prosincový
2011
(s přílohou)
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Vážení spoluobčané, vážení Mašůváci! Je konec roku, čas bilancování a čas pohody,
kdy se ohlížíme za tím, co bylo, a přemýšlíme nad tím, co bude. Jako zastupitelé jsme se
snažili obrovským nástupem vyřešit aspoň nejpalčivější problémy, které jsme cítili jako nutné
k okamžitému vyřešení. Nehodlám je zdůrazňovat a vyčítat právě nyní. Jen bych si přál,
abychom toto tempo udrželi a za přispění Vás občanů obec maximálně zvelebili.
Děkuji všem za podporu, shovívavost a trpělivost, kterou jste nás podrželi. Přeji Vám
všem, abyste letošní Vánoční svátky prožili v klidu, pohodě, a se svými blízkými. Do
následujícího roku 2012 přeji všem pevné zdraví, hodně štěstí a tolerance. Při plánech, které
máme do budoucna, je budeme všichni potřebovat.
Za všechny zastupitele a zaměstnance obecního úřadu se těším na další roky
spolupráce s Vámi
Ing. Jiří Malec, starosta
13.prosince se uskutečnilo zasedání zastupitelů za nejnižší účasti občanů – 10 ti osob.
Vzhledem k tomu, že byly projednávány nové obecní vyhlášky, si nedovedeme tuto neúčast
zdůvodnit. Budeme Vás tedy stručně informovat ve zvláštní příloze tohoto čísla. Samozřejmě
jejich plná verze je vyvěšena u obecního úřadu na informační tabuli a na internetu.

POZOR POZOR POZOR
Soutěž!
Vyhlašujeme soutěž: o nejhezčí vánoční
vhazujte do obecní schránky nebo
čísle vyhodnotíme, která vánoční
líbila nejvíce.

výzdobu. Svoje typy (rodina, dům č.p.)
zašlete emailem. Dle ohlasů v příštím
atrakce se vám v naší obci letos

Více informací na našich internetových stránkách:
www.hlubokemasuvky.cz

Koupaliště
Starosta podrobně rozebral letošní provoz koupaliště. Před zahájením provozu bylo
nutné opravit stěny bazénu a jeho dno. Bylo rovněž opraveno sociální zařízení,
opravena dřevěná stojka a svody, opraveno čerpadlo a hadice. Věříme, že
v příštím roce již nebudou náklady na opravu bazénu tak vysoké. Zima
prověří… Koupaliště i přes počáteční nepřízeň počasí navštívilo celkem 2 060
osob, což nám vyneslo 41 356,- Kč, z nákupu chemie ještě zbylo 8 sudů do příští
sezony. A že všem u vody dobře trávilo, svědčí i to, že se prodalo zboží v celkové hodnotě 63
295,- Kč.
Celkově nebylo koupaliště ziskové, ale jistě si nikdo z nás nedovede představit léto
bez koupaliště. Vždyť se k nám sjíždějí návštěvníci z okolí, kteří mu dávají přednost před
Pohodou v Únanově a koupalištěm ve Znojmě.

Dětské hřiště
Rovněž
starosta blíže vysvětlil vyšší náklady spojené s budováním
dětského
hřiště. Hlavní příčinou jsou nepředpokládané náklady vzniklé
s úpravou podloží, jako je odstranění původní skládky a dovoz zeminy, které se vyšplhaly cca
na necelých 82 tis. Kč. Samotná herní sestava, její výroba a kompletace, přišla na pouhých
necelých 52 tis Kč. Skluzavka na 10,5 tis. Kč. Dalšími náklady by se dalo pokračovat, tohle je
výčet největších položek. Chybí nám malovací tabule, kterou z části zakryjeme stojan na
sušení hasičských hadic, a osázení rostlinami. Zatím je zde jen ptačí zob, který je vysázen
z části kolem oplocení. Pracujeme na odstranění nedostatků, abychom mohli požádat o
certifikaci, jejíž předběžná cena bude cca 15 tis. Kč.
Vidíte, že náklady jsou opravdu značné, i když jsme část získali darem od Lesů ČR.
Požádali jsme občany o sponzorský dar, který ke dni konání schůze činil 8 840,- Kč.
Upozorňujeme, že i nadále můžete podle svého uvážení přispět na dětské hřiště
v jakékoliv výši. Děkujeme.

Společenská kronika
Oslavenci v prosinci 2011
(od 75ti

let výše)

Marie Veselá - 83 let, čp, 144
Jaroslav Štětina – 88 let, čp. 42
Josef Neuman – 77 let, čp. 4
Karel Vodák – 81 let, čp. 236
Marie Adámková – 76 let, čp. 134
Štěpánka Freyová – 87 let, čp. 94

Blahopřejeme

Náboženské okénko: vánoční svátky prožívané v kostele
24. prosince od 8:00 hod. je možné si odnést domů z kostela betlémské světlo. V 13:45 hod. otevření
Betléma v kostele, poezie, modlitby a zpívání koled. Půlnoční mše svatá ve 24:00 hod., zpívá smíšený
sbor z Mikulovic. Od 23:30 hod. koledy před kostelem. Po mši přenesení Jezulátka z kostela do
Jesliček.
Boží hod vánoční - neděle 25.12. mše svatá v 9.30 hod. Svátek sv. Štěpána - pondělí 26.12. mše
svatá v 9.30 hod., ve 14.00 hod. koledy u Betléma v Lurdské jeskyni.
Pátek 30.12. Svátek sv. Rodiny mše svatá v 17.00 hod.
Sobota 31.12. p. sv. Silvestra - poděkování za uplynulý rok v 17 hod.
Slavnost Matky Boží P. M. - Nový rok 1.1.2012 - mše svatá v 9.30 hod.
Měsíční pouť - 258. již tradičně 7.ledna 2012 v 15.00 hod. a v 17.00 hod.

