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zpravodaj
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.

:

Úvodník



Josef Buršovský 
:

Vážení spoluobčané, milí čtenáři! Léto skončilo a podzimní počasí nás již začalo pěkně trápit.
Letošní podzim rozhodne o budoucnosti obce na další 4 roky, a tak je toto číslo speciálně
věnováno volbám do zastupitelstev obcí. Vy občané budete mít možnost rozhodnout, kdo vás
bude zastupovat a snažit se prosazovat vaše připomínky a přání ve prospěch celé obce.
Nezapomeňte přijít a podpořit své favority hlasem ve dnech 5. a 6. října.
Předseda Kulturního výboru obce

:

Zprávy ze správy

Zbyněk Frey 

:

Dobrý den všem. V letních dnech mi připadá, jak kdyby čas plynul tak nějak rychleji. Zatím co
v těch sychravých si často přejeme, aby zima byla už za námi, za létem se někdy až
s překvapením otáčíme, kam se zase podělo... Proto mi dovolte výběrem připomenout činnosti,
které se za dobu od vydání minulého čísla zpravodaje v obci udály.
V kultuře: proběhla Hlavní pouť a s ní nově jarmark řemeslné výroby jako “nulté číslo
s podtitulkem Stará škola”. Obě akce se myslím povedly, jestli bude společná chuť uspořádat tu
druhou zmiňovanou znovu, a to první pravidelný Jarmark řemeslné výroby v Hlubokých
Mašůvkách, uvidíme dle chuti organizátorů. Společně jsme si prožili zahájení sezóny koupaliště,
měli jsme možnost se účastnit jeho zakončení pro dospělé i rozloučení s prázdninami pro děti
(pro nepřízeň počasí konané v Kulturním domu). V září pak proběhlo pietní setkání “Triduum”,
procesí k Památníku osvobození. Nejen u výše jmenovaných akcí bych chtěl poděkovat za
pomoc ze strany Kulturního výboru obce, nového orgánu zastupitelstva, který jsme společně
koncem jara iniciovali. Kulturní výbor si vzal za zodpovědnost i vydávání Zpravodaje. Doufám,
že se z tohoto média tak stane ještě vyhledávanější zdroj podnětů a informací pro vás.
Ze stavebních akcí: po dokončení vydláždění chodníku u Pelánova kopečku jsme
pokračovali pracemi kolem hlavní silnice směrem k rybníku, ale i na hřbitově. Aktuálně
opravujeme ještě úsek dlažby na křižovatce do Svatoňovce. Dále jsme zahájili opravu
komunikací Na Kopci (I.etapa), zde prosím očekávejte v průběhu října průběžné uzavírky a
větší výskyt stavební techniky. Nakonec jsme nezapomněli ani na instalaci nových odpadkových
košů se sáčky na psí exkrementy a zahájili jsme přípravné práce na akci: oprava dvoru
Kulturního domu, kde doufám vznikne již letos pěkné zázemí nejen pro mládež. A dále jsme se
věnovali i 
veřejné zeleni: proběhla další průběžná těžba v lese, krom uliček v obci jsme
pravidelnou údržbu věnovali i zeleni Na Prundráku, v Údolní Nivě a U Rybníka.
Na závěr mi dovolte vás pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva obce, poslední
v tomto volebním období, a to v termínu 2.října, tedy v úterý, od 19 hod. v sále Kulturního domu.
Všem přeji krásný podzim a těším se na společné babí léto v Mašůvkách.
Starosta obce

: Sezóna koupaliště úspěšně ukončena

:

Sezóna na koupališti byla letos úspěšná. Díky změnám ve způsobu cirkulace filtrace vody a
také velice teplému počasí se nám dařilo držet teplotu vody kolem 26 stupňů Celsia. Díky vyšší
teplotě nám stoupla náročnost na chemickou údržbu vody, ale vše se nakonec podařilo vyřešit.
Doufáme, že jste si koupaliště pořádně užili a stejně jako my se těšíte na příští rok.

: Podzimní svoz velkoobjemového odpadu

:

Pravidelný podzimní svoz velkoobjemového odpadu je letos
naplánován od pondělí do středy 1. až 3. října. Žádáme občany,
kteří chtějí nechat vyvézt svůj velkoobjemový odpad, aby jej
nachystali před dny svozu před svoje nemovitosti. Děkujeme za
spolupráci.

