prázdninový
2016
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
Vážení spoluobčané,
prázdniny se blíží ke konci, všichni jsou, doufám, odpočatí, nabití kladnou energií a
spokojení.
Musím zkonstatovat, že prázdninová „okurková sezóna“ se u nás v obci vůbec
neprojevila, protože jsme pořád v jednom kole. Zaměstnanců obce máme tak akorát,
abychom stíhali údržbu obce, a někteří z vás nám neustále přidělávají práci. Asi abychom
se nenudili. Za poměrně hodně peněz uklízíme a odstraňujeme nepořádek nahromaděný
v okolí obce za dlouhá předchozí léta, kdy se okolo obce sypalo kdeco. O snaze uklidit
okolí Mašůvek, jsem psal v červnovém vydání.
Marná moje snaha upozornit na problém, že nemůžeme sypat odpady „kdo chce,
kam chce.“ Nadále nám přibývají hromádky nepořádku v okolí a někdo dokonce hřeší na
to, že když vysype nepořádek do vodoteče v Čížovkách, my ten nepořádek uklidíme a za
nějakou dobu tam ten dotyčný vysype, na stejné místo, nepořádek znovu. Vypadá to, jako
když si tam udělala nějaká soukromá stavební firma svoji neplacenou odkládací skládku.
Problém budeme řešit systémem „fotopastí“ a chystáme se na exemplární případ.
S těmito „zbytečnými“ pracemi navíc souvisí nedostatek času na průběžný úklid
v obci a na hřbitově. Poukazovali jste na nepořádek a neposekané plochy mezi hroby na
hřbitově. Jsem přesvědčen, že neoprávněně. Tak strašné to nebylo. I když je pravda, že
na cestičkách mezi hroby byly zbytky zaschlého plevele a trávy. Dělali jsme, co jsme stihli.
Pokusím se kritiku obrátit. Co jste udělali pro přívětivé prostředí na hřbitově vy? Jsou tam
k dispozici dva kontejnery na odpad, které jsou po většinu roku poloprázdné. I přesto roste
za hřbitovní zdí černá skládka, kde ti, co se jim nechce táhnout se s povadlými květinami a
vyhořelými svíčkami „až ke kontejnerům“, hází odpadky na hromadu. To v tom lepším
případě. V tom horším hodí odpadky přes zeď kdekoli. Nevím, kde se stala chyba, že lidé
nabyli dojmu, že za veškerý nepořádek v obci a i na hřbitově nese odpovědnost jen obec.
„Obec“ ten nepořádek nedělá!! Jen po někom uklízí!! A už vůbec si nemyslím, že 20,- Kč
nájemného za hrobové místo na rok dává předpokládat, že je v ceně i úklid
bezprostředního okolí hrobového místa do super stavu. Neměla by to být otázka piety a
úcty pozůstalých, že i těžko udržovatelný prostor mezi hroby, kam se nedostaneme
s technikou, bude občas od nich upraven?? Moje babička chodila k hrobu se srpem,
hrabičkami (měla speciální maličké) a s nožíkem. Je to pro pozůstalé takový problém
vyhrábnout si uschlou trávu mezi hroby nebo si ji posekat a prostor upravit?? Deset minut
času a trochu úsilí. No, ono je jednodušší stěžovat si a nic nedělat. To je trend doby.

