velikonoční
2016
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Vážení spoluobčané, milí sousedé!
Zastupitelé obce projednali na neveřejných jednáních v měsíci únoru a březnu plán
rozdělení investic a hlavních úkolů na léta 2016 – 2020. Rok 2020 nebyl vybrán náhodně
a svým způsobem přesahuje roky, na které je zvoleno toto zastupitelstvo. Je to hlavně
z toho důvodu, že v roce 2020 si budeme připomínat 800 roků od první zmínky o naší
krásné obci. K tomuto výročí se bude vázat určitě spousta akcí – setkání rodáků,
upomínkové předměty, historická publikace atd. Hlavní je však to, že veškeré finance
investičního charakteru budou zaměřeny na rozvoj obce, na smysluplné využití.
V tomto roce se zaměříme na budování komunikace v lokalitě Nivy, v rozpočtu
navrhujeme částku 2,5 mil. korun, na opravu účelové komunikace ke koupališti 600 000
korun. V roce 2017 je záměrem obce opravit silnici Na Kopci částkou 1.5 mil. Finančně
budeme podporovat mládež dobudováním klubovny, sportovce vybudováním kabin
a samozřejmě hasiče.
Velký dluh cítí zastupitelé v přístupu v péči o obecní les. Napadení smrkových
a borových porostů kůrovcem není jen problém naší obce, víte, že s tímto problémem
bojují lesáci od Šumavy po Beskydy. Pokusíme se řešit tento problém, jak vytěžením
napadených stromů, tak následnou výsadbou nových, tak jak nám to ukládá zákon
o lesích. Obec bude úzce spolupracovat s novým lesním hospodářem s cílem získat
dotace na zalesnění a ochranu výsadby před zvěří.
Do roku 2020 se dá podstatným způsobem změnit vzhled veřejných ploch:
u hasičárny, dokončení značení na Úlehle, modernizace koupaliště atd. Samozřejmě, že
jsou občané, kteří vidí jiné priority, vidí i jinak časové plnění úprav v obci, proto prosíme
o trpělivost a pochopení, nelze udělat vše najednou s rozpočtem, který není velký a musí
být vyrovnaný.
Dovolte mi popřát pěkné prožití svátků velikonočních a krásné jaro.
Jiří Vystrčil, místostarosta obce

Pozvánka na veřejné zasedání
V úterý 29.března od 19:00 se v zasedací místnosti OÚ
Hluboké Mašůvky koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Plánovanými body programu je mimo jiné projednání
rozpočtu pro rok 2016, rozpočtový výhled do roku 2020 či
pravidelné informace o stavu jednotlivých připravovaných a
realizovaných projektů.
Přijdte se více informovat či sdělit i svůj názor. Všichni
občané jsou srdečně zváni.

Jarní svoz odpadu
pondělí až středa 21. – 23. března
Obecní úřad vyhlašuje jarní sběr velkoobjemového odpadu ve dnech 21. – 23.
března. Jedná se o koberce, pneumatiky, plastové předměty, elektrospotřebiče, počítače,
nábytek a podobně.
Žádáme občany, aby velkoobjemový odpad připravili před své rodinné domy již
v neděli 20. března, aby byl zajištěn hladký průběh svozu.
Obecní úřad zřídil mj. 6 stanovišť na tříděný odpad:
Na Nivách – sklo barevné a bílé, papír, plast i tetrapaky, od letošního roku nově šedý
kontejner na kovové obaly.
U prodejny Jednoty – plasty, sklo barevné a bílé, kovové obaly.
Základní škola – plasty.
Pelánův plac – plasty, sklo, papír.
Na Kopci – plasty, papír, sklo barevné i bílé, kovové obaly.
Svatoňovec – plasty, papír, sklo barevné i bílé, kovové obaly.
Za tento tříděný odpad obec získala v loňském roce 46.853,- Kč. Občané mají možnost
odložit v průběhu roku elektroodpad, jako jsou lednice, televize, počítače do eletrodomku,
který je umístěn u skladového objektu. Zde je také možnost odložit do kontejneru firmy
Revenge veškerý textil.
Ve vestibulu obecního úřadu jsou umístěny sběrné nádoby na drobný elektroodpad,
použité baterie a monočlánky, úsporné žárovky a zářivky, tonery apod.
Do Sběrného dvora v Příměticích patří pneumatiky, chemikálie, oleje, pesticidy, barvy.
Zajišťuje OÚ Hluboké Mašůvky

Promítání z historie Hlubokých Mašůvek a okolí
produkce Ing. Špalek, Studio Blok
S autorským souhlasem Ing. Špalka si Vás dovolujeme
pozvat na promítání filmů z historie Hlubokých Mašůvek
a blízkého okolí dne 22.dubna 2016 od 18:00 v nově
zrekonstruovaném sále kulturního domu v Hlubokých
Mašůvkách.
Program:
• Báječní muži moravských venuší, asi 50 min.
• Raduit de Souches, asi 10 min.
• Znojemsko – křižovatka světů, asi 23 min. (premiéra!)
Pořádá OÚ Hluboké Mašůvky