: Volby do zastupitelstev obcí 2 0 1 8

:

Volby do zastupitelstev obcí 2018 se nezadržitelně blíží a už 5. a 6. října budeme rozhodovat,
kdo příští 4 roky povede naši vesnici. Kulturnímu výboru nestačil výčet jmen a povolání na
kandidátkách obou dvou sdružení, chtěli jsme vědět trochu víc. Vyzvali jsme všechny kandidáty
skrze své lídry na kandidátce, aby vám voličům odpověděli na dvě jednoduché a krátké otázky.
1. Proč kandidujete do zastupitelstva obce Hluboké Mašůvky?
2. Čeho chcete dosáhnout jako zastupitel obce Hlubokých Mašůvek?
Kandidáti do zastupitelstva obce Hluboké Mašůvky sdělili svým voličům:
OBNOVA HLUBOKÝCH MAŠŮVEK
1. Bc. Zbyněk Frey(42 let, starosta obce)
1. Do zastupitelstva obce kandiduji, protože si myslím, že je důležité být ochotný nést
osobní zodpovědnost za rozhodnutí, které se týkají naší krásné obce. A tím i mne a mé
rodiny, sousedů a přátel. Proto jsem si již před osmi lety řekl, že nestačí jen mluvit.
2. Jako zastupitel bych především rád pomohl jednotlivcům i komunitě. Rád bych společně
dokázal, že když je vůle táhnout pro dobrou věc za stejný provaz, že může být život na
vesnici ještě hezčí. A zároveň bych rád dohlédl na to, aby osobní záměr jednotlivce
nepřevážil nad zájmy společnosti.
2. Jiří Vystrčil (66 let, důchodce)
1. Získal
jsem zkušenosti z prvního volebního období, udělal jsem si obrázek
o zastupitelích a vzhledem k tomu, že razím heslo “věk je jen číslo”, jdu do toho znovu.
2. Moje dílčí vize - pracovat poctivě, slušně jednat, vše řešit v souladu se zákony této
republiky a dále rozvíjet obec v souladu s přáním občanů. Hlavní vize - dobře hospodařící,
transparentní a občanům otevřená obec.
3. Alena Tondlová(40 let, administr. a spisová pracovnice)
Tak moje odpověď je na obě otázky stejná a zní: Vzhledem k tomu, že mi není lhostejný
život a dění v naší obci, rozhodla jsem se zapojit ještě aktivněji do rozhodování
o budoucnosti naší vesnice a svou prací přispět k jejímu růstu a rozkvětu.

