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V červnu-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína.
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou poslední předprázdninové číslo našeho
zpravodaje. Dětem začínají dvouměsíční prázdniny a nám dospělým
období letních dovolených spojených s odpočinkem i dobrodružstvím.
Doufáme, že si opět najdete čas na přečtení našeho zpravodaje.
A v případě, že v něm nenajdete to, co byste čekali, těšíme se na vaše
podněty a připomínky na emailu zpravodaj@hlubokemasuvky.cz.
Jak již je u nás v Hlubokých Mašůvkách zvykem rozpočítávat
rok na dvě poloviny, a sice to, co se stihne do pouti, která nás příští
týden čeká, a co až po ní. Nebo chcete-li, rádi rekapitulujeme, co se
stihlo do začátku prázdnin a co od prázdnin do Vánoc.
Jestli jsme toho za první půlrok stihli hodně nebo málo, je
často věcí názoru. Avšak můžeme říci, že se toho u nás událo dost.
Vybudováním stezky pro chodce se zvýšila bezpečnost chodců
ve spodní části obce směrem na Jevišovice.
Doložili jsme poslední dokumenty, proběhlo kolaudační šetření a ke konci července by měla nabýt platnosti kolaudace Revitalizace údolní nivy Plenkovického potoka. Do areálu parku bude
s největší pravděpodobností obecní vyhláškou zakázán vstup psům.
Chceme, aby si zde mohly hrát děti a parčík nebyl znečišťován. Pro
vstup od Hrůzových do této lokality se dokončuje poslední lávka.
Někteří z občanů se zajímali, proč zde není nakrátko vysečena tráva. Sečena je, ale byla obava, aby se nestalo podobně jako na
koupališti, že za takového sucha nám zreziví a uschne.
Do oka každého kolemjdoucího praští nový kabát obecního

úřadu. Bohužel se moc nepovedl. Pan starosta novou fasádu zatím
nepřevzal a realizační firma nám ji musí udělat znovu a snad už lépe.
Na Mariánském náměstí jsme se dočkali nových asfaltových
cest a žulové dlažby před kostelem. Nyní se firma přesune do Svatoňovce, kde začne pokládat novou zámkovou dlažbu na komunikaci.
Začne se směrem od koupaliště, aby nebyla omezena doprava při
pouti.
Chtěli jsme žádat MMR o dotaci na bezbariérovou lávku u
Drozdových. Bohužel se nám nepodařilo do termínu podání žádosti
na tuto výzvu vyřešit majetkoprávní vztahy související s pozemkem
a stavbou ve správě LČR. Je rozjednána koupě díla, ale nepodařilo se
nám ji tak rychle zrealizovat. Je to legislativně poměrně složité. Zvažujeme tedy i možnosti, zda se do realizace nepustit i bez dotací.
Určitě jste si již všimli napuštěného koupaliště. Trvalo nám
to letos trochu déle, jelikož je sucho a mohli jsme napouštět tak maximálně 3 hodiny denně. Nyní již je v provozu i filtrace, a koupaliště
by bylo, v případě slunečného počasí, provozuschopné.
Bourá se obecní dům naproti hasičárně, který již jistou dobu
„šeredil“ své okolí.
Na obecní úřad chodí anonymní dopisy s dotazy typu: “Co
dělají obecní zaměstnanci, když nejsou posečené cestičky mezi hroby
na hřbitově“, atp. Odpověděl p. starosta: „Někdy mě to zarazí, někdy
až urazí za obecní zaměstnance, kterých se musím zastat, protože
opravdu usilovně pracují. Pravda, nedá se každý den dřít do úmoru,
ale pracovní výsledky jsou jasně vidět. Tímto jim chci poděkovat.
Hlavní cesta na hřbitově byla na jaře vyčištěna, travnaté plochy posečeny, uklizeno vše z cest a kolem zdi. Občané nejsou schopni ani
odpadky vyhodit do kontejnerů a hází je kolem sebe a za zeď. Není
opravdu v našich silách pravidelně vysekávat každou travičku mezi
hroby v úzkých cestičkách. Nyní opravdu mají všichni plné ruce práce, aby obec do pouti vypadala k světu. Nazlobí mě, když ten, který
nelení vzít svíčku a jít ji hodit za hřbitovní zeď, si dokáže stěžovat, že
má v uličce mezi hroby trávu. Bylo by od nás všech hezké, kdybychom se snažili zkulturnit své okolí. Uklidit si před domem a ve
svém okolí sami, i v částech, které jsou eventuálně na obecním pozemku. Chceme snad všichni, aby naše Mašůvky byly krásné.“

