Mašůvecký
listopad, prosinec
2018

zpravodaj
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.

: Úvodník, PF 2019

Alena Tondlová 
:

Vážení spoluobčané, nejkrásnější svátky v roce už stojí za dveřmi. Čas, na který se těší
především děti, je i pro dospělé příjemným obdobím, které jistě rádi trávíte v kruhu svých
nejbližších. Velmi rádi bychom Vás i my zvedli z vyhřátých domečků a pozvali na akce konané
v naší krásné obci. Program na blížící se akce je uveden v následujících příspěvcích. Společně
s Vánocemi nadchází i konec kalendářního roku 2018, a proto bychom využili tuto cestu k tomu,
abychom Vám popřáli klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce
2019.
Předseda Kulturního výboru obce

: Poděkování za důvěru



Jiří Vystrčil 
:

Nově zvolené zastupitelstvo složením slibu zastupitelů vykročilo na další čtyřleté období, ve
kterém bude realizovat strategický plán rozvoje obce. V příštím roce budeme pokračovat
v investičních akcích tak, aby se prostředky obce účelně využily v souladu s potřebami občanů.
Když to dovolí počasí, pokusíme se přes zimu realizovat napojení na kanalizaci u Švarců a
Petrželků. Dál budeme pokračovat v rekonstrukci dvora kulturního domu, klubovny pro mládež a
klubovny pro důchodce, která vznikne opravou bývalého skladu mysliveckého spolku.
Již jsme započali projekčně řešit inženýrské sítě v části C Nivy a zajímáme se i o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj na finanční pokrytí této akce. Inženýrské sítě a rekonstrukce
povrchu směrem k zemědělskému družstvu jsou rovněž naší prioritou a hledáme cesty, jak
snížit výdaje na tuto akci.
Velký úkol nás bude čekat při rekonstrukci povrchu na Pelánově kopečku. Cílem bude
dosáhnout spokojenost občanů v této lokalitě s parkováním, radikálně změnit dětské hřiště,
které již dosloužilo a nevyhovuje jak z pohledu bezpečnosti dětí, tak hygieny. Na celý prostor
kopečku nepůjde položit asfaltový koberec, protože pouťové atrakce je třeba ukotvit. Budeme
pokračovat v likvidaci kůrovcové kalamity, část vytěženého dřeva budeme zpracovávat na trámy
a prkna, které v následujícím období využijeme. Vzniklá paseka, která je pohledově nad
Svatoňovcem, bude nově vysázena. Budeme si moc přát, aby jaro i léto bylo pro stromky
příznivější jak doposud. Na podzim příští rok, v případě že získáme dotaci, začne další akce
spojená se zadržováním vody v krajině. V prostoru mezi koupalištěm a samotou u Kulhánků by
měly vzniknout nové mokřadní prvky o celkové rozloze až 1600 metrů čtverečních. Může to být
dalším cílem rodinných procházek.
Jsme moc rádi, že vesnice je tak pestrá, že je tady spolek dobrovolných hasičů, na které
hodně spoléháme, a bylo by dobré, kdyby se podařilo více získat mládež. Velmi dobrá je i
spolupráce s Farností Hluboké Mašůvky, obdivujeme pracovitost a nadšení farníků při
udržování pořádku na Kalvárii. Dál budeme podporovat sportovce, i když jejich výsledky za moc
nestojí a fanoušci radost z postavení v tabulce nemají. Budeme pokračovat a rozvíjet spolupráci

se školou, kde je třeba dokončit hřiště, zmodernizovat osvětlení, vymalovat budovu - zkrátka
spousta práce.
Zastupitelé budou sledovat účelné využívání prostředků, děkují za to, že jste nám dali
důvěru, budeme řešit náměty a připomínky z jednání zastupitelstva. Víme, že není v
možnostech obce se všem zavděčit. Osobně prosím o trpělivost a trochu tolerance, do dalšího
roku si popřejeme na setkání u svařáku. Ještě jednou děkuji.
Místostarosta obce

: Událo se

:

Drakiáda
I když nám počasí nepřálo, tak se letošní drakiáda povedla. V prvním termínu nám pršelo, a tak
jsme drakiádu posunuli o týden. Ani v novém termínu to nebylo ideální. Padala hustá mlha a
polovinu doby nám nefoukal vítr. Tímto děkujeme všem dětem (registrovalo se jich 43) a
rodičům, že přišli a snad si to i užili. Rodiče naběhali spousty kilometrů, aby draka dostali do
vzduchu, a za to jim všechna čest. Letos jste měli možnost si zakoupit na místě již hotové
draky, ale také bramborové lupínky. Všem dětem darovalo Model City teplý nápoj a párek v
rohlíku. Doufáme, že příští rok se počasí umoudří a návštěvnost bude dvojnásobná.
Poslední leč
Myslivecký spolek Hájek Hluboké Mašůvky pořádal hon dne 10.11.2018 na drobnou zvěř a poté
byli zváni všichni spoluobčané na Mysliveckou leč konanou téhož dne od 18.00 hod., která se
pořádala v Lázeňském hostinci. K tanci i k poslechu zahrál harmonikář - Jiří Kratochvíl.
K pohoštění se podával zdarma guláš a jako další zpestření byla připravena bohatá zvěřinová
tombola.
Zástěrková zábava
Dne 16.11.2018 byla pořádána Zástěrková, nebo-li Kateřinská zábava. Na tuto tradici navázala
mašůvská chasa, která zaváděla na posvícení. K tanci zahrála kapela Klaxon a skvěle. Čekali
jsme podporu širší veřejnosti, ale bohužel se tak nestalo. Zástěrka byla, po velké strkanici,
získána p. Jaroslavem Rohanem. Během večera se zúčastnila i taneční skupina TS Single ze
Znojma, která v průběhu některé učila tancovat country tance. S velký úspěchem se později
večer vydražila i zástěrka stárkové a za to patří velký dík výherci - Ivoši Bořilovi, který se díky
vydražené částce podílel na úhradě nákladů. Chceme tímto poděkovat všem, kteří přišli a
zároveň poprosit o větší účast snad příště.
stárek: Josef Veselý, stárková: Aneta Nevímová a mašůvská chasa
Setkání s důchodci
V neděli 25.listopadu 2018 proběhlo setkání s našimi staršími spoluobčany v sále KD. Program
již tradičně doplnilo vystoupení dětí ZŠ Hluboké Mašůvky, bylo zajištěno pohoštění a společné
odpoledne doprovodilo krom hudby k tanci i poslechu vystoupení skupiny Znojemské grácie. Už
se těšíme zase opět na viděnou.
Cvičení Policie ČR
V posledním listopadovém týdnu proběhlo na Obecním úřadě cvičení Policie ČR. Bylo
simulováno ohrožení zaměstnanců úřadu agresorem a přivolána zásahová jednotka, která
útočníka zajistila. V blízkosti úřadu jste tak v čase zásahu mohli vidět zvýšený výskyt
příslušníků. Vše dopadlo dobře, jednalo se naštěstí jen o cvičení, i tak děkujeme Policii ČR za
ukázku připravenosti.

Ustavující zasedání zastupitelstva obce
Letošní rok byl významným pro všechna města a obce, protože skončilo čtyřleté volební období
místních samospráv a konaly se nové volby. O jejich výsledcích v naší obci jste byli informování
v předchozím Zpravodaji. Ustavující zasedání nového zastupitelstva se konalo 30. října.
Starostou byl zvolen Zbyněk Frey, místostarostou Jiří Vystrčil, předsedy výboru: kontrolního
Ladislav Vaněk, finančního Martin Joura, a v letošním roce nově ustanoveného kulturního
výboru Alena Tondlová. Předsedkyní komise SPOZ byla zvolena Andrea Hellmanová.

: Zimní údržba a průjezdnost




:

Žádáme spoluobčany, aby zvláště v době zimní údržby parkovali svoje automobily ve svých
vjezdech či jinde na soukromých pozemcích. Obecní radlice na prohrnování sněhu má šíři tři
metry. V případě, že nebude zajištěna na silnici dostatečná průjezdnost (minimálně 3,5 metru),
hrozí, že z důvodu nebezpečí způsobení škody nebude vaše silnice prohrnuta. Děkujeme za
pochopení.

