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Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
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Zastupitelé a zaměstnanci Obce Hluboké Mašůvky přejí všem spoluobčanům poklidné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2018.
Kolektiv Obce Hluboké Mašůvky
Zaměstnanci a děti ze základní a mateřské školy přejí všem hezké Vánoce a hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti, trpělivosti a radosti v novém roce 2018.
Alena Kratochvílová, ředitelka
Vážení spoluobčané, přeji vám všem klidné prožití vánočních svátků, do nového roku štěstí a
hlavně zdraví, těším se na shledanou v roce 2018.
Za SPOZ všem přeje Jitka Sabolová
Pohodové Vánoce a v novém roce úspěšný tah na branku! Fotbalový oddíl TJ Sokol Hluboké
Mašůvky přeje všem hráčům, rodičům a příznivcům pohodové prožití vánočních svátků a
vnovém roce hodně zdraví, štěstí a radosti z výsledků našich mužstev.
Zdeněk Žák
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám jménem Sdružení dobrovolných hasičů Hluboké
Mašůvky popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2018 hodně štěstí
a hlavně pevné zdraví. V novém roce vás hned zkraje zvu v sobotu 13. ledna 2018 ve 20:00
hodin do kulturního domu na hasičský ples. Těšit se můžete na bohatou tombolu, skupinu
Free-band a na vystoupení Znojemských Grácií.
Josef Kamarád, starosta SDH
Vážení čtenáři, návštěvníci knihovny a milovníci knih, přeji vám všem ty nejkrásnější Vánoce,
plné pohody, štěstí, dobrého cukroví a vánoční nálady. Přeji vám také, abyste našli pod
stromečkem nějakou zajímavou knihu. A když ji tam náhodou nenajdete, moc ráda vás přivítám
v novém roce v naší knihovně.
Martina Vaněčková
Přeji každému z vás Boží požehnání a pokojné prožití času Vánoc, ať radost z narození Ježíše
Krista zůstává naší stálou radostí. A do nového roku 2018 vám všem s radostí žehnám...
P. Stanislav Váša
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám jménem Mysliveckého spolku Hájek a výboru
Honebního společenstva Hluboké Mašůvky popřál krásné prožití vánočních svátků a mnoho
štěstí a zdraví v novém roce 2018.
Václav Bořil, předseda Mysliveckého spolku Hájek
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Pozvání na besídku a ke svařáku

:

Srdečně zveme v pátek 22.12. na vánoční besídku dětí ve škole od 16:00 a
na setkání u svařáku od 17:00 na Mariánském náměstí.
Svařák, čaj a drobné pohoštění zajištěno.

:

Oslavenci v prosinci 2017
Veselá Marie, 89 let, č.p. 144
Jelínková Marie, 80 let, č.p. 109
Vodák Karel, 87 let, č.p. 236
Dočekal Milan, 76 let, č.p. 174

:

:

(od 75-ti let výše)
Adámková Marie, 82 let, č.p. 134
Freyová Štěpánka, 93 let, č.p. 94
Krulová Miluška, 80 let, č.p. 223

Blahopřejeme!

Ohlédnutí za rokem 2017

:

Pozorný čtenář sice mívá dobrý přehled o všech událostech, které se v obci seběhly, ale přesto
dovolte, abychom alespoň ty hlavní v určitém přehledu připomněli. V Hlubokých Mašůvkách žilo
k 1. lednu 2017 celkem 800 obyvatel. K dnešnímu dni žije v naší obci 802 obyvatel, z toho je 417 mužů a
385 žen, jejich průměrný věk je 41,33 roků. Během roku se narodilo v našich rodinách 6 dětí, z nichž byli
3 chlapci a 3 děvčata. Manželům Kačerkovým syn Martin, slečně Školové syn Jáchym Holinsky, paní
Blažíčkové dcera Eliška Trnková, manželům Vozábalovým dcera Adéla, slečně Nečasové dcera Stella
Illa Mlátilíková a slečně Tůmové syn Erik Turčanik.
Do naší obce se k trvalému pobytu přihlásilo 18 občanů, odstěhovalo se 12 obyvatel. Z našich
řad odešlo 11 občanů. Byli to paní Marie Slonková, paní Božena Dohnalová, paní Bohumila Plíšková,
paní Ludmila Dalibová, pan Josef Brázda, pan Zdeněk Bořil, paní Františka Bořilová, paní Marie
Kelčová, paní Marie Vítková, pan Cyril Benada a pan Oldřich Tvrdý.
V obci máme celkem 200 občanů starších 60 let. Nejstaršími občany jsou: pan Stehlík Miroslav
93 roků a paní Freyová Štěpánka 93 roků. Sňatek v tomto roce uzavřeli: Dohnal Karel a Kráčmarová
Dana, Soukup Marek a Swobodová Jarmila, Vozábal Filip a Kuřitková Zuzana, Jilková Blanka a Dvořák
Miroslav, Petrželka Martin a Stehlíková Jana, Křivánek František a Kalinayová Marcela, Kniknerová
Lucie a Jelen Karel.
Ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti jsme navštívili všechny občany při jejich
kulatých životních výročích. Je potěšitelné, že jsme i v tomto roce dodržovali vžité kulturní, společenské
tradice a sportovní akce. Připomeňme si alespoň některé, které se v letošním roce podařilo uskutečnit.
V lednu uspořádalo Sdružení dobrovolných hasičů tradiční hasičský ples, který navštívilo 144
platících návštěvníků, kteří se dobře bavili s hudební skupinou FREE BAND. Pořadatelé díky sponzorům
připravili velmi bohatou tombolu, o kterou byl značný zájem, takže se prodalo tisíc losů.
V sobotu 28. ledna uspořádala TJ Sokol za podpory Obce Hluboké Mašůvky hokejové sportovní
odpoledne na místním rybníku. Účastníci se mohli zahřát nejen pohybem, ale i čajem nebo svařeným
vínem. Po delší odmlce se v letošním roce opět konal sportovní ples, který připravili členové TJ Sokol
Hluboké Mašůvky. I na tomto plese byla bohatá tombola.
25. února se konal tradiční masopustní průvod vesnicí za doprovodu kapely MINET. Večer
pokračoval masopust taneční zábavou v sále kulturního domu. Zúčastnilo se dvacet masek. Byla
připravena tombola a vyhlášena nejlepší „maska“. Hrála hudební skupina DUO CARMEN.
Rodičovské sdružení ve spolupráci s místní školou uspořádalo v březnu dětský maškarní
karneval, kterého se zúčastnilo na osmdesát dětí v maskách, jejichž zábavě s tancem a různými
soutěžemi přihlíželo 107 dospělých účastníků.