4. Mgr. Andrea Hellmanová (41 let, speciální pedagog - logoped)
1. Vzhledem k tomu, že jsem měla již jednou příležitost podílet se na chodu obce, být její
součástí a zajímá mě vše, co se kolem obce děje, tak právě z tohoto důvodu kandiduji ještě
jednou za OHM do zastupitelstva obce.
2. No a čeho chci dosáhnout? Především se budu snažit dodržet dlouhodobý plán rozvoje
obce, držet se programu, který jsme občanům Hlubokých Mašůvek jako kandidáti za OHM
předložili.
5. Jiří Dvořák(61 let, technik)
1. Chtěl bych pomoci při prosazování programu sdružení OBNOVA HLUBOKÝCH
MAŠŮVEK, myslím si, že volební program OBNOVY je pro naše občany pokračováním
skvělých výsledků, kterých v obci bylo dosaženo v minulém volebním období. Je třeba
v dobře nastaveném systému pokračovat a nepolevit.
2. Podílet se na rozvoji obce, její prezentaci v rámci její minulé i současné historie, která je
velice bohatá a někdy se mi zdá příliš upozaděná, nejsme jen poutní místo, Mašůvkami bez
nějaké skromnosti procházela historie od pravěku až po dnešní dny. Její prezentací
dosáhnout většího povědomí o naší obci nejen v regionu, což přinese dobré podmínky pro
větší rozvoj a zájem o naši obec. Je ještě spousta problémů, které tíží naše občany, chci být
u toho, aby se řešily úsporně, bez výmluv a v co nejkratším čase. Aby veškeré aktivity
obecního zastupitelstva sloužily k zvelebení obce a spokojenosti našich občanů.
6. Martin Joura(43 let, OSVČ)
1. Za minulá dvě volební období udělalo zastupitelstvo velký kus práce. Po svém případném
zvolení se budu opět snažit přispět k tomu, aby se naše obec i nadále tímto tempem
rozvíjela.
2. Chtěl bych být při rozhodování o budoucnosti obce a investicích, dosáhnout toho, aby byl
výsledek prospěšný všem obyvatelům Mašůvek a ne pouze několika jednotlivcům. Mluvím
otevřeně, nic nezatajuji, k rozhodování přistupuji svědomitě a naslouchám názorům občanů.
7. Ivo Bořil(40 let, podnikatel)
1. Kandiduji, protože Mašůvky jsou moje srdcová záležitost a prostě mně na nich záleží.
2. Docílit chci "světlých zítřků".
8.Ing. Jiří Malec (52 let, podnikatel)
1. Protože mi Hluboké Mašůvky a jejich obyvatelé nejsou lhostejní. Snažil jsem se a
snažím, s jednoznačným ohledem na potřeby a názory Vás, spoluobčanů, chovat se
k „naší“ obci jako by byla „z části moje“. Protože ke svému se člověk chová nejohleduplněji
a nejlépe. Jsem přesvědčen, že tento přístup do „malé“ komunální politiky patří.
2. Kromě splnění všech plánovaných bodů Plánu investic obce na roky 2016 až 2020 a
všech bodů programu Sdružení nezávislých kandidátů Obnova Hlubokých Mašůvek také
toho, aby se většina spoluobčanů chovala k naší obci a jejímu majetku, alespoň v nejbližším
okolí svého bydliště, jako ke „svému“. Pak budou Mašůvky čisté a upravené vzkvétat.
Budeme se na ulici více potkávat a snad přemůžeme lhostejnost a závist, které se mezi nás
vkradly. A hlavně, abychom se cítili všichni v Hlubokých Mašůvkách dobře a spokojeně.
9. Ing. David Matoušek (39 let, vedoucí údržby)
1. Rád bych se podílel na rozvoji a obnově obce.
2. Zvýšení dopravní bezpečnosti, zlepšení vzhledu a čistoty obce. Modernizace dětských
hřišť a vyšší podpora školy.

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ HLUBOKÉ MAŠŮVKY
1. Ladislav Vaněk(61 let, OSVČ)
1. Kandiduji do ZO, protože chci, aby se dodržovaly platné vyhlášky, zákony této země. Aby
nedocházelo k financování developerského projektu firmy CMW za obecní peníze, které se
mají využít pro občany a ne pro firmu, která zde nemá ani sídlo a není plátcem daní v naší
obci.
2. Chci dosáhnout rovného přístupu k občanům, netřídit občany na sympatizanty a občany
dotěrné, otravující se svými požadavky.
2. Pavel Švarc(53 let, sanitář)
1. A proč to nezkusit a neudělat něco pro obec?
2. Aby se zlepšilo řešení problémů v naší obci.
3. Miroslav Jelínek(54 let, elektrikář)
1. Chci se aktivně podílet na řešení problémů v obci.
2. Zlepšit stav infrastruktury a kladu důraz na ekologii.
4. Dominik Holinsky(28 let, OSVČ)
* z rodinných důvodů do uzávěrky nezastižen
5. Václav Vrána(42 let, opravář)
1. Kandiduji, protože mi není lhostejné, co se v obci děje a koná a rád každému pomůžu…
2. Nechci psát coby kdyby, protože si myslím, že mne lidé znají. Proto bych chtěl
zastupovat občany a řešit jejich problémy.
6. Petr Blecha(37 let, sanitář v nemocnici)
1. Můžu rozhodovat o budoucnosti svých dětí... Volím podle svého názoru, podle toho,
o čem jsem přesvědčen, že je správné.
2. Nehodlám být tím, kdo vykřikuje od stolu u televize nebo hospody, že někdo něco dělá
špatně. Jsem rozhodnutý ukázat a vyjádřit svůj názor, spolurozhodovat a společně hledat
nejlepší řešení.
7. Ing. Hana Stärzová(57 let, učitelka)
1. Chtěla bych se zapojit hlavně do akcí týkajících se životního prostředí.
2. Chtěla bych dosáhnout toho, aby se tyto akce dokončovaly (např. kácení a úklid klestí
v lesíku) nebo se při nich nepostupovalo zmatečně (výsadby nových stromů uprostřed léta a
jejich následné uschnutí).
8. Pavel Stärz(68 let, OSVČ)
1. Chtěl bych se aktivně podílet na dění v obci.
2. Chtěl bych dosáhnout, aby se při realizaci akcí postupovalo podle platných právních
předpisů a vyhlášek.

