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2017
Babí léto - léto na odchodě.

Několik informací z chodu obce
Jak jsme již dříve avízovali v našem Zpravodaji, zahájili jsme těžbu suchého lesního
porostu - tedy borovic a smrků, které zlikvidoval kůrovec. Jde o porost na okraji našeho
lesa, který nemohl být z důvodů špatného přístupu těžen firmou. Pro zájemce, kteří se
přihlásili, byl vytyčen porost k samovýrobě za cenu 320 Kč za kubík dřeva. Jde vždy jen
o okraj lesa, kde se přehledně dá spočítat množství a síla vytěžené dřevní hmoty. Bude se
těžit i v prostoru koupaliště, a tak se čekalo až tak zvaně bude ukončeno koupací období,
aby nedošlo k úrazu či poškození majetku. Cena je srovnatelná s cenou, za jakou se
prodává těžba u Lesů ČR. Členové zastupitelstva slíbili, že peníze získané z prodeje
dřeva investují do nové výsadby listnáčů. Dřevo těží i obec, přibližně 15 kubíků dřeva bylo
dáno ve prospěch sportovců na pergolu na hřišti a ve prospěch školy na dětský domeček,
vylepšení hřiště atd..
Velkou pozornost jsme věnovali problému, který souvisí s kvalitou životního prostředí,
a to odpadovému hospodářství. Dne 31.8. jsem se starostou navštívil Vrbovec, který již tři
roky vzorně třídí odpad. Získané zkušenosti z této obce potvrzují, že se opravdu vyplácí
třídit odpad nejen po ekologické stránce, ale i z pohledu ekonomiky. Firma pana Klíčníka,
který provádí svoz i v této obci, dokáže pomocí třídění snižovat náklady za odpady.
Čtvrtletně se dá zřejmě ušetřit více než 40 000 Kč!
Naší snahou je získat dotace, které sice zaberou víc času papírováním, ale
zjednodušeně řečeno, když pořídíme popelnice na plasty, papír, popřípadě sklo a
objednáme 7 kontejnerů na bioodpad, zaplatíme zhruba 150 000 Kč, ale dostaneme téměř
700 000 Kč, kterými snížíme náklady na třídění. Pro obyvatele obce to znamená, že obec
ušetří a samotní obyvatelé nebudou mít jiné výdaje – vše bude hrazeno z projektu. Jiná
cesta k řešení situace není. Naše společnost není ještě připravena na systém - zaplať jen
to co jsi vyprodukoval - to by skončilo vyvážením odpadů do lesa nebo okrajových částí
obce.
Budeme se pokoušet získat i dotaci na zadržování vody v krajině. Představa je
taková, že by se mohl vytvořit mokřad pod skalou a rybník pod koupalištěm. Je to ještě jen
představa, určitý cíl, realizace bude složitá v jednání s majiteli pozemků, vyjadřování
ochranářů a spousta dalších úkolů.
K zamyšlení je i zlepšení stavu informovanosti spoluobčanů, místní rozhlas není
ideálním řešením, možná by šla celá záležitost řešit například zprávou sms, nebo nějakým
jiným způsobem.
Jiří Vystrčil, místostarosta

Delegace navštívily Mašůvky
V malé skupince ruských turistek, které v srpnu navštívily Hluboké Mašůvky, byla také ředitelka a učitelka ze školy ze
Sobinky ve Vladimirské oblasti. Kromě pamětihodností v obci si prohlédly místní školu. S vybavením a činností mateřské
a základní školy je seznámila ředitelka Mgr. Alena Kratochvílová. Starosta obce Bc. Zbyněk Frey promítl dokument
Krajem Hlubokých Mašůvek, v němž je uvedena historie obce, přírodní krásy okolí i současné dění. Upomínkou na

