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zpravodaj
L
 etí,dráček, letí, za ním kluci, za ním děti!

: Podzim...

Předseda Kulturního výboru 
:



… ještě ne? Můžeme stále říkat léto, přijde babí léto? Koloběh roku se posunul do krásného
období podzimu a měnících se barev přírody. Někdy můžeme nazývat tento podzim babím
létem nebo pozdním létem. A proč se říká vlastně babím? Ve škole nám kdysi říkávali, že ty
jemné pavučinky, které létají všude kolem a lepí se na vše, co jim přijde do cesty, jsou vlastně
pavučinky od pavoučků poutníčků. Utkají si vlákno, sedí na něm a vítr je unáší pryč. A ty
pavučinky jsou takové jemňoučké, stříbřité, že připomínají vlasy starých babiček.
Když budeme mít štěstí, pár takových dní v letošním podzimu zažijeme. No a i kdyby
nepřišly, nevěšme hlavu a pojďme si přečíst tento zpravodaj. Najdeme zde užitečné informace,
co se dělo, děje a bude dít v naší krásné obci.
Alena Tondlová

: Zprávy ze správy



Starosta obce 
:

Vážení čtenáři, milí sousedé. Školní prázdniny jsou směle za námi, a tak i krátící se den
upozorňuje, že už je takřka zapotřebí začít myslet na rozesílání vánočních přání, aby se vše
bez velkého shonu navíc stihlo... Proto i my na úřadě již rekapitulujeme, co jsme letos z plánů
stihli a kde je zapotřebí ještě přidat.
Ve spolupráci s firmou VZD Invest jsme dokončili projektovou přípravu a podali žádost o
financování vytvoření mokřadních prvků v lokalitě pod koupalištěm, a to v objemu
cca 2.7 mil. Kč. Pokud budeme úspěšní, měla by zde příští rok vzniknout revitalizovaná Údolní
niva II. Prioritou je dále pokračování v rekonstrukci náměstí U Pelánova kopečku, kde bylo letos
během prázdnin instalováno nové moderní hřiště pro děti, a pro příští rok pak zvláště zasíťování
lokality Nivy C. Ve spolupráci s p. Pavlíčkem, za což mi dovolte vřele poděkovat, jsme provedli
modernizaci elektrifikace Mariánského náměstí - dráty veřejného osvětlení v této lokalitě již tak
nemusí být zavěšeny na lípách a kulturní akce již nejsou odkázány na připojení elektrickými
prodlužkami ze soukromých nemovitostí či na hlučné generátory elektrického proudu.
Pokračujeme v pasportizaci dopravního značení - odstraňujeme historické (v některých
případech i neplatné) značky a ve spolupráci s odbornou firmou a dopravním inspektorátem ve
Znojmě projednáváme i na základě vašich názorů změny, které by ke zvýšení bezpečnosti měly
přispět nejlépe. A to nejen kvůli opakujícím se podnětům z lokality Na Nivách, kde od vás máme
ale poměrně protichůdné názory zejména k otázce “retardérů”, a tak se hledání vhodného
kompromisu nemusí obejít vždy bez emocí.
Přes investice do údržby a rozvoje obce mne těší, že nezapomínáme nejen na veřejná
prostranství, ale i kulturní vyžití, tradice nebo historický odkaz naší obce. Zvláště nyní v období
nadcházejícího posvícení či dokonce obecního jubilea příští rok bych vás tak rád povzbudil
v zájmu o naše nejbližší okolí a těším se na společná setkávání.
Zbyněk Frey

: Krátký pohled zpět



Místostarosta obce 
:

