Mašůvecký
zimní
2019

zpravodaj
K
 do se v létě při práci zapotí, v zimě se nasytí i zahřeje.

: Konec roku

Předseda kulturního výboru:


Vítám vás tu všechny v čase adventním, kdy se vesnice rozzářila nejen nazdobeným
stromečkem na návsi, ale září i vaše domy rozsvěcenými stromečky a adventními věnečky.
Vnímáme všude přítomnou vánoční atmosféru a i blížící se konec roku 2019. Advent je příchod
něčeho krásného, co má velký význam a označuje období příprav před Vánocemi. Když
vzpomeneme na Vánoce, okamžitě přijdou na mysl známé melodie, myšlenky, obrazy, vůně a
slova, které jsou vrytá do našich myslí. Myslíme i na zvoneček, který signalizuje příchod dárků.
Dárek však nemusí být jen hmotný, může to být pouze hezké slovo, láska k druhému,
porozumění, tolerance, podaná ruka co pomůže vstát. To jsou ty největší dárky, které můžeme
dát a dostat. Jsou to dary, které zahřejí u srdce a pohladí na duši. A co si přát? Pokud máte
milující rodinu, pár věrných přátel, jídlo na stole a střechu nad hlavou, jste bohatší, než si
myslíte.
Tento zpravodaj se ovšem nebude věnovat pouze adventnímu času, čeká nás rok nový,
rok 2020 a s ním přicházející zimní měsíce, které budou nabízet nové a nové zážitky. Pojďme si
přečíst následující řádky a obohatit se o nějakou tu informaci. Slovíček na úvod již bylo dosti, a
proto vám tu už jen popřeji krásné Vánoce a šťastný nový rok.
Alena Tondlová

: Zprávy ze správy



Starosta obce 
:

Vážení čtenáři, milí sousedé. Alespoň mlha za okny nebo příležitostné noční mrazíky
napovídají, že už je tu po roce zas ten čas: příroda by si měla po létě odpočinout pod přikrývkou
sněhu a my s ní. Příležitost zpomalit a ohlédnout se, co nám letošní rok všechno nadělil.
V letošním roce jsme obdrželi dotaci na výstavbu dětských hřišť - Na Pelánově kopečku
a v areálu u koupaliště. Podporu ve výši 70% od MMR. Celková investice byla 980 tisíc Kč. Od
MŽP z Operační programu Životního prostředí jsme spolu s obcemi Vrbovec a Havraníky získali
dotaci na zvýšení separace odpadů. Podporu ve výši 85%, celková výše investice 1 960 tisíc.
Po loňské podpoře na rekonstrukci dvora a klubovny pro mládež jsme získali letos z rozpočtu
JMK z dotačního programu Podpora rozvoje venkova podporu na rekonstrukci klubovny pro
seniory, opět ve výši 50%. Celková výše těchto investic tak překročila půl miliónu. Z rozpočtu
JMK jsme dále získali podporu ve výši 50% v oblasti Podpora jednotek sboru dobrovolných
hasičů na dovybavení JPO obce. Celková výše investice činila 144 tisíc. Výši 70% pak měla
podpora JMK z dotačního programu Podpora udržování čistoty cyklistických komunikaci,
celkové výdaje překročily částku 100 tisíc Kč. Za podporu všem subjektům srdečně děkujeme.
Než se dostanete k dalším řádkům našeho zpravodaje, dovolte mi popřát všem poklidné
prožití svátků vánočních a Nového roku a poděkovat za spolupráci. V roce letošním i v tom
nadcházejícím. PF 2020! :)
Zbyněk Frey

: Rok 2020



Místostarosta obce 
:

Rok 2019 bude brzy za námi a s nadějí na ještě lepší výsledky se budeme upínat na rok, který
by měl mít označení jako významný z pohledu historie, protože si budeme připomínat 800 roků
od první zmínky o obci .
V předcházejícím zpravodaji jsem hodnotil výsledky práce za rok od první schůze nového
zastupitelstva a v průběhu tohoto období došlo z hlediska odpadového hospodářství k tomu, že
bylo dovezeno celkově 600 popelnic na papír a plasty. Tyto popelnice bylo nutné zkompletovat,
usadit čipy a zabezpečit jejich vydání ze stavebního dvora. Poměrně složitý logistický úkol se
podařilo díky dobrému pracovnímu nasazení Jiřího Dvořáka, Leoše Drozda, Hany Freyové a
Petry Dočekalové zvládnout prakticky během týdne. Všem patří poděkování i vzhledem
k podmínkám, jaké panovaly. Vývoz těchto popelnic bude zahájen v měsíci lednu 2020 a to 9.1.
a 23.1. plast, v pondělí 20.1. papír. Harmonogram svozu odpadů pro rok 2020 je součástí
tohoto zpravodaje. Kdo si nestihl převzít nádoby na papír a plasty, ať již z důvodu nemoci nebo
jiného, může si je vyzvednout v pracovní době na stavebním dvoře u ČOV. Tak bez oslavných
ód a fanfár přistupujeme k důležitému kroku zlepšení třídění odpadů.
Dne 4.1.2020 se uskuteční v naší obci Tříkrálová sbírka, která má celostátní rozsah a
kterou každoročně organizujeme pod záštitou Charity ČR. Skupinky koledníků navštíví naše
domovy, doprovázeny osobou starší 15 let, se zapečetěnými pokladničkami a vyplněnou
průkazkou, s přáním Božího požehnání a všeho dobrého v novém roce a zároveň vás požádají
o příspěvek do sbírky. Výnos z Tříkrálové sbírky 2020 je určen pro vybavení terénních
ošetřovatelských služeb, pro nové prostory chráněných dílen, na rekonstrukci chráněného
bydlení pro osoby s mentálním a zrakovým postižením a pro zabezpečení poskytování pomoci
lidem nacházejícím se v krizové situaci. Děkujeme všem občanům, kteří se do charitativní
sbírky zapojí a svým darem pomohou tam, kde je to nejvíce potřeba.
Tento týden v pátek v 17.00 je tak jako každý rok setkání u svařáku. Svařák, punč a čaj
budou připravovat zaměstnanci obce, připraveno bude i něco drobného k zakousnutí - chleba
se sádlem, paštikou a podobně. Na tuto akci všechny srdečně zveme.
V úvodu svého příspěvku jsem psal o roku 2020 jako o roku, který je významný
z hlediska výročí. Pan Adámek usilovně dokončuje za pomoci historiků knihu, která bude
nadčasová a bude dokumentovat historii obce od prvních doložených zmínek až po současnost.
Kniha bude poměrně rozsáhlá, vždyť jen zvyky a tradice zabírají 70 stran textu, z toho vyplývá,
že cena bude trochu vyšší než obyčejná brožura a bude se jednat cenově o několik set korun.
Obec nechce na knize vydělat, ale chce jen pokrýt nezbytné náklady na tisk.
Přeji všem pevné zdraví, spokojenost a hodně optimismu v roce 2020.
Jiří Vystrčil
Drobné zprávy na závěr: Obecní úřad bude mít úřední hodiny 23.12. a 31.12. jen do 13 hodin.
Zpráva z činnosti klubu důchodců: klub je velice aktivní, což je moc dobře a naplánoval si
návštěvu výstavy Poklad Inků, která probíhá pod záštitou peruánské vlády a prezentuje největší
zlatý poklad. Tento zlatý poklad poprvé opustil hranice jihoamerického kontinentu, aby byl
vystaven v Evropě, a je nyní do 2.2.2020 v Brně. Naše obec se rozhodla zaplatit autobus na
zájezd, který se bude konat 23.1.2020, to je ve čtvrtek, odjezd autobusu z točny Mariánského
náměstí je v 09.30, předpokládaný návrat je 18 hodin. Tato akce je jen z mnoha akcí, které
chystáme v roce, kdy si budeme připomínat 800 let od první zmínky o naší obci. Případní
zájemci se mohou přihlásit a potvrdit svoji účast tel. čísle 731 735 004. Přihlašovací akce bude
platit do naplnění kapacity autobusu.

: Modernizace bezdrátové rozhlasové ústředny

:

Během podzimních měsíců došlo k modernizaci rozhlasové ústředny a k dalšímu rozšíření
rozhlasových hnízd dle vašich návrhů v lokalitách s nízkou hlasitostí. Modernější zařízení tak
nově podporuje např. přímé hlášení z mobilu pro případ nouze, hlášení ze záznamu “v obvyklý
čas” (ten byl ve večerních hodinách ustálen na 18.10 hod.) či snadnější přehrání doprovodných
hudebních skladeb (např. koledy na zahájení adventu). Vítanou nově podporovanou funkcí je
též možnost přehrání posledního hlášení ze záznamu. Pokud jste pravidelné hlášení nestihli
nebo nebylo dostatečně slyšet, můžete využít funkce přehrání hlášení ze záznamu na
telefonním čísle Rozhlasu 604 132 412. Služba není nijak nadstandardně účtovaná (dle vašeho
tarifu za odchozí hovor).

: Událo se

:

Tímto článkem si připomeneme dále některé kulturní akce, které se konaly v naší obci za
podzimní období. Jako první, z celého výčtu našich kulturních akcí, bylo Triduum: Pieta u
příležitosti Mezinárodního dne míru, která se uskutečnila dne 20.9. Program začal v 17:00
hod. mší svatou, následoval průvod za přítomnosti dětí místní školy, SDH a občanů nejen
Hlubokých Mašůvek. Děkujeme dodatečně všem zúčastněným, kteří přišli podpořit tuto akci.
Další konanou akcí bylo Poznáváme okolí vesnice. Uskutečnila se dne 5.10.2019 za
velmi proměnlivého počasí. Ovšem i přes tuto nepřízeň se výlet zdařil s úsměvem na tváři.
Přišel i čas i na tradiční Drakiádu, konanou na fotbalovém hřišti v Hlubokých Mašůvkách. Celou
akci pořádala dne 12.10.2019 Tělocvičná Jednota Sokol Hluboké Mašůvky společně s obcí
Hluboké Mašůvky a kulturním výborem. O organizaci u mikrofonu se postaral svým mluveným
slovem Roman Sobotka.
I letos, jako již každý rok, se u nás konalo tradiční posvícení, které tento rok připadlo na
18.10. - 20.10. Vše začalo již ve čtvrtek, kdy chlapci šli požádat rodiče děvčat, zda se mohou
posvícení zúčastnit. V pátek odpoledne si šli kluci pokácet a očistit máju, kterou si v sobotu ráno
přivezli na náměstí a společně s děvčaty ji nazdobili. Ve dvě hodiny se mája, za přítomnosti
místních občanů, s pomocí jeřábu postavila. Tradičně nás také letos čekaly dvě zábavy. V pátek
byla zábava s DarkSide DJs a v sobotu nám zahrála skupina Klaxon. Na hlavní zábavě se nám
dokonce dostalo rekordního počtu zúčastněných. V neděli čekala na mládež tradiční mše
v místním kostele a poté se zavádějící vydali zvát po vsi občany, aby se přišli podívat na jejich
taneček přímo pod máji.
V pátek 1.11.2019 v 17:00 se uskutečnil lampionový průvod ve spolupráci s MŠ a ZŠ
Hluboké Mašůvky, obcí Hluboké Mašůvky a kulturním výborem. Stezka, kterou rodiče s dětmi
procházeli, byla lemovaná rozsvícenými dýněmi, které si děti vydlabaly v místní škole. Stezka
přivedla všechny až na úplný závěr, který byl obohacen o teplý čaj a sladkosti pro děti a pro
rodiče horký grog. Vše bylo pod dohledem strašidel, která se dozvěděla o našem konaném
průvodu a chtěla se kouknout, kolik lidiček se zúčastnilo, a že jich opravdu bylo přes 120!
Přišel čas i na Myslivecké sdružení Hájek Hluboké Mašůvky, které pořádalo dne
9.11.2019 hon. Následovala Poslední leč konaná v restauraci Pod Lipami. K poslechu hrál na
harmoniku pan Kratochvíl, na přítomné čekala bohatá zvěřinová tombola a ke všemu večernímu
dění byl podáván zdarma guláš. Za další již konané akce se staví i Setkání s důchodci
. Dne
17.11.2019, jako již každým rokem, byli zváni starší spoluobčané, kteří byli hoštěni obcí
Hluboké Mašůvky. Za toto příjemně strávené odpoledne vděčíme všem občanům, kteří i letos
navštívili tuto událost, ale nejen jim. Děkujeme i Obci Hluboké Mašůvky, která za pořádání
celého setkání stojí.

