Mašůvecký
od jara do zimy
2020

zpravodaj
„Nikdo se nenarodil pro štěstí, všichni jsme se narodili pro život a štěstím života je láska,
otevřené srdce a krásná duše. Krása kladného postoje k životu spočívá v tom, že
vyvolává lásku.”
Rokem 2020 nás provází celosvětová pandemie nemoci Covid - 19. Užijme si tento vánoční čas
a konec roku s přáním, aby se vše zlepšilo a trochu humoru k tomu. Přejeme vám klidné a
příjemné prožití vánočních svátků a žádnou kost v krku. Na Silvestra abyste ve tváři úsměv měli
a na starosti na chvíli zapomněli. Zvedněte k oslavě Nového roku číši moku na přání zdraví
v této době důležité a lásku. Do nového roku 2021 přejeme, ať veselá mysl vás provází a ke
štěstí nic vám neschází. Ať slunko svítí na vaše žití, ať je to žití fajnový a každým coulem
prožitý. By však svornost vždycky vládla, uvař dobré papání, nad ním už každá pevnost padla,
půjde vše bez reptání.
„A nakonec vám celý svět se v jedno srdce zúží. Jsi bohat, kdo máš jeden květ, muž
v ženě, žena v muži.”
Anna Schindlerová, předseda kulturní komise

: Zprávy ze správy

OÚ Hluboké Mašůvky :



Vážení čtenáři, milí sousedé. Letošní rok byl pro všechny jiný. Podřízený pravidlům boje
s epidemií. Plný nečekaných zvratů a opakujících se omezení. Oč je situace méně veselá
s výhledem začátku nového roku, kdy se konec omezení zdá stále bohužel v nedohlednu.
I přes tyto těžkosti jsme se na obci snažili plnit rozpočet. Největšími akcemi letošního
roku tak zůstaly dle plánu: obnova náměstí a uliček U Hasičárny (Pelánův kopeček). Zahájení
výstavby chybějících IS v proluce Nivy C (v následující etapě této stavby - na jaře - nás v tomto
úseků čeká ještě zbudování přípojek). A v letošním období vegetativního klidu jsme zahájili
“revitalizaci údolní nivy II”, tedy vytvoření mokřadních prvků od koupaliště k mlýnu. I tato akce je
rozdělena do dvou etap, zapravování povrchů do jara.
Konec roku je ale již pravidelně věnován i návrhu rozpočtu roku následujícího.
Zastupitelstvo obce se letos zaměřilo i na koncepční dokumenty, a to investiční výhled do roku
2025. A schválilo nový strategický rozvojový dokument - plán na období 2021-2024. Tyto
dokumenty můžete zhlédnout na webových stránkách obce v části “Rozvoj”, tedy na adrese
http://www.hlubokemasuvky.cz/rozvoj-obce-uzemni-plan
Budeme rádi, když se do této sekce podíváte i vy, a pomůžete nám ještě upřesnit harmonogram
prací i dle Vašich priorit. Než se dostanete k dalším řádkům našeho zpravodaje, dovolte mi do
toho příštího roku popřát především zdravíčko a méně nechtěných překvapení.
PF 2021!
Zbyněk Frey, starosta obce

: Poděkování zaměstnancům



:

Vzhledem k faktu, že jsme v druhé polovině prosince, je možné bilancovat a hodnotit. Činnost
zaměstnanců byla zaměřena na zabezpečení úklidu obce, úklid obecního lesa, úprava hřbitova,
čištění čerpadel a šachet, sečení trávy atd. Vše bylo směrováno k tomu, aby obec byla
perfektně připravena na výročí 800 let obce. Ohlas návštěvníků akce byl pozitivní, byly oceněny
stavební úpravy Pelánova kopečku, ale i ploch u Bořilů a Vidoňů. Kvalitní práce byla odvedena i
na přípravě sportoviště za školou, je jen škoda, že není mládeží více využívána.
Při konkrétním hodnocení zaměstnanců musím vyzvednout práci a úsilí Jirky Dvořáka a
Petra Zivčáka, kteří s Janou Řiháčkovou zabezpečují provoz čistírny odpadních vod a starají se
o čerpadla v šachtách, což není úplně jednoduchá práce a z hlediska hygieny už vůbec ne.
Sečení trávy a úklid měl na starosti Dušan Pikart s Hanou Freyovou a Petrou Raputovou.
Poměrně hodně pršelo, tak tráva měla ideální podmínky pro růst. Jsem rád, že tento úkol
uvedení zaměstnanci dobře zvládli. Hodně práce je vidět i za dvojicí František Stehlík a Alois
Krejčí, kteří pracovali na dohodu o pracovní činnosti. Jejich zásluhou byla mj. vyrobena pergola
na dvoře, byly zprovozněny tři veřejné studny a konečně bylo doupraveno sběrné místo Na
Nivách.
Obec má v podstatě tři sběrná místa na odpad, která nelze zařadit do kategorie
komunální odpad. Pod zemědělským družstvem je placená skládka stavebního odpadu, kde by
se měly objevovat materiály jako cihla, beton, staré omítky, zbytky zeminy. Tato skládka je
zpoplatněna částkou 200 Kč za vozík osobního automobilu. Neměl by se tam vyskytovat
materiál jako plasty, azbestová vlnitá krytina a podobně, což se občas děje. Na odvoz haluzí a
dřeva slouží prostor po levé straně před šutrárnou a neměla by se tam dávat tráva a listí, které
se dávají na panelovou plochu za zemědělským družstvem. A já jsem vděčný za to, že
Ing. Nedvědický nám toto uskladnění umožňuje.
V našem schváleném rozpočtu se na příští rok z hlediska poplatků nic nemění, poplatky
za komunální odpad budou i nadále za 500, na rozdíl od Znojma, kde došlo k navýšení na 600
korun. Obec navíc ustoupila ve výběru tohoto poplatku u dětí do 3 let věku.
Z toho, co jsem již uvedl, vyplývá, že jsem s prací zaměstnanců spokojen.

