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Prázdniny utekly jako voda a začíná opět škola….

Mimořádně teplé počasí na konci srpna lákalo sice ještě k vodě, ale chladná rána již
naznačují blížící se podzim.
Během letních měsíců proběhlo několik akcí v naší obci, kterých se mnozí z občanů
zúčastnili. Všichni jsme tak nějak odpočívali a sbírali síly do příštích měsíců.
Koupaliště bylo i přes malé potíže stále v sezónním provozu, který je od měsíce září
ukončen. Doufáme, že byli všichni návštěvníci náležitě osvěžení a do malebného údolí se
budou s chutí vracet.
Práce na cestě na Nivách pokračují (na některých místech i opakovaně). Je tedy jisté,
že zde již letošní podzim holínky zapotřebí nebudou. V řešení jsou dále místní úpravy
provozu na vybraných pozemních komunikacích (dopravní omezení).
Konečně nám i svítí včas večer světla po vesnici. V lokalitě ve Svatoňovci (směrem na
koupaliště) jsme k prováděné rekonstrukci dostali rozhodnutí o umístění stavby veřejného
osvětlení.
Knihovna našla svoje nové místo v horním patře školy. I přes veškeré potíže spojené
s jejím náhlým přemístěním věříme, že bude opět v pohodě sloužit našim občanům. Budova
hasičské zbrojnice tak bude jistě brzy připravena k předání místním hasičům.
Stavba dětského hřiště v centru obce je též v plném proudu. K nahlédnutí na obecním
úřadě je plán výstavby. Výroba části vybavení z masivního dřeva byla již dokončena. Více
informací naleznete brzy v samostatné příloze Zpravodaje společně s výzvou o sponzorský
dar na zakoupení zeleně – i Vy se tak budete moci podílet na zkrášlení obce.
Zvláštní prosba k ženám z nové zástavby v lokalitě na Nivách: z důvodu opakovaných
technických závad Vás žádáme, abyste své intimní hygienické potřeby nevhazovaly do
kanalizačních odpadů. A to nejen vložky, ale ani jinou netkanou textilii! Dochází k ucpávání
přečerpávací stanice, jejíž čištění stojí nemalé náklady. Děkujeme za pochopení.

Více informací o dění v naší obci, včetně fotografií z některých akcí, naleznete na našich
internetových stránkách:
www.hlubokemasuvky.cz

1. září 2011 v 8,oo hod. (společně s MŠ)
slavnostní zahájení školního roku 2011/2012
Do MŠ je zapsáno 32 dětí, budou rozděleni do dvou tříd.
Učit je bude paní učitelka Blanka Jílková a slečna učitelka
Bc. Blanka Jílková ml.
V ZŠ je zapsáno 19 žáků do 4 ročníků. Učit je bude
Mgr. Hana Gürtelschmidtová a Mgr. Alena Kratochvílová.
Ve školní družině je pí. vychovatelka Hana Dohnalová.
O úklid se bude starat pí. Eva Bořilová a školnicí je
pí. Bronislava Holinská. O stravování žáků, personálu školy
a ostatních zájemců se postará pí. Jana Szczurková.

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

Marie Vodáková - 88 let, čp, 100
Růžena Stehlíková – 81 let, čp. 74
Miroslav Tunka – 78 let, čp. 190

Blahopřejeme
Sportovní okénko
Dne 13.8. začala další sezóna našim fotbalistům. Přes prázdniny došlo
k posílení týmu, hráči absolvovali náročnou přípravu, což se projevilo
na herním výkonu celého mančaftu. Vyzýváme občany k návštěvě
našich domácích (i venkovních) zápasů, ať je letošní sezóna úspěšnější i
s přispěním našich fanoušků.
Výsledky v měsíci srpnu:
13.8 Olbramkostel - Hl. Mašůvky 0:10
20.8 Hl. Mašůvky - Přímětice B 3:4
27.8 Blížkovice B. - Hl. Mašůvky 3:2

