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:         Z p r á v y  z e  s p r á v y                                                :
KáceníuLurdskéjeskyně
Již delší dobu jsme byli upozorňováni na stav stromů v okolí Lurdské jeskyně. Několik akátů
potřebovalo řezem ošetřit, několik jich bylo vychýlených nad cestu ke svaté Studánce a kůrovec
zapracoval i na čtyřech smrcích u mostku. Oslovili jsme firmy, které se zabývají rizikovým
kácením, a přirozeně firma s nižší cenou úpravu realizovala. Vše dopadlo relativně dobře,
žádná socha nebyla poškozena a jen opravíme zábradlí u mostku. Vysoký topol, který byl u
paty stromu uhnilý, nešlo umístit jinak, než položením podél potoka. Dřevní hmota bude využita
u smrků k výrobě trámků a fošen, akát bude prodán a topol - jeho prostřední část - bude sloužit
jako
špalky
k
lavicím.Místosmrkůvysadímenajařenovéstromy.
Nejmenšíčekárna
S velkým zájmem občanů se setkala snaha vytvořit nejmenší čekárnu na autobusovou dopravu
v Evropě, a možná i na světě. Plánek čekárny byl projednán na poradě zastupitelů a byl bez
připomínek schválen. Vycházelo se ze skutečnosti, že více jak šest osob v průměru na autobus
nečeká. Dále byla stavba limitována prostorovou možnosti - tedy zachováním chodníku a
dodržením bezpečné vzdálenosti od silnice. Nad zastávku jsme nechali namontovat světlo
veřejného osvětlení, a to bylo vše, co jsme z hlediska bezpečnosti mohli udělat. Pro určité
pohodlí
dáme
dočekárnylavičku.
JiříVystrčil,místostarosta
obce

:                 U d á l o   s e                                                            :

Tradičníposvícení
Nedělní Tereza nás odměnila slunečným počasím a pomohla tak završit letošní posvícení
pěkným společným setkáním pod májí. Pro připomenutí přinášíme tradiční čtení družby na
samostatné straně. Dovolte ještě jednou poděkovat všem za účast a podporu, stárkovi a
stárkové
za
organizaci.
Svoz
podzimníhoodpadu
Podzimní dny jsou i ve znamení úklidu zahrádek a vyklízení zaskládaných koutů. Vašeho
hromadného odpadu jsme na skládku tentokrát vyvezli 5.6 tun, biohmoty pak asi 80 kubíků.
Představuje to sice pro obec určitou finanční a časovou zátěž, naproti tomu jsme rádi, že touto
službou vycházíme vstříc i naším spoluobčanům, pro které může být vyvezení většího množství
odpadu svépomocí již problém. A zároveň tím přispíváme ke snížení množství černých skládek
vokolí.
Na
jařebudemepravidelnýsvozopakovat.

Drakiáda
Kvůli původní nepřízni počasí v náhradním termínu v sobotu 4.11.2017 uspořádala TJ Sokol
Hluboké Mašůvky ve spolupráci s Obcí Hluboké Mašůvky a Model City Hluboké Mašůvky na
modelářském letišti drakiádu. Počasí se tentokrát již vydařilo, pouštění draků se zúčastnilo asi
80 dětí. Bylo nachystáno občerstvení, soutěže s cenami a na závěr pouštění balónků
naplněných héliem a opékání brambor a jablek. Balónek č. 24 doletěl až k Bruntálu (Mezina u
Slezské
Harty).Balónekč.42bylnalezenvJaroměřicíchuJevíčka.
Lampiónovýprůvodsdýňovoustezkouvmaskách
11. listopadu uspořádala obec lampiónový průvod. Děti, některé i v maskách, a dospělí
účastníci se shromáždili na Mariánském náměstí a odtud se vydali lesem U křížku k nově
budované sportovní ploše Na Nivách. Cestu lemovaly vyřezávané dýně, které upravili žáci
místní školy. Pro děti byly připraveny špekáčky na opékání a limonáda, malé občerstvení bylo i
pro
dospělé
účastníky.

