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Lednová zima je nejkrušnější, červencová vedra jsou nejsilnější.
Vážení spoluobčané,
vítáme vás v těchto parných dnech u dalšího čísla našeho zpravodaje. Hned v úvodu můžeme sdělit, že se již
budete moci připojovat na kanalizaci. Do každého domu, kde je to možné, bude doručen dopis s pokyny.
Nedočkavci se již mohou přijít informovat na obecní úřad, kde jsou k nahlédnutí mapy a příslušné
dokumenty. Na kolaudaci druhé fáze (napojení na přečerpávací stanice) čekáme a připravujeme Územní
souhlas i na přípojky pro připojení nemovitostí v těchto lokalitách.
Postupně probíhá oprava komunikací po vybudování kanalizace. Žádáme občany o trpělivost a
shovívavost při uzavírkách místních komunikací. Opravy jsou realizovány bez předem připraveného
časového harmonogramu podle organizačních možností realizační firmy.
Dále operativně připravujeme opravy komunikací tak, abychom je uvedli do co nejlepšího stavu
celkově, tzn., že se neopravuje pouze rýha po kanalizaci. Projednáváme s realizátorem stavby a s SFŽP
možnosti technického provedení oprav tak, aby byly účelné a ne technicky nesmyslné. V mnoha místech je
naprojektována oprava rýhy 0,40m baleným asfaltem, i když se jedná třeba o hliněnou nebo štěrkovou
komunikaci. Oprava tohoto typu je nesmyslná, neúčelná a do budoucna pro nás i zatěžující. Při budování
nových komunikací by pak bylo nutné tuto plochu odstranit, protože by se nikdy dokonale nespojila se
zbytkem budovaného povrchu a stálo by nás to zbytečné peníze. Hledáme vhodné řešení a postupy. Ze
strany poskytovatele dotace je ale tlak na to, aby projekt, který byl zpracován již v roce 2007, byl dodržen,
bez zohlednění současného stavu a bez možnosti účelnějšího využití finančních prostředků z dotace na
opravu komunikací. Tento striktní a nesmyslný přístup nechápu. Musím ale potvrdit, že je uplatňován všude,
ve všech obcích a případech. Při nedodržení schválených projektů hrozí sankce až krácení, či odebrání
dotace. Celková výše dotace na budování kanalizace se blíží 19 milionům korun. Zbylých asi 7,5 milionu
korun jsme byli nuceni si půjčit a splatíme je z našich peněz.
Skládka v „Šutrárně“ je již zavřená a není možno tam ukládat žádný stavební odpad ani hlínu.
Prosíme občany, aby se chovali jako slušní lidé a nevytvářeli skládky a neodhazovali odpad nikde jinde, než
na místech k tomu určených. Uvědomte si, že likvidace těchto skládek a příslušné pokuty vůči obci jdou
z rozpočtových peněz, tedy z peněž nás všech, které můžeme využít daleko smysluplnějším způsobem.
Žádáme proto všechny spoluobčany, aby případné přestupky tohoto typu netolerovali, a pokud možno
i nahlásili na obecní úřad. Jinak asi pořádek v obci a jejím okolí neudržíme, protože se opakovaně objevují
nepovolené skládky i tam, kde je již očividně čerstvě uklizené území.
S přáním hezkého dne, starosta Jiří Malec

Oslavy 110.
110. výročí hasičského sboru
V sobotu 31. srpna 2013 oslaví místní hasiči 110. výročí svého založení a 80 let od vybudování hasičské
zbrojnice. V rámci oslav mají připravený bohatý program. Něco dobrého do bříška (guláš, řízky, ..)
a samozřejmě k tomu něco na zapití zajištěno. Rozhodně se nezapomeňte přijít podívat.
9:00 – 9:30 Průvod hasičů a historických vozidel
9:30 – 10:30 Mše svatá
11:00 – Slavnostní projev a vyhodnocení hasičů
12:30 – 13:30 Oběd v sále KD
13:30 Ukázky hasičské techniky, prohlídka výstavby hasičárny, prohlídka vozidel před hasičskou zbrojnicí
20:00 Zábava, hudbu zajistí Duo Carmen
Program je pouze předběžný. Bude ještě upřesněn a brzy se objeví ve vašich schránkách.

Country večer na koupališti
V pátek 2. srpna 2013 se uskuteční v prostorách koupaliště od 18.00 country večer. Hudbu zajistí skupina
Druhý dech z Třebíče. Vstupné 30 Kč.