Oslavenci v březnu a dubnu 2016
(od 75ti let výše)
Březen
Petrželková Marie, 82 let, č.p. 36
Plíšková Bohumila, 77 let, č.p. 178
Bořilová Františka, 89 let, č.p. 251
Karl František, 82 let, č.p. 22
Vaňková Marie, 82 let, č.p. 132
Bartoň Antonín, 76 let, č.p. 364
Valášek Josef, 84 let, č.p. 238
Tymeš Jiří, 76 let, č.p. 182

Duben
Krejčí Jaromír, 78 let, č.p. 17
Kroupová Jiřina, 87 let, č.p. 241
Krejčová Marie, 82 let, č.p. 27

Blahopřejeme!!

Nezapomínáme na tradice?
Postní i velikonoční období bývalo doprovázeno mnoha zvyky. Některé z nich, jak
byly prožívány v naší obci, jsou uvedeny v publikaci „Po stopách historie, života a pověstí
Hlubokých Mašůvek 1220-1995“ v kapitole Vzpomínky z dětství, vyprávěných Marii
Louštilovou (1880-1972) a Josefem Freyem (1902-1979).
Připomeňme některé z nich vyprávěné mašůveckým dialektem, který už
v současnosti můžeme slyšet jen od nejstarších občanů:
„Na Smrtnó nedělo sme choděli po Smrtce. Den před tém se hodělal ze sláme
došek velké jak pořádny děcko. Ten se nastrojel do biléch šatu, na hlavo sme mo dale
plino, doškem prostrčele hulko jako roke, vépul dale mašle, hodělale tomo jako nos, voči a
hobo a druhé den sme choděle po Smrtce. Vešle sme vod Fantálu a choděle sme dum
vod domo. Smrtkó sme háděle a řikale takovy řikáni: „Smrtko, Smrtko milá, kdes tak dlóho
bela? – Ho studánke, ho rubánke, roke, nohe mela. – Čémpaks je mela? – Červeném
vinkem, zlatém prstynkem. – Shořela nám fára blizko pivovára. Všecko shořelo, jen olovo
zůstalo. Déte mně slaměnko móke, bodeme pict vdolke pro naše pacholke. Hoděláte
všem dobře, e ty naši Barboře. – Kopo vajec na mazanec. – Jaké je to mazanec bez
povidli, bez vajec? – Komo me to dáme? Šafářovi cerce. – Co vona vám za to dá? –
Červeny véce.“
Lidi nám dávali trocho móke, véce, kósek mastnyho nebo e peňze. Te sme si
rozdělele a to druhy sme zanesle k Fantálum, co nám dělala to Smrtko, všecke nás
pozvala, napekla nám z toho vdolku a me sme se všecke dobře najedle.
Moc sme se těšeli na Velkonoce, hlavně proto, že na Zelené štvrtek sme už neměli školo.
Ve štvrtek v poledne už kloci začali hrkat. Nekeři měli trakače, nekeři klepačke a ti
némenši hrkačke. Před hrkánim se sešli před kapló svaty Ane na Hólehli. Néstarši je
spárovali a to tak, že trakače bele vpředo, za nima klapačke a vzado šli hrkači. Hrkalo se
vod čtvrtka v poledne až do sobote ráno, a to klekáni ráno a večír, poledne a ešče před
každó bohoslužbó v kostele. V to dobo pré zvone vodletěle do Řima.
V ponděli ráno ešče za tme se chodělo dum vod domo po vécich vebirat za hrkáni.
Dostávali sme vod každy hospodeně barveny e serovy vajička a peňze. Celó to sbirko
nám potum rozděleli párovači, to beli néstarši z kloku, keři řaděli kloke do páru a všechno
řiděli. Beli to žáci z posledni třide, co ten rok hrkali naposled.“
Jak je patrno, tradice hrkání se v naší obci udržuje stále. Proto i v letošním roce se
mohou zúčastnit zájemci na Zelený čtvrtek v 16,30 hod., na Velký pátek v 6,00 hod.,
ve 12,00 hod., v 15,00 hodin a v 18,00 hodin a na Bílou sobotu v 6,00 a ve 12,00 hodin.
Za společnou pomlázkou pak vyrazí v sobotu po posledním hrkání. Sraz je u kostela, před
odchodem (a pak i na daných místech) zazpívají hrkači:
„My klekání (poledne) zvoníme, tím památku činíme, že se Kristus Pán narodil a na kříži
za nás pněl. Proto, milý křesťane, modli se Anděl Páně, by nás Kristus vždy zachoval na
přímluvu Marie.“
Poté se hrkači s trakáčky, klapačkami a hrkačkami vydávají na pochůzku po obci.
připravil Zdeněk Adámek

