červen a červenec
2017
Ze suchého června rádi nebýváme, za vlhkého – vína, chleba nemíváme.
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
dovolte mi krátce zrekapitulovat „dění na radnici“ za poslední měsíce: Ing. Jiří Malec
v květnu, z osobně profesních důvodů, rezignoval na funkci starosty. Zodpovědnost předal
místostarostovi Bc. Zbyňkovi Freyovi, který následně na veřejném zasedání dne 8.6.2017
získal i důvěru zastupitelů, čímž se stal naším novým starostou.
A dovolte mi nyní (již v první osobě) poděkovat p. Malcovi za jeho úsilí a vytrvalost,
s kterým za posledních sedm let obec řídil, spolu se zastupiteli se nám toho, myslím, podařilo
v obci změnit opravdu hodně. Pevně věřím, že se nám dané tempo a směr podaří udržet.
Těším se na vaše náměty a podněty.
S přáním krásného prožití letošních prázdnin
Zbyněk Frey, starosta obce

Událo se
Májový průvod a oheň v šutrárně
Na konci května proběhl pravidelný májový průvod do šutrárny. Akce se účastnilo asi 80
dospělých a děti, bylo zajištěno drobné pohoštění, s kulturním programem vypomohla
skupina Singles. Akce se povedla, o připravenosti svědčil i včasný zásah místních hasičů,
kdy bylo zapotřebí hasit přiléhající suchou trávu. Všem za účast a pomoc s organizací
děkujeme.
Amadou a promítání v Lázeňském hostinci
V úterý 20.června nás navštívila (za účasti asi 15 hostů ze sudetské menšiny a z města
Filderstadt) p. Amadou, propagátorka odkazu Raduita de Souches. Za účasti dalších
hostů, zejména rodáků Elišky Pechové a Zdeňka Adámka, proběhlo v Lázeňském hostinci
promítání filmu Krajem Hlubokých Mašůvek a Raduit de Souches. Občerstvení zajistila
p. Valová z Cukrářství Vala, akci organizačně podpořil Luděk Přichystal, hospoda Pod
lipami. Děkujeme.
T-Mobile Olympijský běh
Ve středu dne 21.6.2017 se v Hlubokých Mašůvkách uskutečnil první ročník Olympijského
běhu. Účastnilo se ho 68 dospělých běžců a 62 dětí. Pro děti byl připraven skákací hrad a
malování na obličej. Počasí se nám vydařilo možná až moc. Závěrečné stoupání v tomto
vedru nebylo nic příjemného, ale všichni to zvládli skvěle. Akci pod vedením Zdeňka Žáka
organizačně podpořila TJ Sokol Hluboké Mašůvky ve spolupráci s Obcí Hluboké Mašůvky.
Tešíme se na další ročník. Všem organizátorům děkujeme za podporu.