: Přístupnost vodovodních šachet



:


Na přelomu října a listopadu proběhly odečty vodoměrů. Zaměstnanci Vodárenské akciové
společnosti žádají občany, aby udržovali svoje vodovodní šachty a budíky přístupné a v čistotě
tak, aby usnadnili ruční odečty z vodoměrů. Děkujeme.

: Aktuality




:

Rozsvěcování vánočního stromečku
SDH Hluboké Mašůvky ve spolupráci s Obcí Hluboké
Mašůvky Vás zve na rozsvěcování vánočního stromečku
v pátek 30.11.2018 od 17.00 hod. na Mariánském
náměstí. U stromečku zazpívají děti ze Základní školy a ke
všemu nás bude zevnitř zahřívat svařáček a děti teploučký
čaj.
Pozvání ke svařáku
Srdečně zveme v pátek 21.12.2018 na vánoční besídku
dětí ve škole od 16.00 a na setkání u svařáku od 17.00 na
Mariánském náměstí. Na místě nás zahřeje svařáček a
děti sladký čaj. Ke zpříjemnění nálady zahraje harmonika
v podání Jiřího Kratochvíla ze Znojma. Abychom se
mohly, my ženy, pochlubit svými pekařskými výrobky,
bude vítán každý kousek vánočního cukroví na ochutnání.
Přijďte se uklidnit z vánočního shonu a ještě více nasát
přátelskou vánoční atmosféru. V případě nepřízně počasí bude akce následně přesunuta do
kulturního domu.
Štěpánská u Lurdské
Dne 26.12.2018 v 14.00 hod. děti ze školy zazpívají u vystaveného betlému koledy pro
přítomné občany. Přijďme to naše potomstvo podpořit.

: Farní okénko

Stanislav Váša

:

Pozvánka na mikulášskou nadílku
Farní úřad zve všechny děti na mikulášskou nadílku, která se uskuteční v neděli 2. prosince
2018 ve farním kostele od 16.30 hodin.
Vánoční a sváteční bohoslužby 2018
Pravidelná nedělní mše sv.je vždy v 9.30 hodin ve farním kostele Navštívení Panny Marie.
Štědrý den - 24. 12. - půlnoční mše sv. ve 24.00 hodin v kostele, po mši sv. průvod
s Ježíškem do Lurdské jeskyně, kde na něj čekají jesličky. Muzikanti od 23.30 hodin zahrají
vánoční koledy před kostelem, po mši sv. pak k průvodu do Lurdské jeskyně a u betléma.
Boží hod Vánoční - 25.12.- Slavnost narození Ježíše Krista --- mše sv. v 9.30 hodin v kostele.
Svátek sv. Štěpána - 26. 12. - mše sv. v 9.30 v kostele, odpoledne ve 14.00 hodin
svatoštěpánské koledování u betléma v Lurdské jeskyni.
Svátek sv. Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa - 30. 12.- mše sv. v 9.30 hodin v kostele.
Silvestr – 31.12. 2018 – konec občanského roku – poděkování za uplynulý rok s prosbou
o Boží požehnání –v 17.00 hodin mše sv. v kostele, po mši sv. TE DEUM.
Slavnost Matky Boží Panny Marie – 1. 1. 2019- mše sv. ve farním kostele v 9.30 hodin.
Farář, farnost Hluboké Mašůvky

: O s l a v e n c i v listopadu a prosinci 2018

listopad
Adámek Zdeněk,84 let
Salát Josef, 79 let
Slonková Anna, 78 let
Dočekalová Anežka, 75 let
Bulínová Marie, 80 let
Přichystalová Marie, 92 let
Tejral František, 76 let
Hašková Jiřinka, 89 let
Jeřábek František, 79 let

(od 75 ti let výše)

:

prosinec
Veselá Marie, 90 let
Jelínková Marie, 81 let
Dočekal Milan, 77 let
Adámková Marie, 83 let
Freyová Štěpánka, 94 let
Krulová Miluška, 81 let

Blahopřejeme!

