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Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po velikonocích.
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
čeká nás jedno z nejkrásnějších období – jaro – období znovuzrození. Jaro je také
období, kdy se věnujeme úklidu, prořezávání stromů, hrabání trávy a listí a s tím je
spojena nerudovská otázka – kam s tím. Protože se blíží i den, kdy se tak zvaně pálí
čarodějnice, je možno haluze ze stromů odvézt k šutrárně, kde po pravé straně na
srovnaném pozemku je již malá halda, a tam je to možné uložit. Pokud se jedná o listí, to
se dá umístnit za kravín vpravo, kde je úložná plocha – polní hnojiště.
Když už se zabýváme odpady, neuškodí i trocha statistiky, která je sice nudná, ale
přece jen o něčem svědčí. V roce 2016 bylo odvezeno a vytříděno následující množství
odpadů – papír 5,5 tuny, plasty 4,1 tuny, sklo 9,6 tuny, stavební odpady 187 tun, směsný
komunální odpad 142 tun. Mohlo by se zdát, že třídíme dobře, už v okolí nevidíme
poházené pneumatiky, vyházené nepotřebné spotřebiče atd., ale v zastupitelstvu se
pokusíme vylepšit svoz tak, aby popelnice nebyly přeplněny a zlepšilo se další třídění.
Obecní úřad vyhlašuje jarní sběr velkoobjemového odpadu
ve dnech 3. až 5. dubna (pondělí, úterý, středa).
Jedná se o koberce, pneumatiky, plastové předměty, elektrospotřebiče, nábytek a
podobně. Tak se na tuto akci, prosím, připravte. Znovu připomínáme, že občané mají
možnost odložit v průběhu roku elektroodpad, jako jsou lednice, televize do elektrodomku,
který je umístněn u skladového objektu před koupalištěm.
Dalším tématem, který vás může zajímat a co jsem již řešil v minulém zpravodaji, je
těžba dřeva spojená s bojem s kůrovcem, který napadl smrkový a borový porost. Porost
na Kalvárii byl již ve stadiu, kdy byla opravdu nutnost jej vytěžit, nejen proto, že jej napadl
kůrovec, ale i stáří lesa – to je více jak sto roků – to vše se bralo v úvahu při rozhodnutí
proč tak radikálně. Kdyby se čekalo další rok, tak za vytěžené dřevo dostanem třetinové
ceny a zhruba by se jen pokryly náklady na těžbu. Silami pracovníků obce nebylo možno
toto zvládnout, proto byl vybrán pan Král, který nabídl těžbu za nejnižší cenu za vytěžený
kubík dřeva. Jak jsem již uvedl, změníme složení nové výsadby na listnaté stromy a
zažádáme o dotace. Do první následující poutě se provede úklid vytěžených prostor, ve
spolupráci s Lištárnami v Bojanovicích za pomoci pana Illka a Mazače se pokusíme
nainstalovat na nová místa obrázky poutních míst a dát vše do přijatelného stavu.
Důsledné vyčištění prostoru se provede s pomocí zaměstnanců z Úřadu práce, pokud je
dostaneme, jinak to pro naše zaměstnance bude běh na dlouhou trať. Kdo má zájem
o samovýrobu dřeva, může se nahlásit u paní Tomkové.
Ekonomická kalkulace celého procesu kácení je následující: vytěžení borovic bude
stát pravděpodobně 195 tisíc Kč, za dřevo dostaneme okolo 400 000 Kč, což považuji za
dobrý výsledek.
Jiří Vystrčil, místostarosta