Rozsvěcení vánočního stromečku a Zimní jarmark
Vánoční atmosféru, zahájení adventu a rozsvěcení stromečku jsme se rozhodli podpořit prvním
zimním jarmarkem. Vystaveno bylo jedenáct stromečků, které měly možnost ozdobit dle vlastní
fantazie místní organizace s dětmi základní a mateřské školy. Ozdoby všichni vyráběli ručně a
tímto bychom jim chtěli za jejich úsilí ze srdce poděkovat, protože i po skončení jarmarku nás
krásně nazdobené stromečky budou těšit na náměstí až do Tří králů.
Atmosféru jarmarku hudbou podpořil
flašinetář, opět jsme měli možnost obdivovat
ruční výrobky, ochutnat domácí cukroví či jiné
dobroty. Děti i dospělí se mohli svézt koňským
povozem. Tradiční rozsvěcení stromečku
doprovodily děti místní ZŠ hudebním
vystoupením a poprvé měly možnost si na
místě
vyzkoušet,
jaké
je
vystupovat
s profesionálním ozvučením. Byly pořízeny
fotografie i video, na které se můžeme těšit po
novém roce.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem zúčastněným za výdrž i při nepřízni
počasí, obci Hluboké Mašůvky za podporu a
náklonnost k pořádání podobných akcí,
zaměstnancům obce a všem členům kulturního
výboru za pomoc při organizaci. Děkujeme
také všem návštěvníkům a přejeme poklidné prožití adventu a šťastný nový rok.

: SDH a hasičský ples

Starosta SDH:


Vážení spoluobčané, letos již popáté zajistili členové Sboru dobrovolných hasičů Hluboké
Mašůvky občerstvení při příležitosti zahájení adventu, jež bylo letos spojeno se zimním
jarmarkem. Stejně jako v minulých letech, tak i letos hasiči výtěžek z této akce věnují pro děti
z místní mateřské a základní školy. Necháme si doporučit od p. učitelek, co pro děti ve výši
10.000 Kč zakoupíme. Tímto děkuji všem, kteří si od hasičů občerstvení zakoupili a tím pomohli
podpořit děti v naší MŠ a ZŠ.
Zároveň vás zvu na tradiční hasičský ples, který bude v sobotu 11.ledna 2020
.
Vstupenky budou k dispozici v předprodeji od 3.ledna 2020 v hospodě Sklípek. To vám však
řeknou hasiči, kteří vás koncem roku s pozvánkami osobně navštíví.
Za SDH Josef Kamarád

: Zimní

jubilanti 2020

leden
St
ä
rz Pavel, 70 let
Salátová Růžena, 80 let
Vyskočil František, 70 let
Freyová Dana, 70 let



(od 70 ti let výše):


březen
Bartoň Antonín, 80 let
Tymeš Jiří, 80 let
Daňhelová Jana, 75 let

Blahopřejeme!

: Aktuality



:

Setkání u svařáku
Dne 20.12.2019 bude pro všechny spoluobčany připravený svařák a něco malého k snědku.
Celé setkání se uskuteční na Mariánském náměstí za pořádání OÚ Hluboké Mašůvky. Minulý
rok přinesla hospodyňka talířek cukroví, aby se pochlubila svými pečenými výtvory. Už teď se
těšíme na vás všechny a i na dobroty doma připravené.
Výlet za pokladem Inků
Ve čtvrtek 
23.1.2020 se koná výlet do Brna, na výstavu Poklad Inků - Zlatí bohové přicházejí.
Odjezd z Mariánského náměstí v 9:30, příjezd asi v 18 hodin. Doprava autobusem je pro
zájemce zdarma. Registrace míst na tel. čísle 731 735 004. Těšíme se na společný výlet.
Zabíjačkové hody
Dne 24.1.2020 se bude konat obecní zabijačka pod taktovkou obce Hluboké Mašůvky a
kulturního výboru a 25.1.2020 proběhne prodej zabijačkových specialit. Více informací bude
s dostatečným předstihem zveřejněno. Zveme tímto všechny občany.
Sportovní ples
Zveme vás na sportovní ples TJ Sokol Hluboké Mašůvky, který se koná dne 8.2.2020 od 20.00
hodin. O zábavu se postará skupina Habakuk. Předprodej vstupenek na tel: 733 780 315. Cena
vstupenky 100,- Kč.
Masopust
Další akcí, na kterou vás zve Sbor dobrovolných hasičů, bude masopust. Kdo z občanů má
zájem, může se přidat do masopustního průvodu, který bude odcházet v sobotu 22.února 2020
v 8:30 hod. od hasičské zbrojnice.
Dětský karneval
Letos se poprvé uskuteční dětský karneval pod taktovkou kulturního výboru, v sále KD v neděli
15.3.2020 ve 14 hodin. Můžete se těšit na zábavné odpoledne s novým kejklířem Čabíkem, na
tombolu a zajištěno bude samozřejmě i občerstvení. Zveme rodiče s dětmi, ale i ostatní občany.
Vstupné dobrovolné, děti v maskách zdarma.
Závěrem všech akcí, co již byly, jsou a budou, musím poděkovat obci Hluboké
Mašůvky, Tělovýchovné jednotě Sokol Hluboké Mašůvky, Sboru dobrovolných hasičů a
závěrem s velkou pokorou poděkovat celému kulturnímu výboru, který dělá vše potřebné
s láskou, ochotou a pílí, a že to není vše vždy jen růžové. D ě k u j e m e.
Za kulturní výbor připravila Alena Tondlová

