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Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
Vážení spoluobčané,
končí období dovolených a doufám, že se Vám všem oddychový čas vydařil podle Vašich představ.
Počasí dětem o prázdninách přálo a teď hurá zpět do školních lavic a rodiče do plného pracovního
nasazení.
Statistiky z koupaliště ještě nemáme uzavřeny, ale letošní sezona byla velice vydařená. Jak si koupaliště
vedlo v letošním roce přineseme v dalším zpravodaji.
V červencovém zpravodaji jsme Vás všechny zvali na „Country večer“ se skupinou „Druhý dech“
z Třebíče, který proběhl první víkend v srpnu na koupališti. Účast byla zprvu opatrná a ne hojná, ale
postupně se sešlo asi 85 diváků a posluchačů, kteří si nakonec i zatancovali.
Musím uznat, že to kapele skvěle hrálo a vtipnost muzikantů navodila výtečnou atmosféru a zábavu. Jen
jsem nabyl dojmu, že zpravodaj moc nečtete, protože se ozývaly hlasy, že o akci nebyla dostatečná
povědomost. Škoda, příště se pokusíme udělat větší reklamní kampaň. Následující léto se nám snad
podaří připravit celou řadu podobných večerů, které budou naplánovány s dostatečným předstihem.
V minulém zpravodaji jsme Vás také informovali o uzavření dočasné skládky suti v „Šutrárně“. Z této
lokality postupně vznikne biotop „lomového typu“ a bude navazovat na vycházkovou zónu, která bude
přes „Čížovky“ propojena s revitalizovanou údolní nivou Plenkovického potoka. Nad lomovou stěnou
vznikne krytá vyhlídka s informační tabulí o archeologických nálezech v oblasti Královec a v nejbližším
okolí. Na této aktivitě pracujeme společně s místní akční skupinou Živé pomezí KrumlovskoJevišovicko, v dotovaném programu „Po stopách prapředků“. V rámci tohoto projektu bude po
Mašůvkách rozmístěno šest informačních tabulí k nejdůležitějším pravěkým vykopávkám a směrové
tabule vedoucí k význačným poznávacím místům. Nebude vynechána ani zmínka o poutní historii naší
obce. Tím podpoříme jak turistický, tak cyklistický ruch v Hlubokých Mašůvkách.
Kam ale nyní se sutí a stavebními odpady?
Bohužel, nezbývá nám než odvážet odpady na místa k tomu legálně určená. A to na skládku v Únanově,
popřípadě na jiné skládky, kde je možno za poplatek tyto odpady uložit (např. pískovna Načeratice atp.)

