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zpravodaj
V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.

: Úvodník

Josef Buršovský 
:



Milí čtenáři, letošní volby do zastupitelstva obce jsou za námi. Vše proběhlo jak má a výsledky
již všichni známe. V tomto čísle pro jistotu vše zrekapitulujeme a podíváme se na nadcházející
akce. Již tento víkend nás čeká drakiáda a také lampiónový průvod. V úterý bude ustavující
schůze zastupitelstva, kde se bude volit nový pan starosta a předsedové výborů. V listopadu
proběhne zástěrková zábava a setkání s našimi staršími spoluobčany. Máme toho hodně před
sebou a věřím, že se vám to bude líbit.
Předseda Kulturního výboru obce

: Komunální volby a ustavující zasedání 
Okrsková volební komise 
:
Do letošních komunálních voleb, které se konaly ve dnech 5. a 6. října 2018 v Hlubokých
Mašůvkách, bylo zapsáno celkem 641 voličů a z toho přišlo volit celkem 407 voličů. Platných
hlasů bylo 400, což je skvělé číslo a jde vidět, že vám na naší obci záleží, a za to vám patří dík.
K volbám se přihlásily dvě strany s celkem 17 kandidáty:
1. Sdružení nezávislých kandidátů:
1. Vaněk Ladislav
2. Švarc Pavel
3. Jelínek Miroslav
4. Holinsky Dominik
5. Vrána Václav
6. Blecha Petr
7. Stärzová Hana, Ing.
8. Stärz Pavel
2. Obnova Hlubokých Mašůvek:
1. Frey Zbyněk, Bc.
2. Vystrčil Jiří
3. Tondlová Alena
4. Hellmanová Andrea
5. Dvořák Jiří
6. Joura Martin
7. Bořil Ivo
8. Malec Jiří, Ing.
9. Matoušek David, Ing.
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Ustavující zasedání, na kterém zastupitelé zvolí starostu, se koná v úterý 30. října 2018 od
18 hodin v sále KD. Všichni občané jsou srdečně zváni.

: Posvícení a zástěrková zábava

:

Letos se posvícení chopil ostřílený stárek Josef Veselý a stárková Aneta Nevímová. A chopili se
této funkce náramně. Podařilo se jim sehnat dalších 9 párů, slušivé kroje a muziku. Na
posvícenskou zábavu došlo 180 lidí, což už dlouho nebylo, a díky tomu se zavádějící rozhodli
uspořádat zástěrkovou zábavu.
CHASA 2018
Stárci: Josef Veselý - Aneta Nevímová (Hluboké Mašůvky)
Daniel Šimánek - Michaela Fruhwirtová (Znojmo, Hluboké Mašůvky)
Adam Karas - Dominika Hellmanová (Přeštice, Hluboké Mašůvky)
Patrik Plaček - Aneta Dočekalová (Kuchařovice, Hluboké Mašůvky)
Oldřich Kotlán - Barbora Šimánková (Hluboké Mašůvky, Znojmo)
Dominik Kyselý - Tereza Hamzová (Hluboké Mašůvky, Jevišovice)
Josef Heimlich - Tereza Heimlichová (Havířov)
Michal Dalibába - Jana Dvořáková (Citonice, Hluboké Mašůvky)
Patrik Schneider - Ivana Kulhánková (Plenkovice, Hluboké Mašůvky)
Mládci: Jiří Sendler - Anna Ďurišová (Znojmo, Hluboké Mašůvky)
Družba: Ivo Bořil
Chasa pro vás chystá další tradici ZÁSTĚRKOVOU ZÁBAVU 16. listopadu 2018, kdy se
o muziku postará skupina KLAXON.

: Tradiční čtení pod májí

Ivo Bořil 

:

Tak vás tady všechny vítáme, v naší krásné dědině, kde se každoročně setkáváme pod májí a
o víně. Připíjím na našeho pana faráře, který má dost kuráže, pečuje o náš krásný kostel, má
tam dokonce vlastní postel. Připíjím na všechny mašůvský sportovce, kteří neleží jen na domácí
pohovce, starají se o výsledky obce naší a slávu nám jen přinášejí. Připíjím na zastupitelstvo
nedávno zvolené, snad už nebudou jen na dovolené, kéž o naši obec se dobře starají a nové
časy k nám zavítají. Připíjím na našeho pana kronikáře, který nám každou událost rozpáře, je to
náš takový malý detektiv, je to jak v české televizi objektiv. Hasiči novou stanici mají, pyšně na
ní vlajky vlají, zatím v Mašůvkách pořádně nehořelo, ale hájenku se zachránit podařilo.
Uzavřené týdny bylo naše koupaliště, bylo z něho totiž spíše rašeliniště, přišel k tomu nový
chemik, byl to nejspíš akademik. Patnáct nových občánků obec vítá, škole se na lepší časy
svítá, třeba už naplníme celou třídu a zaženem tak předchozí bídu. U hospůdky dětské hřiště
stojí, rodiče se tam s dětmi bojí, místo toho termiti si tam chodí hrát, za rok už tam hřiště asi
nebude stát. Ke stárkovi teď cesta nevede a žádný silničář s tím nic nesvede. Nekoupíš už tu
ani rohlík, máme tu nejspíš špatný podnik, otevřeno je každý všední den, pro pracující je to
jenom sen. Nové hřiště se v satelitu postavilo a kolem pár stromků zasadilo, bohužel to je tak
maximálně všecko, nehraje si tam ani malé děcko. Od nového roku přišla do vsi jóga, je to tam
jenom samá póza, přijďte všichni rozšířit náš pózerský klub, třeba příští rok bude v lese více
hub. To je tak od nás dneska vše, víno se mladým už vypilo vše, posvícení za to stálo, pro
mladé toho nebylo málo, peněženky však vaše trpí, jsme všichni Mašůváci hrdí, budeme tu
snad i příští rok, bude to pro vás zase šok!
Družba letošního posvícení

: Drakiáda na modelářském letišti

:

Tělocvičná Jednota Sokol Hluboké Mašůvky společně s Obcí Hluboké Mašůvky a Kulturním
výborem vás srdečně zvou na další ročník drakiády, která se uskuteční 27. října 2018 od 14:00
do 17:00 na místním modelářském letišti ModelCity. O zábavu se postará především
pestrobarevná podívaná na obloze, ale jak je dobrým zvykem, bude připraven i další program
pro děti. V případě nepříznivého deštivého počasí se akce nekoná.

: Výročí 100 let republiky s lampiónovým průvodem

:

V rámci oslav 100 let od založení samostatného československého státu vás zveme v neděli
28. října v 17 hodin na Mariánské náměstí, odkud se vydáme k hasičské lípě, kde děti místní
školy (asi v 17:15) zazpívají hymnu a bude pronesen slavnostní proslov. Dále se již za
doprovodu rozsvícených lampiónů vydáme dolů k rybníku, abychom se Svatoňovcem vrátili ke
kostelu, kde bude nachystána výstavka dýní, s jejíž přípravou opět pomohou děti místní školy.
Těšíme se na společnou lampiónovou procházku.

: Setkání s důchodci v listopadu

:

Dovolujeme si vás pozvat na tradiční setkání se staršími spoluobčany, které se letos koná
v neděli 25. listopadu od 14:00 v sále KD. Těšíme se na společné odpoledne.

: O s l a v e n c i v srpnu 2018

(od 75 ti let výše) 

:

(omlouváme se srpnovým oslavencům a dovolte popřát alespoň dodatečně)
Šalomounová Marie, 75 let
Stehlíková Růžena, 88 let
Doležal Josef, 80 let
Tunka Miroslav, 85 let

Blahopřejeme!
: “Osmičkové” události

Zdeněk Adámek

:

Rok 1358
: Zdinka, žena Gerarda z Bukoviny, prodala svoje věno v Mašůvkách (180 kop grošů

na třech lánech, pěti dvorcích a lesích) Smilovi z Bukoviny, který téhož roku postoupil své ženě
jedno popluží a 6 hřiven platu v Mašůvkách.
Rok 1378: Smil z Bukoviny prodal za souhlasu svého bratra Černa Bočkovi z Horního Plavče
poplužní dvůr se vším příslušenstvím v Mašůvkách.
Rok 1468:
Zánik hrádku Lapikusu.
Rok 1628: Podle „Urbáře“ z roku 1628 je ve vsi Hluboké Mašůvky uvedeno 35 usedlíků
i s mlynářem.
Rok 1758: Podle „Tereziánského katastru“ bylo v Mašůvkách 18 pololáníků, 2 čtvrtláníci, 10
domkařů bez polí, dále panský hostinský, panský mlynář, obecní kovář, obecní pastýř. Celkem:
34 domů.
Rok 1848: Až do zrušení roboty byly Mašůvky ve velmi špatném stavu. Obcí procházela bídná
cesta, stavení byla chatrná, střechy kryty doškem, zdi oprýskané, mnohá pole ležela ladem.
Kdo šel nebo jel vesnicí, šel po velmi bídné cestě, nedlážděné, neštěrkované. Stavení byla též
velmi chatrná. U žádného domu nebyla vrata, a kde snad byla, i ta byla bídná. Střechy byly
kryty slámou (doškem), zdi neobíleny a otlučeny. Zlá robota – jako všude jinde – tížila i naši
vesnici.Nářadí hospodářské bylo dřevěné, jen radlice byla ze železa. Když se pluh opotřeboval,