Oslavenci v červnu a červenci 2013 (od 75ti let výše)
Slonková Marie – 85 let, č. p. 202
Ševčík Jaroslav – 79 let, č. p. 220
Stehlík František – 97 let, č. p. 23
Tunková Drahoslava– 77 let, č. p. 190
Petrželka Josef – 85 let, č. p. 36
Ševčíková Libuše – 77 let, č. p. 220
Jordánková Helena – 75 let, č. p. 239
Sklenář Ferdinand – 80 let, č. p. 139
Řiháček Josef – 76 let, č. p. 194

Blahopřejeme

Jsme tu kvůli Vám!
Zdejším zastupitelům, v čele s panem starostou, záleží na vašich připomínkách k dění
dění v obci.
Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete ho zaslat formou emailu na:
zpravodaj@hlubokemasuvky
zpravodaj@hlubokemasuvky.cz
hlubokemasuvky.cz nebo ho v písemné podobě vhodit do schránky určené k těmto
účelům přímo na Obecním úřadě. Odpovědi od nich si pak budete moci přečíst v dalším
vydání obecního zpravodaje.
Zároveň vám
vám dáváme prostor pro vaše
vaše vlastní příspěvky.
příspěvky. Můžete nám na uvedenou
emailovou adresu zasílat informace týkající se naší obce, o kterých si myslíte, že by mohly
zaujmout naše
naše spoluobčany nebo náměty pro příspěvky, které byste si
si zde rádi přečetli.
Budeme se
se těšit na vzájemnou spolupráci!

Závody a akce SDH Hluboké Mašůvky
Sbor dobrovolných hasičů má v naší vesnici již dlouholetou tradici a ještě delší seznam jeho věrných členů,
kteří každoročně pořádají několikero společenských akcí. Tentokrát to byla akce věnovaná našim
nejmenším, a to Dětský den při otevření našeho krásného koupaliště. Tato událost se konala společně
s hasičskou soutěží O pohár starosty obce. Členové Rodičovského sdružení a zaměstnanci školy za pomoci
hasičů zde pro děti připravili pestrý program plný zábavy a soutěží. Děti si mohly vyzkoušet střelbu ze
vzduchovky, částečně ozkoušely tvrdý chleba hasičské práce, když se snažily proudem vody srazit
přistavěné plechovky nebo si společně zazávodily v chůzi na chůdách. Po absolvování všech soutěží dostaly
děti odměnu ve formě balíčku plného sladkostí a špekáček, který si na závěr společně opekly u slavnostního
ohně. Příjemnou atmosféru začátku prázdnin dokreslovalo krásné počasí a hudba linoucí se z reproduktorů
skupiny Duo Carmen, která hrála celé odpoledne k tanci i k poslechu.
Naši hasiči však nejsou pouze záslužnými iniciátory
společenských akcí v naší vesnici, zároveň nás reprezentují na celém
okrese při závodech dobrovolných hasičů a to aktuálně povětšinou
v sestavě: Rostislav Salát, Edita Tůmová, Jiří Dvořák, Radek Vrana,
Josef Vrana, Ivan Puchnar a Marcel Sklenář. V květnu se v Šatově
umístili na stříbrné příčce a v srpnu je čekají další závody, jako
například noční závody v Černíně. Přejeme jim hodně zdaru!!!
Ve zdejší hasičské zbrojnici též v současné době probíhají
nemalé změny. Z dotací kraje a s neskromným příspěvkem obce se
vrchní patro přebudovalo na dostatečně velkou společenskou místnost.
Dále se zbrojnice pyšní plastovými okny a zakrátko bude vybavena i
sociálním zařízením.

Vítání prázdnin společně s The Tap Tap
Dne 22. června 2013 od 15.30 hod. vypukl již druhý ročník charitativního
koncertu nazvaný „Vítáme prázdniny s The Tap Tap“ ve zdejším campu.
Počasí jim přálo, tudíž se akce těšila velké návštěvnosti. Kromě skupiny
The Tap Tap vystoupila řada dalších skupin, jako např. VLTAVA či místní
rocková skupina Crazy. Pro návštěvníky byl též připraven doprovodný
program. Mohli ochutnat kvalitní vína od vinařství Lahofer a.s., kde v jedné
z jejich lahví byl schován broušený diamant v hodnotě 4000 Kč. Na své si přišli
i fanoušci hokejistů HC Znojemští orli, kteří mohli prostřednictvím dražby získat jejich suvenýry. Součástí
akce byla i prezentace archeologického naleziště v Hlubokých Mašůvkách – MAS Živé pomezí.
Organizátoři programu mysleli i na ty nejmenší návštěvníky, pro které připravili Face-paiting, skákání na
trampolíně či „smart hry“. Děti si mohly také poslechnout autorské čtení nové knihy pro děti z dílny Arnošta
Goldflama. K občerstvení věnovaly Povltavské mlékárny a.s. několik sedlčanských hermelínů, přispěli však
i další sponzoři jako např. Znojemské listy, Rádio Blaník či Město Znojmo a další. Organizátorem celé akce
bylo Občanské sdružení Konipaska.