Povídání o bylinkách v přírodě
V sobotu 24.června asi od 18:00 do 20:30 proběhlo „povídání o bylinkách v přírodě“. Akci
pomohla zorganizovat p. Veselá, o bylinkách povídala Ing. Brychtová z Popic ( www.studioalej.cz), účastnilo se 12 dospělých, dvě děti a tři psi. Společnou cestou na Hájek jsme
potkali asi 60 bylinek. Na akci by měla navazovat další vycházka a na podzim pak zvláštní
program v kulturním domě, budeme včas informovat.
O pohár starosty obce
V neděli 25.června od 13:00 asi do 15:30 se konala tradiční hasičská akce: O pohár
starosty obce. Na pravidla dohlížel s časomírou p. Šťava z Černína, účastnilo se velké
množství týmů děti, překonávaly se osobní rekordy a jednalo se o opravdu velké sportovní
klání. Naši borci vybojovali skvělé druhé místo. Rozdávaly se nejen cenné poháry a
medaile, vyhrál opravdu každý, kdo se účastnil. Děkujeme za výbornou organizaci ze
strany místního SDH, bylo zajištěno občerstvení, pivo, limo pro děti zdarma. Tešíme se na
další ročník a vaši účast.
Dětský sportovní den
Na předchozí akci plynule navázal již pravidelný dětský sportovní den. TJ Sokol Hluboké
Mašůvky ve spolupráci s Obcí Hluboké Mašůvky zajistily akci asi pro 100 dětí. Ty se po
registraci mohly zdarma účastnit soutěží na deseti stanovištích, kde získávaly drobné
ceny. Pro děti bylo dále zajištěno občerstvení (limo, hranolky, špekáček na opečení) za
účast zdarma. K dispozici byl dále Aqua Zorbing, nafukovací stěna a skluzavka. Program
byl doplněn pravidelnými soutěžemi: Hod polenem v mužské kategorii vyhrál p. Zivčák,
v ženské kategorii pak p. Kamarádová (minulý rok vyhrála klání její dcera Hana). V soutěži
přetahování lanem opět vyhrál tým dětí – dívek. Řezbu sochy již tradičně předvedl Jiří Joe
Tondl (truhlářské a řezbářské práce, www.j-tondl.cz), dřevo poskytl p. Bláha (kadeřnický
salón v Hlubokých Mašůvkách). Dražba sovičky proběhla tentokrát elektronicky, cennou
trofej získala rodina Kulhánkova, výtěžek byl věnován ve prospěch sportovců. I přes
navazující drobný déšť byla účast i akce skvělá, všem organizátorům děkujeme za pomoc
a těšíme se zase za rok na stejném místě.
Otvírání koupaliště
Spolu s dětským sportovním dnem pravidelně zahajujeme i letošní sezónu provozu
koupaliště. Příprava areálu se jako obvykle neobešla bez „drobných“ komplikací, ale s
týmem zaměstnanců obce jsme udělali maximum a myslím, že se vše stihlo. Provoz
bufetu letos zajišťuje p. Dunaj, Hospoda Sklípek. Krom rozšířené nabídky nabízí mj. i
možnost pořádání narozeninových oslav a pomoc při jejich zajištění. Neváhejte tedy akce
v krásném areálu využít.
Hlavní pouť 2017
V sobotu a neděli 1. a 2. července proběhla pravidelná Hlavní pouť u nás v Hlubokých
Mašůvkách. Již od pátku zvýšenou rušnost a dopravu pomáhalo zajišťovat dopravní
značení a bezpečnostní agentura. Před akcí byla mj. opravena podpůrná zeď pod
kostelem, která byla již v havarijním stavu. Pouťové atrakce pro děti zajistila firma
LUNAPARK p. Bohumila Junga, v sobotních nočních hodinách jsme na „spodním“ náměstí
mohli slyšet lidové písně, v klubu Boomerang pak třicetileté výročí oslavila skupina Kraken
a kulturní program do pozdních hodin doplnila i skupina Free Band tradiční pouťovou
zábavou v kulturním domě. Všichni se skvěle bavili, návštěvníkům děkujeme za hladký
průběh akce a brzy zase na viděnou.

Oslavenci v červnu a červenci 2017
(od 75ti let výše)
Jordánková Helena, 79 let, č.p. 239
Stehlíková Marie, 75 let, č.p. 143
Ševčíková Libuše, 81 let, č.p. 220
Cábel Viktor, 78 let, č.p. 181
Sklenář Ferdinand, 84 let, č.p. 139
Říháček Josef, 80 let, č.p. 194
Machová Marie, roz. Kovaříková, 93 let, Praha

Další boj s kůrovcem

Křivánková Gertruda, 76 let, č.p. 80
Ševčík Jaroslav, 83 let, č.p. 220
Ternény Eugen, 77 let, č.p. 51
Petrželka Josef, 89 let, č.p. 36
Krejčová Helena, 76 let, č.p. 17

Blahopřejeme!!

V jarních měsících jsme se zaměřili na boj s kůrovcem v lokalitě Kalvárie. Ekonomický zisk
v částce 230 000 Kč není z pohledu ochrany přírody tak důležitý. Důležitější je skutečnost,
že budeme bojovat s kůrovcem, získané prostředky dáme zpět do lesa nákupem sazenic
listnáčů. Vlivem velkého sucha jsou stromy oslabeny a kůrovec řádí dál na stráních od
Kalvarie po koupaliště. Část dřevní hmoty bude použito na výrobu trámů a prken a
následně k zhotovení domečku pro děti ve škole. V největší míře bude těžba suchých
borovic prodána k těžbě na stojato a cena za jeden metr bude i dle porovnání s Lesy ČR
320 Kč. Kdo z občanů má zájem o těžbu, je potřebné podat žádost k paní Tomkové
s uvedením množství dřeva a mobilní spojení.
Připravil Jiří Vystrčil, místostarosta

