Mašůvecký
jarní
2019

zpravodaj
Když v březnu fouká a v dubnu leje, máj se květinami směje.

: Úvodník - Jaro je tu

Předseda Kulturního výboru 
:



Jaro plné vůní, barev, dobré nálady. Probouzející se příroda a svěží zeleň nám dodává energii
ztracenou během nekonečné zimy. Jaro si polehoučku obléká stále pestřejší háv. Sice ještě
chvilku potrvá, než se ukáže v celé své kráse, ale sílící sluneční paprsky dávají tušit, že jemné
květy ovocných stromů brzy potěší naše zimou unavené oči. Těšíme se. Prvním jarním
sluníčkem se nám v hlavě honí myšlenka, myšlenka na jarní úklid?! Úklid nejen našich domů a
zahrádek, ale i úklid celého okolí, které nás obklopuje den co den. Vážené dámy, vážení
pánové, poprosím vás, nebuďme neteční vůči přírodě a zkusme uklidit odpadky, které vítr i jiné
vlivy, přifoukl do přírody, která za to nemůže a neumí si s tím bez naší pomoci poradit. Odvděčí
se nám…
Alena Tondlová

: Zprávy ze správy



Starosta obce 
:

Milí spoluobčané, vážení čtenáři. První měsíce nového roku se pravidelně věnujeme návrhu
rozpočtu. Je to zejména kvůli termínům podání dotačních žádostí. I když jejich vyhodnocení a
úspěšnost čerpání známe až později v průběhu roku, příslib prostředků nad rámec běžného
provozního rozpočtu naznačuje priority pro nejbližší účetní období. V dotačních žádostech se
tak odráží i představa našeho zastupitelstva, představa vycházející z potřeb vás, nás občanů
obce. Proto se u těchto akcí zvláště v tomto úvodníku pozastavím.
Pro zlepšení občanské vybavenosti a rozšíření kulturního zázemí jsme se rozhodli
rekonstruovat další prostory kulturního domu - dvůr a přilehlé klubovny. V přízemí dvora je od
podzimu loňského roku opravováno zázemí pro mládež, nad ní pak nově klubovna pro seniory.
Se zpřístupněním prostor ovšem souvisí mj. i zbudování zábradlí kvůli bezpečnosti. S ohledem
na nákladnost celé akce jsme tak letos znovu požádali o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
z dotačního programu Podpora rozvoje venkova. Další žádost, se kterou jsme se obrátili na
Jihomoravský kraj, je směřována na podporu dovybavení Jednotky požární ochrany obce - letos
opět, loni jsme bodově neuspěli. A jako každoročně jsme požádali o podporu na údržbu
cyklostezek v katastru obce.
Se zázemím pro nejmenší pak souvisí záměr vybudování nového dětského hřiště na
náměstí u Pelánova kopečku. Samotné náměstí a přilehlé komunikace by s dotační podporou
měly projít také kompletní obnovou. Zde už se ovšem bavíme o nákladech řádově v miliónech
korun. Akce v celém rozsahu je tak závislá na úspěšné žádosti tentokrát z programu MMR
Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova. Spolu
s případným schválením dotačního příspěvku je pak podmíněna i další plánovaná obnova
komunikací, a to v lokalitě Na Kopci, II. etapa (první etapu oprav komunikací Na Kopci jsme
s dotační podporou zahájili loni na podzim a finální úsek by měl být mj. kvůli požadavkům na
vícepráce dokončen v dubnu).

