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V březnu prach a dubnu bláto – sedlákovi roste zlato
Vážení spoluobčané,
březen se nám pomalu chýlí ke konci, už i dle kalendáře nám začalo jaro. Ve středu a čtvrtek
před velikonoci (9. - 10. dubna nebo 16. - 17. dubna) plánujeme svoz objemného domácího
komunálního odpadu (koberce, sedačky, skříně, atd.).
V lednovém zpravodaji jsme vám slíbili informaci, kolik se vybralo na Tříkrálové
sbírce. Z Hlubokých Mašůvek letos putovalo od Vás na charitu 11508 Kč.
27. dubna 2014 v 14.00 přivítáme mezi nás další nově narozené „občánky“. Pokud
máte dítě již trošinku větší, můžete je 29. dubna 2014 zapsat do místní mateřské školy.
Dostali jsme od několika z Vás připomínky, týkající se třídění odpadu a odvozu
kontejnerů „Na Nivách“. K tomuto tématu se vyjádří pan starosta v samostatné příloze.

Zeptali jsme se za vás starosty obce
Jsme rádi, že se na nás obracíte se svými dotazy, které se týkají dění v naší obci. Vaše otázky
jsme podrobně zaznamenali a přetlumočili je panu starostovi, který jako zástupce obce na
všechny ochotně odpovídal.
Kdy mohou opět občané očekávat sbírku oblečení pro Diakonii Broumov?
Diakonie Broumov si z obecního úřadu dělá sběrný dvůr. Oblečení zde leží několik týdnů, než
si je odvezou, a nejsem si ani jist, zda je oblečení potom věnováno na charitativní účely.
Od příštího měsíce budou mít občané možnost zanést staré oblečení do kontejneru,
který bude umístěn v areálu skladového objektu u čističky.
Pokud si chcete být opravdu jisti, že oblečení darujete potřebným, doneste je s lístkem
z čistírny na Charitu do Znojma.
Jak to vypadá s opravou vchodu na poštu. Kdy obec plánuje jeho opravu?
Oprava vchodu na poštu je plánována, ale zatím pozdržena, protože momentálně není vůbec
jisté, zda zde Česká pošta, s.p. zůstane. Toto rozhodnutí není v kompetenci obce. Musí o tom
rozhodnout Vláda ČR a momentálně to nemá na pořadu jednání. Uvažujeme o opravě celé
levé části objektu, ale oprava je závislá na jeho využití.

Bude obecní úřad pořádat „čarodějnice“?
Obecní úřad ve spolupráci s místním Sborem dobrovolných hasičů bude pořádat čarodějnice
v „šutrárně“. Chtěli bychom spojit „opékání špekáčků“ s hasičských cvičením. S bližšími
informacemi o této akci vás ještě budeme informovat v příštím zpravodaji, letáky a také
místním rozhlasem.
V obci je vybudovaná kanalizace. Musí se občané na ni připojit? Do kdy?
Připojení vyplývá ze zákona o vodách č.254/2001. Pokud mají občané možnost připojit se na
kanalizaci, měli by se na ni připojit nejpozději do konce roku 2014. To je i jednou z podmínek
poskytnuté dotace na vybudování kanalizace.
Poté každý, kdo nebude připojen a nebude mít s obcí uzavřenu smlouvu o odvádění
odpadních vod, musí doložit, jakým způsobem odpadní vody likviduje. V případě, že chce
zachovat jímku či domovní ČOV, musí doložit funkčnost jímky či ČOV potřebnými certifikáty a
protokoly o těsnosti. Obec a Odbor životního prostředí ve Znojmě se budou zajímat, jak a kam
odpadní vody vyváží či likviduje, kolikrát za rok, zda splňuje podmínky. Z 330 obývaných
domů je nyní uzavřeno 184 smluv na odvod odpadních vod. Evidenci tedy přesně vedeme.
Jak chce pan starosta (obecní úřad) ohlídat, že se můj soused opravdu napojil na
kanalizaci a nevypouští jímku na stráň?
Jak jsem již uvedl. Přesnou evidenci máme. Občané, kteří nebudou schopni doložit, jak se
zbavují odpadních vod, budou se vystavovat nemalé pokutě, kterou vyměří příslušný odbor
životního prostředí ve spolupráci s obcí.
A jaká bude cena stočného?
Od 1.4.2014 bude platná nová cena stočného stanovená podle závazných pravidel
na 32,74Kč/m3 odpadních vod. Kontrolní odečty budou provedeny k 31.3.2014
Můžu se s pomocí na připojení ke kanalizaci obrátit na obecní úřad? Je mi obec schopna
zajistit nějakou firmu, která mě za poplatek připojí na kanalizaci?
Obec nezajišťuje žádné hromadné připojování. Zajistili jsme potřebnou legislativu vztahující
se k obecním pozemkům a za určitých podmínek možnost slevy na instalační materiál u
velkoobchodu. V případě, že by občané potřebovali technicky či realizačně pomoci, pokusíme
se jim individuálně vyhovět.
Dokončila obec již projekt Po stopách prapředků?
Ano, projekt Po stopách prapředků je již u konce, avšak obec s ním nemá realizačně nic
společného. My jako obec jsme se pouze do projektu přihlásili a finančně jej podpořili. Je to
společný projekt Živého pomezí Krumlovsko-Jevišovicko a MAS Dolní Morava, který je
financován Evropskou unií, Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova.
Tento projekt mapuje prehistorické dědictví v minulosti bohatě osídlených lokalit
různými kulturami a společenstvími. Obecní úřad a pan Adámek pomohli s vytvořením textů
na cedulích a doporučili jejich rozmístění. Nyní se zde nachází 19 malých a 9 velkých tabulí,
jež se věnují historii naší obce.
Mohl by být ve zpravodaji zveřejněn plánek Revitalizace údolní nivy?
Plánek je natolik rozměrný, že to nelze. Nicméně byl již několikrát zveřejněn na různých
akcích pořádaných obcí. Kdo jej přesto neviděl, může se přijít podívat na obecní úřad.