Kam se zeleným odpadem?
Pokud nemáte doma kompost, je možno zatím podle dohody odvážet zbytky rostlinného původu na
polní hnojiště za místním zemědělským družstvem. Buďte, prosím, ohleduplní a nevyvážejte na toto
místo znečištěné organické odpady různými dráty a provázky z neorganických hmot. Dále není možno
zde ukládat silné větve od cca 2 cm tloušťky, neboť jejich zetlení na humus trvá nepřiměřeně dlouho a
způsobuje to problémy. I tato skládka je však dočasná a po ukončení možnosti skládkovat zelenou
hmotu zde bude nutno ji odvážet do kompostárny v Únanově.
Zákony jsou v tomto ohledu velice přísné.
Pro zpětný odběr elektrospotřebičů a elektroniky (počítače, monitory, televize, tiskárny atp.) máme
zřízeno sběrné místo u čističky odpadních vod a je možno, po domluvě s panem Dvořákem nebo na OÚ,
tyto spotřebiče bezplatně odevzdat na tomto místě. NEVOZTE, PROSÍM, TENTO ODPAD NA
JINÁ SBĚRNÁ MÍSTA. ZBYTEČNĚ NÁS TO, JAKO OBEC, STOJÍ ZNAČNÉ PENÍZE. Mimo
to, v rámci programů ASEKOL, Elektrowin a Elektrolamp, za sběr těchto odpadů a jejich třídění
dostává naše obec při odevzdání příslušným organizacím finanční příspěvky.
Dále jsem velice rád, že jsme si již většinou zvykli odpady třídit. Je to vidět na zaplněnosti kontejnerů
na sklo, PET láhve, plasty a papír.
Ke zlepšení čistoty v Mašůvkách jsme rozmístili, jak jste možná zaznamenali, odpadkové koše na psí
exkrementy. Budou ještě doplněny o sběrné sáčky, jen ještě řešíme, zda použít sáčky plastové nebo
papírové. Je to otázka jednoho týdne.
Probíhá také projektová příprava na opravu a vyčištění vodoteče Svatoňovec I. a Svatoňovec II. Vše
začíná struhou za domy Na Nivách. Dojde k vyčištění koryta, k vykácení dřevin a křovin, které se
náletově dostaly přímo do koryta a bránících odtoku vody. Veškeré kácení bude při realizaci
konzultováno ještě jednou se zástupci obce, aby nedošlo ke zbytečnému odstranění zeleně. V rámci této
akce dojde k opravám staveb sloužících k regulaci průtoku vodotečí. Vše je financováno a řízeno
správcem toku, tedy Lesy České republiky, s.p.
Budování kanalizace je ve finále. Byl zahájen předávací proces a příprava na kolaudaci zbylé části díla.
Jen dokončení oprav komunikací se zpožďuje a to nejen dohady o podobě a způsobu oprav, ale také
proto, že bylo plošně zastaveno financování projektů (a to ze strany OPŽP), které měly v průběhu
výběru realizátorů stavby výběr pomocí losovacích zařízení. V současné době probíhá přezkoumání a
dohady ohledně regulérnosti těchto postupů v rámci dotačních programů v celé republice.
Výběrové řízení, v našem případě, prošlo prošetřením tohoto postupu již v rámci výběrového řízení před
započetím stavby, a to na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a ten shledal výběr bez závad.
Čekáme proto jen na uzavření dohadů v ostatních případech a na verdikt o dalším proplácení
financování našeho projektu.
Probíhá rekonstrukce budovy Obecního úřadu. Po vybudování sociálního zázemí, šatny a pultu pro
hostinskou činnost při zábavách a akcích, které byly vybudovány v r. 2010 až 2011, byla v letošním
roce vyměněna okna, vstupní dveře, zmodernizovány místnosti kanceláře pro kontakt s veřejností a
kanceláře starosty. V letošním roce bychom chtěli ještě vybudovat nové ústřední vytápění v kancelářské
části i v kulturním sále a pustit se do oprav zasedací místnosti a archivu. V zasedací místnosti pak na
stěnách vznikne galerie obrazů A.F. Stehlíka. Vše je financováno z rozpočtu obce. Eventuální zateplení
budovy a oprava fasády je uvažována jako logický krok v následujícím roce. Tak získáme důstojné

zázemí obce, kde si občané budou připadat kulturně a ne jako v nějaké zaplivané putice. Vždyť už ten
„náš úřad“ byl ostudný!!!
Dalším kulturním počinem je publikace „Vyprávěnky z Mašůvek“, na které se podíleli paní Eliška
Pechová, p. Zdeněk Adámek, pan primář Vladimír Slezáček ji zpestřil svými kresbami a Zbyněk Frey
pomohl s grafickými úpravami a formátováním textu. Kniha obsahuje 41 povídek a bájí z Mašůvek a
okolí. Je doplněna malým slovníkem dialektu a zvykovými názvy Mašůveckých uliček.
Publikaci si můžete zakoupit na Obecním úřadě za 100,- Kč.
Farní úřad v Hlubokých Mašůvkách vydal novou pohlednici, kterou můžete získat na faře.
Tímto sdělením zakončím výčet kulturních počinů u nás v Hlubokých Mašůvkách za poslední období a
musím Vás opět požádat o kulturnost ve vlastním počínání. Musím připomenout, že do kanalizace
nepatří žádné předměty z netkaných textilií ani umělých hmot. Nyní, až zprovozníme další čerpací
stanice na splašky a zvýší se nám nátoky do ČOV, bude nám přítomnost nepatřičných materiálů ve
splaškových vodách dělat čím dál větší potíže.
S přáním příjemného nastávajícího podzimu, Váš starosta

Oslavy 110 let založení SDH a 80 let od vybudování hasičské
zbrojnice

Ať žije posvícení!
Ač si stále ještě můžeme užívat příjemného prázdninového klidu a horkých letních dnů,
hlubokomašůvecká mládež už je plně ponořená v přípravách letošního posvícení. To vypukne třetí
říjnový víkend 19. – 20. října. I přesto, že posvícení na císařské cestě je v naší obci již dlouholetou
uznávanou tradicí, řady zavádějících se rok od roku zužují. Tímto způsobem bychom tedy chtěli
poprosit zdejší mládež, aby se neostýchala a pomohla nám tuto tradici udržovat. Myšleno je tím to, aby
se mládež aktivně zapojila do příprav a především rozšířila skupinu párů.
Vítáni jsou chlapci i děvčata od 15 let výše. První informační schůzka zavádějících se bude
konat 4. září v Restauraci Pod lipami v 18:00. Pokud se
však chcete jakékoliv informace ohledně posvícení
dozvědět

dříve,

najdete

nás

na

facebooku

ve skupině: Posvícení 2013 – Hluboké Mašůvky. Přijďte se
s námi pobavit a tancem oslavit tuto významnou událost!