Je jedna událost, která mě hodně mrzí, a to úmrtí kolegy ze zastupitelstva Ládi Vaňka.
Když děkuji zaměstnancům, tak je přirozené, že musím poděkovat i jemu za kuráž, pracovitost,
někdy až zarputilost, s jakou dokázal přesvědčovat lidi okolo sebe. I když byl v jiném uskupení,
za které kandidoval, byl jsem moc rád, že s námi je. Měl spoustu znalostí, které si bohužel
odnesl s sebou. Když jsme chtěli budovat kanalizaci v uličce u Švarců a Petrželků, tak nikdo
nechtěl do této akce jít, podloží je tam velice složité a tekutých písků se každý bál. Právě on
s Janem Jeřábkem dokázali to, čeho se ostatní báli - to jen dokazuje, jaký byl. Když jste ve
funkci jako byl on - tedy starosty, nemůžete čekat jen samou chválu, platí co člověk, to jiný
názor. Dokázal tak zvaně rozjet bydlení Na Nivách, šel svou cestou i při výstavbě čistírny
odpadních vod a já budu patřit k těm, kteří mu za práci děkují.
Jiří Vystrčil, místostarosta obce

: Událo se během roku 2020

Kulturní komise :


Během roku došlo ke změnám. Ke dni 30. 6. 2020 došlo ke zrušení kulturního výboru. Činnost
ukončily paní Alena Tondlová, Andrea Hellmanová a Jitka Sabolová. Ke dni 1. 7. 2020 obec
odsouhlasila kulturní komisi ve složení předseda: Anna Schindlerová, členové: Mirek Dočekal,
Nikola Filipská, Jana Frey a Barbora Hübnerová. V první polovině roku byly uskutečněny pouze
akce naplánované do února.
Výlet za pokladem Inků: výstava se konala v Brně 23. 1. 2020, kterou si účastníci
pochvalovali. Zabíjačkové hody: Obecní zabíjačka se konala 24. 1. 2020 pod vedením obce a
kulturního výboru a 25. 1. 2020 proběhl prodej zabijačkových specialit. Sportovní ples: Ples
pořádal TJ Sokol Hluboké Mašůvky dne 8. 2. 2020. Masopust: Sdružení dobrovolných hasičů
pořádalo masopustní průvod masek 22. 2. 2020. Dětský den a otevření koupaliště: Po uvolnění
zákazu shromažďování se první víkend v červenci konal na místním koupališti dětský den.
Pořádala obec ve spolupráci s kulturní komisí. Ukončení prázdnin: Po uvolnění zákazu
shromažďování se 30. 8. 2020 konala akce “rozloučení s prázdninami”, kterou zorganizovala
obec a kulturní komise. 800 let obce Hluboké Mašůvky: V září ve dnech 18. a 19. 2020 pořádal
obecní úřad ve spolupráci s kulturní komisí oslavu této akce, která byla úspěšná. Po této akci
se opět zakázali hromadné akce a uvolňování bylo sporadické. Posvícení se nekonalo, pouze si
mládež postavila a ozdobila „máju“ bez účasti občanů v sobotu 17. 10. 2020. Poslední víkend
v listopadu se postavil a ozdobil velký vánoční strom na Mariánském náměstí, opět bez účasti
občanů. První týden v prosinci byly postaveny malé stromky na vánoční výzdobu Mariánského
náměstí, aby si je mohly nazdobit různé organizace obce. Ale hlavně děti ze základní a
mateřské školy, které si vyrobily vlastnoručně ozdoby. Mikuláš: V pátek 4. 12. 2020 obec
umožnila na sále KD, aby mohl Mikuláš rozdat dárky dětem ze základní a mateřské školy.
Děkujeme všem organizacím obce Hluboké Mašůvky a ostatním občanům, kteří v roce
2020 pomáhali. I když to bylo z důvodů koronaviru ne vždy jednoduché.
Za kulturní komisi připravila Anna Schindlerová

: Z činnosti komise SPOZ v roce 2020

:

Během roku 2020 se sdružení pro občanské záležitosti v naší obci se hlavně zaměřilo na
koronavirus. První vlna koronaviru - šití roušek a plášťů na jaře a všem ženám se již dostalo
poděkování od zastupitelstva obce. Druhá vlna koronaviru - šití plášťů. Tak jako na jaře, tak i
na podzim se v naší obci našlo několik žen, které se opět zapojily do šití jednorázových

chirurgických plášťů. Touto cestou bych chtěla velice poděkovat Andrei Hellmanové, Miroslavě
Bořilové, Miladě Nixové a Ivaně Vidoňové. Za tři týdny se ušilo celkem 370 plášťů.
Protože se letos nemohlo konat setkání důchodců před Vánocemi, zastupitelstvo obce
odsouhlasilo udělat balíčky pro naše občany starší 65 let. Ty byly do neděle 13. prosince 2020
všem rozvezeny.
Za občanské sdružení obce Andrea Hellmanová a Jitka Sabolová

