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zpravodaj
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.

: Úvodník

Předseda Kulturního výboru 
:



Vážení spoluobčané, začal nám rok 2019, směle do něj vstoupíme i se všemi přáními, které
jsme si na sklonku starého roku a začátku roku letošního naplánovali. V prvním letošním
zpravodaji naleznete některé informace poučné, některé radostné a některé poučně radostné.
Tak pojďme si je přečíst, informovat se a snad se i trošičku pobavit.
Alena Tondlová

: Zprávy ze správy



Starosta obce 
:

Hezký nový rok všem! Vánoce připomínané sněhem můžou leckomu připadat, jak kdyby byly
teprve včera, a přitom za sebou máme již první dvanáctinu roku nového, toho letošního...
I vlastní pamět si s námi umí často pěkně pohrát, proto přicházíme s prvním novoročním číslem
Zpravodaje i s tradičním ohlédnutím za rokem předchozím. V textu i ve zvláštní obrazové
příloze si tak můžeme z minulého roku připomenout některé společné okamžiky z vybraných
akcí kulturních i provozně investičních.
Začátek roku je pro nás ve znamení hodnocení akcí z roku loňského. Proto se tu krátce
pozastavím zejména u akcí dotačně podpořených. Nejen poděkování patří Nadaci ČEZ za
finanční podporu při liniové výsadbě stromů v údolní nivě Plenkovického potoka, ve výši 109
tisíc. Jihomoravskému kraji za dotaci na údržbu cyklostezek ve výši 70 tisíc a rekonstrukci dvora
a klubovny za KD ve výši 100 tisíc. Největší dotační podporu jsme v loňském roce získali od
Ministerstva pro místní rozvoj, a to na obnovu místní komunikace Na Kopci, I.etapu ve výši 742
067 Kč. Opomenout bychom ale neměli ani podporu zaměstnanosti zprostředkované Úřadem
práce ze státního rozpočtu a ESF v programech VPP, SÚPM a 50plus.
Začátek roku je tak i ve znamení plánování. Některé akce jsou pro nás již minulostí, jiné
se mohou protáhnout na více let, další se opakují pravidelně každoročně. Kulturní výbor nám
začal připravovat nový kalendář kulturních akcí. Již dnes jej s výhledem na celý rok dopředu (a
průběžně aktualizovaný) naleznete na stránkách
http://www.hlubokemasuvky.cz/akce
kde se můžete přihlásit i k odběru novinek emailem nebo si můžete kalendář přidat např. do
svých chytrých telefonů a být tak včas informování i o případných změnách.
Zejména začátek roku je tak vhodným obdobím, kdy můžeme ovlivnit skladbu letošního
rozpočtu společně. Bližší detail přineseme v dalších Zpravodajích, ale je i na vás, abyste nám
pomohli dohlédnout na to, aby společné prostředky byly směřovány právě tam, kde pomůžou
nejlépe. Proto zvláště nyní děkujeme za vaše podněty a podporu. Ještě jednou tedy, šťastný
nový rok.
Zbyněk Frey

:

Rok 2019 - doufejme, že se vydaří

Místostarosta 
:

Je leden, začátek roku a je relativně čas promýšlet, co uděláme ve prospěch občanů. Rámcově
víme na celý rok, co je potřeba udělat pro rozvoj obce. Akce jako nové sítě a cesta Na Nivách,
zasíťování úseku k zemědělskému družstvu, nové dětské hřiště, úprava kopečku U Pelánů tedy u hasičárny, provedení napojení kanalizace u Petrželků - vše bude záviset na dokončení
dokumentace a pak jaká bude úspěšnost při snaze větší části nákladů spojit s žádostmi
o dotace, to je právě ten otazník vyřčený v nadpise.
Jsou ale i jiné problémy, které mě trápí. Již na podzim někdo neslušný poškodil obrázky
u nových kapliček a nyní v prvním týdnu tohoto měsíce podobný neslušný člověk poškodil a
rozbil lampu pod kostelem, ukradl výzdobu na vánočním stromku a ukradl peníze z kasičky,
kterou tam měli farníci. Arnošt Lustig kdysi řekl, že „největší kvalitou člověka je slušnost“.
Protože jsme slušní, nebudeme to dále rozebírat, budeme jen dávat pozor, pozor na to, kdo to
může dělat, kdo zná chod farnosti, kdy odjíždí pan farář apod. Kdyby tuto událost komentoval
pan prezident, řekl by možná, že ten, kdo to udělal, je hajzl a blbeček, tady zůstaneme
u tvrzení, že to byl neslušný člověk. Nechci končit tak smutně, proto chci poděkovat kulturní
komisi za dosavadní práci, všem koledníkům za jejich činnost při Tříkrálové sbírce a hasičům za
krásně připravený ples.
Jiří Vystrčil

