zářijový
2016
Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
Milí čtenáři, vážení spoluobčané. Dovolte nám zahájit zářijové číslo zpravodaje přehledem
aktualit.

Pietní setkání
Farnost Hluboké Mašůvky srdečně zve farníky a občany na pietní setkání
u příležitosti svátku Panny Marie Bolestné a Mezinárodního dne míru.
Program začíná v pátek 23. září v 17.00 hodin mší svatou v kostele a
pokračuje pobožností na Bolestné cestě Via Matris. Procesí bude zakončeno vystoupením
žáků ZŠ u Památníku osvobození a vypouštěním balonků. Malé občerstvení je zajištěno.

Volby do zastupitelstev krajů
Volby do zastupitelstev krajů se konají v pátek 7. října
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října od
8.00 hodin do 14.00 hodin. Nezapomeňte si s sebou
vzít platné doklady pro prokázání totožnosti a státního
občanství České republiky.

Tradiční posvícení
Posvícení se v Hlubokých Mašůvkách koná tradičně k svátku
Svaté Terezy (tzv. císařské posvícení), tedy letos v sobotu a
v neděli 15. a 16. října 2016. Zájemce o účast a podporu
tradice zveme již ve středu 28. září v 18.00 na organizační
schůzku do kulturního domu.

Svoz odpadu
Pravidelný podzimní svoz velkoobjemového odpadu proběhe
v následujících termínech:
Svoz zeleného odpadu 11. a 12. října (úterý + středa)
Svoz velkoobjemového odpadu a elektroodpadu 18. a 19. října
(úterý + středa)
Příslušný odpad připravte před dům na první den svozu.

Žehnání hasičského praporu
Dne 10. září se konala slavnost ,,Žehnání hasičského praporu". Prapor byl pořízen v roce
1933 při příležitosti konání sjezdu znojemské hasičské župy. Zub času byl neúprosný a
prapor nám před očima chátral. V srpnu roku 2015 bylo osloveno několik firem, které se
zabývají restaurováním, protože ho bylo potřeba odborně opravit, což se díky dotaci JMK,
Obce Hluboké Mašůvky, Nadaci pro podporu hasičského hnutí a starosty města Znojma
podařilo.

V 15.30 se hasiči shromáždili u hasičské zbrojnice, která prošla rekonstrukcí a dostala
novou zářící fasádu. Slavnostího aktu se zúčastnili SDH Hluboké Mašůvky, SDH
Kuchařovice, SDH Jevišovice, SDH Olbramkostel, hasiči z rakouského Moldu a Ratiboře u
Vsetína. Dále pozvání přijali poslanec Ing. Vlastimil Gabrhel, místostarosta Znojma Jan
Grois, starosta Plenkovic Ing. Alois Vybíral, místostarosta Ratiboře Martin Žabčík, starosta
OSH Ludvík Procházka, předseda okr. kontrolní a revizní rady Ing. Bohumil Biegler,
vedoucí zasloužilých hasičů Antonín Bartoň, starostka hasičů Ratiboř Miroslava
Slováčková, velitel hasičů v rakouském Moldu Fr. Fuchs a PhDr. Josef Juráň za Sdružení
hasičů Čech a Moravy.
V 15.45 se vydal průvod za doprovodu hudby na Mariánské náměstí k Pomníku
padlých, kde všechny přítomné přivítal starosta sboru Josef Kamarád. Po skončení
slavnosti se všichni přítomni odebrali do kulturního domu. Zde bylo připraveno občerstvení
v podobě řízků, pečeného prasete a různých nápojů. K tanci a poslechu vyhrávala skupina
Šohaji. Akce se konala za podpory Nadace ČEZ.
Za SDH Hluboké Mašůvky připravila Pavlína Vránová

Oslavenci v září 2016
(od 75ti let výše)
Říháčková Miloslava, 79 let, č.p. 194
Karlová Vlasta, 80 let, č.p. 22
Kelčová Marie, 76 let, č.p. 166
Krejčí Jan, 84 let, č.p. 27
Bulín Antonín, 77 let, č.p. 93

Blahopřejeme!!
Z obecní knihovny
Jako tradičně, letos již po dvacáté, je v říjnu vyhlášen po celé republice Týden knihoven,
který letos připadá na týden od 3. do 9.10. 2016. Vzpomeňte si proto i na naši knihovnu a
přijďte ji navštívit v sobou 8. října 2016. Blíží se také konec roku a nám zbývají
nevyčerpané finanční prostředky na nákup knih, pokud by někdo z našich čtenářů měl o
některý titul zájem, stačí napsat email nebo svoje přání sdělit v knihovně.
Připravila Martina Vaněčková

