lednový
2012

Leden jasný, roček krásný.
Dne 17. ledna proběhlo první veřejné zasedání obce za účasti 21 občanů.
Hlavním bodem jednání bylo odsouhlasení záměru podpisu dotací na zateplení a výměnu oken
ZŠ a MŠ v naší obci. Podrobné seznámení občanů, čeho a v jaké výši se budou týkat dotace a
do jaké míry musí obec zabezpečit úhradu sama, viz. následující:
• Na zateplení budovy a výměnu oken se počítá s celkovými náklady 3 046 285,- Kč.
• Z této částky činí podpora od Ministerstva životního prostředí ČR a Fondu životního
prostředí ČR 1 994 795,- Kč. Ostatní si musíme dofinancovat sami.
• K dnešnímu dni nás již vyřizování stálo cca 400 000,- Kč, od ČS a.s. jsme zaúvěrovali
částku 450 000,- Kč. Jednoduchými počty lze spočítat, že minimálně přes 200 tis. bude
činit dofinancování z rozpočtu na příští rok.
• Co je hlavní – podpisem, který jsme odsouhlasili, se začne s přípravnými pracemi již
v červnu letošního roku (tj. stavba lešení apod.) tak, aby nástupem prázdnin mohly práce
začít již v plném proudu.
• Schválení záměru vyhlášení konkurzu na místo ředitelky ZŠ. Období funkce, na základě
nového školského zákona, je šestileté.
Starosta dále vysvětlil, jaké problémy provází započetí prací druhé etapy odkanalizování obce.
• Termín přibližného začátku prací – duben 2012.
A dále výběrem:
• Zamítnutí prodeje veřejného pozemku „Na Pelánově kopečku“ vedle budovaného
dětského hřiště.
• Zamítnutí záměru umístit dřevostavby na obecním pozemku (s betonovými základy)
vedle areálu letiště Model City.

Výsledky soutěže O nejhezčí vánoční ozdobu r. 2011:
právě jeden platný hlas
rozhodl, že vítězem pro rok 2011 se stává
„Vanoční ozdoba horní autobusové zastávky“.
Obecnímu úřadu tímto za zvláštní vánoční instalaci děkujeme.

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

Obecné informace
V sobotu 21. ledna se uskutečnil Hasičský ples. Tradičně byl zahájen
promenádou hasičů, které jsme mohli vidět v nažehlených uniformách a
ponejvíce s jejich lepšími polovičkami. Na plese bylo 88 platících
návštěvníků, mezi přítomnými se rozešlo celkem 550 lístků a rozdělilo se
včetně slosovatelných vstupenek 77 cen. Nejlákavější nabídkou byla již
tradičně televize. Dobře utajený informační zdroj hlásí, že na hašení byla
nejvíce používána kořalenka, samozřejmě za použití i jiných hasících
tekutin.
Další připravovanou akcí hasičů je již

25. 2. ve 20 hodin v KD Maškarní bál.
Tomu bude již tradičně předcházet maškarní rej po vesnici,
který začne v dopoledních hodinách. Sraz masek v 9,00 hod. Pod Lipami.
Zveme všechny občany, přijďte se pobavit
Práce na přípravě dětského hřiště stále pokračují. Chtěli bychom je na
jaře letošního roku již dát dokončené dětem. Sponzorský příspěvek se
zatím nezvětšil a činí stále 8 840,- Kč.
I nadále můžete podle svého uvážení přispět na dětské hřiště
v jakékoliv výši.
Děkujeme

Náboženské okénko
2.února v 18,00 hod. - oslava svátku „Hromnic“, požehnání svíce.
4. února - tradiční měsíční pouť - v 15,00 hod. německá mše, v 16,00 hod.
u Lurdské jeskyně setkání u ohně (spálení vánočních stromů, občerstvení),
v 17,00 hod. vrácení Jezulátka do chrámu. Po tomto obřadu začne poutní
mše svatá, celebruje P.Marek Vácha,studentský kaplan z Prahy.
12. února v 16,00 hod. - Lázeňský hostinec, přednáška „Křesťan a krize“,
přednáší Ing. Pavel Jajtner, bývalý velvyslanec ČR. Srdečně jsou zváni všichni občané

Oslavenci v lednu 2012
(od 75ti let výše)

Marie Kalendová - 85 let, čp, 252
Anežka Heimlichová – 87 let, čp. 98
Marie Vítková – 77 let, čp. 195
Miroslav Stehlík – 88 let, čp. 15
František Svoboda – 84 let, čp. 234

Blahopřejeme

Okénko do historie Hlubokých Mašůvek
V prosincovém Zpravodaji jsme si
připomněli události v naší obci, které
souvisely s letopočty končícími číslicí "1".
Vraťme se zpět k historii dalších objektů na
Mariánském náměstí:
Míjela léta a s nimi se měnil
postupně vzhled Úlehly, jak byl původní
název náměstí.
V roce 1905 byly na celém volném
prostranství vysázeny lípy.
V roce 1905 zakoupili dům č. 101
manželé Josef a Antonie Sýkorovi, od nich
16.9.1922 Josef a Rafaela Freyovi. Po
jejich úmrtí se v r. 1960 stali vlastníky
sourozenci Ivo Frey a Zdeňka Krátká, od
nich v r. 1965 zakoupili budovu Stanislav a
Marie Vodákovi. Od r. 1972 patřila jejich
dědicům, od r. 2004 zde bydlí manželé Jan
a Helena Tůmovi.

