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Čím chladnější zima, tím teplejší léto.
Vážení spoluobčané!
Přeji vám jménem svým a jménem zastupitelů obce vše nejlepší, stálé zdraví a
osobní i pracovní úspěchy v roce 2017. Předešlý rok uběhl tak rychle, že na konci roku
nezbyl čas ani na bilancování a ohlédnutí se za vším, co jsme v roce 2016 stihli. Dovolte
mi tedy, abych se krátce za rokem 2016 ohlédl.
Nebudu zvýrazňovat běžnou údržbu a chod obce. Úklid, sečení trávy, údržbu
kanalizace a obecního inventáře. Toto provádíme každoročně a průběžně. Vytknu jen
akce, které se nedělají opakovaně. Zahájili jsme práce v lednu odklízením a likvidací
polomů po námrazách v oblasti Plenkovického potoka ke Kulhánkovu mlýnu (za
koupalištěm). Potom jsme nad zamrzlým rybníkem (u koupaliště) vyčistili a prokáceli celý
svah a okolí rybníka. V březnu jsme dokončili keramické obklady na zadním schodišti
v kulturním domě, uklidili dvůr KD a zahájili realizaci dřevěných obkladů v sále kulturního
domu. Souběžně s tím jsme prováděli probírkovou těžbu suchého dřeva v lesíku za
křížkem na Plenkovickém kopci. V dubnu jsme odkalili a kompletně vyčistili čistírnu
odpadních vod a přiváděcí potrubí k ČOV. V květnu jsme pak vyčerpali odkalovací nádrž
ČOV a vysušené kaly odvezli pomocí odborné firmy na speciální skládku. U této činnosti
se chvíli zdržím, než budu pokračovat dál.
Do těchto kalů na čistírnu odpadních vod se nám čím dál tím víc dostávají netkané
textilie z hygienických ubrousků a hadříků. Tyto netkané textilie poškozují nejen naši
technologii, ucpávají potrubí, zanáší čerpadla a armatury na ČOV, ale poškozují i
technologii firem, které nám externě pomáhají se sušením a likvidací kalů. Dostali jsme se
do pozice, kdy odborné firmy odmítají tuto činnost u nás provádět. Což je pro nás
obrovský problém, který by v extrémním případě mohl stát obec zbytečně veliké peníze.
Máme několik možností řešení. To nejjednodušší a nejlevnější je, že Vy, občané, budete
reflektovat na naše výzvy k tomu, abyste neházeli do kanalizace netkané textilie a striktně
je vyhazovali jen do popelnic na TDO. Ta složitější možnost je, že budeme muset
uskutečnit rekonstrukci čistírny odpadních vod, konkrétně česel a systému odloučení
těchto netkaných textilií, s čímž nás pravděpodobně nemine ani rekonstrukce řídícího
systému a elektroregulace. Rekonstrukce ČOV by včetně veškeré přípravy a úprav stála
minimálně 1 000 000,- Kč bez DPH. Obávám se, že tato částka by se musela promítnout
do ceny stočného, nehledě na to, že by nám zbytečně vynaložené peníze chyběly
v rozpočtu na potřebnější věci, třeba infrastrukturu.

Stačí opravdu, abyste si uvědomili, co netkané textilie
způsobují a neházeli je do záchodů a kanalizace. Děkuji a
věřím, že se rekonstrukci ČOV zatím vyhneme.