šel sedlák do lesa, nařezal si tam potřebného dříví na hřídel. Dva sedláci měli vždy jeden vůz,
předek, zadek, a vždy si je půjčovali, opratě a provazy byly z lipového lýka.
Rok 1888: V obci založen místní odbor Národní jednoty, který založil vlastní knihovnu. Dr. Karel
Eichler v publikaci „Poutní místa a milostné obrazy na Moravě a v rakouském Slezsku“ uvádí
zajímavé údaje o procesích přicházejících do Hlubokých Mašůvek. Procesí ze Ždáru a z Polné
se zastavuje v Mašůvkách a pak dále putuje do Maria Cell. Procesí přicházejí ze širokého okolí,
na Hlavní pouť – sobotu až 26, v neděli 23, dále na sv. Annu 11, v září o svátku Jména
P. Marie 7 procesí.
Rok 1898: Postaven byt pro nadučitele (dům u silnice na záp. straně Úlehly č.p. 117). Stavba
započala 12.7. a byla dokončena v listopadu téhož roku. (Poznámka: Toto stavení sloužilo až
do r. 1949 jako služební byt pro správce školy, později jako byt pro tajemníka MNV, od r. 1957
do r. 1975 jako byt pro vedoucího poštovního úřadu. Od r. 1957 do r. 1992 zde byla umístěna
pošta. Bylo vysázeno stromořadí lip kolem cesty vedoucí ke kostelu. (Další lípy, které rostou na
Mariánském náměstí dosud, byly vysázeny v r. 1905.)
Rok 1908: Prodána „obecní pastouška“ - dům pro obecního pastýře č.p. 35 - a postaven nový
„obecní chudobinec“ č.p.142. 2. prosince oslaveno 60. jubileum panování J. V. císaře a krále
Františka Josefa. Střelba z hmoždířů, prapory, slavná mše svatá za účasti školních dítek,
obecního představenstva, místní školní rady, hasičů ve stejnokrojích a množství lidu. Po
slavnosti byly dítky poděleny pečivem a uzenkami. V provozu „Borkova“ cihelna u č.p. 56, byla
v provozu v letech 1908 – 1914, 1922 – 1924, v r. 1947 stržen komín. (Poznámka:
V současnosti je zde zahrada u č.p. 149.)
Rok 1918: 18. února byl stižen mozkovou mrtvicí p. farář František Nevosad. Zemřel ve věku
53 let. Ve škole zřízena veřejná čítárna, měla 15 časopisů, otevřena v neděli po celý den. Od
r. 1918 v provozu na č.p. 41 kovárna (Jan Kamarád, František Kamarád), na č.p. 29 pekárna
(František Peřinka). 20. července se sešlo ve Znojmě devět zástupců, mezi nimi také starosta
Hlubokých Mašůvek Jan Prinz, aby jednali o přípravě tábora lidu v Únanově, který se konal
1. září 1918. Skončila světová válka. Jan Prinz, zdejší občan, byl zvolen za člena ustavené
hospodářské komory a 30. října se stal členem znojemského národního výboru. Do zdejší obce
se z front vrátili: ruští legionáři Josef Jeřábek č.p. 149, František Šimeček č.p. 78, František
Ševčík č.p. 74 a italští legionáři Antonín Rozporka č.p. 82 a Karel Zeman č.p. 83. V Rusku
zahynuli legionáři bratři Jan a František Fialovi č.p. 12.
Na bojištích padli nebo následkem válečných útrap zemřeli tito naši občané:
Dočkal Jan, dělník, č.p. 93
Dočekal Josef, dělník, č.p. 46
Eliáš Jakub, kartáčník, č.p. 34
Fiala František, rolník, č. 12
Fiala Jan, učitel, čp. 12
Hanzal Josef, dělník, č.p. 10
Hruška Antonín, dělník, č.p. 21
Jílek František, kartáčník, č.p. 83
Jurda František, rolník, č.p. ?
Karl František, železniční zřízenec, 120
Karl Josef, hostinský a řezník, č.p. 120
Molík Antonín, rolník, č.p. 20

