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Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
Vážení spoluobčané!
Opět uběhl měsíc a naše obec se posunula blíže ke zdárnému konci budování kanalizace.
Nastávající předvánoční atmosféra nás ale nesmí ukolébat, ještě je spousta úkolů. Práce na budování
hlavních kanalizačních stok a na odbočkách veřejného kanalizačního řádu v letošním roce končí.
Dobudujeme oblast „Svatoňovec“, tam jsou ještě poslední výkopy a nepořádek, zaštěrkujeme cestu a tím
jsme v letošním kalendářním roce ukončili hrubé práce.
Asi do 15. 12. budeme provádět (realizační firma) zapravení komunikací do stavu „konzervování na
zimu“. To znamená, že se provedou opravy rýh štěrkem a postřikem asfaltem, vyčištění komunikací od
bahna a nepořádku a zapravení štěrkovým posypem tak, abychom přečkali zimu relativně bez bahna a
mohli na jaře, v březnu, podle toho, jak počasí a uvolněné peníze od fondu dovolí, pokračovat v budování
kanalizace.
Nyní probíhá kompletování potřebných dokumentů, dokladů o zkouškách, zaměření a zpracování
projektů skutečného provedení stavby, abychom mohli požádat o kolaudaci části díla na stoky, které jsou již
vybudovány a technicky připraveny na připojení Vašich nemovitostí. Bohužel Vodoprávní úřad nemůže
podle nových pravidel poskytnout souhlas s předběžným užíváním díla tak, jak tomu bylo v dřívějších
obdobích a trvá na kolaudaci části díla. Tím nás vzdálil od možnosti připojení občanů již nyní na podzim a od
možnosti vybírat od nově napojených stočné. Není to tedy tak, že bychom něco zanedbali, ale „kope do nás
úřední šiml“. Připojování bude možné na jaře a bude včas oznámeno Obecním úřadem, včetně všech
možností pomoci Vám, občanům, s realizací těchto přípojek.
Mezi občany se šíří fáma, že obec je na tom špatně finančně a že nebudou finance na dobudování
kanalizace, či že nás to finančně „položí“. Ano, obec je na tom finančně špatně, tak jako tisíce jiných obcí v
ČR, protože peníze poskytované státem jsou stěží na běžný chod obce a nezbytnou údržbu. Jakákoliv nová
investice je vždy těžká z hlediska zabezpečení financování. I my jsme si museli vzít na dofinancování nově
budované kanalizace úvěr ve výši 7,5 milionu korun. Ručíme pouze rozpočtovými prostředky, ne majetkem
obce. Celé financování budované kanalizace, faktury a toky peněz, jsou několikanásobně hlídány a
ověřovány jak námi, tak fondem (pracovníky SFŽP). Dosavadní průběh celé akce je veden tak, že se snažíme
eliminovat jakékoliv vícenáklady a zatím nás nepřekvapilo nic tak zásadně, že bychom to nebyli schopni
operativně vyřešit.
Tím chci občany ujistit, že financování celé akce je
kryté, hlídané, a pokud budou ze strany SFŽP a JMK uznané
všechny náklady k proplacení v rámci dotace, nemůže se stát,
že bychom nebyli akci schopni dofinancovat. Jsem připraven
odpovídat občanům na dotazy a vysvětlit jakoukoliv
pochybnost ze strany občanů. Přijďte se zeptat!!!
Pokračujeme ve výstavbě skladového objektu,
děláme omítky, první týden v prosinci bychom měli mít

objekt pod střechou. Probíhá výběr na dodavatele oken a dveří. Pokud se nám podaří stavbu zavřít,
můžeme pokračovat v některých pracech i v zimě, dokud nám mohou výrazně pomoci VPP pracovníci.
V polovině listopadu jsme také úspěšně podali žádost o dotaci na „Revitalizaci údolní nivy
Plenkovického potoka“. Předpokládané náklady na celou akci jsou 4 630 513,- Kč včetně DPH. Dotace by
mohla činit 100% uznatelných nákladů. Celý projekt je k nahlédnutí na Obecním úřadu na nástěnce.
Přeji Vám všem krásné a co nejklidnější prožití příprav na vánoční čas, ať z nás spadne to pracovní vypětí.
Děkuji Vám všem za klid a rozvahu, s jakou přijímáte omezení a ústrky, které nám přináší budování v naší
obci.
Váš starosta