Teď mohu pokračovat ve výčtu realizací v květnu a červnu 2016. Provedli jsme úklid
prostranství okolo cesty za koupalištěm. Připravili jsme louku u Šutrárny na májový oheň a
nakupili hranici z klestí získaného při jarním úklidu. Vybudovali jsme drenáž části louky u
koupaliště, aby zde nestála voda. Nakoupili jsme nosič kontejnerů a kontejnery. Začali
jsme vyklízet Šutrárnu a vybudovali jsme přechod pro techniku Na Rybníkách.
Vystěrkovali jsme a natřeli koupaliště, instalovali tam solární sprchu. Opravili jsme
recyklátem cestu Na Rybníkách. V Čížovkách jsme uklidili a opravili cestu recyklátem.
Provedli jsme GO motoru na obecním traktoru. V červenci zahájili sportovci za finanční
podpory obce opravu kabin na fotbalovém hřišti. Nechali jsme opravit podkroví v hasičárně
a zahájili jsme opravu fasády hasičárny. To vše za vydatné brigádní podpory členů SDH.
Srpen byl opravdu činorodý. Bylo provedeno statické zajištění věžičky v budově školy.
Zahájili jsme práce na budování povrchu komunikací v sídlišti Nivy, dokončovala se
„hasičárna“, dokončili jsme úpravy prostranství po bývalém RD 30, boční kamenná zídka a
natáhla se fajnovou omítkou zeď v průčelí vzniklé plochy. V září jsme všechny akce
dokončili a společně oslavili. V říjnu jsme vyčistili sedimenty a přebujelou vegetaci
v revitalizovaném údolí Plenkovického potoka a začali jsme se chystat na zimu. Jak jsme
opravovali cesty a prováděli různé úpravy a čištění okolí obce, podařilo se nám souběžně
s tím vyčistit Šutrárnu i jezírka v ní a vznikl tak krásný biotop, který snad bude v příštích
letech upraven na cílovou destinaci rodinných vycházek a výletů. Letos jsme se v průběhu
celého roku věnovali údržbě a čištění cyklotras, které procházejí naším katastrem. Nejen
na toto jsme získali dotaci od JMK (70 000,-Kč), ale také na opravu hasičské zbrojnice
(100 000,-Kč) a vybavení a opravu místní knihovny (44 000,-Kč), kterou jsme vymalovali,
opravili podlahu a vybavili novými regály a nábytkem. Dotace získali také hasiči na opravu
historického župního praporu (50 000,-Kč) a sportovci na opravu kabin (200 000,-Kč).
V prosinci jsme už zvolnili a odpočívali u rozsvěcení vánočního stromu a u svařáku. Jak si
vše zpětně promítám, rozhodně jsme rok 2016 nepromarnili.
Takže, vrhněte se s elánem do roku 2017 a ještě jednou vám přeji vše nejlepší,
zdraví a chuť do života.
Váš starosta

Oslavenci v prosinci 2016 a lednu 2017
(od 75ti let výše)
Veselá Marie, 88 let, č.p. 144
Jelínková Marie, 79 let, č.p. 10
Vodák Karel, 86 let, č.p. 236
Salátová Růžena, 77 let, č.p. 246
Dočekal Milan, 75 let, č.p. 174
Vítková Marie, 82 let, č.p. 195
Adámková Marie, 81 let, č.p. 134
Stehlík Miroslav, 93 let, č.p. 15
Freyová Štěpánka, 92 let, č.p. 94
Krulová Miluška, 79 let, č.p. 223

Blahopřejeme!!

Poděkování za Tříkrálovou sbírku
Na začátku každého kalendářního roku se již tradičně koná Tříkrálová sbírka. Také letos
podobně jako v loňském roce se u nás konala za velkého zájmu dětí i rodičů. V neděli
8. ledna v 13.30 hodin se děti sešly na farním úřadě. Po nebytných úpravách a domluvě si
děti z jednotlivých skupinek (letos 8 skupinek) vyzvedly kasičky a cukříky a mohly vyrazit
do ulic naší obce. Na cestu obcí do jednotlivých domácností je letos provázela i hudba a
zpěv tříkrálové koledy z místního obecního rozhlasu. Po návratu na faru zde byl pro děti
připravený teplý čaj s malým občerstvením.
Na závěr chci poděkovat vám všem, kdo jste jakkoli přispěli k tomuto dobrému
společnému dílu. Vám dětem za vaši ochotu, že jste se přihlásili a letošní Tříkrálové sbírky
se
zúčastnili.
Dále
moje
poděkování patří všem, kdo jste
pomohli
s
její organizací.
A nakonec v neposlední řadě
patří velké díky také vám všem
občanům, kteří jste se zapojili
do letošní sbírky svým „darem
do kasičky“. Je to vždy výraz
ochoty pomoci konkrétnímu
člověku v nouzi. Proto za každý
dar a darovaný obnos i přesto,
že zatím neznáme konečnou
částku, patří každému z vás
velké díky a Pán Bůh zaplať.
S vděčností a požehnáním…
P. Stanislav Váša