Ze školních lavic
Vážení čtenáři,
bezmála je za námi první měsíc školního roku, proto bych vás ráda informovala o dalších
aktivitách školy Do zahájení 1. září jsme měli plné ruce práce dokončit všechny úpravy ve
škole. Do všech počítačů byl instalován W10, bylo třeba vše uspořádat a dokoupit další
drobnosti. Na půdě školy proběhly opravy krovů. A další novoty?? Co chystáme nového v
tomto školním roce?
Do základní školy přišlo 26 žáků a do MŠ 29 dětí. Jsem moc ráda, že si vybíráte
místní školu a neodcházíte zbytečně do jiné školy. Snažíme se Vás neustále svou prací
ujišťovat, že si vybíráte správně a děláme pro to všechno, co je v našich silách. Do školní
družiny nastoupila nová p. vych. Bc. Aneta Jelínková, čerstvá absolventka. Snažím se
vytvořit stabilní a kvalifikovaný kolektiv učitelů, přednostně vybírám proto zaměstnance z
Hlubokých Mašůvek, záleží mi na jejich vztahu ke škole, dětem a rodičům.
Učební plán ZŠ zůstává stejný jako vloni, podobné jsou i rozvrhy. Přibyla pouze
informatika pro 1. a 2. ročník, přepracovali jsme kompletně Školní vzdělávací program. P.
uč. Jana Dokulilová učí informatiku, prvouky, vlastivědy, přírodovědy a výchovy, 13 hodin
týdně. V ZŠ dále učí p. učitelka Mgr. Dana Freyová plný počet 22 hodin. V letošním roce
budou obě p.učitelky Dokulilová a Jelínková učit i v mateřské škole, pro kterou mají
kvalifikaci. V mateřské škole budou opět dvě třídy, Sluníčka bude učit p. uč. Blanka Jilková
a Kuřátka p. uč. Aneta Jelínková a Jana Dokulilová.
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, nadále rozšiřovat metody a formy výuky, práci s PC a interaktivní tabulí. Opět
jsme zakoupili další programy pro výuku, máme jich už 25. Také do mateřské školy a
družiny je dokoupena spousta nových pomůcek a hraček. V mateřské škole bude hlavním
úkolem zodpovědně připravit 11 předškolních dětí na vstup do ZŠ a snažit se, aby co
nejvíce dětí přešlo do naší ZŠ. V mateřské škole máme pro letošní rok 29 dětí, počet je
vzhledem k tomu, že se narodilo mnohem méně dětí, menší. Prioritou bude nadále
zkvalitňovat zázemí, materiální i personální. Budeme také pracovat podle nového ŠVP. I
zde budou moci děti navštěvovat kroužky, logopedické chvilky.
Společně s obcí, rodičovským sdružením, sponzory, Školskou radou a dalšími
organizacemi se nám určitě podaří splnit úkoly ročního plánu tak, jako v předešlých
letech, neboť se všemi je navázána výborná spolupráce. Chceme dosáhnout co nejlepších
výsledků a tak jako v předešlých letech pracovat na tom, aby žáci uspěli na okresních
soutěžích, akcích školy i obce. Akce připravené školou měly úspěch a škola se dobře
prezentovala na veřejnosti, což nadále vylepšuje její image.
A tak i my odměníme letos děti a žáky samozřejmě zábavnými akcemi, které se jim
líbily, spaní ve škole, Den naruby, Den jara, apod. Aby se dětem ve škole líbilo a chodily
do ní rády. Když budou spokojené a mít výsledky, budou spokojeni rodiče i učitelé. A to je
náš cíl. Nabídneme opět denně kroužky, vloni se zapojili všichni, jak učitelé, tak žáci,
někdo navštěvoval i 4 kroužky.
Ve školní jídelně se výborně vaří, p. Szczurková letos opět udělá i svačiny pro
školáky, pomáhat bude p. Holinska. Dostane se i na cizí strávníky, vzhledem k počtu dětí.
Školní družina, jako i provoz celé školy je opět od 6.30 do 16.00 hod. Spojení školní
družiny a mateřské školy v době scházení dětí ráno a pak odpoledne při hrách a
rozcházení domů vůbec není na škodu, děti i učitelé se alespoň dobře znají, pomáhají si.
Celkově si myslím, že spojení mateřské školy a základní školy v jedné budově skýtá
spoustu možností spolupráce, uceleného kolektivu jak dětí, tak personálu a přináší
výhody. Některé jsme objevili dříve, na další určitě ještě přijdeme. Hodláme totiž udělat
velkou výhodu i z toho, že máme možnost pracovat s pěti ročníky naráz. Vůbec to již
dávno nevnímáme jako handicap, ba naopak... A o tom vás budeme i nadále
přesvědčovat.

