srpnový, záříjový, říjnový
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Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
Vážení spoluobčané!
Po delší odmlce přicházím s pokyny nutnými ke zvládnutí situace v obci s klidem a
nadhledem.
Předně Vám všem chci poděkovat za rozvahu a klid, s jakými přijímáte těžkou a hlavně
blátivou a prašnou situaci na komunikacích v obci, která souvisí s budováním kanalizace.
Upřímně řečeno, měl jsem z budování kanalizace veliké obavy, ale průběh mne příjemně
překvapil. Dostupnost obydlí, použitelnost komunikací, myslím, zvládáme dobře. Špíně,
která se dosud na komunikacích objevila, jsme zabránit nemohli. Je dána typem zeminy, se
kterou u nás pracujeme, a tím, že stav našich cest už před zahájením prací nebyl dobrý.
V současné době zahájila realizační firma zapravování komunikací a co
nejdůkladnější úklid bahna či prachu, jaký nám situace dovolí. Chtěli bychom to zvládnout
co nejdříve, abychom se nebrodili bahnem a prachem celou zimu, ale neočekávejte zázraky.
Definitivní oprava komunikací proběhne až po zimě a až poté, co výkopy, které byly
hutněny, ještě přirozeně slehnou. Šetříme tak náklady na finální opravy komunikací,
abychom některé práce nedělali zbytečně několikrát po sobě.
Žádáme Vás proto opakovaně o shovívavost. Letošní zima bude v naší obci i přes
veškerou snahu blátivá. Zvládnout situaci nám můžete pomoci Vy, občané, kteří budete
ochotni aspoň s minimálním úsilím opravovat komunikace před vlastními domy. Není v
možnostech realizační firmy ani v našich silách opravovat vzniklé výmoly a prach průběžně,
jak vznikají vlivy počasí a provozem na komunikacích.
Umístíme všude materiál vhodný k opravám cest a nezbývá mi, než Vás požádat o spolupráci
při udržování komunikací a prostranství obce. Nejhoršímu bahnu se vyhneme štěrkovým
posypem. Každý může čas od času alespoň zamést před vlastním barákem a hodit pár lopat
do vzniklého výmolu. Děláme to sami pro sebe.
Pracujeme na tom, aby místní komunikace po
vybudování kanalizace byly v co nejkratším termínu v lepším
stavu, než před zahájením prací. Vybudování cest bude složitý,
ale prioritní úkol pro nejbližší období. Na budování a opravy
komunikací chybí peníze v rozpočtech obcí a stát zatím tento
problém nijak systémově neřeší. Budeme proto hledat různé
možnosti.
K dnešnímu dni připravujeme podklady pro podání
„Žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání části
vodního díla“. Po obdržení souhlasu se již budou moci někteří
připojit k nově vybudované kanalizaci. Počítám, že to bude již v průběhu listopadu. Všem,
kterých se to bude týkat, dáme vědět formou písemné výzvy. Ta bude obsahovat všechny
potřebné informace k mechanizmu Vašeho připojení a převzetí přípojky obcí.

Celý postup v krátkosti shrnu.
Obec vyzve majitele nemovitosti k napojení na kanalizační systém. Vlastník
nemovitosti na vlastní náklady zajistí přípravu a realizaci odkanalizování své
nemovitosti a v případě, že bude muset provést výkop i na obecních pozemcích, obec
mu k tomu dá souhlas. Napojení na „veřejnou část“ kanalizace (na odbočku) bude
zkontrolováno a převzato zástupci obce. Bez převzetí připojovacího místa nesmí být
kanalizace napojena a provozována.
Upozorňujeme všechny, že bude prováděna kontrola, zda do kanalizační stoky nejsou
vypouštěny zahnilé kaly z jímek a septiků. Takto odleželé a zahnilé kaly by nám zabily mikroflóru v
čistírně odpadních vod a způsobily provozní, ekologické a finanční škody. Do kanalizace můžou jít
splašky jen přímo, čerstvé, bez předchozího hromadění. Odkanalizování nemovitostí nesmí tudíž
procházet stávajícími jímkami a septiky. V případě, že je to technicky jediné možné řešení, musí být
tato jímka zasypána a průchod proveden podle platných pravidel. Všem doporučujeme, aby celý
problém odkanalizování svěřili odborníkům, nebo určitě s odborníky konzultovali.
Z realizace vlastního zbudování Vašich přípojek a odkanalizování nemusíte mít stres. Na vše
Vám poskytneme dost času, informací a pokud bude v našich silách i pomoc. Nebojte se kdykoli přijít
zeptat na OÚ, rádi Vám poradíme a podáme informace.
Přesto, že letošní podzimní plískanice pro nás budou opravdu blátivé, přeji Vám nádherné
prožití podzimního času a co nejméně pochmurných podzimních nálad. Nás, zastupitele, těší a hřeje,
že jsme předali našim dětem opravenou školu i s vyčištěnou zahradou, jako ze škatulky!
Užijte si ji co nejlépe, caparti!
Váš starosta