Oslavenci v listopadu 2012
(od 75ti let výše)

Krula Jaroslav – 80 let, č.p. 223
Hašková Jiřinka – 83 let, č.p. 229
Vítek František – 84 let, č.p. 195
Přichystalová Marie – 86 let, č.p. 222

Blahopřejeme

Pozvánka na setkání s důchodci
V neděli 9. prosince ve 14.00 se uskuteční v sále kulturního domu setkání s důchodci. Hudbu zajistí, jako
v předchozích letech, Ing. Jiří Šíša. Všichni občané jsou srdečně zváni.

Mikulášská nadílka
Římskokatolická farnost Hluboké Mašůvky srdečně zve všechny děti a rodiče na Mikulášskou nadílku, která
se koná v neděli 2. prosince v 16:30 v kostele Navštívení Panny Marie.

Modrý den v Mašůvkách
Dne 16.10. se v Základní škole v Hlubokých Mašůvkách všechno modralo. Na tento byl vyhlášen Modrý den
a tak všechny děti přišly modré. Kdo co našel na oblečení modrého, to si na tento den nachystal a vyšňořil se od hlavy
až k patě. Malí ze školky předvedli módní přehlídku školákům a pak soutěžili v tělocvičné třídě kdo rychleji sesbírá
brambory, dýně nebo ořechy. Školáci se zase předháněli, kdo čeho víc doma nasbíral a donesl v modrém batohu do
školy. Porota napočítala počet oblečení a doplňků a ten nejlepší s 81 kusy vyhrál. Každý si musel připravit modrý
rodný list, aby se představil na modrém molu.
A tak se sešli Modrokrásky z Modřínkova a Modrovousi z Mrňousova v osmi tričkách a pěti mikinách s
modrými náramky a s sebou měli v batohu i modré kartáčky na zuby, autíčka, hrnky a kostky ze stavebnice.
Následovalo společné dlabání a zdobení dýní, některé samozřejmě musely být dozdobeny na modro. Poté ve školce
probíhalo pasování na Modrásky a modrý den ve škole pokračoval modrým tiskáním na plátna a vytvářením
dekorativních ubrusů pro podzimní výstavu. Modrou pak už všichni měli nejen na sobě, ale až za ušima. Bohužel
počasí nedovolilo další část modrého dne trávit venku, protože den byl nejen modrý, ale hlavně mokrý. A tak došlo
na buřty místo na ohni trochu jinak. Každý na papírový tácek vymyslel a napsal nebo nakreslil recept na buřty na
modro a ti zruční kuchaři si ho doma uvařili. Buřty nám paní kuchařka ohřála v hrnci. Pro další modré řádění nám
nahrálo to, že shodou okolností den předtím dovezli nové lavice. Jak jinak než modré. A tak jsme je nastěhovali do
tříd a stylově pokřtili modrou limonádou. Připili jim, ať dlouho slouží a zakončili den písní s kytarou Modrá je dobrá.
Tento den opravdu byla… nejlepší!
Děti MŠ a ZŠ Hluboké Mašůvky

Okénko do historie Hlubokých Mašůvek
Připomeňme události s číslicí „2“ na konci letopočtů, které jsou zaznamenány v místních kronikách.
1802 - Postavena nová školní budova, dosud se
učilo v malé chaloupce, kde bydlel také učitel.
1872 - 10. července se nad Mašůvkami strhla
průtrž mračen, proudy vod strhly domek a stodolu
ve Svatoňovci. Při povodni utonuli dva dospělí a
pět dětí.
1882 - Vybudována silnice Jevišovice - Znojmo.
- Přistavěna nová věž nad kůrem za 300 zl. a
umístěny v ní tři zvony, které byly předtím ve
věžičce nad oltářem. Největší zvon: "Maria" vážil 75 kg. Byl zbudován nový vchod na kůr
zvenku po levé straně kostela, nahradil staré
dřevěné schody, vedoucí na kůr zevnitř kostela.
1892 - U rolníka Jana Ševčíka č.p. 14 zřízena
poštovna, v provozu do r. 1904, kdy přešla na č.p.
113 (Josef Křivánek).
- Ke školní docházce do zdejší obecné školy bylo
přihlášeno 125 dětí, pro tento vysoký počet byla
již jediná učebna naprosto nedostačující, proto se
připravovalo rozšíření školy o druhou učebnu.
- Zaveden kostelní pořádek: Od 1. září do 1.
listopadu vedeny budou dítky do kostela a při mši
sv. se budou zpívati tyto písně:
v pondělí - My Tvé dítky zkroušenosti
v úterý - Pozdvihni se, duše, z prachu
ve středu - Začíná se konat,
ve čtvrtek - Bože, před Tvou velebností

