říjen a listopad
2016
Včas-li padá lupení, na rok pěkné osení.
Vážení spoluobčané! Přeji vám krásné prožití podzimu, který bude u nás v obci protkán
společenskými a kulturními akcemi. Program na podzimní a předvánoční období bude
podrobně popsán v následujících příspěvcích, chtěl bych se proto vrátit k období
předešlému, a to k posvícení u nás v Mašůvkách.
Doba, komunikace mezi lidmi a společenský život se neustále vyvíjí a mění. Dostali
jsme se do fáze, kdy většina komunikace probíhá po internetu a sociálních sítích a lidé
k sobě mají nějak dál.Nemají potřebu se scházet, tzv. pokecat nebo se společně bavit na
schůzce. Je to, myslím si, ke škodě všech. Myslím si také, že je to jeden z důvodů, proč
lidé ztrácí povědomí o tradicích a od toho se odvíjí také přístup k nim.
Tak se stalo, že jsme začali vnímat posvícení jen jako příležitost k setkání rodiny a
uniká nám ta část tradiční, společenská, setkávání sousedů, známých a chybí nám vůle a
zájem pobavit se společně. Naše obec se v poslední době značně omladila a přistěhovalo
se mnoho nových obyvatel z „města“. Jsem přesvědčen, že většina z nich se
s posvícenskou tradicí setkala poprvé až po přistěhování a vlastně nevědí, co mají dělat a
jak se v dané situaci orientovat a chovat. Zjistí, že je v sobotu taneční zábava. Zaskočí je,
že u nich v neděli někdo zazvoní a „zve je pod máju“. Nevědí, proč tam ta mája stojí, kdo ji
staví a kdy. Kdo je stárek a stárková? Že vše začíná v kostele, myslím, ví málokdo. Měli
by vyvíjet nějakou aktivitu a nevědí, proč po nich někdo něco chce. Proč o tom všem
velice zjednodušeně píši?
Stalo se, že se u nás v Mašůvkách letos nedala dohromady mladá chasa, která by
posvícením provedla a zorganizovala je. A to i přes to, že již delší dobu s organizací
vydatně pomáhá obec, a to i finančně. Náklady s posvícením spojené nese obec na 100%.
Stárka a stárkovou to vlastně stojí pouze úsilí s přípravou posvícenské chasy a
občerstvení u nich doma. No, ono už v minulých letech bylo nutné doplňovat chasu
„přespolními“, protože zájem místních nebyl dostatečný. Pokusili jsme se proto, jako obec,
zainteresovat do posvícení tzv. staré. Aby mladým pomohli nebo převzali patronát nad
letošním posvícením oni. Nejdříve to vypadalo, jako že by se to mohlo podařit až do
chvíle, kdy se ozvalo při shánění zájemců o zavádění ze strany nezúčastněných to
ubíjející: „Já nejdu! A vy chcete šaškovat po vsi a pod májou?“ To, si myslím, sebralo
počáteční chuť něco organizovat i posledním zájemcům a nedala se dohromady ani parta
nadšenců ze strany dospělých. O situaci mezi lidmi to vypovídá vše.
Tradici se obci podařilo aspoň částečně zachovat. Máju jsme postavili. Posvícenská
zábava, za pomoci hasičů, se uskutečnila. Ale o to krásné, pobavit se společně se
sousedy, střídmě „popít“, rozveselit se, zaskotačit si, uvolnit se, o to jsme přišli. Alespoň že

se pořád schází rodiny a užijí si to v rodinném kruhu doma. Jak ale dál? Podaří se nám
opět podnítit zájem mezi námi sousedy v Mašůvkách, nebo se budeme globalizovat a
najmeme si krojovaný taneční soubor, který to „odmaká“ za nás a my se na to budeme
dívat jako na představení v divadle jen proto, aby se něco dělo a tradice úplně nezanikla?
Pokusíme se začít znovu nenásilnou osvětou o všech místních tradicích. Ale pomůže to?
Snad to neskončí jen u informací po internetu, e-maily a komunikací po sociálních sítích!!!
Přeji vám, ještě jednou, nádherné prožití podzimu a doufám, že se na
připravovaných akcích sejdeme a pobavíme společně – HLAVNĚ OSOBNĚ!!!
Váš starosta.
Následuje krátké shrnutí vybraných proběhlých akcí:

Volby do zastupitelstev krajů
Začátkem října proběhly v obci volby do zastupitelstev krajů. Krátce si připomeňme jejich
výsledky. V obci bylo 642 zapsaných voličů, účast pak byla 28,8% (185 voličů odevzdalo
hlasovací lístky). Počet hlasů pro volební strany dle pořadí: 63 hlasů (35%) ČSSD, 43
hlasů (23,9%) ANO 2011, 19 hlasů (10,55%) KSČM, 14 hlasů (7,77%) KDU-ČSL, 14 hlasů
(7,77%) Koalice Svoboda – Tomio Okamura, 9 hlasů (5,0%) ODS, 5 hlasů (2,77%)
Starostové pro jižní Moravu, 3 hlasy (1,66%) Zelení a Piráti, 3 hlasy (1,66%) Svobodní a
soukromníci, 2 hlasy (1,1%) Moravané, 2 hlasy (1,1%) TOP 09, 1 hlas (0,55%) NE Ilegální
imigraci, 1 hlas (0,55%) Koalice republikánů, 1 hlas (0,55%) Dělnická strana sociální
spravedlnosti. Další strany nezískaly v obci žádný hlas.

Posvícenská zábava
V sobotu 15. října proběhla tradiční posvícenská zábava. K tanci a poslechu hrála skupina
FreeBand, se zajištěním akce pomohl SDH Hluboké Mašůvky. Večera se zúčastnilo asi
120 hostů (96 platících). Máju si letos vylosovala rodina z č.p. 11, gratulujeme.

Podzimní lampionový průvod
V sobotu 5. listopadu proběhl lampionový průvod. Účastníci se sešli na Mariánském
náměstí, odkud se společně za svitu lampionů vydali Svatoňovcem do Šutrárny, kde byl
zapálen oheň a zajištěno drobné pohoštění. Krom vlídného počasí a vůně pečených
brambor a jablek se skořicí tuto pěknou podzimní akci doprovodily i vyřezané dýně z dílny
školáků místní základní školy. Děkujeme. Účast asi 70 dětí včetně dospělých.

Oslavenci v říjnu a listopadu 2016
(od 75ti let výše)
Bořilová Ludmila, 89 let, č.p. 214
Adámek Zdeněk, 82 let, č.p.134
Brázdová Pavla, 75 let, č.p. 237
Salát Josef, 77 let, č.p. 246
Vodák Milan, 76 let, č.p. 244
Slonková Anna, 76 let, č.p. 164
Krulová Růžena, 79 let, č.p. 225
Bulínová Marie, 78 let, č.p. 93
Stehlík Josef, 91 let, č.p. 74
Přichystalová Marie, 90 let, č.p. 222
Drozdová Ludmila, 75 let, č.p. 9
Hašková Jiřinka, 87 let, č.p. 229
Jeřábková Anděla, 90 let, č.p. 31
Jeřábek František, 77 let, č.p. 245

Blahopřejeme!!

Následuje přehled vybraných plánovaných akcí:

Poslední leč
Myslivecký spolek Hájek Hluboké Mašůvky zve spoluobčany na Mysliveckou leč konanou
12.11.2016 od 18.00 hodin v lázeňském hostinci, živá hudba a tombola zajištěna, vstup a
zvěřinový guláš zdarma. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Výlet do Ratiboře
Obec Hluboké Mašůvky ve spolupráci s Obcí Ratiboř si vás dovolují pozvat na jednodenní
výlet do Zlínského kraje, do okresu Vsetín, do malebné valašské obce Ratiboř. Doprava je
zajištěna zdarma, kapacita do využití autobusu, neváhejte svou účast registrovat na
obecním úřadě. Bus bude vyjíždět z Mariánského náměstí ráno v sobotu 19. listopadu
v 6:30, předpokládaný návrat asi ve 20 hodin. K akci si dále dovolujeme otisknout
pozvánku:
Vážení přátelé z Hlubokých Mašůvek,
Přijměte naše srdečné pozvání k nám do Ratiboře na Obecní zabíjačku,
která se koná 19. 11. 2016 od 11:00 na návsi.
Máme pro Vás připraven bohatý program:
- Ochutnávka zabíjačkových specialit
- Prohlídka zrekonstruované budovy obecního úřadu
- Prohlídka školy
- Exkurze v pekárně U Karolů
- Posezení na hasičské zbrojnici u cimbálu
-Vystoupení dětského souboru Kosáček
Na Vaši návštěvu se těší A ZVOU
Bc. Jiřina Sklenská, starostka a Martin Žabčík, místostarosta

Drakiáda
Tělocvičná jednota Sokol Hluboké Mašůvky a Obec Hluboké
Mašůvky vás srdečně zvou v neděli 20. listopadu od 14:00 na
drakiádu. Akce proběhne na modelářském letišti a bude doplněna
soutěžemi pro děti.

Rozsvěcení vánočního stromu
Obec Hluboké Mašůvky ve spolupráci s SDH Hluboké Mašůvky si vás
dovolují pozvat v pátek 25. listopadu od 17:00 na Mariánské náměstí,
kde proběhne již tradiční akce zahájení adventu: rozsvěcení vánočního
stromu. Společně s dětmi zazpíváme koledy a symbolicky zapálíme
svíčky, tak si je nezapomeňte vzít s sebou. Pohoštění zajištěno, výtěžek
bude opět věnován místní Základní a mateřské škole na vybavení pro
děti.

Setkání s důchodci
V neděli 27. listopadu ve 14 hodin zveme všechny naše starší
občany na „setkání s důchodci“ do sálu kulturního domu.
Společný program již tradičně doplní vystoupení dětí či živá
hudba k tanci a poslechu.
Těšíme se na vaši účast.

Na čerty za čerty
Akční skupina Poznáváme okolí Hlubokých Mašůvek si vás dovoluje pozvat na další
pravidelnou vycházku, a to k Čertově kameni. Sraz v sobotu 3. prosince v 10:00 u kostela,
plánovaný návrat asi v 15:00. Citace z FB skupiny Hluboké Mašůvky:
Cíl naší vycházky "Čertův kámen": pověst vypráví, že ho tam zanechal čert při stavbě
Běhařovického kostela, jehož stavba měla již velké zpoždění. Místní farář tedy uzavřel
smlouvu s ďáblem, že mu kostel do rána postaví, a to před svítáním než zakokrhá kohout,
ale že pak půjde jeho duše do pekla. Čerti lítali s kameny z Vysoké skály v Mašůvkách
jako diví. Když už to vypadalo, že to
stihnou, napadlo faráře kohouta
zmáčknout a ten zakokrhal před
svítáním. Čerti v tu chvíli zmizeli a
tomu, co nesl poslední, spadl kámen
na Venclově kopci do lesa, kde je
dosud, a na vršku kamene je
dokonce obtisklé čertovo kopyto.
Skutečnost je ale jiná, kámen tam
zanechala
ustupující
ledovcová
moréna v poslední době ledové asi
před 13 000 léty... Fotka kolem roku
1970.
Za organizátory Josef Buršovský a Radim Trejba

Připravuje se film o Hlubokých Mašůvkách
Obec Hluboké Mašůvky ve spolupráci se StudioBLOK Audio & Video Production
připravuje samostatný film o Hlubokých Mašůvkách. Dokument z dílny Ing. Karla Špalka
(mohli jste vidět v obci např. na promítání filmů s archeologickou tématikou 22. dubna
2016) by měl být v rozsahu asi do 30ti minut. Většina produkčních video záběrů byla
uskutečněna během tohoto roku od jara do podzimu v obci a blízkém okolí, nyní již
probíhá neméně náročná fáze studiového střihu. Dočkáme se brzy slavnostní premiéry?
Čekání si mezitím můžete zkrátit např. dokumentem Žítkovské bohyně, který odvysílala
Česká televize v rámci pořadu Folklorika 1.10. 2016 na ČT2. Doporučujeme!

