říjnový
2017
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Jsem si vědom faktu, že jste dennodenně mediálně masírováni televizí, rozhlasem,
případně sdělením událostí na internetu s cílem ovlivnit vaše rozhodnutí koho volit. Obec
má ze zákona povinnost tyto důležité volby zabezpečit. Proto mně dovolte připomenout
některé podstatné informace.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v pátek dne
20.10.2017 od 14.00 do 22.00 a v sobotu dne 21.10.2017 od 08.00 do 14.00, kdy se
volební místnost uzavře. Jak je tradicí, místem pro volby v Hlubokých Mašůvkách je sál
obecního úřadu. Bude na vás čekat přívětivá volební komise v čele s paní Tomkovou,
která tentokrát nebude chtít po vás peníze, ale bude společně s členy komise dohlížet na
správný průběh voleb. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství ČR. Proto je nutné mít občanské průkazy s sebou. Každému voliči
budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Hlasovací lístek pro
stranu, kterou jste se rozhodli preferovat, můžete upravit zakroužkováním nejvýše 4
kandidátů.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacích
lístků, kde také lístek vloží do úřední obálky a následně před okrskovou volební komisí
úřední obálku vloží do volební schránky. Věřím, že volební účast v obci bude vysoká .
Jiří Vystrčil, místostarosta

Společně na cestách Evropy
V pátek 22. září u příležitosti svátku Panny Marie Bolestné a Mezinárodního dne míru
proběhlo za organizace Institutu pro křesťanskou kulturu setkání zakončené pietou.
Program v Hlubokých Mašůvkách začal mší svatou, následovalo procesí Via Matris a
zakončen byl krátkým kulturním vstupem s pohoštěním u Památníku osvobození. Akce,
kterou podpořila Obec Hluboké Mašůvky, SDH Hluboké Mašůvky a ZŠ a MŠ Hluboké
Mašůvky, se i díky zdařilému počasí zúčastnilo asi 50 návštěvníků.

Svoz zeleného odpadu před posvícením
Ve dnech 9.-11. října. Prosíme o rozdělení na trávu (listí) a větve (dřevo) zvlášť.

Tradiční posvícení
Chasa Hlubokých Mašůvek Vás srdečně zve na TRADIČNÍ POSVÍCENÍ, které se letos
uskuteční od pátku 13. října do neděle 15. října. Čeká nás páteční zábava s kapelou
Oryon a koktejlovým barem, sobotní stavění máje, večer pak tradiční sobotní zábava
s kapelou FreeBand a bohatou tombolou. Výčep po oba dny zajišťuje SDH Hluboké
Mašůvky s nabídkou živáňské pečeně. V neděli zavádějící po vesnici doprovodí kapela
Venkovanka až ke slavnostnímu tanci pod májou, kde by měly být zajištěny i pouťové
atrakce pro děti. Tradiční akci si určitě nenechte ujít.

Drakiáda
Tělocvičná jednota Sokol Hluboké Mašůvky společně s Obcí Hluboké Mašůvky vás
srdečně zvou na další ročník Drakiády, která se tentokrát uskuteční 22.10.2017 od 14:00
na místním modelářském letišti. O zábavu se postará především pestrobarevná podíváná
na obloze, ale jak je dobrým zvykem, bude připraven i další program.

Oslavenci v říjnu 2017
(od 75ti let výše)
Bořilová Ludmila, 90 let, č.p. 214
Brázdová Pavla, 76 let, č.p. 237
Vodák Milan, 77 let, č.p. 244

Krulová Růžena, 80 let, č.p. 225
Stehlík Josef, 92 let, č.p. 74
Drozdová Ludmila, 76 let, č.p. 9
Jeřábková Anděla, 91 let, č.p. 31

Blahopřejeme!!
Obecní úřad blahopřeje p. Marii Malečkové, bývalé ředitelce zdejší mateřské školy v letech
1948 - 1982, k významnému životnímu jubileu 95 roků. Do dalších let přejeme dobré
zdraví a pohodu.