Jak to vypadá s lesy okolo Hlubokých Mašůvek? Co je obecní a co státní? Dochází zde k
devastaci porostů nebo jeho údržbě?
Většina lesů okolo Mašůvek je státních. Obec má vlastních lesů poměrně málo, cca 20,92 ha.
Provádíme těžbu lesa probírkou. Kácíme pouze suché a nemocné stromy, aby les mohl
znovu podrůst. Na Kalvárii se snažíme vysazovat duby, ale samovolně se zde množí lípy. Měly
by tu být habry a duby, ale nedaří se jim tu. Revírník zde chce vymýtit akát, ale máme
problém, jak vykácené dřevo vytahat. Akát, který zde zbyl, je v prudké, nepřístupné stráni.
Obce je dále porost od „skalky“ na Bábovec, směrem k obci, ale pouze kolem potoka.
Dále obec těží dřevo (vrba, olše, topol, osika) dle projektu na Revitalizaci údolní nivy, kde
místo nich budou vysázeny nové „původní“dřeviny. Takže abych odpověděl, dochází zde pouze
k údržbě našich porostů. Ta „divočina“ je ve státních lesích.
„Na Nivách“ dochází k čištění struhy. Je to součástí revitalizace údolní nivy?
Ne, jedná se o součást projektu Revitalizace toků Svatoňovec I a Svatoňovec II. Tuto akci
organizují Lesy České republiky, s.p. – správa toků – oblast povodí Dyje. Dochází zde k čištění
vodoteče. Porost, který zde je a nachází se ve struze, by mohl zabraňovat odtoku vody. Proto z
ní bude odstraněn a v příštím roce zde bude provedena nová výsadba. Budou zde vysázeny
dřeviny, které sem podle odboru životního prostředí patří a budou vysázeny mimo vodoteč.
Dle odpovědí starosty zpracovala Hana Kamarádová

Oslavenci v březnu 2014
(od 75ti let výše)

Petrželková Marie – 80 let, č. p. 36
Plíšková Bohumila – 75 let, č. p. 178
Bořilová Františka – 87 let, č. p. 251
Karl František – 80 let, č. p. 22
Vaňková Marie – 80 let, č. p. 132
Valášek Josef – 82 let, č. p. 238

Blahopřejeme!
Anketa na facebooku
Dne 26. února letošního roku byla na sociální síti facebook spuštěna událost, kterou najdete
pod názvem Anketa pro mládež HM. Zde máte možnost se „online“ vyjádřit k dění v obci,
navrhnout možná zlepšení či napsat cokoliv, co by vás zajímalo nebo co byste si rádi přečetli
v našem zpravodaji. Na facebooku jsme událost spustili především kvůli mladým lidem, ale
prozatím se nám nikdo neozval, prodlužujeme tedy trvání události do 26. dubna. Těšíme se na
všechny zajímavé příspěvky!