zvonění hned se modlí růženec. V postě odbývá
učitel buď v pátek po vyučování neb v neděli o 1.
hodině křížovou cestu s lidem.
- Ze zápisu místní školní rady: Žák J.Š. (jméno je
v zápisu uvedeno celé) pro své rouhavé řeči bude i
se svým otcem předvolán do školy, otec pak má
syna svého tělesně u přítomnosti členů místní
školní rady potrestati.
O prostředcích proti choleře: Přítomní prohlédli si
záchody a seznali, že se exkrementy týdně odnáší,
močůvka ve zvláštních hrncích denně odstraňuje.
Hnojiště se zahází.
1902 - Sbírka na stavbu Národního divadla v Brně
vynesla ve zdejší obci 70 K.
1912 - Vybudována silnice Hluboké Mašůvky Únanov.
1922 - Zrušena "Valáškova hospoda" č.p. 100
(dnes zde bydlí: č. 100 - Vodákovi a č.p. 170 Bacilkovi).
1932 - V době od 8. srpna do 8. října byla
nákladem 200 075 Kč provedena elektrifikace
obce, poprvé rozsvíceno 8. října 1932.
- 24. ledna zemřel ve Vídni majitel jevišovického
panství baron Vilém Ofenheim, urna s popelem
byla pochována na zdejším katastru v lese na
"Kuláku", dnes nazývaném "U Barona". Zasloužil
se o výstavbu nové školy v Hlubokých
Mašůvkách.
- V r. 1932 začal Frant. Vildomec provádět v obci
archeologický výzkum, nález Venuše v r. 1934.

v pátek - Před Tebou se klaníme
v sobotu - Tisíckrát pozdravujeme Tebe
V měsíci říjnu modlí se učitel s dětmi každý den
při mši svaté růženec. V adventě zpívají se
příslušné písně při mši sv. Taktéž i v postě. Po
velikonočních svátcích půjdou dítky každý den do
kostela až do prázdnin. V neděli jdou dítky z
domu přímo do kostela, protože učitel po 1.

- Otevřen obchod p. Josefa Zahradníka č.p. 15, v
provozu do r. 1950 (od r. 1951 do r. 1957 trafika).
- V obci bylo v květnu 31, v prosinci 38
nezaměstnaných. Nezaměstnaní dostávali lístky na
naturálie: svobodní v hodnotě 10 Kč, ženatí v
hodnotě 20 Kč týdně. Kromě toho dostávali příděl
chleba a na zimu příděl uhlí.

(pokračování v příštím čísle Zpravodaje, připravil: Zdeněk Adámek)

Novinky z knihovny
Čtenářům je k dispozici od 27. 10. 2012 nový soubor knih z výměnného fondu Městské knihovny Znojmo, celkem 200
svazků. Níže uvádím výběr ze zapůjčených knih:
Beletrie: Bronte Emily – Na Větrné hůrce, Brown Sandra – Francouzské hedvábí, Bushnell Candace – Džungle rtěnek, Cobot Meg
– Princezna nad propastí, Crosse Tanie Anne – Růže z Cherrybrooku, Goldon Christie – Sága Temných templářů, Javořická Vlasta
– Matka Panna, Lanczová Lenka – Třináctá komnata, Petiška Eduard – Třicet manželek a jiné, Pittnerová Vlasta – Paničky;
Slečinky, Řeháčková Věra – Buď mojí matkou, Steel Danielle – Dům na Charles Street; Thurstonův dům, Svárovská Božena –
Deník odbarvené blondýny
Pro mládež: Goldsmith Mike – Albert Einstein, Andersen Hans Christian – Nejkrásnější pohádky, Bradley Alex – 24 holek za 7
dníů Flamini Lorella – Dinosauřík Dino, Fleming Lan – Kouzelné autíčko, Gehm Franziska – Super modelky, Lewis Clive – Letopisy
Narnie, Miler Zdeněk – Krtek a sněhulák, Rolland Romain – Petr a Lucie, Wald Disney – Auta