: “Osmičkové” události

Zdeněk Adámek

:

Rok 1928: 
První motocykl v Mašůvkách vlastnil Karel Bauer č.p. 3, první malé nákladní auto
bylo Vejvody Fridolína, Nivy č.p. 146. 22. dubna vykonána ve školní budově volba
patnáctičlenného obecního zastupitelstva. Ze 405 odevzdaných platných hlasů obdrželi:
Komunisté
121 hlasů
získali:
5 mandátů
Soc. demokraté
59 hlasů
2 mandáty
Lidovci
59 hlasů
2 mandáty
Republikáni
140 hlasů
5 mandátů
Nár. socialisté
26 hlasů
1 mandát
Starostou Hlubokých Mašůvek byl zvolen komunista František Šimeček, jeho náměstkem
agrárník Jakub Fiala.
Rok 1948: 
V údolí za kostelem zbudována Lurdská jeskyně, u Svaté studny postavena vodní
kaple s malou kolonádou. Došlo ke změně názvu: obecná škola byla přejmenována na národní
školu, titul řídící učitel změněn na titul ředitel školy. Žáci 6. až 8. ročníku byli převedeni ze zdejší
obecné školy do osmileté střední školy v Kravsku. Do zdejší mateřské školy nastoupila jako
ředitelka Marie Malečková z Kravska (působila zde až do r. 1982). 22. srpna se členové MNV
jednohlasně usnesli pořídit místní rozhlas v částce 101.000 Kč, práce zadána firmě Tesla Brno.
23.12. založen Svaz české mládeže, který měl v dalších letech 20-30 členů. Kromě schůzové
činnosti byla činnost zaměřena na sportovní aktivity, taneční zábavy, nácvik divadel, besedy,
brigády.
Rok 1958: 
Pořízen nový zvon jménem Václav - 340 kg. Pořízena nová okna v celé školní
budově. Založena Osvětová beseda. Její činnost byla velmi rozsáhlá, organizovala pořádání
přednášek, výstav, kurzů, divadel, vystoupení hostujících souborů. Od r. 1958 do r. 1963
vydávala vesnické noviny Náves. O kulturní činnosti v obci byl natočen krátký film vysílaný čs.
televizí. Za dosažené výsledky obdržela OB několik čestných uznání. V r. 1988 až 1989 byla
OB zřizovatelem hudebního souboru Kraken. Na velmi dobré úrovni byly výstavy pořádané
Osvětovou besedou.
Rok 1968: 
Podle dobových záznamů mělo ochotnické divadlo v obci úspěšnou tradici - od
r. 1895 do r. 1968 byl nacvičeno nejméně sto divadelních her, nejvíce v době II. světové války
zásluhou p. Zdeňka Bauera. Hra Chudák manžel byla poslední hrou nacvičenou místními
ochotníky. Premiéru zhlédlo 20 oso, hra byla sehrána celkem 8 krát s celkovou účastí 1052
diváků (Hluboké Mašůvky, Pavlice, Konice, Slatina, Stošíkovice, Božice). V říjnu byly na
autobusových zastávkách (dolní u kamenného mostu, horní před pohostinstvím) instalovány
plechové čekárny.
Rok 1978: 
24. května zemřel dlouholetý kronikář - Zasloužilý pracovník kultury - plk. Zdeněk
Bauer
(*3.6.1901). V tomto roce se v obci narodilo 188 dětí (7 chlapců, 11 dívek), bylo
uzavřeno 9 sňatků, zemřelo 14 občanů. Ukončen provoz prodejny Ovoce - zelenina
v autobusové čekárně, kterou v letech 1972 - 1978 provozovala Věra Krejčí č.p. 88.
Rok 1988: 
Vybudována moštárna Československého zahrádkářského svazu (z býv.
autobusové čekárny). Dokončen vodovod v obci. Provedeny opravy chodníků a vozovek.
Ošetřeny sochy na terase a Pomník padlých. Na průčelí kostela instalována mozaika sošky
Panny Marie de Foy.
Rok 1998: 
V obci byly zahájeny komplexní pozemkové úpravy a zpracování územního plánu
obce. Rekonstrukce sportovního hřiště, osetí plochy travou. Úpravy veřejných prostranství.
Výměna krovů na starém kosele a položení nové střešní krytiny. V kulturním domě (naproti
provozu pošty) otevřena prodejna Ovoce - zelenina (Jiří Dvořák).