: Obecní knihovna

:

Vážení čtenáři, ještě před Vánocemi se nám podařilo do našeho
knižního fondu zařadit a zapsat přes 60 nových knih, jsou k dispozici
k vypůjčení od soboty 7.12. Pro děti například od S. Cooperové
Probuzení tmy nebo krásnou astronomickou encyklopedii Sluneční
soustavy. Z beletrie pro dospělé je to např. E.Boček Poslední
aristokratka a druhý díl Aristokratka ve varu, L. Rosten Pan Kaplan
má stále třídu rád, O. Sommerová O čem sní ženy 2, F. Forsyth Ikona, Kobra, Boží pěst a
dalších 7 knih tohoto autora. Z edice kouzelného čtení máme k zapůjčení interaktivní Hravou
angličtinu, Lidské tělo, Atlas světa a Hravé české dějiny, kouzelné pero si můžete také v naší
knihovně zapůjčit. Letos bude knihovna otevřena naposledy 21.12., potom se na vás budeme
těšit v novém roce opět od soboty 4.1.2020. Za knihovnu přeji všem čtenářům klidně prožitý
adventní a vánoční čas.
Martina Vaněčková

: 800 let obce - Boží pozvání k zasvěcení obce i farnosti Panně Marii  :
Moji milí, už je tu téměř konec roku 2019 a brzy se přehoupneme do roku nového 2020. Vstoupíme tak
do našeho „jubilejního roku“, kdy budeme společně slavit výročí 800 let od první zachované písemné
zmínky o naší obci. Výročí, které můžeme považovat za úctyhodné, zvláště když si uvědomíme, že pod
vlivem různých historických událostí a okolností s nimi spojených mnoho jiných obcí už dávno zaniklo,
ale ta naše tu je. Máme tak veliký důvod k vděčnosti Pánu Bohu i Panně Marii za Boží požehnání a Boží
ochranu, kterou dobrý Bůh na naši obec a farnost v minulosti i každého z nás, kteří zde žijeme nyní,
stále vylévá a nám všem ve své dobrotě dopřává. Proto jsem už v minulém čísle obecního zpravodaje
chtěl každého touto cestou povzbudit k rozhodnutí: chtít hledat Boha, chtít se s Bohem „seznámit“ a
vstoupit s Ním do osobního vztahu nebo tento vztah již prožívaný ještě více oživit a prohloubit. A protože
žijeme v obci, která je zároveň i mariánským poutním místem, tak současně hledejme a prohlubujme i
vztah s Pannou Marií. Pojďme tak k Bohu doprovázeni Pannou Marií, která nás k Němu vede jistou a
bezpečnou cestou. O této cestě a způsobu Vám chci povědět dnes.
Je to cesta „zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie“, ke kterému Panna Maria vyzývá
a o které prosí ve svých zjeveních ve Fatimě v Portugalsku, ke kterým zde docházelo každého 13.
v měsíci od května do října v roce 1917. Panna Maria se zde zjevila třem dětem – Lucii, Františkovi a
Hyacintě a představila se jako Královna Posvátného růžence. Mariiným poselstvím v těchto zjeveních je
výzva k modlitbě sv. růžence, výzva k obrácení a pokání za vlastní hříchy i za hříchy všech lidí – tzn.
modlit se denně sv. růženec, prosit Boha za odpuštění svých hříchů i hříchů všech lidí a odčiňovat je či
nahrazovat obětmi a skutky konanými z lásky k Bohu s úmyslem smíru za hříchy.
Dále v těchto zjeveních Panna Maria vybízí k zasvěcení a úctě k jejímu Neposkvrněnému Srdci a
prosí o smírná sv. přijímání při slavení 1. sobot v měsíci s úmyslem smíru za urážky a hříchy proti jejímu
Neposkvrněnému Srdci. Panna Maria tak prostřednictvím Lucie dává velký příslib všem, kteří vykonají
pobožnost prvních sobot: „Slibuji jim svou přítomnost v hodině smrti se všemi milostmi, které jsou
potřebné pro jejich spásu.“ K vykonání této smírné pobožnosti je třeba zároveň splnit podmínky, které
Matka Boží spolu s příslibem spásy dala všem, kteří: „…po pět po sobě následujících měsíců přistoupí
na první sobotu ke sv. zpovědi a ke sv. přijímání, pomodlí se růženec a patnáct minut mi budou dělat
společnost tím, že budou meditovat o růžencových tajemstvích s úmyslem přinést mi smírnou oběť.“
Dále při těchto zjeveních Panna Maria výslovně žádala o zasvěcení celého světa a Ruska jejímu
Neposkvrněnému Srdci a dává příslib míru, který až se toto zasvěcení učiní, vyprosí celému světu.
Panna Maria tak skrze zasvěcení jejímu Neposkvrněnému Srdci zaslibuje zvláštní ochranu každému,
kdo toto zasvěcení učiní.
Jako příklad k povzbuzení v pravdivost slov a příslibu Panny Marie nám může být příklad
portugalských biskupů, kteří dokázali poslechnout radu Panny Marie ve Fatimě a společně zasvětili
všechny diecéze i celé Portugalsko jejímu Neposkvrněnému Srdci. Už v roce 1930 portugalští biskupové
přijali zjevení Panny Marie a pod vlivem pokračujícího růstu poutníků putujících do Fatimy vyhlásili další
národní pouť. V této době už Rusko šířilo své bludy a ve Španělsku vypukla krvavá občanská válka.
Proto všichni portugalští biskupové vykonali pouť do Fatimy a na kolenou před sochou Panny Marie 13.
5. 1931 zasvětili Portugalsko jejímu Neposkvrněnému Srdci. Skrze tento akt zasvěcení Bůh zázračně
uchránil Portugalsko od komunismu i občanské války.Vše, dá se říci, se opakovalo znova po několika
letech. V roce 1938 vykonali portugalští biskupové další pouť do Fatimy a za účasti 20 biskupů, tisíce
kněží a přes 500 000 věřících zasvětili opět Portugalsko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a vzývali
Pannu Marii jako Královnu Míru o pomoc, o záchranu před druhou světovou válkou. Tímto aktem
zasvěcení Panně Marii bylo Portugalsko znova uchráněno, tentokrát od hrůzy druhé světové války. Toto
je jen věcí zázraku. Je zde vidět, jaký vliv mělo zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie pro
celý národ.
Takto povzbuzeni příkladem portugalských biskupů, zasvěťme i my společně naši obec i farnost
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tímto způsobem jí svěřme do její ochrany sebe, své rodiny, celou
obec i farnost s důvěrou v její mocnou přímluvu a ochranu, kterou ona sama nám, svým dětem, ve
Fatimě přislíbila. Odevzdejme se tak skrze tento akt zasvěcení celým srdcem a plně Panně Marii, aby
nám všem vyprosila dar pravé víry, naděje a lásky k Bohu i mezi sebou navzájem, dar duchovního