:

P o s v í c e n í a zábava se skupinou FreeBand

Letošní tradiční posvícení se bude konat v termínu 20. - 21.10.2018.
Stárkem bude již potřetí Josef Veselý a stárková bude poprvé Aneta
Nevímová. Večerní zábava se uskuteční v sobotu 20. října od 20:00 v sále
kulturního domu. K tanci a poslechu vám zahraje skupina FreeBand.
Ve vesnici a pod májí bude hrát kapela Venkovanka. Těšíme se na
společný večer a tradiční setkání pod májí.

:

:

O s l a v e n c i v září a říjnu 2018
Bulín Antonín, 79 let
Brázda Jan, 76 let
Karlová Vlasta, 82 let
Sklenářová Ludmila, 75 let
Ternény Eugen, 78 let
Řiháčková Miloslava, 81 let
Slonková Rudolfa, 75 let
Krejčí Jan, 86 let

(od 75 ti let výše) :


Brázdová Pavla, 77 let
Petrželka František, 75 let
Krulová Růžena, 81 let
Stehlík Josef, 93 let
Drozdová Ludmila, 77 let
Jeřábková Anděla, 92 let
Pšejová Marta, 75 let

Blahopřejeme!
:

Události před 100 roky 
(závěr)

Zdeněk Adámek

:

Tak jako v r. 1916 panovalo počasí většinou chladné a deštivé, tak naopak v r. 1917 bylo skoro
katastrofální sucho, s jakým se jen ve starých záznamech shledáváme (pravé to „válečné“
sucho), následkem čehož polní úroda byla špatná, hlavně slámy, jetelů a brambor bylo málo.
Následkem klesání výroby cukru prodával se med v r. 1916 kilogram po 4 K, v r. 1917 již za 10,
13, 17, 20 K.
V zimě 1917/18 nepanovaly sice tak tuhé mrazy jako minulé zimy, ale zato napadlo
mnoho sněhu, což mnoho let nikdo nepamatoval. Sníh počal padati před vánocemi a
s občasným padáním zůstal ležeti v lednu, takže se znovu po mnoha letech sáně mohly
uplatnit.
Od 10.XI. – 15.XII. byla vypsána VII. rakouská válečná půjčka. V obci naší byl ponejprv
předepsán kontingent 28 000 K, který musel býti sehnán. Dne 21. října 1917 bylo pořádáno
v hostinci p. J. Karla divadlo (veselohra „Kašpar doktorem“), před nímž odpoledne a pak po
divadle byla taneční zábava, a to první opět po tříleté přestávce povolená. Nával z místa i okolí
byl ta veliký, že by jablko nebylo propadlo. Vybráno bylo 500 K, obnos byl zaslán Fondu pro
vdovy a sirotky, Matici Znojemské, Červenému kříži, Ústřední Matici školské v Praze. Dne
2.XII.1917 pořádán jako dřívější léta VII. Dětský den, sbírka vynesla 48,50 K.
Na popud pana c.k. okr. školního inspektora z Jevišovic p. St. Maráka byla ve zdejší obci
zřízena na podzim r. 1917 odbočka spolku „červeného kříže“, která měla 25 členů, k této místní
odbočce přistoupila i obec Plenkovice se 14 členy.
Dne 8. února 1918 náhle zemřel ve stáří 53 let, raněn mozkovou mrtvicí,
vdp.
P. František Nevosad, který v té době již třetí rok pomáhal vyučovat ve II. třídě. Ještě celý
den 8.
února vyučoval, nikdy předtím nestonal a „přece ještě téhož dne sklátila ho smrt
v předčasný hrob“. Zesnulý těšil se kypícímu zdraví, měl zvučný hlas, energickou povahu a žil
jenom svému povolání. Pohřeb se konal za účasti okolního kněžstva i učitelů, jeho tělesné
pozůstatky byly vyprovozeny školními dětmi s truchlícím davem ke kapli sv. Trojice (u kovárny),
odkud jel pohřební vůz dále do Třebíče, kde byl zesnulý pochován po boku svých rodičů. Pro
své zásluhy o zvelebení kostela byl jmenován čestným občanem zdejší obce, kde působil
dvacet roků, jeho cílem bylo v r. 1905 vysázení lip na Úlehle. Dle nejlepších svých sil
podporoval vždy školu a autoritu učitele před dětmi i rodiči hájil vždy neúprosně.
Ve dnech „Ochrany kojenců“ od 9.do 12.května 1918 pořádána byla sbírka školních
dítek po domech u známých dobrodinců, která vynesla 25,90 korun, k tomu přidáno 40 korun
zvýnosu divadla. 12. května sehrána v hostinci p. Josefa Karla č.p. 120 hra „Lumpacius

