Mašůvecký
leden a únor
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zpravodaj
Co leden sněhem popráší, to únor vichrem odnáší.

:

Slovo starosty

Zbyněk Frey :

Vážení spoluobčané, milí čtenáři!
U některých nemovitostí ještě ani nezhasly vánoční ozdoby a příroda nás již stihla
obdařit i několika slunečnými, takřka jarními dny. Slovy klasika: čas nezastavíš… Dovolte mi
vás tedy ještě dodatečně pozdravit v novém roce a popřát co nejméně starostí (a co nejvíce
šťastných okamžiků nejen) v naší krásné obci. Máme před sebou další společný rok - rok 2018!
Začátek roku je pro zastupitele zejména v duchu příprav na větší investiční akce. Sice
ještě zpřesňujeme rozpočet (což je běžnou praxí, protože až v průběhu prvního čtvrtletí
můžeme snadněji určit některé vyčíslitelné příjmy - a tedy i výdaje - které budou v letošním
rozpočtovém roce realizovány), ale běžný chod obce po krátkém vánočním a novoročním
spočinutí již dávno běží na plné obrátky.
V úvodníku není moc prostoru jít do přesnějšího detailu, nicméně z konkrétních větších
akcí na letošek můžu již dnes slíbit, že se zaměříme zejména na:
● investice do obnovy infrastruktury, a budování nové (oprava komunikací Na Kopci I.etapa, další IS a povrch komunikace Za Kovárnou - k ZD, dostavba některých úseků
kolem hlavní komunikace)
● podpora separace odpadů (nádoby na plast a papír do domácností, více v samostatném
příspěvku)
● projektová příprava na další rozvoj obce (zejména budování části “C” Na Nivách v dalším
volebním období)
● podpora budování a dostavby kulturního a sportovního zázemí (hřiště za školou, Na
Nivách, dvůr za KD)
● a v neposlední řadě výsadba nových stromů a obnova zeleně
Z těch běžnějších a pravidelných činností zmíním zejména:
● údržba komunikací (zimní, jarní, havarijní stavy)
● údržba zeleně, veřejných prostranství, pravidelné svozy odpadu
● údržba parkových prvků (dětské hřiště, údolní niva)
● doprovodná těžba dřeva, údržba lesního porostu
● tradiční výzva - zajistit sezónní chod koupaliště
● a v neposlední řadě podpora zavedených (ale i nových) kulturních akcí a společenského
života, více v dalších číslech zpravodaje.
Ale nechtěl bych opomenout ani akce menší či jednorázové. Prostě nejlépe vyjít vstříc tam, kde
vás to trápí. Kde může místní samospráva rozumně pomoci, aby se nám tu žilo ještě lépe.

Chtěl bych na závěr tohoto úvodníku zvláště poděkovat: vám zastupitelům a členům
výborů obce za zodpovědné rozhodování a spolupráci. Kolegům a zaměstnancům obce za
denní péči a úsilí, s jakým se vrháte do řešení často nelehkých a nečekaných úkolů. Členům
místních sdružení a spolků za pravidelně vyvíjenou činnost, organizaci a podporu kulturních
akcí. A v neposlední řadě vám, kteří s tím vším pomáháte, kteří se účastníte a nebo “jen”
otevřeně vyjadřujete svůj názor. Dokazujete tím, že vám není naše vesnice cizí. Děkuji.
Váš starosta obce

:

Sto let republiky

místostarosta Jiří Vystrčil 

:

Letos si připomeneme sté výročí vzniku Československé republiky. Výroční oslavy vzniku
samostatného státu budou probíhat ve všech městech republiky a samozřejmě se i naše obec
připojí k oslavám tak, jak je možné z hlediska hospodaření obce, ale i z pohledu obecné
slušnosti a zvyklostí, které jsou z historického pohledu v naší obci vžité.
Historický pohled bude do našeho Mašůveckého zpravodaje dávat pan Adámek, který
nám s pečlivostí sobě vlastní připomene dostupné informace zachycené ve školní kronice. Bude
to přehled událostí, nedá se ani hodnotit, proč k některým sporným událostem došlo. Například
odsun obyvatel německé národnosti, kolektivizace a další události, které mohou být vnímány
značně problémově.
Až budou historici hodnotit naše současná rozhodnutí, například v obci, ale i na
celostátní úrovni, budou rovněž na pochybách, proč obyvatelé v této době, kdy nezaměstnanost
je na nejnižší úrovni v Evropě, platy rostou, ekonomicky se našemu státu daří, nikdo nás
neohrožuje, a přesto jsou obyvatelé nespokojeni, rozpolceni. Letošní rok bude i rokem
volebním, kdy budeme volit nové zastupitelstvo a určitě se to projeví i ve vztazích mezi lidmi
u nás v obci. Přál bych si, a proto jsem jemně odbočil od tématu, aby tento rok byl nejen rokem
oslav 100 roků státnosti, ale aby to byl i rok naplněný optimismem, radostí, že žijeme v této
době.
Mimo investiční akce, které v úvodu nastínil starosta, budeme připomínat výročí i tím, že
zopakujeme vysázení stromu republiky – ve spolupráci s SDH a starostou hasičů panem
Kamarádem vybereme vhodnou lokalitu – například v prostoru domu č. 30, nebo lokalita
u koupaliště. Nabízí se i místo před Sklípkem u hasické zbrojnice, ale odrazuje nás fakt, že
prostor bude v příštím období upravován. Velice rádi si vyslechneme Vaše náměty a podněty a
případně realizujeme. Očekáváme, že i škola se zapojí do oslav, že i sportovci, obyvatelé
potvrdí, že je proč se radovat a slavit, například i taneční zábavou.

:

Výměna jodidových tablet

:

V naší obci od začátku roku opět probíhá výměna jodidových tablet (tzv. jodová profylaxe
občanům havarijních pásem v okruhu 20 km EDU). Jedná se o pravidelnou preventivní akci
(souvisí s trvanlivostí tablet). Pokud zatím nedošlo k výměně vašich starých tablet, na Obecním
úřadě dostanete nové. Děkujeme za spolupráci.

:

Tříkrálová sbírka 2018

:

Začátek roku se již tradičně nese i v duchu charity. Občané měli opět možnost vyjádřit svou
podporu drobným finančním přispěním do kasičky Oblastní charity Znojmo, která prostředky pak
využije na bezprostřední potřebnou pomoc. I u nás jste se tak v sobotu 6. ledna mohli potkat
s našimi malými koledníky. Bylo jich více než 25 (rozdělených v osmi skupinách) a podařilo se
jim v naší obci vykoledovat 14 337 Kč. Za pomoc s organizací a přispění na dobrou věc vám
všem patří velké díky.

:

Volby prezidenta ČR

:

Leden byl i ve znamení voleb prezidenta ČR. Ty proběhly dvoukolově, ve dnech 12. a 13. ledna
a ve dnech 26. a 27. ledna. Výsledky z našeho volebního okrsku byly následující:
V prvním kole bylo 633 zapsaných voličů. Volební účast byla 417, tj. 65,87%. Počet hlasů pro
jednotlivé kandidáty: Ing. Mirek Topolánek 10 (2,42%), Mgr. Michal Horáček, Ph.D. 17 (4,10%),
Mgr. Pavel Fischer 13 (3,14%), RNDr. Jiří Hynek 3 (0,72%), Mgr. Petr Hannig 4 (0,97%),
Ing. Vratislav Kulhánek, Dr.h.c. 1 (0,24%), Ing. Miloš Zeman 243 (58,70%), MUDr. Bc. Marek
Hilšer, Ph.D. 24 (5,80%), Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. 99 hlasů (23,91%).
V druhém kole pak bylo zapsáno voličů 632, účast ve volbách pak 72,5% a Miloš Zeman získal
309 vašich hlasů (67,76%) a Jiří Drahoš 147 (tj. 32,24%).
Opět nezbývá než poděkovat Okrskové komisi za organizaci a vám voličům za účast.

:

Masopust

:

V sobotu 3. února proběhl pod taktovkou Sdružení dobrovolných hasičů tradiční Masopustní
průvod obcí, kterého se letos účastnilo asi 30 masek včetně dětí. Hudební doprovod zajistila
kapela DUO CARMEN. Následovala večerní zábava s tombolou v sále KD. Děkujeme zvláště
organizátorům i ostatním, kdo akci účastí nebo drobným pohoštěním či příspěvkem podpořili.

:

Zasedání zastupitelstva

:

V úterý 13. února od 18:00 se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce. V novém roce
poprvé. Chcete si poslechnout, co se chystá? Máte dotazy nebo jen chcete vyjádřit svůj názor?
Přijďte, těšíme se na vás.

