duben a květen
2017
Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o svatém Jáně ani za vodu džbáně.
Vážení spoluobčané,
prožili jsme jarní měsíce, a i když počasí tomu nenasvědčuje, blížíme se k létu.
Uskutečnili jsme pravidelný jarní úklid a svoz objemného komunálního odpadu, kdy jsme složili
na skládku v Únanově rekordních 10 390 kg. Nemluvě o vytříděném železu, kterého jsme
z odpadu oddělili 2300 kg. Těší mě, že se přestal objevovat odpad různě vysypaný a odložený
v okolí obce. Přesto se musím odpadům ještě věnovat. Pochvala patří všem obyvatelům a
chalupářům v Hlubokých Mašůvkách za třídění odpadů a odpovědnost, kterou třídění
věnujete. Musíme se ale ještě naučit odpad umísťovat. Není možné cpát do kontejnerů na
sběrných místech papír a plasty nesešlápnuté nebo nesložené. Zabírá to moc místa a brzy
jsou kontejnery zaplněné. To nutí spoluobčany odkládat odpad vedle kontejnerů a to vytváří
problém, jak s manipulací, tak s nepořádkem.
Dohodli jsme se na dočasnou dobu s firmou Klíčník, že bude provádět svoz vytříděných
plastů 1krát týdně. Dále připravujeme pro zájemce akci, kdy je možno zažádat na Obecním
úřadě, a to ihned, o plastovou nádobu na tříděné plasty o objemu 120 litrů (žlutou), kterou
můžete mít umístěnu u rodinného domu. Nádobu „Obec“ občanům zapůjčí. Počty vývozů
budou evidovány obcí, vždy po naplnění. To buď čipy, nebo jinou evidenční metodou, kterou
ještě upřesníme podle počtu zájemců. Já osobně o nádobu na tříděné plasty zájem mám.
Podmínkou však bude postavit nádoby uvnitř pozemků a objektů, mimo veřejné prostory.
Samozřejmě kromě dnů svozu. Tím značně ulehčíme hromadným místům na tříděné odpady a
uvolníme je spoluobčanům, kteří nemají možnost umístit nádobu doma.
Dalším palčivým problémem je odvážení odpadů do sběrného dvora v Příměticích.
Prosím, přemýšlejte nad tím, co tam vezete. Elektrospotřebiče, televizory, pračky, myčky,
ledničky odkládejte u nás ke skladovému objektu u čistírny odpadních vod. Je podmínkou, aby
byly spotřebiče kompletní. Za takovéto spotřebiče utržíme nějaké peníze, které pokryjí náklady
na jejich shromáždění, odvoz a likvidaci. Když odvezete takovýto spotřebič do sběrného dvora
v Příměticích, ještě za něj obec musí zaplatit. Zato pneumatiky, nebezpečné odpady, barvy,
laky a ředidla, umísťujte naopak do Přímětic. S těmito odpady má obec problém a hrozí jí
i pokuta za nepovolené nakládání s odpady v případě jejich hromadění.
Zásadní problém jsou pořád netkané textilie, které se nám dostávají splaškovou
kanalizací na čistírnu odpadních vod. O situaci jsme vás informovali v minulých číslech
Zpravodaje a situace se vůbec nezlepšila. Ba spíš zhoršila. Staví nás to před problém
rekonstrukce česel a odlučovacího zařízení na tyto nečistoty, které nás bude stát nemalé
finanční prostředky. Žádám vás proto ještě jednou, důrazně, abyste vhazovali netkané textilie
do nádob na TDO a nesplachovali je do záchodů. Snad se tak ještě podaří zbytečné investici
zabránit.
Zelené odpady už jsme se naučili umísťovat. Měkké, zelené části rostlin do
připravených kontejnerů nebo na polní hnojiště za zemědělským družstvem. Větve a tvrdé
části rostlin odkládáme vedle kontejnerů a obec je zlikviduje. Musím zkonstatovat, že se nám
za vašeho přispění daří udržet v obci pořádek i s omezeným počtem pracovníků na úklid.
Děkujeme a přejeme krásný zbytek jara. Váš starosta.