: Obecní knihovna

:

Vážení naší čtenáři, rok 2020 ještě není u konce, nicméně ohlédnout a udělat krátké
zhodnocení již můžeme nyní. Celý letošní rok jsme pracovali na elektronickém katalogu knih,
které jsou vám k dispozici v naší knihovně. Aktuálně je tam zapsáno více než 1400 svazků,
vyhledávat můžete na http://baze.knihovnazn.cz/katalog/hlubokemasuvky. Jsou zde i knihy,
které jsou půjčené v rámci výměnného fondu. Aktuální informace o knihovně najdete vždy na
webových stránkách knihovny www.knihovnahlubokemasuvky.estranky.cz. V letošním roce
jsme pořídili více než 50 knih, některé byly zakoupeny, většina byla darována. Tímto všem
děkujeme. Novinky také uvádíme na web. stránkách knihovny. Naši čtenáři si jistě všimli jiného
uspořádání literatury, snažili jsme se ušetřit místo pro nové tituly, zastaralé knihy postupně
odepisujeme a oddělit místo pro školní knihovnu.
Naše knihovna byla dle nařízení vlády pro vás čtenáře uzavřena v období března a
dubna, hned jak bylo možné, 2.5. jsme opět byli v knihovně pro vás. V září jste měli možnost
knihovnu navštívit v rámci oslav 800 let obce Hluboké Mašůvky. Připravili jsme pro vás
k nahlédnutí dokumenty především z obecního a knihovního archivu, ke zhlédnutí byly ty
nejstarší kroniky, fotografie z různých akcí, besed nebo např. staré pamětní knihy na vítání
občánků. Účast byla velká, času poměrně málo na takovou spoustu dokumentů. Nicméně, dle
nařízení vlády je knihovna opět od 21.10.2020 uzavřena - ohledně této situace komunikujeme
s Městskou knihovnou ze Znojmě a vývoj sledujeme, jakmile bude otevření knihovny
umožněno, budeme se opět na všechny naše čtenáře těšit.
Za knihovnu všem přejeme krásně a klidně prožité Vánoční svátky a šťastný rok 2021.
Martina Vaněčková, knihovnice

Bohu díky za veliké věci, které nám dopřál Pán, aneb
malé ohlédnutí za uplynulým rokem 2020 
Farnost Hluboké Mašůvky 
:
:

Moji milí, letošní rok je téměř u konce a je čas se ohlédnout jaký byl, co jsme prožili nebo co se
všechno v jeho průběhu událo. Je jasné, že byl v mnoha událostech úplně jiný než všechny
předcházející.
V ohlédnutí zpět, co se týká naplánovaných aktivit či „akcí“, které se letos podařilo
uskutečnit, chci i zde ve zpravodaji Obecního úřadu poděkovat především Pánu Bohu a Panně
Marii.
S vděčností takto vzpomínám na Hlavní pouť, kdy do naší farnosti a obce přijede velké
množství poutníků a návštěvníků, aby se zde především duchovně občerstvili a načerpali nové
duchovní síly. Zúčastnili se poutní mše svaté, poděkovali za Boží dary za uplynulý rok a
vyprosili si na přímluvu Panny Marie novou Boží pomoc a požehnání pro další čas pro sebe,
své rodiny, blízké a další. Vše tak zde v modlitbě – vděčnosti i prosbě – svěřili Bohu s důvěrou

v jeho vyslyšení a pomoc v záležitostech osobních i veřejných, se kterými každý ve skrytosti
svého srdce na naše poutní místo přichází.
Druhá příležitost, kterou chci také s velkou vděčností připomenout, je děkovná mše sv.
při příležitosti oslav 800 výročí od první písemné dochované zmínky o obci Hluboké Mašůvky a
zasvěcení farnosti a obce, které se při této mši svaté podařilo uskutečnit. Upřímně děkuji panu
starostovi Zbyňku Freyovi, panu místostarostovi Jiřímu Vystrčilovi a všem zastupitelům, že
návrh učinit toto zasvěcení obce i farnosti společně, přijali s ochotou a otevřeností a že vše
mohlo 19. září 2020 proběhnout ke spokojenosti všech zúčastněných. Osobně tento společný
„krok“, zasvěcení farnosti a obce Panně Marii, považuji za zlomový okamžik pro další duchovní i
společenský vývoj a rozvoj naší obce i farnosti a poutního místa. Takže především Bohu díky a
Panně Marii, že se toto zasvěcení s jejich požehnáním a pomoci podařilo a velké Pán Bůh
zaplať zástupcům obce i všem zúčastněným.
A protože se blíží Vánoční svátky – oslava Narození Ježíše Krista a nový rok 2021, tak
přeji vám všem čtenářům těchto řádků Boží požehnání, radosti z Kristova narození a
požehnaný celý nový rok.
P. Stanislav Váša, farář

: Události letopočtů končících “0”



Kronika obce

:

R. 1220: První a pro naši obec nejvýznamnější událost je uvedena v r. 1220, kdy znojemský
kastelán Jimram založil chrám svaté Markéty v Příměticích a daroval mu lán lesa v Mašůvkách.
Tato první zmínka byla také popudem k vydání publikace a k oslavám, které se v letošním roce
uskutečnily v měsíci září.
R. 1680: Další významný rok pro naši obec. Majitel jevišovického panství maršál Jan Ludvík
Raduit de Souches dal postavit v Mašůvkách kamenný kostelík, kterému věnoval památnou
sošku Panny Marie de Foy.
A dále připomeňme alespoň velmi stručně některé události z minulosti zdejší obce:
R. 1770: Kostel obdržel privilegium plnomocných odpustků na dobu sedmi let.
R. 1860: Oddělena duchovní správa od fary v Příměticích a zřízena samostatná lokálie
v Hlubokých Mašůvkách. Založena farní kronika. Vybudována Kalvárie s Křížovou cestou. Nad
kněžištěm zbudována věž s kopulí.
R. 1870: Provedeno scelování pozemků. Zbudována cesta na Dunaje (směrem k Rudlicím),
kam se dosud jezdilo lesem. V Martinkově u Mor. Budějovic se narodil František Bauer. V deseti
letech vstoupil na reálku v Telči, kde čtyři roky bydlel s Václavem Jebavým, později známým
básníkem Otokarem Březinou. Z jejich vřelého přátelství vznikla korespondence, která byla
vydána knižně pod názvem „Dopisy Otokara Březiny Františku Bauerovi“. V letech 1895 – 1925
byl řídícím učitelem obecné školy v Hlub. Mašůvkách, varhaníkem, kronikářem. Komponoval i
smyčcové a vokální skladby. Byl tak známým muzikantem, že dostal dokonce nabídku jako
kapelník až do dalekého Ruska. Je dosud dochován dopis odeslaný r. 1893 z Kyjeva, v němž
jsou uvedeny pokyny pro Bauerovu cestu do Ruska, na kterou se ale nikdy nevydal. Zemřel
v r. 1954, pochován na zdejším hřbitově.
R. 1880: Výroba cihel v „dolní cihelně“. Zdejší občan Karel Špalek, někdejší hostinský
v lázeňském hostinci č. 1, věnoval místnímu kostelu zvon o váze 82 kg. (V r. 1917 byl kostelní
zvon odevzdán pro válečné účely.)
R. 1900: O Vánocích se zpívá se žáky na kůru vánoční mše s různými koledami, o Velikonocích
pašije. První týden v dubnu začalo pršet do velkého množství napadaného sněhu, takže
8. dubna vznikla velká povodeň. Proudy vod byl stržen most nad Prinzovým mlýnem a doprava

po silnici Jevišovice - Znojmo byla na několik dní přerušena. Sčítání obyvatel: ve 142 domech
žije 682 obyvatel.
R. 1910: Vyhořela došková chalupa koláře Josefa Stehlíka č. 78 - špatný komín.
R. 1920: 7.3. zasazena před domem č. 92 Masarykova lípa. Založen v obci tělocvičný spolek
Lasali.
R. 1930: Na pozemku za školní zahradou založen Masarykův sad. Zasázeno 42 třešní. (Sad
zrušen počátkem 21. století kvůli bytové výstavbě.) V srpnu vyhořela stodola Jana Petrželky.
R. 1940: Stanovena povinná dodávka vajec - ročně 60 ks od každé slepice. Odstraněn z Úlehly
pomník a z domu č. 12 pamětní deska legionářů Fialových. Pro nedostatek papíru psali žáci
1. až 3. ročníku jen na tabulky. Proveden první válečný soupis brambor. Vydána publikace
Zd. Bauera "Poutní místo Hluboké Mašůvky". V Říši pracovalo v různých podnicích 34 zdejších
občanů, do Znojma dojíždělo denně 43 dělníků, dále bylo v Sudetech zaměstnáno 8
zemědělských dělníků. 1939/1940 - Krutá zima, mrzlo nepřetržitě od 20. prosince 1939 až do
10. března 1940. Největší mrazy -25 C byly 21. a 22. ledna 1940. Uhynulo mnoho zvěře, zmrzly
ovocné stromy (z původních 6 711 jich 2 153 vyhynulo). V obci se k potahu užívalo 38 koní, 6
volů a 50 krav. Ve škole onemocnělo 11 žáků záškrtem, škola byla na deset dnů uzavřena.
Epidemie černého kašle. Misie provedené salvatoriány. 21. srpna přijelo do Hlub. Mašůvek
pojízdné zvukové kino. Kinostan s 250 sedadly byl postaven na Úlehle. Během 12 dní se
uskutečnilo 18 představení, na která přijížděli i zájemci z okolních obcí – Plenkovic, Kravska,
Přímětic, Únanova a Plavče. 27. srpna se uskutečnil první telefonický rozhovor z naší obce,
telefonní hovorna byla u strojního zámečníka Josefa Jeřábka č. 149. V katastru Hlubokých
Mašůvek je 497 ha orné půdy, 10 zemědělců hospodaří s výměrou nad 10 ha, 22 s výměrou 5
až 10 ha, ostatní mají jen malá hospodářství. 11. července schválilo ob. zastupitelstvo návrh na
vybudování koupaliště, 4. září byly zahájeny první práce a základním kapitálem byl čistý
výtěžek z divadelních her. (Po zimní přestávce pokračovaly další práce, takže v neděli 3.8.1941
mohl již starosta obce Konrád Frey předat koupaliště veřejnosti.) V obci je 206 domů a 865
obyvatel. Novým ředitelem měšťanské školy v Hlubokých Mašůvkách byl ustanoven Jan
Cibulka na místo odcházejícího ředitele Františka Jandy. 13. září byla zbourána budova
č.p. 130, tzv. „forota“, poslední upomínka na někdejší panskou cihelnu. „Dolní“ cihelna byla
v plném provozu do r. 1914, provoz zcela ustal v r. 1919. Na místě „foroty“ si zdejší mlynář Jan
Prinz postavil nový domek – výměnek. 24. září se děti z Hlubokých Mašůvek zúčastnily
biřmování v Únanově. V obci se vyskytlo několik případů záškrtu, proto bylo od 4.10. na dobu
deseti dnů přerušeno vyučování na zdejší obecné i měšťanské škole. V obci je 5 včelařů, kteří
mají celkem 130 úlů včel. Obec vydala sedm druhů pohlednic, a to: 1. Mašůvský poutní
kostelík, 2. Kostelík v zimě, 3. Kostel s farou a býv. školou, 4. Škola, 5. U rybníka, 6. Hájek,
7. Zřícenina Lapikus. Celkový náklad: 2 000 kusů. Zdejší farář a děkan, biskupský rada d.p.
P. Jan Hanáček jmenován čestným občanem obce.
R. 1950: Ukončena stavba terasy na Úlehle před budovou býv. školy č. 3, pořízeny sochy
českých světců, jejichž autorem byl Jan Tomáš Fischer. Dokončeny zdi kostela, vyhloubeny
základy věže. Vyhlášena hledací povinnost na mandelinku bramborovou - každý týden jeden
den. Mandelinka nebyla nalezena. Za částku 32 000 Kčs v býv. chudobinci č. 142 zřízena
družstevní prádelna. Od r. 1947 do r. 1950 byl prováděn v obci archeologický výzkum Na
Nivách. Odkryta mimo jiné vstupní brána část příkopu opevněné osady zem. lidu.
R. 1960: 8. května odhalen na Výrově kopci Památník Osvobození. Úprava rybníku, vyčištění
dna, zpevnění břehů. Započato s výstavbou kulturního domu.Žáci poprvé obdrželi zdarma

