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 do léto proleží, zimu prochodí s žebráckou mošnou.

: Úvodník

Předseda Kulturního výboru 
:



Blíží se doba letních dovolených, kterou bychom vám rádi zpříjemnili i dalším vydáním tohoto
zpravodaje. 
Za chvíli budeme mít za sebou vysvědčení, zkouškové období a před sebou
spoustu radosti a netrpělivosti a tak hurá užít si léta. Na druhou stranu asi jen málokdo může
svoje prázdninové volno zasvětit jen a pouze užívání a cestování a tím všechny starosti a
povinnosti hodit za hlavu. Život člověka je převážně naplněn prací a přestože nás mnohdy naše
práce naplňuje a děláme ji rádi, většinu času prostě děláme to, co „musíme“. Při odpočinku
bychom ale měli dělat jen to, co „chceme“. Odpočinek je životní nutností, pokud nemáme kdy
relaxovat, naše tělo se nenechá oklamat a řekne si o odpočinek samo, někdy i dost
nekompromisně…
Přejeme všem krásné prázdninové a dovolenkové dny a na úvod několik informací
o nadcházejícím dění v obci.
Alena Tondlová

: Zprávy ze správy



Starosta obce 
:

Mílí sousedé, vážení čtenáři. V minulém čísle jsem se odkazoval na dotační žádosti a
očekávání výsledku jejich hodnocení. Nyní již víme, že jsme byli úspěšní v žádosti o podporu
údržby cyklotras, podporu budování klubovny pro seniory a dovybavení zásahové jednotky obce
z prostředků JMK. O dotace z MMR byl po loňském úspěchu velký zájem a žádostí a uchazečů
se sešlo mnoho, naše žádost na obnovu místních komunikací a Náměstí u Pelánova kopečku
bohužel podpořena nebyla. Schválena byla ovšem žádost na podporu zbudování nového
dětského hřiště. I s ohledem na plánované výročí “800 let první písemné zmínky o obci” bychom
rádi Náměstí u Pelánova kopečku, pokud možno i s přilehlými uličkami, rekonstruovali ještě
letos. V pokračování obnovy komunikací v lokalitě Na Kopci - s ohledem na objem prací - pak
budeme muset počkat na případnou podporu a prostředky z rozpočtu budoucích let. Zde bude
letos provedeno ošetření havarijních míst alespoň “záplatováním”.
Práce na rekonstrukci dětského hřiště by měly začít v průběhu července. Část funkčního
vybavení bude přesunuta na koupaliště - očekávejte tedy po přechodné období, že bude využití
dětského hřiště omezené. Následovat by měly stavební práce ve zbylé části náměstí ideálně
tak, aby se do posvícení práce stihly dokončit. Ale to záleží ještě na výběrovém řízení a
domluvě s realizační firmou. Do první poloviny července je plánováno dokončení budování IS
k ZD a obnova povrchu komunikace. Dokončujeme též práce na klubovně pro seniory, tento
nově zpřístupněný prostor tak bude každým dnem k dispozici.
V nejbližších týdnech nás čeká zahájení sezóny koupaliště, jarmark spolu s hlavní poutí,
a prázdniny, které určitě uběhnou nejen dětem velmi rychle… I proto přeji pohodové a poklidné
prožití léta všem.
Zbyněk Frey

: Malé zamyšlení a náměty



Místostarosta obce 
:

Opět se podařilo, a tentokrát s předstihem, připravit koupaliště k provozu. Vzhledem k dobrému
počasí je více než pravděpodobné, že voda bude vyhřátá, což zase bude zvýšený náklad na
chemii. Když už jsme u nákladů, musíme si otevřeně přiznat, že koupaliště je ztrátové,
nevydělává, ale patří k Hlubokým Mašůvkám jako určitá tradice. Pamětníci vzpomínají na
taneční zábavy a Benátské noci, které ke koupališti neodmyslitelně patřily. Každý rok si
v zastupitelstvu obce říkáme, že by se mělo investovat do nového systému filtrace, ale pocit
odpovědnosti nám zase říká, že peníze je potřeba dát spíše na opravu komunikací, nové
inženýrské sítě, chodníky atd. Touto cestou chci rovněž poděkovat zaměstnancům obce, kteří
velmi dobře připravili koupaliště a podíleli se na úpravě obecní zeleně - konkrétně Jirka, Hana,
Leoš, Petra 1, Petra 2 a Petr .
Naším cílem v těch větších akcích je provést rekonstrukci Pelánova kopečku, tedy
prostoru před Sklípkem ještě tento rok, i když jsme dotaci neobdrželi. Na příští rok bychom rádi
zainvestovali inženýrské sítě Na Nivách s tím, že se dokončuje záměr stanovení poplatku za
připojení, který bude požadován i na komunikaci k zemědělskému družstvu.
Začínáme připravovat novou publikaci o Hlubokých Mašůvkách a kronikář Zdeněk
Adámek na tomto úkolu velice zodpovědně pracuje. Bude to kniha, která bude mít nadčasový
význam, a proto již spolupracujeme s Jihomoravským muzeem ve Znojmě, ale i
s Mgr. Čižmářem, který vedl archeologický průzkum v naší krásné obci. V příštím týdnu
navštívíme Mons. Jindřicha Bartoše, kterého chceme rovněž požádat o příspěvek do knihy.
V této souvislosti musím uvést, že si práce pana děkana Bartoše nesmírně vážím a že by bylo
velice vhodné za jeho zásluhy, za organizaci měsíčních poutí, za vpravdě otcovský vztah k naší
obci udělit této osobnosti čestné občanství.
V závěru přeji všem dětem hezké prázdniny, všem vydařenou dovolenou a kdo
dovolenou již nemá, klidné prožití července a srpna.
Jiří Vystrčil

: Událo se

:

Máme za sebou první společnou vycházku - Za pomlázkou na soutok. Počasí přálo, všichni
přítomní si to velmi užili a již teď se těšíme na vycházku další, která nás čeká na podzim.
Následovala akce pro děti - Pálení čarodějnic. Tuto akci pořádal Kulturní výbor s TJ Sokol na
fotbalovém hřišti v Hl. Mašůvkách. I když to vypadalo, že bude pršet, počasí se nám nakonec
umoudřilo. Pro děti byla připravena pohádková stezka, na které čekaly pohádkové bytosti
v krásně nakreslených kulisách. U nich potom děti plnily lehké úkoly. Na hřišti je čekal za
odměnu balíček sladkostí a špekáček, který si mohly opéci na vatře, kde trůnila čarodějnice
všech čarodějnic.
I něco pro dospělé se uskutečnilo - Divadelní představení pod taktovkou divadelního
sboru Mošna Vraňany. Odehráli nám jeden z jejich kousků a to představení Limonádový Joe.
Rozesmáli a rozveselili spoustu z nás a za to jim patří velký dík. Když něco ze společenské
kultury pro dospělé, tak i něco pro děti. Kouzelník Katonas tuto funkci splnil též na jedničku.
I když byla tato akce naplánována na poslední chvíli, přišel plný sál dětí s doprovodem blízkých.
A teď něco nejen pro sportovce - T-Mobile Olympijský běh. S výbornou organizací a po
včasné registraci se mohli zůčasnění zapojit do dobré věci. Svým startem podpořili Českou
olympijskou nadaci, která pomáhá sportovat dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Každé
úterý si všichni mohli přijít jen tak zatancovat do kulturního sálu obce, naučit se některé z tanců

společenských, ale i jiných. Toto Tančení pro každého červnem skončilo a začne zase od září.
Těšíme se na Vás.
Putování za historií našich krajů
V sobotu 11. května byl zorganizován pro místní občany výlet autobusem do Archeoparku
v Pavlově a na Svatý kopeček
v Mikulově a to nejen jako odměna
za pravidelné čtení místního
zpravodaje, ale i za rychlého
přihlášení na tuto super akci, která
se velice vydařila. Zájem byl velký a
autobus byl zcela zaplněn i proto,
že byl pro všechny ZDARMA.
Podobný výlet se bude jistě do
budoucna
opakovat,
takže
pravidelné čtení obecního zpravodaje se vyplatí. A kam se pojede příště? O tom můžete
rozhodnout i vy a svůj návrh zaslat na email: putovanizahistorii@seznam.cz

: Aktuality

Kulturní výbor

:

Dětské sportovní odpoledne
Opět po roce tu máme dětské sportovní odpoledne, které se koná v neděli 30.6.2019
v 15.00 hod. na koupališti v Hlubokých Mašůvkách. Na 15.00 hodinu je připravena ukázka
stříhání automobilu hydraulickými nůžkami
a pěna pro děti. Pro děti je také dále
zajištěn Aquazorbing, lezecká stěna,
různé soutěže, ukázka vyřezávání dřeva.
Občerstvení bude zajištěno. Na akci se
podílí TJ Sokol Hluboké Mašůvky, SDH
Hluboké
Mašůvky a Obec spolu
s Kulturním výborem. Děti a pak už
začnou prázdniny :)
Hlavní pouť a pouťová zábava
V sobotu 
6.července proběhne tradiční pouťová zábava v sále KD se skupinou FreeBand.
Výčep zajistí SDH Hluboké Mašůvky. Všichni jsou srdečně zváni.
Rozloučení s prázdninami na koupališti
Na poslední prázdninovou neděli jsme pro všechny občany připravili akci Veselé rozloučení
s prázdninami s Komedianty na káře, která se uskuteční na místním koupališti. Vystoupí zde
pouliční umělci s loutkami a pohádkou pro děti, kejklíři, netradiční cirkus a také tvarování
balónku, které si děti mohou odnést domů. Začátek bude 1. září ve 14.00h., tak si to poznačte
do kalendářů, ať o tuto skvělou akci nepřijdete. Občerstvení zajištěno. Kdyby náhodou zlobilo
počasí, akce se přesune do kulturního domu.
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 Obci Hluboké
Mašůvky, SDH Hluboké Mašůvky, TJ Sokol Hluboké Mašůvky, Kulturnímu výboru a všem
ostatním, kteří se na všech akcích podílejí.

: Letní

oslavenci 2019

červenec
Ševčík Jaroslav, 85 let
Březinová Jarmila, 70 let

(od 70 ti let výše):


září
Bulín Antonín, 80 let
Ternényová Marie, 75 let
Peřinka František, 75 let

Blahopřejeme!
: Malý (nejen) prázdninový příběh…  Farář, farnost Hluboké Mašůvky :
Moji mílí, kalendářní rok znova utekl jako voda a už jsou tu opět prázdniny a čas dovolených.
Období, na které se všichni těšíme. Jistě už dlouhou dobu plánujeme, kde tento vzácný čas
společně prožijeme. A tak abych snad dlouze nezdržoval od balení a příprav na cestu na
hezkou dovolenou, dovolím si jen popřát šťastnou cestu a plno hezky a společně prožitých
chvil. A k tomu ještě nabízím hezký příběh a snad i malé zamyšlení, které nás v tomto čase
může provázet:
Děvče pro všechno Země byla nedávno stvořena a ještě celá orosená svítila novotou.
Ale lidé už přišli za Bohem s celým seznamem přání a stížností. „Já jsem rolník a chovatel,“ řekl
jeden muž rozvážně, „moje krávy potřebují pořádné žrádlo. Chtěl bych rostlinu, která by rostla
rychle a všude a po které by moje zvířata měla dobré mléko.“ Pak předstoupila jeho žena. „Já
jsem hospodyně a pomáhám na poli. Musím pilně pracovat a nemám čas starat se o zahradu.
Chtěla bych krásnou květinu zářivých barev, která by trošku rozveselila můj zelený trávník.“ Pak
se na Boha usmálo dítě: „Moc hraček nepotřebuji. Ale nemohl bys nechat vyrůst něco
zábavného, s čím bych si mohl hrát, když hlídám zvířata na pastvě?“ Jiný muž se na dítě zlobil:
„Potřebujeme rostliny, které budou dávat dobrý příklad,“ řekl, „potřebujeme rostlinu, která bude
naše děti učit pokoře, vytrvalosti a odolnosti. Život je tvrdý, milý Bože. Potřebujeme symboly
úsilí a vytrvalosti!“ Bůh se vším souhlasil. A stvořil malou květinku se zářivým žlutým květem a
zubatými lístky: „Je to výživná potrava pro zvířata a bude chutnat i lidem. Na trávníku bude tvořit
tisíce zlatých sluníček po potěchu oka, až odkvete, budou její padáčky moci rozfoukávat děti,
má silné, těžko zničitelné kořeny, roste i v asfaltu a betonu, aby učila lidi sílu vůle k životu.“ Tak
vznikla pampeliška, jediná rostlina, která roste po celém světě. Bůh řekl: „Dávám vám všechny
semenotvorné rostliny. Ty budete mít za potravu. Všechny divoká zvířata, všichni ptáci na nebi
a všechna zvířata, která chodí po zemi, budou jíst zelené rostliny.“ A tak se stalo. A Bůh viděl,
že všechno, co udělal, je opravdu dobré.
A tak vám všem, milí čtenáři těchto řádků přeji, abychom si nejen užívali volných chvil a
dovolených, ale také měli oči „otevřené“ a dokázali si všimnout krásy Božího stvoření, které nás
obklopuje. Kéž stále dokážeme žasnout nad tímto Božím dílem, které nám Bůh daroval a kéž
také skrze ně dokážeme stále více poznávat samotného Stvořitele – Boha našeho nebeského
Otce. S přáním pěkných prázdnin a dovolených a Božího požehnání
P. Stanislav Váša