:                    A k t u a l i t y                                                        :

Podzimnívýsadbastromků
Na dvě akce "Putování za bylinkami" bychom chtěli navázat malou akcí "Pomůžeme naší
přírodě?" Viditelně nám chátrá les vysázený našimi občany před několika desítkami let. Změna
klimatu i lesní škůdci se podepisují na stavu lesů stále citelněji. Určitě nám všem záleží na
našem okolí a nikdo si nedovede představit naši lokalitu bez stromů - vyprahlou. Naskytla se
nám příležitost v podobě daru stromků od Lesní školky Milíčovice (javory, duby, lípy,
borovice..). Chtěli bychom poprosit každého, komu na našem prostředí záleží, aby si přišel
zasadit stromeček tuto sobotu 25.11.2017 od 10 hodin v lokalitě U Křížku (sejdeme se u
sportoviště, akce se koná za každého počasí). Bylo by krásné vidět i rodiče s dětmi, posílí to
vztah k přírodě již v útlém dětství. Těchto akci bude v naší obci více, toto je jen první malá
akce.
Pozn:
LesníškolceMilíčovicetoutocestoumocděkujeme,velmisitohotoaktuvážíme.
připravilap.
Veselá
Setkání
sdůchodci
V neděli 26. listopadu ve 14 hodin zveme všechny naše starší občany na společné setkání do
sálu kulturního domu. Program již tradičně doplní vystoupení dětí či živá hudba k tanci a
poslechu.
Těšímesenavašiúčast.
Rozsvěcovánívánočníhostromečku
Jak už se již stalo tradicí, i letos vás SDH Hluboké Mašůvky ve spolupráci s Obcí Hluboké
Mašůvky všechny zvou na “Rozsvěcování vánočního stromečku” v pátek 1. prosince 2017 od
17:00 na Mariánském náměstí. U stromečku nám vánoční koledy zazpívají děti ze ZŠ. Přineste
si s sebou svíčky, prskavky, které si přitom můžete zapálit. Pro zahřátí bude k zakoupení
svařák, párky v rohlíku, klobásy a pro děti čaj. Výtěžek bude opět využit pro školu. Aby nám
nemrzly prstíky a měli jsme víc světla, obec zajistí „koše“, ve kterých bude hořet oheň a bude
nám hej. Pro připomenutí a navození vánoční atmosféry nám budou od 16:30 hrát z rozhlasu
vánoční
koledy.
Mikulášvkostele
V neděli 3.12.2017 v 16:00 navštíví místní kostel Sv. Mikuláš a pro všechny děti má
připravenou
mikulášskounadílku.Přijďtesepodívat,jestlipustídokostelaičerta.

:       Historické okénko: K o u p a l i š t ě  v Mašůvkách       :