Chci pochválit Vás, uvědomělé „Mašůváky“, za třídění odpadu a využívání sběrných
míst, ale také musím připomenout, že každý vytříděný odpad patří do tomu příslušné
nádoby. Stává se, že volně na ploše pro tříděný odpad nacházíme odpady, které patří do
sběrného dvora, který je pro naši obec v Příměticích. Objevují se zde koberce, železo,
pytle tvrdého cementu, drobný nábytek atp. Tyto odpady sem nepatří a jejich likvidace je
pro obec drahá. Přitom občan Hlubokých Mašůvek tyto odpady složí ve sběrném dvoře
v Příměticích zadarmo, jen po prokázání se občanským průkazem. Lidé si asi
neuvědomují, že technické zázemí obce a sběrné místo recyklovatelných elektroodpadů
dole u čističky odpadních vod není „sběrný dvůr odpadů“. Kladou nám sem starý nábytek,
pneumatiky, neskladné plasty, dokonce i chemikálie. Platí zde to samé, co jsem zmiňoval
u míst se sběrnými nádobami na tříděný odpad. Nerecyklovatelné a nebezpečné odpady
patří do „Sběrného dvora odpadů v Příměticích“.
Jsem si vědom toho, že v poslední době se tomuto tématu věnujeme ve zpravodaji
často, ale je to pro naši obec stěžejní problém. Utrácíme si peníze a čas za úklid, který
bychom nemuseli dělat, kdyby se všichni chovali odpovědně a ekologicky. Mimo jiné,
v čistém prostředí a v čisté obci se žije více s úsměvem a v klidu. Nechtěl jsem tímto
článkem nikoho urazit ani jinak se ho dotknout. Chtěl jsem jen poukázat, že většina nás
odpovědných doplácí na menšinu bezohledných a neodpovědných lidí, kteří si
neuvědomují, že ukrajují z krajíce nás všech a že zbytečně přidělávají práci na úkor prací
více potřebných.
Chválím a vyzdvihuji ochotu, práci a zapálení pro věc členů Tělocvičné jednoty
Sokol Hluboké Mašůvky při opravě kabin na fotbalovém hřišti. Jsem nadšený, jak se
skupina sportovců zakousla do práce a jak jim jde od ruky. Členové Sboru dobrovolných
hasičů se také nenechají zahanbit a s nasazením pracují na opravách a úpravách
hasičské zbrojnice a přípravách „žehnání“ opraveného historického praporu.
Jsem rád, že je vidět zájem občanů Mašůvek o zvelebení naší obce a obnovení
tradic společenského a společného života v obci. Děkuji všem, kdo ke klidnému a
spokojenému životu v obci aktivně přispějí.
Váš starosta.

Výprodej zásob z koupaliště
V úterý 30. srpna od 17 do 19 hod. proběhne ve vestibulu obecního úřadu
výprodej zásob z provozu na koupališti za nákupní ceny. V případě
nevyprodání se akce bude opakovat.

Oslavenci v červenci a srpnu 2016
(od 75ti let výše)
Slonková Marie, 88 let, č.p. 202
Brázda Josef, 79 let, č.p. 237
Doležal Josef, 78 let, č.p. 167
Křivánková Gertruda, 75 let, č.p. 80
Stehlíková Růžena, 86 let, č.p. 74
Ševčík Jaroslav, 82 let, č.p. 220
Tunka Miroslav, 83 let, č.p. 190
Ternény Eugen, 76 let, č.p. 51
Petrželka Josef, 88 let, č.p. 36
Krejčová Helena, 75 let, č.p. 17
Blahopřejeme!!

Historické okénko: Prajzi v Mašůvkách
Před 150 lety prošli zdejším krajem pruští i rakouští vojáci. Jak tato událost v létě roku
1866 probíhala v Hlubokých Mašůvkách, je zaznamenáno v místní dokumentaci podle
vzpomínek pamětníka:
Bylo to na počátku žní roku 1866, když se po vsi rozkřiklo, že sem přitáhnou Prajzi.
To byl poplach! Ze strachu před nimi se lidé začali narychlo stěhovat s povozy a dobytkem
do blízkých okolních lesů jevišovického panství. Hledali tam úkryt nejen mašůvečtí
občané, ale i z Únanova, Rudlic a Vevčic. Vzali s sebou vše nutné k živobytí, slepice,
kozy, prasata, krávy, aby jim nebylo zle, kdyby tu museli pobýt delší dobu. Byl to hotový
tábor uprostřed lesů. Když však Prajzi nepřicházeli, vraceli se lidé po několikadenním
pobytu v lese opět domů. Byli však brzy překvapeni příchodem rakouských husarů,
ustupujících před nepřítelem od severu. Úlehla (dnešní Mariánské náměstí) byla plná koní.
Druhého dne odpoledne, bylo to 12. července, když od Jevišovic k Mašůvkám táhla
již pruská pěchota, odjeli nakvap rakouští husaři směrem k Příměticím a svůj ústup kryli
pouze menšími hlídkami. Brzy po jejich odchodu přišla do Mašůvek pruská pěchota, která
zde zůstala přes noc. Bylo jich všude plno. V hostinci u Špalků (Lázeňský hostinec) jich
bylo ubytováno přes sto, i štáb. U sedláků po třiceti, u domkářů po sedmi mužích.
Zrekvírovali dva voly, které porazili na Úlehle. Zanechali po sobě v Mašůvkách kávu a
cukr, z čehož měli lidé nemalou radost.
K větším bojům v okolí Mašůvek nedošlo, pouze na několika místech se střetly
hlídky. Jeden pruský voják, který padl při střetnutí hlídek, byl pochován v lese mezi
kraveckou Kocandou a bojanovickou pilou. Dosud se tomu místu říká „U Prajza“. Býval
zde vyznačený hrob s dřevěným křížem a dřevěnou tabulkou, v jejíž horní části byl
znázorněn vavřínový věnec a v jeho středu dvě zkřížené šavle s císařskou korunou a
letopočtem 1866. Pod tím byl nápis: Hier ruhet A.P. – gefallen 1866. Pod tímto nápisem
byla znázorněna lebka se zkříženými kostmi.
Původní dřevěný kříž podlehl zubu času, ani hrob není již vyznačen. Přesto je toto
místo patrné, protože někteří dobrodinci zde postavili nový dřevěný kříž s železným
podstavcem, na němž je nápis: PRAJZ.
Toto místo bývalo v minulosti a je dosud navštěvováno turisty či zájemci o historii,
jak dokazuje i vycházka našich občanů 27. září minulého roku.
(Z publikace Na toulkách za historií a pověstmi Hlubokých Mašůvek)
O událostech uvedeného roku zapsal
zajímavou poznámku Jan Prinz v rodinné
kronice: V roku 1866 12. července přišel
nepřítel Prušák, lidé utíkali před ním do lesů a
báli se, dokud zde nebyl. Jak ale přišel
nepřítel a viděli, že lidem nic neublíží, tak se
stěhovali domů, jen když dostali jest. My jsme
jich měli 25, mezi nima hejtmana a doktora,
který vyprávěl strašné věci o bitvě, která
svedena byla dne 3. července 1866 u
královského Hradce v Čechách. Tam bylo
rakouské vojsko poraženo a v řece Labi se
jich tisíce tisíců potopilo.
Připravil Zdeněk Adámek