Okénko do historie Hlubokých
Hlubokých Mašůvek
V minulých zpravodajích jsme nahlédli do školní a obecní kroniky a seznámili se alespoň stručně
s událostmi letopočtů končících stejně jako rok letošní číslicí „3“. Zbývá ještě zalistovat ve farní kronice,
která je mladší než kronika školní, ale jsou v ní uvedeny důležité události týkající se nejen kostela, ale také
školy.
Než je přečteme (jsou psané nejdříve německy, přeložil je Dr. Filla), připomeňme, jak byl
v minulosti provázán vztah školy a kostela:
Protože v roce 1744 zde už opravdu kněz bydlel, bylo tak nutno určit mu kostelníka, který by se dobře vyznal
v kostelní službě. Také pro něj bylo nutno určité obydlí, jehož postavení převzalo rovněž velkomyslně
milostivé panství a postavilo je (skládající se z malé světnice k tomu přiměřené, kuchyně a dřevníku) vlevo
od kaple. Tehdy byl právě jeden muž v pavlickém špitálu, patřící panství, který uměl trochu číst a psát, což
tu bylo požadováno, proto občas během mše sv. zpíval obyčejnou píseň s lidmi. Ten byl přivolán, aby vedl
službu kostelníka bez nějakého určitého platu, ale jen za to, že mu byly ponechány špitální porce. Při tom
vyučoval ve čtení a psaní mnohé ze zdejších dětí, které se na něj z vlastního popudu obrátily.
Snad pro již příliš pokročilé stáří, nebo když bylo shledáno, že na zastávání této funkce nestačí, byl jí
zproštěn a pravděpodobně opět přijal svoje staré místo (ve špitále v Pavlicích).
Na jeho místo se hlásil přímětický rektor František Sachsell (žádost je v kronice citována).
Její Excelence hraběnka Vilemína z Ugarte vyhověla jeho žádosti s připomínkou:
On sám musí za pobírání dvou pavlických špitálských porcí plnit fundační povinnosti, stejně jako svoje
služby podle přísahy pilně a věrně školní děti vyučovat v obou řečích, tj. v české a německé a psaní.
Třebaže již prvý kostelník tu začal vyučování mládeže, ale v neurčenou dobu a bez stanoveného
školného, pokračoval tento, který více znal, lépe ovládal čtení a psaní stejně jako počty, čímž si získal u
všech zde dosud nikdy neslýchané oslovení: pan rektor, učitel a školní učitel.
Takto trvalo vyučování neustále až do roku 1773, kdy podle nařízení císařovny Marie Teresie
dostalo vyučování ve škole v rakouských státech docela jinou podobu, neboť v té době byly na císařské
náklady budovány ve větších městech hlavní a normální školy, kde byli venkovští učitelé poučováni, aby
pak sami náležitě poučovali mládež jim svěřenou, a jen ten učitel byl připuštěn do jejich školy, který se
podrobil poučení na nějaké hlavní nebo normální škole a odtud se mohl prokázat vysvědčením jako schopný
učitel.
Tehdejší, již starý učitel na hlubokomašůvské triviální škole, Frant. Sachssel, podrobil se jako mnozí
jiní poučení na normální škole, ale plodů svých snah mohl užívat potom už jenom tři roky, protože v roce
1797 byl povolán na věčnost, aby se tam před Všemohoucím učitelem všech učitelů podrobil osobní zkoušce
ze svých činů.
Po jeho smrti zůstala zdejší škola neobsazena, protože vrchnost odmítala dalšímu učiteli plat, který nemohla
vyplácet ani zchudlá obec. Znojemskému c.k. Krajskému úřadu bylo oznámeno vybídnout obec Mašůvky
přijmout patronát nad školou, jak je patrno z následujícího:
„Podle vysokého guberniálního dekretu z 30. minulého měsíce a dnešního sem došlého příjmu
významného nejvyššího dvorského rozhodnutí musí hospodářský úřad v Hluboko Mašůvské obci navrhnouti
tamní školní patronát místním jménem, seznámit s tím spojené vrchnosti a svoje písemné patřičně podepsané
prohlášení v tom směru naléhavě poslat.
Na c.k. Krajském úřadě ve Znojmě 8. srpna 1793“
Hubokomašůvská obec tuto nabídku co nejzdvořileji odmítla, jak dokládá následující dopis:
„My, starosta, rychtáři a porotci, jménem celé obce Hluboké Mašůvky, patřící jevišovickému panství,
musíme se vyjádřiti v tom směru, že nám navržený hlubokomašůvský školní patronát nikdy nemůžeme převzít
a to tím méně, jak málo jsme schopni, my chudí poddaní, vyrovnati se školním patronátem. Pročež se také
zcela zříkáme vznešené nabídky a co nejslušněji svorně prosíme, abychom byli ušetřeni dalších břemen.
Hluboké Mašůvky 27. srpna 1793
Leopold Slonek
Václav Lauštil, starosta
Jan Kowařík „úřadi“
Václav Černý, rychtář
Pokračování v příštím čísle zpravodaje
Připravil: Zdeněk Adámek