Webové stránky obce – fotogalerie
Víte, že oficiální webové stránky obce prošly asi před rokem širší modernizací, a dále jsou
průběžně doplňovány a aktualizovány? Např. v sekci Fotogalerie můžete najít obrazový
přehled vybraných akcí od roku 2005 (akce jsou dále průběžně doplňovány). Zajímá vás
třeba, který rok měla chasa kroje, nebo jak jste vypadali právě vy při vítání občánků?
Podívejte se sem http://www.hlubokemasuvky.cz/fotogalerie

Z obecní knihovny
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 31. října byla schválena smlouva
o poskytnutí dotace na „Vybavení knihovny nábytkem a regály“ z programu „Program
rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016“ vyhlášeného Radou Jihomoravského
kraje. Přislíbená výše dotace je 44 tisíc Kč.

Ze školních lavic
Vážení čtenáři,
dva měsíce práce ve škole jsou za námi a v listopadu nás už čeká čtvrtletní porada a
schůzka rodičovského sdružení, přesněji 29. 11. Víkend předtím budou děti vystupovat
27. 11. ve 14 hodin v sále OÚ na setkání s důchodci a 25. 11. na rozsvěcení obecního
vánočního stromu na návsi. 13. 11. ve 14 hodin bude vystupovat škola i školka
na Vítání občánků.
3. listopadu proběhl další ze zábavných dnů ve škole a to Barevný den, tentokrát
puntíkovaný. Byla puntíkovaná promenáda, vyřezávání dýní, skládání básní, výroba
puntíkovaných balónků, navlékání korálků, focení, turnaj ve stolní hře a na závěr
puntíkovaná diskotéka.
Na 10. listopadu je objednáno 5 dětí na vyšetření zraku v mateřské škole. 21. 11.
k nám zavítá už tradičně Divadélko pro školy z Hradce Králové s Africkou pohádkou,
vybíráme 40 Kč na dítě. Ve školce vybírají p. učitelky, ve škole p. Holinska. 22. listopadu
ve škole proběhne výukový program od znojemských hasičů Hasík. Celkem bude trvat 4
vyučovací hodiny.
V předešlém měsíci jsme se 18. 10. fotili k Vánocům, a 25. 10. jako každý rok
proběhl Den nanečisto pro naše předškoláky. 11 předškoláků se přesunulo z přízemí z
mateřské školy do 1. patra do základní školy. Z čarovného klobouku si vylosovali svého
poradce, se kterým ten den pracovali v lavici. Plnili úkoly na interaktivní tabuli, na
pracovních listech a na počítačích. Navštívili obě učebny školy, seznámili se s prostředím
a učiteli ve škole. Předškoláci odcházeli plni dojmů a se samými jedničkami zpět do
školky. Za splněné úkoly získali Vysvědčení předškoláka.
Kromě této akce ještě děti zažily koncert Když zahraje harfa, kde se představilo
32 nástrojů, některé si mohly i vyzkoušet, tvořit skladby. Tak jako Divadélko pro školy, tak
i koncerty učitele hudby Mgr. Leoše Drahotského jsou už zamluveny i na příští rok.
V říjnu bylo 19., 20. a 21. ředitelské volno z důvodu závady na kotelně, od 21. již
topíme. 26. a 27. byly podzimní prázdniny, 28. státní svátek. 24. a 25. 10. zastupovala
p. Vašíčková v kuchyni.
V říjnu také začaly všechny kroužky. Na florbal v pondělí do sálu ve 13.15 hodin je
přihlášeno 12 žáků, do tanečního kroužku ve středu ve 13.15 hodin 9 dívek. Budou
jednou za 14 dní s p. uč. Kratochvílovou. Flétnu u p. učitelky Freyové má 14 žáků v úterý,
12.30 - 13.00 začátečníci a 13.30 - 14.00 pokročilí. Do kláves k p. učitelce Dokulilové bude
ve středu v 15.00 - 15.30 docházet 6 žáků. Na turistický kroužek jednou za 14 dní ve
čtvrtek bude chodit 17 žáků, opět zveme i rodiče. Ruční práce p. vychovatelky Jelínkové
jsou v pátek ve 13.30, přihlášeno je 9 žáků. Na nepovinný předmět náboženství jsou
přihlášena 2 děvčata, ve středu ve 14 hodin ve škole s p. farářem S. Vášou. Keramický
kroužek bude dle dohody s p. Krulovou, 13 žáků se rozdělí na skupiny a v době družiny
budou docházet s p. vychovatelkou. V pátek 15.15 - 16.00 chodí 4 žáci do konverzace
angličtiny, vedené p. Hasanem. V mateřské škole je 6 dětí přihlášeno do logopedického
kroužku k p. uč. Jilkové. Za vedení kroužků všem vedoucím předem děkuji. Uvažujeme
o bruslení ve Znojmě, zjistíme ještě zájem a možnosti dětí.
Pro školu máme v plánu zakoupení mikroskopu k výuce z peněz ze sběru.
Na Vánoce chceme dokoupit další hračky do MŠ, stavebnice a stolní hry do ŠD a další
sportovní potřeby jako florbalky, sítě, vesty a fitnes balony do školy ze státních prostředků
ONIV. Nové školní programy MŠ, ZŠ i ŠD schválila školská rada, taktéž výroční zprávu