uzdravení skrze vzájemné odpuštění i usmíření a zároveň i dar duchovní obnovy a proměny celé naší
farnosti a obce. Skloňme se tak s pokorou tímto zasvěcením před Bohem i Pannou Marií, kterou nám On
posílá na pomoc. Učiňme tak to stejné, co učinil portugalský král Jan IV. už v roce 1646, kdy neprohlásil
Pannu Marii, beze hříchu počatou pouze za patronku, ale vyhlásil Pannu Marii za Královnu celého území
i všech držav tehdejšího portugalského království. Slavnostní přísaha pak byla vykonána 25. března
1646 a od tohoto dne už králové a královny Portugalska nenosili královskou korunu, protože jedinou
královnou země je Panna Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu.
A tak s velkou touhou a očekáváním velkých věcí se především duchovně připravujme na tento
důležitý okamžik v našem životě i životě naší obce i farnosti.
S přáním pokoje a Božího požehnání i po celý nový rok 2020 vám všem vyprošuje
P. Stanislav Váša
Sváteční bohoslužby
Zpovídání před Vánocemi
V Hl. Mašůvkách – v pátek 20. 12. od 16.00 – 17.00 hodin.
Příležitost ke sv. zpovědi ve Znojmě – u sv. Kříže: od pondělí 16. 12. do čtvrtka 19. 12. od 16 do 18 h,
v pátek 20. 12. od 15 do 18 h
VÁNOČNÍ SVÁTKY LP 2019
Přivítání Betlémského světla ve Znojmě – 23. 12. 2019
Společné přivítání Betlémského světla ve Znojmě se bude konat 23.12. v 18.00 hodin u kostela sv.
Kříže, pak průvod na nám. TGM a malý živý betlém u kostela sv. Jana Křtitele. Sraz dětí před 18.00 ve
vestibulu kláštera. Lampičky a zvonky si prosím vezměte s sebou. Děkujeme.
Štědrý den – 24.12. 2019
Hl. Mašůvky – Betlémské světlo bude možné si odnést z kostela od 8.00 hodin ráno.
Ve 24.00 hod. půlnoční mše sv., po mši sv. bude tradiční průvod s Ježíškem do Lurdské jeskyně,
kde na něj čekají jesličky. Muzikanti zahrají ve 23.30 před kostelem a potom u jeskyně.
Boží hod vánoční – 25. 12. 2019 – mše sv. v 9.30 hodin.
Svátek sv. Štěpána – 26. 12. 2019 – v 9.30 hod. mše sv. Hl. Mašůvkách. KOLEDOVÁNÍ U
BETLÉMA V HL. MAŠŮVKÁCH ve 14.00 hodin, zveme koledníky mladé i dospělé. Sejdeme se před
kostelem a potom se půjdeme poklonit Jezulátku v Lurdské jeskyni – všichni jsou pozvání k občerstvení
a zahřátí k pastýřskému ohni.
Svátek sv. Rodiny – 29. 12. 2019 - mše sv. v 9.30 hodin.
Silvestr – konec kalendářního roku – 31. 12. 2019.
Mše sv. v 17.00 hodin. Po mši sv. TE DEUM na ukončení roku.
Slavnost Matky Boží Panny Marie – 1. 1. 2020 - mše sv. v 9.30 hodin.
Tříkrálová sbírka v Hl. Mašůvkách – 4. 1. 2020
Tříkrálová sbírka proběhne v sobotu 4. ledna 2020. Sraz dětí a vedoucích skupinek je na faře, odkud se
vychází v 9.00 hodin.
354. měsíční pouť 1. soboty se koná 4. 1. 2020 V 15.00 hod. německá mše svatá; 16.30 novokněžské
požehnání; v 17.00 hod. mši sv. celebruje P. Štěpán Trčka, novokněz v Žarošicích.