Zeptali jsme se dětí z místní ZŠ
Dříve, než si děti donesou domů vysvědčení, se zamyslely nad otázkou
„jaké akce se jim, ať již ve škole nebo v naší obci, nejvíc líbily“.
Do školy chodím ráda, protože děláme různé akce. Chtěla bych, aby
se na školní zahradě zasypaly ty díry, co tam jsou. Moc se mi líbí
karneval.
Sára, 2.třída
Výlet na Merlinovy hry se mi hrozně moc líbil. Chtěla bych, aby se
opravily díry na zahradě a rostla tam tráva. Moc se mi líbí
turistický kroužek, protože paní učitelka Dana nás provází všude
možně.
Adéla, 3.třída
Hrozně ráda chodím do školy, protože se těším, jaké akce budou. Moc
se těším na spaní ve škole a na stezku odvahy.
Monika, 2.třída
Do školy chodím rád a líbil se mi výlet do Kinderweltu, spaní ve
škole, soutěže, výlet do Brna, chození pohádkovým lesem, což je
nejlepší. Chtěl bych, aby nebyly na zahradě díry a aby tam byly
prolézačky.
Štěpán, 4.třída
Škola za měsíc červen uspořádala mnoho akcí. Hned první den byl
MDD. Kreslili jsme na chodník, hráli jsme různé hry. Hned další den
bylo krásné divadlo. 4.6. byla turistická vyjížďka na kole. Jeli jsme k
Čertovu kameni a také jsme opékali špekáčky. 5.6. měla mateřská
školka výlet na Jaroměřický zámek. 8.6. jsme jeli do kina na
Popelku, bylo to fakt pěkné. Psát bych mohl dlouho, ale trochu to
zkrátím. Akce tady byly super, doufám, že v Kravsku budou taky
takové.
Robin, 5.třída
V červnu nás čekalo 18 akcí. Z toho si vyberu jen pár těch co jsou pro
mě nejlepší: VIDA centrum, exkurze do Znojma a spaní ve škole. Pro
tento rok je těchto akcí více, ale mně už se sem nevešly. Škoda, že z
téhle školy odcházím.
Ondřej, 5. třída

Líbilo se mi, jak jsme jezdili na turistický kroužek. Chtěla bych
nějaké prolézačky na školní zahradě a aby se tam opravily ty díry.
Líbil se mi lampionový průvod.
Lucie, 3.třída
Chtěla bych, aby zůstalo spaní ve škole, protože se mi líbí. Každý rok
se rozdělíme na skupiny, hrajeme soutěže, děláme si večeři, chodíme
pohádkovým lesem, spíme ve škole a ráno máme den bez učitele.
Školní hřiště by chtělo opravit: výmoly v zemi, nové prolézačky.
Tento rok byl dobrý lampiónový průvod. Škoda, že nebyla tma.
Natálie, 4.třída
Do školy chodím moc rád, moc se mi líbily Merlinovy hry, kino,
turistický kroužek. Na školní zahradě by se mohly opravit díry v
zemi a do družiny dokoupit ještě pár sedacích pytlů. Těším se na
výlet do Brna. Na konci školního roku děláme různé soutěže. Baví
mě třeba den dětí, kdy malujeme na chodníku před školou a také
děláme dobré soutěže. Taky mě strašně moc baví spaní ve škole.
Jiří, 4.třída
Na měsíc červen bylo naplánováno 18 akcí. 1.6. byl Mezinárodní den
dětí, měli jsme různé soutěže, malovali jsme na chodník a měli jsme
besedu s myslivcem. 16.6 jsme jeli na Hatě do Kinderweltu, měli
jsme různé soutěže a mohli jsme jít na všelijaké atrakce. Vše se mi
moc líbilo. Jsem rád, že jsem si to tady užil a doufám, že to v
Kravsku bude taky fajn.
Petr, 5.třída
Spaní ve škole je super, moc se mi líbí. Lampionový průvod byl
super, akorát nebyla tma. Mohlo by se to zopakovat třeba na podzim.
Chtěla bych moc další prolézačky na školní zahradě.
Eva, 4.třída
Chtěla bych, aby ve školní zahradě nebyly díry. Spaní ve škole je
super. Lampionový průvod je super. Škoda je, že nebyla tma.
Sofie, 2.třída
Zjišťovali jsme více od starosty obce k „dírám“ na školní zahradě: Škola má slíbeno gumové hřiště na venkovní tělocvik. Ta část
školní zahrady před jídelnou je již značně drnovitá s lysými místy v
trávníku. Ty drny a lysiny, o které děti zakopávají jim asi připadají
jako díry. Odtud ty narážky na díry. Jiné tam opravdu nejsou.