Hlavní pouť
Hned na úvod letních prázdnin se ve dnech 5. a 6. července již tradičně konala pouť, která se jako
každoročně těšila velké účasti místních, ale zdaleka ne již tak velké účasti z okolí jako tomu bylo
v dřívějších letech. Pouť je především oslavami duchovními, nechyběl tedy tradiční průvod ani mše u
Lurdské jeskyně. Poutníci si mohli užít i dostatek světských radostí, když Mariánské náměstí ožilo
pestrobarevnou nabídkou suvenýrů od madon odlitých z vosku až po pouťovou klasiku, jakou je perníkové
srdce. Těchto stánků s nejrůznějšími věcmi však rok od roku ubývá stejně jako návštěvníků. Občerstvení
návštěvníkům zajistila nejen Restaurace Pod lipami, líbezné vůně se linuly též z hospůdky Sklípek u
dětského hřiště, kde zdejší obsluha nabízela „živáňskou“ pečeni. Zde si též jako každoročně mohly děti užít
dostatek legrace na pouťových atrakcích, například si zaskákat na velké trampolíně nebo se vžít do role
řidiče na atrakci zvané „autíčka“. K pouťové idyle nesměla samozřejmě chybět ani pouťová zábava. Letos
jsme měli možnost užít si večerních radovánek dostatek, a to jak v pátek, kdy stěny zdejší diskotéky
Boomerang ožily ráznou hudbou skupiny Kraken, tak v sobotu za zvuků kapely Free-band v kulturním domě
za symbolických 70 Kč, kde obsluhu zajišťovalo Sdružení místních hasičů. Návštěvnost sobotní zábavy
však byla nevelká.

Osvěžení „za rohem“
Pokud přemýšlíte kam zamířit v těchto tropických dnech, jedním z příjemných řešení je koupaliště na okraji
naší obce. Koupaliště je otevřené od 10:00 do 20:00 hod. V případě špatného počasí je možno se domluvit
na otevření pro tábory a velké skupiny. Vstupné je pro děti od 6 do 15 let 15 Kč, pro starší pak 30 Kč. Pokud
na koupaliště zavítáte po páté hodině, zaplatíte za vstup pouze 20 Kč.
Díky příjemné poloze zaručuje klidné prostředí pro rekreaci. Voda je při 20°C úměrná teplotě
vzduchu, takže příjemně ochladí. Po chladivé koupeli si můžete odpočinout
na upraveném trávníku vyhřátém letním sluncem nebo se uchýlit do stínu
stromů. Ti nejmenší si zde užijí dostatek vodních radovánek v menším
bazénu a poté mohou využít houpaček či kolotoče přímo v areálu.
Občerstvení jako každoročně nabízí velký výběr cukrovinek i osvěžujících
nápojů. Točené pivo bohužel v nabídce nemají, ale pochutnat si můžete na
skvěle vychlazeném Kozlu 11°. Když vás přepadne hlad, můžete ho zahnat
párkem v rohlíku za pouhých 15 Kč.
Neváhejte tedy strávit tyto horké dny v prostorech místního koupaliště!

Sportovní dění v naší obci
Konec fotbalového roku 2012/2013 nás nezastihl v ideální formě. Tým výsledkově kolísal a počty hráčů na
trénincích i zápasech se oproti podzimu 2012 snížily. Výsledkem bylo nevýrazné celkové umístění na 9.
místě.
Po tradičním pouťovém fotbale máme naplánovány dva přípravné zápasy a to:
28.7.2013 od 18:00 Hluboké Mašůvky - Suchohrdly
4.8.2013 od 17:00 Prosiměřice - Hluboké Mašůvky
Sezónu jsme měli začínat zápasem s Vranovem 11.8.2013, ale soupeř potřeboval utkání odložit na
20.9.2013 od 18hod. Další domácí utkání se tedy odehraje na domácí půdě až 25.8.2013 od 14:15 s
družstvem Štítar B.
Další domácí utkání:
1.9.2013 14:15 Hluboké Mašůvky - Pavlice
15.9.2013 14:15 Hluboké Mašůvky – Slatina
Zveme všechny fanoušky, aby nás přišli podpořit na naše další utkání!!!
Zdeněk Žák