:

Pošta Partner

:

Od nového roku byly v naší obci konečně (po více než rok a půl dlouhé pauze) obnoveny
poštovní služby. A to v původních (nově zrekonstruovaných) prostorách služebny pošty, tedy
naproti vchodu do Obecního úřadu. Pošta je provozována opět formou “frenčízy”, nyní pod
vedením podnikatele p. Dunaje (znáte ze Sklípku či Koupaliště). Dovolte vyjádřit celému týmu
místní pošty velké díky!
Provozní doba je 25 hodin týdně (Pondělí 07:00 - 11:00, 14:30 - 17:00, Úterý 07:00 - 11:00,
Středa 07:00 - 11:00, 14:30 - 17:00, Čtvrtek 07:00 - 11:00, Pátek 07:00 - 11:00).
V nejbližších měsících můžeme očekávat přizpůsobení otvírací doby požadavkům zákazníků či
rozšíření sortimentu nabízených služeb.

O s l a v e n c i v lednu a únoru 2018
(od 75-ti let výše)
Šalomoun Josef, 75 let
MUDr. Bartoňová Bohumila, 75 let
Salátová Růžena, 78 let
Stehlík Miroslav, 94 let

Hasmanová Milada, 80 let
Valášková Anežka, 79 let

Blahopřejeme!!

:

:

Kalendář akcí 2018

:

Předkládáme přehled plánovaných kulturních akcí na rok 2018. Výčet zřejmě není kompletní,
některé termíny se mohou změnit (z důvodu špatného počasí apod.), datum a den berte proto
jako orientační. Budeme průběžně informovat.
Datum
06.01.
13.01.
03.02.
09.02.
11.03.
29.03. - 02.04.
29.04. / 30.04.
06.05.
07.05.
13.05.
18.05.
24.06.
29.06.
06.07. - 08.07.
25.08.
03.09.
21.09.
06.10.
19.10. - 21.10.
28.10.
09.11.
25.11.
30.11.
21.12.
26.12.

:
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Název akce
Tříkrálová sbírka
Hasičský ples
Masopust
Sportovní ples
Dětský karneval v KD
Velikonoční svátky
Čarodějnice
Hasičská pouť (oslava sv. Floriána)
Májový průvod
Den matek v KD
Memorial Ctibora Čermáka
Pohár starosty obce a Dětský den na koupališti
Ukončení školního roku 2017/2018
Hlavní pouť
Rozloučení se sezónou koupaliště
Zahájení školního roku 2018/2019
Triduum (pieta)
Drakiáda
Posvícení
Oslava 100. let republiky
Lampionový průvod s dýňovou stezkou
Setkání s důchodci v KD
Rozsvěcení vánočního stromečku
Vánoční besídka v KD a Setkání u svařáku
Setkání v Lurdské jeskyni

Podpora separace odpadů

:

Pořádek v obci je pro nás všechny určitě důležitý. Uvědomujeme si, že i vaše pohodlí při třídění
může ke zvýšení separace odpadů a udržení pořádku v okolí sběrných míst přispět. Proto jsme
se se zastupiteli shodli na podpoře třídění odpadů pořízením nádob do domácností (i na
základě vašich reakci v dotazníku z loňského roku), a to zejména na plast a papír (tzv. žluté a
modré popelnice). V průběhu podzimu a zimy jsme ve spolupráci s agenturou RPA zpracovali
dotační žádost, která je nyní k připomínkování na Kraji, a následovat by mělo její vyhodnocení
na Ministerstvu. Je tu možnost snížení souvisejících nákladů z obecního rozpočtu. Jen je
příprava na dotací podpořenou akci (“úřední kolečko”) zdlouhavější. Pokud vše půjde dobře,
budeme mít nádoby k dispozici na podzim 2018 (jaro 2019). Prosíme tedy ještě o strpení. Jako
zvláštní přílohu zpravodaje přikládáme aktuální kalendář svozových dní na rok 2018.
Nádoba na 
použitý potravinářský olej se nachází vlevo vedle vchodu do Obecního úřadu.