Promítání Krajem Hlubokých Mašůvek
V sobotu 22. dubna 2017 proběhlo v sále kulturního domu premiérové promítání nového
dokumentu „Krajem Hlubokých Mašůvek“ z dílny Karla Špalka, studio BLOK. Následovala
diskuze s autory. Povedené akce spojené s ochutnávkou vína se zúčastnilo asi 120 hostů
z obce a blízkého okolí. Dokument je zpřístupněn na webových stránkách obce v části
Prezentace nebo na adrese http://www.hlubokemasuvky.cz/prezentace. Doporučujeme.

Dubnové čarodějnice
TJ Sokol Hluboké Mašůvky a Obec Hluboké Mašůvky pořádali 30.4. 2017 již druhý ročník
pálení čarodějnice na fotbalovém hřišti v Hlubokých Mašůvkách. Pro děti byla připravena
čarodějná stezka, při které měly u kouzelných bytostí plnit úkoly a také přijít na úkol uhádnout pohádku dle nápověd na stromech. Dle všeho to bylo příliš lehké a příští rok
bychom jim mohli trochu přitížit. Počasí se nám vyvedlo a i když to už vypadalo, že bude
pršet, zapálili jsme čarodějnici a její plamen všechno nepříznivé počasí rozehnal. Celkově
si stezku prošlo 54 dětí a na hřišti je čekala sladká odměna a špekáček na opečení.
Doufáme, že se Vám akce líbila a příští rok se spolu opět uvidíme.

Den matek
V neděli 14. května 2017 proběhlo v sále kulturního domu tradiční pásmo Den matek dětí
ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky. Účast byla hojná, nejen z řad maminek a babiček, vystoupení
se dětem moc povedlo.

Výzva: popelnice na tříděné plasty
Obec vyzývá všechny zájemce o žlutou popelnici na tříděný plast, aby se nahlásili na
obecním úřadě. Popelnice bude zapůjčená zájemcům zdarma za podmínky umístění na
vlastním pozemku. Vždy plnou jej v pravidelný den svozu (bude upřesněno) umístěte před
dům, odpovědná firma plast vyveze. Jde nám o to touto cestou ulehčit sběrným místům
v obci a ještě zvýšit třídění odpadu v obci. Děkujeme za zájem.

Májový průvod
V pátek 26. května vás zveme na tradiční májový průvod obcí. Účastníci se sejdou v 17:30
na Mariánském náměstí, abychom se společně vydali Svatoňovcem do „Šutrárny“, kde
bude od 18:00 zajištěno občerstvení a malý kulturní program.
Všichni zájemci srdečně zváni.

Oslavenci v dubnu a květnu 2017
Krejčí Jaromír, 79 let, č.p. 17
Kroupová Jiřina, 88 let, č.p. 241
Krejčová Marie, 83 let, č.p. 27

(od 75ti let výše)
Vodáková Marie, 83 let, č.p. 236
Illková Marie, 83 let, č.p. 106
Valášek Jan, 76 let, č.p. 232
Jordánek Josef, 82 let, č.p. 239
Gregorová Marie, 79 let, č.p. 228

Blahopřejeme!!