návštěvu obce kromě získaných poznatků bude i CD, které obdržely, s nahrávkami hudební produkce žáků zdejší školy a
společné foto s místními průvodci.
Po stopách svého rodáka Raduita de Souches z města La Rochelle se vydal na jižní Moravu profesor Philippe Marty za
doprovodu novináře Huberta Goulereta z Class Tourisme Paris a předsedkyně Spolku přátel Raduit de Souches
Mgr. Jany Amadou. V Brně se zúčastnili akci konaných k 372. výročí úspěšné obrany Brna před obléháním švédskými
vojsky, kdy v r. 1645 město Brno zásluhou Jana Ludvíka Raduita de Souches pověřeného vedením obrany, jako jediné
odolalo náporu švédských vojsk vedených gen. Torstensonem. Za tyto zásluhy dostal výhodně koupit od královské
komory jevišovické panství, kde se usadil. Aby lépe poznali osobnost svého rodáky, vydali se francouzští hosté do
Jevišovic, kde navštívili Starý zámek, jeho někdejší sídlo, odtud se vydali do Hlubokých Mašůvek, které patřily tehdy
k jeho panství. Tam byl znám již z doby před třicetiletou válkou léčivý pramen. V jeho blízkosti dal Raduit de Souches
zbudovat lázeňský dům a na návrší rozsáhlou budovu pro ubytování hostů. Na kopečku nad pramenem dal v r. 1680
postavit kamenný kostelík, kterému věnoval sošku Panny Marie de Foy získanou za válečného tažení v Belgii. Lázně
byly v provozu téměř dvě staletí, zanikly v r. 1866 za prusko-rakouské války. Kostelík zasvěcený Navštívení Panny Marie
od počátku 18. století navštěvovali poutníci z blízkého okolí i ze vzdálených míst, přicházela sem četná procesí dokonce
i z Rakouska. Hluboké Mašůvky se tak staly známým a významným poutním místem a tuto tradici si udržely i
v současnosti. Proto je s velkým zájmem navštívili i francouzští hosté, kteří se přesvědčili, že zásluhy jejich slavného
rodáka nebyly zapomenuty.

Pro znojemský regionální tisk připravil Zdeněk Adámek

Rozloučení se sezónou koupaliště 2017
V sobotu 2.9.2017 od 18:00 proběhne na koupališti rozloučení se sezónou 2017. Vstup zdarma,
pro děti héliové balónky a špekáček, noční koupání a možná i videoprojekce. Hudbou akci
doprovodí do nočních hodin DJ Džony Vokurka. Srdečně zveme. Oficiální zakončení provozu
koupaliště je v neděli 3.9. ve 20:00.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
V úterý 5.9. od 19:00 se koná veřejné zasedání zastupitelstva. Přítomní budou seznámení
s aktuálním děním na obci, se stavem jednotlivých připravovaných a realizovaných projektů. Blíže
představíme např. strategii na zvýšení třízení odpadu v obci, úvěrovou politiku či investiční plán
nebo záměr koupě „Staré školy“. Všichni občané jsou srdečně zváni.

Jóga pro začátečníky
Srdečně vás zveme na lekci jógy pro začátečníky, která se koná v pátek 8.9.2017 v 17 hodin
v kulturním sále v Hlubokých Mašůvkách. Počet lekcí je 10. Kurz vede lektorka: Pavla Petrová a
lektor Jiří Pokorný. Cena jedné lekce je 80 Kč. Děti školního věku mají vstup zdarma. S sebou:
leginy, tričko, ručník, karimatku, pití. Kurzy jsou určeny pro muže i ženy.
Připravila p. Veselá

Zářijové povídání o bylinkách v přírodě
V sobotu 9.9.2017 ve 14:00 si zopakujeme vycházku do přírody za bylinkami v našem okolí.
Provázet a odborný výklad provede p. Brychtová z Popic. Tímto srdečně zveme všechny příznivce
přírody. Sraz bude u r.d. 286 (u Hájku).
Připravila p. Veselá

Inzerce
Hospůdka Sklípek, Hluboké Mašůvky 64, přijme do svého týmu servírku/číšníka na HPP. Bližší
informace na tel. 777 288 285 Roman Ševčík.

Výzva
Vyzýváme zájemce o mimoškolní práci s dětmi a mládeží v obci, o podporu kulturního dění a
historického odkazu obce, nechť na sebe nechají kontakt na Obecním úřadě nebo adresují přímo
starostu na tel. čísle 734 655 132 či emailem na info@hlubokemasuvky.cz. Děkujeme za zájem!

Oslavenci v srpnu a září 2017

Doležal Josef, 79 let, č.p. 167
Stehlíková Růžena, 87 let, č.p. 74
Tunka Miroslav, 84 let, č.p. 190

Blahopřejeme!!