Historické okénko: 1 0 0 . v ý r o č í

Zdeněk Adámek :

V letošním roce oslavíme v naší vlasti významné jubileum – uplyne 100 roků od ukončení
I. světové války a 100 roků od vzniku Československé republiky. Pamětníci těchto událostí už
sice nežijí, ale nahlédneme-li do školní kroniky, můžeme si připomenout, jak tyto události tehdy
prožívali občané Hlubokých Mašůvek.
Začátek roku 1914 je uveden ještě poklidnými událostmi: Dne 14. dubna 1914 zavítal do
naší osady Jeho Excelence biskup Brněnský Pavel hr. Huyn, by ve zdejším kostele pomodlil se
na jubilejní úmysl svého 10 letého působení biskupského. Při této příležitosti posvětil z vlastního
popudu nový školní prapor, jehož kmotrou byla pí. Alžběta Prinzová, choť starosty Jana Prinze.
Biskupa uvítal obecní výbor v čele se starostou, jakož i správce školy. K této školní slavnosti, ač
byl všední den, sešlo se dosti rodičů dítek, mnohé domy byly ozdobeny prapory. Jeho
Excelence přenocovala na zdejší faře a druhý den jela do Plenkovic k udílení svátosti
biřmování.
Další zápisy ve školní kronice (obecní kronika ještě v té době nebyla vedena, je psána až
od r. 1923) jsou již poznamenány válečnými událostmi:
Následkem vypuknutí světové války počátkem prázdnin 1914 byl zatímní učitel zdejší
školy Fiala Jan povolán jako jednoroční dobrovolník k nastoupení vojenské služby
k domobraneckému pluku č. 24 do Vídně. Za příčinou odchodu jmenovaného bylo po celý rok
1914/15 vyučováno správcem školy polodenně dle schváleného rozvrhu hodin.
Vynesením c.k. zemské školní rady ze dne 12. října 1914 povoleno bylo i v čase
válečném pořádat IV. Dětský den ve prospěch sirotků po vojínech ve válce padlých a zároveň
s patriotickou slavností 66 letého panování J.V. císaře pána. Obě slavnosti byly konány
ve středu 2. prosince 1914 po ranních bohoslužbách. Sbírka mezi dětmi vynesla 14,00 K, tento
obnos byl odeslán České zemské komisi pro ochranu dítek do Brna.
V kronice jsou dále uvedeny další sbírky, které se konaly ve šk. r. 1914/15. Obnosy
některých sbírek byly odeslány Červenému kříži, za některé byla zakoupena vlna pro ruční
práce na zhotovení teplých částí oděvu pro vojíny – vlněné punčochy, ponožky, nátepníčky,
chrániče na uši. Z novinového papíru bylo zhotoveno 636 párů podešví. Na přípravu čaje pro
vojíny bylo odesláno 7,80 kg ostružinového listí.
Školám byly předepsány peněžité sbírky: na fond pro vdovy a sirotky, na umělé údy pro
vojíny, na zaopatření invalidní a dále sbírky kovů.
Na válečné půjčky bylo v obci upsáno: I. Válečná půjčky na podzim 1914 – upsáno 1
600 K, II. Půjčka na jaře 1915 – 2 000 K, III. Na podzim 1915 – 12 300 K.
Na podzim r. 1915 sbírali žáci ostružinové a jahodové listí – 13 kg odevzdáno úřadu pro
válečnou péči. Od 27. září do 2. října 1915 byla v celé říši pořádána vlastenecká sbírka vlny,
kaučuku, bavlněných a plátěných zbytků, v obci bylo sebráno 2q.
V r. 1915 byla v našich zemích znamenitá úroda všeho ovoce, jaké po mnoho let nebylo,
což při panující velké válečné drahotě možno nazvati velkým darem Prozřetelnosti, což rádo
kvitovalo chudší obyvatelstvo jako „poloviční chléb“.
Od Nového roku 1916 byly i ve zdejší obci úředně zavedeny týdenní poukázky na chléb
a mouku, tak zvané „chlebenky“, jež vždy v sobotu od 4. - 5. hod. odpolední v hostinci
p. J. Karla vydávala tříčlenná komise. Týdně se vydává skoro na 400 chlebenek – na osobu
(i dítky) připadá denně 200 g mouky (chléb se v obci neprodává) – tedy týdně 1 400 g, na těžce
pracující povoleno denně 300 g. Dosud všechny rodiny o lístky se hlásící mouku obdržely, kéž
by se tak stále dělo až do nových žní.
Výnosem Zemské školní rady ze dne 24.12.1915 byl farář P. Frant. Nevosad pověřen na
dobu nezbytné potřeby výpomocným vyučováním na zdejší škole v 8 hodinách týdně kromě
hodin náboženských.
(Pokračování v dalším čísle Zpravodaje)

:

Z obecní knihovny



Martina Vaněčková 
:

Od soboty 
10.února jsou k dispozici obalené nové knihy, např. Deníček moderního páru od
D. Landsmana, pro děti Ledové království, Deník Mimoňky od R.R. Russelové, od Blanky
Hoškové Láskobraní, Trojhra a Voňavé (na)dělení nebo od R.Třeštíkové Osm. V průběhu
března se můžete těšit na nový výměnný fond z knihovny ze Znojma.
A nakonec jedno upozornění pro čtenáře, prosíme o vracení knih, které máte
dlouhodobě vypůjčené.