Abychom splnili záměr sdělený v závěru letního článku o koupališti, předkládáme čtenářům pro
připomenutí
dokončenítextu,ačkolivletošnísezónajižtakřkapředčtvrtrokemskončila.
Po osvobození byl p. Zdeněk Bauer jako důstojník čs. armády odvelen na severní
Moravu, takže se již péči o koupaliště nemohl věnovat. Byly sice provedeny některé další
úpravy – v roce 1949 a 1950 byla část dna u přední hráze vybetonována, ale vznikly problémy
s únikem vody, která se ztrácela popraskaným zdivem. Chyběla také potřebná péče o
vysazenou zeleň. U koupaliště se konaly různé akce – plavecké soutěže, veřejná sportovní
vystoupení, taneční zábavy, promítání filmů v přírodě a bylo zde sehráno i velmi úspěšné
divadelní představení „Sto dukátů za Juana“. Za vstupní branou do areálu byl zbudován
pomník
Julia
FučíkaaopřilehlýparkpečovaličlenovéČeskéhosvazumládeže.
Začaly se projevovat problémy s nedostatkem vody, protože koryto Plenkovického
potoku v letním období vysychalo a kvalita vody se stále zhoršovala - do koupaliště přitékala
voda z vesnice znečištěná různými chemickými škodlivými prostředky používanými při praní.
Pramen z Vlčího žlíbku, který po celý rok pravidelně doplňoval vodu do koupaliště, rovněž začal
vysychat. Proto bylo rozhodnuto koupaliště zmenšit a ke zlepšení kvality využívat i vodu
čerpanou z nově vybudované studny. V letech 1972 – 1974 byla větší část koupaliště
(tzv. „malé koupaliště“) zasypána a byl vybudován bazén o rozměrech 25m (22m) x 37m.
Původní kamenné zdivo bylo z části rozbouráno, doplněno armaturou a nové zdivo bylo
zbudováno z betonu. Původní dřevěné šatny byly nahrazeny zděnými. Slavnostní otevření
tohoto zařízení, které bylo vybudováno v akci “Z“ jako víceúčelová vodní nádrž, se konalo
29. června
1975.
Protože se zpřísnily hygienické předpisy pro provoz koupališť, bylo v roce 1992 pořízeno
filtrační zařízení a bazén byl napouštěn vodou z veřejného vodovodu. V r. 1996 a 1997 se opět
ve zdivu a ve dnu bazénu objevily trhliny, což mělo za následek značné prosakování vody.
Vzhledem k její vysoké ceně nebylo možné její stálé dopouštění, proto koupaliště nebylo dva
roky v provozu. Aby se náklady na provoz snížily, byly v r. 1997 vyhloubeny za koupalištěm
studny, odkud byla voda čerpána přes filtrační zařízení do bazénu. V r. 1998 byla odstraněna
část dna v místech, kde byly trhliny, a bylo provedeno nové zabetonování. Téhož roku bylo
urovnáno a oseto prostranství před koupalištěm, aby zde mohla parkovat vozidla. U vstupů do
bazénu byly zbudovány mušle s vodou pro možnost očištění nohou před vstupem do bazénu,
byly znovu položeny chodníky okolo bazénu, pořízena nová elektroinstalace k čističce, nové
dveře
k šatnámanátěryceléhobazénu.
23. dubna 2000 byla zahájena výstavba provozní budovy, v níž jsou umístěny: předsíň a
WC pro ženy, předsíň a WC pro muže, WC pro bufet, převlékací boxy, bufet, sklad, sklad
odpadků, závětří a dále objekt pokladny a skladiště. Dne 26. srpna 2000 byla stavba, jejíž
celkové náklady činily přes 900 000 Kč, slavnostně otevřena a předána k užívání návštěvníkům
koupaliště. V r. 2001 bylo zbudováno hřiště pro odbíjenou a bylo dokončeno oplocení celého
areálu (náklady 88 179 Kč). Pro návštěvníky byl otevřen bufet. Protože hygienická služba
zjistila v r. 2007 na zdejším koupališti nedostatky, kvůli nimž hrozilo uzavření koupaliště,
požádala obec o přidělení dotace, která byla ve výši 678 000 Kč přidělena na provedení
potřebných úprav - odbourání části zdiva kolem celého bazénu, dno pokryto nepropustnou folií
a vybetonováno, přelivné žlábky, sprchy u brodítek, celý bazén včetně dna natřen. Celkové
náklady v r. 2007 činily 1 079 000 Kč, v r. 2008 - 251 709 Kč. V r. 2011 byla pořízena nová
splachovadla
aprovedenyopravykonstrukcebufetu.
Hygienické předpisy pro provoz koupališť jsou přísné, proto obec musí bazén a jeho
okolí udržovat v požadovaném stavu. Před zahájením provozu je dno vystěrkováno a celý
bazén natřen, tráva pravidelně sekána, denně je sledována kvalita vody, doplňovány potřebné
chemikálie a prováděna běžná údržba. I když je vybíráno vstupné, vynaložené náklady
každoročně převyšují získané příjmy, takže v posledních letech činily skutečné náklady
v r. 2014 - 165 654 Kč,r. 2015 - 88 630 Kč,r. 2016 - 220 929 Kč,r. 2017-103670 Kč.
připravilZdeněkAdámek