: Událo se

:

Rozsvěcování vánočního stromečku
30.11.2018 proběhlo v naší obci rozsvěcování vánočního stromečku. Děti nám zazpívaly k této
krásné vánoční atmosféře a ke všemu nás hostilo hasičské sdružení místních hasičů. Veškerý
výtěžek byl ve výši přes 5.000,- formou věcných cen předán ze strany hasičů mateřské školce.
Účast byla hojná a již teď se těšíme na příští podobná setkání.
Pozvání ke svařáku
Dne 21.12.2018 bylo pořádáno setkání u svařáku. Díky počasí jsme byli nuceni celou akci
přesunout do předsálí kulturního domu, kde již byl nachystán svařák s čajem a špekáčky
k opékání. V sále se pořádalo vystoupení dětí ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky, které se po ukončení
vystoupení mohly hned občerstvit. Ke všemu tomuto veselí zahrál harmonikář v podání
p. Kratochvíla ze Znojma.
Tříkrálové sbírka
Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republiky. V naší obci se
pořádala v sobotu dne 5.1.2019 před dnem svátku Tří králů. Tohoto data obcházely skupiny
pověřených osob jednotlivé rodiny. Prostředky z této sbírky jsou určeny na pomoc lidem
nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi a dalším jinak sociálně
potřebným. Sbírka je koncipována tak, že naprostá většina prostředků zůstává v oblasti, kde
byly vybrány. Díky našim dětem jsme složili sedm skupinek a za to patří velký dík kulturnímu
výboru, panu faráři, farníkům a hlavně všem dětem, které nelenily i v nehezkém deštivém
počasí a přišly ve smluvený termín. V Hlubokých Mašůvkách se letos vykoledovalo 15 386 Kč.
Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů pořádal dne 12.1.2019 tradiční hasičský ples. Po celý večer hrála
skupina Free-band. Plesu se zúčastnilo 120 platících návštěvníků. Tombola nabízela plno
lákavých cen a to celkem 250 výher a hlavní výhrou večera bylo divoké prase. Vše se velmi
podařilo, návštěvnost i zábava byla výborná a již teď se těšíme na příští rok.

: Aktuality




:

Setkání seniorů
První informativní schůzka proběhne dne 1.2.2019 v 18.00 hod. v sále
Kulturního domu v Hlubokých Mašůvkách. Všichni zájemci jsou zváni.
Sportovní ples
Zveme vás na sportovní ples TJ Sokol Hluboké Mašůvky, který se
koná v sobotu 9.2.2019 od 20.00 hod. v Kulturním domě. O zábavu se
postará skupina Klaxon. Předprodej vstupenek na tel. 733 780 315.
Cena vstupenky 100,- Kč.
Masopust
Posledním sobotním dnem 2.3.2019 před Popeleční středou se bude konat masopustní průvod
obcí v Hlubokých Mašůvkách. Sraz masek je v 9.00 hod. u hasičárny, občerstvení pro masky
zajištěno. Večer v 20.00 hod. bude pořádána zábava v sále KD, provázená hudbou skupiny
Duo Carmen. Vstupné pro všechny zdarma. Na Vaši účast a příjemnou zábavu se těší hasiči.

: Jaké je ovoce vánoční doby?!