Další oblastí, která je pro nás důležitá a kde žádáme o podporu, je oblast životního prostředí,
kde se obracíme na OPŽP. Znovu žádáme o podporu na zvýšení separace odpadu - pořízení
popelnic na plast a papír do domácností a kontejnery na hromadný odpad, po nedostatečném
bodovém ohodnocení z loňska tentokrát ve spolupráci s obcí Vrbovec a Havraníky. Sloučením
více subjektů do žádosti máme větší šanci na vyšší bodové hodnocení. Další zpracovanou
žádostí před vyhodnocením je vytvoření dalších mokřadních prvků pro zvýšení retenční
schopnosti krajiny - v lokalitě od koupaliště po Hlavatův mlýn.
Jako každý rok, snažíme se o spolupráci též s Úřadem práce. Možnost uplatnění na trhu
práce je ovšem v posledních letech na dlouhodobém maximu a se zpřísněním podmínek pro
uchazeče se nám tak bohužel nedaří počty spolupracovníků tímto směrem navýšit.
U výše zmíněných dotačních titulů bychom měli znát výsledek podpory v průběhu jara či
léta - s případnou následnou realizací v tomto roce. Teď už si můžeme jen přát, abychom byli
v žádostech úspěšní a podařilo se nám toho letos s dotační podporou co nejvíce… O dalších
plánovaných akcích z rozpočtu se zmíníme zase příště, nyní mi dovolte nadnést ještě několik
provozních záležitostí.
Již vícekrát jsme ve Zpravodaji psali, že do splaškové kanalizace (do záchodů) některý
odpad skutečně nepatří - komplikuje nám provoz přečerpávacích stanic a prodražuje provoz
ČOV. Jedná se zejména o netkané textilie, které si můžete snadno splést s papírovými
ubrousky. Ty se ovšem narozdíl od papíru nerozkládají a ucpávají čerpadla. Spolu s dalším
odpadem - 
s kuchyňským olejem. Vedle vchodu do obecního úřadu je speciální nádoba firmy
Fritex - chraňme životní prostředí a prosím směřujme použitý kuchyňský olej v PET lahvi do této
nádoby. A dále bych vás chtěl požádat o pečlivější třídění zeleného odpadu - to je služba,
kterou se snažíme vyjít vstříc, aby se snadněji dařilo udržovat zahrádky hezčí. Při pravidelném
svozu či u sběrných kontejnerů je zapotřebí oddělovat dřevnatou hmotu od travnaté
. Větve
na jednu hromadu, listí na druhou. Při následném zpracování jde příslušná část ke štěpkování či
spálení, tráva a listí do polního hnojiště.
Děkuji za vstřícnost a pozornost a přeji pěkné jaro v pěkné obci a v jejím okolí všem.
Zbyněk Frey

: Jarní úklid a další akce



Místostarosta obce 
:

V týdnu od 8.4.2019 do 12.4.2019 je naplánován jarní svoz odpadu. Tak jako každý rok je
možnost nepotřebné věci, které nejsou součástí vývozu komunálního odpadu, vyložit před svoji
nemovitost, a to v pondělí 8.4. a v úterý 9.4.2019. Žádáme občany, aby v tyto dny byl odpad
vyložen vzhledem k tomu, že naši zaměstnanci mají pak jen tři dny na jeho odvoz. Je to služba
pro občany, která je plně hrazená obcí (loni nás tato služba stála 28 717 Kč).
Od 4. března byla zahájena akce v prostoru Prundráku s cílem provést jarní prořez
jabloní, který byl v minulosti silně zanedbán. Zaměstnanec obce Jiří Dvořák velice pečlivě a
důkladně řešil tento úkol, jablek letos na tomto veřejném prostranství moc nebude, ale po třech
letech se situace určitě zlepší. Jak říká náš nejstarší občan pan Miroslav Stehlík, musí být vidět,
že pozemek má svého pána.
Z prostoru Kalvárie byly odvezeny borovice zhruba v objemu 40 kubíků, které budou
využity na trámy, prkna a fošny. Využití tohoto materiálu bude spíše pro další roky, kdy se
uvažuje o obnovení kynologického klubu a prodloužení zastřešení pro naši techniku na
stavebním dvoře. V měsíci dubnu začne příprava koupaliště na novou sezónu. Bude to velice
náročný úkol, protože oprava stěn bazénu a dna koupaliště zabere spoustu času a čas je
potřeba věnovat i opravě filtrace.
Množství úkolů na jaro bude znamenat i přijetí zaměstnanců na kratší dohodu
pro provedení potřebných prací. Hodně času zabere i sečení trávy na veřejném prostranství, a
proto prosíme o trpělivost.
Jiří Vystrčil

