2011
Vážení občané, dostává se Vám do rukou prázdninové dvojčíslo našeho
Mašůveckého zpravodaje.
Ve středu 27. července v 19,00 hod. se koná zasedání zastupitelstva obce. Zveme všechny
občany se zájmem o dění v obci. Program zveřejněn pravidelně ve vývěsní skříňce
a na internetu.
Přinášíme několik informací:
- Pochůzí násep na hřiště a hřbitov je již v provozu. Věříme, že si zvyknete tento
provizorní chodník (zatím jako dočasná stavba) používat. Rozhodně je chůze tudy
mnohem bezpečnější než po silnici. Šíře náspu je 2.80 metru (v pochůzí části 2 metry),
celková délka je 325 metrů.
- Úprava cesty na Nivy je v plném provozu. Přístup, zvláště pro větší auta, je možný
cestou ve spodní části zástavby, která navazuje na cestu „řadovkou“.
- Začaly přípravné práce na vybudování dětského hřiště. Peníze, které jsme dostali
darem, již máme na účtu. Práce zahájeny, provedena základní skrývka zeminy,
doprovodnou projektovou studií se zabývá Ing.Krejčí. Pro realizaci využito i dřevo
z okolních lesů.
- Zateplení školy začíná být v koloběhu. „Zaspal“ pracovník OPŽP. Práce již měly
dávno začít. Bohužel „úřednický šiml“ je stále složitější. Můžeme jen doufat, že se
začne s pracemi ještě o letošních prázdninách.
- Proběhla soutěž hasičů – O pohár starosty obce. Tohoto klání se zúčastnilo 9 družstev,
z toho bylo jedno družstvo žen. Naše obec měla postavena na startu dvě družstva,
z nichž se jedno umístilo na krásném druhém místě a druhé skončilo na sedmé příčce.
- S úspěchem proběhl sběr elektroodpadu, který se dle zájmu bude ještě letos opakovat.
Tříděním odpadu společně šetříme za jeho likvidaci.
- V druhé polovině srpna by se mělo začít s kanalizací. Že bychom se konečně dočkali?
- Byli nám k měsíci srpnu schváleni 3 pracovní pozice VPP. Zájemci nechť se blíže
informují na obecním úřadě.
Na webových stránkách obce můžete navštívit mj. i pravidelně aktualizovaný foto archív
ze společenských akcí.
www.hlubokemasuvky.cz

INFORMACE OBČANŮM
Na podporu dětského hřiště dáváme na vědomí:
Každá rodina může finančně zasponzorovat strom nebo keř
zde umístěný, na kterém pak bude tabulka s jejím jménem.

Koupaliště otevřeno
provoz zajištěn (dle počasí) od 28.června
od 10,00 do 20,00 hod.
Občerstvení zajištěno.

Knihovna
K dispozici je celkem 3465 svazků naučné, krásné i společenské literatury.
Počítač s veřejným přístupem k internetu. Registrace i výpůjčky
čtenářům jsou poskytovány zdarma (čtenář hradí
pouze náklady na knihu nebo časopis při ztrátě).
Od 25. 6. 2011 k dispozici Kronika obce 2010.
Otevírací doba: sobota 13.00-15.00
Více na: www.knihovnahlubokemasuvky.estranky.cz

Sportovní okénko
O prázdninách se nehrají kvalifikační zápasy. Poslední výsledky jsou
05.06. Hl. Mašůvky - Chvalovice B 0:3
11.06. Štítary B - Hl. Mašůvky 4:0
19.06. Hl. Mašůvky - Blížkovice B 1:4
Sezóna již skončila a naše mužstvo se umístilo na jedenáctém místě tabulky. Získali
jsme 20 bodů, za 6 výher a dvě remízy. I když skóre bylo děsivé 48:98, byly i horší týmy.
Doufejme, že se příští sezónu náš tým zvedne a dosáhne lepších výsledků. A také věříme, že
přes nově vybudovaný přístup na hřiště kolem hlavní silnice bude přicházet na zápasy více
domácích fanoušků.

Společenská kronika
Oslavenci v červnu 2011
(od 75ti let výše)

Libuše Ševčíková – 75 let, čp. 220
Jan Škvareniak – 84 let, čp. 224
Ferdinand Sklenář – 78 let, čp. 139

Blahopřejeme

Oslavenci v červenci 2011
(od 75ti let výše)

Marie Slonková – 83 let, čp. 202
Jaroslav Ševčík - 77 let, čp.220
František Stehlík – 95 let, čp. 23
Drahoslava Tunková – 75 let, čp.190
Josef Petrželka – 83 let, čp. 36
Marie Chroustová - 75 let, čp. 141

Blahopřejeme

Camping Country Hluboké Mašůvky ve spolupráci s MAS Živé Pomezí
Krumlovsko-Jevišovicko pořádají

1. Malý Jarmark Řemesel
Konat se bude v sobotu 30.7.2011, od 9.00 do 13.00 hodin. Uvidíte ukázky
uměleckého kováře, řezbáře, krajkářky, hrnčíře, předení ovčí vlny na kolovratu a
další ukázky výrobků zručných rukou.

Modelcity Hluboké Mašův
Mašůvky
ůvky
7. ročník setkání Mojehobby
30. 7. 2011 - po celý den

Sedmý ročník volného modelářského a společenského setkání. Je vítán každý,
s jakýmkoliv modelem i bez. Létání je zcela volné, dle vzájemné domluvy
a kanálů.
Pravidelný program naleznete na www.modelcity.cz
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