Ze školních lavic
Polovina letních prázdnin je již za námi, ale přibližme si, jak vypadal konec školního ruku, na který se žáci
těší asi nejvíce.
Zúčastnili jsme se atletického odpoledne v Kravsku. Jeho název Zlatá čtyřka je odvozený od čtyř
škol, které se závodů účastnily – Kravsko, Mramotice, Jevišovice a Hluboké Mašůvky. Letošní ročník byl
pro nás mimořádně úspěšný. Naše výprava získala celkem sedm medailí. Mezi medailisty patří Natálie
Dokulilová, Markéta Přichystalová, Eva Frýdlová, Václav Dvořák, Petr Báša a Tomáš Řeřucha.
Podnikli jsme exkurzi do Znojma, přesněji do části Staré město, kde jsme si prohlédli památky, o
kterých jsme se učili v prvouce a vlastivědě.
Zahráli jsme si stopovanou na Čertův kámen, který jsme na rozdíl od naší kamarádky Evy, v lese
spolehlivě našli.
Proběhla školní akademie, kde každý žák na pódiu ukázal, co umí. Kromě povinného rozhovoru na
mikrofon jsme mohli spatřit ukázky fotbalu, florbalu, gymnastiky, kouzelnická vystoupení, hru na klávesy a
flétnu, zpěv, čtení, matematický rozkol a další. Diváci i sami žáci vystoupení hodnotili body. Nejvíce bodů
získala z dívek Natálie Dokulilová a z chlapců Tomáš Řeřucha. Odměnou jim byly krásné ceny.
Nezapomenutelným zážitkem pro všechny žáky bylo jistě kovbojské odpoledne spojené se spaním ve
škole. Všichni přítomní se v tu dobu proměnili v kovboje, založili klany a ty pak soutěžily v tematických
disciplínách. Každá skupina vlastnila váček, do kterého za splnění každé disciplíny získala zlaté valouny.
Vyvrcholením večera byla stezka odvahy večerním lesem, kde kovbojové nejen překonávali strach, ale i
plnili požadavky pohádkových bytostí. Za získané valouny si skupinky zakoupily mapu pokladu a po
nalezení si rozdělily zaslouženou odměnu. Unavení kovbojové pak provedli večerní hygienu a navzdory
silným zážitkům nakonec ve spacácích všichni usnuli.
Již tradičně proběhl také den bez učitele. Žáci si ten den řídí aktivity ve škole sami – podle toho co je
baví a podle pravidel, které se za školní rok naučili.
Během besedy v knihovně byl vybrán nejlepší čtenářský deník a nejlepší čtenáři. Nejlepšími čtenáři
v jednotlivých ročnících jsou od nejmladších Adéla Dvořáková, Markéta Přichystalová, Tomáš Řeřucha a
Tomáš Hamza.
Slavnostní ukončení školního roku proběhlo za přítomnosti mnohých rodičů a pozvaných hostů.
Mateřská škola se rozloučila se čtyřmi předškoláky, základní škola se dvěma školáky. Vysvědčení dopadlo
výborně. Vyznamenání dostalo 14 žáků, z toho 11 žáků si zasloužilo samé jedničky. Po vysvědčení se
rozdávaly diplomy za soutěže, jež shrnovaly vědomosti a dovednosti některých předmětů – Moudrá sova,
Atletické závody, Slavíček, Poznávání živé přírody,… Také se vyhodnocovaly ankety o nejoblíbenějšího
žáka a o nejlepší práci na chodbách školy. Ceny získali Natálie Dokulilová a Tomáš Řeřucha. Velká
pochvala patří žákům, kteří postoupili do okresního kola matematické olympiády Klokan. Jsou to Tomáš
Řeřucha a Ondřej Grégr. A Tomášovi Řeřuchovi za 3. místo v okresním kole v plavání. V okresním kole
soutěže v sólovém zpěvu Slavíček nás reprezentovala Lucie Kamarádová. Slavnostní dopoledne zakončilo
poslední zvonění tohoto školního roku.
Doufám, že příští školní rok bude neméně pestrý a bohatý na nejrůznější akce a zážitky. Přeji všem
krásný zbytek prázdnin a těším se v pondělí 2. září na viděnou ve škole.
Mgr. Dana Freyová
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