za rok 2015/16. Veškeré informace najdete na našich webových stránkách. Sledujte také
fotografie z akcí, snažíme se je tam ukládat ještě týž den. Najdete tam i práce žáků, které
byly vloni odeslány do soutěže Čarovné barvy země. Letos vyšel katalog prací
a celostátní výstava prací žáků z celé republiky je nyní vystavena ve Znojmě v prostorách
budovy ZŠ Mládeže, byla už v konírně zámku v Miloticích a v rakouském Haardeggu.
Poputuje ještě do Fakultní nemocnice Brno a do Panského dvora ve Veselí nad Moravou.
V rámci projektu Malé energetické akademie, které se žáci účastní s p. uč. Dokulilovou,
budou renovovat lavičky na školní zahradě.
Každý měsíc kromě nějakého zábavného dne máme vystoupení žáků, výukový
program kulturní nebo sportovní. Tak vlastně každý týden něco. Je to někdy opravdu
náročné, ale snažíme se dát dětem to nejlepší, co můžeme, umíme a co seženeme...
Mgr. Alena Kratochvílová, ředitelka

Farní okénko:
Uzavření Svaté brány Roku milosrdenství
Znojmo – kostel sv. Kříže – 12. listopadu v 9:30 hodin růženec, sv. zpověď, v 10 hodin
mše sv. s uzavřením Svaté brány a závěrečným svátostným požehnáním.

Mikulášská nadílka pro děti
V Hlubokých Mašůvkách sv. Mikuláš přijde za dětmi do kostela v neděli 4. prosince
v 16:30 hodin.