Ze školních lavic

Vážení čtenáři, měsíc školy je za námi, ani nevíme jak. Na školní zahradě jsme dokončili
práce, všechny prvky zahradních atrakcí pro děti jsou hotové a děti je používají, zatím
ještě nestojí na svých místech. To až nám naroste trávník. Upravené ohniště i lavičky, vše
používáme, táborák už taky byl. Vše bylo hrazeno ze sponzorských darů z dřívějška, od
myslivců 5000 Kč, od hasičů 9100 Kč a z letošních sponzorských darů rodičů dětí z MŠ
5900 Kč. Ještě jednou děkujeme. Domeček sponzorovaný firmou Filipský částkou
20 000 Kč již taky děti používají. Letošní sponzorské dary využijeme na Vánoce pro děti
a na školní zahradu. Ve školní jídelně vaříme 80 jídel, pro mateřskou školu připravujeme
24 obědů a 24 přesnídávek, pro základní školu 25 obědů a 23 svačin. Ostatní strávníci - 8
personálních a pro cizí strávníky vaříme 21 obědů. Kapacitu již máme naplněnou. Velice
děkujeme rodičům za sběr, který vozí do školy. Na divadlo zatím nemáme termíny, ale
jezdit budeme na představení pro MŠ, autobusem všichni. Taktéž na plavání, které nám
začíná 15.11., další termíny jsou 22.11., 29.11., 6.12., pondělí 11.12., 13.12., 20.12., 3.1.,
10.1., a 17.1., jezdíme autobusem všichni ve středy v 8.45 po svačině. Žáci 2. a
4. ročníku, kteří mají povinnou výuku plavání, budou mít dotovanou dopravu, z projektu
MŠMT jsme obdrželi 5040 Kč. Rozbíhají se nám kroužky, které má naše škola pro děti
zdarma. V MŠ logopedické chvilky p. učitelky Jilkové proběhla depistáž dětí. V ZŠ bude:
Keramika - p. Krulová, úterky dle dohody a rozpisu žáků, budou odcházet se ŠD
Sportovní - p. vych. Jelínková, florbal, fotbal, pondělí 14.45-15.30, sál a hřiště
Taneční - p. řed. Kratochvílová, středy 13.15-14.00
Ruční práce - p. vych. Jelínková, pátky 13.15-14.00
Informatika - p. starosta Frey, čtvrtky 14.00-15.30
Angličtina hrou - p. uč. Rehová, pondělí 13.15-14.00
Dramatický - p. uč. Ryšková, středy 14.45-15.30
Nepovinný předmět náboženství - p. farář Váša, středy 14.00-14.45
Pokračuje odběr Školního mléka a Ovoce do škol, od října mohou navštěvovat děti
knihovnu, opět ji povede p. vych. Jelínková. 22.9. vystoupily děti ze školy pod vedením
p.uč. Rehové na akci farnosti a na Vítání občánků 1. října také pod vedením p. uč.
Ryškové. 22.září také naštívili s p. učitelkami Den policie ČR ve Znojmě. Také jsme všichni
zhlédli 2.října vystoupení kouzelníka. 18.října nás pak čeká Den Nanečisto. Předškoláci
přijdou vyzkoušet školní lavice, z čarovného klobouku si vylosují svého poradce, se kterým
ten den budou pracovat v lavici. Splní úkoly na interaktivní tabuli, na pracovních listech a
na počítačích. Navštíví obě učebny školy, seznámí se s prostředím a učiteli ve škole. Za
splněné úkoly získají Vysvědčení předškoláka. No a pak už 26. a 27. října podzimní
prázdniny a svátek 28.10. Program opět plný, práce spousta, ale máme plno elánu a
celkem nám to jde.
Mgr. Alena Kratochvílová, ředitelka školy