Farář, farnost Hluboké Mašůvky 
:

Moji milí, původně jsem ani nezamýšlel napsat tyto řádky, ale vedou mě k tomu události
posledních dní. Většinou si lidé k Vánocům přejí pěkné, požehnané a pokojné prožití těchto
svátků a věřím, že mnozí z vás tak vánoční svátky skutečně prožili.
Přesto se ptám, jaké je ovoce vánoční doby, když se v tomto období či v jejím závěru
objevuji vzniklé škody v našem kostele či jeho okolí nebo v Lurdské jeskyni. Mám tímto na mysli
zničení kozičky v betlémě v Lurdské jeskyni nebo ukradení vánočního osvětlení z adventního
stromu před kostelem v průběhu uplynulé vánoční doby. A nakonec i opakované zničení
pokladničky s andělíčkem u betléma v kostele a tím i „ukradení“ malé radosti dětem, když do
této pokladničky mohou vhodit drobnou minci a andělíček jim na poděkování zakýve hlavou.
K této smutné bilanci posledních týdnů mohu připočíst i vážné poškození a zničení 3 obrázků
na Bolestné cestě směrem k dělu už na podzim v měsíci září loňského roku.
Je vidět, že je mezi námi barbar, který nemá ani kousek citu pro krásu nebo hodnotu
věcí, které jsou zde pro všechny a bezmyšlenkovitě tyto předměty zničí. A tímto vandalstvím
nám všem bere příležitost hezkého a klidného prožití vánočního období a možnost vytvořit
krásné místo – ať už v našem kostele nebo v poutním areálu, kde se každý člověk může cítit
pěkně a kam se rád vrací. Nebo kde se můžeme setkat a prožít hezké chvíle se svými blízkými,
rodinou, přáteli nebo zůstat jen tak v osobním ztišení. Milí spoluobčané, pokud byste věděli
nebo uviděli, kdo takto škodí nám všem, tak prosím dejte vědět na farním nebo obecním úřadě.
Děkuji.
P. Stanislav Váša
Nedělní a sváteční bohoslužby v kostele Navštívení Panny Marie.
Nedělní mše svatá – vždy v 9.30 hodin v kostele. 343. pouť 1. soboty se koná 2. února 2019.
Mši svatou v 17.00 hodin celebruje P. Bohumil Urbánek, farář v Cizkrajově a Starém Hobzí. Při
pouti bude příležitost přijmout svatoblažejské požehnání. 344. pouť 1. soboty se koná 2. března
2019. Mši svatou v 17.00 hodin celebruje P. Jaroslav Jurka, novokněz působící v Telči a okolí.
Při pouti bude příležitost přijmout novokněžské požehnání. Popeleční středa – 6. března 2019 –
mše sv. bude v 18.15 hodin v kostele.

: “Devítkové” letopočty



Obecní kronikář:


Vážení čtenáři Zpravodaje, již tradičně vás seznamujeme s událostmi, které se staly v letech
končících stejnou číslovkou jako daný rok. Je zajímavé, že nejvíc událostí je v místních
dokumentech zaznamenáno v letech končících číslicí „8“, což bylo právě v uplynulém roce. Nyní
se vydejme za událostmi, které se staly v letech končících devítkou – tedy stejně jako letošní
rok, do něhož jsme před několika dny vstoupili.
Z roku 
1319připomeňme, že Mašůvky byly součástí hradu Bukovina. Ten stával u Hostimi.
V r. 
1349patřily Mašůvky (Mespitz) bratrům Hartlebovi, Jindřichovi a Smilovi z Bukoviny.
R. 1619 – v textu o historii lázní v Mašůvkách je uvedeno: „U potůčku se starobylým názvem
Svatoňovec byl léčebný účinek znám již asi r. 1618.“
V r. 
1629 (podle urbáře z předešlého roku) bylo v Mašůvkách 35 usedlíků – 1 dvoulán, 11 lánů,
5 půllánů, 16 domkařů a podsedků, 1 kovář a 1 panský mlynář. Jsou zapsána celá jména, pro
zajímavost uvádíme alespoň příjmení usedlíků: Kuchta, Domináček, Hluchý, Trojan, Šťáva,
Dvořák, Tkadlec, Zbytek, Tichej, Oswald, Bezděčný, Kovář, Matyáš, Vyskočil, Šnejder, Doležal,
Švec, Buchta, Hlava, Koníčková, Zaspal, Čermák, Kuchynka, Linder, Nádeník, Poláček,
Bezděčný, Tesař, Zadražil, Ošvalda, Trojan, Sejkora, Václavek.
Roku 
1649 zemřel bez dědiců majitel jevišovického panství, statek tak připadl císaři. Od
císařské komory panství Jevišovice, k němuž patřily i Mašůvky, koupil za 92 119 rýnských
zlatých c.k. polní maršálek a velitel Brna Jan Ludvík Raduit, svobodný pán de Souches. O deset
let později rozšířil své statky o Plaveč, Hostim a Boskovštejn, dům v Brně, ve Vídni a ve
Znojmě.
R. 1719– v historii kostela je uvedeno: Kostel měl stříbrnou monstranci dvě libry těžkou.
V r. 
1749 je uváděno v obci celkem 30 usedlíků: 18 pololáníků, 2 čtvrtlány a 10 domkařů bez
polností. O deset let později je dále uváděn panský hostinský Mikuláš Hekerle, panský mlynář
Josef Trojan, obecní kovář Josef Svoboda a obecní pastýř (jméno neuvedeno).
R. 1789 - Podle "Josefského katastru" bylo v obci 44 domů. Na č. 44 je uváděna vrchnostenská
myslivna. V tomto roce se poprvé uvádí samota "Hlavatův mlýn" č. 61, majitelem byl Josef Hartl,
půlláník. Provoz mlýna zde byl až do r. 1894, v dalších letech byl postupně majetkem rodiny
Prinzovy, Kratochvílovy, Koukalovy, Kulhánkovy. Hostinec a lázně v Mašůvkách koupil Augustin
Assmann.
R. 1799 – Lázně v Mašůvkách koupil Antonín Špalek, v jehož majetku zůstaly až do jejich
zániku.
V r. 
1859 se stává farářem v Hlubokých Mašůvkách P. František Poimon, který jako první
uspořádal a sepsal staré pamětihodnosti. Vyhlédl holý kopec za kostelem pro vybudování
Kalvárie s Křížovou cestou. Zasloužil se o zřízení samostatné lokálie v Hlubokých Mašůvkách a
také o založení hřbitova. Dosud se pochovávalo v Příměticích, do jejichž farnosti patřily i
Mašůvky.
2. 7. 
1859 zemřel učitel zdejší školy Anton Kos (byl zřejmě jedním z prvních občanů,
pochovaných na nově zbudovaném hřbitově v Mašůvkách.)
R. 1879 – Šest dní neustále pršelo, voda šla přes rybník, spadl kamenný most a poškozen byl i
druhý most u rybníka.
V r. 
1899 od budovy lázeňského hostince č.p. 1 byla oddělena západní část budovy (nyní č.p.
113) a kromě bytu nového majitele zde byla zřízena pekárna (v činnosti do r. 1939), poštovna
(v provozu v letech 1904 – 1939), malé zemědělské hospodářství, obchod smíšeným zbožím
(1953 – 1955, opět krátce po r. 1990). Po rozsáhlé přestavbě, provedené v letech 2010-2014,
slouží tato část budovy jako penzion.
Zdeněk Adámek

:

Ohlédnutí za rokem 2018



:

V Hlubokých Mašůvkách bylo k 1. lednu 2018 přihlášeno k trvalému pobytu 801 obyvatel, z nich bylo 412
mužů a 389 žen. Během roku se do obce přistěhovalo 23 obyvatel (12 mužů a 11 žen), odstěhovalo 17
(9 mužů, 8 žen). Narodilo se 10 dětí, z nichž byla jedna dvojčata, 6 chlapců a 4 dívky. Naše řady opustilo
11 občanů, bylo to 6 mužů a 5 žen.
Příslušníci starší generace se často a rádi vracívají ve vzpomínkách na události, které prožívali
v době dětství. Mnohé z těchto zvyků již vymizely, některé se udržely, jiné se obnovují s pozměněným
průběhem. Které z dětí by se netěšilo na událost, která je čeká již za několik dní. Je to tradiční
mikulášská nadílka v rodinách s dětmi. Je potěšitelné, že téměř před dvaceti lety vznikla v naší obci nová
tradice – pořádání mikulášské besídky v kostele, kde se nejen děti setkávají s postavou sv. Mikuláše a
s anděly, ale každé z nich má příležitost před ostatními přednést básničku nebo zazpívat.
Další tradicí, která vznikla v obměněné podobě, je Štěpánská koleda, pořádaná farností
26. prosince v Lurdské jeskyni. Je vhodnou příležitostí pro přátelské setkání občanů, kteří zhlédnou
vystoupení žáků naší školy. Dovolte ale ještě ohlédnutí za událostmi, které jsme prožívali v průběhu
roku. V prvním lednovém týdnu vás navštívili Tři králové při pořádání sbírky pro potřeby Charity. V osmi
skupinách se zapojilo 25 koledníků, kteří vybrali celkem 14 337 Kč. Je potěšitelné, že se stále dodržuje
tradice pořádání hasičského plesu, který se konal 13. ledna opět za hojné účasti. V sobotu 3. února se
vydalo 30 masek (dospělých i dětí) na masopustní pochůzku po obci a večer byla uspořádána taneční
zábava. Věřme, že obnovenou tradicí bude i v příštích letech sportovní ples, který se konal 9. února.
Na měsíc březen se těšily především naše děti, které se setkaly spolu s dospělými na rybníku u
koupaliště, aby se společným bruslením rozloučily se zimou. O týden později uspořádala škola spolu s
Rodičovským sdružením a za přispění sponzorů maškarní karneval připravený s bohatou tombolou.
Konec měsíce dubna je každoročně ve znamení pálení čarodějnic, akce začínala u školy čarodějnickou
stezkou a byla zakončena na nově zbudovaném hřišti Na Nivách. V neděli 6. května členové Sdružení
dobrovolných hasičů slavili tradiční hasičskou pouť. Ve stejnokrojích se vydali do kostela na mši svatou,
po skončení odešli společně ke Svaté studni, kde se u sochy patrona hasičů svatého Floriána konala
adorace. Odtud se společně vydali na prostranství proti hasičské zbrojnici, kde se v parčíku,
zbudovaném na zbořeništi býv. domu č.p. 30, konala slavnost sázení pamětní lípy, a to na počest 100.
výročí vzniku Československé republiky a 115. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Hlubokých
Mašůvkách. Ke kořenům bylo uloženo pouzdro se zápisy o současných událostech, se snímky a také s
mincemi, které přidali přítomní občané i rakouští hosté. Na sázení lípy se pak postupně vystřídali všichni
přítomní hasiči, hosté z rakouského Moldu, žáci místní školy a nejmladší – pětiletý Tomáš. Slavnost byla
zakončena zpěvem české hymny, kterou zazpívali žáci naší školy i ostatní občané.
Nově zasázená lípa je tak čtvrtým památným stromem, který máme v naší obci. První památná
lípa byla zasázena již v r. 1919 před domem č.p. 165 při oslavách prvního výročí vzniku Československé
republiky. Druhý památný strom - „Masarykova lípa“ - byla zasázena v r. 1920 vedle tehdejšího obchodu
Fr. Peřinky proti domu č.p. 92. Třetím stromem je opět „Masarykova lípa“ zasázená v r. 1937 před
budovou školy. Čtvrtý památný strom byl zasázen právě v roce 2018, jak jsem uvedl.
V předvečer 73. výročí osvobození naší vlasti se dne 7. května sešli občané na Mariánském
náměstí u Pomníku tragicky zahynulých vojáků – občanů naší obce. Tento pomník stál původně vedle
prodejny Jednoty, kde byl v roce 1970 při oslavách 750. výročí trvání obce slavnostně odhalen. Protože
došlo ke změně vlastníka pozemku, bylo nutno pomník přemístit na jiné místo. V neděli 13. května se
konala v sále kulturního domu oslava Dne matek s proslovem starosty a vystoupením dětí mateřské a
základní školy. Účastníci si mohli prohlédnout výstavku prací žáků zdejší školy a snímků z akcí
pořádaných v naší obci, která byla instalována v sále kulturního domu. 18. května se konal VII. ročník
Memoriálu Ctibora Čermáka, který byl obnoven po mnohaleté přestávce a úspěšně zorganizován pro
žáky ze škol Ratiboř, Jevišovice, Kravsko a Hluboké Mašůvky.
Další velmi zdařilá akce s názvem Setkání fotbalových legend se podařila naši sportovcům.
V sobotu 16. června byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný sportovní areál a při této příležitosti se
konala zajímavá a hojně navštívená sportovní a společenská akce, kterou připravila Tělocvičná jednota

