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2015 / 2016
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Vážené dámy, vážení pánové, děti, spoluobčané! Ani jsme se nenadáli a „překulil
se“ Nový rok. Chtěl bych vám, osobně i jménem zastupitelů obce, popřát hodně štěstí,
zdraví a radosti v novém roce 2016.
V roce minulém jsme budovali a zvelebovali naše Mašůvky. Likvidovali jsme
ledovou kalamitu v lese, pokáceli jsme rizikové stromy a prořezali a omladili stromy v obci.
Dokončili jsme Revitalizaci údolní nivy Plenkovického potoka, zateplili jsme budovu
obecního úřadu a dali jí novou fasádu. Zrenovovali jsme podlahu v kulturním domě, sálu
dáváme nový vzhled a dokončujeme zadní schodiště na balkón. Vybudovali jsme nové
brouzdaliště na koupališti (místo starého, které jsme museli odstranit). Pomohli jsme
zabezpečit opravu střechy na hasičské zbrojnici z dotace JMK. Opravili jsme komunikace
a chodníky na Mariánském náměstí, vybudovali novou dlažbu před kostelem a opravili
jsme komunikaci ve Svatoňovci. Odstranili jsme vlastními silami RD č.p.30 naproti
hasičárně a opravili a zastřešili zeď se sousedním objektem. Vznikl tak prostor na nový
parčík. Zrekonstruovali jsme kotelnu a strojovnu v budově školy. Opravili jsme sanační
omítkou sklepní zdivo a vysušili sklep v budově školy. Vybudovali jsme část nového
veřejného osvětlení „Na Nivách“. Mezi tím vším provádíme každoročně běžnou údržbu
obce, sečení, hrabání listí a trávy, opravy a čištění zastaralých komunikací a chodníků
v obci, opravy a údržbu kanalizace a ČOV, těžbu, štípání, rozvoz a prodej dřeva.
Zabezpečujeme provoz a údržbu koupaliště, včetně bufetu. Udržujeme hřbitov, staráme se
o budovu školy a pomáháme v naší škole s provozováním. To vše za pomoci techniky,
kterou je také nutno udržovat a opravovat.
Jsem přesvědčen, že jsem v tomto výčtu na spoustu věcí zapomněl, ale nesmím
zapomenout na poděkování všem zaměstnancům Obce Hluboké Mašůvky za jejich práci,
obětavost a nasazení. Děkuji!!!
Čeká nás hodně práce i v roce letošním. Budeme pokračovat v opravách a
budování komunikací, zejména v oblasti “Na Nivách“ a místní komunikaci
k Zemědělskému družstvu. Drobné opravy budou probíhat po celé obci. Snad se nám
konečně podaří vybudovat bezbariérovou lávku ke Svaté studni. Atd., atd. Další investiční
záměry budou podrobně popsány v Rozpočtu obce na rok 2016, který bychom chtěli
projednat a schválit co nejdříve. Využiji tohoto zimního vydání zpravodaje ke komentáři
zimní údržby naší obce.
Města a obce odpovídají za zimní údržbu místních komunikací a chodníků. Tato
právní úprava se mi zdá logická. Udržují svůj majetek a sejmula se rizika za případné