Objekt byl od své výstavby
využíván dlouhá léta především jako
hostinec, v některých obdobích zde byla
umístěna i prodejna masa. Součástí bylo i
hospodářské zázemí, kuželna, obytné
místnosti, výčep a taneční sál, v němž se
hrávala divadelní představení, v letech 1949
– 1965 zde bylo umístěno kino (promítalo
se každou středu, sobotu a neděli). V 60.
letech minulého století byl pro havarijní
stav stropu provoz nějakou dobu uzavřen a
byl znovu obnoven až po nutné úpravě.
Sloužil pak jako tělocvična pro místní školu
a později opět jako hostinec.
V r.
1961
převzal
objekt
Československý stát, v r. 1970 Lidové
spotřební družstvo Jednota. V r. 1991 byl
objekt vrácen jako restituce dceři
posledního majitele Otilii Milerové, od níž
jej v r. 1996 zakoupil Petr Salát.

K domu č. 101 patřila stodola,
postavená jevišovickou vrchností v roce
1831. Byla zbořena a na jejím místě byl
v r.1963 postaven rodinný dům č. 229
manželů Josefa a Jiřiny Haškových.

Současný majitel provedl různé
vnitřní i vnější úpravy budovy, z bývalého
tanečního sálu byla zřízena prodejna
náhradních dílů nákladních automobilů,
další část sloužila jako pohostinství.

V r. 1890 byl postaven u silnice
v západní části Úlehly hostinec č. 120.
Prvním majitelem byl Josef Karl (*1849
+1943). Na Štědrý den 24. prosince 1924
zničil požár celou střechu hostinské
budovy. Dalšími majiteli "Borkovy
hospody",
jak
byla
mezi
lidmi
pojmenována, byli v r. 1924 Josef Černý a
Alžběta, od nich koupili hostinec v r. 1925
Vilém a Božena Rothovi z Mikulovic a od
r. 1938 byla majitelkou hostince Marie
Čapounová z Vranova nad Dyjí.

V r. 2009 byla zahájena komplexní
přestavba celé budovy, která byla ukončena
v závěru roku 2011. 25. prosince byl po
náročných úpravách budovy č.p. 120
otevřen v těchto prostorách Music Club
Boomerang.

Na snímku "Borkova hospoda" v r. 1929
Pokračování v dalším čísle Zpravodaje. Zdeněk Adámek, kronikář

Knihovna Hluboké Mašůvky vás zve k návštěvě i v roce 2012
A nabízí ochutnávku titulů, které v prosinci došly v rámci vyměnného fondu ze Znojma (cca
150 titulů), jmenovitě výběrem:
Naučná literatura:
100 nej léčivých potravin
Kaktusy
Jiřina Bohdalová v kuchyni
Zázračný med
Superautomobily
Pokojové rostliny
Tajné dějiny snění
Reflexologie
Lásky a sňatky Habsburků
Valašská kuchařka
Zahradní krby a grily

Beletrie:
Pomoc, chce si mě vzít! (Abecassis, Agnes)
Zlatý věk (Ajvaz, Michal)
Válka stínů (Berenson, Alex)
Tanec rabů (Bonhardová, Nina)
Tajemství svaté krve (Carter, Robert)
Nesmíš mě opustit (Courths, Mahler)
Vášeň a iluze (Delinsky, Barbara)
Příběh dvou měst (Dickens, Charles)
Ošklivá vévodkyně (Feuchtwanger, Lion)
Poslední soud (Frýbort, Pavel)
Tajemství Chimneys (Christie, Agatha)
Past na Popelku (Japrisot, Sebastien)
Tři muži ve člunu (Jerome, K.)
Paganiniho smlouva (Kepler, Lars)
Labyrint světa a ráj srdce (Komenský, Jan Amos)
Kletba v Marinci (Pittnerová, Vlasta)

Literatura pro mládež:
Veselá matematika
Mladý pozorovatel
Čtenářský slovník pro nejmenší
Pojď se učit anglicky
Holky v kalhotách
Čarodějka Issy
Zpívající psíci při měsíci
Čtyři a půl kamaráda
Rošťák Bertík
Myška Miška učí
Pohádka z lesní mýtinky

Více informací na internetových stránkách: www.knihovnahlubokemasuvky.estranky.cz

Ze školních lavic
26.ledna se uskutečnil den otevřených dvěří a zápis žáků do první třídy
31.ledna v úterý dostanou žáci pololetní vysvědčení
3.února budou pololetní prázdniny, na které navazují prázdniny jarní (od 6. do 10.února)
Slovo učitele: „Ve čtvrtek 26. ledna se uskutečnil den otevřených dveří a zápis žáků do první třídy.
Zúčastnili se 3 předškoláci se svými rodiči. Škoda, že se nepřišli podívat i rodiče dalších předškolních
dětí z naší obce. Výuka sice probíhá ve spojení dvou ročníků, ale vzhledem k počtu dětí ve třídě je
skutečně individuální. Rodinné prostředí zde není pouhá fráze. Tyto atributy, jimiž se chlubí drahé
soukromé školy, jsou u nás ve vesnici bohužel mnohými nepochopeny a brány spíše negativně…
Po půlročním působení zde mám ze zdejší školy výborný pocit a doufám, že sem budou moci jednou
chodit i mé děti.“
Mgr. Dana Freyová
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