Vagabundus“, v níž hlavní roli předvedl starosta obce Jan Prinz. Po zemřelém P. Frant.
Nevosadovi jmenován zdejším farářem dp. P. Jan Hanáček, dosavadní farář v Jevišovicích.
(Poznámka: Později jmenován děkanem a konzistorním radou, v Hlub. Mašůvkách působil až
do r. 1946, zemřel 24.2.1948, pochován byl v Lulči.). V červnu 1918 bylo upsáno v obci na VIII.
rakouskou válečnou půjčku 26 550 K. Během roku 1918 sehráli zdejší divadelní ochotníci čtyři
divadelní představení v hostinci p. Josefa Karla za vedení správce školy, dva výlety zdejší
omladiny do Hájku (s taneční zábavou) a jednu zábavu v hostinci p. Ferd. Vocilky. Z výtěžku
těchto akcí a sbírky po obci bylo odesláno: Na stavbu Národního divadla v Brně 1 000 K,
Znojemské Matici 500 K, Českému srdci 500 K, Červenému kříži 200 K. Tyto dary ze zdejší
chudé obce byly uveřejněny a kvitovány v novinách „Ochrana“ a „Lidový deník“. Z toho je vidno
(jak uvádí pisatel kroniky), že zdejší obec i za války pamatovala na národní potřeby, které jako i
dřívější léta štědře podporovala, takže mohla být za vzor i sousedním mnohem bohatším obcím.
Hrozná lítice válečná, která strhla sebou do svého víru celý svět a všechna plemena
lidská a vyžádala si za oběť miliony životů lidských, schýlila se v měsíci říjnu 1918 ku svému
konci. Říše Rakousko-Uherská a Německá se proti všemu očekávání rozpadly a proměnily se
na velkou řadu samostatných států, republik. Mocní současní vladařové světa: car, císaři,
králové atd. zmizeli v propadlišti dějin, neboť vyšší spravedlnost pronesla tu svůj přísný soud na
viníky, kteří světovou válku zažehli, kteří ve svém pyšném sebevědomí chtěli si podmaniti svět a
jámu, již mu kopali, do níž však ku konci sami padnouti museli.
Kronikář obce

:

Ze školních lavic



Alena Kratochvílová 
:

Vážení čtenáři,
je za námi první měsíc školního roku, proto bych vás ráda informovala o dalších aktivitách
školy.
Do zahájení 3. září jsme měli plné ruce práce dokončit úpravy ve škole. Na školní zahradě
proběhly nátěry a renovace, děkujeme obci, vše máme i vzorně posečeno.
V obou třídách mateřské školy jsou nové hračky, povlečení, polštářky a deky dokoupeny.
Paní učitelky každoročně obměňují výzdobu školky, nové značky pro děti. Ve vestibulu se
starají o výzdobu. Obě paní učitelky Jilková a Dvořáková pracují s dětmi v oblasti logopedické
prevence a nápravy. Pro logopedické chvilky budeme opět v tomto školním roce využívat
obecní knihovnu, kde máme zbudovaný koutek pro děti. Pro tento školní rok má MŠ zapsáno 32
dětí, stále ještě je 8 míst volných. V průběhu roku většinou ještě děti přibudou, proto
nakupujeme a připravujeme pro více dětí, než je zapsaných.
Na školní rok má MŠ naplánováno spoustu pěkných akcí, na webu je jako vždy
uveřejníme a fotografie vám zprostředkujeme. Předškolních dětí je 10. Budeme jezdit opět do
divadla, začínáme v listopadu. Na divadlo vybíráme 550,- Kč i s dopravou, bude 5 představení,
jezdit budeme opět objednaným autobusem. V základní škole je dokoupen materiál pro školní
družinu, obě třídy školy i kancelář, vše opět nově utříděno a uklizeno. Děkuji paní Holinske a
Bořilové za vzornou přípravu školy o prázdninách. Ve školní kuchyni jsou nová výdejní okna a
nerezový regál na nádobí. Děkuji paní Szczurkové za vzornou přípravu školní kuchyně.
V obou třídách školy i školky je nyní nový nábytek, stoly učitelů, úložné boxy, letos nový
koberec ve třídě u klavíru, který byl koupen ze sběru. Moc děkujeme. Pomůcek pro vyučování a
materiálu máme dostatek, nakupujeme ho průběžně. Každý rok se snažíme ve škole vytvořit
něco nového, atraktivního. Ve škole vzorně připravily třídy paní vychovatelka Jelínková, paní
učitelka Ryšková a paní učitelka Hanzalová Freyová. Moc děkuji.
Ve třídách jsou uloženy pomůcky pro jednotlivé předměty, učitelky i žáci je mají po ruce a