:                     Čtení pod májí 2017                                            :

Zdravíme vás, občané, dospělí či mladí, rok se s rokem opět sešel, a my vítáme vás pod májí.
Z moci
mně
svěřenéajakužbývátradice,přečtuvámteďřadudrbůz našímilévesnice.
Připijme
na
zdravínašichdvoupánůstarostů,kteřísifunkcipředaliaaniseutohonepoprali.
Na zdraví paní sekretářce, která nám vždy pomáhá, když za ní přijdeme plni nářku, pomoci se
nezdráhá.
Na
zdraví
tohopána,kterýsinazástupceobcehrál,ažsimálemz obces.r.o.udělal.
Na zdraví našich hospodských štamgastů, kteří zvesela pivečko pijí, občas to přeženou a o
naši
krásnou
servírkusebijí.
Na zdraví paní ředitelce, co dopoledne úspěšně rapuje, a odpoledne s vnoučkem po městě
štráduje.
Připijme na naši maličkou školu a zaměstnancům všem, děti vzdělávat se zde mohou spolu a
předejít
tak
svodůmtěm,kterékazínašimládež,abydámyukostelastěžovatsimohly,
toje
totiž
samý
alkohol,sexakrádež,místotoho,abypřiúklidufarypomohly.
Na zdraví našeho duchovního pastýře, který o své ovečky dobře pečuje, avšak na mši je
dlouho
zdržuje.
Na zdraví našich hasičů, kteří se o techniku dobře starají, na zásah se připravují, avšak velitele
v hospodě
sedětnechají.
Připijme na pana podnikatele, který provozuje podnik upadlý a vždy myslí na naše obyvatele,
aby na vybranou míti mohli. Jistě to byl úmysl dobrý, když akce další během našich plesů a
zábav
pořádal,nebomožnábyljenchorýapřemýšletv tuchvílinezvládal.
Na zdraví našich dvou prodavaček, které přeslechnout se nedají, rohlíčky vám spočítají, ale
důchod
už
vámnevydají.
Na zdraví toho pána, který nechal odemknuté auto uprostřed zatáčky, vždyť co je na tom, byla
tam
jen
kronika,počítač,foťákanějakýtyletáčky.
Na
zdraví
těchpánů,cov obciněcoznamenajíanovoucestuk domovůmsvýmmají.
Na zdraví výčepnímu, který ve sklepech více ležáckého piva skladuje, avšak spotřebitelům je
mixuje.
Na zdraví těm štamgastům, co více jak doma ve Sklípku sedávají a servírkám životní moudra
předávají.
Připijme také na obecní pracovníky, kteří naši obec krásnou udržují, za to jim patří od nás
všech
velké
díky,žeseupráceklepynezdržují.
Také na zdraví toho pána, který v Mašůvkách tak dlouho bagroval a faktury na obecním úřadě
vyřizoval,
až
sek náminastěhoval.
Na zdraví našim myslivcům, kteří krásnou honitbu tady mají, akorát majitelé slepic radost
nemají,
protoželiškámcestičkydovsiprošlapávají.
Snad se někdo neurazil a netřepou se mu kolena, vždyť ještě nikdy nikoho neporazil klep, či
kritika
dobře
míněná.
Za vaši pozornost děkujeme, do příštího roku hodně zdraví, kopu štěstí vinšujeme, protože to je
zlatá muška, jak klasik praví. Bez té se to neobejde a k tomu fištrón, ochota, snad se tu i za rok
sejdeme.
Užívejteživota.
četldružbap.
Vaněk

:                O s l a v e n c i   v  l i s t o p a d u  2 0 1 7              :
Adámek
Zdeněk,83let,č.p.134
Salát
Josef,
78let,č.p.246
Slonková
Anna,77let,č.p.164
Bulínová
Marie,79let,č.p.93
Přichystalová
Marie,91let,č.p.222

(od75-tiletvýše)
TejralFrantišek,75let,č.p.206
HaškováJiřinka,88let,č.p.
229
JeřábekFrantišek,78let,č.p.
245

Blahopřejeme!