Sokol Hluboké Mašůvky za spolupráce s obcí. Po slavnostním zahájení následovalo utkání našich
nejmladších fotbalistů, zápas naší minulosti – staré gardy, zápas rodáků proti přespolním a zápas
současnosti proti týmu z r. 1998. Pro nejmenší účastníky byl připraven skákací hrad, možnost tetování a
zdarma občerstvení. Po ukončení sportovní části se až do nočních hodin konala rocková zábava. Podle
počtu vydaných „náramků“ byla celková účast na odpolední a večerní akci 320 osob.
V neděli 24. června ve 13,00 hodin byla společným nástupem zúčastněných družstev a podáním
hlášení velitele SDH Miroslava Petrželky starostovi obce zahájena tradiční soutěž „O pohár starosty
obce“. Zúčastnila se družstva Černína, Plenkovic a Hlubokých Mašůvek. Po ukončení soutěže byla u
koupaliště zahájena další akce, a to Dětské sportovní odpoledne a oficiální zahájení sezóny na zdejším
koupališti. Děti plnily úkoly na jednotlivých stanovištích a za splnění obdržely špekáček a sladkosti. U
bazénu byla připravena nafukovací lezecká stěna a na vodní hladině bazénu aquazorbing. Společný
program především pro děti zajistili sportovci z TJ Sokol ve spolupráci s obcí. 29. června se u koupaliště
konala prázdninová zábava, pořadatelem akce byla Hospoda Sklípek.
Tradiční akcí, kterou jsou Hluboké Mašůvky známy v blízkém i širokém okolí, je Hlavní pouť,
která se konala ve dnech 7. a 8. července. Při této příležitosti uspořádala obec v pátek od 18 do 21
hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin malý jarmark řemeslné výroby. Na Mariánském náměstí – na
prostranství před „starou školou“ a při cestě ke kostelu měli návštěvníci možnost sledovat řemeslníky při
zpracování železa, dřeva, hlíny, kamene – práci kováře, dřevořezbáře, výrobce košťat z březového
proutí. Zájemci si mohli zhotovit výrobek z keramické hlíny. K vidění byly staré hospodářské nástroje a
nářadí, předměty z vybavení domácností našich předků – trakaře, vozíčky, dřevěné lopaty a vidle,
máselnice, škopky, truhlice, staré lyže, dřeváky, zouváky, síta, brány a další nářadí a nástroje.
K prohlédnutí byly dvě sady starých loutek a panely s vyobrazením archeologických nálezů. K prodeji byl
med od včelaře, k ochutnání vzorky vína. V pátek 6. července večer se v Boomerang-clubu konala
pouťová taneční zábava se skupinou KRAKEN. Pouťovou zábavu uspořádala v kulturním domě v sobotu
7. července také obec. Účinkovala hudební skupina FreeBand. Církevní pořad pouti začal v sobotu
německou mší svatou, dále mší svatou u Pomníku padlých, kterou celebroval Mons. Vlastimil Kročil,
biskup českobudějovický. Poté se konal tradiční světelný průvod na Kalvárii. V neděli byly slouženy čtyři
mše, odpoledne Křížová cesta na Kalvárii a požehnáním v kostele byl pořad Hlavní pouti ukončen. Na
neděli 26. srpna připravila farnost posezení s farníky, které se konalo na farní zahradě. 1. září se konala
Mariánská pouť 1. soboty spojená s poděkováním za dary úrody, které požehnal P. Josef Hudec,
probošt ze Znojma – Hradiště.
Institut pro křesťanskou kulturu uspořádal u příležitosti Mezinárodního dne míru akci nazvanou
Společně na cestách Evropy. Byla zahájena 21. září ve zdejším kostele mší, kterou sloužil P. Gerhard
Maria Walder. Poté se vydali účastníci za zpěvu a doprovodu hudby cestou Via Matris k sedmi
kapličkám Sedmibolestné cesty. Průvod došel k Památníku osvobození, kde byla položena kytice k
uctění obětí světových válek, místostarostou obce vzpomenuto 100. výročí vzniku naší republiky a žáci
naší školy zazpívali několik písní. Po oficiální části následovalo malé pohoštění s opékáním špekáčků.
Další významnou kulturní a společenskou akcí bylo císařské posvícení – opět „krojované“ konané 20. a 21. října s obvyklým průběhem – dovoz, zdobení a stavění máje, účast na bohoslužbách
v kostele, zvaní po vesnici, položení věnce k Pomníku padlých a setkání pod májí. Na posvícení
navazovala v minulosti vždy v listopadu kolem svátku Kateřiny zástěrková zábava. Je potěšitelné, že tato
tradiční zábava, kterou v jiných vesnicích nemají, se po dvouleté odmlce konala i v tomto roce. Mezi
kulturně společenské akce zavedené v posledních letech patřila opět drakiáda (kvůli nepřízni počasí
přeložená z původního termínu), lampiónový průvod k výročí republiky a setkání občanů u svařáku při
rozsvícení vánočního stromu.
Na uspořádaných akcích se podíleli kulturním pořadem a účastí žáci naší školy, členové SDH a
TJ Sokol, Rodičovské sdružení, SPOZ, farnost, zastupitelé spolu s kulturním výborem obce a další
ochotní občané, kterým je potřeba poděkovat.
Čerpáno ze čtení na Setkání s důchodci, připravil Zdeněk Adámek

