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Zima, kterou konec roku nese, dlouho s námi ještě třese.
třese.
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku, v kalendáři již otáčíme na poslední měsíc, prosinec. Je to čas bilancování a pohody. Doba, kdy se
ohlížíme nad tím, co bylo, a přemýšlíme, co bude dál. Proto bychom Vás rádi hned zkraje našeho zpravodaje pozvali a
ohlédli se společně s Vámi, co se v naší obci za ten rok přihodilo.
SETKÁNÍ OBČANŮ A ZASTUPITELŮ „U SVAŘÁKU“ se uskuteční v sobotu 7. prosince od 15,30 hod.
v prostorách Mariánského náměstí tedy “Na Úlehle“. Můžete se zastupitelů v uvolněné atmosféře zeptat co se nového
v obci připravuje, podívat se a podiskutovat co se v obci nového vybudovalo a co by se na tom ještě dalo zlepšit.
Všichni se budou moci projít „Svatoňovcem“ k novému Skladovému objektu po nově vyznačené stezce z programu
„Po stopách prapředků“. U skladového objektu bude další zastávka s posilujícím mokem, eventuálně čajem, a budete
se moci přímo v centru dění seznámit s projektem na „Revitalizaci údolní nivy Plenkovického potoka“. Těšíme se na
společně prožité adventní odpoledne, které zakončíme rozsvícením vánoční výzdoby a vánočního stromku. Věříme, že
nám přijdou zazpívat i naši nejmenší ze ZŠ a MŠ.
V úterý 19. listopadu bylo svoláno obecní zastupitelstvo. Zúčastnilo se ho 12 občanů. Vzhledem k tomu, že
jsme zrekonstruovali sál, ve kterém je již teplo, nedovedeme si stále tuhle neúčast vysvětlit. Snad jen, že občané
nemají zájem o dění v naší obci.
Hlavním bodem zasedání bylo projednání právních služeb za účelem přípravy a realizace výběrového řízení
na akci „Revitalizace údolní nivy Plenkovického potoka“. Do Vánoc by mělo být výběrové řízení ukončeno, v lednu
podepíšeme smlouvu a dodavatelská firma začne s realizací.
Připomínám pro zájemce, že je stále ještě na obecním úřadě k zakoupení za 100Kč publikace „Vyprávěnky
z Mašůvek“. Kniha obsahuje 41 povídek a bájí z Mašůvek a okolí. Je doplněna malým slovníkem dialektu a
zvykovými názvy mašůveckých uliček.
25. září byl ukončen v letošním roce provoz koupaliště. Náklady na letošní provoz nás stály 286 944 Kč a
vydělalo se 279 068 Kč. V nákladech je započítáno i zboží na prodej v bufetu, které zbylo a které obec využije při
jiných příležitostech (vítání občánků, setkání s důchodci, atd.). Celkem nás tedy provoz koupaliště nic nestál, oproti
minulým rokům, kdy záporné částky dosahovaly řádů desetitisíc. Je to dáno především tím, že jsme nemuseli platit
mzdu pracovnicím bufetu ani jiným zaměstnancům, kteří prováděli úklid, sekli trávu, čistily bazén, jelikož jsme
využili dostatečného počtu našich veřejně prospěšných pracovníků.
Zemědělské družstvo nám vyšlo vstříct a umožnilo občanům vyvážet měkký rostlinný odpad na polní hnojiště.
Bohužel se někteří naši občané chovají jako „prasátka“ a vyváží tam naprosto všechno. Větve ani jejich štěpky sem
rozhodně nepatří a železné pletivo už vůbec ne. S takovým přístupem občanů nám ZD brzy toto hnojiště zakáže a
budete muset odvážet zelený odpad na skládku nebo do kompostárny, kde za tento odpad budete muset platit.
Nakonec bych Vám rád popřál příjemné prožití adventních svátků, Vánoc i nového roku. S naším
zpravodajem se k vám opět vrátíme až v lednu příštího roku.
Podle informací starosty obce zpracovala Hana Kamarádová

Po stopách prapředků
Již v loňském roce jsme žádali o dotace na projekt „Po stopách prapředků“. Nyní nám byla Státním
zemědělským a intervenčním fondem tato dotace z Programovu rozvoje venkova ČR schválena. Jedná se o
projekt, jenž je spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova.
Cílem toho projektu je zvýšit povědomí obyvatel o historické a kulturní hodnotě území, venkova, a zvýšit
zájem nejen Mašováků o toto téma. Již jste si určitě všimli, že jsou po obci instalovány nosníky, na které
umístíme „informace“ jako např. o archeologickém nalezišti v Hlubokých Mašůvkách nebo o naší Venuši.
Akce by měla být dokončena během letošní zimy.