Ze školních lavic
Vážení čtenáři,
ráda bych využila příležitosti se v tomto článku
poohlédnout za posledním měsícem školního roku a
celým uplynulým školním rokem. Náš červnový program
byl opravdu nabitý prací, akcemi, soutěžemi...
1. června na školní zahradě jako každoročně jsme pro děti připravili Den dětí.
Kreslili jsme na chodník před školou, opekli buřty a na besedu k nám opět přišel pan Oliva
s trofejemi, ukázkami z myslivosti a děti si zastřílely ze vzduchovky. Prožili jsme krásné
dopoledne a panu Olivovi vřele děkuji. Po obědě dostaly děti zmrzlinu v cukrárně u pana
Přichystala jako dárek k jejich svátku. Velice děkujeme. 4. června vystoupily děti pod
vedením p. učitelky Freyové a Dokulilové v kempu před koncertem orchestru Tap tap. Kdo
se akce zúčastnil, určitě odešel plný dojmů... takže děkujeme p. Hesovi za pozvání na
akci, kde se mohli žáci školy opět zdařile prezentovat, a paním učitelkám za dřinu a pevné
nervy pro přípravu takové akce. 6. června jako každý rok pro děti bylo jako dárek k svátku
zajištěno filmové představení Zootropolis ve Znojmě. 9. června už se žáci proháněli po
atletickém hřišti v Kravsku, kde se již šestým rokem zúčastňujeme spolu s dalšími 4
školami Atletického mítingu Zlatá čtyřka. Děkujeme panu učiteli Podsedníkovi a
pořadatelům z Kravska za super akci a příští rok opět do Kravska!!! Letos jsme přivezli 16
medailí. 10. června dopoledne pro mateřskou školu v jídelně školy nachystali žáci
divadelní představení. Večer se konala Noc kostelů, kde jste opět mohli vidět vystoupit
žáky naší školy a přečíst si o nich v článku ve Znojemsku. 14. už je čekal krásný výlet
Na Macochu, prohlídka Kateřinské a Punkevní jeskyně. Všechny fotografie z akcí opět
najdete na našich webstránkách. Ve Znojemském týdnu jste mohli najít článek a fotografie
prvňáčků z jejich tzv. kuchařských zkoušek, o kterých jsem vám psala minule. Nyní již mají
vše splněno a u předávání vysvědčení byli vyhodnoceni. 22. 6. se i u nás ve škole konala
olympiáda, jak mezi školáky, tak ve školce. Děti byly ohodnoceny, odnesly si spoustu
diplomů. 23. 6. soutěžemi Zdravé zuby, Moudrá sova a Nejlepší čtenář bojovali žáci o
diplomy, pochvaly a měřili své znalosti. 24. 6. nás navštívili hasiči z Únanova, aby nám na
školní zahradě předvedli něco ze své práce. 26. 6. jsme se pak setkali na Dětském dni na
koupališti v Mašůvkách na zdařilé akci sportovců a obce. Za děti tímto velice děkuji všem.
Na 27. 7. se ovšem děti těšily nejvíc, to je čekalo spaní ve škole spojené se soutěžemi a
hrami, tentokrát motivované pravěkem. Děkuji za uspořádání této náročné akce p. uč.
Feyové a Dokulilové. 28. 7. už si žáci od nás oddechli, měli Den bez učitele, odpočívali a
hráli si, sami si tento den řídí a vybírají si činnosti. Rozdaly se práce, výkresy a vše
směřovalo k ukončení školního roku. 29. 6. den před vysvědčením odjeli školáci na exkurzi
do Znojma. 30. 6. nám skončil školní rok, předali jsme vysvědčení, odměny a ceny žákům
v soutěžích nejen pořádaných školou, ale i v okresních soutěžích. A poslední zvonění pro
žáky 5. ročníku bylo dojemné... odcházeli nám čtyři páťáci.
Děkuji za práci všem paním učitelkám. Za nelehkou práci především také
v mateřské škole paní učitelce Blance Jilkové, která svou kvalitní prací připravila opět ke
vstupu do základní školy 15 předškoláků. 9 z nich nastoupí k nám do základní školy. Za
práci též velice děkuji paní učitelce Blance Jilkové mladší, která odcházela v červnu na
mateřskou dovolenou. Tak ať malý krásně roste… V tomto školním roce bude v mateřské
škole pracovat dále paní učitelka Jana Dokulilová a přijde paní učitelka Aneta Jelínková,
která bude působit i ve školní družině. Tímto děkuji za všechny roky práce paní