: O s l a v e n c i v lednu a únoru 2019
leden
Josef Šalomoun, 76 let
Bohumila Bartoňová, 76 let
Růžena Salátová, 79 let
Miroslav Stehlík, 95 let

(od 75 ti let výše):

únor

Milada Hasmanová, 81 let

Blahopřejeme!
: Ze školních lavic



Ředitelka ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky 
:

Vážení čtenáři, děkuji za přízeň, kterou škole věnujete, a za velkou návštěvnost akcí a
programů, které škola připravuje. Ráda bych některé z nich nyní připomenula a předala vám
tímto prostřednictvím informace o dalším dění.
Prosinec byl jako každý rok plný vyrábění ozdob a zdobení stromečků. Stromeček jsme
měli ve škole ve vestibulu, děkujeme obci. Zdobili jsme jak ve škole, tak i ve školce měla každá
třída svůj. Vyzdobili jsme interiér školy i školky, svícny, andělé, dopisy Ježíškovi a vánoční
dekorace byly po celé škole. Nacvičovali jsme na vystoupení, nejprve pro důchodce na 25.11.,
pak na rozsvícení stromečku na návsi na 30.11., do kostela na mikulášskou nadílku 2.12.,
u Lurdské jeskyně na 26.12. Děkuji p. učitelce Hanzalové Freyové a rodičům za to, že na
vystoupení děti přivedou. Přece jen jsou to víkendy a svátky, takže moc děkujeme za váš čas.
4. prosince pak měla školka mikulášskou nadílku v sále, ve škole byla mikulášská nadílka
6. prosince. Děkujeme kulturnímu výboru obce za Mikuláše, Anděla a Čerta a Rodičovskému
sdružení za balíčky. Určitě jste ocenili čertovská vystoupení obou tříd MŠ, děkuji paním
učitelkám Jilkové a Dvořákové za krásně připravenou akci. Taktéž děkuji za vystoupení žáků na
vánočním setkání 21. prosince v sále KD, paní učitelce Hanzalové Freyové a Ryškové. Velice
se zdařilo a příště již budeme vzhledem k návštěvnosti těchto akcí vždy vystupovat v sále,
školka a škola zvlášť. Můžete pak navštívit v různých datech obě a vystoupení nebude tak
dlouhé. Když jsme je dělali současně, bylo těžké udržet pozornost jak vaši, tak dětí. Jako každý
rok bylo vystoupení spojeno s výstavou prací žáků a keramických výrobků. Moc děkujeme paní
Krulové za vedení kroužku, v tomto týdnu je ve Znojemském týdnu článek o keramice. Také ve
Znojemském týdnu najdete články další, škola je zde vidět každý druhý týden. Minulé číslo
přineslo článek o logopedické péči ve školce, děkuji tímto oběma paním učitelkám Jilkové a
Dvořákové za péči, kterou vašim dětem věnují. Sami nejlépe vidíte pokroky dětí jak ve školce,
tak ve škole.
Nadělování a dárečky si užili ve školce 20.12. Děti se na dárečky těšily a pozorně
poslouchaly, kdy konečně zazvoní zvoneček. Na nadělování ale nebyl Ježíšek sám. Sbor
dobrovolných hasičů Hluboké Mašůvky věnoval dětem pět odrážedel, overbally a florbalové
hokejky a Rodičovské sdružení hračky. Děti měly z nečekaných dárků velikou radost a
nemohou se dočkat jara, až nové hračky vyzkouší na školní zahradě. Dobrovolným hasičům
tímto mockrát děkujeme především jménem dětí. Ve škole bylo nadělování až v sále na
vystoupení dětí 21.12., každému knížka a elektronické hry do družiny udělaly všem radost.
Také rozbalování budeme příští rok dělat na sále, myslíme, že to bylo moc pěkné.