Za dva týdny to bude rok, kdy se uskutečnily volby do obecního zastupitelstva. Je to dobrá
příležitost se podívat zpět, co se podařilo uskutečnit, a současně je to povinnost vedení obce
seznámit naše občany, jak bylo nakládáno se svěřenými finančními prostředky .
Budoucnost patří dětem a mládeži, proto jsme se zaměřili na vybudování dětského hřiště
s velice hezkými prvky, které jsou bezpečné, splňují všechny dostupné normy. Je oplocené, už
by se nemělo stát, že tam budou běhat psi. Náklady na nové hřiště byly 980 000 Kč, jsou
hrazeny z dotace a podíl obce je 30 procent. Pro dospívající mládež budujeme klubovnu, která
je ve dvoře našeho kulturního domu. Dokončujeme snížení stropu a další drobné úpravy a
vybavení. Snahou je, aby ukončení roku mohli oslavit ve své klubovně – náklady nepřesáhnou
40 000 Kč.
Jedním z cílů zastupitelů a vedení obce je zlepšit komunikaci s občany, protože obec
patří občanům. Pravidelně občany informujeme o dění v obci, reagujeme na podněty občanů a
trpělivě se snažíme vysvětlovat, co možné je a co možné není. Je samozřejmé, že nemůžeme
ve všem vyhovět, a tak se může stát, že občas nějaký notorický stěžovatel narazí. Starosta se
snaží i prostřednictvím sociálních sítí informovat a objasňovat některá rozhodnutí, velký kus
práce odvedl i kulturní výbor pod vedením Aleny Tondlové – je to výbor, který vznesl spoustu
nových podnětů, a jejich práce si vážím.
Velká změna k lepšímu nastala v části Na Kopci, kde byl položen nový asfaltový povrch a
rovněž byl dotačně podpořen tentokrát z 50 procent u prvé etapy. Osobně jsem moc rád, že se
nám podařilo vyřešit kanalizaci u Švarců a Petrželků. Náklady dosáhly v této části 430 000 Kč.
Moc děkuji těm, co tento úkol, tuto zakázku, pojali jako výzvu a boj s tekutými písky vyhráli. Jan
Jeřábek a Ladislav Vaněk šli do rizika a zvládli technické zadání výborně.
V oblasti ekologie jsme se zaměřili na třídění, separaci odpadů. Obec byla úspěšná
v žádosti Operačního programu Životní prostředí, dotovaného Evropskou unií. Obec získala
808 000 Kč na třídění – tedy pořízení nádob na papír a plasty, které by do konce tohoto roku
měly být v každé domácnosti. Do ekologie patří i snížení energetické náročnosti, což se nás
dotýká zejména v provozu veřejného osvětlení. Je zpracován pasport veřejného osvětlení a
zastupitelstvo rozhodne na základě doporučení odborné firmy, jakým směrem se úpravy budou
provádět.
V oblasti sportu je téměř vše postaveno na činnosti fotbalového klubu, který podporujeme
a který nám dělá radost nejen na sportovní úrovni, ale i tím jak pečuje o sportovní zázemí. Jsme
moc vděčni za aktivitu, kterou směrem k obci projevuje Zdeněk Žák, který je šéfem sportovců.
Obec se snaží pomáhat i seniorům. Byla rekonstruována klubovna, kterou budou využívat jak
senioři, tak i myslivci. Na klubovnu byla přidělena dotace 114 000 Kč, kontrolu využití dotace
provedl hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Šimek, který zároveň ocenil dobrou práci našich
zaměstnanců a s využitím dotace byl spokojený.
Trochu starosti nám dělá skutečnost, že je několik rodin, které již bydlí v nových domech,
nebo i starších, ale nejsou přihlášeni k trvalému pobytu. Z hlediska daňového by bylo přirozeně
výhodnější, kdyby bylo občanů obce víc.
Jiří Vystrčil

: Událo se

:

V prvních prázdninových dnech se uskutečnilo Dětské sportovní odpoledne, které přilákalo
spousty dětských tvářiček. Počasí bylo nakloněno a umožnilo jak koupání, tak soutěžení a
ukázky všeho možného pod prosluněnou oblohou.

II. MALÝ JARMARK ŘEMESEL
Po minulém ročníku jarmarku s podtitulkem “Stará škola” jsme se letos s o to větší chutí
rozhodli uspořádat letní jarmark znovu, tentokrát tématicky zaměřený na výstavu dobových
předmětů ve stylu “Staré kuchyně”... A možnost ochutnat jsme tak měli nejen dobová jídla, ale
vedle výstavy a ukázek řemeslné výroby byla pro všechny zpestřením i ukázka chovu zvěře či
doprovodná hudba. Byla pořízena spousta fotografií. Fotografie jsou k nahlédnutí již teď na
stránkách obce, na adrese www.hlubokemasuvky.cz/prezentace . Také bylo opět natočeno
video, na které se můžete těšit do konce září. A to letos od občana Hlubokých Mašůvek, pana
Petra Grégra, kterému bychom chtěli ještě jednou poděkovat za jeho čas a práci.
Rádi bychom touto cestou poděkovali i všem účinkujícím jarmarku, obci Hluboké
Mašůvky spolu s kulturním výborem za pomoc při organizaci a především návštěvníkům, kteří
nás svým zájmem podporují.

HLAVNÍ POUŤ A POUŤOVÁ ZÁBAVA
První sobota o prázdninách se již tradičně nesla v duchu hlavní poutě. I díky prodlouženému
víkendu a pěknému počasí byla návštěvnost letos nadprůměrná, stánky a pouťové atrakce
bohatě lemovaly Mariánské náměstí spolu s náměstím U Pelánova kopečku. Dopravu
s dopravním značením pomáhala zvládat bezpečnostní agentura. V sobotu obecní kulturní sál
rozezněly písně v podání kapely FreeBand, kterou si letos nenechalo ujít více než 60 platících
návštěvníků.