lépe se využívají než ve společném kabinetě. V kabinetě zůstává pouze prostor pro objemné
pomůcky a zázemí pro p. Holinskou, která se zde stará i o archiv účetnictví. V kanceláři je
zázemí pro 4 učitele a dva počítačové kouty. Jeden pro ředitelku a jeden pro učitele s veškerou
technikou ke kopírování, skenování, fotografování a přístupem k internetu. Před kanceláří je
vytvořen kout pro rodiče s aktuálními informacemi, najdete zde hlavně i všechny školní
dokumenty. Knihovna učitelů, žákovská knihovna a archív učebnic je v obecní knihovně, kterou
využíváme v hodinách čtení, logopedickým chvilkám mateřské školy, k besedám.
Na schůzce s rodiči 6.9. byly projednány všechny důležité informace. Byl odsouhlasen
příspěvek rodičů do pokladny SR 300,- Kč na dítě a 500,- Kč sponzorský dar. Pokud mají rodiče
2 a více dětí ve škole, je příspěvek do pokladny SR 500,- Kč. Vybíráme ve školce u p. učitelek a
ve škole p. Holinska. Na třídních schůzkách nebo zde prostřednictvím zpravodaje informujeme
všechny, jak bylo naloženo s penězi za sběr, sponzorskými dary apod.
V celé budově dbáme na pořádek a čistotu, výzdobu školy a vedeme k tomu i děti.
Vážíme si toho, co jsme dostali a budeme se snažit, aby nám vše co nejdéle vydrželo. S dětmi
budeme v letošním roce některé nátěry a renovace dělat v rámci výuky pracovních činností. Ve
škole i školce tak 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 pracujeme, kdykoli máte možnost navštívit vyučování. Stále se
ptáte, jak se učí 2 ročníky naráz… přijďte. V naší Galerii Na schodech už najdete fotografie za
posledních 18 let. Podobnou obecní galerii bychom mohli ve spolupráci s obecní knihovnou
vytvořit i tam. Stále plánujeme natočit prezentační video o škole na náš web. Vždycky mám
pocit, že ještě počkáme, až doděláme zahradu nebo něco dalšího. Teď je již vše hotovo, tak
natočíme příští rok školu po vymalování. Na celý školní rok máme opět naplánováno spoustu
akcí, o kterých vám samozřejmě napíšeme.
Zahájíme také plavecký výcvik opět ve Znojmě, budeme jezdit do divadla, využíváme
projektu Ovoce do škol, kde děti dostávají zdarma ovoce a zeleninu, v projektu Školní mléko
zase odebírají mléko za dotovanou cenu. Ve všech aktivitách loňského roku budeme
pokračovat, ještě nějaké nové si necháme jako překvapení. V průběhu roku rozhodně o škole
opět uslyšíte…
Ředitelka ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky

: Sportovní dění v obci: f o t b a l

 Zdeněk Žák :

Fotbalová přípravka
Pro sezónu 2018/2019 jsme přihlásili 2 společná družstva fotbalové přípravky s družstvem
Přímětic.
Družstvo
starší
přípravky
pod
názvem
Přímětice/Hluboké Mašůvky. Družstvo mladší přípravky hraje
pod názvem Hluboké Mašůvky/Přímětice. Sloučená družstva
vznikla kvůli nedostatku hráčů v jednotlivých kategoriích.
Přípravka má tréninky na fotbalovém hřišti každou středu a pátek
od 17 do 18 hodin. V současné době se uvažuje o společných
trénincích na hřišti v Příměticích, buď v pondělí nebo v pátek.
Vpřípadě nepříznivého počasí se trénink nekoná.
Neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle 733 780 315 a přiveďte své ratolesti na fotbalový trénink.