školní pomůcky a učebnice. Od r. 1960 do r. 1965 v budově býv. chudobince č. 142 zdravotní
středisko.
R. 1970: 29.3. odhalena na budově "staré školy" pamětní deska Františku Bauerovi (*1870).
Oslavy 750. výročí první doložené zmínky o zdejší obci. Vydána publikace "Hluboké Mašůvky
1220 - 1970". U budovy prodejny Jednoty odhalen pomník padlým vojákům, na budově
kulturního domu pamětní deska k výročí obce. Hlubokým Mašůvkám udělen titul "Obec obránců
míru". 9.5. na budově č. 117 odhalena pamětní deska gen. Ludvíku Svobodovi. Vybudována
asfaltová cesta na Brunnerův kopec. Budovány chodníky a kanalizace. Přestavba č. 1 na
správní budovu JZD. Na náměstí instalováno výbojkové osvětlení. V obci vysázeno do parčíků
celkem 1 220 kusů okrasných rostlin. Při honech sloveno: 103 zajíců a 164 bažantů.
R. 1980: Zahájena výstavba vodojemu u Plenkovic.
R. 1990: Úprava stráně nad domem č. 139. Zavedeny "měsíční mariánské poutě" každou první
sobotu v měsíci. "Na Ďamách" - v kiosku otevřena prodejna smíšeného zboží – (1990 - 1994
Ladislava Karlová, potom Jana Sedláčková). Jízdné do Znojma činilo do r. 1990 jen 3 Kč,
týdenní jízdenka 6 Kč. Oprava cesty na Brunnerův kopec, Na Sadech a části "Rudlické" silnice"
od č. 41 k zemědělskému středisku. Dokončeny komplexní pozemkové úpravy a územní plán
obce.
R. 2000: Výstavba provozní budovy na koupališti: WC, převlékací boxy, bufet, sklad, sklad
odpadků, závětří, objekt pokladny a skladiště. Bylo provedeno oplocení celého areálu.
Okresním živnostenským úřadem v obci evidováno celkem 157 živností, z nich 90 volných, 47
řemeslných, 4 vázané a 16 koncesovaných. Nejčastěji frekventované jsou: obchodní činnost 26, zednictví - 17, hostinská činnost - 11, silniční doprava - 10, zprostředkovatelská činnost atd.
Mnozí vykonávají tuto činnost vedle svého hlavního zaměstnání, menší počet jako jediné
zaměstnání. Udělena svátost biřmování brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem. Provedeny
vnitřní úpravy farní budovy. Pořízen Betlém v Lurdské jeskyni. Z farnosti odešel po 28-letém
působení P. Ludvík Tichý, děkan. Jako farář nastoupil člen řádu servitů P. Gerhard M. Gottfried
Walder (působil zde do r. 2003, dosud přijíždí na každou měsíční pouť).
R. 2010: Dokončena oprava fasády kostela (celkem za 1,3 mil. Kč). Vydána publikace
"Znojemské básničky pro malé človíčky", jejichž autorem je zdejší rodák Ludvík Šimeček
(*1923). Josef Rostislav Stehlík, rodák z Hlubokých Mašůvek (*1923) vydal druhou sbírku básní
„Ženám květiny a lásku“.
Zdeněk Adámek, obecní kronikář
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V naší obci se stalo již dlouhodobou tradicí uspořádat v závěru roku přátelské posezení se
seniory naší obce, informovat je o dění v obci za uplynulé období a prožít společně pohodové
odpoledne. Situace v letošním roce je však jiná. Taková, jakou nikdo dosud nepamatuje –
pandemie, vyvolaná koronavirem, zcela změnila život téměř na celé zeměkouli: šíření nemoci,
množství nemocných pacientů v nemocnicích, zasažený zdravotnický personál, denní nárůst
zemřelých. To byly důvody pro vyhlášení různých omezujících opatření, která vedla k tomu, že
se značně změnil každodenní život i našich občanů. Zavřené školy, omezení pracovní činnosti
v některých oborech, omezení odkladné zdravotní péče, povinné nošení roušek, zákaz
vycházení, uzavření restaurací a některých obchodů, redukce úředních hodin, zákaz pořádání
kulturních, společenských, sportovních akcí, omezení počtu účastníků náboženských obřadů a
další.