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Na místním koupališti se poslední prázdninovou neděli uskutečnila pro všechny občany další
zdařilá akce, a to s podtitulem „VESELÉ ZAKONČENÍ PRÁZDNIN A PROVOZU
KOUPALIŠTĚ“. Během odpoledne se pod taktovkou dua KOMEDIANTI NA KÁŘE odehrávalo
loutkové představení s formou netradičního cirkusu a další různá žonglérská vystoupení. Celé
to bylo umělci zakončeno tvarováním nafukovacích balonků do různých tvarů, které si pak děti
odnesly domů. Pro dospělé byla připravena ochutnávka vín z produkce Znovínu. Každý mohl
degustovat až 9 vzorků výborných přívlastkových vín. Účast byla velká i proto, že to bylo něco
nového a také, že nám vyšlo krásné počasí a mnoho účastníků využilo i bazénu k poslednímu
koupání. Toto zakončení prázdnin bylo velice úspěšné, že si jej jako zajímavý příspěvek z
mnoha vybral a následně otisknul týdeník ZNOJEMSKO. Kdo tam nebyl, nechť lituje!!

: Aktuality



:

Od září je znovu zahájen provoz Tanečního kroužku. Bude se konat znovu každé úterý v sále
Kulturního domu při účasti minimálně pěti osob. Pohodlné oblečení a dobrou náladu s sebou.

Triduum: Pieta u příležitosti Mezinárodního dne míru
Dne 20.9. v 17:00 se uskuteční Triduum k Panně Marii Bolestné a k Mezinárodnímu dni míru.
Program začne v 17:00 hod mší svatou, bude následovat průvod. Pieta je pěkným sjednocením
obyvatel i poutníků k tomuto významnému dni a obohacuje kulturně-společenský 
život
v Hlubokých Mašůvkách.

Poznáváme okolí vesnice
Skupina Poznáváme okolí Hlubokých Mašůvek si vás dovoluje pozvat v sobotu dne 5.10.2019
v 10:00 
na další vycházku - pro velký zájem - znovu k Čertovu kameni, Roubené studánce a
k Baronovi. Sraz u Hasičárny. Občerstvení, pevné boty a dobrou náladu s sebou.

Svoz velkoobjemového 30.9. - 1.10. a zeleného odpadu 7. - 8.10.
Pravidelný podzimní svoz velkoobjemového odpadu je letos naplánován v pondělí a úterý
30.září a 1.října. Pravidelný svoz zeleného odpadu bude následovat týden po velkoobjemovém
ve dnech 7.-8.října. Žádáme občany, kteří chtějí nechat před posvícením vyvézt svůj
velkoobjemový a zelený odpad, aby jej nachystali před dny svozu před svoje nemovitosti.

Drakiáda na hřišti
Tělocvičná Jednota Sokol Hluboké Mašůvky společně s obcí Hluboké Mašůvky a kulturním
výborem vás srdečně zvou na další ročník drakiády, která se uskuteční dne 12.10.2019 v 14:00
na fotbalovém hřišti TJ Sokol Hluboké Mašůvky. O zábavu se postará Roman Sobotka, který
nám bude pouštění draků provázet nejen mluveným slovem, ale i hudbou. Který drak bude
nejkrásnější? Nejkrásnější bývá se srdcem vyrobený a na něj už se všichni těšíme.

Tradiční Posvícení
Ve dnech 18. – 20. října 2019 bude, jako každým rokem, ve znamení veselí, tance, hudby a
dobrého vína. Mašovská mládež pro vás připravila i letos tradiční posvícení. V pátek 18.10.2019
v 21.00 hod. začne celé veselí zábavou v KD nejen pro mladé, o které se postará DJ DarkSid
e
.
V sobou 19.10.2019 již od rána bude mládež chystat a zdobit máji a ve 14.00 hod. se můžete
na Mariánském náměstí před restaurací Pod Lipami přijít podívat, jak ji s pomocí jeřábu chlapci
staví. Tentýž den v 20.00 hod. je pro vás připravena posvícenská zábava. Sál zdejšího
kulturního domu se rozezní hudbou kapely Klaxon. V programu kromě výjimečné zábavy bude i
skvělá 
TOMBOLA a dále vystoupí taneční skupina Farabell. Během nedělního rána se mládež
zúčastní mše svaté. Následuje úvodní tanec pod májí a obcházení vesnice, při kterém ji bude
doprovázet kapela Skaláci ze Skalice. Odpolední příchod pod máji je plánován na 16.00 hod,
kam vás tímto srdečně zveme.

Lampionový průvod s dýňovou stezkou
V pátek 
1.11.2019 v 17:00 se uskuteční lampionový průvod ve spolupráci s MŠ a ZŠ Hluboké
Mašůvky, obcí Hluboké Mašůvky a kulturním výborem. Stezka, po které se půjde, bude
vyzdobena vydlabanými dýněmi, které si předem děti připraví k potěše oka. Lampiony do ručky,
zapálit svíčku a jde se na to.