: Na pouť do Mašůvek



Obecní kronikář:


Blíží se měsíc červenec, který byl od dávných časů poznamenán významnou událostí, kterou
s místními občany prožívali také lidé z blízkého a dokonce i ze vzdáleného okolí. Byla to „Velká
pouť“ - nejvýznamnější událost církevního roku ve zdejším regionu. Stala se hlubokým
prožitkem, na který i po desítkách roků rádi vzpomínají ti, kteří se jí s procesím zúčastnili. Mezi
ty, kteří sem pěšky putovali i ze vzdálených míst, patří paní Marie Svoradová z Višňového, která
svoje vzpomínky uvedla v 1. čísle letošního Višňovského zpravodaje. S autorčiným svolením
uvádíme část zmíněného článku také v Mašůveckém zpravodaji, aby i naši čtenáři měli možnost
dozvědět se o tradicích zdejšího poutního místa:
Vzpomínka na pěší pouť do Hlubokých Mašůvek
Již po 337. se bude o první červencové sobotě a neděli 2019 konat Velká/Hlavní pouť do
Hlubokých Mašůvek. Tato poutní tradice, obnovená v roce 1990 znojemskými duchovními,
získává i dnes na svém duchovním i historickém významu. Já, stejně jako i moji žijící vrstevníci,
vzpomínáme rádi na pěší procesí z Višňového do Mašůvek, kdy jsme se jako děti procesí
v meziválečném období účastnily. Tehdy tuto pouť absolvoval snad každý višňovský věřící
aspoň jednou.
Kolem páté hodiny ranní se shromáždili Višňovští z horního konce v kostele a průvodem
pokračovali k Mírové kapli. My z Dědiny a ze Zmol jsme zde na Padělcích už čekali. Po krátké
modlitbě u Mírové kaple byla socha Panny Marie naložena na bryčku, aby nás pak čekala na
pokraji obce Hlubokých Mašůvek, cestami lesem by bryčka neprojela. Průvod se seřadil a za
zpěvu mariánských písní a modliteb vyrazil Mikulovským lesem do Mikulovic. V čele procesí šli
ministranti s křížky, za nimi družičky s věnečky, maminky s dětmi, dále „tetičky a panímámy“,
uprostřed tzv. „celfotr“, dále všichni muži a procesí uzavíral další před-zpěvák – to aby bylo
všem dobře slyšet. Pánové Antonín Adámek ve funkci celfotra a František Havelka vedli toto
náboženské procesí krajem a předříkávali Mariánské písně a modlitby. Šlo se za každého
počasí, nejenom po lesních cestách a stezkách, ale i potokem bylo nutno se alespoň jednou
přebrodit.
V Rudlicích za mostkem u studny se poutníci osvěžili a posvačili. Odtud do Mašůvek to
bylo již v dohlednu. Na kraji obce už nás čekala bryčka se sochou a panem farářem. Muži
přenesli sochu na nosítka, která pak sami nesli. Malé družičky, byla to čest a příklad dívek
z výrazně zbožných rodin, směly držet bílé stuhy ze šat Panny Marie, které splývaly dolů, a tak
slavnostně vedle nosítek kráčet ke kostelu. Ženy, které sochu Panny Marie zdobily, se snažily
navázat dostatečný počet stuh, aby některá z rodin, tedy družiček, nepřišla zkrátka. Před
kostelem jsme se připojili k dalším procesím z blízkých či vzdálenějších vesnic. Po mši svaté,
která byla sloužena venku, zbyl čas na koupi upomínek, převážně růženců a svatých obrázků.
Odpoledne procesí pokračovalo Křížovou cestou na Kalvárii. V Lurdské jeskyni se končilo
požehnáním. Kolem páté hodiny odpolední jsme se odebrali na cestu zpět. Když procesí vedli
„rychlí“ mužové, trvala cesta tři a čtvrt hodiny, s těmi loudavějšími čtyři hodiny.
Při cestě zpět nás u Mírové kaple vítali ti, kteří se tentokrát procesí nezúčastnili.
Podávaly se ruce, vyřizovaly pozdravy od jiných, se kterými jsme se na pouti setkali, věnovaly
se dárky, sdělovaly se zážitky a my, děti, jsme se už těšily na to, jak zase půjdeme na pouť
v příštím roce. Višňovští dnes sami pouť do Hlubokých Mašůvek neorganizují, mohou se však
připojit k jiným. V minulém roce šla pěší procesí ze Skalice, Morašic, Rybníků, Džbánic a
Čermákovic, jiná trasa z Mohelna přes Dukovany, Rešice, Tavíkovice, Běhařovice, další
z Jaroměřic, Jevišovic a Plenkovic. Nově i z Vranova přicházejí do Mašůvek lidé pěšky.