Hlavní pouť v Hlubokých Mašůvkách
Ve dnech 4. a 5. července se koná tradiční hlavní pouť, která je zároveň 300. poutí první soboty. V sobotu ve 13.00 nám pro zpestření
u Lurdské jeskyně „zazvoní na zvonky“ evangelický hudební soubor
ZVONKY DOBRÉ ZPRÁVY z Ratiboře.
O pohár starosty obce
Poslední červnovou neděli 28. června 2015 ve 13:00 hodin vás SDH
Hluboké Mašůvky ve spolupráci s obecním úřadem zvou na louku
u koupaliště. Jako každý rok touto dobou se koná tradiční hasičská
soutěž v požárním sportu „O POHÁR STAROSTY OBCE“. Je připraveno pivo, limo, a k zahnání hladu klobásy z grilu.
Dětské soutěžní odpoledne
Tělovýchovná jednota Sokol ve spolupráci se sdružením rodičů
vás zvou na dětské soutěžní odpoledne v neděli 28. června v 15:20
na koupališti. Těšit se můžete na zábavné hry a soutěže, zastřílíte si
ze vzduchovky. Děti si budou moci zaskákat na skákacím hradě či si
nechat pomalovat obličej. Nebude chybět ani stříkání z hasičské stříkačky a ukázka policejního zásahu se psy. Od 16:00 autogramiáda
hráčů HC Orli Znojmo.

Oslavenci v červnu 2015
Jordánková Helena - 77 let, č.p. 239
Ševčíková Libuše - 79 let, č.p. 220
Cábel Viktor - 76 let, č.p. 181
Sklenář Ferdinand - 82 let, č.p.139
Řiháček Josef - 78 let, č.p. 194

Blahopřejeme!

Sportovní dění v naší obci - fotbal
Přípravka:
První sezonu přípravky jsme ukončili domácím turnajem 7. června
2015. Týden nato byla na hřišti pro rodiče a mladé fotbalistky a fotbalisty uspořádána ukončená sezony, která se vzhledem k panujícímu počasí povedla.
Potěšujícím faktem může být neustále narůstající počet fotbalistek a
fotbalistů, proto budeme mít od příštího ročníku 2015/2016 dvě družstva přípravky - starší a mladší.
Tréninky budou pokračovat až 7. srpna od 18:00.

Dne 20. června jsme se zúčastnili turnaje přípravek v Prosiměřicích,
kde jsme obsadili čtvrté místo z pěti účastníků. Na turnaji jsme dosáhli na první vítězství a s družstvem Únanova jsme svedli boj o konečné třetí místo v turnaji. Nakonec jsme zápas prohráli gólem z
poslední minuty 3:4, což je po předchozích výsledcích s tímto soupeřem výborný výsledek.
Naše výsledky na turnaji 20. 6.
Odehrané zápasy 7. 6.
Micmanice - Hl. Mašůvky 1:11 Prosiměřice A - Hl. Mašůvky 10:1
Jaroslavice - Hl. Mašůvky 1:10 Prosiměřice B - Hl. Mašůvky 2:7
4:3
Hl. Mašůvky - Šatov B
1:9 Únanov - Hl. Mašůvky
9:3
Hl. Mašůvky - Šatov A
1:19 Hatě - Hl. Mašůvky
Muži:
Po slušně odehrané jarní části přišel horší konec soutěže, kdy jsme
se potýkali s nedostatkem hráčů a nakonec jsme přepustili třetí
příčku. Po odehrané sezoně však se 4. místem panuje spokojenost.
Odehrané zápasy muži:
Hl. Mašůvky - Suchohrdly B 4:0
Štítary B - Hl. Mašůvky
6:1
Hl. Mašůvky - Pavlice
0:3
Od příští sezony se na nás
chystá
tzv.
Fotbalová
(R)evoluce, kdy budeme zápisy
o utkání pořizovat elektronicky, a veškerá agenda bude pouze elektronickou cestou.
Závěrem bych chtěl poděkovat
za přízeň v uplynulém ročníku
a pozvat vás na akce, které budeme pořádat:

Konečná tabulka
1. Únanov B
2. Blížkovice B
3. Štítary B
4. Hl. Mašůvky
5. Hatě B
6. IE Znojmo C
7. Konice
8. Pavlice
9. Olbramkostel
10. Vranov
11. Suchohrdly B
12. Slatina
13. Grešl. Mýto

142 42 65
126 22 61
90 74 46
78 57 45
85 58 44
86 81 36
70 64 35
76 67 32
44 76 27
38 87 22
44 16 18
34 113 14
26 93 8

28. června od 15:20 Dětské sportovní odpoledne a 4. července
od 9:00 pouťový turnaj ve fotbale za účasti družstva Nového Boru,
staré gardy a současného týmu mužů.
Zdeněk Žák
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