:

Ze školních lavic



Alena Kratochvílová 
:

Vážení čtenáři, ráda bych Vám všem ještě jednou popřála v novém roce hodně zdraví, štěstí a
osobní pohody a radosti.
Vrátím se ještě k prosinci… Ve škole jsme zakončili rok 2017 všemi tradicemi patřícími
k adventu
. Vyrobili jsme spoustu vánočních přání i dárečků a náležitě si všechny dny prosince
jako každý rok užili. Máme již mnoho svých vánočních tradic, rádi se k nim vracíme. Děkujeme
obci za stromeček (* rodině Fr. Hanzala * pozn. redakce), který jsme si mohli před školou
nazdobit, taktéž za Mikuláše, Čerta i Anděla a sdružení rodičů za mikulášskou nadílku
. Jako
každoročně se děti na Mikuláše velmi těšily. Ráda bych vyzvedla práci učitelek mateřské školy
za program
, který připravily na vánoční a adventní dny pro děti. Vánoce v lese, besídku pro
rodiče, vánoční tvoření, spoustu krásných výrobků počínaje od andělů, čertů, stromečků a další.
Děkuji tímto paní učitelce Blance Jilkové a Anetě Jelínkové. Školáky jste mohli vidět na
vystoupení žáků na rozsvícení vánočního stromu v obci 1.12., program vystoupení na setkání
s důchodci 
26.11. v sále obecního úřadu a vánoční program žáků ZŠ 22.12. v jídelně školy.
Děkuji p. učitelkám Ryškové a Rehové za přípravu, zvláště pak p. učitelce Freyové, která i na
mateřské dovolené s dětmi hraje každý týden na flétny v kroužku a připravuje vystoupení.
Kromě těchto tří vystoupení měly děti program i pro farnost na mikulášské nadílce 
3.12.,
vystoupily i u Lurdské jeskyně 26.12. Ve škole jsme společně všichni pekli 7.12. perníčky
,
14.12. 
jsme je zdobili. 12. prosince si děti užily divadelní představení, na které dojíždíme do
Znojma. Výroba dárků a příprava vánoční pošty směřovala k 22.prosinci, kdy se již stalo tradicí
oslavit tento poslední den před prázdninami jako vánoční. Zdobíme stromeček, zpíváme koledy,
ze starých zvyků házíme botou, odléváme vosk, hodujeme při svíčkách i cukroví. 
Školní
vánočnění v obci již máme také jako tradici. Popřáli jsme koledou a perníčky s přáníčky na
úřadě i v obchodě, na faře, poděkovali našim sponzorům, paní Krulové v keramické dílně. Velmi
si vážíme spolupráce s Vámi všemi, děkujeme za podporu i přízeň, za pěkná slova, která
slýcháme. Pak už nás čekala jen nadílka pod stromečkem. Ježíšek naděloval pro školku
20.12. pod stromeček ve školce a školákům 22.12. rovnou pod strom před školou. Odměnil děti
za jejich práci i poslušnost a byl opravdu štědrý.
Děkujeme za sběr papíru především Volingerům, Hellmanům, Večerkům, Holubcům,
Tašlmárům, Dokulilům a Petrům. Dárky za 3100,- jsme nakoupili ze státních prostředků ONIV
pro družinu a školku a ze sponzorských darů od rodičů pro školku hračky za dalších
5500,- Kč. Pro školu každému knihu a pro družinu hry za 6118,- korun ze sponzorských darů od
rodičů. Od hasičů jsme dostali 4000,- Kč z výtěžku z 1.12. na stavebnici Cihličky pro dětičky do
mateřské školy. Děkujeme. Ráda bych poděkovala za obětavou práci p. Broňce Holinske
ve sdružení rodičů. Funkci pokladníka přebírá p. Bášová. Děkuji paní Markétě Řeřuchové za
vedení našich webových stránek. Paní Sabolové děkujeme za ušití našich sukní pro
taneční kroužek. Fotografie ze všech akcí najdete na našem webu. Další fotografie a články
vyšly ve Znojemském týdnu v prosinci, v lednu pak propagace školy v AB inzertu, ve
Znojemském týdnu je připravena propagace kroužků a recyklohraní na leden a únor. Takže
advent a Vánoce si děti užily se vším, co k nim v našich tradicích patří… Pečení, divadlo,
koncerty, koledy, stromeček, výrobu dárků, svíčky, vánoční zvyky, přání, adventní kalendář,
zdobení, pohádky, koledování, zdobení stromečku pro zvířátka.