Hlubokomašůvecká mládež

Oslavenci v srpnu 2013 (od 75ti let výše)
Brázda Josef – 76 let, č. p. 237
Doležal Josef – 75 let, č. p. 167
Stehlíková Růžena – 83 let, č. p. 74
Tunka Miroslav – 80 let, č. p. 190

Blahopřejeme

Jsme tu kvůli vám!
Dáváme vám prostor pro Vaše vlastní příspěvky. Můžete nám na emailovou adresu
zpravodajHM@seznam.cz zasílat informace týkající se naší obce, o kterých si myslíte, že by mohly
zaujmout naše spoluobčany.
Zároveň se omlouváme těm, kteří nám chtěli napsat do vydání dnešního zpravodaje. Email byl nějaký
čas nedostupný. Nyní už Vám ale nic nebrání nám napsat !!!

Okénko do historie Hlubokých Mašůvek
V souvislosti s připravovanými oslavami 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
v Hlubokých Mašůvkách připomeňme jeho historii.
Jak je doloženo dosud dochovaným
protokolem č. 1, sepsaným při první valné
hromadě, byl Sbor dobrovolných hasičů
v Hlubokých Mašůvkách založen 23. srpna
1903. Tomuto aktu předcházela veřejná
schůze, kterou z nařízení Okresního
hejtmanství ve Znojmě svolal starosta na 1.
června 1903 do hostince p. Františka Karla
č.p.
120.
K přítomným
promluvil
„nadučitel“ František Bauer. Vyzval ke
zřízení hasičského sboru, který byl v
některých sousedních obcích již dříve
Hasičská stříkačka
založen. Pro členství se rozhodlo 37 mužů,
byly sepsány stanovy a předány ke schválení
obecnímu zastupitelstvu. Poté se konala, jak je výše uvedeno, ustavující valná hromada, které se ve
školní budově zúčastnili členové sboru, starosta obce Ant. Stehlík a starosta 37. župy Jan Pištělák.
Do čela sboru byli zvoleni: Fr. Bauer č. 3 – starosta sboru, Fr. Karl č. 120 – místostarosta, Jan Prinz
č. 43 – náčelník, Ant. Krejčí č. 27 – 1. podnáčelník, Ed. Prinz č. 24 – 2. podnáčelník, Jar. Rauš č. 3
– jednatel a pokladník, dále byli zvoleni dva četaři a jejich náhradníci, zbrojník a dva trubači.
Ke své činnosti potřeboval sbor hasičskou stříkačku. Proto se na její pořízení konaly sbírky
v obci a v dalších patnácti okolních vesnicích, byly odeslány
žádosti např. továrně Kravsko, velkostatku Únanov a
Jevišovice, pojišťovně aj. o poskytnutí příspěvku. Sbor si
vzal u Raiffeisenky v Plenkovicích půjčku 3 100 K.
Dne 23. května 1904 se konala slavnost svěcení ruční
čtyřkolové dvouproudní ruční stříkačky, kmotrou byla paní
baronka z Biedermanů. Pro obec to byla velká událost, bylo
opraveno skladiště (č.p. 107), u mlýna a na Úlehle (dnešní
Mariánské nám.) byly postaveny slavobrány, obec byla
vyzdobena, vyhrávala hudba a slavnosti se zúčastnily také
Stavba radnice - r. 1933
dívky v národních krojích.
První cvičení s novou stříkačkou, které se mělo konat
u rybníka, ale skončilo nešťastně. Protože silnice od skladu k rybníku klesá, rozhodli se, že ji tam
dopraví bez koní. Když dojeli k domu č.p. 29 (pův. dům již nestojí, je zde volné prostranství za
domy č.p. 30 a č.p. 93), chtěli zabrzdit, ale to se jim nepodařilo. Všichni seskákali ze stříkačky dolů,
jen Fr. Karl, který byl na navijáku za stříkačkou, nemohl seskočit. Hasiči, kteří byli vpředu u oje,
běželi se stříkačkou až k domu č. 91, kde již nemohli stačit v běhu, proto odbočili na okraj silnice.