Požehnání a spolu se srdečným pozváním k hrkání
všem dětem a zájemcům posílá
P. Stanislav Váša

Poznáváme okolí v roce 2015
V roce 2015 jsme se rozhodli, že nechceme sedět doma na gauči a uděláme něco
pro své zdraví. Cíl byl jasný, příroda. Proč tedy rovnou nezačít poznávat okolí Hlubokých
Mašůvek. Našli jsme podporu v kamarádech a sousedech a začalo se plánovat.
První výšlap byl naplánovaný na 21.3. pod názvem "Přírodovědná procházka".
Vytyčili jsme si tři cíle, které jsme chtěli splnit:
• Čertův kámen
• Roubená studánka
• U Barona
I přes nesnáze v podobě zarostlých cest, příkrých kopců jsme všechny místa našli a
s dobrým pocitem jsme cestou domů plánovali další cestu.
Druhý výšlap se uskutečnil 9.5. pod názvem "Proč sedět doma". Díky krásnému
počasí, které nám opravdu přálo, se nás sešlo 35 + pes. Tentokrát jsme si vybrali cíle
s romantickým nádechem:
• zřícenina hradu Lapikus
• soutok Plenkovického potoka a řeky Jevišovky
Výhled z Lapikusu je na jaře opravdu nádherný.
Třetí a poslední výšlap v roce 2015 se uskutečnil 27.9. pod názvem "Poznáváme
okolí". Jelikož již panovalo typické podzimní počasí, všichni se dobře oblékli a později si
říkali, že zbytečně. Jakmile jsme vyšli z vesnice, sluníčko začalo příjemně hřát. Tentokrát
jsme naše cíle obohatili o prohlídku mlýna i s odborným výkladem:
• Šťastky
• Tvarůžek
• U Prajze
• Havlínův mlýn
Ve mlýně se některým tak moc líbilo, že se zdrželi do hluboké noci a pak těžce hledali
cestu kolem potoka do Mašůvek.
Statistika roku 2015: Uskutečnili se 3 výšlapy.
Přibližně se zvedlo z gauče 80 dobrodruhů + pes. Ušli
jsme přibližně 30 kilometrů. Za Mašůvky obětavě padlo
přibližně 160 špekáčků a párků. Kolik bylo vypito litrů
nealkoholických nebo alkoholických nápojů si ani
netroufnu odhadnout. Nejmladší účastník 2 roky.
Nejstarší účastník 78 let.
Děkuji všem, co se s námi v roce 2015 vydali
poznávat okolí Hlubokých Mašůvek. V roce 2016
máme v plánu pokračovat, v sobotu 19.3. pod názvem
"Josefovský výlet". Tak se nezapomeňte přidat :-)
Pořádá Josef Buršovský a Radim Trejba

Z obecní knihovny
Nejprve bychom pro vás rádi zrekapitulovali rok
2015: Celkem bylo loni vypůjčeno 824 svazků, z toho
171 časopisů. Knihovna loni měla 34 registrovaných
čtenářů, kteří navštívili knihovnu celkem 168x.
A co chystáme pro letošní rok? Obec zažádala
v rámci dotačního programu Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje o dotaci na
nové regálové vybavení a drobné stavební úpravy. Díky Městské knihovně ve Znojmě se
nám podařilo ještě zažádat o dotaci na získání regionálního knihovního systému, který by
mohl nabídnout našim čtenářům elektronickou evidenci knih. Držte nám palce, abychom
mohli pro vás knihovnu rozvíjet a vylepšovat.
První novinkou pro dospělé v letošním roce je kniha s názvem Grey, autorky E.L.
James, volné pokračování ságy Padesát odstínů. Těšíme se na vaši návštěvu.
Připravila Martina Vaněčková