Setkání s důchodci
Dovolujeme si vás pozvat na tradiční setkání se staršími spoluobčany, které se letos koná dne
17.11.2019 v 14.00 hod. v sále KD. Těšíme se na společné odpoledne.

Poslední leč
Myslivecké sdružení Hájek Hluboké Mašůvky vás zve dne 9.11.2019 do Restaurace Pod lipami,
kde se uskuteční poslední leč. K tanci a poslechu zahraje harmonikář p. Kratochvíl a k potěše
bříška bude připraven guláš. Pro všechny přítomné bude připravena též zvěřinová tombola.

Rozsvěcení vánočního stromečku a zimní jarmark
Povzb
udivá návštěvnost a zájem veřejnosti nás tak navnadila a přivedla k záměru uspořádat
jarmark zimní. Spolu s tradičním rozsvícením vánočního stromečku tak dokreslí atmosféru
zahájení letošního adventu doprovodná výstava vánočních stromečků, prodej a ukázky řemesel
se zimní tématikou. Vše je plánováno na den 29.11.2019 od 16.00 hod.

:
S Marií v každé chvíli 

 Farář, farnost Hluboké Mašůvky :

Moji milí, čas plyne velmi rychle a už tu máme podzim letošního roku. Zanedlouho – v příštím
roce 2020 chceme oslavit výročí 800 let od první dochované písemné zmínky o existenci naší
obce a farnosti. Je to úctyhodný počet let. Když si uvědomíme, kolik to je třeba generací za
takto dlouhou dobu a té naší se dostává „výsady“ a můžeme říci milosti Boží oslavit toto kulaté
výročí. Mám za to, že by bylo dobré toto jubileum chápat především duchovně – tedy využít je
jako velikou příležitost k obnově našeho osobního života s Bohem.
Ať už jsme byli ve víře v Boha vychováváni nebo se nám této výchovy nedostalo.
Důležité je chtít se k Bohu navrátit nebo jej hledat. Důležité je to naše chtění – neboli rozhodnutí
chtít Boha poznat, setkat se s Ním. Jak uvádí citát sv. Arsenia: „Hledáme – li Boha, zjeví se
nám.“ Celá Bible – od první až do poslední kapitoly – hovoří o tom, že Bůh zve každého člověka
osobně ke vztahu se sebou samým a dává nám k tomu mnoho příležitostí, abychom takové
rozhodnutí učinili každý sám za sebe, svobodně a dobrovolně. A jako jednu z takových
příležitostí vnímám i výročí 800 let od první písemné zmínky o naší obci a farnosti. Abychom
Boha znova hledali a vzali vážně jeho nabídku a zájem o nás samotné.
Žijeme ve farnosti, která je zároveň poutním místem Panny Marie, kam za celou dobu
trvání a existence tohoto poutního místa přišlo již mnoho a mnoho poutníků, a tak i my – naše
generace – se můžeme oslavou výročí 800 let duchovně připojit k tomuto „zástupu“ poutníků a
farníků minulých generací. Máme tak díky naší blížící se oslavě zmíněného výročí příležitost
navázat na bohatou poutní tradici v naší farnosti, znova ji přijmout za svoji a také ji předat
generaci další našich potomků.
Jak se tedy připravit k dobrému duchovnímu prožití blížících se oslav? Myslím, že
hledáním osobního vztahu k Panně Marii, která nám cestu k Bohu ukazuje a na ní nám také
pomáhá. Příležitost začít máme už teď v tomto podzimním čase, který prožíváme. V tomto
měsíci září máme totiž možnost oslavit „třídenní“ Panny Marie. Mám na mysli svátek Narození
Panny Marie (8. září) a liturgické památky Jména Panny Marie (12. září) a Panny Marie
Bolestné (15. září). Máme tak možnost přemýšlet o životě Panny Marie – jak ona žila, jak
jednala nebo jak prožívala jednotlivé události či období svého života. Tak můžeme stále nově
objevovat její příklad i pro svůj vlastní život a jednotlivé události v něm přítomné – tedy jak bych
měl jednat třeba já sám v té či oné chvíli a situaci.
V této snaze tak můžeme postupně objevovat krásu Panny Marie i krásu jejího života a
příkladu, který nám zanechala a zároveň stále více růst v osobním vztahu s Ní. A tak stále více
také objevovat pravdivost Ježíšových slov na kříži z Janova evangelia: „Hle tvá matka“, kterými
skrze apoštola Jana každému z nás Ježíš svoji matku daroval. A slov: „Hle tvůj syn“ skrze které
nás všechny zase naopak svěřil své matce do její mateřské péče. Tuto mateřskou péči Panny
Marie – její přímluvu, pomoc, ochranu… stále objevujme, radujme se z ní a buďme vděční.
Přebývejme stále v mateřské náruči Panny Marie. Spojujme s Pannou Marií každý okamžik
svého života.
Že to není jen zbožná fráze, nebo jen zbožné přání nám potvrzují povzbuzující slova a
věřím, že i osobní zkušenost sv. Bernarda, velkého ctitele Panny Marie:
S Marií v každé chvíli
Když pozoruješ, že se v tomto pozemském životě více zmítáš uprostřed vichřic a bouří, než že
kráčíš po pevné zemi, neodvracej oči od světla této hvězdy (Panny Marie), pokud nechceš, aby
tě zavalily vlny. Když se strhnou vichřice pokušení, když se dostaneš mezi skály soužení,
podívej se na hvězdu, volej Marii.

