únorovo - březnový
2015

Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
Milí čtenáři,
při procházce naší obcí už můžete v zahrádkách svých sousedů vidět sněhobílou záplavu sněženek
či nenápadně vykukující hlavičky krokusů, které nám připomínají, že jaro už pevně převzalo vládu
nad krajinou. S tímto nadcházejícím ročním obdobím čekají naši obec a její pracovníky neodkladné
úkoly, jejichž rozpočet si předběžně odsouhlasilo zastupitelstvo obce na své poradě 5. března.
Návrh rozpočtu si máte možnost sami prohlédnout na úřední desce obce i na našich webových
stránkách. Schválení rozpočtu obce pro rok 2015 by mělo proběhnout na Zasedání zastupitelstva
obce ke konci měsíce března. Zde bude též projednána výše cen stočného s výhledem do roku 2025.
Vzhledem k nedávné revizi analýzy cen stočného u SFŽP, které proběhlo na základě požádání
obecního úřadu, bude jeho cena snížena s platností pro rok 2015.
Mezi zmíněnými úkoly patři např. vyčištění, urovnání a osázení prostoru pod zemědělským
družstvem a dále prostoru k šutrárně, kde díky tomuto úklidu vznikne příjemná procházková zóna.
V úklidu se bude pokračovat i v prostoru skladového objektu, kde vznikl nepořádek v důsledku
kalamit. Tento objekt bude následně oplocen. Velkým tématem je samozřejmě i úspěšné
dokončování revitalizace údolní nivy Plenkovického potoka. V polovině apríla nastoupí firma
KAVYL, která má za úkol dokončit výtok z rybníka a opravit škody, které napáchala povodeň
(oprava hrází, vyplavený štěrk z průcezných hrázek). Též provede údržbu křoví, která jsou vysazena
kolem toků. Houští budou pročištěna a opětovně vysázena ta, která se neujala. Po skončení těchto
prací je plánována kolaudace. Občané, kteří apelovali na ne příliš bezpečný průchod kolem silnice
směrem na Bojanovice, se mohou těšit na nově vybudovanou pěšinu. Ti, kteří obydlují část obce Na
Nivách, pak čeká doinstalování veřejného osvětlení. Někteří z vás upozorňovali na nevalné vzezření
obecního domu č.p. 30. Tato budova již nebude naší obci kazit její příjemný vzhled, protože ji čeká
demolice a následný úklid. Kráse našeho domova napomůžou i pokračující práce na úpravách
parčíků a opravy komunikací v části obce Svatoňovec až ke koupališti a na Mariánském náměstí.
V současné době byly poptány firmy, které se tohoto úkolu budou chtít ujmout za nejnižší cenu.
Nezbytné úpravy jsou také nutné v budově zdejší základní školy, kde dojde k výměně kotlů
a opravě topného systému z důvodu snížení nákladů na provoz. Po tom, co bude zdejší sklep
uklizen a zbaven vlhkosti, bude zde umístěn archiv ZŠ a MŠ. Děti pak budou mít radost zejména
z připravované sportovní plochy na zahradě ZŠ a MŠ, která bude krytá gumovým povrchem.
Ve fázi příprav je projekt na bezbariérový přístup ke Svaté studni v místě pěšinky u Drozdů.
Obec bude žádat o dotaci z nadace ČEZ.
Jak se lidově říká „březen – za kamna vlezem“, a nejlépe pak s nějakou příjemnou
literaturou. Do zdejší knihovny budou zakoupeny regály, které dodají tomuto výjimečnému místu