Ze školních lavic
Vážení čtenáři, v dubnu se konal zápis žáků do 1. ročníku. Z 11 předškolních dětí přišlo k
zápisu do naší školy 5 dětí. V příštím roce by měl počet žáků zůstat přibližně stejný,
počítáme se dvěma třídami ZŠ a 2 třídami MŠ. Chceme ponechat učební plán, školní
vzdělávací program i rozvrhy přibližně stejné, pouze nám odchází na mateřskou
dovolenou paní učitelka Freyová. Hledáme tedy na zástup na 1 rok paní učitelku, která by
zvládla i výuku anglického jazyka, aby tak mohla převzít vyučovací hodiny paní učitelky
Freyové. Dávám tímto možnost se přihlásit nejprve místním uchazečkám tak, jak se to
vždy snažím při hledání síly do naší školy, pak teprve budu probírat zaslané životopisy a
žádosti z regionu, popřípadě dám inzerát do okresního tisku.
Duben byl jako každý měsíc pro naše žáky i děti z MŠ pestrý, zábavný, hravý a
nabitý. Žáci i děti nacvičují pásmo ke Dni matek, v neděli 14.5. jsme v sálu OÚ viděli
vystoupení žáků, taneční kroužek, děti z MŠ a výstavu prací a keramických výrobků dětí i
žáků. Velikonoční týden si užili všichni zdobením kraslic, výrobou zajíčků, výzdobou školy.
Divadelní představení ve Znojmě už bylo tentokrát čtvrté, muzikál Ledové království se
moc líbil. 20.dubna jsme měli pedagogickou radu a schůzku s rodiči. S žáky jsme velmi
spokojeni, ocenili jsme i jejich úspěch v soutěži MEA, kde vyhráli 8000 Kč a byli za ně na
výletě v Brně. Třídní kola Slavíčků proběhla a tak jsme mohli vyslat do Znojma na okresní
kolo E. Freyovou, která nás tam reprezentovala. Do soutěže Barvy Země opět zasílali žáci
s p. uč. Dokulilovou své práce. V květnu 3. přijelo jako každoročně divadélko Hradec
Králové a v jídelně jsme zhlédli Dobrodružství veverky Zrzečky. 9.5. byl zápis do MŠ,
přihlášky už si rodiče vyzvedli. 11.5. proběhlo představení pro MŠ, Škola pro školku. Tato
vystoupení se nám osvědčila, proto v nich pokračujeme. 15.5. proběhla na školní zahradě
ukázka pana Holinského s dravci. 18.5. k nám opět přišel pan Vysočan, který nám
představil nástroje světa, tedy hudební. Už jsme jednou tuto akci měli, byla super. Lekce
dopravní výchovy 25. 5. bude na kolech, čeká nás jízda zručnosti a dopravních situací. Na
29.5. plánujeme ukázky RZS se záchrankou s p. Kroupovou.
Děkujeme tedy všem, kteří s námi nějakým způsobem takto spolupracují, všechny
takovéto akce jsou pro nás nejen užitečné a zábavné, ale také poučné. Každým rokem
nám jich přibývá, rádi je absolvujeme, na příští rok již máme některé z letošních objednané
znovu. V květnu také proběhne celostátní testování 5.ročníků.
Děkuji za práci rodičovskému sdružení, paní Holinské, Bášové a Miholové
především. Také všem, kdo přispěli do tomboly na karneval, který byl opět úspěšný, sál
úplně plný a děti maximálně spokojené.
Mgr. Alena Kratochvílová, ředitelka školy

Historické okénko: Včelaři
Chovu včel se na vesnicích věnovali v minulosti především mlynáři, faráři a učitelé. Bylo
tomu tak podobně také v naší obci. Včelíny byly např. na farní zahradě, na zahradě "staré"
školy, na mlýnské zahradě - ty už v současnosti neexistují. Velký včelín měl postavený za
svým zahradnictvím František Stratilík, který stojí dosud, využíval jej až do roku 2016
František Slonek č.p. 26.
V blízkosti obce míval včelín Hynek Kulhánek, František Kovařík (Na Veselce),
Miloslav Semotam (Nad Rybníky), ostatní včelaři měli včelíny většinou na svých
zahradách přímo v obci. Chov včel je doložen v obecní kronice v první polovině 20. století.
V roce 1940 bylo v obci 130 úlů, které měli: František Stratilík č. 26, Jan Svoboda č.
200, P. Jan Hanáček - děkan, č. 2, Hynek Kulhánek č. 61, František Kratochvíl č. 48, Karel
Vrátil č. 209, Josef Kamarád č. 70. V roce 1943 mělo sedm místních včelařů celkem 107
úlů, nejvíc jich měl František Stratilík - 52 a Jan Svoboda – 30. Včelaření se také věnovali:
Jan Vystrčil č. 141 (po něm také jeho syn Jan a v současnosti i vnuk Jiří), Rudolf
Vyskytenský č. 71, Josef Kamarád č. 70, Vladimír Pikart a Dušan Pikart č. 154, František
Kovařík a Anna Kovaříková č. 189, Jaroslav Plíšek č. 178, Karel Vodák č. 236, František
Svoboda č. 234, Jaroslav Krula st. č. 233, František Slonek č. 26 aj.