: Událo se

:

Ples sportovců
Dne 9.2.2019 se konal již tradiční ples pořádaný TJ Sokol Hluboké Mašůvky. K tanci i poslechu
hrála skupina Klaxon. Plesu se zúčastnilo 130 platících. Organizátoři děkují všem co se podíleli
na pořádání plesu i všem zúčastněným.
Masopust
Dne 2.3.2019 se naší obcí procházel průvod čítající 36 masek různých dospělých i jejich
potomků. Letošní masopust obcí se opravdu vydařil. Závěrem bylo pro všechny zúčastněné
připraveno občerstvení a pro děti bohatý balíček. Večer byla připravena zábava, která bohužel
i přes vstup zdarma nepřílákala více lidí. Děkujeme všem hasičům za pořádání této akce a
udržování tradice v naší obci, bylo to skvělé.

: Aktuality

Kulturní výbor

:
Za pomlázkou na soutok
Skupina Poznáváme okolí
Hlubokých Mašůvek si vás
dovoluje pozvat dne 13.4.2019
v 10.00 hod. na další vycházku
tentokrát k soutoku Jevišovky
a Plenkovického potoka, na
Lapikus a k novým rybníkům
u Bábovce. Sraz u Hasičárny.
Buřty, pití, pevné boty a
dobrou náladu s sebou.

Pálení čarodějnic
Dne 
30.4.2019 se bude konat pálení čarodějnic na hřišti v Hlubokých Mašůvkách. Pro děti bude
připravena Čarodějná stezka, při které budou mít za úkol uhádnout z krátkého úryvku jméno
pohádky. Na konci stezky bude na děti čekat odměna v podobě špekáčku. Všichni občané jsou
zváni.
Divadelní představení
Ochotnický divadelní spolek MOŠNA Vraňany zve dne 1.5.2019 na
vlastní divadelní úpravu filmové hudební komedie Limonádový Joe.
Jedná se o osobitou parodii westernu na motivy knihy Jiřího Brdečky
o věčném (a přiznejme si) nerovném boji mezi sacharidy a alkoholem.
Uslyšíte nejen známé hlášky z pera Jiřího Brdečky, ale v naší úpravě
se navíc dozvíte, jaký měl Joe vztah k menšinám a jak to bylo
s indiány…Vystoupení se bude konat v kulturním domě Hluboké
Mašůvky od 19.00 hod. a vstupné bude činit 50 Kč. Pojďme načerpat
kulturní zážitek, budeme se těšit na společné setkání.

Putování za historií našich krajů
Vážení, v letošním roce jsme si pro vás
připravili novinku, a to poznávání historie
našich krajů. Hned první výlet bude do krajinné
oblasti Pálavska, nám archeologicky velice
blízké. Chcete spatřit Věstonickou Venuši? Co
takhle ukázat dětem kostry mamutů a život
v pravěku, a to vše v unikátním archeoparku
v Pavlově, kde bude první zastávka. Chcete
vidět Piaristický dům a dále se vydat po Křížové
cestě na Svatý kopeček nebo se jen tak toulat
po Mikulově. Tak tohle všechno můžete zažít dne 11.května 2019. Autobus je pro všechny
přihlášené ZDARMA a odjezd bude v 9 hodin. Díky velkému zájmu a omezenému počtu míst
v autobuse se prosím přihlaste co nejdříve na emailu: putovanizahistorii@seznam.cz nebo
mobilu 724306711.
Olympijský běh
Do T-Mobile Olympijského běhu se zapojí i Hluboké Mašůvky. Vyběhněte i vy a oslavte tak
Olympijský den. Svým startem také podpoříte Českou olympijskou nadaci, která pomáhá
sportovat dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Zázemí se nachází na fotbalovém hřišti
Hluboké Mašůvky. Čeká vás trasa na 5 km. Pro děti pak na 200 m. Registrace probíhají online
do 12. června (při platbě převodem do 5. června). Registrace na místě v den akce 19. června
nebudou možné.
Kulturní výbor se těší na vaši přítomnost a nebude lenit a přichystá další a další akce,
které Vám mohou ještě více zpříjemnit soužití v naší obci. Děkujeme všem za podílení se.

