červen
2016
Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení.
Vážení spoluobčané!
Květen byl měsíc lásky, obrození, kvetoucí přírody a bujení nového života. I my jsme se
pustili do úklidu a obnovy naší vesničky. Uklidili jsme za koupalištěm, připravujeme koupaliště
na sezonu, provedli jsme drenáž na louce u koupaliště, aby se tam nedržela voda v loužích, a
vybudovali jsme nový přístupový násep na políčka „Na Rybníkách“. Pálením „májového ohně“
jsme vyčistili oblast „U Šutrárny“ a zároveň se zbavili nahromaděného klestí po jarních
úklidech.
Naše snaha, více jak dva roky zpětně, je vyčistit celou „Šutrárnu“ a učinit z ní uklizený a
krásný přírodní biotop, který bude cílovou stanicí rodinných vycházek přes Čížovky, které také
uklízíme a kultivujeme. Naše snaha o uklizení okolí Mašůvek je zřejmá, a proto mě
překvapuje, že někteří lidé jakoby tu s námi nežili. Jak je možné, že se neustále objevují
v „Šutrárně“ a i v jiných koutech našeho katastru hromady suti po rekonstrukcích a stavbách.
Hromady domovního odpadu a i hromady větví a zbytků zeleného odpadu?? Máme jedno
z nejkrásnějších okolí obce, jaké jsem kdy viděl. Máme, myslím, velice dobře zabezpečený
systém odpadového hospodářství, na jehož zlepšování pořád pracujeme.
Jsme těsně před realizací „mezideponie“ stavební suti, kterou zahájíme ihned po
ukončení oprav místní komunikace k ZD Hluboké Mašůvky (tj. v průběhu června). Chystáme
se zvětšit a zkrášlit zelení místa pro tříděný odpad. Přesto jsou mezi námi spoluobčané,
kterým je vzhled a čistota okolí naší obce lhostejná. Hledí jen, jak ušetřit svou kapsu a není jim
proti mysli vysypat odpad třeba přímo do jezírka v již částečně uklizené Šutrárně. Vůbec si při
tom neuvědomí, nebo spíše nechtějí myslet na to, že takový počin černé skládky nás stojí
peníze ze společného rozpočtu obce na její likvidaci. A to mnohem více, než dotyčný ušetří za
složení odpadu na místo k tomu určené. Je to prostě na všechny strany bezohledné. Jak
k životnímu prostředí, obecní kase, tak ke snaze učinit Mašůvky čistší a příznivější k životu
zde.
Kromě jiného připravujeme dokončení vyčištění „Šutrárny“, odvezení recyklátu do
zpevnění polních cest, dokončení vycházkové trasy okolo koupaliště přes Čížovky, dokončení
úprav plochy po zbouraném RD č.p. 30, odvezení hromad hlíny a zplanýrování plochy nad
„Nivami“. Zde by mohl vzniknout travnatý plácek na hraní. Celý lesík nad Nivami je již
označený k prořezávce a k vyčištění. Atd, atd. Chtěli bychom toho stihnout hodně, ale nesmí
nám nezodpovědní spoluobčané házet klacky pod nohy vytvářením „černých skládek“. Prosím,
pomozte nám tu naši krásnou vesnici ještě zkrášlit a udržet čistou!!
S přáním krásného slunečného nástupu léta a klidu na procházkách do okolí se těší
na viděnou
Váš starosta.

Dětský den a výlet do ZOO
TJ Sokol Hluboké Mašůvky a Obec Hluboké Mašůvky pořádají
v sobotu 4.6.2016 zájezd do ZOO Jihlava. V rámci oslavy dne dětí
bude Obcí poskytnut autobus a vstupné dětem do patnácti let
zdarma. Výzva pro zájemce byla umístěna ve škole v Hlubokých
Mašůvkách a na facebookovém profilu obce a autobus je již
obsazen. Sraz v 8.00 na návsi v Mašůvkách nebo asi v 9.30
v Jihlavě u hlavní brány do ZOO (s parkovištěm). Návrat asi v 16.00.
Srdečně zveme všechny zájemce na společný výlet za zvířátky.