Historické okénko: Tradice posvícení
V tomto týdnu slaví naše obec "císařské posvícení". Tato tradice se udržuje od nepaměti, v
době I. republiky bývalo v obou hospodách. Po r. 1945 se konalo posvícení se stavěním
máje nejčastěji před hostincem č.p. 1, tedy stejně jako v současnosti. Průběh měl
ustálenou tradici: ve čtvrtek večer obcházeli chlapci rodiny děvčat, která měla zavádět, aby
o to požádali rodiče. V sobotu dopoledne přivezli chlapci na koňském povoze z lesa smrk,
který děvčata ozdobila pentlemi. Odpoledne pak chlapci za pomoci dospělých mužů při
použití žebříků, tyčí a provazů stavěli "ručně" máji. V neděli ráno se děvčata shromáždila u
stárkové, kam pro ně přišli chlapci s hudbou. Společně odešli do kostela, kde se zúčastnili
mše. Po bohoslužbách odešli společně za vedení družby "pod máji", kde zatančili, dívky
se rozešly do svých domovů a chlapci za doprovodu hudby se vydali na pochůzku po obci,
aby pozvali všechny na odpolední setkání pod májí. Bylo nepsaným pravidlem, že každý
zavádějící si bral na oběd a večeři jednoho z muzikantů. Odpoledne se opět děvčata
shromáždila u stárkové, kam pro ně přišli s hudbou chlapci, společně odešli k Pomníku
padlých položit věnec. Zpravidla nejmladší zavádějící pár se vydal na hřbitov, aby tam
položil věnec ke hrobu toho mladého občana (svobodného vrstevníka), který jako poslední
zemřel. Od Pomníku padlých vyšli na taneční parket pod májí, kde se ujal slova družba připil na zdraví představitelům obce a vtipnými verši připomněl všelijaké události
uplynulého roku. Následoval tanec nejdříve družby se stárkovou, poté stárka se stárkovou
a zavádějích párů. Zavádějící pak šli vyzvat k tanci svoje rodiče nebo další hosty. Teprve
potom následoval tanec i ostatních zájemců. Po setmění bylo setkání pod májí přerušeno
a večer pokračovala posvícenská zábava v sále. Na rozdíl od současnosti se dříve
posvícení "drželo" ještě i v pondělí a v úterý. Věřím, že si mnozí naši občané rádi
připomenou minulá léta, proto dále uvádím údaje z obecních kronik:
Rok Družba
Stárek
Stárková
Počet párů
1991 Krejčí František
Fruhwirt Marek
Krejčová Ladislava
27
1992 Krejčí František
Dvořák Jiří
Krejčová Zdeňka
22
1993 Rozporka Pavel
Tondl Jiří
Kubaská Jana
17
1994 Rozporka Pavel
Brázda Pavel
Zábranská Monika
12
1995 Pouze taneční zábava - bez zavádění
1996 Rozporka Pavel
Hřebeský Jiří
Kazderová Marcela
12
1997 Rozporka Pavel
Dvořák Zdeněk
Bloudíčková Petra
10
1998 Rozporka Pavel
Vodák Martin
Pikartová Dana
?
1999 Rozporka Pavel
Bořil Ivo
Hasmanová Petra
9
2000 Pavlíček Silvestr
Trejba Radim
Dohnalová Markéta
17
2001 Rozporka Pavel
Kamarád Pavel
Drozdová Lucie
19
2002 Rozporka P. a Pavlíček S. Zivčák Petr
Vaňková Iva
16
2003 Vaněk Ladislav
Radnický Zbyněk Komendová Dagmar
12
2004 Rozporka Pavel
Petrželka Martin
Jilková Blanka
13
2005 Rozporka Pavel
Radnický Lukáš
Kamarádová Věra
12
2006 Rozporka Pavel
Adamec Václav
Veselá Aneta
7
2007 Koláček Luděk
Vyskočil Robin
Trojanová Kateřina
9
2008 Koláček Luděk
Stehlík Josef
Kamarádová Hana
13
2009 Rozporka Pavel
Krejčí Tomáš
Krejčová Jana
12
2010 Rozporka Pavel
Kroupa Martin
Holcmanová Radka
8
2011 Malec Jiří
Sklenář Marcel
Sedláčková Lucie
13
2012 Stehlík Josef
Koláček Luděk
Tůmová Jana
10
2013 Krainer Jakub
Lustig Miroslav
Tašlmárová Monika
7
2014 Krainer Jakub
Veselý Josef
Procházková Bára
8
2015 Dočekal Miroslav
Krejčí Tomáš
Tůmová Jana
16
2016 Pouze taneční zábava - bez zavádění
2017 Vaněk Ladislav
Šimánek Daniel
Fruhwirtová Michaela
10
Připravil Zdeněk Adámek

Sportovní dění v naší obci: fotbal
Rekonstrukce fotbalových kabin: Dostavba fotbalových kabin pokračuje venkovními
úpravami. Nyní byla vybudována opěrná zeď pro nové střídačky a dlažba pro zastřešenou
terasu.
Fotbalová přípravka: 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:
Odehrané zápasy starší přípravky:
Jaroslavice – Hl.Mašůvky/Přímětice 1:5