Tato opatření se dotkla také života naší obce a musela být zrušena řada akcí, na které
jsme byli po mnoho let zvyklí. Kvůli omezení vzájemných kontaktů si dovolujeme alespoň
prostřednictvím Zpravodaje vás seznámit s děním v tomto – již končícím roce 2020.
V Hlubokých Mašůvkách žilo k 1. lednu celkem 833 občanů, a to 429 mužů, 404 žen.
Z nich bylo 153 dětí do 15 let, 211 občanů starších 60 let. Během roku se narodilo 6 dětí, byly
to: Jiří Dvořák, Viktor Frey, Aneta Lahučká, Nikolas Radnický, Jáchym Veselý a Petr Zivčák. Do
naší obce se k trvalému pobytu přihlásilo 38 osob. Naopak z obce se odstěhovalo: 9 osob.
Zemřelo 11 občanů. Sňatek uzavřeli: Marek Fruhwirt a Žaneta Knoppová, Radim Trejba a
Lenka Kubíčková. Novinkou od minulého roku je možnost uzavírání občanských sňatků u
Obecního úřadu Hluboké Mašůvky. Svatební obřady se mohou konat na území obce Hluboké
Mašůvky, a to každou sudou sobotu od května do září. Manželství bude uzavírat starosta nebo
místostarosta obce za přítomnosti příslušného matrikáře. Žádost o uzavření manželství musí
být podána nejméně 30 dní před požadovaným termínem uzavření manželství.
Dění v obci usměrňovalo devítičlenné zastupitelstvo, které se během roku scházelo na
poradách a na pěti veřejných zasedáních, na nichž byl projednáván rozpočet obce a jeho
plnění, opatření související s epidemiologickou situací, příprava oslav výročí obce, vyřizování
žádosti občanů o pronájem a prodej obecních pozemků, schváleny obecně závazné vyhlášky
obce o místním poplatku, z pobytu, o místním poplatku ze psů, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Hluboké Mašůvky.
Protože 24. listopadu zemřel člen OZ p. Ladislav Vaněk, stal se novým členem
zastupitelstva – podle výsledku voleb v r. 2018 další člen volební strany Sdružení nezávislých
kandidátů p. Pavel Švarc. Obec má zřízeny dva výbory: finanční a kontrolní, dále kulturní komisi
a Sbor pro občanské záležitosti.
Obec zaměstnávala v letošním roce tyto pracovníky: starostu, místostarostu,
administrativní pracovnici a účetní, kterou po odchodu paní Tomkové do důchodu vykonává
Mgr. Jana Gabrhelová, dále pracovnici na obsluhu čistírny odpadních vod, uklízečku,
traktoristu, závozníka, jednu pracovnici na úklid a potřebné práce, dále sezónní pracovníky. A
jednoho pracovníka na VPP z Úřadu práce.
Hlavními úkoly, které byly v letošním roce provedeny: Úprava prostranství býv. Pelánova
kopečku a přilehlých ulic. Údržba koupaliště před sezonou. Další úpravy dopravního značení
v obci. Schválení režimu veřejného sportoviště Za Školou a předání veřejnosti. Budování IS
(vody a kanálu) v lokalitě Nivy C. A zahájení revitalizace údolní nivy II. (od koupaliště k mlýnu).
V obci se každoročně koná řada tradičních akcí, některé se mohly uskutečnit, jiné se již
kvůli vyhlášeným opatřením v boji proti koronaviru konat nemohly. Poslední – a pro obec
nejvýznamnější akcí letošního roku, která se mohla konat, byly odložené oslavy 800. výročí
první zmínky o obci. Uskutečnily se ve dnech 18. a 19. září. První písemná zmínka o obci je
doložena v zakládací listině chrámu svaté Markéty v Příměticích z r. 1220, kdy znojemský
kastelán Jimram při založení tohoto kostela věnoval mu kromě jiného také lán lesa
v Mašůvkách (Maschowitz). Jejich rozsah a náplň musely být vzhledem na epidemiologickou
situaci redukovány, protože bylo doporučeno omezit konání větších akcí a volit raději jejich
konání ve venkovních prostorách.