Řiháčková Miloslava, 80 let, č.p. 194
Karlová Vlasta, 81 let, č.p. 22
Krejčí Jan, 85 let, č.p. 27
Brázda Jan, 75 let, č.p. 199
Bulín Antonín, 78 let, č.p. 93

Ze školních lavic
Vážení čtenáři,
máme plné ruce práce dokončit všechny úpravy ve škole. Pracuje se na školní zahradě, kde
obec buduje hřiště, které bude používat i škola. Bude zde nová přírodní zahrada s dřevěnými
atrakcemi pro mateřskou školu a domeček, vše financováno ze sponzorských darů z loňska a
předloňska. Pracuje na tom p. Tondl a dřevo dodala obec. Moc děkujeme.
Dále bude vybudována venkovní třída pro výuku žáků venku. Zde položíme koberec a
budeme využívat zahradní stoly a lavice. Umístíme sem také na léto sprchu. Na venkovní třídu
bude použit sponzorský dar 10 000 Kč od P. Saláta. Děkujeme.
Zahrada má upravený povrch, jsou nově podloženy oblázky pod průlezky školy i školky,
opraven plot, probíhají nátěry. Obcí bylo vybudováno i ohniště, ke kterému p.Tondl chystá
sezení. Budeme ho využívat i pro akce na zahradě, posezení s rodiči, uděláme si zde
rodičovskou schůzku.
Na školní zahradě mateřské školy, kde využíváme kryté pískoviště, houpačky,
skluzavku, zázemí pro posezení a domeček na uložení hraček, budou ještě letos provedeny
opravy desek stolků, další stoly pro žáky vzniknou položením desek na dvě oplechované
studny. Na zahradě využíváme i hrazdy, bradla, tyč na šplh, koš na hod na cíl, průlezky. Vše je
od obce natřeno, včetně laviček. Také zde vznikl upravený povrch pro školku na florbal, pro
školu na fotbal. Děkujeme.
Uvnitř školy probíhají nátěry, očalounění některého nábytku, byly zakoupeny další boxy
do školní družiny pro sezení a uložení hraček, do kabinetu další boxy pro materiál. Do
internetového koutku se 3 počítači byly zakoupeny nové židle a stoly. Ve školní kuchyni byl
proveden nátěr digestoře, před školou budeme ještě upravovat prostranství.
V ZŠ i MŠ bude prioritou tak jako v loňském roce připravit zodpovědně roční plán školy
a akce školy, kterými se chceme reprezentovat na veřejnosti a vytvářet pozitivní image školy.
V ZŠ, kde bude 28 žáků, budeme nadále rozšiřovat metody a formy výuky, práci s PC a
interaktivní tabulí, využívat 25 programů pro PC.
V mateřské škole bude hlavním úkolem zodpovědně připravit 4 předškolní děti na vstup
do ZŠ. V letošním roce je již předškolní vzdělávání rok před nástupem do ZŠ povinné.
V mateřské škole máme pro letošní rok 24 dětí, počet je menší vzhledem k tomu, že se
narodilo mnohem méně dětí. Budeme také pracovat podle nového ŠVP, jak v MŠ, tak ZŠ.
Děti i žáci budou moci děti navštěvovat kroužky, logopedické chvilky, vše zdarma.
Učebnice a výukový materiál, veškeré pomůcky pro výtvarnou výchovu a pracovní činnosti
mají žáci zdarma, rodiče koupí jen aktovku a pouzdro. Prvňáčky si opravdu hýčkáme, máme
opět nachystané dárečky a překvapení, tak už se těšte do školy... Také si budou moci opět
půjčovat knihy, využíváme krásnou knihovnu, upravili jsme i tělocvičnou třídu, budeme jezdit
na plavání i do divadla.
Máme pro žáky i děti nejen kšiltovky a trička s logem školy, ale i tašky na tělocvik i do
MŠ do šaten, nové žákovské knížky s logem. Akcí a výletů, exkurzí a zábavných dnů je opět
nachystáno požehnaně, soutěže a výukové dny s myslivci, záchrankou, sportovci, karneval,
návštěva knihovny, Znojma... Všeho se opět děti dočkají. Se všemi máme výborně nastavenou
spolupráci, budeme se snažit i letos všechny tyto akce uskutečnit.
Do školy nastoupí dvě nové paní učitelky, p. uč. Mgr. Andrea Rehová, bude pracovat
v ZŠ místo p.uč. Mgr. Dany Freyové, která odešla na mateřskou dovolenou, druhá p.uč.
Mgr. Eva Ryšková bude pracovat za p.uč. Mgr. Janu Dokulilovou, která odešla z osobních
důvodů. V MŠ bude dále i p. uč. Blanka Jilková a p. vychovatelka Bc. Aneta Jelínková, která
bude pokračovat i ve školní družině.
Ve školní jídelně p. Szczurková letos opět udělá i svačiny pro školáky, pomáhat bude
p. Holinska. Máme poslední místa pro odběr obědů pro cizí strávníky, máte-li zájem, volejte na
tel. 739 470 637. Také oběd na první den nahlaste již teď, svačiny pro školáky budou až od
5. září.
Školní družina, jako i provoz celé školy bude od 7.00 do 15.45 hod. Máte-li požadavek
na úpravu doby, volejte ředitelce na 603 864 988. Rádi uvítáme vaše podněty, připomínky,
nápady, co bychom pro vás mohli ještě udělat a vylepšit.
Mgr. Alena Kratochvílová, ředitelka školy