zaslouženou míru reprezentativnosti. Nové vybavení bude přiděleno i zásahové jednotce zdejšího
Sboru dobrovolných hasičů, a to např. žebřík, požární hadice, elektrocentrála, aj. Hasičská zbrojnice
se pak dočká opravy zastřešení. Obec kromě hasičů podporuje i ostatní zdejší organizace včetně
sportovců, kteří se mohou těšit na nové branky. Čerstvý kabát postupně dostává i budova zdejšího
kulturního domu a obecního úřadu. Pro tentokrát ho čeká dokončení schodiště na galerii a zateplení
díky, kterému dojde ke snížení energetické náročnosti. Protože jaro nebude mít žezlo v ruce déle
než tři měsíce a my se můžeme těšit na horké letní dny, zaměstnance obce čekají tradiční opravy
a úpravy koupaliště.
Víme, že i vy v jarních měsících máte spoustu práce s úpravou svých pozemků a následným
umístěním zeleného odpadu, zastupitelstvo obce pro vás připravuje dva kontejnery na tento druh
odpadu, které budou od začátku dubna v obci umístěny již trvale. Tradiční SVOZ odpadu se bude
konat ve dnech 23. – 24. března. V rámci třídění odpadu též bude v obci umístěn nový kontejner
na plechovky.
Neustále se snažíme zlepšovat životní prostředí naší obce. Někteří občané nám však tento
úkol poněkud znesnadňují vypouštěním odpadní vody mimo nové kanalizační stoky, což nejen
zatěžuje životní prostředí obce, ale i obtěžuje její obyvatelstvo. Z uvedených důvodů obecní úřad
plánuje vyzvat Odbor životního prostředí ke kontrole obce.
Nutné je též upozornit všechny majitele psů, aby při venčení svých mazlíčků dbali na obecní
vyhlášky. Nedávno byly v obci instalovány koše na psí exkrementy, které jsou vám plně
k dispozici. Žádáme vás tedy, abyste je využívali a neznečišťovali prostředí obce.
V polovině měsíce února naší obcí procházel průvod čítající 31 hlav našich sousedů i jejich
potomků v rozličných maskách. Letošní masopust, jehož součástí byla i večerní zábava, se opravdu
vydařil. Během večera se sálem kulturního domu linula hudba kapely Duo Carmen, stejně jako
hlasy výborně se bavících návštěvníků, kteří dorazili v počtu 71 platících osob. Součástí zábavy
byla i tombola, kde měli soutěžící možnost vyhrát fotoaparát, odšťavňovač či chutně vyhlížející
dort. Kapela, která hostům hrála k tanci i poslechu, v závěru večera vybrala nejhezčí masku.
Nejhezčí maska si pak mohla pochutnat na získaném dortu.

Jaro však není pouze obdobím, které s sebou přináší spoustu práce a starostí, ale i obdobím,
kdy se příroda probouzí ze zimního spánku a nás čekají krásné dny plné sluníčka, vůní a barev
všudypřítomných květů. Další příjemným průvodním znakem je i změna času, díky které si maličko
přispíme.

Pokud si chcete užít jaro v jeho plné kráse, máte možnost společně se svými sousedy
přivítat jarní rovnodennost zdravotní procházkou, která povede kolem známého Čertova
kamene, Roubené studánky až k Baronovi. Jestli vás tento nápad zaujal, stačí pouze dorazit
21. března v 10:00 k hospůdce Sklípek. Pořadatelé doporučují (pro osoby starší 18 let) si s sebou
kromě dobré nálady, fotoaparátu a špekáčku přibalit do batůžku i občerstvení silnějšího typu
(slivovice, svařák), aby jim cesta rychleji utekla. Zvažte také vhodnou obuv.
Na závěr tohoto „jarního“ vydání zpravodaje si ještě dovolujeme zmínit významnou událost
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, která se bude konat 29. března ve 14:00, a popřát vám příjemné prožití
velikonočních svátků!

24. ročník hobby a 1. ročník rybářského veletrhu
Hobby - veletrh nářadí a zařízení pro hobby a zahradu, rostliny a semena, stavebnictví, vytápění,
klimatizace, ekologie, komunální a úklidová techniky, zařízení a vybavení bytu, domu, potřeby pro
domácnost, elektrické spotřebiče, vaření a kuchyňské potřeby, hračky, modelářství, potřeby pro
sport a volný čas, chovatelství, propagační a dárkové předměty, textil, oděvy, doplňky.
Rybářský veletrh – produkční rybářství a zpracování ryb, rybářské potřeby a zařízení pro rybáře,
rybářské oblečení a obuv, krmení, nástrahy, návnady, mořský rybolov, rybářské svazy, školy,
rybářská literatura, časopisy, cestovní kanceláře se specializací na rybolov, gastronomie – rybí
produkty, foto, video, pobyt u vody, ostatní.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HLUBOKÉ MAŠŮVKY

pořádá v sobotu 16. května 2015 autobusový zájezd na veletrh hobby
a rybářský veletrh do Českých Budějovic.
Cena dopravy 250 Kč, vstupné do areálu výstaviště na místě 100 Kč (děti, studenti, důchodci nad
70 let – 60 Kč, rodinné 220 Kč). Zájemci, ať se nahlásí co nejdříve, nejpozději však do 29. března
u pana Josefa Kamaráda, čp. 145, tel: 605 456 048 nebo u pana Pavla Kamaráda, čp. 253.
Rezervace je platná po uhrazení ceny za dopravu.