Ze školních lavic
Vážení čtenáři,
ráda bych Vám popřála v novém roce hodně zdraví, štěstí a osobní pohody a
radosti. Ve škole jsme zakončili rok 2016 všemi tradicemi patřícími k adventu. Vyrobili
jsme spoustu vánočních přání i dárečků a náležitě si všechny dny prosince užili. Děkujeme
sdružení rodičů a obci za mikulášskou nadílku. Jako každoročně se děti na Mikuláše
velmi těšily a z balíčků byly potěšeny.
Ráda bych vyzvedla práci učitelek mateřské školy za program, který připravily na
besídku 6.12. Velice oceňuji kvalitní přípravu a úroveň vystoupení, děkuji tímto paní
učitelce Blance Jilkové, Janě Dokulilové a Anetě Jelínkové. Také vystoupení žáků na
rozsvícení vánočního stromu v obci 25.11., program vystoupení na setkání 27.11. v sále
obecního úřadu a vánoční program žáků ZŠ 21.12. mělo jako každoročně vysokou úroveň.
Chci vyzvednout práci paní učitelky Freyové a Dokulilové za přípravu všech tří programů a
poděkovat i Vám za čas a kvalitní přípravu Vašich dětí. Vím, kolik času a vlastní iniciativy,
jak paní učitelky ve školce, tak ve škole, dětem věnují. Kromě těchto tří vystoupení měly
děti program i pro farnost na mikulášské nadílce 4.12., vystoupily i u Lurdské jeskyně
26.12. Ve škole jsme společně všichni pekli 1.12. perníčky, 8.12. jsme je zdobili.
13. prosince si děti užily první divadelní představení, na které dojíždíme do Znojma.
Výroba dárků a příprava vánoční pošty směřovala k 21.prosinci, kdy se již stalo tradicí na
Školní vánočnění v obci. Popřáli jsme na úřadě i v obchodě, na faře i v hospodě,
poděkovali našim sponzorům, paní Krulové v keramické dílně. Velmi si vážíme spolupráce
s Vámi všemi, děkujeme za podporu i přízeň, za pěkná slova, která slýcháme na adresu
naší školy. 22. prosince už nás čekala jen nadílka pod stromečkem. A že jí letos bylo!!
Ježíšek naděloval pro školku 20.12. pod stromeček ve školce a školákům 22.12. rovnou
pod strom před školou. Odměnil děti za jejich práci i poslušnost a byl opravdu štědrý.
Děkujeme za sběr papíru především Volingerům, Holubcům, Hellmanům a
Tašlmárům. Díky nim mohly děti dostat mikroskop k počítači a materiál na ruční práci
do školky za téměř 6 tisíc. Další dárky za 5 tisíc ze státních prostředků ONIV a
ze sponzorských darů pro školku, hračky za dalších téměř 6 tisíc a pro školu a družinu hry
a sportovní potřeby za 7 tisíc korun.
Fotografie ze všech akcí byly již před prázdninami na našem webu, snad jste si je
již prohlédli. Další fotografie a články vyšly ve Znojemském týdnu v prosinci, některé jsou
připraveny na leden. Naše škola je akční a je vidět! Tímto bych velice ráda oslovila rodiče
všech předškoláků, aby sledovali naše aktivity při rozhodování se k zápisu do 1. ročníku.
Budeme nadále, co nejlépe umíme, budovat naši image, abychom Vás přesvědčili, že
škola v Mašůvkách je dobrá!!!
Takže advent a Vánoce si děti užily se vším, co k nim v našich tradicích patří...
Pečení, divadlo, koncerty, koledy, stromeček, výrobu dárků, svíčky, vánoční zvyky, přání,
zdobení, pohádky, koledování, zdobení stromečku pro zvířátka. Chyběl nám jen ten
kapr! Že bychom příští rok něco přidali, aby byly Vánoce se vším všudy?
Překulí se nám leden a je pololetí. Od poloviny ledna bude finišovat v písemných
pracech a prověřovat znalosti, tak všem držím palce. Pokud bude dokončena knihovna,
kde se pokládá nová podlaha a budou zde nové regály, chystáme v ní besedu
s kronikářem obce panem Adámkem. Těšíme se, až si sem uložíme naše knihy a děti si
budou moci znovu půjčovat i z naší školní knihovny.
V letošním roce se chceme co nejvíce zaměřit na reprezentaci školy. Máme již
v budově jak novou fasádu, okna, podlahy, kotelnu, nábytek ve všech třídách i jídelně...
Veškeré pomůcky pro výuku včetně 11 počítačů a v nich 25 výukových programů, nové
hračky a sportovní vybavení, bude nová i knihovna a zahrada... Máme nové nadšené
učitele a umíme vzít za práci. Za posledních 5 let jí byl ve škole udělán pořádný kus. Je
čas výsledky co nejlépe předvést a zveřejnit. Tak se těšte zase na příští článek a děkuji,
že nás čtete, víte o nás a sledujete naši práci.
Mgr. Alena Kratochvílová, ředitelka