Kromě svých vánočních programů, včetně vánočnění v obci, kdy jsme byli jako každý
rok popřát na obci, v obchodě, na poště, na faře a p. Krulové poděkovat za keramický kroužek,
jsme měli i výukový program Hvězda betlémská a vystoupení kouzelníka hned 3. ledna, když
jsme po prázdninách přišli do školy. V lednu již končíme s plaváním, 23. jsme plavali naposled,
deset dvouhodinových lekcí je na žácích opravdu znát, výsledky Mokrého vysvědčení vám
napíšu příště. Kromě plavání budeme již hodnotit pololetí, píšeme závěrečné práce a 17. ledna
proběhla schůzka Rodičovského sdružení. Vysvědčení bude 31. ledna, kdy také zhodnotíme
vše pololetní anketou. Učivo máme probrané asi se čtrnáctidenním skluzem, ale takto to máme
každý rok. V prosinci máme hodně akcí a začátkem nového pololetí to musíme dohnat. Veškeré
akce máme nafoceny, také práce dětí, vše najdete na webu školy. Děkuji paní vychovatelce
Jelínkové za poctivé focení a vedení archívu.
Na vyšetření zraku u dětí v MŠ dostaneme další termín, pokud budete mít ještě někdo
zájem, nahlaste se, prosím, u p. učitelek ve školce.
Na únor připravujeme pouze besedu s osobností v obecní knihovně ve škole. Prázdniny jsou
2. února pololetní a od 11. do 17. února jarní. Mateřská škola bude uzavřena. Děkujeme za
pochvaly, které jsme od vás dostali, za vše, co děláme. Vaše děti a atmosféru ve škole chválí i
návštěvy, které školou projdou, třeba i hygienická kontrola nebo další vyučující - např. p. učitel
Vysočan, který vyučuje dopravní výchovu.
Mgr. Alena Kratochvílová

: Sportovní dění v obci: f o t b a l

Starosta TJ Sokol 

:

Fotbalová přípravka: Přípravka má tréninky každý pátek od 18,30 hod. v tělocvičně u základní
školy v Příměticích. Rozlosování soutěže zatím není známé. Dne 19.1.2019 se mladší přípravka
zúčastnila turnaje v Hrušovanech, kde skončili na 6.místě.
Výsledky:
Hl. Mašůvky/Přímětice – Prosiměřice 0:5
Hl. Mašůvky/Přímětice – Suchohrdly u Mir. 1:0
Hl. Mašůvky/Přímětice – 1.SC Znojmo 0:6
Hl. Mašůvky/Přímětice – Hrádek 3:3
(na penalty 1:2)

Muži po nevydařeném podzimu shání intenzivně posily do kádru.
Program prvních jarních zápasů můžů:
24.03.2018 15:00 Hluboké Mašůvky – Olbramkostel
31.03.2019 15:00 Hluboké Mašůvky – Valtrovice (přátelské utkání)
07.04.2018 15:30 Hluboké Mašůvky – Konice
Zdeněk Žák
:
:

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