Provoz koupaliště
Celou sezónu provozu koupaliště lze zhodnotit rozhodně jako velmi úspěšnou. Po
vydatném rozjezdu na začátku prázdnin a velmi vysoké návštěvnosti došlo k útlumu
vlivem horšího počasí. V dalších teplých dnech byla ale návštěvnost opět velmi pěkná, i
když už nedosahovala hodnot ze začátku prázdnin. Návštěvníci ze širokého okolí i turistů ze vzdálených
končin republiky si velmi pochvalovali krásné prostředí, klid, čistotu, ale také ochotnou obsluhu bufetu a
lidové ceny. Stížnosti směřovali jen ke studené vodě v bazénu a to především v druhé polovině prázdnin.
5. července dokonce navštívilo naše koupaliště 350 návštěvníků. Nutno poděkovat všem, kteří se na chodu
celého koupaliště podíleli a to často i výrazně nad rámec svých povinností.

Hasičské slavnosti
Poslední prázdninový víkend se nesl v rázu hasičských slavností.
V pátek hasiči provedli zabíjačku. Při té vyrobili zabíjačkové dobroty, jako jsou
jitrnice, tlačenka, zabíjačková polévka, škvarky, sádlo a k tomu ještě řízky,
guláš a pečené maso. V sobotu již od ranních hodin se v hasičské zbrojnici zastavovali kolemjdoucí, aby si
mohli zakoupit domů tyto dobroty. Odpoledne pak bylo v hasičské zbrojnici připraveno posezení s
občerstvením a živou hudbou. Největší zájem byl o řízky, jitrnice a tlačenku. V neděli se pak před kostelem
po mši sv. křtilo hasičské auto. Akci hasiči hodnotí jako povedenou a plánují ji zopakovat.

Nový far
farář v Hlubokých Mašůvkách
Miloslava Čamka nahradil nový farář Stanislav Váša, jenž k nám přišel z farnosti Telč.
Tradiční posvícení mše sv. 21.10.2012 8:00 Hluboké Mašůvky, 28.10.2012 8:00 Plaveč
Mše svaté o slavnosti Všech svatých a Dušiček 1. a 2. listopadu v 17:00 Hluboké Mašůvky, v 18:00 Únanov
Dušičkové pobožnosti na hřbitovech 4.listopadu 13:45 Hluboké Mašůvky, 14:45 Únanov a 15:45 Plaveč
268.měsíční pouť 1.Mar.soboty dne 3.11.2012 15:00 německá mše svatá, 16:30 novokněžské požehnání,
v 17:00 poutní mši svatou celebruje P.Martin Koutek, kaplan v Boskovicích

Tradiční posvícení 2012
Slečna stárková, stárek a celá vesnická chasa zve všechny občany na
tradiční Hluboko-Mašůvecké posvícení. Přijďte se pobavit a zatančit na
posvícenskou zábavu, připít si s námi na zdraví posvícenským vínem při
zvaní po vsi a společně se zasmát „událostem z obce“ v neděli pod májí.
Program posvícení:
Sobota 20. října
08:00 - přeprava máje na náves
10:00 - zdobení máje
14:00 - příjezd jeřábu, stavění máje
20:00 - Tradiční posvícenská zábava v kulturním domě. Večer zahájí Hluboko–Mašůvecká chasa posvícení
tancem. Celým večerem nás bude provázet skupina HABAKUK .
Neděle 21. října
08:00 – Posvícenská mše sv., po níž chasa obejde vesnici.
16:00 – Se všichni sejdeme pod májí!
Celým dnem nás bude doprovázet dechová hudba Amatéři z Dobšic.
Zvou zavádějící