DOTAZNÍK
Prosíme odpovězte, pomozte nám znát Váš názor.
V hranatých závorkách zašrktněte Vaši odpověď
(či více odpovědí) za Vaši domácnost.

Odpadové hospodářství
[ ] Netřídíme, ale měli bychom zájem začít.
[ ] Třídíme a řešení se sběrnými místy je dostatečné.
[ ] Třídíme, ale řešení se sběrnými místy je nedostatečné.
[ ] Třídíme, ale máme zájem o popelnici do domácnosti,
[ ] ale nemáme ji kam dát.
[ ] a máme ji kam dát.
[ ] A když už, tak chceme popelnici na
[ ] plast,
[ ] papír,
[ ] sklo,
[ ] plech.
[ ] Na bio bychom chtěli také samostatnou popelnici a [ ] kompostér.
[ ] Uvítáme více velkých kontejnérů na trávu v obci (do popelnice se
stejně pořádně nic nevejde).

Místní rozhlas
[ ] Místní rozhlas neposlouchám, [ ] preferuji email, [ ] preferuji SMS.
[ ] Místní rozhlas poslouchám, ale je špatně slyšet:
[ ] příliš hlasitě hudba
[ ] nedostatečně hlasitě hlášení
[ ] potřebuje patrně posílit novým amplionem
[ ] moc křičí!
Prosím uveďte lokalitu, silnici, č.p. apod.:
______________________________________________________
[ ] Místní rozhlas slyšíme dobře.

Jiný podnět
______________________________________________________

Prosím doručte zpět na Obecní úřad.
Za Váš názor děkujeme!
Váš názor může situaci zlepšit.