Knihovna zve k návštěvě v novém roce
Staňte se registrovaným stálým čtenářem. Registrace i zapůjčení knih a časopisů zcela zdarma,
k dispozici je též počítač s internetem. V letošním roce registrováno pouze 36 čtenářů. Není to málo
na naši obec?
Novinky v naší knihovně: čtyřdílní sága Stmívání (The Twilight Saga) od Stephenie Meyer, Sofiina
volba od Williama Styrona, Bílá Masajka od C. Hofmannové, Vánoční koleda od CH.Dickense, Moje
planeta od Antoine de Saint-Exupéry, Andělé a démoni od Dana Browna, šestidílný Můj život od
Vlasty Javořické nebo Opiju tě rohlíkem od Simony Monyové.
Od 3.12.2011 k dispozici 150 svazků z výměnného fondu Městské knihovny Znojmo (romány,
detektivky, dětská literatura, dětská jazyková literatura).
Pro žáky a studenty jsou v knihovně k dispozici některé tituly v rámci povinné četby, uvádíme
například:
Twain, Mark: Dobrodružství Toma Sawyera, Dobrodružství Huckleberyho Finna
Puškin, Alexandr Sergejevič: Piková dáma, Kapitánská dcerka
Hugo, Victor: Bídníci
Dickens, Charles: Oliver Twist
Čapek, Karel: Kapesní povídky
Hrabal, Bohumil: Slavnosti sněženek
Škvorecký, Josef: Prima sezóna
Viewegh, Michal: Výchova dívek v Čechách, Báječná léta pod psa
Jirásek, Alois: Staré pověsti české
Erben, Karel Jaromír: Kytice
Děti, které navštěvují knihovnu, mohou přinést namalované obrázky na téma: "Moje oblíbená
kniha". Všechny obrázky pak budou v knihovně vystaveny. Nejhezčí obrázek získá knižní cenu.
Těšíme se na malé čtenáře.
V sobotu 24.12. a 31.12. bude knihovna uzavřena.
Více informací na našich internetových stránkách: www.knihovnahlubokemasuvky.estranky.cz

Ze školních lavic: první čtvrtletí školního roku za námi
První čtvrtletí letošního školního roku je za námi. Všichni žáci ZŠ úspěšně absolvovali
plavecký výcvik, dva žáci se dokonce umístili na předních místech závěrečné soutěže. Učitelé
se snaží oživit vyučování nejrůznějšími akcemi:
V říjnu ve škole proběhl den naruby, kdy se žáci i učitelé do školy dostavili převlečení za
opačné pohlaví.
Odehrál se i den červený a dýňový. Žáci soutěžili, kdo bude mít na sobě nejvíce kusů
červeného oblečení a doplňků, vyřezávali dýně, hráli hry a zažili spoustu legrace.
Školu a školku navštívilo kouzelnické duo Waldini a loutkové divadlo. Adventní čas ve škole
a školce provoněly medové perníčky, které děti vykrajovaly a zdobily.
Krásná výtvarná díla vznikla pod vedením odborníka na enkaustiku - malování horkým
voskem.
V sále kulturního domu vystoupili žáci s pohádkovým pásmem písní a básní pro důchodce.
V minulých dnech proběhly vánoční besídky v obou třídách mateřské i základní školy, které
svým obsahem, atmosférou i závěrečným rozbalováním dárečků nakazily všechny přítomné
tou pravou vánoční náladou.
Pokud jste v úterý 20. prosince večer pozorovali na obloze
větší počet hořících barevných objektů, pak vězte, že to byly
lampiony štěstí, které vzlétly ze školní zahrady a zakončily
poslední besídku.
Fotky nejen z těchto akcí naleznete ve fotogalerii na webových
stránkách školy http://zsmasuvky.ic.cz.

Sportovní okénko
Poslední fotbalové zápasy podzimní části sezóny:
16.10. 15:00 Hl. Mašůvky - TJ Slatina 4:1
22.10. 14:30 Starý Petřín - Hl. Mašůvky 8:2
30.10. 10:15 Hl. Mašůvky - IE Znojmo C 2:0
06.11. 14:00 Hl. Mašůvky - Vranov n.Dyjí 10:1
13.11. 13:30 Hl. Mašůvky - Olbramkostel 4:1
Po dlouhé době náš tým přečká zimní přestávku v horní části tabulky (aktuálně 5.místo!).
Díky letním posilám a kvalitní přípravě jsme sehráli pár velice povedených zápasů. Jsme si
ale vědomi, že je stále co zlepšovat. Děkujeme fanouškům, kteří nás podporovali. Přejeme si
do nového roku alespoň stejné výkony jako doposud, žádné zranění a nové fanoušky.

Zvláštní poděkování
Poděkování přispěvovatelům Zpravodaje. Bez nich by tento ročník vycházel jen stěží. Ještě
jednou děkujeme, těšíme se na další spolupráci v příštím roce a na neméně zajímavý obsah!
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