The Tap Tap v kempu
V sobotu 4.června 2016 od 18.00 pořádá spolek Konipaska
charitativní koncert "The Tap Tap hraje pro Konipasku". Koncert
proběhne v areálu Camping Country v Hlubokých Mašůvkách.
Součástí akce bude vystoupení dětí ze ZŠ Hluboké Mašůvky a
after party s rockovou kapelou Crazy a též ochutnávka vín z
vinařství Lahofer a Hanzal. Dobrovolné vstupné bude nedílnou
součástí výtěžku akce, který bude použit na plánovaný nákup
vozu pro přepravu zdravotních pomůcek. Na hojnou účast a
vyjádření podpory hospicové činnosti se těší pořadatelé.

Noc kostelů v Hlubokých Mašůvkách
Noc kostelů v Hlubokých Mašůvkách se koná
v pátek 10.června s následujícím programem:
18.00 - 18.45 Divadelní představení žáků Základní školy
v Hlubokých Mašůvkách
18.45 - 19.30 Hudební vystoupení Scholy z farnosti Únanov
19.30 - 20.00 Hudební vystoupení žáků Základní školy
v Hlubokých Mašůvkách (kroužek hry na flétnu a klávesy pod
vedením p. uč. Dany Freyové a p. uč. Jany Dokulilové)
20.00 - 20.45 Povídání o historii poutního místa a kostela
v podání p. Zdeňka Adámka
20.45 - 22.00 Volná prohlídka vystavených exponátů
22.00 Svátostné požehnání
Všichni jsou srdečně zváni.
P. Stanislav Váša

Oslavenci v červnu 2016
(od 75ti let výše)
Jordánková Helena, 78 let, č.p. 239
Ševčíková Libuše, 80 let, č.p. 220
Cábel Viktor, 77 let, č.p. 181
Sklenář Ferdinand, 83 let, č.p. 139
Říháček Josef, 79 let, č.p. 194

Blahopřejeme!!

SDH: O Pohár starosty
Soutěž v požárním útoku „O Pohár starosty“ se koná 26.6.2016 ve 13.00 hodin na louce
u koupaliště. Občerstvení zajištěno.

Obec zažádala hasičům o dotaci na opravu hasičské zbrojnice a na renovaci župního
praporu. Obě dotace byly schválené a veškeré opravy i žehnání praporu musí proběhnout
v letošním roce. Hasiči si dále žádali na opravu praporu u Nadace pro podporu hasičského
hnutí v České republice, která byla též schválena. Dofinancování renovace župního
praporu bude zajištěno poskytnutými prostředky poslance a starosty města Znojma
Vlastimila Gabrhela a z prostředků Obce Hluboké Mašůvy.
SDH Hluboké Mašůvky

Sportovní den nejen pro děti
Po skončení hasičské soutěže (v neděli 26.června asi od 15.00) bude
u koupaliště v rámci zahájení sezóny provozu koupaliště a konce
školního roku navazovat již tradiční doprovodný program nejen pro
děti. Těšíme se na společnou účast.
Pořádá TJ Sokol Hluboké Mašůvky a Obec Hluboké Mašůvky

Pouťová zábava
V sobotu 2.července 2016 pořádá SDH Hluboké Mašůvky ve spolupráci s Obcí
„Pouťovou zábavu“. K tanci a poslechu hraje skupina FREEBAND.
Všichni jste srdečně zváni.