: Bohoslužby o Velikonocích

 Farář, farnost Hluboké Mašůvky :

Bohoslužby o Velikonocích a poutě 1. soboty
Křížové cesty na Kalvárii v Hl. Mašůvkách
Na Květnou neděli 14. 4. začíná ve 14.00 hodin u kostela. Na Velký pátek 19. 4. – začátek
v 15.00 hodin u kostela.
Květná neděle– 14. dubna- mše sv. v 9.30 h., začátek u kaple sv. Anny.
Příležitost ke sv. zpovědi před Velikonocemi
V Hl. Mašůvkách – pátek 12. 4. a středa 17. 4. oba dny od 17.00 – 18.00 hodin.
Velikonoční svátky
Zelený čtvrtek – 18. dubna - mše sv. v 16.30 hod. společně s hrkači, ve 20.00 hod. adorace
v Getsemanech.
Velký pátek– 19. dubna – den přísného postu.
Od 8.00 – 16.30 hod. adorace v Getsemanech. V 15.00 hod. křížová cesta na Kalvárii.
Velkopáteční obřady v 16.30 hodin.
Bílá sobota – 20. dubna – adorace v Getsemanech od 8.00 – 16.00 hod., Velikonoční vigilie
v 18.00 hodin.
Boží Hod Velikonoční – 21. dubna – mše sv. 9.30 hodin a Te Deum. Při mši sv. bude žehnání
pokrmů.
Pondělí Velikonoční– 22. dubna – mše sv. v 9.30 hod.
Poutě 1. soboty a hasičská pouť
345. pouť 1. soboty – 6. dubna – v 17.30 křížová cesta + novokněžské požehnání, v 18.00
hodin mši sv. celebruje P. Vojtěch Zahrádka, novokněz z Hodonína.
346. pouť 1. soboty – 4. května – v 17.30 májová pobožnost, mši sv. v 18.00 hodin v Lurdské
jeskyni celebruje P. František Nechvátal, farář z Dražovic.
Hasičská pouť ke cti sv. Floriána– neděle 5. května – mše sv. v 9.30 hodin v našem kostele.
347. pouť 1. soboty – 1. června – mši sv. v Lurdské jeskyni celebruje P. Jan Krbec, farář
z Rokytnice nad Rokytnou.

P. Stanislav Váša

: J a r n í oslavenci 2019

(od 70 ti let výše):


březen
Petrželková Marie, 85 let
Vaňková Marie, 85 let
Tancerová Růžena, 75 let
Drozd Vladimír, 70 let

duben
Kroupová Jiřina, 90 let
Krejčová Marie, 85 let
Fruhwirtová Božena, 75 let

Dykast Radomír, 70 let

Doležalová Zdeňka 75 let

květen
Illková Marie, 85 let
Krejčí Alois, 70 let

červen
Cábel Viktor, 80 let
Kamarád Pavel, 70 let

Blahopřejeme!