vychovatelce Haně Dohnalové, která odešla do důchodu, a přeji jí kvalitní zasloužený
odpočinek. Opravdu zasloužený...
Ráda bych vyzvedla práci učitelek v základní škole, paní učitelky Dany Freyové a
Jany Dokulilové. Věřím, že naši práci sledujete, vidíte výsledky dětí a množství akcí školy i
školky a oceňujete ji. Školní rok bývá nabitý nejen školní prací, ale i akcemi, soutěžemi a
zábavnými dny pro děti. Děti mají spoustu příležitostí i ke trávení volného času
v kroužcích, které pro ně dle jejich zájmu vedeme.Všichni jich navštěvují i několik
najednou a jsou zdarma... Chtěla bych poděkovat p. Krulové za vedení keramického
kroužku a všem paním učitelkám a paní vychovatelce za čas a práci pro naše děti. Také
děkuji paní Markétě Řeřuchové za vedení našich webových stránek a školské radě za
podněty a práci v uplynulém školním roce. Tímto také samozřejmě všem sponzorům, kteří
přispěli škole na domeček pro mateřskou školu, už máme přes 11 tisíc korun.
Velký dík patří rodičům, kteří do pokladny Sdružení rodičů a svými sponzorskými
dary ve výši 78 178 korun přispěli na hračky a další vybavení a pomůcky pro děti a žáky.
Tímto se nám podařilo dovybavit školku, družinu i školu materiálem pro děti, hračkami,
knihami, dalšími počítačovými programy. A tak máme na další školní rok nachystáno...
Za čtyři roky škola procházela obnovou... Je nejen nová fasáda, okna, vše
vymalováno, nové lavice a podlahy, nábytek ve všech třídách, ale letos i nová kotelna.
Děkujeme obci za podporu a vynaložené finance. Už nás čeká jen školní zahrada a hřiště.
Rádi bychom v tomto školním roce opět zapracovali na zkvalitnění výuky, přidali hodiny
informatiky a práci na počítačích, čeká nás práce podle nového Školního vzdělávacího
programu vzhledem k úpravám legislativy pro školy. Každý rok jsme pracovali na tom,
abychom vám pro vaše děti nabídli to nejlepší, co umíme a je v našich silách pro vás
zabezpečit.
Letos zapracujeme na koncepci školní družiny, nadále budeme v mateřské škole
zkvalitňovat přípravu našich předškoláků a věnovat se těm nejmenším, jak nejlépe to
půjde. Podmínky pro tuto práci máme nejen materiální, ale i kvalitní učitelky, které nejen
dokáží pracovat s dětmi tak, aby uměly, co mají, ale i dokázaly ukázat to nejlepší, co
v nich je na akcích a vystoupeních, kde je můžete vidět. Myslím si, že na ně můžete být
opravdu pyšní, tak jak já jsem pyšná na paní učitelky, které si vybírám do našeho týmu...
Přeji všem krásný zbytek prázdnin, zdravím tímto všechny děti a těším se na vás
všechny v září. PS: hlavně na prvňáčky.
Mgr. Alena Kratochvílová, ředitelka