Historické okénko: o tradici Tří králů a draní peří
Pamětníci vzpomínají
V mnoha obcích v prvním lednovém týdnu – v naší obci v neděli 8. ledna – se opět
v letošním roce konala Tříkrálová sbírka. Tato nová tradice vznikla před několika lety, kdy
se jí ujala Charita. Připomeňme si, co je zaznamenáno v místní kronice o tom, jak se
v minulosti slavil svátek Tří králů a vůbec začátek nového roku v naší obci:
Na Nový rok se navštěvovali příbuzní, aby si navzájem popřáli mnoho zdraví a
Božího požehnání. S novoročním přáním přicházel také obecní sluha, pošťák a kominík.
Do každé domácnosti dávali svůj kalendář s vinčem, za který dostávali menší peněžní
částku. Na kalendáři bylo například jednoho roku toto přání: „Nový rok už přišel a s ním
známý kominík, ten Vás nikdy neopustí v radostech a strastech svých. V tento den Vám
slibuje, že vždy bude dbáti, aby v kamnech Vašich oheň mohl pláti. Váš v úctě oddaný
kominík.“
Odpoledne na Nový rok roznášely spolky pozvánky na bály.
Od Vánoc se začal postupně prodlužovat den, jak o tom naši předkové říkávali: „Na
Boží narození o kuří pokročení, na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o tři kroky dále.“
Na svátek Tří králů (6. ledna) se v kostele doplnily v betlémě figurky o postavy tří
králů: Kašpara, Melichara a Baltazara. Věřící přinášeli v podvečer tohoto svátku do kostela
k posvěcení vodu, kadidlo a křídu. Posvěcená voda pak sloužila k vykropení domu a byla
používána také, když někdo během roku v domě zemřel. Příbuzní a známí, kteří se přišli
se zemřelým rozloučit, v rakvi ležícího nebožtíka pokropili svazečkem žitných klásků
namočených ve svěcené vodě. Posvěceného kadidla se užívalo k vykuřování příbytků.
Křídou se psala na dveře písmena K+M+B a letopočet.
Na Tři krále bylo u dveří domů možno spatřit chlapce oblečené do bílých košil a
s papírovými čepicemi na hlavě s napsanými písmeny K, M, B. Jeden z nich měl začernalý
obličej sazemi a představoval mouřenína. Zpívali dodnes známou koledu: „My tři králové
jdeme k vám….“ Za koledování byli obdarováni někdy penězi, někdy jen jablky nebo
sušenými křížalami – podle sociálního postavení rodiny.
Po Třech králích pokračovalo v mnoha domácnostech draní peří. Zvláště
v rodinách, kde měli děvče, se chovaly husy, aby budoucí nevěsta mohla do manželství
přinést ve výbavě také peřiny a polštáře. Chov husí býval v naší obci hojně rozšířen,
kromě dětí býval zde i pasák, který se o ně staral, Místo pod vesnicí, kam se vodily
k pastvě, se nazývalo „Pástviště“ (za vesnicí směrem k nynějšímu koupališti). K draní peří
se sešly ženy z příbuzenstva, ze sousedství a od známých. Drávalo se odpoledne i večer,
přítomné děti se musely chovat tiše, aby se peří nerozfoukalo po místnosti, ale také proto,
aby
bylo
dobře
slyšet
vyprávění pohádek nebo i
různých
strašidelných
příběhů. Na ukončení draní
byly „dodýrky“, na které
hospodyně připravila hostinu:
napekla
koláče,
závin,
bábovku, pokud bylo po
zabijačce, dala i něco od
masa, přidala nějaké ostřejší
pití (domácí víno, slivovici) a
pak se besedovalo, hodovalo
a zpívalo, někdy i za
doprovodu harmoniky.
Tříkrálová sbírka 2017, foto Zdeněk Adámek