Dětský karneval
V neděli 26. března 2017 od 14.00 hod. se v sále kulturního domu v Hlubokých
Mašůvkách koná dětský karneval. Vystoupení kouzelníka a kejklíře Milana Jonáše.
Soutěže. Tombola. Tanec, skvělá zábava. Vstupné: děti a masky zdarma, dospělí 30 Kč.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Poznáváme okolí: Aprílovská vycházka
Sraz u dětského hřiště vedle hasičárny 1. dubna v 10.00. POZOR není to apríl! Tentokrát
bude cíl naší vycházky Venclův mlýn. Nezapomeňte si do batůžku přibalit dobrou náladu a
něco na opékání, přece bychom neporušili tradici.
"Venclův mlýn najdete na levém břehu řeky Jevišovky blízko obce Rudlice. První
písemná zmínka o mlýně pochází už z roku 1657. Mlýn samotný byl v provozu až do roku
1950. V současnosti prochází mlýn a jeho okolí rozsáhlou rekonstrukcí. Už teď můžete
obdivovat zrekonstruovaný mlýnský náhon. V okolí mlýna vznikla nově navíc soustava tří
mokřadů, které dodávají lokalitě další rozměr a poskytují útočiště různým živočišným i
rostlinným druhům."
Pořádá Josef Buršovský a Radim Trejba

Čarodějnice 30.dubna 2017
Tělocvičná jednota Sokol Hluboké Mašůvky ve spolupráci s Obcí Hluboké Mašůvky
pořádají pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti. Čeká na vás a vaše ratolesti "čarodějnická
stezka" s úkoly, poté upálení čarodějnice na velkém ohni. Akce začíná v neděli v 17 hodin
u dětského hřiště vedle hasičárny a zakončena bude na fotbalovém hřišti u hřbitova.
Všichni jsou srdečně zváni a nezapomeňte s sebou masky. Občerstvení zajištěno.
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

Oslavenci v březnu 2017
(od 75ti let výše)
Petrželková Marie, 83 let, č.p. 36
Bartoň Antonín, 77 let, č.p. 364
Bořilová Františka, 90 let, č.p. 251
Valášek Josef, 85 let, č.p. 238
Karl František, 83 let, č.p. 22
Tymeš Jiří, 77 let, č.p. 182
Vaňková Marie, 83 let, č.p. 132

Blahopřejeme!!
Z obecní knihovny
Vážení čtenáři, na konci loňského roku a v průběhu ledna proběhla rekonstrukce v naší
knihovně – byly kompletně opraveny stěny, výmalba, proběhla výměna podlahové krytiny,
zhotoveny nové regály a stoly, zakoupeny nové židle... Rekonstrukce byla částečně
hrazena z dotace, kterou jsme loni získali. Ještě nás čekají dodělávky v podobě označení
knih, založení historických dokumentů, na které je v knihovně vyhrazeno speciální místo,
vytřídění starých a založení nových knih. Nicméně za knihovnu děkujeme všem, co se
prací zde zúčastnili. Přijďte se podívat a vypůjčit si nějakou hezkou knihu.
Připravila Martina Vaněčková

Ze školních lavic

Vážení čtenáři, začalo nám jaro a děti už se těší na karneval, který bude 26.3. v neděli ve
14 hodin v sále. Moc děkujeme za dary do tomboly, děkujeme sponzorům akce a
především rodičovskému sdružení za přípravu. V příštím čísle zpravodaje chceme všem
sponzorům poděkovat, někteří ještě do vydání zpravodaje přispějí, tak abychom na
někoho nezapomněli..
Jistě jste zaznamenali články o škole ve Znojemském týdnu. Článek p. učitelky
Jilkové o mateřské škole, p. uč. Dokulilové o účasti v celostátní výtvarné soutěži školáků,