O blízkém Znojmě či Příměticích, kde cestou můžeme míjet kapličky Sedmi radostí Panny
Marie, ani nehovořím. Dnes je možno vracet se domů i kyvadlovou autobusovou dopravou.
(V další části článku se autorka stručně zmiňuje o historii zdejšího poutního kostela od jeho
založení J.L. Raduitem de Souches až po současnost.)
Vzpomínky na poutě si v paměti uchovává i
nejstarší generace naší obce. Naše bývalá
občanka, žijící v Praze, vzpomíná:
„V sobotu o pouti jsem od rána čekala venku na
Pástvišti před domem, kdy se ozve ze silnice od
Jevišovic zpěv procesí „Maria, Mašovská, my
jdeme k tobě“. Už od hájenky jsme je slyšeli
zpívat. Pak jsem utíkala k Jeřábkovým podívat se
na průvod.
Pohled to byl pro mě úžasný, dlouhá řada
družiček v bílých šatech, na hlavě květinové
věnečky, růžence, velké družičky měly i průsvitné
závoje. Chlapci nesli dlouhé nerozžaté svíce. Muži
nesli na nosítkách sochu Panny Marie, krásně
oblečenou a ověnčenou mnoha květinami. A
hudba, samozřejmě nábožná. Kolem silnice stáli
snad všichni občané, nábožně vzhlížející a
modlící se. Později jsem se dozvěděla, že poutníci někdy přijeli k Mašůvkám na selských
vozech, u myslivny se děvčata převlékla do bílých šatů, ozdobila se věnečky na hlavu. Chodili
sem poutníci hodně zdaleka, ale většinou opravdu pěšky. Kdepak tenkrát autobusy!
Jak vypadala pouť, to mám přesně v paměti. Nemohu zapomenout, jak se prodávala
čokoláda. Na Úlehle stál na bedničkách s čokoládou Franta z Prahy, prostřel si ohromný kus
papíru na dlaň a dával na něj kusy čokolády a volal: „Tady to je pro dcerušku“ a přidal další plát
jako dlaň, stále přidával – a mezitím pronášel legrační průpovídky, kterými bavil lidi – „pro
synáčka, pro maminku, tatíka, bábu, dědka a taky pro kmotřičku“ – a za každým jménem tam
plácl kus čokolády, až toho měl na dlani vysokou hromadu: „A to všechno, vážení, za pět
kaček!“ Na to nemůžu zapomenout, měl kolem sebe nával, ani nestačil otevírat další bedny.
Mně se sbíhaly sliny, ale neměla jsem tu „pětikačku“ na ten ranec čokolády. Otec mě odbyl,
maminka řekla: „Nebreč, však se jednou dočkáš, až se z ní přejíš.“ Pak k nám večer přišel strýc
Šanyk, ten mně dal 5 Kč, tak jsem se těšila na neděli. Ale druhý den už tam Frantík z Prahy
nebyl, jen prázdné dřevěné bedýnky zbyly a ty si lidé sbírali. Tak na tuto příhodu jsem dodnes
nezapomněla.“
Hlavní pouť se od nepaměti až dosud koná vždy první sobotu a neděli v měsíci červenci.
Dobu, kdy u školy stávaly kolotoče, houpačky a střelnice, na Úlehle (dnes Mar. náměstí)
cirkusový stan, kolotoče, zápasnická aréna nebo i provazolezci a „boudy“ (prodejní stánky, které
stavěli jejich majitelé již ve čtvrtek před poutí, aby měli co nejvýhodnější místo), příchod desítek
procesí a účast několika tisíc poutníků – to pamatují již jen zdejší nejstarší občané. Jaký průběh
má současná pouť, o tom se přesvědčíme již za několik dní – letos to bude 6. a 7. července, jak
uvádí pozvánka s programem.
Zdeněk Adámek