Připravil Zdeněk Adámek

Tělocvičná jednota Sokol Hluboké Mašůvky pořádá akci

DĚTI DO POHYBU

Máte děti, které baví pohyb? Nechcete, aby trávili svůj čas u počítače?
Přiveďte je mezi nás.
Co můžeme všem zájemcům nabídnout?
Všeobecný rozvoj tělesné výchovy
Pohybové hry s míčem prováděné zábavnou formou
Rozvoj základních fotbalových dovedností
Pátek od 16,30 sál kulturního domu Hluboké Mašůvky.
Platí 20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 24.2., 3.3., 10.3. a 17.3.
Cvičení je zdarma. Doporučený věk dětí je od 3 do 8 let.
Kontakt: Ing. Zdeněk Žák – 733 780 315, Josef Štola - 773 639 751.

Sportovní dění v naší obci: fotbal
Rekonstrukce fotbalových kabin: Na přestavbě fotbalových kabin jsou hotové vnitřní
omítky a betonová podlaha. V současné době se provádí sádrokartonový strop.
V dohledné době se bude provádět dlažba a obklady. Termín prvního jarního domácího
zápasu se blíží a tak pevně doufáme, že se vše stihne.
Fotbalová přípravka: Přípravka má tréninky v pátek od 16,30 v sále.
Muži: Muži zahájí jarní přípravu tento týden v neděli 15.ledna 2017 na hřišti s umělým
povrchem v Kravsku.
Program jarních zápasů:
26.03.2017 15:00 Hluboké Mašůvky - Těšetice
02.04.2017 15:30 Hluboké Mašůvky - Pavlice
16.04.2017 16:00 Hluboké Mašůvky - Štítary B
23.04.2017 16:00 Hluboké Mašůvky - Olbramkostel
07.05.2017 16:30 Hluboké Mašůvky - Šatov B
14.05.2017 16:30 Hluboké Mašůvky - Konice
21.05.2017 16:30 Hluboké Mašůvky - Vranov nad Dyjí
28.05.2017 16:30 Hluboké Mašůvky - FK Znojmo C
03.06.2017 16:30 Hluboké Mašůvky - Grešlové Mýto

Sportovní ples 4.2.2017 od 20,00 hod

Zveme vás na sportovní ples TJ Sokol Hluboké Mašůvky, který je obnoven v Hlubokých
Mašůvkách po 12 letech. O zábavu se postará skupina Klaxon.
Předprodej vstupenek na tel. 733 780 315. Cena vstupenky 100,- Kč. Nebude chybět
bohatá tombola a také netradiční předtančení.
Za TJ Sokol Hluboké Mašůvky připravil Zdeněk Žák
Vaše podněty a dotazy můžete zasílat na email: zpravodaj@hlubokemasuvky.cz
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