:                        Z e  š k o l n í c h  l a v i c                                :

Vážení čtenáři, ráda bych vás opět jako každý měsíc informovala o aktivitách, které máme za
sebou
ve
škole,iotom,conásčeká.
V říjnu jsme, jako každý rok, měli náš Den nanečisto, kdy nás navštívili ve škole naši
předškoláci. Tentokráte jsou pouze 4, zúčastnili se 3, jeden je dlouhodobě nemocný. Měli opět
možnost seznámit se se školním prostředím, navštívili obě učebny školy, kde se účastnili
vyučování v 1. a 2. třídě, plnili úkoly na interaktivní tabuli, hráli početní hry. Ve třídě se 3., 4., a
5. ročníkem společně pracovali na počítačích, plnili pracovní list a nakonec získali Vysvědčení
předškoláka
. 31. října proběhlo vánoční focení, rádi zprostředkováváme pro rodiče tuto
možnost. V kolekci fotek bude i kalendář, fotografie jistě poslouží jako pěkný vánoční dárek.
1. listopadu jsme měli Dýňový den, kdy jsme vyřezávali dýně a vyzdobili si školu, máme ho
vždy spojený s nějakým barevným dnem, tentokrát byl pruhovaný. Pruhů se sešlo opravdu
hodně, soutěžili jsme a na závěr byla pruhovaná diskotéka (článek o akci je ve Znojemském
týdnu 21.11.). 16. listopadu byla čtvrtletní pedagogická rada a následně rodičovská schůzka
.
20. listopadu proběhlo ve školce jako každý rok vyšetření zraku dětí. 21. listopadu bylo také již
první představení v divadle ve Znojmě (další bude 12. prosince). 26. 11. vás zveme 
na naše
vystoupení v sále při příležitosti Setkání s důchodci. 1.12. zazpíváme na rozsvícení stromu
v obci, 3.12. v kostele na Mikulášské nadílce, 22. v 16 hodin bude ve škole vánoční zpívání pro
rodiče a 26. u Lurdské jeskyně. 7. prosince nás jako každoročně čeká pečení perníčků 
ve
škole a 14. jejich zdobení. Zveme srdečně i rodiče. 19. prosince zveme na vánoční besídku
školky

a
20.
natvořenísrodiči.Oběakcejsouv15:45vMŠ.
Ráda bych poděkovala všem vedoucím kroužků, kteří zdarma kroužky vedou. Letos jich
máme dokonce devět, děti mají výběr. Paní Krulové za keramický, jsme velice rádi, že opět
mohou děti pracovat u ní v dílně a vyrobit si keramické dekorace, které určitě zdobí vaše byty,
najdete je pod stromečkem a potěší. Za kroužek informatiky děkuji p. starostovi Zbyňku
Freyovi, který 2 hodiny týdně ze svého volného času tráví s vašimi dětmi. Dramatický
kroužek p. učitelky Ryškové již nacvičuje představení, které uvidíte na Setkání s důchodci
26. listopadu. Také děkuji p. učitelce Rehové za kroužek Angličtina hrou. Děti jsou rozděleny
po týdnu na 2 skupiny, jelikož byl velký zájem, tak budou docházet děti po 14 dnech rozděleně.
V tanečním kroužku nacvičujeme flamenco. Děkuji p. učitelce Jilkové za logopedickou práci
s dětmi z MŠ. Paní vychovatelka Jelínková každé pondělí pracuje s dětmi v kroužku florbalu a
v pátek mají 
ruční práce. Pokud sledujete nástěnky a práce dětí na našem webu, vidíte sami,
jaké nápadité výrobky a výkresy jak ve škole, tak ve školce všechny paní učitelky dokáží
vymyslet.
Na
webutakénajdetejakokaždýměsícplánakcíafotografieznich.
Plavání 
budeme mít 15., 22., 29.11., 6., 11., 13., a 20.12., pak 8. ledna. Tento termín je
změněn z 3.1. Vždy je odjezd 8:45 do městských lázní ve Znojmě, výuka 9:30 - 11:00, příjezd,
4. a 5. vyučovací hodina bude dle rozvrhu upraveného pro plavání. Běží nám akce Školní
mléko,
žáci
dostávají2měsíčnězdarma,dáleOvocedoškol,dostávajíovoceazeleninu.
Chystáme termíny pro další akce, každý měsíc mají děti nějaký zábavný den, aby se jim
ve škole líbilo, a jeden výukový program také měsíčně. Termíny dopravní výuky už máme,
chystáme termín pro výukový program pojízdného planetária, výchovný koncert, den s hasiči,
myslivci,
beseduvknihovně,denspolicií,naučnýprogramozvířatech,tentokrátvčely.
Mgr.AlenaKratochvílová