Rádi uvítáme vaše podněty, připomínky, nápady, co bychom pro vás mohli ještě
udělat a vylepšit. Co bychom rádi do příštích let?? Když se nám podařilo za 4 roky komplet
opravit, vybavit a zrenovovat prostředí školy, rádi bychom pokračovali v nastavené
pomyslné laťce dál. Výborné zázemí a spolupráce s obcí, rodiči, Sdružením rodičů, hasiči,
myslivci, SPOZ, knihovnou a sponzory školy nám umožňuje přemýšlet o renovaci a
vybavení knihovny a zahrady školy, vybavení školním hřištěm a modernizaci školní
kuchyně. Předem obci děkujeme, neboť některé projekty byly již schváleny.
Zahájili jsme 1. září ve třídě ZŠ spolu s mateřskou školou a pozvanými hosty jako
každý rok. Hned první týden jsme pracovali na výzdobě školy, vytvořili si Strom přání, na
který žáci, někteří rodiče a hosté umístili lístečky s přáním pro školu nebo svým. Na konci
roku uvidíme, komu se jeho přání splnilo. 7. září se konala informační schůzka s rodiči MŠ
i ZŠ. Zahájili jsme Recyklohraní, dále sbíráme papír, baterie a plastová víčka. V naší
Galerii na schodech se můžete ohlédnout 15 let nazpět, rádi se k nám vrací bývalí žáci i
učitelé, někdy jen tak na kus řeči.
Od října začínají kroužky, chystáme Konverzaci agličtiny v pátek 15.30 pro 3. a 5.
ročník, sportovní, taneční pro děvčata, turistický, podle dohody klávesy, flétny, ve školce
logopedický. Pro logopedické chvilky bychom v tomto školním roce rádi využívali obecní
knihovnu, kde zbudujeme koutek pro děti.
10. září proběhlo žehnání hasičského
praporu, i školu jste mohli vidět opět
vystoupit v sále kulturního domu. Zde
jsme také pokročili ve spolupráci s
Ratibořskými. Na květen plánujeme
návštěvu i se žáky.
Na 22. září byl nachystaný koncert
hudebních nástrojů jako loni. A byly i
dudy!!
Opět budeme jezdit do divadla,
začínáme v prosinci, vybíráme 550,Kč u p. Holinske. Vybírá všechny
platby od rodičů i dětí. Veškeré platby
jdou přes pokladnu SR. Na schůzkách
s rodiči pak informujeme všechny, jak bylo naloženo s penězi za sběr, sponzorskými dary
apod.
Využíváme projektu Ovoce do škol, kde děti dostávají zdarma ovoce a zeleninu,
v projektu Školní mléko zase odebírají mléko za dotovanou cenu. Děkujeme za sběr
papíru, letos opět můžeme nakoupit do MŠ hračky, do ZŠ se chystáme koupit mikroskop a
náčiní do tělesné výchovy. Také děkujeme sponzoru p. Filipskému firma Filko střechy za
sponzorský dar pro školu 20 000,- Kč. Bude použit na domeček pro MŠ do zahrady spolu
s loňskými dary od myslivců 5000,- a hasičů 5100,- Kč. Ve všech aktivitách loňského roku
budeme pokračovat, ještě nějaké nové si necháme jako překvapení.
Ve škole i školce již vše běží na plné obrátky, děti, které přišly poprvé do školky, si
pomalu zvykají, prvňáci dostávají své první jedničky a my se všichni snažíme, aby jim to
šlo. Děkuji hostům, kteří přijali pozvání na zahájení školního roku, zveme samozřejmě i
vás všechny podívat se do školy, jak se opět vylepšila. V průběhu roku rozhodně o škole
uslyšíte...
Mgr. Alena Kratochvílová, ředitelka