Z knihovny
Vážení čtenáři, v knihovně máme od letošního roku krásnou encyklopedii o České
republice. Přijďte si ji prohlédnout nebo vypůjčit. O letních prázdninách bude knihovna
otevřená stejně jako ve školním roce, s výjimkou sobot : 1.7., 29.7. a 19.8., tyto a případné
další změny budou vždy ohlášeny dopředu místním rozhlasem.
Připravila Martina Vaněčková

Ze školních lavic
Vážení čtenáři,
nastal nám konec školního roku, vysvědčení je rozdané a kromě něj dostaly děti za
odměnu měsíc plný akcí, her a zábavy.
1. června jsme oslavili ve škole s dětmi MDD, kreslili jsme opět na chodník před
školou, opékali jsme na školní zahradě buřty a přišel k nám na besedu myslivec p. Bořil.
Děkujeme.
2.června jsme dětem ještě jako dárek objednali filmové představení Kráska a zvíře
v kině Svět ve Znojmě, líbilo se nám. Hlavně to, že máme sál jen pro sebe a opravdu si to
užijeme.
7.června jsme se jako již každoročně zúčastnili olympiády v Kravsku, kde spolu s
dalšími 4 školami měříme síly v atletických disciplínách. Tentokrát jsme přivezli 9 medailí.
8.června v mateřské škole si vyzkoušely děti hudební nástroje p. Vysočana, který
minulý měsíc představil sbírku svých nástrojů ve škole. Tato akce se nám také moc líbí a
každý rok se ji pokoušíme opakovat.

Školní výlet do Permonia 12.6. byl pro žáky také velkým zážitkem a adrenalinovým
dobrodružstvím nejen pro ně, ale i pro nás jako dozor...děkujeme i p. Bášovi a p. Petrovi,
kteří s námi výlet absolvovali.
Školka byla 30. května v Hodoníně v ZOO.
Nová akce, která byla 14.června Den domácích mazlíčků se setkala s ohlasem,
budeme ji zařazovat každý rok. Žáci si přinesli do školy své mazlíčky a to nejen na
mazlení... Hlavně k výuce. Zpracovali si plakáty svých zvířátek, informace z internetu a
přehlídku pro MŠ.
20.června se fotily třídy, máme stejná oranžová trička a žluté kšiltovky. Ze
sponzorských darů rodičů jsme tento rok investovali do prezentace školy. Máme své logo,
které jsme právě na toto oblečení dali udělat, použili jsme ho i na vlastní žákovské knížky,
které jsme dali vytisknout. Děti také dostaly reflexní pásky s logem. Na výlety, vycházky,
akce do Znojma nebo do Kravska na olympiádu jsou trička s čepicemi opravdu
ideální...nejen proto, že jsme dobře vidět… V novinách vyšlo tento rok 12 článků o škole,
akce prezentujeme tento rok ve Znojemském týdnu.
21.6. už byla závěrečná pedagogická rada, 22.6. Olympiáda ve škole, 23.6. k nám
přijeli na školní zahradu únanovští hasiči s ukázkou nového hasičského auta, 26.6. byly ve
škole závěrečné soutěže čtenářské, znalostní. 27. jsme již odevzdali učebnice a žáci se
dočkali vytouženého Spaní ve škole, které mají ze všech akcí za rok nejraději. Tentokrát s
vodnickým tématem soutěžili, hledali poklad, absolvovali večerní vodnickou stezku a
pohádku.
28.6. pak máme vždy Den bez učitele, žáci si sami řídí své činnosti, dokáží se
domluvit, zvolit si a my učitelé smíme jen dohlížet a máme pusu na zámek. 29.6. před
vysvědčením jako každý rok pořádáme exkurzi do Znojma. Jeli jsme autobusovou linkou,
prošli jsme staré město, kostely a náměstí, pak vláčkem do Louky a pěšky zpět podél řeky
do města. Zde jsme si dali vytouženou zmrzlinu a po oddechu v parku jsme zpět linkou
dojeli do Mašůvek.
Děkuji vedoucím kroužků, které nám už skončily. Paní učitelce Freyové za turistický
kroužek a výuku na flétny, paní vychovatelce Jelínkové za kroužek ručních prací, paní
Krulové za práci s dětmi v keramické dílně, paní učitelce Dokulilové za vedení hry na
klávesy a p. Krejčímu za florbal.
Chci poděkovat za práci bývalému starostovi obce p. Jiřímu Malcovi. Ve škole se za
dobu 5 let udělalo opravdu mnoho.
Na prázdniny už máme spoustu úkolů a rozdělené práce pro příští rok, zahálet
nebudeme. Ale určitě si dopřejeme odpočinek a načerpáme síly a nápady na další rok.
Pěkné prázdniny a dovolené Vám všem.
Mgr. Alena Kratochvílová, ředitelka školy