Velmi zdařilou akcí bylo premiérové promítání dokumentu natočeného Studiem BLOK s názvem
Krajem Hlubokých Mašůvek, kterého se zúčastnil také jeho tvůrce ing. Karel Špalek a archeolog
Doc. PhDr. Martin Oliva, s nimiž byla uspořádána zajímavá beseda. Po projekci a besedě s autory
následovala degustace vzorků vína, které poskytl ing. Josef Dobrovolný.
V druhé části promítl p. Petr Grégr dokument s názvem Návraty do minulosti, který natočil
v minulých letech při různých akcích a zpracoval některé staré dokumenty, které se o naší obci
dochovaly. Akce se zúčastnilo na 120 hostů z obce i blízkého okolí. Dokument je k vidění na internetu.
TJ Sokol Hluboké Mašůvky a Obec Hluboké Mašůvky pořádaly 30. dubna již druhý ročník pálení
čarodějnic na fotbalovém hřišti. Pro děti byla připravena čarodějná stezka, při které měly u kouzelných
bytostí plnit úkoly. Celkově si stezku prošlo 54 dětí a na hřišti je čekala sladká odměna a špekáček na
opečení. Akce, které přálo také počasí, se všeobecně líbila.
V neděli 14. května se v sále kulturního domu konala oslava Dne matek. Po proslovu starosty
obce se programu ujaly děti mateřské a základní školy, které předvedly zdařilá vystoupení. Pro
návštěvníky připravilo vedení školy výstavku prací žáků.
26. května se shromáždili dospělí a děti na Mariánském náměstí, odkud se vydali Svatoňovcem a
po Rudlické silnici do Čížovek, kde u šutrárny byla připravena vatra. Akce se zúčastnilo asi osmdesát
dospělých a dětí, bylo zajištěno drobné pohoštění. Kromě reprodukované hudby vystoupila taneční
skupina Singles, která předvedla country tance.
20. června přijela do naší obce skupina patnácti turistek ze sudetské menšiny, které se při
procházce seznámily s poutním areálem a v Lázeňském hostinci při přátelské besedě zhlédly dokument
KRAJEM HLUBOKÝCH MAŠŮVEK. 24. června se konala poznávací akce „povídání o bylinkách
v přírodě“, zúčastnilo se 12 dospělých a 2 děti.
V neděli 25. června se konala tradiční hasičská akce: O pohár starosty obce. Naši borci
vybojovali skvělé druhé místo. Na tuto akci navázal již pravidelný dětský sportovní den. TJ Sokol
Hluboké Mašůvky ve spolupráci s Obcí Hluboké Mašůvky zajistily akci asi pro 100 dětí.
Spolu s dětským sportovním dnem je pravidelně zahajována sezóna provozu koupaliště. Příprava
areálu se jako obvykle neobešla bez „drobných“ komplikací, ale s týmem zaměstnanců obce bylo
provedeno vše tak, aby koupaliště bylo včas otevřeno. Provoz bufetu letos zajišťoval p. Dunaj, Hospoda
Sklípek.
V sobotu a neděli 1. a 2. července se konala v naší obci tradiční Hlavní pouť. Zvýšenou rušnost a
dopravu pomáhalo již od pátku zajišťovat dopravní značení a bezpečnostní agentura. Před akcí byla mj.
opravena podpůrná zeď pod kostelem, která byla již v havarijním stavu. Pouťové atrakce pro děti zajistila
firma LUNAPARK. V sobotních nočních hodinách jsme na „spodním“ náměstí mohli slyšet lidové písně,
v klubu Boomerang pak třicetileté výročí oslavila skupina Kraken a kulturní program do pozdních hodin
doplnila i skupina Free Band tradiční pouťovou zábavou v kulturním domě.
10. srpna navštívila naši obec delegace francouzských hostů, a to profesor Marty z La Rochelle –
rodiště Raduita de Souches, zakladatele našeho kostela a lázní a novinář z pařížských listů. Po
prohlídce kostela se vydali k Lurdské jeskyni a ke Svaté studni. Zdařilou návštěvu naší obce zakončili
v Lázeňském hostinci, kde zhlédli dokument Krajem Hlubokých Mašůvek.
V sobotu 2. září se na koupališti konalo rozloučení se sezónou 2017. Pro děti byly připraveny
balónky a špekáčky. Hudbou akci doprovodil DJ Džony Vokurka. Další týden pokračovalo povídání o
bylinkách vycházkou do přírody našem okolí.
Po jednoleté pauze, kdy se v minulém roce nepodařilo uskutečnit posvícení s tradičním
zaváděním, mělo letošní posvícení obvyklý průběh. Bylo zahájeno taneční zábavou již v pátek, další
zábava se konala v sobotu, kdy se zavádějící představili v krojích, stejně jako i v neděli, kdy se zúčastnili
bohoslužby v kostele, pochůzky po vesnici i odpoledního setkání pod májí. Z 20 zavádějících bylo ale jen
sedm domácích.
Další akce se konaly v měsíci listopadu, a to Drakiáda na letišti MODEL CITY, Lampiónový
průvod s Dýňovou stezkou, kdy jsme se letos vydali na nově budované sportoviště Na Nivách. Také
v posledním měsíci letošního roku jsme se setkali s občany na rozsvícení vánočního stromu.