:                 Sportovní dění v obci: f o t b a l                        :
Rekonstrukce fotbalových kabin: Na dostavbě fotbalových kabin se nic nového
neuskutečnilo.Pokračovatbudemeasi
ažnajařevzhledemkeklimatickýmpodmínkám.
Fotbalová přípravka: Přípravka už tréninky na hřišti nemá. Zimní příprava bude pokračovat od
prosince
ve
středuod17:00vsáleKD.
Odehranézápasymladšípřípravky

Odehranézápasystaršípřípravky

Hl.Mašůvky/Přímětice-Jaroslavice8:
5

Hl.Mašůvky-Dobšice3:5

Hl.Mašůvky/Přím.-Vrbovec/Dyjákovič.5:4

Hl.Mašůvky-Micmanice/Slup5:7

Blížkovice
-
Hl.Mašůvky/Přímětice8:3

Štítary-HlubokéMašůvky0:16

Pavlice
-
Hl.Mašůvky/Přímětice9:7

Jevišovice/Mikulovice-Hl.Mašůvky6:
3

Hl.Mašůvky/Přímětice-Mor.Krumlov1:7

Hl.Mašůvky-1.SCZnojmo4:12

Hl.Mašůvky/Přímětice-1.SCZnojmo8:4

Hl.Mašůvky-Olbramkostel/Mramotice
5
:
4

Hl.Mašůvky/Přímětice-FKZnojmožl.3:4

Hl.Mašůvky-FKZnojmomodrá1:6

Hl.Mašůvky/Přím.-FKZnojmobílá4:
3

Hl.Mašůvky-FKZnojmooranžová2:
5

Muži:
Muži
ukončilipodzimníčástna6.místěvtabulce.
Rk.

Družstvo

Záp. +

0

-

Skóre

Body

1

FK
ZnojmoC

9

8

1

0

34:10

25

2

Pavlice

9

6

2

1

28:13

20

3

Konice

9

5

2

2

17:10

17

4

Vrbovec-DyjákovičkyB

9

4

2

3

33:21

14

5

Havraníky

9

4

2

3

19:13

14

6

HlubokéMašůvky

9

4

1

4

19:14

13

7

Těšetice

9

3

0

6

19:45

9

8

VranovnadDyjí

9

2

1

6

19:35

7

9

GrešlovéMýto

9

1

2

6

12:24

5

10

Olbramkostel

9

0

3

6

9:24

3

Sportovní ples 2018

I na příští rok chystáme sportovní ples, který se uskuteční v pátek 9.února 2018 v sále
kulturního
domu.Podrobnostipřipravímevdalšímzpravodaji.
zaTJSokolHlubokéMašůvkypřipravilZdeněk
Žák
Vaše
podněty
a
dotazy
můžetezasílatnaemail:zpravodaj@hlubokemasuvky.cz
Vydává
OÚ
Hluboké
Mašůvky
(cca350ks),zpracoval:ZbyněkFrey,korektury:ZdeněkAdámek