Překulilo se nám pololetí. Od poloviny ledna jsme finišovali v písemných pracech, na
pedagogickou radu a schůzku s rodiči jsme nachystali opět výstavu prací, tentokrát i sešitů a
pracovních sešitů pro rodiče, aby měli možnost srovnání. Ve stejný den byla lekce dopravní
výchovy. 22. ledna byl florbalový turnaj v sále s kroužkem florbalu. Na pololetním vysvědčení
prospělo 
27 žáků s vyznamenáním, 21 žáků mělo samé jedničky. 31.1. jsme vysvědčení
rozdali a 1.2. jsme navázali hodnocení pololetí hravou formou. Každý měl rozhovor se třídou a
třídním učitelem, kde zhodnotil sám sebe, poté hodnotili žáci. Vystavili tak Vysvědčení škole
,
které děláme každý rok. Žáci tajně hlasují a odpovídají na to, co se jim na škole líbí, co jim
chybí. Hodnotí třídy, jídlo, kroužky, pomůcky, družinu, učitele, akce ve škole, způsoby výuky a
výukové programy. Uspořádali jsme pololetní výstavu, kde si sami žáci z jednotlivých
předmětů rozhodli, které práce odprezentují. V poslední hodině jsme pak vytvořili tablo školy
s názvem 
Všichni jsme kamarádi. Na něm každý vytvořil svůj portrét a spojováním
jednotlivých hlaviček pak vznikla cesta každého ke každému.
V únoru jarní prázdniny navazují na pololetní, od 2. do 11. února. Hned 12.2. máme
divadelní představení Bajky v jídelně, na 20. plánujeme hudební pořad Nástroje světa jak pro
školku, tak pro školu, pak besedu s panem Adámkem v knihovně. V březnu pak přijede
planetárium a chystáme karneval, v dubnu novou akci Čarodějnický rej se soutěžemi na koštěti.
Z dalších akcí jen ty nové, 18.5. Memorial Ctibora Čermáka. Vracíme se VII. ročníkem ke
tradici, která naposledy proběhla v roce 1989. Připravujeme ji pro 4 školy, Jevišovice, Kravsko,
Ratiboř a Mašůvky jako branný závod. Chceme být mezi prvními, kdo se vrátí k podobným
akcím, nyní znovu v kurzu… branná výchova, zdravověda, znalostní soutěž Příroda a člověk,
Máme rádi Česko, Náš jazyk a matematická a finanční gramotnost, střelba ze vzduchovky,
vodní útok na plechovky a hod granátem… To vše nás čeká a těšíme se.
Děkuji, že nás čtete, podporujete, víte o nás a sledujete naši práci. Škola? Pro mě
radost velká… Tak Vám tady píši..........
Vaše ředitelka

: Sportovní dění v obci: f o t b a l

 Zdeněk Žák :

Fotbalová přípravka má tréninky každou středu (kromě prázdnin) od 17 hodin v sále.
Rozlosování soutěže zatím není známé.
Muži 
zahájili jarní přípravu od února - v neděli na hřišti s umělým povrchem v Kravsku.
Program prvních jarních zápasů:
25.03.2018 15:00 Hluboké Mašůvky – Konice
01.04.2018 15:30 Olbramkostel – Hluboké Mašůvky

:

S p o r t o v n í p l e s 9. 2. 2 0 1 8

 :

Zveme vás na sportovní ples TJ Sokol Hluboké Mašůvky, který se koná v pátek 9.2.2018 od
20 hodin. O zábavu se postará skupina Klaxon. Předprodej vstupenek na tel. 733 780 315.
Cena vstupenky 100,- Kč. K prodeji zbývá cca 20 vstupenek s místenkou.

Vaše podněty a dotazy můžete zasílat na email: zpravodaj@hlubokemasuvky.cz
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