Oprava prodejny Jednoty
V měsíci září minulého roku byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce prodejny Jednoty,
která byla postavena v roce 1963. Náhradní provoz byl přesunut do místnosti skladu a bylo
započato nejdříve s výměnou střešní konstrukce. Byly odstraněny tašky a latě, které byly
nahrazeny novými spolu s folií, která se nyní dává na krovy pod laťování. Poté byla položena
nová střešní krytina. Vnitřní příčky byly vybourány a postaveny nové – podle potřeb
rozmístění prodejní místnosti, skladu a kanceláře. Byly zazděny velké otvory výkladních
skříní a ponechány pouze v menším rozsahu, byl zazděn původní vchod do prodejny a
přemístěn do středu prodejny.
V souvislosti s modernizací, která přispěje ke zvýšení kulturnosti prodeje a většímu
komfortu zákazníků, připomeňme, jaké možnosti nakupování měli v minulém století naši
občané. Prodejny potravin byly v různých budovách, a to:
č.p. 1 – prodejna Svornosti se smíšeným a průmyslovým zbožím (1955-1963)
č.p. 15 – Josef Zahradník (do r. 1948),
č.p. 21 – koloniál DIO – Ivana Dohnalová (1992-1995)
č.p. 26 – koloniál (Cyril Mihola, Bohumil Šanda – do r. 1953),
č.p. 29 – František Peřinka (pekárna do r. 1946, prodejna potravin do r. 1955,
1961-1963 prodejna mléka, 1979-1981 sezónní prodejna ovoce a zeleniny),
č.p. 68 – Josef Vizingr (1995-1996 prodejna potravin)
č.p. 73 – prodejna mléka (1940-1945)
č.p. 113 – pekárna do r. 1939, prodejna Svornosti 1953-1955
č.p. 117 – Cukrárna Lucie (1992-1999)
č.p. 120 – prodejna uzenin a masa – přesně nezjištěné období
Na Ďamách – v kiosku prodejna smíšeného zboží, Lad. Karlová (1990-1994),
Jana Sedláčková (od r. 1994 dosud)
Autobusová čekárna – moštárna (mezi č.p. 120 a č.p. 117) – prodej ovoce a zeleniny (Věra
Krejčí 1972-1978)
č.p. 113 – Potraviny-Drogerie Zdeněk Hnilo 1995-1996
Kulturní dům – prodejna ovoce a zeleniny – Jiří Dvořák 1998 – 2004
č.p. 113 – Papírnictví Tašlmárová (2003)
zpracoval: Zdeněk Adámek

Sportovní dění v naší obci
Kondiční přípravu na jarní část sezóny jsme zahájili 28. února 2014.
V přátelském utkání jsme v neděli 23. března 2014 na domácím hřišti po
zlepšení ve druhém poločase vyhráli 6:0 nad týmem Prosiměřice B.
Dobrým výkonem se uvedly posily.
Na hřisti jsme provedli vertikulaci travnaté plochy. Dále
plánujeme vyčistit vrt kvůli dostatku vody pro zalévání trávníku.
Tréninky pokračují každý pátek od 17 hod. do změny času na letní, poté bude od 18 hod.
Následující domácí mistrovské utkání hrajeme doma na Velikonoce 20. dubna od
16 hod.
PŘÍJĎTE NÁS PODPOŘIT!
Zdeněk Žák

Oznámení o zápisu k předškolnímu vzdělávání
do ZŠ a MŠ, Hluboké Mašůvky, příspěvkové organizace
Zápis proběhne dne: 29.4. 2014
v časech: od 9:15h – 11:00h a od 14:00h – 16:00h v mateřské škole
K zápisu se dostaví alespoň jeden ze zákonných zástupců spolu s dítětem.

S sebou vezměte:
•
•
•

rodný list dítěte
svůj občanský průkaz
vyplněnou žádost o přijetí a přihlášku s potvrzením od lékaře

Žádost o přijetí a přihlášku můžete kdykoli vyzvednout v mateřské škole.