škody a úrazy z občanů, vlastnících sousedící nemovitosti. Pro obce našich poměrů s tím
však souvisí několik problémů. Poměr rozlohy obce k počtu obyvatel, a tudíž k množství
finančních prostředků možných vyčlenit na zimní údržbu z rozpočtu, jsou menší než ve
městech, která si mohou dovolit specializované útvary na úklid a údržbu města. Mají větší
koncentraci obyvatel na plochu a tudíž menší přepočtenou délku komunikací na jednoho
obyvatele.
Naše obec je na zimní údržbu, myslím, dobře připravená a zabezpečená technicky.
Vlastníme jeden traktor, dvě sněžné radlice, jednu se železným břitem a jednu
s gumovým. Máme zametací kartáč za traktor, dvě posypová rozmetadla na inertní
materiál (písek, štěrk), zametací stroj samochodný, 23 nádob na suchý posypový materiál
a dostatečnou zásobu posypového materiálu. To vše na údržbu 9,080 km místních
komunikací a cest, a 2,690 km chodníků. To vše mají zvládnout TŘI techničtí zaměstnanci
obce a proměnlivý počet pomocných pracovníků na VPP (většinou žen) v co nejkratší
době. Máme zpracován plán zimní údržby obce vždy na daný rok, kdy dostupný počet
pracovníků má přidělen „svůj“ úsek a povinnosti s vyznačením priorit. Soudný obyvatel
naší obce musí pochopit, že se může stát, že před jeho majetkem nebude uklizeno a
posypáno okamžitě. To nemluvím o práci v době volna, sobotách, nedělích a o svátcích.
Každý ví, že i tato problematika má svá pravidla a úskalí. Nezbývá mi, než ještě jednou
poděkovat všem zaměstnancům obce za projevenou ochotu a vstřícnost při
zabezpečování chodu obce v těchto výjimečných případech.
Mně, (a mým rodičům už vůbec), nepřišlo divné, že si každý zdravý člověk okolo
svého domu uklízel, zametal a sypal sám. Že to „moje“ nekončilo vysokým plotem, ale že
každý měl nějaký vztah ještě kus za ty „svoje“ pozemky, k tomu „našemu“, kde se potkával
se sousedy. Asi jsem z jiné doby, ale pokusím se Vás, sousede, požádat o pomoc. Jste-li
zdráv, necítíte-li se ještě unavený a stár, a jestli jste zrovna doma, když je potřeba pomoci
se sněhem, náledím, úklidem v letních měsících – PROSÍM, POMOZTE NÁM PŘED
SVÝM DOMEM. Kdyby byl posypový materiál nepřiměřeně daleko od Vás, rádi Vám ho
poskytneme v pytli domů.
Budeme všichni spokojenější, vesnička bude ještě hezčí a nám zaměstnancům
obce zbude více času a elánu na budování nových, potřebných věcí a zvelebování
společných majetků a prostranství, která jsou třeba odlehlejší.
Jiří Malec, starosta obce

Oslavenci v zimě 2015/2016
(od 75ti let výše)
Prosinec
Freyová Štěpánka, 91 let, č.p. 94
Veselá Marie, 87 let, č.p. 144
Vodák Karel, 85 let, č.p. 236
Adámková Marie, 80 let, č.p. 134
Jelínková Marie, 78 let, č.p. 109
Krulová Miluška, 78 let, č.p. 223

Blahopřejeme!!

Leden
Kalendová Marie, 89 let, č.p. 252
Salátová Růžena, 76 let, č.p. 226
Vítková Marie, 81 let, č.p. 195
Stehlík Miroslav, 92 let, č.p. 15
Únor
Hasmanová Milada, 78 let, č.p.226
Benada Cyril, 78 let, č.p. 123
Valášková Anežka, 77 let, č.p. 238
Dohnalová Božena, 93 let, č.p. 207

Poděkování za Tříkrálovou sbírku
Na začátku kalendářního roku se již tradičně pod záštitou Charity koná Tříkrálová
sbírka. V naší obci letos proběhla za velkého zájmu dětí, vedoucích skupinek i rodičů.
V sobotu 9. ledna 2016 kolem 10.00 hodiny z místní fary vyrazilo 7 tříkrálových
skupinek do ulic a částí naší obce. Každá skupinka prošla určenou trasu a část obce,
takže jednotlivé skupinky se už kolem poledne či krátce po poledni začaly vracet na faru,
kde byl pro děti připravený teplý čaj a něco málo k občerstvení.
Proto chci na tomto místě poděkovat všem zúčastněným za Vaši ochotnou pomoc.
Jmenovitě pak paní Andrei Hellmanové za pomoc při
organizaci a oslovení mladších i starších dětí, které se sbírky
zúčastnily. Děkuji také Vám rodičům, že jste své děti
v uvedené sobotní ráno vypravili na tuto pouť naší obcí i
dětem za jejich ochotu. A nakonec v neposlední řadě patří
poděkování Vám – všem občanům naší obce za 13 647 Kč,
které se objevily při sčítaní v našich letošních 7 kasičkách.
Za každý obnos, který jste darovali skrze tuto
Tříkrálovou sbírku potřebným lidem, každému z Vás patří velké díky.
S vděčností a požehnáním P. Stanislav Váša

Dětský karneval
V neděli 13. března od 14.00 hod v sále kulturního domu
Vystoupení kouzelníka a kejklíře Milana Jonáše
Soutěže, tombola, tanec, skvělá zábava!
Vstupné: děti a masky zdarma, dospělí 30,pořádá Sdružení rodičů a přátel školy