: Ze školních lavic



Ředitelka ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky 
:

Vážení čtenáři, v letošním školním roce naposledy zprávy ze školy… a tak začnu od konce.
Ukončení školního roku bude 28. června ve škole ve třídě pátého ročníku, chystáme pro ně
poslední zvonění. Odchází ze školy po 9 letech, když budeme počítat i mateřskou školu.:) Byl to
výborný ročník a bude nám chybět. Z 8 žáků jich 6 jde do Kravska, 2 žáci odchází poprvé z této
školy z Mašůvek na gymnázium. V ročníku byl i žák, který přestoupil ze 3. ročníku rovnou do
pátého a zvládl excelentně v páté třídě i čtvrtý ročník. I tato situace - přeskočení ročníku - byla v
historii školy zde poprvé. Z tohoto je vidět, že žáci mají v naší škole výborné výsledky. Toto
nechám na promyšlení rodičům, kteří nedávají své děti do naší školy....
Zvládli jsme ve školním roce všechny úkoly, které jsme si předsevzali, za rok měli žáci 12
vystoupení, 10 soutěží, jak interních, tak okresních, ze všech oblastí... hudební, výtvarné,
matematické, atletické, plavecké, recyklohraní,. Žáci úspěšně reperezentují naši školu, získali
spoustu medailí, diplomů. Proběhly 3 výstavy prací, každý měsíc jeden výukový program, jeden
zábavný den. Výuka probíhala ve dvou třídách, v kombinaci s interaktivní tabulí, počítači, hrou
na hudební nástroje.
V kroužcích informatiky, keramiky, dramatickém, flétně, ručních pracích, logopedickém
v mateřské škole... zde všude nabývali žáci spoustu dalších dovedností. Děkuji všem, kteří tyto
aktivity vedli. Z akcí, které proběhly, bych ráda vyzdvihla branný závod v Ratiboři, VIII. ročník
Memoriálu Ctibora Čermáka, který se konal 31.5. a 1.6. Byl výborně zorganizován, bylo o nás
vzorně postaráno. Opravdu jsme si tyto dny užili, včetně výletu do skanzenu v Rožnově pod
Radhoštěm. Fotky najdete na stánkách obce i školy. Nechte si popovídat od těch, kdo v Ratiboři
byli, třeba další rok pojedete s námi…
Příští rok plánujeme výuku na noteboocích, budeme jich mít 10 ve škole a 10 tabletů ve
školce, budeme pracovat s dalšími novými programy. Díky evropskému projektu ze Šablon II.,
budeme mít další nové možnosti výuky, zkvalitnění práce a dostatek pomůcek a materiálu k ní.
Budeme měnit systém práce s žáky, bude ještě více individuální, než zaměřený na práci
v ročníku. V podstatě půjde o individuální práci se žákem napříč ročníky. Během 2 let budeme
čerpat pro mateřskou školu, základní i pro družinu více než 500 tisíc. Budeme mít tzv.projektové
dny, naštívíme další školy, budeme mít vzdělávání pedagogů.. Budeme pokračovat jako letos,
s projekty Ovoce do škol, Mléko do škol, školní projekty Kultura pro život, Ve škole žijeme
zdravě, pokračovat bude i divadlo ve Znojmě. Máme zajištěno i plavání pro příští rok pro 2. a 4.
ročník povinné, ostatní se mohou nahlásit k nim. Autobus bude zajištěn, budeme jezdit jako
dříve společně s Kravskem.
Děkuji všem žákům za reprezentaci školy. Děkuji za spolupráci hasičům, myslivcům,
sportovcům, kulturnímu výboru, starostovi obce, školské radě, paní Krulové za vedení
keramického kroužku. Děkuji rodičům, kteří vozí do školy sběr. Také Sdružení rodičů za
podporu, spolupráci, především paní Bášové a Miholové. Děkuji všem učitelům a provozním
zaměstnancům za práci v celém školním roce… a že není lehká...
V naší fotografické Galerii na schodech budeme instalovat již 18. rok. Zprostředkovali
jsme focení tříd, focení dětí, žáci si mohli objednávat knihy z Klubu čtenářů, půjčovat knihy
v knihovně, nabídli jsme opravdu spoustu aktivit. Měli jsme dva koncerty, divadélko, kino, výlety
a turistické vycházky. Na škole proběhla letos opět i pedagogická praxe. Shrnutí celého
školního roku najdete jako vždy v září na našich stránkách ve Výroční zprávě. Přeji krásné léto,
odpočinkovou dovolenou, pohodu a klid a těším se v podzimním vydání…
Mgr. Alena Kratochvílová