Přehled o počtu včelařů v letech:
Rok
1900 1910 1944 1955 1963
Počet včelařů

6

8

1990

1996

2000

2005

2010

12

11

10

8

8

Počet úlů
22
39
100
85
140
263
212
208
162
122
V současnosti je v naší obci důvěrníkem včelařů Jiří Vystrčil. Během roku se dvakrát
provádí povinné přeléčení včelstev proti varoáze. Občané mají možnost zakoupit si kvalitní
med přímo od včelařů. V uplynulém roce chovali včelstva:
Vojtěch Bořil č. 322 (59 včelstev), František Bořil č. 84 (57), Miroslava Tomková č.
178 (25), Ing. Libor Radkovský č. 307 (12), Jiří Vystrčil č. 172 (12), Jaroslav Krula č. 223
(9), Ivo Bořil č. 96 (7), Pavel Sedláček č. 116 (6), Jiří Tondl č. 198 (5), Radek Habrdle
Znojmo (15).
Připravil Zdeněk Adámek

Sportovní dění v naší obci: fotbal
Rekonstrukce fotbalových kabin: Dostavba fotbalových kabin bude pokračovat
venkovními úpravami. Důležitou zprávou pro nás je, že jsme obdrželi dotaci na dostavbu
ve výši 200 000 Kč od Jihomoravského kraje. Tyto peníze přijdou na účet pravděpodobně
až v srpnu, přesto bychom část prací chtěli stihnout předtím.
Fotbalová přípravka: Přípravka má tréninky ve středu a v pátek vždy od 17 hod.,
v případě nepříznivého počasí se trénink nekoná. Neváhejte a přiveďte své ratolesti
v uvedenou dobu na fotbalový trénink.
Odehrané zápasy:
Hluboké Mašůvky – Tasovice 1:5
Hluboké Mašůvky – Prosiměřice 4:5
Hluboké Mašůvky – Šanov 13:0
Hluboké Mašůvky – Břežany/Božice 10:1
FK Znojmo žlutá – Hluboké Mašůvky 2:8
FK Znojmo bílá – Hluboké Mašůvky 4:10
Hluboké Mašůvky – Dobšice 3:6
Hluboké Mašůvky – Vrbovec 7:2
Jezeřany – Hluboké Mašůvky 0:6
Moravský Krumlov – Hluboké Mašůvky 10:4
Následující zápasy:
18.5. 2017 17:00 1.SC Znojmo – Hluboké Mašůvky hřiště Znojmo, Husovy sady
28.5. 2017 09:00 Blížkovice – Hluboké Mašůvky hřiště Štítary
28.5. 2017 10:00 Štítary – Hluboké Mašůvky hřiště Štítary
Muži:
Odehrané zápasy:
Hluboké Mašůvky – Těšetice 1:1
Hluboké Mašůvky – Pavlice 3:0
Hluboké Mašůvky – Štítary B 4:1
Hluboké Mašůvky – Olbramkostel 0:1
Hluboké Mašůvky – Šatov B 3:4
Hluboké Mašůvky – Konice 1:3
Následující mistrovské zápasy:
21.5. 2017 16:30 Hluboké Mašůvky – Vranov nad Dyjí
28.5. 2017 16:30 Hluboké Mašůvky – FK Znojmo C
03.6. 2017 16:30 Hluboké Mašůvky – Grešlové Mýto
Za TJ Sokol Hluboké Mašůvky připravil Zdeněk Žák
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