Malé kukátko do historie slavnosti Výročí posvěcení
kostela a tradičního posvícení
Posvícení, tak jak je známe, má svůj křesťanský základ a původ od církevní slavnosti
Výročí Posvěcení kostela. Každý rok je při této příležitosti sloužena mše svatá, na
poděkování Pánu Bohu za postavení kostela našimi předky a jeho posvěcení, aby zde
mohly být konány bohoslužby k Boží oslavě. Radost pramenící z vděčnosti za to, že zde
máme posvěcený kostel, pak pokračuje i v lidské rovině vyjádřené tancem pod májí. Proto
slavení mše sv. k této příležitosti je tak základem, který nelze opomenout nebo vynechat.
Zároveň při této mši sv. je vyprošována Boží milost a Boží požehnání dalším generacím,
které mladí svojí přítomností zastupují. Proto by mladí – „zavádějící“ na této mši sv. neměli
chybět.
Když se ohlédneme do historického původu a vývoje této slavnosti Výročí
posvěcení kostela, pak zjistíme, že tato náboženská a kulturní tradice má hluboké kořeny.
Posvícení se vždy slavilo v blízkosti přesného data posvěcení kostela tam, kde toto datum
je známo. Tam, kde tomu tak není, slavilo se podle místního zvyku a tradice. Výsledkem
bylo to, že lidé v proběhu roku často cestovali a putovali na posvícení – slavnost Posvícení
kostela do okolních vesnic a farností ke svým příbuzným, přátelům apod. Protože takové
slavení a cesta trvala i více dní, těžko to nesli majitelé jednotlivých panství. Tehdejší
poddaní totiž kvůli oslavám nepracovali na polích a práce se tak zpožďovala.
Do této situace pak zasáhla císařovna Marie Terezie (1740-1780), která svým
rozhodnutím určila datum 15. října pro slavení slavnosti Posvěcení kostela tam, kde toto
datum není známé. Od té doby je posvícení nazýváno také jako Tereziánské posvícení.
Od tohoto rozhodnutí císařovny se slavilo ve většině farností a kostelů současně a tím se
také omezil pohyb poddaných kvůli této příležitosti.
Takový je jen letmý náhled do historie této slavnosti. Naší snahou v současné době
by mělo být, abychom tuto náboženskou a kulturní tradici, kterou nám předali naši rodiče a
předkové a trvající už několik staletí, zachovali nezměněnou i dalším generacím. K tomu
všem „zavádějícím“ i pořadatelům do dalších let žehnám…
P. Stanislav Váša

Historické okénko:
posvícení a zástěrková v kronice
Citace ze strany 38 z kroniky Hlubokých Mašůvek z roku 1965 kronikáře Zdeňka Bauera:
Se všemi tradičními zvyky se oslavuje v naší obci každoročně v říjnu po tři dny posvícení.
V týdnu před vlastním posvícením zvou stárek, družba a mládenci děvčata k účasti na
uskutečnění posvícenských zvyků. V sobotu večer před posvícením postaví mládenci
obřadně máji, kterou dovezli z lesa. V neděli ráno se shromáždí mládenci před hospodou,
odkud pak za zvuků hudby odcházejí pro děvčata, která se zatím shromáždila u stárkové.
Odtud odcházejí pak všichni, stárek, stárková a zavádaějící páry mládenců a děvčat, za
vedení družby do kostela. Po skončení tohoto tradičního zvyku chodí mládenci s hudbou
po obci a zvou všechny naše občany na posvícenskou zábavu. Odpoledne položí
slavnostním zůsobem věnec k pomníku padlých na Gottwaldově náměstí. Pak zahájí
vlastní veselici pod májí družba vtipnými veršovanými připomínkami a přípitky, načež se
zavádějící páry vesele roztančí. Další zábava pak následuje v sále, kde se tančí ještě
v pondělí a v úterý. Letošním družbou byl Antonín Hanzal, družstevník, stárkem Josef
Dobrovolný z Bábovce a stárkovou Jarka Hasmanová, ředitelka MŠ v Dyjákovicích, zdejší
občanka. Závádělo 16 párů mladenců a děvčat.
Taneční zábavy v r. 1965
Datum

Druh zábavy

Pořadatel

Hudba

Účast

16.1.

Ples požárníků

MJČSPO

Holba Mikulovice

210

14.2.

Maškarní ples

ČSM

Holba Mikulovice

120

27.2.

Ostatková - masopustní

MJČSPO

místní „Mašovanka“

90

28.2.

Ostatková - masopustní

MJČSPO

místní „Mašovanka“

60

1.3.

Ostatková - masopustní

MJČSPO

místní „Mašovanka“

70

19.4.

Pomlázková - velikonoční

ČSM

Holba Mikulovice

110

3.7.

Pouťová

ČSM

Holba Mikulovice

220

17.10.

Posvícenská

ČSM

Holba Mikulovice

250

18.10.