Události s číslicí „6“ na konci letopočtu
Rok 1836 – před 180 lety:
Od 27. září do 27. listopadu zuřila v obci cholera, na kterou zemřelo 30 osob.
Rok 1866 – před 150 lety:
Na Boží tělo byl takový mráz, že zmrzlo vymetané obilí, ovoce a brambory. 12. července přišla
do Mašůvek pruská pěchota. V hostinci u Špalků (Lázeňský hostinec) se jich ubytovalo přes
sto, u sedláků po třiceti, u domkářů po sedmi mužích. Zrekvírovali dva voly, které porazili na
Úlehle. K větším bojům v okolí Mašůvek nedošlo, pouze na několika místech se střetly hlídky.
Jeden pruský voják, který padl při střetnutí hlídek, byl pochován v lese mezi kraveckou
Kocandou a bojanovickou pilou. Dosud se tomu místu říká „U Prajza“. V naší obci zemřelo
v tomto roce na následky 13 občanů. Pravděpodobně v důsledku událostí prusko-rakouské
války došlo k zániku lázní v Hlubokých Mašůvkách, které byly v provozu téměř dvě stě roků.
Jejich existenci připomíná ve Svatoňovci pramen Svatá studna u domu č.p. 104 (býv. lázeňský
dům) a Lázeňský hostinec č.p. 1, který sloužil k ubytování lázeňských hostů.
Rok 1906 – před 110 lety:
Při generální vizitaci navštívil obec biskup hrabě Pavel Huyn, který na faře přenocoval.
Rok 1916 – před 100 lety:
Od 1. ledna zavedeny týdenní poukázky na chléb a mouku - tzv. "chlebenky" - na osobu a den
200 g mouky (chléb se v obci neprodával), těžce pracující 300 g denně. Následkem
opožděných žní již v druhé polovině července do obce žádná mouka nepřišla, takže lid se živil
nejvíce ranými brambory ("jánkami"), jichž se prodával 1 kg za 26 hal. Měsíčně byly pořádány
sbírky školních dítek na Červený kříž - za celý školní rok vybráno pouze 13 K a na zaopatření
nové U-ponorky 7 K. Byla jmenována komise pro odvádění kovového nářadí pro válečný účet
v obcích Hluboké Mašůvky, Plenkovice a Plaveč. Za asistence c.k. četníka a znalce ze Znojma
zajistila v uvedených obcích: 61 měděných kotlů, 12 kamnovců, 1 zahradní stříkačku, 1 nádrž
na ryby, 20 mosazných hmoždířů a 30 mosazných svícnů v celkové hodnotě 1 870,31 K.
Někteří občané odevzdali kotle a jiné věci již dříve dobrovolně, tentokrát je museli odevzdat
nuceně. Za účelem rekvizice byl 20. 10. proveden soupis hospodářského zvířectva. Z 225
kusů hovězího dobytka bylo jich zrekvírováno 45 ks, t.j. 20%. Aby byl předepsaný počet
dodržen, měla být z každého páru tažných krav zrekvírována domkařům jedna kráva.
Rok 1926 – před 90 lety:
Ve Znojmě se 6.5.1926 narodil Ctibor Čermák. Po obsazení Znojma 9. října 1938 byly tam
uzavřeny české školy, proto Ctibor Čermák s dalšími spolužáky docházel do měšťanské školy,
která byla zřízena v Hlubokých Mašůvkách. Po ukončení školní docházky odešel do učiliště ve
Zlíně a po vypuknutí Slovenského národního povstání přešel tajně na Slovensko a přihlásil se
k partyzánům. Po utlumení povstání přešel s dalšími druhy do Beskyd, kde podnikali bojové
akce proti německým fašistům. 21.2. 1945 tragicky zahynul u Ratiboře, kde je na tamním
hřbitově pochován. V r. 1947 byla na Novém Hrádku odhalena pamětní deska se jmény
znojemských skautů, padlých v boji za svobodu, v r. 1959 odhalena pamětní deska na škole
v Hlub. Mašůvkách, v r. 1970 odhalen Ctiboru Čermákovi v Ratiboři pomník.V r. 1970 byla
navázána družba mezi obcemi Ratiboř a Hluboké Mašůvky. 25.7.1926 odhalen za velké
účasti v Hlub. Mašůvkách pomník padlým legionářům bratrům Janu a Františku Fialovým.
Řečníkem byl legionář J. Dýma z Prahy, za hasičskou župu znojemskou býv. senátor Jan
Prinz, za sokolstvo a učitelstvo býv. školní inspektor Stanislav Marák ze Znojma, poslanec
a učitel V. Jáša ze Znojma a další hosté. Podle příkazu německých úřadů byl pomník
27.6.1940 odstraněn a později zničen. Zásluhou několika odvážných občanů bylo
torzo pomníku s hlavami obou legionářů tajně zakopáno, po válce vyzvednuto a později
zabudováno do Památníku osvobození, kde je dosud.
Rok 1936 – před 80 lety:
7. června projel Znojmem p. prezident Dr. Edvard Beneš a učinil zde krátkou zastávku. Za
české obyvatelstvo znojemského okresu uvítal pana prezidenta občan Hlubokých
Mašůvek, člen okresního výboru Jan Prinz.