: Výzva k výročí 800 let první zmínky o obci

:

Blíží se rok 2020 a nadcházející oslavy výročí první zmínky o naší obci. U této příležitosti se
bude kromě oslav vydávat publikace a také se bude pořádat historická výstava. Proto se
obracíme na naše občany, kteří mají staré snímky obce (budovy, posvícení, poutě, práce našich
občanů, svatby, rod. slavnosti atd...) i staré dokumenty (domovský list, křestní list, vysvědčení,
kupní smlouvy aj.) - aby je poskytli - buď zaslali kopii na emailovou adresu obce nebo je přinesli
na obecní úřad - budou okopírovány a ihned vráceny. Děkujeme.
Obecní úřad, Zdeněk Adámek

: “Devítkové” letopočty



Obecní kronikář:


Rok 1909
- 25.4. školní jubilejní stromová slavnost pořádaná správou školy, místním odborem Národní
jednoty a Dobrovolným sborem hasičů. Konal se průvod s hesly na Veselku, slavnostní proslov,
básně, písně. Vysázeno 50 třešní.
- Na základě přijatého výnosu bude školní rok ukončen vždy 15. července a nový školní rok
zahájen 16. září.
Rok 1919
- Na II. československou státní půjčku upsáno 5 500 Kč.
- 16.11. zasazena mezi býv. cihelnou a dolní kovárnou Lípa svobody.
- Ve zdejší obci založena sociálně demokratická strana, měla 18 členů, jejím zakladatelem byl
Jakub Louštil.
- Ukončen provoz "dolní cihelny". Za rybníkem vpravo od silnice k Jevišovicím (dnes stavební
parcela domu č.p. 240 a č.p. 279) se kopala hlína a dělaly cihly. Pod silnicí býval podchod
(v tomto století zasypaný), který sloužil jako průchod směrem k budově "foroty". Pece a sušárny
na cihly a křidlice byly od dnešního stavení č. 165 k chudobinci (č.p. 142). Voda se čerpala
z dřevěné pumpy a korýtky rozváděla po cihelně. Výroba byla v plném provozu nejméně od
r. 1880 až do r. 1914, za světové války značně poklesla, v r. 1919 zcela ukončena.
- Byla sloučena knihovna místního odboru Národní jednoty a Sboru dobrovolných hasičů.
Knihovna byla umístěna ve škole a knihovník půjčoval knihy od října do dubna každou neděli od
9,30 do 11 hodin.
- První zmínky o sportu v naší obci. Byla zde utvořena Federativní dělnická tělovýchovná
jednota (FDTJ), cvičilo se v sále a na dvoře hospody u Valášků č.p. 100. Pět členů se
zúčastnilo spartakiády v Praze na Maninách.
- Dům č.p.1 - Bývalá lázeňská hospoda, sociálně demokratická strana zde zřídila konzum.
- V obci se vyskytla slintavka.
- Č.p. 29 - Do r. 1919 prodejna smíšeného zboží - Josef Karl, od r. 1919 pekárna Fr. Peřinky
st. (v provozu do r. 1945).
Rok 1929
- Napadlo mnoho sněhu, tvořily se závěje, silnici bylo nutno prohazovat. Udeřily velmi kruté
mrazy (11. února v obci naměřena teplota -32oC, 2. března - 30oC), rybník promrzl až na dno,
síla ledu byla až metr. Školy byly na dva týdny uzavřeny, nebylo možno vytopit třídy, inkoust
v kalamářích zamrzal, záchodové roury praskaly mrazem. Ve Znojmě dostává každá rodina
jeden džbán vody na pití na den. Uhynulo mnoho zvěře a ptactva, mrzl i dobytek ve stájích.
Sněžilo ještě 2. a 5. dubna, 5. až 7. dubna zamrzly pumpy jako o Vánocích. V obci pomrzlo
967 ovocných stromů. Setí začalo až 15. dubna.