Všechny události jsou zaznamenávány v obecní kronice a v obsáhlé fotodokumentaci. Během
roku byly uspořádány výstavy fotografií, zájemci si mohou prohlédnout i trvalou výstavu výtvarných děl
našich rodáků a příznivců, která je umístěna v I.poschodí Obecního úřadu. Kroniky je možno
prohlédnout v Obecní knihovně.
Během roku byly některé akce zveřejněny ve Znojemském týdnu, ve Znojemsku a ve
Znojemském deníku Rovnost, kde bylo publikováno celkem 39 příspěvků se 49 fotografiemi. Do kulturně
společenského života patří také činnost Obecní knihovny, která byla v loňském a letošním roce nově
vybavena, uspořádán knižní fond, kde je čtenářům k dispozici 3 200 svazků a dvě periodika. Knihovnicí
je Martina Vaněčková, knihovna i s možností práce na internetu je otevřena vždy v sobotu od 13 do 15
hodin.
Pokud se týká náboženského života, připomeňme konání měsíčních poutí každou první sobotu
v měsíci, kdy sem přijíždějí poutníci. Farní úřad ve spolupráci s obcí zajistil konání Tříkrálové sbírky,
kterou provedlo osm skupinek koledníků, vybrali celkem 12 187 Kč. O všech akcích, pořádaných
farností, jsou občané informováni každý měsíc ve Farních dopisech. Vzpomeňme pouze zářijové
Triduum s názvem „Společně na cestách Evropy“, které bylo uspořádáno ve spolupráci s obcí a na němž
se aktivně podíleli členové Sdružení dobrovolných hasičů a pěveckým vystoupením také naše škola.
Ze sportovní činnosti v naší obci připomeneme, že družstvo TJ Sokol Hluboké Mašůvky hraje ve
IV.A třídě, kde se v sezóně 2016/17 umístila na 3. místě. Se střídavými úspěchy hrají také naši nejmenší
v soutěži starší a mladší přípravky. Jak jste si zřejmě také povšimli, v letošním roce byly vybudovány u
hřiště nové kabiny, které budou dokončeny v příštím roce.
21. června se v Hlubokých Mašůvkách uskutečnil první ročník Olympijského běhu. Účastnilo se
ho 68 dospělých běžců a 62 dětí. Akci pod vedením Zdeňka Žáka organizačně podpořila TJ Sokol
Hluboké Mašůvky ve spolupráci s Obcí Hluboké Mašůvky.
O všech významných událostech naší obce jste informováni prostřednictvím Mašůveckého
zpravodaje, který letos vyšel celkem devětkrát. Pokud máte k jeho obsahu jakékoliv návrhy, můžete je
sdělit Obecnímu úřadu.
Prostřednictvím Zpravodaje jste také podrobně seznamováni s činností naší školy. Proto pouze
připomeneme, že mateřskou školu navštěvuje 24 dětí, základní školu v 1. r. - 5, ve 2. r. - 9, ve 3. r. – 3,
ve 4. r. - 10 a v 5. r. - 1 žák, celkem ve 2 třídách je to 28 žáků. Naše děti se podílely vystoupením na
všech akcích, které se letos v obci konaly.
Školní jídelna při zdejší škole připravuje stravu nejen pro děti mateřské a základní školy a její
pracovnice, ale obědy odebírá také 21 našich občanů.
Naši obec spravuje devítičlenné zastupitelstvo, které projednávalo všechna důležitá opatření
týkající se obce. V letošním roce byly provedeny tyto hlavní akce (některé z nich si připomeneme ještě
ve zvláštní obrazové příloze Zpravodaje - fotografie ve vysokém rozlišení naleznete na webových
stránkách obce):
- Budování sportoviště na školní zahradě, víceúčelové plochy Na Nivách
- Těžba dříví na Kalvárii, údržba lesního porostu v Lurdské jeskyni
- Pořízení nových laviček na Mariánské náměstí, oprava zídky pod kostelem
- Opravy vozovek Za Rybníky a U Trafa (směrem Na Sady)
- Pořízení aktualizovaných leteckých snímků obce
- Zakoupení dvou tabulí ukazujících rychlost vozidel – pro zvýšení bezpečnosti
- Řešení obnovení provozu Pošty – úprava chodby, provozní místnosti, projednání zahájení
obnoveného provozu (od ledna 2018)
- Úpravy sálu kulturního domu, budování kuchyňky u sálu, zakoupení jídelních souprav
- Pořízení přístřešku u autobusové zastávky u č.p. 120

Čerpáno ze čtení na Setkání s důchodci, připravil Zdeněk Adámek
Vaše podněty a dotazy můžete zasílat na email: zpravodaj@hlubokemasuvky.cz
Vydává OÚ Hluboké Mašůvky (cca 350 ks), zpracoval: Zbyněk Frey, korektury: Zdeněk Adámek

Tříkrálová sbírka

Masopustní rej masek

Velikonoční hrkání

Hasičská soutěž “O pohár starosty obce”

Den matek v sále kulturního domu

Májový průvod do šutrárny

Hlavní pouť

Triduum, pietní setkání

Vítání občánků

Tradiční posvícení

Výřad slovené zvěře

Setkání s důchodci

Těžba napadeného dřeva na Kalvárii

Těžba napadeného dřeva na Kalvárii

Údržba porostu na Kalvárii

Údržba porostu na Kalvárii

Oprava zídky pod kostelem

Oprava zídky pod kostelem

Budování hřiště na školní zahradě

Budování hřiště na školní zahradě

Rekonstrukce fotbalových kabin

Víceúčelová plocha Na Nivách

Oprava silnice U Trafa

Oprava silnice Za Rybníky

Více fotografií ve vysokém rozlišení naleznete na webových stránkách obce
http://www.hlubokemasuvky.cz/prezentace