Tam se stříkačka převrátila a Fr. Karl se dostal pod naviják. Utrpěl vnitřní zranění, jemuž na podzim
téhož roku podlehl.
Z dalšího období připomeňme alespoň některé zajímavosti. V r. 1912 byl ustaven dorost. V r.
1914 odešlo na frontu osm členů zdejšího SDH. V r. 1919 bylo rozhodnuto, že se na hasičské
schůze nebude zvát oběžníkem, ale troubením, proto byla zakoupena nová trubka. V r. 1924 se 15
členů ve slavnostním úboru zúčastnilo ve Znojmě uvítání prezidenta T.G.Masaryka. V r. 1926 byl
Jan Prinz č. 43 zvolen senátorem za župu brněnskou.
V r. 1933 byl Jan Prinz vyslán do Vídně k jednání o odprodeji pozemku pro stavbu nového
hasičského skladiště. Bylo vyhlášeno výběrové řízení, 7. května sepsána smlouva se stavitelem
Bláhou na částku 48 000 Kč za provedení stavby. Hasičský sbor se zavázal dodat 12 000 ks cihel,
potřebný kámen, povozy pro dovoz a odvoz lešení a stavebního náčiní a provést odvoz zeminy.
Obec se zavázala dodat na výkopové práce nezaměstnané dělníky. Na úhradu výdajů obec přispěla
částkou 28 000 Kč, sbor získal 6 000 Kč za prodej budovy starého skladiště č.p. 107 a obdržel
půjčky od Raiffeisenky v Plenkovicích v částce 10 000 Kč a od Ferd. Vocilky 5 000 Kč.
Výstavba budovy č.p. 192 postupovala oproti dnešním zvyklostem neobyčejně rychle, takže
kolaudace byla provedena již 17. září 1933. V budově bylo umístěno hasičské skladiště, v prvním
poschodí kanceláře Obecního úřadu a v podkroví malá místnost pro hasiče.
Budova, v obci nazývaná „radnice“, byla otevřena k 30. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů v Hlubokých Mašůvkách, kdy se v obci konal župní sjezd hasičů. Při této příležitosti byl
pořízen a posvěcen župní prapor, který mají hasiči dosud.
Historie hasičského sboru bude dokončena v příštím zpravodaji.
Připravil: Zdeněk Adámek

V campingcamping-country to žije
Zdejší country camp se těší velké oblibě jak u našich, tak i zahraničních návštěvníků. Kromě bohaté
nabídky aktivit, které jim tato destinace nabízí,
mají k dispozici několik kulturních akcí a to zcela
zdarma. Jednou z nich byly například večery za
zvuků, jak jinak než country hudby. K poslechu a
především k tanci hrála skupina Country Western
band z Břeclavi.
Tyto večery se konaly 26. července a 2.
srpna. Rekreanti si večer mohli zároveň zpříjemnit
vlastním ohýnkem a možností zakoupení
občerstvení přímo v areálu campu. Vítáni byli i
obyvatelé obce, kteří však tyto akce navštěvují
Foto: www.facebook.com/Camping-country
v minimálním až nulovém počtu. Díky příznivému
počasí a velice přátelské atmosféře campu byla akce velice vydařenou!

Sviští to na letišti
Desátý den měsíce srpna se na letišti nad naší obcí odehrála přehlídka letadýlek pod názvem
Jets over city (Proudová letadla nad městem) 2013.
Organizace akce se ujal Jiří Písaříček. K vidění byla
pestrá paleta maket letadel poháněných skutečnými
turbínovými motory s váhou kolem osmnácti
kilogramů a rychlostí letu dosahující až dvě stě
kilometrů v hodině. Tento koníček není levnou
záležitostí. Palivo kerosin, které se do letadel
používá, využívají i skutečná trysková letadla.
Soutěže se účastnilo pětatřicet nadšenců,
z nichž pouze tři byli české národnosti. Jeden z našich
českých zástupců do kokpitu letadla posadil postavu
ze slavné Tolkienovy trilogie Pán prstenů a to Gluma,
kterému musel majitel letadla uříznout nohy, jinak by
se do kabiny nevešel. Organizátor akce však tenhle
vtipný tah neocenil.
Podle počtů návštěvníků, přesahující polovinu
tisíce, se tyto akce na nedalekém letišti těší velké
oblibě.