Historické okénko: Výročí školy
U příležitosti zahájení dalšího školního roku si připomeňme událost, která se stala
právě před 40 lety. Jednalo se o dokončení přístavby k dosavadní budově školy postavené
v roce 1923, která nahradila starou školní budovu, protože počet žáků tehdejší obecné školy
se stále zvyšoval. Stávající budova (u kostela) měla pouze dvě učebny a nové organizaci
školy již nemohla vyhovovat, proto bylo rozhodnuto postavit novou školní budovu.
Pozoruhodná byla tehdy doba výstavby - 30. dubna 1923 bylo započato s kopáním základů a
již 13. listopadu téhož roku se po dostavění konalo kolaudační řízení. Celkové náklady na
stavbu nové školní budovy činily 266 874,43 Kč, z toho Velkostatek Jevišovice díky jeho
majiteli W. Ofenheimovi uhradil 180 000,- Kč, subvence Zemského výboru činila 40 000,- a
obec přijala půjčku u Reifeisenky v Plenkovicích 46 700,- Kč. Vyučování v nové školní budově
bylo zahájeno 12. května 1924.
Dosavadní školní budovu č.p. 3 (vedle kostela) za vydražený obnos 35 010 Kč zakoupil
říd. uč. Fr. Bauer, který ji přestavěl na obytné a hospodářské stavení. Tato budova, zařazená
později do seznamu kulturních památek č. 8162, zůstala až dosud v majetku rodiny Bauerovy.
Současným majitelem budovy byl Ing. Zdeněk Bauer, po jeho úmrtí byla "stará škola"
nabídnuta k prodeji. Mezi zájemci o zakoupení je také Obec Hluboké Mašůvky s úvahou, že by
budova mohla být využita pro regionální expozici a pro setkávání občanů při různých
příležitostech. Protože v případě zakoupení by se jednalo o výdaje finančních prostředků
z obecního rozpočtu, bylo by žádoucí, aby se k tomuto záměru vyjádřili také zdejší občané.
Vraťme se k dalším osudům "nové školy", v níž byly čtyři učebny, cvičná školní
kuchyně, kabinet a místnost pro ubytování učitele. Během II. světové války byla zde kromě
obecné umístěna také měšťanská škola (tehdy nazývaná újezdní hlavní škola). Po osvobození
byly v budově třídy národní školy a nově otevřené mateřské školy a také obecní knihovna.
Budova byla udržována v dobrém technickém stavu, byla provedena řada úprav, které si
vyžádal hlodající zub času i technický vývoj - výměna oken, nová fasáda, zbudovány
umývárny, splachovací WC, v roce 1970 ústřední vytápění, v r. 1974 pořízeny věžní hodiny aj..
Když bylo v 70. letech minulého století uvažováno zřídit mateřskou školu s celodenním
provozem a při základní škole zprovoznit školní družinu, bylo nutnou podmínkou zajistit
stravování dětí. Možným řešením bylo vybudovat školní kuchyni a jídelnu v tehdy uvolněném
obecním domě č.p. 117 (dům postavený v r. 1898 jako byt pro ředitele školy). Hygienická
služba ale posoudila tento návrh jako nevhodný a doporučila přistavět potřebné místnosti ke
stávající školní budově. Jediným možným řešením v té době bylo zařazení stavby do akce "Z",
k tomu se musela obec zavázat, že občané odpracují potřebný počet brigádnických hodin.
Odborné práce provedly podniky, významný podíl na zdárném provedení měla i skupina
důchodců vedená p. St. Kamarádem, na pomocné i některé odborné práce (především
zednické) se našla řada velmi obětavých rodičů i dalších občanů, kteří během výstavby
odpracovali podle vedené evidence 11 500 brigádnických hodin. Celkové náklady činily
206 000 Kčs, ale brigádnickou prací byla vytvořena hodnota díla ve výši 832 000 Kčs. Po více
než dvou letech tak mohla být přístavba školní budovy předána 3. září 1977 k užívání.
Dodnes slouží v přízemí školní kuchyně s potřebným zázemím a jídelna, v 1. poschodí
učebna, kancelář školy a kabinet. Původní budova i přistavěná část prošla v posledních letech
potřebnými opravami - nová střešní krytina, výměna všech oken, nová kotelna, zateplení
pláště a nová fasáda a řada dalších vnitřních úprav. Záměr zlepšovat prostředí školy, aby bylo
co nejpříjemnější a také nejúčelnější, potvrzuje i poslední akce probíhající od letošních
hlavních prázdnin na školní zahradě - budování hřiště s gumovým povrchem, které bude
sloužit nejen žákům školy, ale i veřejnosti.
Uveďme jména pedagogických pracovníků, kteří zde v uplynulých čtyřiceti letech
působili: Na ZŠ: M. Machálková, B. Stibůrková, J. Hiess, Zd. Adámek, H. Gürtelschmidtová,
L. Doubková, A. Kratochvílová, D. Freyová, N. Diaz Müller, P. Komendová, J. Dokulilová.
Vychovatelky: A. Kovalová, M. Krafková, H. Dohnalová, A. Jelínková. Na MŠ: M. Malečková,
M. Zahradníková, D. Adámková-Vrzáková, I. Nechvátalová, J. Vášová, S. Neužilová,
J. Kolínová, I. Havlíková, Bl. Jilková, Bl. Jilková-Dvořáková, P. Procházková, P. Komendová,
N. Diaz Müller, J. Dokulilová, A. Jelínková.
Připravil Zdeněk Adámek