Setkání občanů, rodáků a přátel obce se konalo s tímto pořadem:
Pátek 18. září: V 16:30 hodin se konala v kostele mše svatá při příležitosti svátku Panny Marie
Bolestné a Mezinárodní dne míru. Mši svatou sloužil jevišovický farář P. Ochman. Po mši svaté
se před kostelem seřadil průvod: hasiči, delegace z Ratiboře, delegace z Rakouska, hudba, děti
a dospělí účastníci. Za doprovodu hudby a zpěvu se vydalo procesí Via Matris (Mariánskou
cestou) se zastavením u sochy Panny Marie La-Salletské. Pokračoval dále Sedmibolestnou
cestou s krátkou adorací u každé ze sedmi kapliček. Po příchodu k Památníku osvobození byl
zahájen pietní akt položením kytice květů k Památníku, starosta Ratiboře Martin Žabčík pronesl
krátký projev a žáci místní školy zazpívali několik písní. Hosté z Rakouska předali bývalému
starostovi p. Ladislavu Vaňkovi a současnému starostovi obce Zbyňkovi Freyovi slavnostní
medaili Plamen míru za přínos k rozvoji poutního areálu. Na závěr oficiální části byli vypuštěni
holubi – jako symbol míru. Poté bylo všem účastníkům nabídnuto malé pohoštění, které
připravila obec. Od 20:00 hodin do 02:30 hodin po půlnoci se ve dvoře kulturního domu konala
večerní zábava se skupinou ALROX. Sobota 19. září: 10:00 hodin Děkovná mše svatá. Protože
bylo pěkné počasí a s ohledem na nedávné problémy s epidemií koronaviru byl změně původní
záměr a mše svatá místo v kostele byla přesunuta do Lurdské jeskyně, kde ji celebroval
znojemský děkan Mons. Jindřich Bartoš za spoluúčasti dalších kněží. Po jejím ukončení se
účastníci odebrali před kostel, kde se za účasti členů obecního zastupitelstva a dalších
osobností konala slavnost předání čestného občanství Mons. Jindřichu Bartošovi. Starosta
Zbyněk Frey ocenil zásluhy znojemského děkana o spoluorganizování měsíčních mariánských
poutí 1. soboty, na kterých se od r. 1990 pravidelně aktivně podílí, předal mu zarámovaný
dekret o udělení čestného občanství Hlubokých Mašůvek, kopii sošky Panny Marie de Foy a
kytici květů. Oslavenec poděkoval za poctu, které se mu udělením čestného občanství dostalo,
a všichni účastníci odešli společně na Mariánské náměstí ke zvoničce, která tam byla
postavena. 11:00 Odhalení zvoničky: Skupina Přátel Jana Ludvíka Raduita de Souches z Brna
předvedla šermířský souboj – historickou scénku v kostýmu Jana Ludvíka Raduita de Souches
a jeho pobočníka. Shromáždění pozdravila předsedkyně brněnského spolku paní Jana Amadou
(v historickém kostýmu). Poté starosta obce Zbyněk Frey odhalil zvoničku – jedná se sochu,
kterou ze dřeva – jasanu – vytvořil místní řezbář Jiří Tondl. Uvnitř je „okénko“ se zavěšeným
zvonečkem se šňůrou. Po odhalení si řada účastníků na zvoneček poprvé zazvonila. 13:00
Prezentace hostů: Hosty, kteří přicházeli na odpolední program slavnosti, před budovou
Obecního úřadu přivítala pohárkem vína dvojice mladých v nově pořízeném místním kroji (Matěj
Bořil a Veronika Filipská). 14:00 Slavnostní zahájení, křest knihy Hluboké Mašůvky 2020: Na
pódiu, které bylo postaveno na Mariánském náměstí, hrála k příjemné pohodě cimbálová
muzika Denár. Pro účastníky byly k posezení připraveny lavice se stolky. Shromáždění občanů
a dalších návštěvníků moderoval Roman Sobotka. Starosta Bc. Zbyněk Frey přivítal místní
občany a hosty, představil ředitele znojemské nemocnice MUDr. Martina Pavlíka, který
účastníky pozdravil krátkým proslovem. Poté bylo uděleno slovo Mons. Jindřichu Bartošovi, ten
především poděkoval obci za poctu, které se mu dostalo udělením čestného občanství. Dále
starosta Zbyněk Frey předal Zdeňku Adámkovi Cenu za přínos pro obec, udělenou za
dlouholetou činnost ve funkci obecního kronikáře. Oba pak společně provedli křest publikace
„800 let obce Hluboké Mašůvky“. Autor knihy Zdeněk Adámek poděkoval všem, kteří se jako
spoluautoři textů nebo autoři snímků na jejím vydání podíleli. 14:30 Slavnostní odhalení erbu
obce: V nově rekonstruovaném dvoře za KD místostarosta obce Jiří Vystrčil spolu s tvůrcem
erbu Františkem Stehlíkem provedli slavnostní odhalení. Ceremonie se mj. zúčastnili
místostarosta města Znojma Mgr. Jan Bláha a starosta obce Plenkovice, Ing. Alois Vybíral.