Školní družina v novém kabátku od p. vychovatelky Jelínkové, článek o turistickém
kroužku od p. uč. Freyové. Poslány jsou další o našem sběru druhotných surovin,
o logopedickém kroužku p. uč. Jilkové, o besedě v knihovně s p. Adámkem. Ráda bych
vyzvedla práci p. učitelek za přípravu a organizování soutěží, kterých se účastníme a
máme výborné výsledky. Opět probíhá celostátní soutěž Čarovné barvy země, kterou si
vede p. uč. Dokulilová, ve které měli vloni žáci uveřejněny práce v katalogu a putovaly po
výstavách v ČR a Rakousku. Letos opět velký úspěch jako loni v soutěži MEA, 2. místo a
výhra 8000 Kč !!! Žáci pojedou do Brna na Lasergame.
Proběhla také naše interní soutěž Slavíček, do okresního kola ve Znojmě byla
vybrána Evička Freyová. Také bych ráda poděkovala p. Adámkovi za super besedu
v obecní knihovně, jeho poutavé vyprávění a přinesené exempláře, které děti jistě ještě
neviděly a byly nadšené. Letos proběhne celostátní testování 5. ročníků, směřujeme
učivo a jeho dokončení na květen, abychom dopadli co nejlépe. V průběhu roku se
všechny vzděláváme na akcích DVPP, školením projdeme všechny učitelky. Musíme být
v obraze a pochytat novinky a nápady, abychom je co nejlépe zprostředkovaly dětem.
P. učitelka Freyová absolvuje školení metodiků prevence patologických jevů, dochází na
angličtinu. P. uč. Dokulilová se vzdělává v hudební a výtvarné oblasti, na školení byla již i
p. vych. Jelínková pro školní družinu, p. uč. Jilková se věnuje školní zralosti a logopedii.
20.2. bylo u nás opět pojízdné planetárium pro děti z MŠ i ZŠ. Příští rok je určitě
znovu pozveme, líbí se nám. Byli jsme opět v divadle ve Znojmě na dalším představení,
probíhají lekce dopravní výchovy p. Vysočana ve spolupráci s Besip, probíhá kroužek
florbalu s p. Krejčím, moc děkujeme. Také děkuji za vedení keramického kroužku
p. Krulové. V březnu ještě pojede 2.-5. ročník do knihovny ve Znojmě, 22.3. jsme
vynášeli Moranu. 27.3. v knihovně bude beseda s paní Sabolovou, pro školku a
1. ročník. 3.4. bude zápis do 1. ročníku, 20.4. schůzka s rodiči ZŠ. Zápis do mateřské
školy bude 9. května. Máme naplánováno ještě spoustu akcí, které každoročně
absolvujeme, divadélko Hradce Králové 3. května a 15. května ukázky s dravci a besedu
s p. Holinskym. Školka jede na výlet do ZOO do Hodonína 30.5. a školáci pojedou do
Permonia. Daří se, ubíhá to až moc, ale stíháme... makáme…
Mgr. Alena Kratochvílová, ředitelka školy

Historické okénko: Výsadba obecních lesů
V souvislosti s těžbou dříví na Kalvárii se zájem našich občanů obrací k zalesněným
lokalitám v okolí obce. Připomeňme proto některé údaje o lesích v katastru Hlubokých
Mašůvek, které vyhledávají k vycházkám nebo sběru hub nejen zdejší občané, ale které
navštěvují turisté, houbaři či milovníci přírody z míst, kde lesy nemají.
Katastrální výměra obce je 1280 hektarů, z toho více jak polovinu - 669 hektarů zabírají lesy. Zásluhou minulých generací vlastní obec asi 21 hektarů lesů, které byly
vysázeny především na pozemcích, které nebyly vzhledem ke špatné bonitě i příliš
svažitému terénu obdělávány. Kopce v blízkosti obce byly využívány k pastvě dobytka.
Podle sčítání např. v roce 1940 chovali občané 230 ks skotu a 259 koz, v r. 1955 bylo
napočítáno 209 ks skotu a 222 koz. Páslo se především na Plenkovickém kopci, na
Výrově kopci, v Příčníkách, v Čížovkách i na jiných místech.
Některé lokality byly osazovány již od počátku 20. století. Např. v roce 1903 bylo
započato se zalesňováním obecních kopců u Hlavatova mlýna. O další výsadbě je
v kronice uvedeno:
"V listopadu 1905 dal farář zdejší František Nevosad se svolením obecního výboru
vysázeti po celé Úlehle před kostelem lípy, které jsou krásnou ozdobou prostranství tohoto
místa a tím i celé obce. Náklad spojený s vysázením hradil jmenovaný farář sám, lípy
sázeli bratři František a Jan Brunner, domkař, z nichž jeden byl dlouholetým kostelníkem a
druhý měchošlapem (poznámka: muž, který "šlapal" měchy u varhan). Téhož roku 1905
v říjnu počala obec činiti přípravy (kopání jamek) k sázení jehličnatého lesa na hoře
Kalvárii proti farské zahradě, svým nákladem za přispění zemského výboru."