Ostatní: Lehká letní jídla, Co v učebnicích dějepisu nebylo, Barvení pomocí rostlin, Pečeme a zdobíme cukroví, Aktivní
těhotenství, Automatická domácí pekárna, Výrobky z textilu, Šité korálky, Zelenina
Blíží se konec roku a tedy i doba, kdy se budou objednávat roční předplatné časopisů. V případě zájmu o
nějaké nové periodikum do knihovny pište návrhy na email: knihovnamasuvky@email.cz
Martina Sabolová - knihovnice

Ze školních lavic
Jak se nám dařilo v říjnu a listopadu? Určitě už jste se o nás dočetli ve Znojemsku, 5 plus 2 nebo ve Znojemském
týdnu. Zažíváme prima akce a poctivě se učíme. V říjnu jsme připravili program k vítání občánků, užili si Modrý den a
23.října jsme nachystali překvapení pro naše předškoláky a pozvali je do školy. Den nanečisto jsme to nazvali. Tak si
u nás mohli v našich nových lavicích vyzkoušet, jak jim to půjde a ukázat nám, co umí. Dostali od nás dárky a
pomůcky a teď se mohou doma připravovat k zápisu. Moc se na ně těšíme, že všichni přijdou. Pracujeme také na
projektech EU, s počítači a interaktivní tabulí. Daří se nám moc pěkné práce, které pravidelně vystavujeme ve škole.
Také naše Galerie na schodech má úspěch, jsou zde fotky za posledních 10 let a tak ji budeme rozšiřovat. Přijďte se
podívat! Také fotky našich prací dáváme na internetové stránky. Fotíme je v kroužku s paní ředitelkou. Podívejte se
na zsmasuvky.ic.cz. Také nás nadchla keramika u paní Krulové a turistika s paní učitelkou Freyovou. Jsme rádi, že
máme každý den nějaký kroužek, chodíme do několika naráz. Hrajeme na klávesy u p. uč. Komendové a na flétnu
u p. uč. Freyové.
V listopadu jsme nachystali podzimní výstavu do kostela a nyní chystáme vánoční výstavu a vystoupení. V kostele
2.12. v 16.30 a 26.12.. Na Obecním úřadě zazpíváme 9.12. ve 14.00 hodin. Do školy přijde Mikuláš a budeme péct
perníčky 6.12. , pak je 13.12. nazdobíme. Zveme na zdobení také rodiče! 7. prosince nám udělá fotograf vánoční fofo
a 18. jedeme na první představení do divadla do Znojma. Od 22. prosince jsou prázdniny a po nich se Vám zase znova
ozveme. Ve škole to žije a nám se to moc líbí!
Vaši žáci ZŠ

Sportovní okénko
Po posledních 5 podzimních kolech, kdy jsme nezaznamenali ani bod, jsme se tabulkou propadli až na 7. místo. Proto
už od 12. ledna začínáme přípravu na jarní část soutěže. Na trénování budeme využívat halu a v případě pěkného
počasí běžecké trasy v okolí Hlubokých Mašůvek.
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1.

Tatran Šatov B

14 13

0

2.

TJ Sokol Přímětice B

14 10

3.

Pavlice

4.

SK Bayern Křepice

5.

P

Skóre

B
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P

Skóre

1 80:27

39

8.

Sokol Blížkovice B

14

7

0

7 36:34

21

2

2 39:23

32

9.

FK Inzert Expres Znojmo C

14

6

1

7 43:37

19

14 10

0

4 41:28

30

10.

SK Chvalovice B

14

5

1

8 32:37

16

14

9

2

3 43:27

29

11.

SKP Vranov n. Dyjí

14

4

0 10 22:42

12

A.S.A. ES Únanov B

14

7

3

4 45:37

24

12.

SK Olbramkostel

14

3

1 10 28:44

10

6.

Družstevník Konice

14

7

1

6 37:23

22

13.

Tělovýchovná jednota Slatina

14

3

1 10 19:51

10

7.

Sokol Hluboké Mašůvky

14

7

0

7 29:26

21

14.

SK Grešlové Mýto

14

1

0 13 9:67

3
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