Když tebou zmítají vlny pýchy, ctižádosti, pomluv, žárlivosti, podívej se na hvězdu, volej Marii.
Když loďkou tvé duše otřásá hněv nebo lakomství či žádostivost těla, podívej se na Marii. Když
tě děsí velikost výčitek, když tě leká nečisté svědomí, když se hrozíš přísného soudu a už tě
chce pohltit hlubina zármutku a propast zoufalství, mysli na Marii.
V nebezpečích, v úzkostech a v pochybnostech mysli na Marii, vzývej Marii. Její jméno ať
neopustí tvá ústa, ať nezmizí z tvého srdce. A abys získal pomoc její přímluvy, nezapomínej na
příklad jejího života. Následuj ji a nebudeš bloudit. Pros ji a nikdy nebudeš bez naděje. Na ni
mysli a nikdy se nezmýlíš. Jí se drž a nepadneš. Pod její ochranou nepoznáš strach.
Povede-li tě ona, neunavíš se. Bude-li ona milostivá, dosáhneš cíle. A tak na sobě
samém zakusíš, jak správně hovoří evangelista: „Jméno té panny bylo Maria“ (Lk 1, 27).
Přeji vám všem i sobě, ať se tato slova sv. Bernarda každému z nás stanou
povzbuzením a pozváním k osobnímu a hlubokému vztahu s Pannou Marií – naší Matkou.
Proto na další cestu životem spolu s Pannou Marií vám všem s radostí žehnám…

Sváteční bohoslužby – říjen 2019
351. pouť 1. soboty – 5. října 2019
Poutní mši sv. bude v kostele v 18.00 hodin, celebrovat P. Pavel Merta, farář z Miroslavi.
Slavnost posvěcení kostela - posvícení
Neděle 20. října 2019 v 8.00 hodin mše svatá.
Srdečně zvu všechny farníky i hosty ke společné oslavě a poděkování Pánu Bohu za posvěcení
našeho poutního kostela, který zde máme.

Sváteční bohoslužby – listopad 2019
Slavnost Všech svatých– pátek 1. listopadu 2019 – mše sv. v 17.00 hodin.
Památka Všech věrných zemřelých – sobota 2. listopadu 2019 – mše sv. v 17.00 hodin
zároveň i 352. pouť 1. soboty – mše sv. spolu s poutníky, kterou bude celebrovat P. Josef
Michalčík, CSsR, z Tasovic.
Dušičkové pobožnosti na hřbitově
Neděle 3. listopadu v 13.45 hodin. Sraz a začátek pobožnosti bude na hřbitově.
P. Stanislav Váša

: Podzimní

oslavenci 2019

(od 70 ti let výše):


říjen
Freyová Věra, 70 let

listopad
Hašková Jiřina, 90 let

prosinec
Freyová Štěpánka, 95 let
Kamarádová Eva, 70 let
Hanzal František, 70 let
Janýr Přemysl, 70 let
Šalomounová Pavla, 70 let

Adámek Zdeněk, 85 let
Salát Josef, 80 let
Jeřábek František, 80 let
Sklenářová Jaroslava, 70 let

Blahopřejeme!

: Devítkové letopočty - pokračování



Obecní kronikář:


Rok 1949: 
Na č.p. 29 ukončen provoz soukromého obchodu a otevřena prodejna Svornosti.
Zbořena "farská stodola" na Úlehle a přemístěn na toto místo pomník padlých, aby uvolnil místo
pro přístavbu kostela. Na podzim vykáceny před kostelem staré lípy. Vykopány základy pro
přístavbu kostela. Pořízena socha P. Marie z La Sallety, socha Krista v Getsemanech a
postaven můstek pod farou a u Lurdské jeskyně. V obci zřízeno stálé kino, umístěné v sále
pohostinství č. 120. Prvním promítaným filmem byla česká veselohra "Železný dědek". V sále
bylo 120 míst. Projekční kabina s jedním přístrojem byla umístěna v místnosti výčepu, kde byla
rovněž dřevěná kabina pro pokladnu. Filmová představení se konala ve středu, v sobotu,
v neděli večer a v neděli odpoledne. V r. 1965 bylo kino přemístěno do nově postaveného
kulturního domu. V sále bylo 210 sklápěcích sedadel. Kino bylo v provozu až do 10.2.1989, kdy
bylo pro malou návštěvnost a závady v elektroinstalaci uzavřeno. Posledním promítaným
filmem pro děti byla pohádka "O princezně Jasněnce" a pro dospělé "Fantomas". Byla
vybetonována část dna koupaliště u přední zdi (dosud bylo dno bahnité) a obnoven provoz.
Odešel na zasloužený odpočinek dosavadní ředitel zdejší školy Josef Přinosil a na jeho místo
byl jmenován Jan Svoboda.
Rok 1959: František Janda, býv. ředitel zdejší
měšťanské školy, odhalil 7. května na školní
budově pamětní desku partyzánu Ctiboru
Čermákovi, býv. žáku zdejší školy. V budově
dřívějšího "chudobince" č.p. 142 zřízeno zdravotní
středisko (poradna pro matky s dětmi, ordinace
obvodního lékaře), které bylo v provozu až do roku
1967. V neděli 19. července od 19 do 22 hod. se
strhla nad
obcí velká bouřka, doprovázená lijavci. Způsobila dosti škod, především
ve Svatoňovci. Značně byl poškozen můstek u domu č.p. 127, můstek u domu č.p. 139 byl
vodou stržen. Cesta i koryto potoka ve Svatoňovci byly poškozeny, místy výmoly, místy nános,
zvláště od domku č.p. 52 po domek č.p. 45. Stavební materiál před opravovaným domkem č.p.
45 voda odnesla. Terén před i za koupalištěm byl zatopen vodou. Lávka přes Plenkovický
potok za Hlavatým mlýnem byla stržena, druhá lávka poškozena. Část hlinitého břehu nad
domkem č.p. 58 "Na Stráni" se sesula do zadní části dvorku. Poškozen byl domek č.p. 183
"Na Kopečku", došková střecha domku č.p. 77 se prolomila a zhroutila, sesula se i část zdiva.
Rok 1969: 
Byl zbourán poslední dům s doškovou
střechou v obci – č.p. 10 (Koukalova chalupa).
25. května se konalo slavnostní svěcení nové
motorové stříkačky, kterou obdržel zdejší hasičský
sbor od Okresního národního výboru. Od r. 1949 měli
hasiči pro svoji činnost nejdříve šestimístný osobní vůz
Škoda, po něm nákladní Škoda RN, později Robur a
od r. 1997 upravené vozidlo Avia. Průvodu vesnicí (až
ke kapličce u č.p. 44) na svátek Božího těla se
zúčastnilo asi 400 osob. O Velké pouti bylo přítomno
18 kněží, velká účast při světelném průvodu. Celkem 64 prodejních stánků. Na Anenské pouti
bylo přítomno 1500 poutníků a 6 kněží. Na zářijovou "Poslední pouť" přijelo 14 autobusů a
desítky osobních aut.
Zdeněk Adámek

: Ze školních lavic



Ředitelka ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky 
:

Vážení čtenáři, v ZŠ i MŠ je prioritou, tak jako v loňském roce, připravit zodpovědně 
roční
plán školy
, který máme pro letošní rok opět obohacený o některé novinky z nabídky
výukových programů. Zábavné dny, jako loňský rok, opět budou, některé v jiné formě. Opět
nabídneme 
kroužky zdarma, podle zájmu dětí a žáků, budou zase od října do května.
Nepovinný předmět náboženství bude vyučovat pan farář. Připravujeme i akce školy, kterými
se budeme opět reprezentovat na veřejnosti. V letošním roce je 11 žáků, škola jednotřídní, ale
vyučování hlavních předmětů bude ve dvou třídách, spojené budou pouze výchovy. V loňském
roce odešlo 8 páťáků s výbornými výsledky. S výsledky žáků mohou být i rodiče maximálně
spokojeni. V loňském roce odcházelo 8 páťáků, z toho 6 se samými jedničkami, 2 se
dostali na gymnázium a jeden zvládl 4. a 5 ročník naráz! Ročník 1. a 2. , 3. a 4. bude
spojený pro výuku hlavních předmětů, český jazyk - jazyková výchova a matematika. Pátý
ročník nemáme. Bude zde pracovat na plný úvazek paní učitelka Hanzalová Freyová. Budeme
nadále rozšiřovat metody a formy výuky o práci na školním pozemku, rozšíříme rukodělné
práce
. Učební plán zůstává stejný. Práce s PC a interaktivní tabulí, využití všech 25 programů
pro počítače, vše budeme opět využívat ve všech předmětech. Prioritou zůstává rozvíjení a
podpora čtenářské gramotnosti, využívání školní knihovny, posílení dotace hodin čtení. Po dva
roky budeme pracovat na projektu Šablon II - Moderní formy výuky. Zde získáme finance pro
naše další plány. Celková dotace je 668 046,- Kč pro školu, školku i družinu. Průběžně vás
budu informovat, jak těchto peněz využíváme. V mateřské škole je 25 dětí, dvě třídy jako loni.
Bude zde pracovat paní učitelka Jilková a p. uč. Jelínková. Hlavním úkolem je zodpovědně
připravit 10 předškolních dětí na vstup do ZŠ. Předškolní vzdělávání je rok před nástupem do
ZŠ povinné. Kroužek logopedických chvilek bude opět vést Blanka Jilková. Budeme pracovat
podle ŠVP, upravili jsme školní řády, režim dne MŠ, časový plán školy. Provozní doba bude
opět ráno již od 6.30 do 15.45. Učebnice, sešity a výukový materiál, veškeré pomůcky pro
výtvarnou výchovu a pracovní činnosti mají žáci opět zdarma. Nakupujeme vše pro všechny,
materiál nám tak vydrží dlouhou dobu a ušetříme nejen my, ale hlavně rodičům šetříme kapsu
a čas! Rodiče koupí opět jen osobní věci - aktovku a pouzdro, oblečení na tělocvik. Máme
vlastní tašky na oblečení, kšiltovky, trička, ručníky, kelímky, pere nám prádelna. Budeme opět
jezdit od září na plavání, do divadla od listopadu. Další projekty, které běží už roky - Školní
mléko, Ovoce do škol, sběr papíru, víček, baterií, Recyklohraní, naše interní soutěže, opět
pokračují. 
Ve školní družině je upraven Vnitřní řád, dle nového školního vzdělávacího
programu pracuje p. vychovatelka Jelínková, od 6.30 do 15.45. Akcí a výletů, exkurzí a
zábavných dnů je opět nachystáno požehnaně, soutěže a výukové dny s myslivci, záchrankou,
sportovci, hudební pořady, karneval, divadélko ve škole, pojízdné planetárium, návštěva
knihovny, Znojma... Všeho se opět děti dočkají. Se všemi máme výborně nastavenou
spolupráci, budeme se snažit i letos všechny tyto akce uskutečnit a přidat i nové. Ve školní
jídelně p. Szczurková letos opět udělá i svačiny pro školáky, pomáhat bude p. Holinska, o úklid
a pomoc v MŠ se postará p. Bořilová a Holinska. Máme ještě místa pro odběr obědů pro cizí
strávníky, máte-li zájem, volejte na tel. 739 470 637. Vše na září najdete na našem webu, každý
měsíc zde opět bude měsíční plán, fotky z akcí. Opět budeme mít články i ve Znojemském
týdnu. Osvědčil se nám jak Roční plán, tak učební plán, máme správně nastaveny i výukové
programy, kroužky a zábavné dny jako součást školní práce, priority školy, její prezentaci a tím i
výsledky školní činnosti, se kterou byla spokojena i školní inspekce. Nebudeme tedy nic měnit a
pokračujeme v takto dobře nastaveném systému. Můžeme jen nabídnout ještě něco navíc.
Mgr. Alena Kratochvílová

:

Myslivecké sdružení Hájek



:

Skončila srnčí říje a tím 30. 9. končí i doba lovu srnců. Lovíme srnce slabé a nemocné, aby do
říje šli srnci silní, po kterých budou kvalitní srnčata. Slovenou spárkatou zvěř dodáváme
v maximální míře do výkupu a získané finance použijeme na nákup krmení, nájemné a škody
způsobené zvěří. Podzim je čas ke kontrole, popřípadě opravě krmných zařízení na zimní
měsíce. Plánujeme společný hon na drobnou zvěř s následnou poslední lečí, hudbou a
občerstvením. Na poslední leč budou zváni všichni občané naší obce. Myslivosti zdar.
Václav Bořil, předseda

:

Prázdninový senior klub



:

V červnu jsme měli prázdninové rozloučení na místní faře, neboť se 2 měsíce jako členové
klubu seniorů nebudeme scházet. Na faře jsme si opékali špekáčky, vtipkovali jsme a popovídali
jsme si o plánech na prázdniny. Velice nás překvapila mládež z Dolních Bojanovic, která na faře
trávila týdenní pobyt. Přidali se k našemu ohni a zpívali s námi písničky. S mládeži jsme povídali
o našich tradicích a oni se pochlubili jejich skupinou Šroti. Ta hraje moderní hudbu. Dále mají i
cimbálovou kapelu Stupava. Věk členů je od 15 do 28 let. Celý večer se nám i hostům líbil.
O prázdninách proběhl v naší obci jarmark řemesel, který se vydařil. Na této akci nás
navštívily i seniorky ze Střelic. Jarmark nám připomněl dobu našeho mládí, vzpomněli jsme si
na práci našich rodičů, babiček a dědečků.
Po prázdninách jsme se sešli v místním kulturním domě, kde jsme si popovídali o
zážitcích z prázdnin a naplánovali jsme exkurzi do keramické dílničky p. Krulové. Na této akci
nás doprovázeli opět senioři ze Střelic. Dílnička p. Krulové je malebně útulná. Ukázka výrobků a
výklad o výrobě destiček a hrnečků nás natolik zaujal, že jsme se rozhodli v klubu také něco
vytvořit. Už se na práci s hlínou moc těšíme, i na paní Krulovou, která nám poskytne odborný
dohled.
Protože nás bylo na exkurzi u paní Krulové mnoho a do dílničky jsme se všichni zaráz
nevešli, navštívili jsme paní Krulovou starší. Ta byla velmi potěšena a překvapena. Pohostila
nás, povykládali jsme si a zavzpomínali jsme. Někteří členové klubu rovněž plánuji navštívit i
ovdovělou paní Ivanu Rozporkovou, která má zájem o sestavení krátkého rodokmenu rodiny.
Dále se moc těšíme na slavnostní otevření klubovny, kterou pro nás obec opravila a
vybavila. Tato klubovna bude patřit také myslivcům. Slavnostní otevření bude probíhat 20. 9.
2019 v 16:00 hod. Po otevření začneme plánovat další program klubu.
Za klub seniorů Veselá Marie

: Obecní knihovna

:

Další školní rok nám začal a naše knihovna jede dál. Z novinek,
které můžeme čtenářům nabídnout, je nový výměnný fond ze
Znojma, který má více než 100 svazků pro dospělé, ale i knihy pro
děti a náctileté nebo krásná kuchařka. K zapůjčení je také již Kronika
obce 2018. Na všechny čtenáře se moc těšíme.
Martina Vaněčková

: Sportovní dění v obci: f o t b a l

Starosta TJ Sokol 

:

Fotbalová přípravka: Pro sezonu 2019/2020 jsme přihlásili společné družstva fotbalové mladší
přípravky s družstvem Přímětic: Sloučené družstvo vzniklo kvůli nedostatku hráčů. Přípravka
má tréninky na fotbalovém hřišti každé pondělí od 16,30 hod v Příměticích a v pátek od 16,30
v Hlubokých Mašůvkách.
Dne 23.9.2019 od 17.00 hod. na hřišti v Příměticích proběhne nábor nových fotbalistů.
Neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle 733 780 315 a přiveďte své ratolesti
na fotbalový trénink.
Odehrané zápasy mladší přípravky:
Přímětice/Hluboké Mašůvky – Šanov 5:11 a 4:9
FK Znojmo – Přímětice/Hluboké Mašůvky 7:4 a 2:1
Přímětice/Hluboké Mašůvky – Hostěradice 13:0 a 13:0
Následující zápasy mladší přípravky:
NE 22.09. 2019 10:30 a 11:30 Mor. Krumlov – Přímětice/Hl. Mašůvky (hřiště Mor.Krumlov)
NE 29.09. 2019 10:00 a 11:00 Přímětice/Hl. Mašůvky – Tasovice (hřiště Hl. Mašůvky)
NE 06.10. 2019 10:00 a 11:00 Hrádek – Přímětice/Hl. Mašůvky (hřiště Hrádek)
SO 12.10. 2019 10:00 a 11:00 Přímětice/Hl. Mašůvky – 1.SC Znojmo bílá (hřiště Přímětice)
Muži:
Muži zatím pokračují v soutěži bez ztráty bodu a v tabulce jim patří samozřejmě první místo.
Odehrané zápasy mužů:
Havraníky - Hluboké Mašůvky
Hluboké Mašůvky - Křepice
Dyje B - Hluboké Mašůvky
Mramotice - Hluboké Mašůvky
Hluboké Mašůvky- FK Znojmo C

1:3
4:3
1:4
0:4
4:0

Následující zápasy mužů:
SO 21.09. 2019 15:30
Bantice - Hluboké Mašůvky
NE 29.09. 2019 15:30
Hluboké Mašůvky - Vranov nad Dyjí
NE 06.10. 2019 15:00
Těšetice - Hluboké Mašůvky
NE 13.10. 2019 15:00
Hluboké Mašůvky - Olbramkostel
NE 20.10. 2019 14:30
Konice - Hluboké Mašůvky
SO 26.10. 2019 14:30
Hluboké Mašůvky - Grešlové Mýto
Zdeněk Žák
:
:

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