Odehrané zápasy mladší přípravky:
1.SC Znojmo - Hluboké Mašůvky/Přímětice 18:1 a 15:4
Hluboké Mašůvky/Přímětice - Hrádek 2:6 a 4:3
Hluboké Mašůvky/Přímětice - FK Znojmo 0:20 a 0:3
Šanov - Hluboké Mašůvky/Přímětice 15:1 a 15:4

Následující zápasy mladší přípravky:
SO 06.10.2018 10:00 a 11:00
SO 13.10.2018 10:00 a 11:00
NE 21.10.2018 10:00 a 11:00
SO 27.10.2018 10:00 a 11:00

Hluboké Mašůvky/Přímětice - Moravský Krumlov hřiště Přímětice
Mramotice - Hluboké Mašůvky/Přímětice hřiště Mramotice
Hl. Mašůvky/Přímětice - Suchohrdly u Miroslavi hřiště Hluboké Mašůvky
Vrbovec/Dyjákovičky - Hluboké Mašůvky/Přímětice hřiště Vrbovec

Odehrané zápasy starší přípravky:
Štítary - Přímětice/Hluboké Mašůvky 4:1 a 8:1
Přímětice/Hluboké Mašůvky - Pavlice 13:0 a 15:3
Přímětice/Hluboké Mašůvky - 1.SC Znojmo 0:10 a 1:11
Přímětice/Hluboké Mašůvky - FK Znojmo modrá 5:11 a 2:13

Následující zápasy starší přípravky:
SO 29.09.2018 10:00 a 11:00
SO 06.10.2018 10:00 a 11:00
NE 21.10.2018 10:00 a 11:00
NE 28.10.2018 10:00 a 11:00

FK Znojmo oranž. - Přímětice/Hluboké Mašůvky hřiště Oblekovice
Přímětice/Hluboké Mašůvky - Jevišovice hřiště Přímětice
Přímětice/Hluboké Mašůvky - Blížkovice hřiště Hluboké Mašůvky
Olbramkostel/Mramotice - Přímětice/Hl. Mašůvky hřiště Olbramkostel

Muži: 
Muži se zatím pohybují v polovině tabulky. Po dobrém začátku klesají tabulkou.
1

Pavlice

5

4

0

1

23:8

12

2

Mramotice

5

3

2

0

20:8

11

3

Olbramkostel

5

3

1

1

19:9

10

4

Vranov nad Dyjí

5

2

2

1

10:10

8

5

FK Znojmo C

5

2

1

2

19:13

7

6

Hluboké Mašůvky

5

2

1

2

15:12

7

7

Těšetice

6

2

1

3

10:21

7

8

Konice

5

2

0

3

8:17

6

9

Havraníky

6

1

2

3

13:16

5

10

Dyje B

6

1

2

3

8:23

5

11

Grešlové Mýto

5

0

2

3

8:16

2

Odehrané zápasy mužů:
Konice - Hluboké Mašůvky
Hluboké Mašůvky - Vranov
Dyje B - Hluboké Mašůvky
Hluboké Mašůvky - Pavlice
Havraníky - Hluboké Mašůvky

2:5
1:1
0:7
0:5
4:2

Následující zápasy mužů:
NE 30.09.2018 15:00
NE 07.10.2018 15:00
SO 13.10.2018 15:00
NE 21.10.2018 14:30
NE 28.10.2018 14:00
:
:

Hluboké Mašůvky - FK Znojmo C
Těšetice - Hluboké Mašůvky
Hluboké Mašůvky - Mramotice
Hluboké Mašůvky - Gr. Mýto
Olbramkostel - Hluboké Mašůvky

Kulturní výbor se těší na vaše podněty a dotazy, které můžete zasílat na email: zpravodaj@hlubokemasuvky.cz
Vydává OÚ Hluboké Mašůvky (cca 350 ks), zpracoval: Kulturní výbor Hluboké Mašůvky
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