Přehled o počtu obyvatel naší obce a jejím věkovém složení v roce 2014
Věk

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

0 - 10 let

58

50

108

Stav k 1.1.2014

404

396

800

10 - 20 let

40

35

75

Narození

+9

+2

+11

20 - 30 let

41

43

84

Úmrtí

-3

-2

-5

30 - 40 let

70

66

136

Přistěhování

+9

+10

+19

40 - 50 let

60

49

109

Odstěhování

-9

-18

-27

50 - 60 let

56

50

106

Celkový přírůstek za rok 2014

+18

+12

+30

60 - 70 let

46

46

92

Celkový úbytek za rok 2014

-12

-20

-32

70 - 80 let

28

34

62

Celkem změny za rok 2014

+6

-8

-2

80 - 90 let

8

13

21

Stav k 31.12.2014

410

388

798

90 - 100 let

3

2

5

410

388

798

40,11

41,46

40,77

Celkem
Průměrný věk

Oslavenci v únoru a březnu 2015
(od 75ti let výše)
Hasmanová Milada – 77 let, čp. 226
Benada Cyril – 77 let, čp. 123
Valášková Anežka – 76 let, čp. 238
Dohnalová Božena- 92 let, čp. 207
Petrželková Marie – 81 let, čp. 36
Plíšková Bohumila – 76 let, čp. 178
Bořilová Františka – 88 let, čp. 251

Kárl František – 81 let, čp. 22
Vaňková Marie – 81 let, čp. 132
Bartoň Antonín – 75 let, čp. 364
Kovaříková Anna – 75 let, čp. 189
Valášek Josef – 83 let, čp. 236
Tymeš Jiří – 75 let, čp. 182

Blahopřejeme!

Ze školních lavic
V únoru a březnu se toho jako vždy ve škole mnoho událo, a tak se vám opět připomínáme. U zápisu do
prvního ročníku bylo přijato 7 žáků. Pro příští rok tak bude počet dětí ve škole 30. Děkujeme rodičům
za důvěru a budeme se samozřejmě snažit, aby se jejich děti cítily ve škole dobře, byly spokojené
a měly dobré výsledky. Při příležitosti zápisu měli rodiče s dětmi možnost zapojit se do vyučování
v obou třídách školy. Byly uspořádány výstavy prací žáků družiny, kroužků a školní práce, především
prvňáků.
Děkuji zastupitelům obce, kteří pro tento rok opět uvolnili další finanční prostředky pro školu.
Byl za ně nakoupen nový nábytek do obou tříd mateřské školy a do oddělení školní družiny. Děkujeme
rodičům i ostatním občanům za sběr papíru.
V mateřské škole proběhl screening zraku. Na vyšetření byla objednána soukromá firma,
abychom předešli některým skrytým vadám u dětí.
9. února se děti fotily na téma Jarní okno. Fotografie bývají velmi pěkné, proto každý rok fotíme
se stejnou brněnskou firmou. Rodiče si nemusí fotky odebrat a platit, pokud je nechtějí, rozhodnou se až
podle výsledků práce fotografa.
22. ledna proběhl ve školce pruhovaný den. Nadále probíhají lekce dopravní výchovy pro školáky.
V dubnu bude poslední, jízda na kole. Divadelní představení bylo ve Znojmě 17. 2. a 10. 3. V únoru
byly jarní prázdniny, tak jsme toho víc nestihli.
V březnu nacvičujeme tance na karneval, bude 15.3. Děti si chystají masky, rodičům děkuji za
pomoc při přípravě. Pokud byste rád ještě někdo přispěl do tomboly, uvítáme to.
Děkujeme rodičům za sponzorské dary, bylo koupeno rádio do ZŠ, stavebnice a hry do družiny
i školky.
Naši šikovní zpěváci se předvedli nejen v den zápisu do 1. třídy, ale i v kostele, kde zpívali při
svatebním obřadu. Připomenu i vystoupení v rádiu minulý měsíc, abych poděkovala p. učitelce Freyové
a zakončila tím, že jsem pyšná na práci všech zaměstnanců školy a výsledky dětí.
Mgr. Alena Kratochvílová, ředitelka školy

Sportovní dění v naší obci – fotbal
Muži: I v únoru pokračovala fyzická příprava na jarní sezónu. V měsíci březnu budou muži již trénovat
na fotbalovém hřišti. Naplánované jsou 2 přátelské zápasy, a to 15. 3. od 15:00 v Trstěnicích a 22. 3.
od 14:00 v Havraníkách. První mistrovský zápas hrajeme 4. 4. v 15:30 v Únanově.
Přípravka: Po trénincích v tělocvičně v Příměticích budou následovat tréninky každý pátek od 16:30
na hřišti a to od 20. března 2015. Přípravný zápas sehrajeme pravděpodobně s týmem Mikulovic
5. dubna. První mistrovské zápasy nás čekají 11. dubna v Suchohrdly u Znojma.
Zdeněk Žák
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