Připravil Zdeněk Adámek

Sportovní dění v naší obci: fotbal
Rekonstrukce fotbalových kabin:
Na přestavbě fotbalových kabin je hotová střecha. V dohledné době se bude provádět
zateplení stropu, vnitřní příčky a plastová okna a dveře.
Fotbalová přípravka:
Přípravka se zatím zúčastnila 2 turnajů. V průběhu podzimní části jich bude celkem 7.
Zveme všechny zájemce ve věku od 5-8 let, nábor do fotbalu probíhá neustále.
Tréninky probíhají každou středu a pátek od 17 hod.
Odehrané zápasy:
Jezeřany – Hluboké Mašůvky 1:21
Moravský Krumlov – Hluboké Mašůvky 5:5
Dobšice – Hluboké Mašůvky 7:0
FK Znojmo bílá – Hluboké Mašůvky 14:5
FK Znojmo žlutá – Hluboké Mašůvky 12:9
Následující zápasy:
Neděle 25.09. 09:00 Tasovice – Hluboké Mašůvky (hřiště Tasovice)
Neděle 25.09. 10:00 Vrbovec / Dyjákovičky – Hluboké Mašůvky (hřiště Tasovice)
Neděle 02.10. 09:00 Břežany / Božice – Hluboké Mašůvky (hřiště Prosiměřice)
Neděle 02.10. 10:00 Prosiměřice – Hluboké Mašůvky (hřiště Prosiměřice)
Neděle 09.10. 09:00 Hluboké Mašůvky – Blížkovice (hřiště Znojmo, Husovy sady)
Neděle 09.10. 10:00 Hluboké Mašůvky – Štítary (hřiště Znojmo, Husovy sady)
Neděle 16.10. 09:00 Hluboké Mašůvky – Jezeřany (hřiště Znojmo, Husovy sady)
Neděle 16.10. 10:00 Hluboké Mašůvky – Moravský Krumlov (hřiště Znojmo, Husovy sady)
Neděle 23.10. 09:00 Hluboké Mašůvky – Dobšice (hřiště Znojmo, Husovy sady)
Neděle 23.10. 10:00 Hluboké Mašůvky – FK Znojmo bílá (hřiště Znojmo, Husovy sady)
Neděle 23.10. 11:00 Hluboké Mašůvky – FK Znojmo žlutá (hřiště Znojmo, Husovy sady)
Muži:
Muži hrají se střídavými úspěchy IV. třídu. Opět nás trápí nedostatek hráčů.
Odehrané zápasy:
Suchohrdly B – Hluboké Mašůvky 1:1
Štítary B – Hluboké Mašůvky 6:2
Olbramkostel – Hluboké Mašůvky 1:5
Šatov B – Hluboké Mašůvky 6:0
Následující zápasy:
Neděle 25.09.2016 16:00 Konice – Hluboké Mašůvky
Neděle 02.10.2016 15:30 Vranov – Hluboké Mašůvky
Neděle 09.10.2016 15:00 FK Znojmo C – Hluboké Mašůvky
Neděle 16.10.2016 15:00 Grešlové Mýto – Hluboké Mašůvky
Neděle 23.10.2016 14:30 Těšetice – Hluboké Mašůvky
Sobota 29.10.2016 14:00 Pavlice – Hluboké Mašůvky
Za TJ Sokol Hluboké Mašůvky připravil Zdeněk Žák
Vaše podněty a dotazy můžete zasílat na email: zpravodaj@hlubokemasuvky.cz
Vydává OÚ Hluboké Mašůvky (cca 350 ks), zpracoval: Zbyněk Frey, korektury: Zdeněk Adámek