: Devítkové letopočty - pokračování



Obecní kronikář:


Protože dostáváte ke čtení poslední Zpravodaj Hlubokých Mašůvek roku 2019, uvádíme
dokončení přehledu „devítkových“ událostí:
Rok 1979: 
Ve věku 83 roků zemřel čestný občan Hlubokých Mašůvek František Janda, bývalý
ředitel zdejší měšťanské školy. P. Ludvík Tichý jmenován děkanem jevišovickým se sídlem
v Hlub. Mašůvkách. Dne 26.ledna byla sloučena okolní myslivecká sdružení obcí Plaveč,
Mramotice, Kravsko, Plenkovice, Hluboké Mašůvky a bylo vytvořeno nové MS Hluboké
Mašůvky, jehož předsedou byl Josef Szczurek č.p. 53. Do sálu kulturního domu pořízena nová
svítidla, opona a jevištní závěsy, zabudována okna a provedena oprava fasády.
Rok 1989: 
Zemřeli obecní kronikář Antonín Rozporka (*1932); zdejší rodák, čestný občan
obce malíř Ant. Frant. Stehlík (*1921); zdejší rodák, fotograf Karel Řiháček (*1921). Vydána
publikace "Na toulkách za historií a pověstmi Hlubokých Mašůvek". Rok 1989 byl
předposledním rokem společného hospodaření JZD Nástup Únanov, mělo 610 členů, z toho
391 aktivně pracujících v družstvu. "Sametová revoluce" koncem roku 1989 byla přelomem
ve vývoji společnosti nejenom v politické, ale i v ekonomické sféře. Proto i Jednotné
zemědělské družstvo "Nástup" se sídlem v Únanově bylo na členské schůzi dne 9.ledna 1991
rozděleno na tři původní, jak byla před sloučením: družstvo Plenkovice (s Hlub. Mašůvkami),
Plaveč a Únanov.
Rok 1999: 
Plynofikace budovy č. 192 (pož. zbrojnice a knihovna). Úpravy kulturního domu,
koupaliště a okolí. Oprava komunikací (Brunnerův kopec, Sady, Rybníky). 12. ledna - požár
zahradní chatky č.p. 103. 21.prosince - zahoření, vznícení sazí v komínu domu č.p. 247. Byla
položena drenáž mezi hřištěm a hřbitovní zdí pro odvodnění hřbitova. Oprava střechy školní
budovy - 281 tis. Kč. Zpracován územní plán obce. Rostlinná výroba je v ZD Hluboké Mašůvky
zaměřena na pěstování obilovin a olejnin. V živočišné výrobě byl roku 1999 zcela zlikvidován
chov hovězího dobytka - dojnic i žíru. Družstvo se specializuje na produkci vepřového žíru a
chovných prasniček. Pro vlastní produkci selat má 410 prasnic, od každé odchová téměř 20
selat. Měsíčně odprodá průměrně 35 chovných prasniček. Roční produkce žíru je asi 5 000
prasat. V obci jsou tři prodejny: Samoobsluha Jednoty, Smíšené zboží Jana Sedláčková,
OVOCE-ZELENINA Jiří Dvořák. Ukončen provoz Cukrárny Lucie na č.p. 117 (v provozu od
r. 1992). V provozu je pohostinství č.p. 120, nově zahájen provoz Restaurace pod lipami. V obci
je celkem 128 pevných telef. stanic. Oslavy 75. výr. otevření nové školní budovy. ZŠ navštěvuje
22 žáků ve 2 třídách. Myslivci slovili: 3 ks jelení zvěře, 15 srnčí, 141 černé, 7 zaječí, 63 bažantí.
Počet obyvatel: 340 mužů, 356 žen – celkem 696 (nejstaršímu občanu jsou 93 roky). Narodilo
se 6 dětí, zemřelo 8 občanů, uzavřeno 7 sňatků.
Rok 2009: 
Oprava fasády a věže kostela – 844 tis. Kč. Oprava kaple sv. Anny a obrazů
Mariánské cesty. Pořízení nové konstrukce pro betlém u Lurdské jeskyně. Nákladem 3 000 ks
vydána publikace „400 let Panny Marie de Foy“. 5. a 6.června se konaly volby do Evropského
parlamentu. Opravy areálu koupaliště, nátěr bazénu. Na veřejně prospěšných pracích bylo
v obci zaměstnáno 11 pracovníků uvolněných Úřadem práce Znojmo. Myslivci slovili: 11 srnců,
8 srn, 5 srnčat, 6 divočáků, 45 bažantů, 16 zajíců, 19 lišek. Místní včelaři chovají celkem 123
včelstev. V obci je 78 telef. stanic. Hráči kopané obsadili v ročníku 2018/19 – 8. místo z 11
družstev, v podzimním kole 2009/2010 – 7. místo ze 14 družstev. Počet obyvatel: 382 mužů,
386 žen – celkem 768 (nejstarší 93 roků), narodili se 3 chlapci a 11 dívek, zemřelo 7 občanů
(5 mužů a 2 ženy), bylo uzavřeno 9 sňatků.
Zdeněk Adámek