Z obecní knihovny
Prázdninový provoz knihovny je zatím beze změny, v sobotu od 13 do 15 hod., případné
změny otevírací doby z důvodu rekonstrukce knihovny budou ohlášeny v rozhlase nebo
v příštím zpravodaji. Elektronická evidence knih je již přístupná, odkaz je na webových
stránkách knihovny v sekci aktuality
http://www.knihovnahlubokemasuvky.estranky.cz/
nebo přístupné přímo po zadání odkazu
http://baze.knihovnazn.cz/katalog/hlubokemasuvky
Jednotlivé knihy z naší knihovny zadáváme postupně a je to práce dost časově náročná,
tak prosíme čtenáře o strpení, než budou v seznamu všechny svazky. Zatím můžete
nahlédnout do seznamu knih vypůjčených k výměnného fondu z knihovny ze Znojma a
našich knih, jejichž autor začíná písmenem A (postupně budeme přidávat celou abecedu).
Připravila Martina Vaněčková

Sportovní dění v naší obci: fotbal
Rekonstrukce fotbalových kabin: Jak jste si jistě všimli, probíhá na našem hřišti
rekonstrukce fotbalových kabin. Na tuto investiční akci jsme dostali dotaci 200 000 Kč od
Jihomoravského kraje a 300 000 Kč od Obce Hluboké Mašůvky. Práce postupují dle
harmonogramu a v dohledné době dokončíme střechu. V letošní podzimní sezóně tedy
nebudete moct zhlédnout v Hlubokých Mašůvkách žádný fotbalový zápas, všechny zápasy
hrajeme na hřištích soupeřů. V jarní sezóně, která začíná 2. dubna 2017, budeme hrát
všechny zápasy v Hlubokých Mašůvkách. Doufáme, že do té doby stihneme kabiny
dodělat.

Stavba kabin, rok 1973 (zdroj Facebook, fotka z příspěvků Radima Trejby)
Fotbalová přípravka: Pro sezónu 2016/2017 jsme přihlásili pouze tým mladší přípravky a
to z důvodu úbytku dětí ze starší přípravky. Mladší přípravka, tedy ročník 2008 a mladší,
dosáhla fantastického úspěchu dne 11. června 2016 na turnaji Grassroots Day
v Dobšicích. Celý turnaj, v němž byla nejlepší družstva z okresu, vyhrála se skórem 12:2 a
postoupila do krajského finále v Blansku, kterého jsme se kvůli nedostatku času nemohli
zúčastnit. Další akcí, které se naše přípravka zúčastnila, byl fotbalový turnaj přípravek
v Jevišovicích dne 18. června 2016. Mladší přípravka prohrála jediný zápas na turnaji, ale
bohužel vzhledem k turnajovému systému skončila na celkovém 9. místě. Předpřípravka
nám od začátku turnaje dělala radost bojovností a výsledkem je pěkné 6. místo. První
tréninky přípravky probíhají od 12. srpna 2016 od 17 hodin. Fotbalová sezóna začíná
11. září 2016 od 9 hod. v Moravském Krumlově.
Zveme všechny zájemce ve věku od 5-8 let, nábor do fotbalu probíhá neustále.
Tréninky probíhají každou středu a pátek od 17 hod.
Muži: Muži se loňskou sezónu protrápili ve III.třídě. V jarní části získali jediný bod na hřišti
Štítar a od podzimu budou hrát opět IV. třídu.
Přehled zápasů:
Čtvrtek 18.08.2016 18:00 Suchohrdly B - Hluboké Mašůvky
Neděle 28.08.2016 10:15 Štítary B - Hluboké Mašůvky
Neděle 04.09.2016 16:30 Olbramkostel - Hluboké Mašůvky
Neděle 18.90.2016 16:00 Šatov B - Hluboké Mašůvky
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