Novák František, dělník, č.p. 71
Salát Petr, dělník, č.p. 40
Slonek Jan, zedník, č.p. 133
Slonek Josef, dělník, č.p. 54
Slonek Václav, obuvník, č.p. 66
Sokol Antonín, dělník, č.p. 80
Stehlík Josef, rolník, č.p. 78
Stehlík Josef, zedník, č.p. 139
Stehlík Josef, dělník, č.p. 146
Šimeček Jan, dělník, č.p. 71
Tomášek František, truhlář, č.p. 137
Vrátil František, dělník č.p. 57

20. prosince byl ve škole oslaven příjezd prvního našeho presidenta T. G. Masaryka z ciziny do
vlasti. Na oslavu založení čs. státu byl uspořádán průvod s lampióny.
(Pokračování v příštím vydání)
Kronikář obce

: Ze školních lavic



Alena Kratochvílová 
:

Vážení čtenáři, ráda bych vás opět jako každý měsíc informovala o aktivitách, které máme za
sebou ve škole, i o tom, co nás čeká, a děkuji obci za možnost, kterou nám touto cestou
poskytuje.
V říjnu, tentokrát 26. jako každý rok byl Den nanečisto, kdy nás navštívili ve škole naši
předškoláci. Měli opět možnost seznámit se se školním prostředím, navštívit obě učebny školy,
účastnit se vyučování .Ve třídě s 1., 2. 3. ročníkem plnili úkoly na interaktivní tabuli, hráli početní
hry. Ve třídě se 4. a 5. ročníkem společně pracovali na počítačích, plnili pracovní list a nakonec
získali Vysvědčení předškoláka. Kromě Dne nanečisto také plánujeme schůzku rodičů
předškoláků, letos je jich 10. Dne 22. října proběhlo vánoční focení pro MŠ i ZŠ. Rádi
zprostředkováváme pro rodiče tuto možnost. V kolekci fotek bude i kalendář, fotografie jistě
poslouží jako pěkný vánoční dárek. 17. října byla škola na exkurzi ve Znojmě, 1. - 3. ročník
navštívil znojemské podzemí a 4. a 5. ročník znojemskou radniční věž. Společně pak prošli celé
centrum města, k Rotundě, hradu, uličkami města, na Káru, Mikulášský kostel. V červnu jsme
kvůli špatnému počasí o tuto akci přišli, tak byla realizována až teď. Ve výtvarné výchově pak
kreslili a malovali památky města a fotili je. Chceme je použít do soutěže. Na webu také můžete
zhlédnout film, který z akce připravila Alena Freyová, žákyně 5. ročníku.
Ve Znojemském týdnu vyšla fotka dětí na školní zahradě, prezentovali jsme učení venku,
práci ve zbudované venkovní třídě, kterou využíváme v září za pěkného počasí nejen
v pracovních činnostech, ke kreslení a podobně, ale i v matematice. Letos jsme ji v září opravdu
užili. Do Znojemského týdne budu opět dávat články o škole, vystavuji je ve vestibulu školy.
Budete mít přehled. V loňském roce jich bylo opět kolem 15. Dne 14.10. vystoupili žáci a
předškoláci na Vítání občánků, děkuji paním učitelkám Jilkové, Ryškové a Hanzalové Freyové
za program. Také samozřejmě rodičům, kteří umožní dětem v neděli vystoupit a děti na
vystoupení přivedou. 1.10. jsme si užili hudebně výchovný pořad Večerníčky nedáme, rádi si je
zpíváme pro MŠ i ZŠ. Proběhl v jídelně školy. Každý rok zprostředkujeme 2 koncerty a 2
divadélka do školy. Už máme své osvědčené, kvalitní a každý rok je znovu zveme. Tak nás
opět 16. listopadu navštíví divadélko Hradec Králové, tentokrát s Devaterem pohádek, vybíráme
50,- Kč. Jako každý rok, tak i letos budou lekce dopravní výchovy pro žáky, byla již první
26. září, pokračujeme 22. listopadu. Běží nám projekt Školní mléko, žáci dostávají 2 měsíčně
zdarma, dále Ovoce do škol, dostávají ovoce a zeleninu.
Ráda bych poděkovala všem vedoucím kroužků, kteří opět letos zdarma kroužky vedou.
Paní Krulové za keramický, jsme velice rádi, že opět mohou děti pracovat u ní v dílně a vyrobit
si keramické dekorace, které určitě zdobí vaše byty, najdete je pod stromečkem a potěší.
Za kroužek informatiky děkuji p. starostovi Zbyňku Freyovi, který 2 hodiny týdně ze svého
volného času tráví s vašimi dětmi. Paní učitelka Hanzalová Freyová bude mít s dětmi opět
flétny, v pondělí, díky za to. Dramatický kroužek p. učitelky Ryškové již nacvičuje představení,
které uvidíte na Setkání s důchodci 25. listopadu. Děkuji p. učitelce Jilkové a Dvořákové
za logopedickou práci s dětmi z MŠ. Paní vychovatelka Jelínková má v pátek s žáky ruční
práce. Také si mohou půjčovat žáci knihy v knihovně. Zprostředkováváme i nákup knížek
z Albarosu a MF, pokud je to pro vás pohodlnější a levnější, využijte této možnosti. Také jsme
domluvili opět pro děti mateřské školy screeningové vyšetření zraku, termín zatím nemáme, dětí
je přihlášeno 11. Pokud sledujete nástěnky a práce dětí na našem webu, vidíte sami, jaké
nápadité výrobky a výkresy jak ve škole, tak ve školce všechny paní učitelky dokáží vymyslet.
Každý měsíc bude opět na webu takový souhrn všeho, jak ze školky, tak ze školy. Na webu
také najdete jako každý měsíc plán akcí a fotografie z nich.