:

Klub seniorů





:

Náš seniorský klub pokračuje v naplánovaných akcích, kterých máme hodně. Hlavně se nám
chce prožít společný den a mít na něj krásné vzpomínky. Začala bych vzpomínkou na vycházku
k Havlínovu mlýnu. Pozvali jsme i spřátelený klub ze Střelic. Procházka kolem Plenkovického
potoka s nádechem jara byla kouzelná. Stejně tak i odborný výklad majitelů mlýna o minulosti a
jeho zařízení nás všechny velice nadchl. Nakonec jsme byli majiteli mlýna pozváni k posezení,
kde jsme si prohlíželi dobové fotografie. A kde jsme si vykládali o tom, jak mlýn za války
pomáhal a fungoval. Odejít z mlýna se nám ani nechtělo, byla tam pohoda. Vrátili jsme se domů
kolem půl šesté. Z výletu jsme ještě pokračovali k našemu obecnímu úřadu. Zde jsme krátce
představili místní i blízké památky: Lapikus, Venuši z Hlubokých Mašůvek, naši faru…
Střelickým se u nás líbilo a těší se na naše další společné vycházky.
Kromě vycházek jsme měli i rukodělné činnosti jako například pletení žil. Poděkování
patří p. Františku Hanzalovi, p. Blance Krejčové a p. Marii Kloudové. Tato akce se rovněž
vydařila, ukázky z ní jsou vidět na stránkách obce. Také jsme pletli košíky a ošatky z pedigu.
Zde bych chtěla pochválit naše seniory, jsou velmi šikovní a tvořiví. Děkuji p. Kloudové a
p. Blance Krejčové. Hodně nás toho naučily. Toto pletení budeme opakovat v říjnu, ale budeme
pracovat s jiným materiálem. Pokud máte zájem, přijďte se za námi podívat. Další akce nás
zavedla do Hnánic. V pomologickém sadu jsme se učili stříhat ovocné stromky. O zaškolení se
postaral p. Zdeněk Šimek (ČZS). Bylo to velmi poučné. Zjistili jsme, že mnozí stříháme stromy
špatně. Další podobná akce by měla být na přelomu června a července, kdy se můžeme těšit
na ukázku letního střihu stromů v sadu v Citonicích. A to není vše. Také jsme si dopřáli vodních
radovánek v Příměticích, doporučujeme všem. Voda je zde příjemná. Odpočinuli jsme si i ve
vířivce. A rozhodně si to zopakujeme.Mezi společné akce patřila návštěva Flory Olomouc, kde
jsme si užili velkolepou záplavu květů. Pavilon C (měl nejvíce návštěv ) a týkal se naší přírody,
včelstva, lesů, ručních prací, byl nádherně osvětlen, apod. Na jeden den bylo zážitků opravdu
hodně. Velké díky za příjemnou cestu patří Dopravní společnosti Ludvik. Mezi naše společné
akce občanů Střelic, Jevišovic a Hl. Mašůvek patřila vycházka k památníku Wilhemu
Offenheimu, kde jsme za nepříznivého počasí položili kytičku. Zde jsme obdivovali přírodu. Ale
také jsme byli zklamáni rozsáhlou kůrovcovou kalamitou. Je vidět prostě všude.
Ale nemyslete si, kromě sportovních a vzdělávacích akcí si dopřáváme i relaxaci. A to
v podobě kosmetiky, pedikúry, manikúry a masáží rukou i obličeje. Moc se nám v salónu na
učilišti líbilo a plánujeme další akci na podzim. Dne 19. 6. 2019 jsme byli pozváni do Střelic na
vycházku po okolí. Provázel nás místní kastelán Mgr. Jiří Černý. Jela nás většina s velkým
nadšením. Ukončení akce se plánuje společně v místní klubovně s pohoštěním. Jsme rádi, že
jsme tento klub objevili a společně si radíme, ať už se jedná o ruční práce, výlety, či jiné zážitky.
Střelický klub nás poprosil, jestli bychom nepomohli sehnat materiál důchodcům, kteří žijí
v domově důchodců v Jevišovicích. Zde staří lidé tráví svůj volný čas a vyplňují jej různými
pracemi např. pletením koberečků. Pokud by někdo chtěl přispět zbytky vlny, starými svetry na
rozpárání, starými nočními košilemi, tričky apod., může nám je donést do klubu, nebo ponechat
na OÚ. Za tuto pomoc Vám všem děkujeme. Jak vidíte, nenudíme se. Jsem ráda, že jsme se
dali dohromady. Změnili jsme termíny našich schůzek, scházíme se nově každé druhé úterý od
17 hodin. Máme již naplánované prázdniny od 1. 7. do 31. 8. 2019. Než ale prázdniny začnou,
sejdeme se všichni na táboráčku na místní faře. V sobotu 22. 6. 2019 v 18:00 zveme všechny,
kdo mají chuť a chtějí nás navštívit. Buřtíka, buchtu, pitný režim a dobrou náladu s sebou. Za
klub senioru Vás zve
Marie Veselá

