Frey, korekce: Zdeněk Adámek