Plavání budeme mít v listopadu 14., 21., 26. a 28. Opět máme pro sebe autobus,
z projektu MŠMT jsme dostali 7590,- Kč na dopravné. Odjezd je v 9 hodin do městských lázní
ve Znojmě, výuka 9:30 - 11:00, příjezd, 4. a 5. vyučovací hodina bude dle rozvrhu upraveného
pro plavání. 6. listopadu bude náš oblíbený barevný den, tentokrát Hvězdičkový, vyrobíme si
lampičky, všude budou hvězdičky... :-) 7. listopadu bude čtvrtletní pedagogická rada a následně
v 16 hodin rodičovská schůzka. 27. listopadu bude také již první představení v divadle
ve Znojmě, celkem jich bude 5, opět svým autobusem tam i zpět. Chystáme termíny pro další
akce, každý měsíc mají děti nějaký zábavný den, aby se jim ve škole líbilo, a jeden výukový
program také měsíčně. Ve školní jídelně máme 4 volná místa pro cizí strávníky, pokud máte
zájem, volejte 739 470 637 paní Szczurkové.
Ředitelka ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky

: Sportovní dění v obci: f o t b a l

 Zdeněk Žák :

Fotbalová přípravka: Přípravka dohrála podzimní sezónu a tréninky na fotbalovém hřišti už mít
nebude. V současné době není jasné, kde a kdy budou probíhat další tréninky. Neváhejte nás
kontaktovat na tel. čísle 733 780 315 a přiveďte své ratolesti na fotbalový trénink.
Odehrané zápasy mladší přípravky:
Hluboké Mašůvky/Přímětice - Moravský Krumlov
Mramotice - Hluboké Mašůvky/Přímětice
Hl. Mašůvky/Přímětice - Suchohrdly u Miroslavi

8:14 a 2:9
7:2 a 9:3
7:2 a 5:5

Následující zápasy mladší přípravky:
SO 27.10.2018 10:00 a 11:00 Vrbovec/Dyjákovičky - Mašůvky/Přímětice hřiště Vrbovec
Odehrané zápasy starší přípravky:
FK Znojmo oranž. - Přímětice/Hluboké Mašůvky
Přímětice/Hluboké Mašůvky - Jevišovice
Přímětice/Hluboké Mašůvky - Blížkovice

13:1 a 12:3
1:9 a 9:16
3:4 a 5:6

Následující zápasy starší přípravky:
NE 28.10.2018 10:00 a 11:00 Olbramkostel/Mramotice - Přímětice/Mašůvky hř. Olbram.
Muži: 
Tým mužů nedokázal zastavit propad v tabulce a před posledním zápasem sezóny
okupuje deváté místo s 10 body.
Odehrané zápasy mužů:
Hluboké Mašůvky - FK Znojmo C
Těšetice- Hluboké Mašůvky
Hluboké Mašůvky - Mramotice
Hluboké Mašůvky- Grešlovo Mýto

2:3
7:1
2:9
2:1

Následující zápasy mužů:
NE 28.10.2018 14:00 Olbramkostel - Hluboké Mašůvky
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