Vítání občánků
24. listopadu jsme mezi nás přivítali další naše 3 malé spoluobčany. Zástupci obce společně s dětmi z místní
základní školy si pro ně připravili krátký program. Přivítány byly:
Kotková Adéla
Fialová Adéla
Hassan Sára

Beseda s důchodci
V neděli 1. prosince 2013 ve 14.00 připravila obec pro naše starší spoluobčany
předvánoční setkání. Uvítají je děti ze základní školy svým představením a
vystoupí taneční skupina Single s ukázkou tanců. Odpolednem nás bude
provázet hudební skupina Duo Carmen.
Po ukončení zábavy jsou děti a rodiče srdečně zváni na Mikulášskou nadílku do
prostor kostela, která začíná v 16,30 hod.

Rekonstrukce
Rekonstrukce prodejny Jednoty
Jednoty
Jak jste si jistě všimli, v posledních měsících naše prodejna Coop JEDNOTA prochází celkovou
rekonstrukcí. Nyní se tyto opravy blíží ke konci. V příštích několika dnech bude rekonstrukce dokončena a
zákazníci se mohou těšit na spoustu novinek.
Už na první pohled můžeme vidět, že náš obecní obchůdek dostal nový kabát v podobě nové fasády,
střechy, plastových oken i vchodových dveří. Úpravou prošlo i prostranství před budovou. Uvnitř na
zákazníky čeká nová podlaha, regály, mrazáky či svěže vyhlížející stěny. Rekonstrukce napomohla i
rozšíření nabízeného sortimentu. Do budovy Jednoty se též během března bude stěhovat zdejší pobočka
Pošty. Protože však ještě zbývá několik dlouhých měsíců, než se tak stane, podrobnosti týkající se této
významné změny jsou stále v jednání. V jednání je též budoucí pracovní doba JEDNOTY a Pošty, obsluha
přepážky či služby, které bude přepážka Pošty nabízet.
Celá rekonstrukce byla financována Coop JEDNOTOU v Moravském
Krumlově a byla provedena především k většímu pohodlí v příjemném
prostředí, které má vésti ke spokojenosti zákazníků. Další podrobnosti
uvedeme po otevření nově opravené prodejny.

Sbor dobrovolných hasičů
Jak jste si již všimli, letos se místní hasiči snaží o rekonstrukci hasičské zbrojnice. Momentálně je v plánu
vybetonování podlahy „v garáži“. Letos se postaral starosta obce o dodaci ve výši 28 000Kč na opravu
hasičárny. Obec na ni přispěla částkou větší než 70 000Kč. Vedle toho nám byla poskytnuta dodace na
hasičskou stříkačku v hodnotě 50 000Kč, jež musela tvořit minimálně 70% nákupní ceny stříkačky. Celkově
vyšla nově pořízená zásahová stříkačka na téměř 75 000Kč.

Výroční hasičská schůze
Starosta hasičů svolává na neděli 1. prosince v 9.00 výroční schůzi
programu je zhodnocení celého roku. Všichni hasiči nechť se dostaví.

v hasičárně. Na

Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů zve všechny občany 10. ledna 2013 na tradiční hasičský ples. K tanci a poslechu
hraje hudební skupina FREE-BAND.

Oslavenci v listopadu a prosinci 2013 (od 75ti let výše)
páter Gerhard Maria Walder – 76 let (farář ve zdejší farnosti v roce 2000 – 2003)
Adámek Zdeněk – 79 let, č. p. 134

Veselá Marie – 85 let, č. p. 144

Krula Jaroslav – 81 let, č. p. 223

Neuman Josef – 79 let, č. p. 4

Přichystalová Marie – 87 let, č. p. 222

Jelínková Marie – 76 let, č. p. 109

Bulínová Marie – 75 let, č. p. 93

Vodák Karel – 83 let, č. p. 236

Hašková Jiřinka – 84 let, č. p. 229

Adámková Marie – 78 let, č. p. 134
Freyová Štěpánka – 89 let, č. p. 94
Krulová Miluška – 76 let, č. p. 223