Historické okénko: Koupaliště
V minulých dnech dokončili zaměstnanci obce stěrkování a nátěry bazénu, aby mohl být
napuštěn vodou a připraven k zahájení provozu koupaliště, které se uskutečnilo v neděli
25.června. Náklady na údržbu a provoz koupaliště jsou hrazeny z rozpočtu obce. Vždycky
tomu tak ale nebylo. Připomeňme si, za jakých obtížných podmínek k vybudování našeho
koupaliště došlo, jak nám zaznamenal p. Zdeněk Bauer (*1901 +1978), který dal podnět
k jeho zřízení.

Záměr vybudovat koupaliště v naší obci byl schválen v roce 1940. Až dosud Mašůvky
postrádaly vhodného koupaliště a v zimě pak kluziště. Koupávalo se obyčejně na tzv.
Strouze (na potoku pod sady mezi rybníkem a lávkou do Hájku). Majitelé louček u potoka
zakazovali koupání na svém pozemku a tak docházelo k častým výstupům a
nedorozuměním pro poškozování trávy u vody. Nebylo tu tedy vhodného místa, kde by se
zdejší mládež mohla nerušeně vykoupat, proto až na několik málo jedinců neuměl zde
nikdo řádně plavat. A tak se jevila čím dál víc potřeba vybudovat v Mašůvkách vhodné
koupaliště, aby zdejší mládež nebyla odkázána na milost a nemilost některých občanů,
nemajících pochopení pro zájmy mladých. Snaha některých zdejších rozumných občanů,
kteří usilovali o vybudování koupaliště, narážela však na silný odpor a neporozumění, a
tak tento záměr byl vždy již v zárodku udušen.
Proto se pan Zd. Bauer rozhodl ujmout se této akce a rozvířil otázku koupaliště mezi
vlivnými místními činiteli. Díky plné podpoře starosty Konráda Freye, rolníka č. 84,
náměstka starosty Jana Krejčího, stolaře č. 27, Antonína Rozporky, dělníka č. 82 a
ředitele měšťanky Františka Jandy byl návrh na vybudování koupaliště dne 11. července
1940 obecním zastupitelstvem schválen.
Pro budoucí koupaliště bylo zvoleno místo na Pastvišti v ohbí Plenkovického potoka proti
domku Františka Kovaříka, č. 189. Toto místo obzvláště vyhovovalo svou pěknou polohou
i okolím požadavkům kladeným na moderní koupaliště. Místo je chráněno před větry,
slunce tam svítí téměř po celý den až do večerních hodin, les je v bezprostřední blízkosti,
travnaté okolí, blízko obce, snadný přístup po cestě i pro auta.
Dne 16. července 1940 bylo vyměřeno vybrané místo a zakreslen první plánek budoucího
koupaliště.
Koupaliště mělo být budováno svépomocnou akcí, aby stavební náklady byly co nejmenší.
Zdejší mládež, která byla svolána na radnici, uvolila se odpracovat zdarma určitý počet
hodin. Dne 4. září 1940 byly zahájeny první práce (vykopávka základů pro odtok vody ve
hrázi). Zájem o dobrovolnou práci byl však velmi malý a kromě sedmi pomocníků, kteří po
2 – 3 hodinách pracovali, nepřišel nikdo pomoci, ač se jich přihlásilo okolo padesáti. A tak
byly zahajovací práce na koupališti dne 21. září 1940 ukončeny pro neochotu a nezájem
zdejší omladiny, která ač slíbila – nedostála svému závazku přispět společnou prací na
výstavbu koupaliště, díla to všeobecně a hlavně mládeži prospěšného.
Další práce byly odloženy na jaro 1941 s rozhodnutím, že je nutno pořídit nejnutnější
základní kapitál, aby se nemuselo spoléhat jen na dobrovolníky, kteří hned na počátku
zklamali. Pan Zd. Bauer se rozhodl nacvičit a sehrát v zimní sezoně 1940/1941 aspoň
čtyři divadelní hry, což se díky obětavým divadelním ochotníkům podařilo a výtěžek
z těchto divadelních her ve výši 3 878,70 K byl základním provozovacím kapitálem pro
příští práce na koupališti.
Dne 13. června 1941 byly zahájeny opět práce na koupališti. Kopalo se nové řečiště pro
potok a navážela se přední ochranná hráz. Přítok vody do koupaliště bude zvláštní rourou
a bude regulován. Tím bude koupaliště chráněno před prudkými vodami rozvodněného
potoka zvláště na jaře. Dne 18.6. teče již voda novým řečištěm.
Kámen potřebný na stavbu zdí byl lámán na svahu Veselky a na svahu s akátím pod
koupalištěm, byl použit na stavbu hráze a boční zdi – spotřebováno celkem 71 fur
kamene, který dováželi zdejší rolníci.
Dne 2. srpna 1941, v sobotu dopoledne, byli zedníci hotovi a od 14 hodin odpoledne
napouštěna voda. Každou hodinu zvyšuje se hladina vody v koupališti o 10 cm. Dosaženo
hloubky vody 150 cm.