Okénko do historie Hlubokých Mašůvek
Budova č.p. 3 - "stará" škola
Podle uváděných dokumentů byla škola v obci zřízena
jevišovickou vrchností v r. 1744. Do té doby dětem
z Hlubokých Mašůvek nezbývalo, než putovat za vzděláním do
Přímětic, kam patřily i farností. Kolik dětí tam docházelo, to
nevíme.
V r. 1744 byla u kostela postavena fara, aby zde mohl kněz trvale přebývat. Pro kostelní
službu bylo zapotřebí také kostelníka, muže s jistými znalostmi a schopnostmi pro pomoc
v duchovní správě. Proto dala vrchnost zbudovat vlevo od kostelíka světničku, kuchyňku a
dřevník pro kostelníka. Podle tradice, která je zaznamenána v kronice, byl právě v té době
v pavlickém špitále (dnes bychom řekli starobinci) muž, který „jen trochu čísti a psáti uměl“
a byl ještě natolik zřejmě zdravotně způsobilý, že jej jevišovická vrchnost (hrabě Jan Ugarte)
mohla pověřit bydlením v domečku u kaple v Mašůvkách a kostelnickou službou. Za tuto
práci dostával jako plat dvojnásobek toho, co na něho příslušelo ve špitále v Pavlicích. Dítky,
které se na něho obracely, učil základům čtení a psaní. Za učebnu sloužila malá světnička o
šesti lavicích pro třicet dětí, měla tři okna a v zimě byla vytápěna z chodby. V této chaloupce
bydlel také učitel. Pro pokročilý věk a malou odměnu zanechal této služby (pravděpodobně
v r. 1766) a vrátil se snad do pavlického špitálu.
Protože stav domečku postaveného pro kostelníka byl v žalostném stavu, vlhký a více
podobný vězení, došlo v r. 1802 ke stavbě nové budovy, která byla rozšířena, rozdělena
chodbou na část s učebnou (místnost 8m x 9m se třemi okny k západu a čtyřmi k severu) a na
část sloužící za byt pro učitele. Pro stále narůstající počet žáků byla v r. 1893 provedena
z dosavadního bytu pro učitele přístavba druhé učebny a ze zbývající části učitelova bytu byl
zřízen byt pro podučitele, protože škola byla rozšířena na dvojtřídní. Přístavba, která si
vyžádala náklad 1 000 zlatých, byla zahájena 17. července a již 17. října byla nová třída
vysvěcena farářem P. Františkem Čiháčkem. Počet žáků školy stále vzrůstal (až na 140),
školní budova již byla nedostačující. Proto byla v r. 1923 postavena nová jednopatrová
budova v jihozápadní části obce. Z celkových nákladů 266 874 Kč uhradil jevišovický
velkostatek 180 000 Kč, obec 46 874 Kč a 40 000 Kč činila subvence zemského výboru.
Školní budova byla vysvěcena 25. listopadu 1923 za účasti významných hostů, přítomen byl
také Wilhelm Offenheim, který byl téhož roku jmenován čestným občanem Hlubokých
Mašůvek. Vyučování zde bylo zahájeno 12. května 1924.
"Stará" školní budova byla ve veřejné dražbě v r. 1925
odprodána Františku Bauerovi, řídícímu učiteli, za 35 010 Kč a
sloužila nadále jako obytné stavení pro jeho rodinu. Peníze,
získané za prodej budovy č. 3 použila obec na splátku úvěru na
stavbu nové školy. V r. 1970 byla na budově bývalé školy
odhalena pamětní deska Františku Bauerovi (1870 – 1954),
příteli básníka Otokara Březiny, vynikajícímu hudebníkovi,
varhaníkovi ve zdejším kostele. O budovu, která je kulturní
památkou č.8162, pečuje Ing. Zdeněk Bauer (vnuk Fr. Bauera)
s manželkou a využívají ji k častým pobytům ve zdejší obci.
(pokračování v dalším čísle Zpravodaje) Zdeněk Adámek

INFORMACE OBČANŮM
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - zastoupené Mgr. Jakubem Stárkem, spolu
s Organizací pro hospodářskou splupráci a rozvoj (OECD) bude prostřednictvím společnosti
SC & C spol. s r. o. – zastoupené Mgr. Janou Hamanovou, provádět výzkum v naší obci.
Název projektu – „Mezinárodní výzkum dospělých – Předpoklady úspěchu v práci a v životě
(PIAAC). Laicky pojato – v obci bude osloveno 40 domácností a požádáno o odpovědi
týkající se vzdělání a jeho uplatnění. Dotazovány budou osoby od 16 – 65 let.
Období výzkumu: září 2011 až březen 2012.
Výše jmenovaní zástupci nás požádali o oznámení konání výzkumu místním občanům. Akce
je celorepubliková. Vážení občané, je jen na Vás, jak se k tomuto výzkumu postavíte.
V každém případě nejste povinni nikoho pouštět do svých domovů. Klidně odpovídejte
před svým domem nebo z okna.
Buďte proto obezřetní a ověřte si tazatele na OÚ. Více informací můžete získat na
http://www. piaac.cz a http://www.scac.cz/piaac.

VÝLUKY A UZAVÍRKY
Elektrická energie:
Kdy: 8.9.2011 od 7:00 do 17:00 Kde: Hluboké Mašůvky, Kravsko, Plenkovice, ZnojmoMramotice, Znojmo-Přímětice
Kdy: 15.9.2011 od 7:30 do 16:30 Kde: Hluboké Mašůvky
Proč: z důvodu plánovaných úprav na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací. E.On Česká republika, s.r.o.
Cesty:
Výstavba nové komunikace silnice na Nivy: po dobu prací omezen provoz.
Rekonstrukce silnice nad hřištěm: uzavírka od Přímětic (objížďka přes Plenkovice) dle
předpokladu nejpozději do poloviny září.

PROSTOR PRO VÁS
Chcete výhodně inzerovat? Chcete spoluobčanům něco sdělit? Zde je místo pro Vás.
Informace od obyvatelů obce jejím obyvatelům.
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