Budeme se na Vás těšit!
Masopustní rej
První den jarního měsíce března již tradičně pořádal Sbor dobrovolných hasičů masopustní
taškařici. Už kolem osmé hodiny ranní se před hasičárnou začali scházet lidé v nápaditých
maskách. V průvodu, který letos čítal 25 hlav, jste měli kromě klasické čarodějnice, vodníka či
cikánky možnost vidět např. také havajské tanečnice nebo pirátky. O půl deváté společně
vyrazili napříč vesnicí za doprovodu kapely Minet. Průvod byl skončen kolem třetí hodiny
odpolední a navazovala na něj masopustní zábava, která probudila stěny kulturního sálu přesně
ve 20:00 téhož dne. Částka, která byla průvodem vybrána, bude použita na zvelebení hasičské
zdrojnice.
Masopustní zábavu navštívilo zhruba 90 osob. Celým večerem se společně s výbornou
náladou sálem nesla hudba skupiny Duo Carmen a příjemnou atmosféru dotvářela milá
obsluha u výčepu, který měl na starost SDH. Pořadatelé měli pro hosty připravenou soutěž o
ceny, stejně jako vyhlášení nejlepších masek. To však bohužel na poslední chvíli ztroskotalo
z důvodu, že se porota nemohla rozhodnout, která maska by měla vyhrát. Vítězem byl tedy
každý návštěvník, protože si z události odnášel skvělý zážitek!

Ze školních lavic
Hned počátkem měsíce od 4. března jsme se pustili do přípravy oslav 90. výročí založení
nové budovy školy. V nahrávacím studiu ve Znojmě byla
domluvena schůzka, na které byly dojednány podrobnosti
ohledně natočení CD žáků a dětí ZŠ a MŠ. Bude složeno
z písní a skladeb, které děti nahrají k tomuto výročí jako
prezentaci školy. V průběhu března a dubna pak postupně
budou na CD pracovat. Všechny děti hrají na flétny, umí
spoustu písní, pět jich hraje na klávesy, výborně zpívají a
pod vedením skvělé paní učitelky Freyové se máte opravdu
na co těšit.
Proběhla další lekce dopravní výchovy. Děti nacvičovaly program na karneval, který
byl 16. března v sále OÚ. Kejklíř Jonáš vytvořil opravdu zábavný a kvalitní program nejen pro
děti, ale i pro dospělé, v tombole byla spousta hezkých cen. Akce se dle ohlasů opravdu
zdařila. Velký dík patří rodičům a především rodičovskému sdružení za
přípravu akce. Paní Bášové, Miholové, panu Miholovi, paní Kulhánkové,
Holinské, Jaroschové a rodičům Adélky Dvořákové. Dík patří sponzorům
akce: Obecnímu úřadu Hluboké Mašůvky, ZD Hluboké Mašůvky,
Honebnímu společenstvu, Jednotě Moravský Krumlov, p. Ivo Bořilovi,
Mysliveckému sdružení Hájek a hasičům. Děkujeme také všem ostatním,
kteří přispěli do tomboly.
7. března proběhla v MŠ beseda pro děti i žáky, kterou nám
uspořádal bývalý žák školy Marek Fruhwirt o svém domácím mazlíčkovi
agamě. Děti byly nadšené.
18. března proběhlo třídní kolo soutěže Slavíček, nejlepší se pojedou opět předvést do
Znojma.
20. března zase pro změnu zazněly ve škole nástroje různých zvuků při Setkání s tóny,
které připravil pro žáky p. Vysočan.
21. 3. se uskutečnila matematická olympiáda Klokan. Drželi jste nám palce, ať se nám
daří co nejlépe. Přáli jsme si dopadnout jako vloni, kdy ze 3 žáků, kteří byli nejlepší na okrese,
byli 2 z naší školy: Tomáš Řeřucha a Ondřej Grégr. Letos jsme zůstali ve středu startovního
pole účastníků. 25.3. jsme navštívili divadelní představení. Na duben a květen pak
připravujeme besedu v knihovně, Den Matek, oslavy 90. výročí školy, vítání občánků a další
akce.
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, domácích spotřebičů, atd.)
zpravodaj: zpravodaj@hlubokemasuvky.cz (napište nám !!!)
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