Ze školních lavic
Vážení čtenáři,
ráda bych poděkovala Rodičovskému sdružení, p. Holinské, Miholové a Bášové,
za organizaci a přípravu karnevalu pro děti. Jako každoročně byli všichni spokojeni jak
s tombolou, tak s programem, s cenami... Děti se vyřádily i předvedly s tanečky. Děkujeme
sponzorům karnevalu, obci, Honebnímu společenstvu, Jednotě SD Moravský Krumlov,
Zemědělskému družstvu i vám všem, kteří jste přispěli do tomboly.
Ve škole máme nabídku pro děti i pro vás
všechny, pokud máte zájem se zúčastnit ve škole
výuky enkaustiky a udělat si obrázek malovaný voskem
a žehličkou, přijďte se nahlásit do MŠ nebo ZŠ,
poplatek bude jednorázový 65,- Kč a datum vám
sdělíme až po nahlášení počtu uchazečů.
Ve škole jsme absolvovali 8.března výuku
1. pomoci pro žáky 1. stupně od ZZS a Zentiva, kde
žáci dostali diplom. Probíhají lekce dopravní výchovy,
v kroužku taneční lekce společenské výchovy, chystáme se na matematickou olympiádu.
V celorepublikové soutěži Malá energetická akademie žáci sbírali body geocachingem,
za výrobu ptačích budek, luštili video kvízy a rébusy, vyráběli zlepšováky – dávkovač
křupek, uklízecí stroj na dálkové ovládání. Žáci 4. a 5. ročníku se umístili na 2. místě
v zimní etapě, od vítězství je dělilo 25 bodů. Vyhráli ceny za 4000,- Kč.
Zažádali jsme o navýšení kapacity kuchyně pro cizí strávníky, nahlaste se prosím
u p. kuchařky ve škole, ať můžeme zjistit zájem a pokud možno vyhovět.
Zápis do MŠ bude 20. dubna, přihlášky si rodiče mohou vyzvednout už nyní, aby
k zápisu donesli potvrzenou přihlášku už i lékařem.
Chystáme se na další soutěže, pěvecké – Slavíček ve Znojmě i ve Vranově nad
Dyjí. 23. března bude opět jarní průvod obcí s utopením Morany, půjdeme v 9.30 od školy.
Můžete se k nám přidat!
Mgr. Alena Kratochvílová, ředitelka

Sportovní dění v naší obci: fotbal
Rád bych všechny sportovní příznivce informoval o stavu projektu rekonstrukce
kabin u fotbalového hřiště.
Stávající kabiny nevyhovují hygienickým předpisům a několikrát jsme měli kontrolu
z fotbalového svazu, který konstatoval neuspokojivý stav kabin zejména s ohledem na
pořádání turnajů pro děti a mládež. Dostali jsme záruku, že tuto sezónu, tedy jarní část
2016, nás po drobných úpravách nechají na domácím hřišti s použitím stávajících kabin
dohrát.
Proto jsme vstoupili do jednání s obcí a přes zimu vypracovali projekt pro stavební
povolení na rekonstrukci kabin. V průběhu nejbližších 14 dní bychom mohli dostat
stavební povolení. Zároveň jednáme s obcí ohledně financování rekonstrukce, jelikož jsme
zájmový spolek a z vlastních prostředků bychom v žádném případě nemohli kabiny
předělat. Obec nám maximálně vychází vstříc a je ochotna uvolnit ze svého rozpočtu
nemalou část peněz na financování rekonstrukce kabin.
Koncem února 2016 jsme podávali žádost o dotace na Jihomoravský kraj, kde jsme
žádali o maximální možnou podporu ve výši 200 tis. Kč. Rozhodnutí o výsledku žádosti
o dotaci zatím není známo, bude v průběhu měsíce dubna 2016. Podzimní část sezóny
2016/2017 bychom odehráli na hřištích soupeřů a pro jarní část 2017, pokud bychom
nestihli rekonstrukci dodělat, máme jako záložní variantu
připraveno a předběžně domluveno hřiště v Příměticích.
Přípravka:
Tréninky pokračují každý pátek na hřišti od 16,30 hod..
Zveme všechny zájemce ve věku od 5-10 let, nábor do fotbalu
probíhá neustále.
Mladší přípravka:
• Moravský Krumlov – Hluboké Mašůvky 10.4. 09:00 hřiště Moravský Krumlov
• FK Znojmo C – Hluboké Mašůvky 10.4. 10:00 hřiště Moravský Krumlov
Starší přípravka:
• FK Znojmo – Hluboké Mašůvky 3.4. 09:00 hřiště Dobšice
• Dobšice – Hluboké Mašůvky 3.4. 10:00 hřiště Dobšice
Turnaj starší přípravky v Hlubokých Mašůvkách se odehraje v sobotu 9.4.2016 od 10 hod.
na fotbalovém hřišti s programem:
• 10:00 Hluboké Mašůvky – Přímětice
• 10:00 Únanov – Mramotice / Olbramkostel
• 11:00 Únanov – Přímětice
• 11:00 Hluboké Mašůvky – Mramotice / Olbramkostel
Muži:
Muži sehráli přátelský zápas na domácím hřišti proti družstvu Konic a prohráli na těžkém
terénu 1:2. Následující zápasy:
• Hluboké Mašůvky – Hatě 27.3. 15:00
• Přímětice B – Hluboké Mašůvky 3.4. 10:15
• Hluboké Mašůvky – Micmanice 9.4.15:30
Srdečně zveme na naše domácí zápasy.
Zdeněk Žák
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