Sbírka použitého ošacení
Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ:
· Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
· Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
· Látky (minimálně m2, prosím, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
· Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
· Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
· Obuv – nepoškozenou
· Hračky – nepoškozené a kompletní
Sbírka se uskuteční 22.10. – 28.10. ve vestibulu obecního úřadu.
Děkujeme za Vaši pomoc.

Společenská kronika
Oslavenci v srpnu, září a říjnu 2012 (od 75ti let výše)
srpen:
Brázda Josef – 75 let, čp. 237
Stehlíková Růžena – 82 let, čp. 74
září:
Řiháčková Miloslava - 75 let, čp. 194
Krejčí Jan – 80 let, čp. 27

říjen:
Krejčí František – 75 let, č.p. 88
Krulová Růžena – 75 let, č.p. 225
Hrůzová Růžena – 82 let, č.p. 86
Bořilová Ludmila - 85 let, č.p. 214
Jeřábková Anděla – 86 let, č.p. 31
Stehlík Josef - 87 let, č.p. 74

Blahopřejeme!

Vítání občánků
7. října jsme přivítali nové občánky. Se zpěvem a recitací vystoupily děti základní školy. Rodičům a novým
spoluobčánkům ještě jednou přejeme mnoho štastně prožitých let v naší obci.
Hřebeský Matyáš č.p. 295
Dvořák Tomáš č.p. 252
Kroupa Jáchym č.p. 309
Kollnerová Agáta č.p. 350
Jelínek Dominik č.p. 200

Výsledky voleb
do zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním okrsku Hl. Mašůvky dne 12. – 13. října 2012
Počet zapsaných voličů: 633
K volbám se dostavilo: 230, tj. 36,3%
Odevzdáno platných hlasů: 219

Číslo

Volební strana

Počet
hlasů

%

93

ČESKÁ PIRÁTSKÁ
STRANA

4

1,8

60

ČSSD

74

33,8

26

NEZÁVISLÍ

3

1,4

43

KSČM

59

29,9

44

SUVERENITA – BLOK
JANY BOBOŠÍKOVÉ

3

1,4

84

KDU-ČSL

26

11,8
80

DĚLNICKÁ STRANA SOC.
SPRAVEDLNOSTI

3

1,4

20

MORAVENÉ

2

0,9

77

STRANA SVOBODNÝCH
OBČANŮ

2

0,9

82

KONZERVATIVNÍ
STRANA

2

0,9

70

ODS

15

6,9

8

STRANA PRÁV OBČANŮ
ZEMANOVCI

7

3,2

48

TOP 09 A STAROSTOVÉ
PRO JmK

5

2,3

3

SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ

4

1,8

51

STRANA ZELENÝCH

4

1,8

5

KORUNA ČESKÁ

1

0,5

92

NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ

4

1,8

7

VOLTE PRAVÝ BLOK

1

0,5

Děti ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky děkují
Děti ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky děkují svému Obecnímu úřadu a zvláště panu starostovi za
zrenovování školy, hlavně pak firmě Pozemní stavby, spol. s.r.o. a dalším jejím subdodavatelům. Dále pak firmě
BARVY-LAKY KELLO Malířské práce Malířské centrum Znojmo, s.r.o., a Podlahy Znojmo - Roman Ludvík,
kteří odvedli velmi kvalitní práci.
Zvláštní poděkování pak patří firmám a těm, kteří odvedli pro naši školu práci zcela zdarma. Pan Karel
Neužil, pan Josef Bořil – zednické práce, pan Jiří Tondl - truhlářské práce, natěračské práce pan Jiří Husák,
stolařské práce pan Marek Pokorný, další práce pan František Vyklický, František Jilek, Josef Szczurek, Luděk
Přichystal, Karel Krula, Zbyněk Frey a paní Markéta Řeřuchová, pan Tomáš Hamza a Zdeněk Žák.
Bez práce Sdružení rodičů a jejich příspěvků bychom dnes také neměli to, co máme. Poděkování patří
hlavně paní Janě Hamzové, A. Hellmanové a M. Přichystalové. Moc děkujeme za sponzorský dar 5000,- Kč
Mysliveckému sdružení Hájek, 2000,- Kč od farního úřadu Hluboké Mašůvky a 2000,- Kč od paní Martiny
Blahové za hračky a sportovní náčiní pro MŠ.
Dobře víme, že bez práce naší paní ředitelky Kratochvílové, obou paní učitelek Jilkových a paní
učitelky Freyové bychom v září nepřišli do hotové školy. A to, že se nám to všechno leskne a voní novotou ještě
teď, je zásluha paní Szczurkové, Bořilové a Holinské.
Ještě jednou díky.