Foto: www.znojemsko.cz

Sportovní dění v naší obci
V nové sezoně se nám podařilo zatím získat pouze 1 bod a to za remízu doma se Štítary B 3:3. Trápí
nás nedostatek hráčů, důsledkem čeho jsme v Únanově prohráli 4:0. V přátelských utkáních před
sezonou jsme přitom dosáhli pěkných výsledků - v Prosiměřicích jsme remizovali 1:1 a se
Suchohrdly hrající o třídu výše jsme prohráli po boji 1:3.
Přijďte nás podpořit na naše další domácí utkání:
1.9.2013 14:15 Hluboké Mašůvky - Pavlice
15.9.2013 14:15 Hluboké Mašůvky - Slatina
20.9.2013 17:00 Hluboké Mašůvky - Vranov nad Dyjí
29.9.2013 14:15 Hluboké Mašůvky - Křepice
Zdeněk Žák

Ze školních lavic
Vážení čtenáři,
ráda bych poděkovala za prostor, který mi byl nabídnut a využila toho, abych Vám mohla sdělit, jaký školní
rok letos připravujeme.
Do základní školy přijde 19 žáků a do MŠ 46 dětí, opět nás přibyde!!! Jsme moc rádi, opět o 8 dětí víc než
vloni! Do základní školy nastoupí p. uč. Mgr. Blanka Jilková, bude učit anglický jazyk, 4 hodiny týdně.
Snažíme se tak vytvořit stabilní a kvalifikovaný kolektiv učitelů, zamezíme tak střídání učitelů u žáků. Nově
jsme AJ do učebního plánu zařadili i pro 1. ročník. V ZŠ dále učí p. učitelka Mgr. Dana Freyová plný počet
22hodin, v příštím roce bude mít úvazek i v MŠ, tím plně pokryjeme kvalifikovanost učitelů. V letošním
roce se ještě musí věnovat projektům EU, proto budou, tak jako loni, v MŠ i p. Holinska a Bořilová. Děti
jsou již na ně zvyklé.
V ZŠ bude prioritou, tak jako v loňském roce, připravit zodpovědně roční plán školy a akce školy včetně
oslav 90. výročí založení školy, kterými se chceme reprezentovat na veřejnosti. Ve spolupráci s obcí,
rodičovským sdružením, sponzory a dalšími organizacemi se nám to určitě podaří. Budeme úzce
spolupracovat s mateřskou školou, neboť v tomto roce odchází do ZŠ 15 předškolních dětí a chceme, aby co
nejvíce z nich přešlo do naší ZŠ. Nadále pracujeme dle ŠVP Pohoda, který jsme pro letošní rok opět nově
upravili. Chceme nadále pracovat na nových metodách práce spojených s prací na PC a interaktivní tabuli.
Opět jsme některé učebnice vyměnili za novější verze, popř. změnili. Chceme dosáhnout co nejlepších
výsledků, nejraději mít takové úspěchy jako vloni, kdy ze 3 žáků okresu byli v matematické olympiádě 2
žáci z naší školy, kdy žáci naší školy byli vidět a bylo o nich slyšet. Akce připravené školou měly úspěch. A
tak i my odměníme děti a žáky samozřejmě akcemi, které se jim líbily, spaní ve škole, den naruby, den jara,
apod. Aby se dětem ve škole líbilo a chodily do ní rády. Když budou spokojené a mít výsledky, budou
spokojeni rodiče i učitelé. A to je náš cíl......... Nabídneme opět denně kroužky, vloni se zapojili všichni, jak
učitelé, tak žáci, někdo navštěvoval i 4 kroužky.
V mateřské škole máme pro letošní rok 46 dětí, prioritou bude vytvořit jim kvalitní zázemí, materiální i
personální a dobře připravit našich 15 předškoláků na vstup do školy.
Ve školní jídelně se výborně vaří, p. Szczurková letos opět udělá i svačiny pro školáky, jen se nedostane
tolik obědů na cizí strávníky. Kapacita ŠJ nám to nedovoluje.
Školní družina, jako i provoz celé školy bude opět od 6.30 do 16.00 hod. Vloni jsme o hodinu prodloužili,
letos je opět poptávka, snažíme se rodičům vyhovět. Spojení školní družiny a mateřské školy v době
scházení dětí ráno a pak odpoledne při hrách a rozcházení domů vůbec není na škodu, děti se alespoň dobře
znají, pomáhají si.
Celkově si myslím, že spojení mateřské školy a základní školy v jedné budově skýtá spoustu možností
spolupráce, uceleného kolektivu jak dětí, tak personálu a přináší výhody. Některé jsme objevili dříve, na
další určitě ještě přijdeme. Hodláme totiž udělat velkou výhodu i z toho, že máme možnost pracovat s pěti
ročníky naráz. Vůbec to již dávno nevnímáme jako handicap, ba naopak....
A o tom Vás budeme i nadále přesvědčovat.....
ředitelka školy, Mgr. Alena Kratochvílová
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