Blahopřejeme
Nad Model City se vznášela hejna draků
Na sklonku měsíce října se na nedalekém letišti Model City konala drakiáda, kterou pořádalo Rádio Blaník.
Akce byla odstartována s příchodem 14.hodiny a návštěvníky tuto podzimní neděli přivítal moderátor Rádia
Blaník - Vláďa Slezák. Vzduchem se vznášela pestrá paleta draků s motivy ptáků, netopýrů až po
chobotnici. Kdo si nedonesl
vlastního draka, měl možnost
letiště a to s potiskem Rádia
zakoupit si ho přímo v areálu
Blaník. Pro děti zde byla
připravena spousta zajímavých
soutěží, občerstvení, skákací
hrad, a koho už nebavilo
pouštění dráčka, mohl si jít
zaházet
společně
létajícím
talířem, které moderátor akce
zdarma rozdával. Pro rodiče zde
bylo připraveno příjemné
překvapení v podobě hudebního
vystoupení Petry Černotské,a to za doprovodu kytaristy Jiřího Plachého. Po jejím pěveckém vstupu
následovala i autogramiáda. Protože počasí se velice vydařilo, sluníčko občas vykouklo zpod mraků a foukal
příjemný větřík, jak se na správnou drakiádu sluší a patří, byla návštěvnost opravdu vysoká a návštěvníci si
akci pochvalovali.

Okénko do historie Hlubokých Mašůvek
Před 90 lety byla postavena nová školní budova v Hlubokých Mašůvkách
krásnou školní budovu. Jeho promluvu v české
Protože v Hlubokých Mašůvkách v období po
I. světové válce počet žáků stále
řeči přetlumočil ihned p. insp. Marák.
narůstal a dosavadní budovu nebylo
Po dodatečných promluvách p. okres.
možno rozšířit o další potřebné
hejtmana Podbrdského a dp. faráře
učebny, bylo v r. 1923 rozhodnuto o
Rudoleckého byli všichni hosté s
výstavbě nové školní budovy.
lidem
fotografováni.
Krásně
Pozoruhodná je doba její výstavby vyhotovený diplom čestného občanství
30. dubna 1923 bylo započato s kopáním základů
byl nato odevzdán p. Ofenheimovi. Prohlídkou
a již 13. listopadu téhož roku se po dostavění
všech místností nové školy byla památná tato
konalo kolaudační řízení.
slavnost ukončena, načež již za šera nastal
Celkové náklady na stavbu nové školní
rozchod."
budovy činily 266 874,43 Kč, z toho velkostatek
Vyučování v nové školní budově bylo
v Jevišovicích uhradil 180 000 Kč, subvence
zahájeno 12. května 1924.
zemského výboru
činila 40 000,- a půjčka u
Dosavadní školní budovu, stojící vlevo u
Reifeisenky v Plenkovicích 46 700 Kč.
kostela, zakoupil říd. uč. Fr. Bauer, který ji
V neděli 25. listopadu 1923 byla školní
přestavěl na obytné a hospodářské stavení. Později
budova slavnostně otevřena. Pro obec to byla
byla zařazena do seznamu kulturních památek, až
zřejmě veliká událost. Podle starého obyčeje byla
dosud zůstává v majetku rodiny Bauerovy.
budova církevně vysvěcena. Odpoledne přijel
Nová školní budova sloužila potřebám obecné
autem majitel jevišovického panství baron W.
školy, ale v době nacistické okupace znojemského
Ofenheim s radou p. Fischlem, kteří byli uvítáni u
pohraničí, kdy děti ze Znojma a okolí ztratily
mlýna obecním zastupitelstvem. Za doprovodu
možnost dalšího vzdělání na měšťanských
školách, byla do Hlubokých Mašůvek přemístěna
občanů a hudby odešli ke slavobráně, kde stály
školní dítky s praporem a očekávaly vzácnou
býv. státní měšťanská škola ve Znojmě na
návštěvu. Mezi dalšími hosty byli poslanci,
Václavském náměstí. Potřebné tři místnosti ve
okresní hejtman, okresní školní inspektor a další
školní budově a jedna na radnici sloužily jako
činitelé.
učebny pro žáky ze Znojma a
O
průběhu
jedenácti obcí, kteří tuto školu
slavnosti
zaznamenává školní kronika:
v Hlubokých Mašůvkách v době II.
"Když byli všichni tři
světové války navštěvovali.
poslanci učinili vhodné a k věci
Od roku 1945 je v přízemí
přiléhavé promluvy o veliké
umístěna také mateřská škola.
ceně školství pro budoucnost
V roce 1977 byla k původní
našeho národa, ujal se slova
budově přistavěna školní kuchyně
sám p. Ofenheim, který v řeči německé předem
s jídelnou, jedna učebna s kabinetem a ředitelnou.
litoval, že neovládá tolik naši krásnou řeč českou,
Další rozsáhlou změnou prošla budova v roce
aby mohl v ní též ku přítomným promluviti a
2012, kdy byla vyměněna všechna okna za
zdůraznil pak, že i velkokapitál má mravní
plastová, byl zateplen plášť budovy, pořízena
závazky k veřejnosti, jež on - jako dočasný správce
nová fasáda a provedena celková modernizace.
připravil: Zdeněk Adámek
svého majetku - rád všude v kterýchkoliv zemích
svého působení plní a tím větší radost mu působí,
když mohl i zdejší obci pomoci stavěti tuto