: Ze školních lavic



Ředitelka ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky 
:

Vážení čtenáři, ráda bych opět informovala o školních aktivitách. Žákům se daří, v tomto týdnu
měli Týden bez aktovek, učení probíhá pouze ve škole, domácí úkoly nemají, aktovku nechávají
také ve škole a rodiče mají čas na vánoční přípravy doma. Po týdnu se pak podíváme, co jsme
všechno stihli a rodiče zhlédnou známky.
Další akce, které proběhly, byla vystoupení žáků na Setkání s důchodci, při rozsvícení
stromu na návsi, na mikulášské nadílce v kostele. Proběhlo 10 lekcí plaveckého výcviku, žáci
dostali Mokrá vysvědčení. Jako jediná škola jezdíme plavat každý rok, je to na výsledcích vidět,
byli jsme chváleni. Lekce dopravní výchovy již proběhly 2, divadelní představení ve Znojmě,
kam jezdíme také každý rok, již nám začala. Ve škole jsme měli divadélko z Hradce, v lednu
bude 6.1. vystoupení kouzelníka. Měli jsme opět Den nanečisto pro naše předškoláky,
zúčastnilo se jich 8. Ve škole si prohlédli vybavení, pracovali na počítačích a na interaktivní
tabuli, získali vysvědčení předškoláka. Na podzim jsme vyřezávali dýně, mohli jste je vidět na
dýňové stezce a lampionovém průvodu v obci. Proběhlo také vánoční focení, na 4.2. je
naplánováno opět vyšetření zraku v mateřské škole, můžete nahlásit v MŠ i školáky, vyšetření
je vhodné opakovat ročně. Kroužky od října jsou: v mateřské škole logopedický - děkuji
p. učitelce Jilkové, ve škole flétna- poděkování p. uč. Hanzalové Freyové, informatika - díky
p. starostovi Freyovi, keramika – díky p. Krulové, ruční práce – poděkování p. uč. Jelínkové.
Všechny kroužky jsou opět zdarma.
Ve škole již máme nazdobené stromky, věnce, výzdobu vánoční. Děkujeme obci za
stromečky. Také velice děkujeme hasičům za sponzorský dar 10 000.- Kč. Máme napečené a
nazdobené perníčky, napsali jsme Ježíškovi, vyrábíme přání a dárky.
Z projektu EU z 668 tisíc korun, které jsme dostali, máme již nakoupeno 10 notebooků do
ZŠ, 10 tabletů do MŠ, obojí s dobíjecím boxem a dva notebooky učitelkám do MŠ. Do mateřské
školy byla naistalována také interaktivní tabule.
Další akce z Projektu EU budou 3 projektové dny v lednu, komunitní setkání 18.,19. a
20.prosince. 18.12. v 16 hodin má školka Vánoční tvoření v jídelně školy, škola pak 19. přijde
dopoledne popřát v obci a 20.12. v 16 hodin v jídelně bude Vánoční zpívání s dárky a
stromečkem.
Na našich stránkách můžete zhlédnout fotky ze všech akcí a dění ve škole, také výroční
zprávy a zprávu školní inspekce, nové složení školské rady a výboru rodičovského sdružení.
Díky sponzorským darům rodičů, máme pro děti nakoupeno na vánoce do MŠ za 17 tisíc a do
školy za 5 tisíc korun.
Děkuji všem, kteří se školou spolupracovali, přiložili ruku k dílu a pomohli vytvořit to, co
dnes zde ve škole je. Nemohu však poděkovat těm, kteří, ač vidí, jak se ve škole dobře pracuje
a co škola vše za tak krátkou dobu dokázala, neustále školu atakují pomluvami a rozšiřováním
lží. Proto jsem podala 25.11. výpověď a ze školy k 31.1. odcházím.
Mgr. Alena Kratochvílová

:

Myslivecké sdružení Hájek



:

Myslivci varují před krmením zvěře zbytky ze svátečního stolování. Vánoční cukroví,
bramborový salát, nebo plesnivý chléb většině lesních zvířat škodí. Před vánočními svátky tak
přibývá otrav kvůli nevhodnému přikrmování.
Nevhodnými potravinami v zimě lidé krmí zvěř často v dobrém úmyslu, myslivci ale
doporučují nosit do lesa spíše ovoce. Nevhodné potraviny vidíme v krmelci velmi často.

Zejména v období vánočních svátků. Lidé jsou doma, chodí do lesa, třeba i v tuto dobu právě
nakoupí nadbytek potravin a potom si s nimi neví rady. Pak je v dobrém úmyslu zanesou do
lesa zvěři. Způsobí ale více škody než užitku.
Myslivci veřejnost před nevhodným krmením pravidelně varují. V žádném případě nesmí
jít o dochucované, slazené nebo plněné druhy. Pečivo musí být vždy dobře usušené, nesmí být
čerstvé a nesmí mít žádné stopy plísní, takové krmivo zvěři pouze zdravotně uškodí. Nic zvěři
neuškodí více, než neustálý pohyb lidí kolem krmelců. Jestliže není zima tuhá, zvířata
přikrmovat vůbec nepotřebují. Musíme si uvědomit, že většinu lidské potravy divoká zvěř není
schopna strávit, onemocní acidózou a často i uhyne. Pro zvěř je dobré pouze to, co vyroste
v naší přírodě, třeba jablka.
Václav Bořil, předseda

:

Senior klub po prázdninách



:

Začali jsme po prázdninách 3. 9. 2019. Byla to krátká schůzka ohledně otevření klubovny. Na
klubovnu jsme se moc těšili a domluvili jsme se všichni na vhodném termínu otevření. Společně
s přátelským klubem ze Střelic jsme v naší vesničce navštívili keramickou dílničku u paní
Krulové. Ta nás seznámila se svými výrobky a ukázala nám postup výroby hrníčků. Chtěla bych
paní Krulové ještě jednou za celý klub poděkovat. Moc se nám to líbilo a plánujeme si pod jejím
odborným vedením něco krásného vyrobit. Přejeme jí hodně úspěchů v podnikání. 20.9.2019
proběhlo otevření klubovny. Na tuto akci byla pozvaná i veřejnost. S klubovnou jsme velice
spokojeni. Poděkování patří panu starostovi Freyovi, obecním zastupitelům, řemeslníkům a
všem, kdo pomohl tuto klubovnu, nejen pro nás, ale i ostatní spoluobčany, zbudovat. 1.10.2019
jsme podnikli výlet na Bábovec, kde jsme si prohlédli celý statek, zvířata, rybníček, zahrádky….
Počasí nám přálo. Výlet jsme ukončili opékáním špekáčků na skautské louce, kde jsme si
zazpívali táborákové písně, popovídali jsme si o historii Bábovce s majiteli Dobrovolnými, kteří
za námi na louku také přišli. Náš obdiv má paní Krulová (82), která celý výlet absolvovala s
námi. 
13.10.2019 proběhla schůzka v klubovně. 27.10.2019 jsme vyráběli bylinkové pytlíky.
9.10.2019 
jsme byli pozvaní na oslavu 101. výročí založení republiky od OÚ Střelice, SDH
Střelice a střelického babince. Tato akce byla velmi zdařilá. Absolvovali jsme žehnání a odkrytí
památníku padlých, slavnostní oběd. Večer jsme se zúčastnili oslav v místním kulturním domě,
kde hrála muzika, bylo připraveno skvělé pohoštění. Zde jsme si prohlíželi kroniky, knihy…. Na
oplátku jsme pozvali Střelické do naší klubovny, a to 5.11.2019. Zde pan Adámek povídal o naší
vesničce, přečetl nám o životě významných osob, které z Hlubokých Mašůvek pochází. Tato
akce se rovněž velice zdařila. Občerstvení zajistili všichni z našeho klubu. Doopravdy jsou velmi
šikovní a umí. 
19.11.2019 proběhla výroba vánočních ozdob a přáníček. 26.11.2019 jsme se
připravovali na výzdobu vánočního stromu, a to ozdobami, které jsme sami vyráběli. 29.11.2019
probíhal v Hlubokých Mašůvkách vánoční jarmark. Zde jste mohli vidět ukázky práce senior
klubu, školy, pozvaných řemeslníků. Ukázka práce kováře všechny velice nadchla. Dětem se
nejvíce líbil povoz tažený koňmi. Letošní vánoční jarmark byl první a zanechal v nás hluboké
stopy. Na naši malou obec můžeme být právem hrdí. Kromě výše uvedeného jsme se
zúčastnili přednášky o zdravé výživě, Dny zdraví ve Znojmě, apod. Jak vidíte, jsme hodně
aktivní.
Za senior klub přeji všem krásné prožití Vánoc a v novém roce hodně zdraví, štěstí,
pohody a úspěchů.
Za klub seniorů Veselá Marie
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Krátké ohlédnutí za letošním rokem



Obnova komunikace Na Kopci (2.část)

… a obnova chodníku

Voda, kanál...

... a nový povrch silnice k ZD

Dostavba chybějícího úseku kanalizace

Dětské hřiště na Pelánově kopečku

... s problematickými tekutými písky “v uličce”

… a v areálu u koupaliště

Více fotografií i videa naleznete na stránkách obce
http://www.hlubokemasuvky.cz/prezentace

:

: Sportovní dění v obci: f o t b a l

Starosta TJ Sokol 

:

Pohodové Vánoce a v novém roce úspěšný tah na branku. Fotbalový oddíl TJ Sokol Hluboké
Mašůvky přeje všem hráčům, rodičům a příznivcům pohodové prožití vánočních svátků a
v novém roce hodně zdraví, štěstí a radosti z výsledků našich družstev.
Fotbalová přípravka: Přípravka má tréninky v sále v Hlubokých
Mašůvkách každé pondělí od 16,30 hod. a v pátek od 18,30 v
tělocvičně v Příměticích. Neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle
733 780 315a přiveďte své ratolesti na fotbalový trénink.
Odehrané zápasy mladší přípravky:
Moravský Krumlov - Přímětice/Hluboké Mašůvky 7:3, 9:4
Přímětice/Hluboké Mašůvky - Tasovice 10:9, 7:10
Hrádek - Přímětice/Hluboké Mašůvky 12:5, 7:4
Přímětice/Hluboké Mašůvky - 1.SC Znojmo bílá 3:13, 2:20
Muži: 
Muži zatím soutěž vedou a přezimují na prvním místě s náskokem 8 bodů.
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Křepice
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Olbramkostel
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Grešlové Mýto
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Vranov nad Dyjí
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Konice
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Odehrané zápasy mužů:
Bantice - Hluboké Mašůvky 3:2
Hluboké Mašůvky - Vranov nad Dyjí 4:2
Těšetice - Hluboké Mašůvky 0:3
Hluboké Mašůvky - Olbramkostel 2:1
Konice - Hluboké Mašůvky 3:9
Hluboké Mašůvky - Grešlové Mýto 3:1
Zdeněk Žák
:
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Kulturní výbor se těší na vaše podněty a dotazy, které můžete zasílat na email: zpravodaj@hlubokemasuvky.cz
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