Okénko do historie Hlubokých Mašůvek
Pomníky a pamětní desky - Ctibor Čermák (dokončení)
Jak jsme již uvedli, z iniciativy bývalého ředitele
měšťanské školy v Hlubokých Mašůvkách
Františka Jandy byla na zdejší škole v roce 1959
odhalena Ctiboru Čermákovi pamětní deska.

Borisovi někdejší spolubojovníci seznámili s
místy, odkud partyzáni podnikali bojové akce.
Vedení školy pro nás zajistilo také prohlídku
zajímavostí Vsetína.

V roce 1970 si žáci naší školy připomněli 25.
výročí jeho úmrtí besedou s Fr. Jandou. Z jeho
popudu napsali dopis do Ratiboře se žádostí o
bližší informace o Ctiboru Čermákovi. Jako
odpověď přišlo pozvání k návštěvě, a to nejen pro
žáky, ale také pro představitele obce, protože tam
na 9. května 1970 připravovali odhalení pomníku
Ctibora Čermáka. Čtyřčlenná delegace naší obce
(L. Frey, A. Rozporka, J. Přichystal, Z. Adámek)
se do Ratiboře vypravila a zúčastnila se
slavnostního odhalení pomníku, které provedl
bývalý velitel partyzánské skupiny D. B. Murzin a
zúčastnili se také rodinní příslušníci Ctibora
Čermáka (viz foto).

Pohostinnost jsme našim přátelům z ratibořské
školy oplatili při jejich návštěvě Hlubokých
Mašůvek, kam jsme je pozvali.

Delegace Ratiboře byla
pozvána na oslavy 750.
výročí trvání Hlubokých
Mašůvek a tím byla
zahájena družba nejen obou
škol, ale také obou obcí:
Ratiboř - Hluboké Mašůvky.
V červnu 1970 jsme se poprvé vydali do Ratiboře
se žáky naší školy. Cestou jsme se zastavili na
letišti v Brně, kde právě přistávalo letadlo s
prezidentem L. Svobodou, a nám se podařilo
zamávat mu, když prezidentské vozidlo odjíždělo
z letiště v naší blízkosti. V Ratiboři jsme byli
očekáváni žáky i rodiči, protože nám bylo
nabídnuto, že žáci budou přiděleni do rodin k
ubytování. Druhého dne jsme se poklonili památce
našeho bývalého žáka partyzána Borise u jeho
hrobu na ratibořském hřbitově, navštívili místo
jeho tragické smrti, kde byl odhalen pomník, a
zajeli do sousední obce Kateřinice, kde nás