V neděli 3.8.1941 o 15. hod. předal starosta obce Konrád Frey nové koupaliště veřejnosti.
Toto dne bylo velmi pěkné a teplé odpoledne a slavnost se velmi zdařila. Návštěva byla
velká a místní hudební kroužek zpříjemnil všem pobyt u vody.
Do toho dne (3.8.1941) zaplaceno dělníkům a zedníkům za práce na koupališti 7 860
Korun. Tato vydání byla uhrazena:
Čistým výtěžkem z divadelních her, sehraných v období 1940/1941 (3 878,70 K)
Dobrovolnými příspěvky a dary ve zdejší obci (3 219,- K)
Příspěvkem zdejšího obecního úřadu (1 000,- K)
Kromě placených čtyř dělníků a dvou zedníků pomáhali někteří zdarma. Škoda však, že
těchto dobrovolných pracovníků nebylo více!
V době od 5. do 18. srpna 1941 byla prováděna vykopávka hlíny z břehu u lesa pod
hlavní hrází a odtud byla navážena na cestu mezi koupalištěm a lesem Borovým
k zvednutí a vyrovnání povrchu. Až do konce listopadu pokračovaly práce na vyzdění
hráze a zhotovení schodiště.
Aby okolí koupaliště mělo příjemné prostředí, byly na podzim 1941 na travnatém
prostranství mezi koupalištěm a Veselkou zasázeny tyto rostliny a okrasné dřeviny:
1 bolševník, 1 pivoňka peřitá, 4 třemdavy bílé, 8 pivoněk, 8 smutečních vrb, 4 javory klen,
11 pyramidových topolů, 2 kaštany, 16 břízek, 3 červené doubky, 2 japonské modříny,
4 borovice vejmutovky, 1 jalovec, 10 stříbrných smrků. Vše získáno darem.
Aby získal další potřebné finance, pořídil pan Bauer několik snímků koupaliště a dal
vytisknout pohlednice, z jejichž prodeje byl zisk 902,40 K.
Východní plocha koupaliště (plovárna u lesa) byla pro zimní období napuštěna vodou
pouze do výše 40 cm a po zamrznutí upravena a udržována jako kluziště a hokejové
hříště. Dne 11. ledna 1942 byl tu sehrán první hokejový zápas Hl. Mašůvky –
Olbramkostel (4:6). Led na kluzišti byl stále udržován v dobrém stavu, sníh odstraňován,
voda podle potřeby doplňována, kluziště denně navštěvováno zdejšími hokejisty a
dětmi.Další hokejový zápas byl sehrán 1. února 1942, zdejší hokejisté zvítězili nad
Únanovem 16:1. Účast přes 200 diváků. 8. února 1942 uspořádán hokejový turnaj za
účasti sedmi družstev. Dobrovolné vstupné z hokejových zápasů bylo využito ve prospěch
koupaliště.
Podařilo se získat nutné finanční prostředky na další budování koupaliště. Zdejší rodák
JUDr. Josef Frey, v té době okresní hejtman v Přerově, daroval částku 10 000 K a na jeho
přímluvu zaslal částku 7 500 K okresní hejtman v Mor. Budějovicích Dr. Souček. Proto
mohly být hned počátkem jara zahájeny další práce. Podařilo se získat příděl cementu pro
zvýšení hrází a vyspárování zdiva, provedena úprava dna v dětské části koupaliště, zdění
Vlčího žlíbku, vybudování schodiště, oplocení koupaliště a zhotovení dvou vstupních bran,
kabiny, pořízena loďka, zhotoveno 16 březových laviček, úpravy cest a další výsadba
dřevin - jeřáby, japonské modříny, smuteční vrby, jilmy, pámelníky, červené doubky,
javory, jeřáby, buky, kaliny, šeříky, hlohy, jerlíny a mnoho dalších, které byly většinou
získány darem.
Hlavní práce, související s vybudováním koupaliště, trvaly až do podzimu roku 1943, různé
opravy a další výsadba zeleně se uskutečnily v roce 1944 a v první polovině roku 1945.
Okolí koupaliště tak bylo upraveno jako park se vzácnými dřevinami, s lavičkami pro
odpočinek, v letní sezóně s možností koupání, v zimě s možností bruslení.
Celý areál byl udržován v pořádku, keře a stromy byly pravidelně ošetřovány, uschlé
nahrazovány novými. Velký podíl nejen na vybudování, ale také na udržování koupaliště a
okolí měl p. Zdeněk Bauer.