Další výsadba byla prováděna na jaře roku 1925, kdy obec na části kopce zvaného
„Vejrák“ (proti staré školní budově) vysázela akáty nákladem 1200 Kč, k čemuž obdržela
zemskou subvenci 600 Kč. V jarních měsících roku 1926 byla vysázena akátím větší
plocha téhož kopce a tak zvaný „Vlčí žlíbek“ nad pastviskem (na opačném zadním konci
kopce) nákladem 3 400 Kč.
Po II. světové válce postupně zájem o pastvu klesal, po založení zemědělského
družstva brzy zanikl, takže se uvažovalo o využití kopců k založení ovocných sadů nebo
lesních porostů. Již v r. 1952 byl vysázen "Sad míru" nad Rybníky s 345 ovocnými
stromky, v r.1954 bylo zahájeno vysazování "Výrova kopce" (pozdější název: U
Památníku), v r. 1957 zalesňování Plenkovického kopce. V Čížovkách a před koupalištěm
provedl Úřad pro hrazení bystřin KNV Brno výsadbu topolů. Další ovocný sad s jabloněmi
vysázela obec na Brunnerově kopci, stromky pocházely dokonce z obecní ovocné školky,
která byla přímo v této lokalitě.
Připravil Zdeněk Adámek

Sportovní dění v naší obci: fotbal
Pozvánka na první jarní zápas mužů
26.3.2017 10:15 TJ Sokol Hluboké Mašůvky - TJ Těšetice
Srdečně vás zveme na první domácí zápas v této sezóně a zároveň v letošním roce.
Podpořte naše fotbalisty a staňte se dvanáctým hráčem.
Pivo, limo a párek v rohlíku budou ZDARMA.
Rekonstrukce fotbalových kabin: Na přestavbě fotbalových kabin finišujeme s finálními
úpravami interiéru. Po dokončení vnitřků začneme upravovat venkovní vzhled.
Fotbalová přípravka: Přípravka bude mít tréninky ve středu a v pátek vždy od 17 hodin.
Neváhejte a přiveďte své ratolesti v uvedenou dobu na fotbalový trénink. Turnaj mladší
přípravky v Hlubokých Mašůvkách se odehraje v neděli 9.4.2017 od 10 hodin na
fotbalovém hřišti s programem:
10:00 Hluboké Mašůvky – Tasovice
10:00 1.SC Znojmo – Prosiměřice
11:00 1.SC Znojmo – Tasovice
11:00 Hluboké Mašůvky – Prosiměřice
Následující zápasy přípravky (může být upraveno):
16.4.2017 9:00 Hluboké Mašůvky – Šanov hřiště Znojmo, Husovy sady
16.4.2017 10:00 Hluboké Mašůvky – Břežany/Božice hřiště Znojmo, Husovy sady
23.4.2017 9:00 FK Znojmo žlutá – Hluboké Mašůvky hřiště Oblekovice
23.4.2017 10:00 FK Znojmo bílá – Hluboké Mašůvky hřiště Oblekovice
Další turnaj mladší přípravky v Hlubokých Mašůvkách se odehraje v neděli 30.4.2017 od
10 hodin na fotbalovém hřišti s programem:
10:00 Hluboké Mašůvky – Dobšice
10:00 1.SC Znojmo – Vrbovec/Dyjákovičky
11:00 1.SC Znojmo – Dobšice
11:00 Hluboké Mašůvky – Vrbovec/Dyjákovičky
Muži: Muži prohráli první přátelské utkání ve Slupi 1:4. Druhý zápas proti Prosiměřicím
bylo kvůli podmáčenému hřišti zrušeno. Následující mistrovské zápasy:
02.4.2017 15:30 Hluboké Mašůvky – Pavlice
16.4.2017 16:00 Hluboké Mašůvky – Štítary B
23.4.2017 16:00 Hluboké Mašůvky – Olbramkostel
Za TJ Sokol Hluboké Mašůvky připravil Zdeněk Žák
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