: Obecní knihovna

:

Vážení čtenáři, blíží se nám konec školního roku, ale
zároveň i čas dovolených a prázdnin, kde se vám jistě
nějaká dobrá kniha bude hodit. Díky dárcům máme
v knihovně desítky nových knih různých žánrů, např.
L.Myracle - 10 Neobyčejný deník obyčejné holky,
P.Heteša - Vetřelci z Minecraftu, Zajatci Minecraftu,
R.Třeštíková - Osm, J.Červenka - Byl jeden domeček
nebo mimo jiné i Velkou nástěnnou mapu světových
dějin. Knihovna bude o letních prázdninách otevřena
29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 31.8. Případné další změny budou vždy ohlášeny dopředu.
Krásné letní dny všem našim čtenářům za knihovnu přeje
Martina Vaněčková

: Sportovní dění v obci: f o t b a l

Starosta TJ Sokol 

:

Fotbalová přípravka:
Přípravka ukončí sezónu fotbalovým turnajem v Jevišovicích
dne 22.6.2019. Tréninky na nadcházející část soutěží budou
začínat koncem srpna. Do soutěže je přihlášeno pouze
družstvo mladší přípravky sloučené s Příměticemi kvůli
nedostatku fotbalistů a fotbalistek.
Muži:
Konec soutěže zastihl naše muže v dobré formě a předváděli
pro diváky pohledný fotbal. Pro další sezónu se podařilo
mužstvo doplnit o další hráče, tak se můžeme těšit na útok na
přední příčky tabulky. Pouťový fotbal se uskuteční 6. července
cca od 9 hod. Všichni jsou zváni.

T-Mobile Olympijský běh:
Dne 19.6.2019 se za úmorného vedra uskutečnil
3. ročník T-Mobile Olympijského běhu v Hlubokých
Mašůvkách. Závodu se zúčastnilo 50 dospělých
běžců, z toho 22 mužů a 28 žen. Dětských závodů se
zúčastnilo 23 dětí v 5 kategoriích. Velký dík patří
všem organizátorům této akce.
Zdeněk Žák
:
:

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