Sportovní dění v naší obci: fotbal
Rekonstrukce fotbalových kabin: Dostavba fotbalových kabin pokračuje venkovními úpravami. Před pár
dny jsme obdrželi dotaci na dostavbu ve výši 200 000 Kč od Jihomoravského kraje. Bylo provedeno
zateplení objektu s perlinkou a jednou vrstvou lepidla. Dalším krokem bude provedení zastřešené terasy.
Jelikož bylo přistoupeno ke zbourání starých nevyhovujících střídaček a výstavbě nových střídaček, nebude
pravděpodobně možné v letošním roce z finančních důvodů dokončit finální fasádu objektu.
Fotbalová přípravka: Pro letošní rok máme přihlášeny týmy mladší (ročník 2009-2012) a starší
přípravky(2007-2010). Mladší přípravka má sdružený tým s družstvem Přímětic. Přípravka má tréninky ve
středu a v pátek vždy od 17 hod.. V případě nepříznivého počasí se trénink nekoná. Neváhejte a přiveďte
své ratolesti v uvedenou dobu na fotbalový trénink.
Odehrané zápasy mladší přípravky:
Hluboké Mašůvky/Přímětice - Šanov 5:2
Hluboké Mašůvky/Přímětice - Tasovice 2:10
Následující zápasy mladší přípravky (může být upraveno):
SO 02.09.2017 09:00 Vrbovec/Dyjákovičky - Hluboké Mašůvky/Přímětice hřiště Jaroslavice
SO 02.09.2017 10:00 Jaroslavice - Hluboké Mašůvky/Přímětice hřiště Jaroslavice
SO 09.09.2017 09:00 Blížkovice - Hluboké Mašůvky/Přímětice hřiště Mramotice
SO 09.09.2017 10:00 Pavlice - Hluboké Mašůvky/Přímětice hřiště Mramotice
SO 16.09.2017 09:00 Moravský Krumlov - Hluboké Mašůvky/Přímětice hřiště Moravský Krumlov
SO 16.09.2017 10:00 1.SC Znojmo - Hluboké Mašůvky/Přímětice hřiště Moravský Krumlov
NE 24.09.2017 13:00 FK Znojmo žlutá - Hluboké Mašůvky/Přímětice hřiště Oblekovice
NE 24.09.2017 14:00 FK Znojmo bílá - Hluboké Mašůvky/Přímětice hřiště Oblekovice
SO 30.09.2017 09:00 Tasovice - Hluboké Mašůvky/Přímětice hřiště Tasovice
SO 30.09.2017 10:00 Šanov - Hluboké Mašůvky/Přímětice hřiště Tasovice
NE 08.10.2017 09:00 Hluboké Mašůvky/Přímětice - Vrbovec/Dyjákovičky hřiště Hluboké Mašůvky
NE 08.10.2017 10:00 Hluboké Mašůvky/Přímětice - Jaroslavice hřiště Hluboké Mašůvky
Odehrané zápasy starší přípravky: Hluboké Mašůvky - Šatov 8:2
Následující zápasy starší přípravky (může být upraveno):
NE 03.09.2017 09:00 Dobšice - Hluboké Mašůvky hřiště Micmanice
NE 03.09.2017 10:00 Micmanice - Hluboké Mašůvky hřiště Micmanice
SO 09.09.2017 09:00 Štítary - Hluboké Mašůvky hřiště Přímětice
SO 09.09.2017 10:00 Jevišovice - Hluboké Mašůvky hřiště Přímětice
SO 09.09.2017 11:00 Přímětice - Hluboké Mašůvky hřiště Přímětice
NE 17.09.2017 09:00 1.SC Znojmo - Hluboké Mašůvky hřiště Olbramkostel
NE 17.09.2017 10:00 Mramotice/Olbramkostel - Hluboké Mašůvky hřiště Olbramkostel
NE 24.09.2017 09:00 FK Znojmo modrá - Hluboké Mašůvky hřiště Oblekovice
NE 24.09.2017 10:00 FK Znojmo oranžová - Hluboké Mašůvky hřiště Oblekovice
SO 30.09.2017 09:00 Vrbovec/Dyjákovičky - Hluboké Mašůvky hřiště Šatov
SO 30.09.2017 10:00 Šatov - Hluboké Mašůvky hřiště Šatov
NE 08.10.2017 11:00 Hluboké Mašůvky - Dobšice hřiště Hluboké Mašůvky
NE 08.10.2017 12:00 Hluboké Mašůvky - Micmanice hřiště Hluboké Mašůvky
Muži: Muži zahájili novou sezónu těsnou prohrou v Dyjákovičkách.
Odehrané zápasy: Vrbovec/Dyjákovičky - Hluboké Mašůvky 1:0
Následující mistrovské zápasy:
NE 03.09.2017 16:00 Hluboké Mašůvky - Pavlice
NE 10.09.2017 16:00 Vranov - Hluboké Mašůvky
NE 24.09.2017 15:30 Těšetice - Hluboké Mašůvky
NE 01.10.2017 15:00 Hluboké Mašůvky - Havraníky
SO 07.10.2017 12:00 FK Znojmo C - Hluboké Mašůvky

Za TJ Sokol Hluboké Mašůvky připravil Zdeněk Žák
Vaše podněty a dotazy můžete zasílat na email: zpravodaj@hlubokemasuvky.cz
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