Tak započaly dlouholeté vzájemné návštěvy škol i
obou obcí. Přátelé z Ratiboře se zúčastnili oslav
750. výročí trvání Hlub. Mašůvek, otevření
koupaliště, otevření hřiště, 50. výročí nové školy,
přístavba školy, 250 let školy. Delegace naší obce
byla pozvána do Ratiboře na oslavy 50 let školy,
udělení názvu "Partyzánská obec", otevření domu
služeb, výstava obrazů A. F. Stehlíka, naposledy
se zástupci naší obce zúčastnili v r. 2006 oslav
700. výročí založení Ratiboře.
Příslušníci střední generace Hlubokých
Mašůvek, kteří navštěvovali zdejší
školu, dosud rádi vzpomínají na
dvoudenní školní výlety do Ratiboře,
kterého se každý alespoň jednou
zúčastnil. Cestou vždy poznali další
zajímavá místa - letiště v Brně, propast
u Hranic, Lázně Teplice nad Bečvou, Pustevny,
skanzen v Rožnově, ve Vsetíně Irisu, sodovkárnu,
sklárny, dále Luhačovice a Zlín. Také zdejší
učitelský sbor a členové Rodičovského sdružení
připravili vždy pro žáky z Ratiboře zajímavý
program. Naše družební styky trvaly od roku 1970
až do roku 1995, kdy jsme jeli do Ratiboře
naposled. Škoda! Někteří žáci ještě řadu let
udržovali písemné kontakty s rodinami, u nichž
byli ubytováni. Vzpomínají i na Memoriály
Ctibora Čermáka, na kterých byli žáci Hlubokých
Mašůvek úspěšní, jak dokládá za opakovaná
vítězství i pohár uložený dosud ve zdejší škole.

Připravil: Zdeněk Adámek

Novinky z knihovny
Knihovna je opět od začátku nového školního roku otevřená. Provozní doba zůstala nezměněna, tedy každou
sobotu od 13.00 do 15.00. Během rekonstrukce budovy školy došlo k rozšíření místnosti knihovny o bývalý
vedlejší kabinet, položení nového linolea a zazdění otvoru pro televizi. Knihovna tak dostala nových
rozměrů. Nicméně ještě v průběhu měsíce října a listopadu budou probíhat úklidové práce, ale provoz
knihovny nebude narušen. Od začátku listopadu se můžete těšit na nový soubor knih
v rámci výměnného fondu z Městské knihovny Znojmo - všechny aktuality, včetně
seznamu knih naleznete následně na webových stránkách knihovny
www.knihovnahlubokemasuvky.estranky.cz.
„Čtenáři, těšíme se na Vás!"

Ze školních lavic
Opět otevíráme okénko, abychom Vám napsali, jak dobře se cítíme v naší zrenovované škole. Přes
prázdniny prošla rekonstrukcí. Doufáme,
že se vám zvenčí líbí tak, jako nám. Zveme vás
na prohlídku i zevnitř. Přijďte nás kdykoli
navštívit, rádi Vás přivítáme i ve vyučování.
Je nás 17 v ZŠ a 40 v MŠ. V září jsme již
začali naplno pracovat. Zapojili jsme se do
soutěží a pokračujeme v projektu EU
peníze školám. Odebíráme školní dotované
mléko, zdarma dostáváme ovoce do školy.
Budeme absolvovat 9 lekcí plavání ve Znojmě
a 5 divadelních představení. Připravujeme
kroužky, které bychom rádi od října
navštěvovali.
Vaši žáci ZŠ

Sportovní
Sportovní okénko
Po odehraných zápasech jsme na skvělém třetím místě se ztrátou 1 bodu na druhý TJ Sokol Přímětice.
Nevyšlo nám hlavně utkání s Olbramkostelem a Chvalovicemi. Přijďte nás podpořit na naše domácí utkání!
Odehraná utkání
Hl. Mašůvky – Konice

Nastávající utkání
3:0 kontumačně

Křepice – Hl. Mašůvky
Hl. Mašůvky – Vranov n.Dyjí
Olbramkostel – Hl. Mašůvky

3:1
7:1
3:1

Hl. Mašůvky – Únanov B
Grešl. Mýto – Hl. Mašůvky
Hl. Mašůvky – Blížkovice B
Přímětice B – Hl. Mašůvky
Hl. Mašůvky – TJ Slatina

5:1
0:1
2:1
0:2
2:0

Chvalovice B – Hl. Mašůvky

3:0

21.10.
28.10.
04.11.
11.11.

15:00
14:30
14:00
14:00

Hluboké Mašůvky – IE Znojmo C
Hl. Mašůvky – Šatov B
Pavlice – Hluboké Mašůvky
Konice – Hluboké Mašůvky

Cvičíme zumbu
Každé lichý týden v úterý a sudý týden ve středu v 18:30 cvičíme v sále kulturního
domu zumbu. Přijďte si zacvičit s námi!
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