Posvícenská

ČSM

Holba Mikulovice

80

19.10.

Posvícenská

ČSM

Holba Mikulovice

150

7.11.

Zástěrková

ČSM

Holba Mikulovice

125

31.12.

Silvestrovská

místní „Mašovanka“

130

MJČSPO

Citace ze strany 174:
Kateřinská zábava
Poslední tradiční zábavou před dobou adventní bývala taneční zábava po svátku
sv. Kateřiny (25. listopadu), kdy se pořádala „zástěrková zábava“. Její organizaci měly
na starosti děvčata, každá z nich měla na sobě pěknou bílou zástěrku. Podobná zástěrka
ještě s cigaretami nebo i s lahvičkou alkoholu visela uprostřed tanečního sálu. Děvčata ji
hlídala, aby ji některý z chlapců nestrhl, protože tím by skončilo právo děvčat vybízet
k tanci chlapce („dámská volenka“). Pokud některý chlapec zástěrku strhl a děvčatům se
podařilo jej chytit, musel zaplatit výkupné v částce, na jakou děvčata cenila hodnotu
zástěrky. Současně se získanou zástěrkou ukončil vládu děvčat a obnovil právo chlapců
vyzývat děvčata k tanci. Tato zábava se dosud každoročně koná.
Připravil Zdeněk Adámek

Sportovní dění v naší obci: fotbal
Rekonstrukce fotbalových kabin: Na přestavbě fotbalových kabin je hotové zateplení
stropu, plastová okna, vchodové dveře a dokončují se vnitřní příčky. V dohledné době se
budou provádět hrubé instalace elektřiny, vodovodu a kanalizace.
Fotbalová přípravka: Přípravka ukončila podzimní část sezóny. Účast na trénincích byla
dobrá, což se odráží i na výsledcích. Tréninky na podzim na hřišti již nebudou. Dne
19. listopadu nás čeká halový turnaj v Hostimi, který pořádá Sokol Blížkovice.
Odehrané zápasy:
Tasovice - Hluboké Mašůvky 1:5
Vrbovec/Dyjákovičky - Hluboké Mašůvky 2:2
Břežany/Božice - Hluboké Mašůvky 3:4
Prosiměřice - Hluboké Mašůvky 7:4
Hluboké Mašůvky - Blížkovice 7:8
Hluboké Mašůvky - Štítary 14:1
Hluboké Mašůvky - Jezeřany 10:0
Hluboké Mašůvky - Moravský Krumlov 2:12
Hluboké Mašůvky - Dobšice 2:5
Hluboké Mašůvky - FK Znojmo bílá 2:0
Hluboké Mašůvky - FK Znojmo žlutá 3:6
Muži: Muži dokončili podzimní část ve velkém stylu – posledních 5 zápasů = 5 výher.
Rozhodujícím faktorem začal být dostatek hráčů na zápasech. Potěšující je především
předváděná kombinační hra mužstva a budeme doufat, že si ji mužstvo přenese i do jarní
části soutěže, kdy budeme hrát všechny zápasy v Hlubokých Mašůvkách.
Odehrané zápasy:
Konice - Hluboké Mašůvky 2:1
Vranov - Hluboké Mašůvky 1:3
FK Znojmo C - Hluboké Mašůvky 2:4
Grešlové Mýto - Hluboké Mašůvky 1:6
Těšetice - Hluboké Mašůvky 0:3
Pavlice - Hluboké Mašůvky 1:2
Výsledková tabulka:
1 Šatov B

9

9

0

0

52:7

27

2 Konice

9

7

0

2

26:19

21

3 Pavlice

9

6

0

3

27:20

18

4 Hluboké Mašůvky

9

6

0

3

26:20

18

5 FK Znojmo C

9

4

1

4

31:32

13

6 Štítary B

9

4

1

4

27:31

13

7 Olbramkostel

9

3

0

6

26:30

9

8 Grešlové Mýto

9

2

0

7

11:26

6

9 Těšetice

9

2

0

7

15:32

6

10 Vranov nad Dyjí

9

1

0

8

18:42

3

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