: Ze školních lavic

Alena Kratochvílová 
:



Vážení čtenáři, s koncem čtvrtletí přichází jeho hodnocení. Jsme spokojeni se znalostmi žáků,
učivo máme probrané dle plánu. Ve škole na plné obrátky pracujeme na splnění listopadového
plánu, kde nás ještě čekalo 21. vyšetření zraku u dětí ve školce. Každý rok zprostředkujeme
tuto akci, letos se přihlásilo 11 dětí. Plavání ve škole pokračuje. Žáci, kteří neplavou, budou
absolvovat plavecký výcvik v rámci tělesné výchovy teoreticky, na plavání budou jezdit.
22. máme první dvouhodinovku dopravní výchovy, celkem bude 5. Na 25.11. jsme nachystali
vystoupení na setkání s důchodci a 27. jsme měli první z pěti divadelních představení
ve Znojmě. Ze čtvrtletního plánu výukových programů máme za sebou divadélko z Hradce,
tentokrát bylo opět kvalitní představení Devatero pohádek a výchovný hudební koncert.
Z vystoupení bych připomněla zpívání na akci pro farnost Triduum, na lampionovém průvodu a
na prosinec připravujeme na 2.12. vystoupení na Mikulášské nadílce v kostele, 6.12. má školka
mikulášskou v sále KD v 16 hodin. Ve škole bude Mikuláš 6.12., jelikož máme 5.12. plavání.
21. prosince pak škola vystoupí v sále s vánočním programem v 16 hodin a budeme zpívat jako
každoročně 26. 12. u Lurdské jeskyně.
Ráda bych se pozastavila ještě u zábavných dnů, které máme také v rámci Školního
vzdělávacího programu. Byl již Den nanečisto, věnovaný našim předškolákům, ze kterého si
odnášejí vždy Vysvědčení předškoláka a Den hvězdičkový, jeden z barevných dnů v roce. Letos
byly hvězdy všude - mohli jste číst i ve Znojemském týdnu. Probíhá výstava podzimních prací
ve škole, na webu máme již některé práce uveřejněné. 3.12. máme další z výukových programů
Hvězda v Betlémě. 4.12. budeme péct perníčky a 11.12. zdobíme v jídelně školy, zveme i
rodiče. Přejeme Vám krásný předvánoční čas, hodně pohody a radosti.
Za ZŠ a MŠ Mgr. Alena Kratochvílová, ředitelka

: Sportovní dění v obci: f o t b a l

 Zdeněk Žák :

Fotbalová přípravka: Přípravka bude přes zimu trénovat v Příměticích ve školní tělocvičně.
Neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle 733 780 315 a přiveďte své ratolesti na fotbalový trénink.
Muži: 
Muži se po slibném začátku propadli tabulkou až na nelichotivé 9.místo. Důvodem byl
nízký počet hráčů a nevyrovnaná docházka na zápasy. Před jarní sezonou je nutné posílení
kádru.
Tabulka:
1

Mramotice

10

8

2

0

47:13

26

2

Pavlice

10

8

1

1

45:13

25

3

FK Znojmo C

10

5

2

3

36:21

17

4

Olbramkostel

10

5

2

3

35:20

17

5

Havraníky

10

5

2

3

30:21

17

6

Těšetice

10

4

2

4

21:29

14

7

Konice

10

4

0

6

19:27

12

8

Vranov nad Dyjí

10

3

2

5

17:30

11

9

Hluboké Mašůvky

10

3

1

6

23:42

10

10

Dyje B

10

1

2

7

17:47

5

11

Grešlové Mýto

10

0

2

8

13:40

2

Předseda TJ Sokol Hluboké Mašůvky
:
:

Kulturní výbor se těší na vaše podněty a dotazy, které můžete zasílat na email: zpravodaj@hlubokemasuvky.cz
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