O dalších osudech koupaliště bude pojednáno v příštím vydání Zpravodaje.
Snímky místa "Na Pastvišti", kde bylo vybudováno koupaliště.

Připravil Zdeněk Adámek

Sportovní dění v naší obci: fotbal
Fotbalová přípravka:
Přípravka již ukončila fotbalovou sezónu turnajem v Dobšicích. Tréninky začnou až
v polovině srpna z důvodu úprav a regenerace travní plochy. V pátek 30.6.2017 od 17
hodin se konala ukončená sezóny na hřišti. Pro příští ročník budeme přihlašovat družstvo
starší přípravky a společné družstvo mladší přípravky s Příměticemi, jelikož se nepodařilo
sehnat dostatek hráčů pro tuto kategorii.
Odehrané zápasy:
Jezeřany - Hluboké Mašůvky 0:6
Moravský Krumlov - Hluboké Mašůvky 10:4
1.SC Znojmo - Hluboké 3:3
Blížkovice - Hluboké Mašůvky 3:2
Štítary - Hluboké Mašůvky 3:11
Muži:
Muži ukončili sezónu na 3.místě v tabulce. Po podzimních výkonech se ovšem čekalo
umístění alespoň o stupínek výše, jelikož se
všechno hrálo v domácím prostředí.
Odehrané zápasy:
Hluboké Mašůvky – Vranov nad Dyjí 9:0
Hluboké Mašůvky – FK Znojmo C 3:1
Hluboké Mašůvky – Grešlové Mýto 7:1
Tabulka soutěže:
1 Šatov B 54 bodů, skóre 108:16,
2 Konice 37 bodů, skóre 48:39,
3 Hluboké Mašůvky 34 bodů, skóre 57:32,
4 Štítary B 31 bodů, skóre 64:60,
5 Pavlice 28 bodů, skóre 44:45,
6 FK Znojmo C 25 bodů, skóre 58:57,
7 Olbramkostel 21 bodů, skóre 51:48,
8 Těšetice 18 bodů, skóre 42:57,
9 Grešlové Mýto 9 bodů, skóre 26:79,
10 Vranov nad Dyjí 5 bodů, skóre 30:95.
Za TJ Sokol Hluboké Mašůvky připravil Zdeněk Žák

Zvláštní poděkování přispěvatelům
Dovolte ještě na závěr vyjádřit zvláštní poděkování, vám pravidelným (současným, minulým i
nejmenovaným) přispěvatelům zpravodaje. Bez vašich obsažných příspěvků a trpělivosti (ne vždy
se podaří zpravodaj vydat v plánovaný termín) by nebyl „ani poloviční“. Zvláště pak p. Petrželkové,
které se podařila tradice vydávání „místního plátku“ v roce 2011 obnovit.
Děkujeme a těšíme se na další (ale i novou) spolupráci.
Vaše podněty a dotazy můžete zasílat na email: zpravodaj@hlubokemasuvky.cz
Vydává OÚ Hluboké Mašůvky (cca 350 ks), zpracoval: Zbyněk Frey, korektury: Zdeněk Adámek

