Mašůvecký
červenec
2018

zpravodaj
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.

:

Zprávy ze správy



Zbyněk Frey 
:

Vážení spoluobčané, milí čtenáři. Dovolte mi úvodník tohoto zpravodaje zahájit výběrem
z veřejně projednávaných témat.
V květnu 29. a červnu 26. se zastupitelé sešli na veřejném zasedání. Tomu předcházelo
několik mimořádných porad, zejména kvůli výběrovému řízení na zasíťování inženýrskými
sítěmi a opravu povrchu komunikace k plánované zástavbě k zemědělskému družstvu, kvůli
možnosti účastnit se dražby budovy Boomerang či k dalšímu místnímu šetření s odbornou
firmou kvůli řešení dopravní situace a souvisejících podnětů z lokality Na Nivách.
K prvnímu tématu - výběrové řízení nakonec zastupitelé odsouhlasili zrušit - pokusíme se
zakázku soutěžit znovu na jednotlivé subdodávky. Doufáme, že organizačně náročnější postup
povede k výhodnější ceně za realizaci.
Druhé téma - budova Boomerangu na hlavním náměstí obce od nepaměti patřila
k bezprostřednímu okolí budovy Obecního úřadu a Kulturního domu. Proto muselo
zastupitelstvo na možnost změny majitele reagovat. Společně jsme zjišťovali bližší detaily,
společně s ohledem na možnost dalšího plánovaného rozvoje obce stanovili finanční strop, ale
nakonec, s přihlédnutím k dalším okolnostem, jsme si odsouhlasili se dražby nezúčastnit. A
výsledek naše očekávání potvrdil.
A do třetice - probíhající aktualizace pasportu dopravního značení, která tak souvisí i
s neukázněností některých řidičů v již tak nepřehledné nové zástavbě. Z plánovaných změn (i
dle vašich podnětů) zastupitelstvo schválilo: “průjezd zakázán” ve Svatoňovci, zavedení značení
hlavních a vedlejších silnic Na Kopci, zákaz stání mimo vyznačená parkoviště na Mariánském
náměstí, a zavedení maximální rychlosti 30km/h a max 3.5t na většině místních komunikací (tj.
mimo hlavní - státní silnice). U dalšího projednávaného bodu - zavedení “retardérů” v lokalitě Na
Nivách - jsme se zatím shodnout nedokázali. Vyslechli jsme si mnoho názorů pro i proti, a tak
se zastupitelstvo tuto otázku rozhodlo ještě jednou zodpovědně projednat s vámi - bydlícími.
K tomuto bude majitelům nemovitostí v lokalitě Na Nivách doručena výzva z Obecního úřadu
s žádostí o vaše vyjádření jednotlivě. I tak ovšem věřím, že ke zvýšení bezpečnosti může vést
už důsledné dodržování omezené rychlosti. A především vlastní ohleduplnost každého z nás.
Dále heslovitě:
● zastupitelstvo obce schválilo prostředky na přípravu akce Mokřadní prvky v lokalitě pod
koupalištěm,
● zastupitelstvo schválilo dotační smlouvu na podporu udržování cyklotras v obci, na
rekonstrukci dvora KD a na podporu liniové výsadby stromu Nadace ČEZ,
● zastupitelstvo přijalo obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu (k nahlédnutí na ÚD
nebo webových stránkách obce),
● bylo nainstalováno rozšíření veřejného rozhlasu ve třech vámi vytipovaných lokalitách Na Pelánově kopečku, v lokalitě Za Rybníky a v dolní části lokality Na Nivách,
● byly provedeny lokální opravy komunikací asfaltem - nerovnosti v Nové ulici, Na Sadech
a na cestě U Školy směrem na Kopec,

● v intravilánu obce proběhl úklid a sečení trávy před poutí, v některých dalších lokalitách
nás “druhá tráva” teprve čeká,
● dokončujeme další úsek dostavby chodníků - s řádným odvodem povrchové vody chybějící část u Pelánova kopečku.
O dalších aktualitách se můžete dočíst v následujících článcích. I když se nám vždy nepodaří
najít rychlé a jednoduché řešení hned, jsme rádi, že na veřejná zasedání chodíte a předkládáte
nám otevřeně k řešení vaše podněty.
S přáním poklidného prožití tradiční pouti
starosta obce