Dobšice – Hl.Mašůvky 6:4

Vrbovec/Dyjákovičky – Hl.Mašůvky/Přímětice 7:5

Micmanice/Slup – Hl.Mašůvky 4:2

Mramotice/Olbramkostel – Hl.Mašůvky/Přímětice 8:7

Hl.Mašůvky – Štítary 7:2

Hl.Mašůvky/Přímětice – Blížkovice 3:4

Hl.Mašůvky – Jevišovice/Mikulovice 2:6

Hl.Mašůvky/Přímětice – Pavlice 4:8

Přímětice – Hl.Mašůvky 11:1

M.Krumlov – Hl.Mašůvky/Přímětice 11:6

1.SC Znojmo – Hl.Mašůvky 19:1

1.SC Znojmo – Hl.Mašůvky/Přímětice 11:1

Olbramkostel/Mramotice – Hl.Mašůvky 7:1

FK Znojmo bílá – Hl.Mašůvky/Přímětice 4:6

FK Znojmo modrá – Hl.Mašůvky 10:3

FK Znojmo žlutá – Hl.Mašůvky/Přímětice 7:6

FK Znojmo oranžová – Hl.Mašůvky 9:3

Šanov – Hl.Mašůvky/Přímětice 1:9

Šatov – Hl.Mašůvky 2:9

Tasovice – Hl.Mašůvky/Přímětice 10:2

Vrbovec/Dyjákovičky – Hl.Mašůvky 5:3

Hl.Mašůvky/Přímětice – Vrbovec/Dyjákovičky 5:4

Hl.Mašůvky – Micmanice 5:7

Hl.Mašůvky/Přímětice – Jaroslavice 8:5

Hl.Mašůvky – Dobšice 3:5

Následující zápasy mladší přípravky (může být upraveno):
SO 14.10.2017 10:00 Pavlice – Hl.Mašůvky/Přímětice hřiště Blížkovice
SO 14.10.2017 11:00 Blížkovice – Hl.Mašůvky/Přímětice hřiště Blížkovice
SO 21.10.2017 09:00 Hl.Mašůvky/Přímětice – Moravský Krumlov hřiště Mramotice
SO 21.10.2017 10:00 Hl.Mašůvky/Přímětice – 1.SC Znojmo hřiště Mramotice
NE 29.10.2017 10:00 Hl.Mašůvky/Přímětice – FK Znojmo žlutá hřiště Přímětice
NE 29.10.2017 11:00 Hl.Mašůvky/Přímětice – FK Znojmo bílá hřiště Přímětice
Následující zápasy starší přípravky (může být upraveno):
SO 14.10.2017 10:00 Jevišovice/Mikulovice – Hluboké Mašůvky hřiště Jevišovice
SO 14.10.2017 11:00 Štítary – Hluboké Mašůvky hřiště Jevišovice
NE 22.10.2017 10:00 Hl.Mašůvky – Olbramkostel/Mramotice hřiště Hl.Mašůvky
NE 22.10.2017 11:00 Hluboké Mašůvky – 1.SC Znojmo hřiště Hluboké Mašůvky
SO 28.10.2017 09:00 Hluboké Mašůvky – FK Znojmo modrá hřiště Přímětice
SO 28.10.2017 10:00 Hluboké Mašůvky – FK Znojmo oranž hřiště Přímětice
Muži: Muži se pomalu posouvají výše v tabulce. Minulý týden se předvedli, vyhráli 4:0
proti družstvu z Havraníků, loni hrajícímu III.třídu.
Odehrané zápasy:
Následující mistrovské zápasy:
Hl.Mašůvky – Pavlice 1 : 2

NE 15.10.2017 15:00 Hl.Mašůvky – Grešlové Mýto

Vranov nad Dyjí – Hl.Mašůvky 2 : 3

SO 21.10.2017 14:30 Konice – Hl.Mašůvky

Těšetice – Hl.Mašůvky 2 : 6

NE 29.10.2017 14:00 Hl.Mašůvky – Olbramkostel

Hl.Mašůvky – Havraníky 4 : 0
FK Znojmo C – Hl.Mašůvky 4 : 1

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