Rok 1939
- Č.p. 113 – až do r. 1939 zde byla v provozu pekárna Josefa Křivánka. Byla zde rovněž
poštovna (od 1.3.1904), která ukončila provoz 31.1.1939.
- 4. března 1939 zahájeno vyučování v měšťanské škole v Hlubokých Mašůvkách. Jak k tomu
došlo?
Nacistická okupace znojemského pohraničí 9. října 1938 znamenala likvidaci českého školství,
soustředěného hlavně v městě Znojmě. České děti ze Znojma a okolí tak ztratily možnost
dalšího vzdělání na měšťanských, středních a odborných školách. Na žádost českých obcí se
po náročném jednání, zvláště zásluhou představitelů obce Hlubokých Mašůvek, podařilo
přenést působnost české státní měšťanské školy ze Znojma na Václavském náměstí do
Hlubokých Mašůvek. V budově místní školy byly provedeny potřebné úpravy pro získání učeben
a sborovny. Protože chyběly vyučovací prostory, byla jedna třída umístěna i na "radnici" č. 192.
Vyučování bylo zahájeno 4. března 1939 a v květnu docházelo do této školy již 183 dětí
z jedenácti obcí: ze Znojma, Přímětic, Únanova, Kuchařovic, Plenkovic, Kravska, Mramotic,
Žerůtek, Olbramkostela, Citonic a Hlubokých Mašůvek.
Ředitelem školy byl František Janda (č.p. 188), který zde působil do 19. srpna 1940, kdy odešel
na měšťanskou školu do Mikulovic. Dne 2. září 1940 nastoupil jako ředitel zdejší školy Jan
Cibulka (č.p. 143), který setrval v této funkci nejen po dobu činnosti měšťanské školy
v Hlubokých Mašůvkách, ale i po osvobození v r. 1945, kdy pro nedostatek učebních prostor
byla z Hlubokých Mašůvek přemístěna do Kravska do budovy bývalého zámku. Na zdejší
měšťanské škole se vystřídalo celkem 31 vyučujících.
- 0d 16. března bylo nařízeno jezdit na vozovkách vpravo.
- V dubnu začali první dělníci z naší obce odjíždět za prací do Říše.
- Povinně byly odevzdány střelné zbraně.
- V říjnu zavedeny potravinové lístky, které zůstaly v platnosti nejen po dobu války, ale až do
r. 1953. Zatím bylo možno nakoupit potraviny až do konce roku volně.
- 1939/1940 - Krutá zima, mrzlo nepřetržitě od 20. prosince 1939 až do 10. března 1940.
- Ve škole řádily spalničky, několik případů záškrtu a zápalu plic.
(Pokračování v dalším čísle)
Zdeněk Adámek

Budova “foroty” odstraněna v roce 1940 (obraz Karla Bauera)

: Obecní knihovna

:

Vážení čtenáři, nejprve mi dovolte vám sdělit statistiku za rok 2018, v knihovně bylo loňský rok
aktivních 34 čtenářů, z toho 13 čtenářů do 15 let.
Vypůjčeno bylo celkem 616 svazků a do fondu jsme
zaevidovali 155 nových svazků. K výpůjčkám pro čtenáře
je tedy k dispozici přes 3200 svazků.
Pravidelně nám chodí do knihovny časopis Epocha a nyní
nově - od dubna - i časopis Prima Vychytávky.
Stále pokračujeme v evidování knih do elektronického
seznamu,
který
je
k dispozici
na
adrese:
baze.knihovnazn.cz/katalog/hlubokemasuvky/
V současnosti zde můžete vyhledat beletrii pro dospělé od A po G (na zapisování stále
pracujeme). Březen je měsícem čtenářů, tak přijďte naši knihovnu navštívit.
Martina Vaněčková

: Ze školních lavic



Ředitelka ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky 
:

Vážení čtenáři, ve škole zdárně a velmi úspěšně proběhlo pololetí, 17 žáků mělo totiž samé
jedničky. V pátém ročníku máme velmi dobré žáky, drží se již od 1.ročníku na jedničkách, dva
z nich se budou hlásit na gymnázium. Nemáme žádné žáky se Speciálními poruchami učení,
naopak máme jednoho tzv. mimořádně nadaného žáka, který pátý ročník plní zároveň se
čtvrtým… přeskočil ročník. Již vloni, kdy prošla škola inspekcí, jsme byli pochváleni za výborné
výsledky v učení. Držíme si laťku, snažíme se dotáhnout všechny k co nejlepším známkám,
někteří žáci mají zdarma doučování, pracujeme s každým žákem zvlášť. Při počtu dětí si to
můžeme dovolit a jsme tomu rádi. Je nám ovšem jasné, že pokud žáci přestoupí na jiné školy,
je možné, že půjdou s prospěchem dolů. Pokud my zde máme v ročníku třeba 5 žáků, můžeme
s nimi pracovat jinak.
V příštím roce počet dětí v MŠ klesne, odchází 9 předškoláků a k zápisu pravděpodobně
přijdou jen 2, není více narozených. I ze ZŠ odchází 8 páťáků. Do mateřské školy přibyly 2 děti,
bylo nutné posunout provozní dobu ze 6.30 na 6.15. Ačkoli klesne počet dětí i žáků, bude
nadále škola i školka dvoutřídní. Ze státního rozpočtu na příští rok dostaneme více financí,
státem jsou podporovány malotřídní školy. Podle inspekcí, statistik a hlášení asi vědí dobře, že
malotřídky odvedou kus poctivé práce…
Zápis do ZŠ bude 5. dubna, do MŠ 10. května. V MŠ budeme nadále pracovat na
logopedické přípravě, čtenářské gramotnosti, matematických představách,v příštím roce budou
používat děti tablety s výukovými programy, dva notebooky budou pro učitele zakoupeny
z dotace EU a další pomůcky a hračky. Do MŠ bychom mohli investovat až 360 tis.Kč. Do ZŠ
bude koupeno 10 notebooků. Dotace z EU by mohla být až 370 tis. A do školní družiny až 146
tis. Kč. Příštím roce tedy máme dobře nastaveno, dokoupíme vše potřebné a v dalším roce
budeme malovat a dávat nové osvětlení. Zkrááátka jsme trendy……………….. přijďte… kroužky
zdarma, učebnice zdarma, spousta akcí a výukových programů a zábavných dnů.
Do června nás čeká Matematická olympiáda 22.3., výtvarná soutěž, lekce dopravní
výchovy včetně výuky na dopravním hřišti, 3 představení v divadle, beseda v obecní knihovně,
schůzka rodičovského sdružení 11.4., beseda v okresní knihovně. Ze zábavných dnů Dnes
učím já (bylo 15.3. - učili žáci sebe nebo učitele), Utopení Morany 27.3. Z kulturních vystoupení
Vítání občánků 14.4. a 12.5. Den Matek.
Mgr. Alena Kratochvílová

: Sportovní dění v obci: f o t b a l

Starosta TJ Sokol 

:

Fotbalová přípravka:
Přípravka má tréninky v Mašůvkách v pátek od 16,30, v úterý a čtvrtek od 16,30 hod. jsou
tréninky na hřišti v Příměticích. 7.4. od 10 hod. se přípravky představí na domácím hřišti.
Muži:
Mužům se podařilo po nevydařeném podzimu posílit kádr a můžete je vidět hned 3x za sebou
na domácím hřišti.
Program prvních jarních zápasů:
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

:

Klub seniorů





:

Tento klub seniorů jsme založili 1.2.2019 a na první schůzku přišlo celkem 9 zájemců.
Odsouhlasili jsme program a termíny schůzek, a to na každou druhou středu v měsíci v 16
hodin. Prozatím se scházíme v prostorách sálu obecního úřadu. Byla nám přislíbena klubovna,
a to v co nejbližším možném termínu. Jsme za toto gesto OU velmi vděční a moc se na
klubovnu těšíme. Na druhou schůzku přišlo už 12 zájemců. Z programu, který jsme si stanovili,
jsme už absolvovali: návštěvu kina - film Ženy v běhu, bazén v Příměticích, návštěva klubu ve
Střelicích spojenou s povídáním o Jevišovicích a okolí, a návštěvu Znojemského pivovaru.
Jinak ve Střelicích jsme se setkali s příjemnými, obětavými, šikovnými lidičkami. Nabídnutou
spolupráci jsme přijali. Obec Střelice má celkem asi 150-160 obyvatel a každou akci využívá
více jak polovina občanů. Vzájemně si pomáhají a stranou nezůstávají občané omezení
pohybem. Dokážou si vzájemně pomoci, povzbudit se. Dnes je nás 15 a z toho 4 muži. Moc se
tady těšíme na ruční práce jako - pletení z proutí, keramika, výroba síťovky, tanec, různé výlety,
kulturní akce, besídky, oslavy jubilantů apod..
Program se může měnit, nápadům se meze nekladou. Za cíl jsme si dali každou
schůzkou zpříjemnit si život, načerpat energii, obohatit se různými poznatky, pomoct si
vzájemně. Je toho víc.
Tímto bych chtěla pozvat všechny, kteří nechtějí zůstat stranou a tak trochu si
zpříjemnit plynoucí dny v našem klubu. Jste všichni srdečně vítání.
Za klub seniorů Veselá Marie

:

MS Hájek Hluboké Mašůvky



:

Výroční zpráva za rok 2018. Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás seznámil s prací členů
mysliveckého spolku na úseku mysliveckého hospodaření. Celá práce se řídí plánem chovu a
lovu zvěře, který je schválen na výroční členské schůzi MS a je předložen ke schválení
nadřízenému orgánu, kterým je Městský úřad Znojmo – odbor životního prostředí (MěÚ – OŽP
Znojmo). Náš MS hospodaří za úplatu na pronajaté honitbě Honebního společenstva Hluboké
Mašůvky. V roce 2018 jsme se sešli na 4 členských schůzích, jak nám ukládají stanovy, kde
jsme byli informováni o dění v našem MS a o stavu odlovu zvěře.
Plán chovu zvěře začíná jarním sčítáním. Sčítá se jak zvěř drobná, tak zvěř spárkatá.
Jednotlivé druhy zvěře mají určené množství normovaných a minimálních stavů v honidbě,
které jsou dány nadřízeným orgánem MěÚ - OŽP Znojmo. U každého kusu zvěře je určený

koeficient přírůstku, podle kterého se určuje i plán odlovu jednotlivých druhů zvěře. V roce 2018
bylo sloveno celkem 17 kusů srnčí zvěře, z toho 3 kusy byly pozitivní na papilomatózu a úhyn
byl 7 kusů. Po schválení mimořádného odlovu zvěře vysoké se nám nepodařilo slovit žádný
kus. Selat a lončáků prasete divokého bylo sloveno 26 kusů. Dále bylo sloveno 16 kusů lišky
obecné, 4 kuny skalní, 1 kuna lesní a na společném honu bylo sloveno celkem 34 kusů kohoutů
bažanta obecného z umělého odchovu (odchováno a do voliéry vypuštěno 132 ks bažantích
kuřat) a 1 zajíc polní. Za účetní období 2018 činily příjmy 30 500,- Kč, výdaje 57 150,- Kč.
Rozdíl v hospodaření mezi příjmy a výdaji činí - 26 650,- Kč. Plán výdajů na rok 2019: nájem
Honebnímu společenstvu Hluboké Mašůvky 12 381,- Kč, plán výdajů na umělý odchov bažanta
obecného cca 12 000,- Kč, krmení pro zvěř 15 000,- Kč. Na závěr chci poděkovat všem našim
členům, kteří se aktivně podílejí na našem hospodářském výsledku, na chodu našeho spolku a
o dobré reprezentaci české myslivosti nejen v naší honitbě. Myslivosti zdar!
Předseda MS Hájek Václav Bořil

:
:

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