Srovnání nákladů na tradiční
tradiční posvícení v roce 2005, 2012 a 2013
2013
Pro lepší představu o financování této krásné tradice jsme pro vás vyhotovili přehledné tabulky.
Jak si můžete všimnout, rok od roku je tato tradice pro obec finančně náročnější. Příspěvky od našich
spoluobčanů mají takřka konstantní hodnotu, ale bohužel náklady jsou pořád vyšší a vyšší. Je to samozřejmě
důsledek neustálého zdražování veškerého potřebného sortimentu i služeb. Také návštěvnost tradiční sobotní
zábavy se neustále snižuje. Letošní posvícení se finanční ztráta této kratochvíle částečně vyrovnala ziskem z
tomboly, kterou zavádějící připravili. Obec se však tuto tradici snaží všemi dostupnými prostředky
podporovat a v naší obci udržovat.
Posvícení 2005
Náklady:
Firma Fiala –
rozmarýny, věnec
Hudba – sobotní
zábava, neděle –
Dechová kapela
Amatéři
Papírnictví – krepový
papír

Posvícení 2012
Náklady:

Posvícení 2013
Náklady:

1 200,00 Kč

Lesy ČR - máje

600,00 Kč

Květinářství –
rozmarýny, věnec

21 000,00 Kč

Květinářství –
rozmarýny, věnec

1 800,00 Kč

Hudba – sobotní zábava
10 000,00 Kč
HABAKUK

763,50 Kč

Hudba – sobotní zábava
10 000,00 Kč
HABAKUK

Dechová kapela Skaláci 15 000,00 Kč

Autojeřáb – stavba máje 2 189,60 Kč

Dechová kapela
Amaréři

16 800,00 Kč

Papírnictví – krepový
papír

Víno

1 500,00 Kč

Papírnictví – krepový
papír

883,00 Kč

Autojeřáb – stavba máje 3 630,00 Kč

Lázeňský hostinec –
občerstvení muziky

1 840,00 Kč

Autojeřáb – stavba máje 2 310,00 Kč

Víno(Chvalovice, Fila)

2 450,00 Kč

Ubrusy

400,00 Kč

Víno(Chvalovice, Fila)

2 635,00 Kč

Lázeňský hostinec –
občerstvení muziky

880,00 Kč

Náklady celkem

28 893,10 Kč

Lázeňský hostinec –
občerstvení muziky

2 153,00 Kč

OSA poplatek

733,00 Kč

Náklady celkem

37 181,00 Kč

Náklady celkem

35 432,00 Kč

Příjmy:

1 900,00 Kč

839,00 Kč

Taneční zábava

9 250,00 Kč

Příjmy:

Příspěvky občanů při
nedělním zvaní

11 755,00 Kč

Taneční zábava

7 770,00 Kč

Taneční zábava

7 955,00 Kč

Poplatek za užívaní
veřejného prostranství

300,00 Kč

Příspěvky občanů při
nedělním zvaní

14 040,00 Kč

Příspěvky občanů při
nedělním zvaní

13 545,00 Kč

Příspěvek SDH

3 750,00 Kč

Poplatek za užívaní
veřejného prostranství

300,00 Kč

Poplatek za užívaní
veřejného prostranství

300,00 Kč

Příjmy celkem

21 305,00 Kč

Příjmy celkem

22 110,00 Kč

Příjmy celkem

21 800,00 Kč

Náklady obce celkem

3 838,00 Kč

Náklady obce celkem

15 071,00 Kč

Náklady obce celkem

13 632,00 Kč

Příjmy:

Sportovní dění v naší obci
Letos jsme sezónu ukončili 6. října. Sejdeme se až na tradičním štědrovečerním
fotbálku na umělé trávě v Husových sadech. Termín bude upřesněn dle vytíženosti
plochy.
Zdeněk Žák