Poznávali jsme okolí: U Huberta
Náš druhý letošní výšlap zamířil k rybníku U Huberta. Celkem se účastnilo 6 dospěláků a 4
děti. Výšlap se nám povedl, počasí bylo slunečné a u rybníka špekáčky chutnaly. Další
výšlap je v plánu až po prázdninách a o bližším datu budete informováni ve zpravodaji
i na facebooku. Výletům zdar!
Pořádá Josef Buršovský a Radim Trejba

Historické okénko: Ctibor Čermák
(pokračování z minulého čísla)
V Ratiboři v místě jeho tragické smrti byl v roce 1970 za účasti bývalých
spolubojovníků a velitele partyzánské skupiny D. B. Murzina odhalen pomník. Zúčastnili se
také rodinní příslušníci Ctibora Čermáka a čtyřčlenná delegace naší obce (L. Frey, A.
Rozporka, J. Přichystal, Z. Adámek). Do Ratiboře se vydali i žáci naší základní školy.
Pohostinnost jsme našim přátelům oplatili při jejich návštěvě Hlubokých Mašůvek, kam
jsme je pozvali. 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, v r. 2006 se zástupci naší obce
zúčastnili 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.
V roce 2015 se delegace Hlubokých Mašůvek v čele se starostou ing. Jiřím Malcem
zúčastnila v Ratiboři oslav 70. výročí ukončení II. světové války. Při této příležitosti se
poklonili památce Ctibora Čermáka u jeho hrobu a pomníku. Občané Ratiboře byli pozváni
do Hlubokých Mašůvek, přijel s nimi také soubor Zvonky dobré zprávy, který o Hlavní pouti
uspořádal v Lurdské jeskyni koncert. Představitelé obce Ratiboř a Hluboké Mašůvky
projevili zájem pokračovat v přátelských setkáních, která byla zahájena v roce 1970.
Připravil Zdeněk Adámek

Hrob a pomník Ctibora Čermáka v Ratiboři

Ze školních lavic
Vážení čtenáři,
květen nám kromě vystoupení dětí na Den matek 8.5., které se vám jistě velmi
líbilo, přinesl i další akce. 19.května další lekci dopravní výchovy. A příště už bude
poslední, čeká nás 15. června, a to jízda zručnosti na kolech. 20.května byla školka na
výletě v Kamenici nad Lipou v říši skřítka Fábuly. 24.května jsme se fotili po třídách, děti
budou mít i skupinové fotky. 27.května byly děti z MŠ na pěším výletě po okolí. 1.června
byla oslava MDD ve škole, kreslili jsme na chodník, opékali buřty a přišel k nám opět
myslivec p. Oliva. 4.června nás čeká vystoupení v Kempu, 6.června jedeme do kina
autobusem na film ZOOtropolis v 9.30 hodin. 9.června nás pak čekají atletické závody
v Kravsku. 10.června dopoledne vystupuje škola v jídelně na představení pro MŠ a na
večer pak na Noci kostelů. 14.června jede škola na výlet na Macochu.
V letošním roce píší závěrečné opakovací práce a písemky na konci roku trochu
jinak. Každý žák si přinese hrnec a vařečku a budou skládat Závěrečné kuchařské
zkoušky. Aby písemky nebyly jednotvárné opakování, vyplňování, dopisování, testování a
podobně mají tentokrát podobu vaření, vymýšlení receptů. V 1. třídě budou v matematice
např. míchat Koktejl sčítání a odčítání do 20, Salát ze slovních úloh, Kaši z geometrie.
V českém jazyce je čeká Čtení z kuchařky, Skládání písmenkové omáčky, Diktát z guláše
slov a Psaní receptů. Ve 4. ročníku zase vaří v hrnci Zeleninové rizoto, zapisují pracovní
postup, určují podstatná jména a podobně. V matematice mají za sebou prozatím
Obdélníkové smaženky, kde vypočítávaly obvody, obsahy. Veškerou látku takto zopakují,
napíší písemky a ještě se pobaví. Hrou jim to jde výborně od ruky. Kuchtíci a kuchtičky si
v průběhu vaření ve vyučovacích hodinách skládají svoji kuchařskou knihu, kterou
předvedou na konci roku, kdy budou vyhodnoceni. Získají kuchařskou čepici a vysvědčení
z kuchařských zkoušek.
Vybíráme domeček na školní zahradu pro MŠ, na který jsme dostali 5100 Kč od
hasičů a 5000 Kč od myslivců jako sponzorský dar. Děkujeme. Stále ještě sbíráme víčka.
Až budeme mít 200kg, můžeme je nechat odvézt a zpeněžit. Náš dar půjde našemu
bývalému žákovi Danu Zahrádkovi.
Poslední týden školy už budeme soutěžit na naší olympiádě 22.června o diplomy,
23.června bude soutěž Zdravé zuby a Moudrá sova, v knihovně nejlepší čtenáři.
27.června budeme odevzdávat učebnice a spát ve škole. 28.června nás čeká ukázka
práce hasičů a Den bez učitele. 29.června pak exkurze do Znojma a 30.června už
slavnostní ukončení školního roku, vysvědčení, odměny a ceny, diplomy a poslední
zvonění. Letos odchází 4 páťáci.
Akcí máme spoustu, děti je jistě
ocení a těší se na ně. A rodiče? Ti snad
ocení tu spoustu práce naší i svých dětí a
pochválí nás. Všechny.
Mgr. Alena Kratochvílová, ředitelka školy