:

Malý jarmark řemeslné výroby

:

Zveme vás před tradiční hlavní poutí na jarmark řemeslné výroby s ukázkami: zpracování
kamene, hlíny, železa, dřeva a další... Výstavu původních předmětů a historických loutek,
ukázky tradičních pokrmů a jejich přípravy. Součástí jarmarku bude i malá galerie dobových
obrazů. A budete mít možnost si i takřka vše vyzkoušet :) Všichni jsou srdečně zváni. Vstup
zdarma. Pořádá Obec Hluboké Mašůvky.
Akce se koná v pátek 6. července od 18:00 do 21:00 a v sobotu 7. července od 09:00 do
12:00 na Mariánském náměstí.

:

Kraken v Boomerangu

:

V pátek 6. července od 20:00 bude v klubu Boomerang pouťová zábava s kapelou Kraken.
Srdečně zvou pořadatelé.

:

Tradiční pouťový fotbalový zápas

:

TJ Sokol zve všechny fotbalové nadšence na tradiční pouťový fotbalový zápis. Sraz v 9:30
v sobotu 7. července na hřišti. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

:

Hlavní pouť 2018

:

V obci se ve dnech 7. a 8. července koná Hlavní pouť. Už od pátku do neděle očekávejte mj.
zvýšenou rušnost a omezení v dopravě. S úklidem pomohou zaměstnanci obce, na parkování
v určených oblastech a zajištění průjezdnosti komunikací budou dohlížet zaměstnanci
bezpečnostní agentury. Přesto žádáme spoluobčany, bydlící zejména v centru obce, aby
parkovali svoje automobily pokud možno ve vlastních vjezdech a na soukromých pozemcích.
Děkujeme za pochopení.
Bližší program tradiční akce najdete na stránkách http://www.farnostmasuvky.cz/
.
Všechny zájemce srdečně zveme a přejeme příjemné prožití letošní pouti.

:

Tradiční pouťová zábava se skupinou FreeBand

:

V sobotu 7. července od 20:00 proběhne v kulturním sále tradiční pouťová zábava se skupinou
FreeBand. O výčep se postará SDH Hluboké Mašůvky. Těšíme se na společný večer.

:

O s l a v e n c i v č e r v e n c i 2018

(od 75 ti let výše) :


Petrželka Josef, 90 let
Křivánková Gertruda, 77 let
Krejčová Helena, 77 let
Ševčík Jaroslav, 84 let
Ternény Eugen, 78 let

Blahopřejeme!

:

Události před 100 roky 
(pokračování)

Zdeněk Adámek

:

Měsíce červen a červenec 1916 byly ponejvíce deštivé a studené, do květu ovocných
stromů pršelo, takže letos u nás nemáme řádné ovoce. Jaký to citelný rozdíl proti loňsku!
Následkem nepříznivého počasí počaly žně o 14 dní všude později. Žita se tak málo v našem
kraji urodilo, jako dávno ne předtím, zato ostatní jařiny jsou lepší. Bude tedy žitné mouky velmi
málo, ještě méně nežli za uplynulé zimní a jarní doby, kdy většinou lidé dostávali ke koupi
mouku ječmennou, turkyňovou a „míchanou“, z níž byl chléb nahořklé chuti. Následkem
opožděných žní v druhé polovině července již vůbec žádná mouka nepřišla, takže lid se živil
nejvíce ranými bramborami „jánkami“, jichž se kilogram prodával za 26 hal. IV. válečná půjčka
v květnu 1916 vynesla v obci 9 400 K. Od 1. do 7. května 1916 se konal Týden Červeného
kříže, školní dítky sebraly dům od domu 67,42 K.
Za účelem rekvizice dobytka byl zhotoven 20.X.1916 soupis hospodářských zvířat:
Koně – 24, skot – 225 (z toho voli – 35), kozy – 180, vepřový dobytek – 210, králíci – 199,
slepice – 1013, kachny – 11, husy – 91 ks. Denní množství mléka nadojeného od krav – 405
litrů, od koz – 123 litry. Z uvedeného počtu 225 kusů skotu bude pro vojsko zrekvírováno 20%,
tj. 45 kusů.
V neděli 3. listopadu 1916 o 7. hodině večerní byl v hostinci p. Josefa Karla odbýván
dětský den za četného účastenství školních dítek i obecenstva. Školní dítky sehrály dvouaktové
div. představení „Mladí hrdinové“, kteréž se všeobecně líbilo. Mezi jednáními přednášely žákyně
vhodné básně. Z výtěžku odeslán České zemské komisi v Brně obnos 20 K.
V sobotu dne 20. listopadu 1916 zúčastnily se dítky školní smutečních bohoslužeb za
zemřelého J.V. císaře a krále Františka Josefa I. Dne 2. listopadu byly slaveny pro školní dítky
slavnostní bohoslužby následkem nastoupení J.V. císaře a krále Karla I. na trůn. Na V.
rakouskou válečnou půjčku byla od 21.XI. do 16.XII.1916 upsána částka 29 500 korun (z toho
úpisy školních dítek činily 2 100 K).
Jako případný protějšek k loňské mírné zimě sluší se podotknout toto: V lednu 1917 byla
nejtužší zima, jaké pisatel za svého 23 letého působení v obci pamatuje, což veřejně konstatují i
noviny sdělujíce, že zima letošní byla nejtužší za posledních 45 let. Mrazová perioda trvala od
19. ledna až do 12. února (tedy 23 dni), v kteréžto době klesala teplota na -14°C až -24°C. Po
celé toto období panovalo úplné bezvětří a jasné sluneční dny. Před tím napadaný sníh zůstal
po celou tu dobu (a ještě i po ní) ležeti, takže se jezdilo na saních.
Jelikož škola zdejší pro válečné dopravní potíže nemohla obdržeti v dubnu 1916
objednané uhlí z Brna, vytápěla se od 3. února pouze menší třída (s omezeným rozvrhem a
s vyučováním i ve čtvrtek), aby se vystačilo se stávající zásobou dříví.
Od 26.II. – 8.III.1917 byl na Moravě prováděn soupis zásob obilí, mlýnských výrobků,
luštěnin, zemáků a krmiva za účelem odnětí přebytků. Správce školy byl jmenován předsedou
soupisné komise v Únanově, kdež za pomoci 5 vojínů provedla prohlídku zásob u všech rolníků,
domkařů i nejmenších zemědělců a dle potřeby pátráno, nejsou-li zásoby ukryty nebo zatajeny.
Přebytečného obilí tam bylo zjištěno 133q a 315q luštěnin, kteréžto množství muselo býti co
nejdříve odvezeno jednotlivými producenty subkomisionáři Obilního válečného ústavu ve
Znojmě, kde jim bylo podle úředních cen proplaceno. V Mašůvkách byl předsedou komise odb.
učitel měšťanské školy z Jevišovic Fr. Mašek. Nalezeno zde pouze 24q zrna. Na c.k. četnickou
stanici v Plavči bylo učiněno anonymní udání, že tři rolníci zdejší mají obilí ukryto, ale při
komisionelní prohlídce nebylo žádných zatajených zásob nalezeno. Prohlídky tyto vyvolaly v
obcích zvědavost, rozruch, dílem i strach. Na celé Moravě bylo shledáno 1366 vagonů obilí. Na
VI. válečnou půjčku bylo v Mašůvkách upsáno 5 600 K.
(Pokračování v dalším čísle Zpravodaje)

:

Ze školních lavic



Zbyněk Frey 
:

V měsíci květnu a červnu proběhly v místní škole mj. dvě významné události. Tou první byla
kontrola z České školní inspekce. Tou druhou pak konkurz na pozici ředitele/ředitelky školy.
Dovolte mi z pozice starosty obce, a tedy i zřizovatele školy, vše krátce okomentovat. ČŠI byla
se zjištěnými výsledky spokojená. Dokonce, získali jsme pochvalu. Je mi tedy potěšením
oznámit, že důvěru naší paní ředitelce vyslovila i hodnotící konkurzní komise, a paní Mgr. Alenu
Kratochvílovou jsem tak mohl s doporučením jmenovat na pozici ředitelky Základní školy a
Mateřské školy Hluboké Mašůvky na dalších šest let. Dovolte mi tedy takto popřát paní ředitelce
i všem kolegům a spolupracovníkům: hodně elánu, dobrý kolektiv, otevřenost a v neposlední
řadě zvídavé a neřídnoucí zástupy dětí. Děkuji, jen tak dál.

:

Setkání legend a Olympijský běh

:

V rychlém sledu za sebou se udály na fotbalovém hřišti hned dvě akce: v sobotu 16. června
Setkání legend a ve středu 20. června pak Olympijský běh. Zatímco účast na druhé zmiňované
byla již kvůli systému registrací nižší než loni, ta první, která se opakovala po 20ti letech při
příležitosti dokončení rekonstrukce fotbalových kabin a hřiště, svou návštěvností řekla jasně, že
o podporu sportu v obci máme jednoznačně zájem. Za společné výsledky a organizaci dovolte
poděkovat celé tělovýchovné jednotě, a jmenovitě: Zdeňkovi Žákovi a Romanovi Sobotkovi.

:

Koupaliště otevřeno

:

Slavnostní otevření koupaliště proběhlo již tradičně spolu s dětským dnem. I přes chladnější
počasí se tak v neděli 24. června sešlo v areálu přes 70 soutěžících dětí s rodinami, pro které
bylo zajištěno drobné občerstvení. Program doplnil AquaZorbing, horolezecká stěna pro děti i
pár soutěží s cenami pro dospělé. Pěkné společné odpoledne pomohla spolu s dobrovolníky
zorganizovat ve spolupráci s obcí Tělovýchovná jednota Sokol Hluboké Mašůvky. Všem patří
velké díky.
V pátek 29. června pak ve večerních hodinách proběhla v areálu koupaliště ještě rocková
zábava a oficiální denní provoz byl tak zahájen s prvním prázdninovým víkendem, tedy od
soboty 30. června. Otevírací doba areálu je stejná jako obvykle, tedy od 10:00 do 20:00.
Celodenní vstupné pro dospělé 40 Kč, pro děti do 15ti let 20 Kč, děti do 6ti let zdarma.
Zvýhodněné vstupné po 17:00 za polovic. Provoz občerstvení a výběr vstupného do areálu
zajišťuje tak jako loni firma Hospoda Sklípek (p. Dunaj). Pokud počasí (a jiné okolnosti) dovolí,
měl by být souvislý provoz zajištěn do konce prázdnin a zakončen rockovou rozlučkou v pátek
31. srpna. Případné aktuality sledujte na FaceBooku (@koupalistemasuvky).
Zajistit areál po zimě na sezónní provoz vyžaduje (při současných technologiích)
“každoroční generálku”. S maximálním úsilím jsme se zaměstnanci obce betonovou vanu letos
opět z nejhoršího vystěrkovali, vícekrát natřeli krycí barvou, provedli drobné úpravy ve filtračním
systému, opravili většinu závad, zahájili zavčas napouštění a připravili celý areál znovu na
sezónu. Ač nás během těchto týdnů nebylo ve vsi tolik vidět, věřte, že jsme za společné úsilí a
výsledky spolupracovníků vděční. Určitě se vše nepovedlo dokonale, ale bez nich by se ty
doslova tisíce metrů čtverečních tak pěkně připravit určitě nepodařilo. Tak doufáme, že se u
vody zase brzy uvidíme. Pěkné prázdniny všem!
Vaše podněty a dotazy můžete zasílat na email: zpravodaj@hlubokemasuvky.cz
Vydává OÚ Hluboké Mašůvky (cca 350 ks), zpracoval: Zbyněk Frey, korektury: Zdeněk Adámek