Poznáváme okolí: Josefovský výlet
Zdravíme všechny přátele pohybu. Máme tu nový rok a novou chuť
podívat se po okolí. Společně se vydáme v sobotu 19.března k pomníčku
Františka Buršovského, který bude náš hlavní cíl. Začneme v 10:00 u
hasičrny a vydáme se po Křížové cestě směrem ke kapličce v Příčníkách.
Koukneme se k obrázku U Františka a pak dorazíme k našemu cíli a to
pomníčku Františka Buršovského. Cestou zpět se zastavíme na místě,
kde stávala Petříčkova bouda a na Lapikusu. Poté se podíváme ještě k
památníku a skončíme opět u hasičárny. Víme, že spoustu těchto míst
již znáte, ale společně to je vždy jiné. Jen si teď musíme přát pěkné počasí a
nezapomenout si špekáčky.
pořádá Josef Buršovský a Radim Trejba

Ze školních lavic
Vážení čtenáři, dokončené pololetí je za námi, žáci si vedli velmi dobře, z 26 žáků
mělo 23 žáků vyznamenání, 3 prospěli, 18 mělo samé jedničky. Snad je to něco, co
vypovídá i o kvalitě učitelů, takové známky a takový průměr je opravdu výborný.
V pololetí jsme zhodnotili samozřejmě nejen známkami a vysvědčením, ale také
anketami, sebehodnocením, na rodičovské schůzce a pedagogické radě. V lednu jsme
také vyslechli spolu s MŠ vynikající koncert v jídelně školy, kde se nám předvedlo 18
hudebních nástrojů, z méně známých viděly děti třeba dudy nebo 7 druhů fléten a
klarinetů. Opravdu zážitek. Pokračujeme v divadelních představeních ve Znojmě, jedno
bylo v lednu a teď v únoru 25. Absolvovali jsme s MŠ také besedu s policisty, a to
10.února. Děti si mohly prohlédnout spoustu pomůcek policie, dostalo se jim poučení i
zábavy. Byli jsme velmi spokojeni s úrovní a přístupem, určitě budeme příští rok v těchto
besedách pokračovat. Snažíme se dětem poskytnout možnosti nejen dobré výuky, ale
také formy zábavy s poučením. Proto se zapojíme letos opět do soutěží okresních,
výtvarných, hudebních, matematické olympiády, Malé energetické akademie a podobně.
U zápisu do 1. ročníku bylo z přihlášených 13 přijato 12 dětí, 1 má odloženo
rozhodnutí pro předčasný nástup do školy. Předškoláků bylo 18, rodiče 5 dětí se bohužel
rozhodli pro Znojmo nebo Přímětice, kde již mají sourozence.
V letošním roce jsme rádi, že opět pokračuje projekt dopravní výchovy, v únoru
máme první dvouhodinovku. Pro všechny děti se nám podařilo nabídnout kroužky,
zapojeni jsou všichni, mnozí do několika. Je lepší, když děti budou trávit čas v kroužku ve
škole, kde podle jejich zájmu můžeme přizpůsobit obsah času, jako se to stalo právě teď.
Sportovní kroužek se bude měnit po 14 dnech v taneční, žáci se budou učit základy
společenské výchovy, etikety, základní kroky tanců a držení. Máme málo chlapců, přijďte!!
Probíhá také další vzdělávání učitelů, navštěvujeme kurzy a semináře. V březnu
bude opět karneval, tak bych ráda z tohoto místa oslovila všechny, kteří by přispěli do
tomboly, a rovnou poděkovala. Karneval SR při škole mívá opravdu velkou návštěvnost i
úroveň a tak ani letos tomu jistě nebude jinak. I zásluhou Vás přispívajících do tomboly,
tak děkujeme.....
Mgr. Alena Kratochvílová, ředitelka

Sportovní dění v naší obci: fotbal
Muži: Zahájili jsme přípravnou fázi na jarní část sezóny od 10.ledna.
Trénuje se vytrvalost při výbězích v Hlubokých Mašůvkách, na umělém
oválu a hřišti v Kravsku. Jarní sezóna začíná 27.3.2016 od 15 hod
domácím utkáním proti družstvu Hatí. Přátelský zápas s Konicemi se
uskuteční 12.3.2015 od 14 hod na našem hřišti.
Přípravka: Naši nejmladší hráči chodí trénovat od 29.ledna
v pátek od 17 hod do sálu v Hlubokých Mašůvkách. Pokud počasí
dovolí,chceme první trénink na hřišti uspořádat 11.března od 16,30 hod. Zveme všechny
zájemce o fotbal, aby se nebáli a přišli, nábor probíhá neustále.
Zdeněk Žák
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