Sportovní dění v naší obci: fotbal
Fotbalová přípravka: Mladší přípravka již ukončila sezonu, starší přípravku čeká ještě
jeden turnaj v Jevišovicích.
Ukončení fotbalového roku plánujeme na pátek 17.6. od 16,30 hodin – srdečně zveme
všechny fotbalisty a jejich rodiče na fotbalové hřiště.
Další akcí, které se naše přípravka zúčastní, bude fotbalový turnaj přípravek
v Jevišovicích, kde se ve 3 kategoriích utká celkem 36 týmů. Turnaj probíhá 18.6.2016 od
9 hodin a přihlásili jsme do něj družstva mladší přípravky (7-9 let) a předpřípravky (5-7 let).
Zveme všechny zájemce ve věku od 5-10 let, nábor do fotbalu probíhá neustále.
Tréninky probíhají každou středu a pátek od 17 hod.
Odehrané zápasy přípravky
Mladší přípravka

Starší přípravka

Hluboké Mašůvky - Dobšice 0:9

Hluboké Mašůvky - Mikulovice 1:14

Hluboké Mašůvky - Tasovice 1:15

Hluboké Mašůvky - Jevišovice 0:12

Štítary - Hluboké Mašůvky 1:6

Hluboké Mašůvky - FK Znojmo 1:11

Blížkovice - Hluboké Mašůvky 0:4

Hluboké Mašůvky - Dobšice 3:15

Hluboké Mašůvky - Hatě 2:2

Hluboké Mašůvky - Přímětice 0:18

Hluboké Mašůvky - SC Znojmo 2:6

Hluboké Mašůvky - Mramotice/Olbr. 0:6

Přímětice - Hluboké Mašůvky 4:4

Hatě - Hluboké Mašůvky 10:1
Šatov - Hluboké Mašůvky 12:1
Hluboké Mašůvky - Vranov 0:9
Hluboké Mašůvky - Blížkovice 1:7

Následující zápasy přípravky:
Neděle 5. 6. 2016 10:00 Jevišovice - Hluboké Mašůvky hřiště Jevišovice
Neděle 5. 6. 2016 11:00 Mikulovice - Hluboké Mašůvky hřiště Jevišovice
Muži:
Odehrané zápasy

Následující zápasy

Hluboké Mašůvky - Jevišovice B 1:4

Neděle 5.6.2016 16:30 Blížkovice B - Hluboké Mašůvky

Prosiměřice - Hluboké Mašůvky 5:0

Neděle 12.6.2016 16:30 Hluboké Mašůvky - Starý Petřín

Hluboké Mašůvky - Slup 2:8

Neděle 19.6.2016 16:30 Křepice - Hluboké Mašůvky

Štítary - Hluboké Mašůvky 2:2
Hluboké Mašůvky - Dyjákovice 1:5

Srdečně zveme na naše domácí zápasy!
Zdeněk Žák
Vaše podněty a dotazy můžete zasílat na email: zpravodaj@hlubokemasuvky.cz
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