Ze školních lavic
Tak jako každý měsíc i tentokrát bych Vás ráda informovala o tom, co se ve škole událo v listopadu.
Poslední říjnový den ve škole v Hlubokých Mašůvkách byl vyhlášen jako žlutý. A tak všechny děti ze
školky, školáci i paní učitelky přišli ten den ve žlutém oblečení, se žlutými doplňky, někteří i namalováni
nažluto. Co kdo doma našel žlutého, vzal do batohu místo učení. Žlutá promenáda opravdu stála za to. Přes
šedesát žluťáčků ten den ve škole opravdu zářilo. Školáci si vymysleli soutěž, kdo toho ten den nasbírá a
donese žlutého nejvíc. Sestavili si porotu, zvolili zapisovatele, asistentky. V batozích pak byly ubrousky,
stavebnice, tkaničky, magnetky, lžičky, na sobě měli do poslední sponky, paruky, nalakovaných nehtů vše
žluté. Ten nejlepší měl 128 doplňků. I na svačinu si nesli žluté banány, někdo měl papriku, sýr. Po halasné
promenádě v obci se žluťáckým pokřikem se školáci vypravili na obecní úřad. Protože má náš pan starosta
smysl pro humor, přiskočil se s námi vyfotit a pohotově si před úřadem vzal s sebou žlutou popelnici.
Ve škole už školka měla rozsvícené dýně, školáci pak vyrobili žluté strašáky, balónky a žluté
lucerničky. Chodník před školou pokreslili nažluto a vyzdobená škola ten den nejen voněla dýněmi, ale
hlavně zářila, především úsměvy dětí. A to je důvod, proč každý měsíc pořádáme nějaký zábavný den. Děti
chodí pak do školy rády a těší se. Jsou spokojené, s nimi i pak jejich rodiče a učitelé.
1. listopad byl pro předškoláky z MŠ dnem nanečisto. Všichni se totiž přesunuli do 1. patra do lavic
ZŠ, aby si nanečisto vyzkoušeli, jak to ve škole chodí. Po prohlídce prostor školy jim ukázali prvňáčci, jak
už čtou věty, skládají z písmen, počítají. Poté se představili budoucí prvňáčci a vyzkoušeli si práci na
interaktivní tabuli. Aby ukázali i oni, co už znají, vyplňovali i pracovní list. A šlo jim to opravdu dobře.
Všechny tvary, barvy, někteří i čísla do 10 už znají. Ve druhé třídě si vyzkoušeli práci na počítačích, naučili
se a nakreslili si písničku. Na závěr jim školáci poblahopřáli k úspěšnému dni nanečisto a předali jim dárky
a vysvědčení. Předškoláci odcházeli plni dojmů a se samými jedničkami zpět do školky, aby se pochlubili
svým prvním vysvědčením.
3. listopadu jsme se pak všichni sešli na disko v Boomerangu, kde nás bavil kejklíř Jonáš a rozdával
ceny za nejlepší masky, tanec a různé soutěžení. Také bylo připraveno peklo a bylo vidět, že děti se nebojí,
neboť mají jistě čisté svědomí. Akce se moc líbila a tímto děkuji p. Petru Salátovi za její uskutečnění. Od
5. listopadu již začaly děti docházet do keramiky k p. Krulové, na jejich díla se již těšíme. Vystavovat je
opět budou v sále OÚ na výstavě prací školy při vystoupení ke Dni matek.
Navštívily nás pracovnice OPPP. Navázali jsme tímto užší spolupráci s poradnou, ve které budeme
pokračovat a snažit se tím co nejlépe pomoci dětem při případných problémech v učení.
Proběhla další lekce dopravní výchovy, další plavecký výcvik. Diskotéka ve vodě a hry měly velký
úspěch. Přijelo divadélko s Pohádkami z našeho statku a v jídelně jsme si připravili hodinu zábavy,
písniček a legrace.
18.11. dopoledne proběhla pedagogická rada, která zhodnotila výsledky čtvrtletní práce dětí, žáků a
učitelů a toto pak bylo odpoledne probráno i na schůzce s rodiči žáků ZŠ.
V posledním plavání žáci dostali Mokrá vysvědčení. Zazpívali a zarecitovali na Vítání občánků na OÚ.
Ještě nás čeká pečení perníčků, kdy jako každý rok budeme s dětmi v jídelně péct, a pak už na nás dýchne
předvánoční čas. Snažíme se věnovat dětem po všech stránkách, zabezpečujeme pro ně spoustu zajímavých,
zábavných i poučných zážitků. Toto bych ráda popřála i Vám v době adventu, abyste si ho s dětmi užili a
měli z nich radost, tak jako ji máme my.
ředitelka školy, Mgr. Alena Kratochvílová

Důležité kontakty:
starosta Ing. Jiří Malec: 734 655 132, jiri.malec@hlubokemasuvky.cz
obecní úřad - Stanislava Tomková: 515 255 225 (použijte i pro domluvu vyvezení odpadu, elektroniky, atd.)
zpravodaj: zpravodaj@hlubokemasuvky.cz (napište nám, co by mohlo zajímat naše spoluobčany)
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