15:00 Setkání ve škole, předání hřiště veřejnosti: Zástupci obce a hosté slavnosti se v 15 hodin
setkali na školní zahradě, aby oficiálně přestřižením slavnostní stuhy předali sportoviště do
užívání veřejnosti. S jeho budováním bylo započato v r. 2017, kdy byl starostou obce Ing. Jiří
Malec, v dalších letech byl na plochu hřiště položen umělý povrch, areál byl oplocen a
vybudována přístupová cesta pro veřejnost. Odhalením provozního řádu bylo sportoviště
zpřístupněno veřejnosti. Slavnostního aktu se zúčastnil starosta obce Bc. Zbyněk Frey, ředitel
školy Mgr. Pavel Čopf a starosta Únanova Mgr. Jindřich Bulín. Návštěvníci slavnosti měli
možnost prohlédnout si školní budovu a její vybavení. V učebně byla instalována výstavka
Františka Slonka z Brna, zaměřená k historii zdejší obce. V místnosti Obecní knihovny byly
zájemcům k dispozici v minulosti vydané publikace o Hlubokých Mašůvkách, fotoalba,
dokumenty a kopie všech svazků kronik Hlubokých Mašůvek. 16:00 Setkání u hasičské
zbrojnice, sázení pamětního stromu: V 16 hodin se konal slavnostní akt sázení stromu na
prostranství u hasičské zbrojnice. Úvodní slovo přednesl starosta Zbyněk Frey, který vyslovil
přání, aby sázený strom – dub zimní – podobně jako v r. 2018 zasázená lípa hasičská – aby i
tento pamětní strom dobře vzkvétal stejně jako naše obec. Ke kořenům stromu byla uložena pro
potomky plastová schránka, v níž byla uložena publikace „800 let obec Hluboké Mašůvky“,
kopie Hlubokomašůvecké venuše a vzkazy dětí budoucím generacím: psané texty a malované
obrázky. Po uložení schránky provedli zásyp hlínou: starosta Zbyněk Frey, místostarosta Jiří
Vystrčil, za nejmladší generaci Martin Kačerek, za nejstarší generaci Ludmila Drozdová a za
hasiče Ladislav Vaněk. Během odpoledne měli zájemci možnost prohlídky hasičské zbrojnice.
17:00 Koncert v kostele: V 17 hodin se v kostele konal koncert znojemské skupiny CARMINA
CLARA. 18:00 Přednáška o historii obce: V 18,00 hodin Mgr. Jana Gabrhelová přivítala v sále
kulturního domu zájemce o historii na přednášce pracovníka Jihomoravského muzea ve Znojmě
PhDr. Jiřího Kacetla. Znojemský historik seznámil účastníky s historií obce Hluboké Mašůvky, o
níž je dochována první písemná zmínka z r. 1220. Hodinovou přednášku, které se zájmem
sledovalo asi sedmdesát účastníků, doplňoval lektor projekcí dokumentů. 20:00 Taneční
zábava: Od 20 hodin do 01 hodiny po půlnoci účinkovala na podiu na Mariánském náměstí
skupina BAGR a Michal Šafrata.
Doprovodný program: Jízda turistickým vláčkem: V sobotu od 10 do 18 hodin byl
k dispozici zájemcům turistický vláček, který projížděl vesnicí. O projížďku byl po celý den
značný zájem. Tematické výstavy: Sál kulturního domu - Historie a současnost Hlubokých
Mašůvek. Škola - Z prehistorie Hlubokých Mašůvek (František Slonek, Brno). Obecní knihovna:
Obecní kroniky, publikace o Hlubokých Mašůvkách, fotoalba, kopie dokumentů. Od 14 hodin –
Koutek pro děti v klubovně mládeže za kulturním domem. Hudební produkce: Od 15 do 19
hodin účinkovalo ve dvoře za kulturním domem kytarové duo Jan Trejba a Marek Dunda.
Občerstvení, degustace: Pro pozvané hosty společný oběd v sále kulturního domu. Přípitek na
přivítanou – před budovou Obecního úřadu. Gril, udírna – vepřová kýta, klobásy, pivo, limo.
Degustace vín z Vinařství Dobrovolný. Prodej: Na stánku před budovou Obecního úřadu byly
prodávány publikace „800 let Hlubokých Mašůvek“, sošky Hlubokomašůvecké venuše, plakety,
pohlednice a další upomínkové předměty. Publikaci „800 let Hlubokých Mašůvek“ a uvedené
suvenýry je možno zakoupit na OÚ.
Posvícení
Císařské posvícení, které se v naší obci slaví každoročně po svátku Terezie, bylo letos
naplánováno na 16. – 18. října. Vůbec poprvé se měl představit stárek se stárkovou v novém
kroji. V důsledku přijatých opatření k zamezení šíření nákazy koronaviru byly mimo jiných
omezení zakázány také akce, kde by se setkal větší počet lidí. Proto se také letošní posvícení

poprvé od dob II. světové války nekonalo. Přesto alespoň jako připomínka této tradice byla na
náměstí před Lázeňským hostincem postavena mája. Při omezeném počtu účastníků ji mládež
(za pomoci pracovníků obce) přivezla již v pátek a v sobotu po nazdobení byla autojeřábem
usazena na „svoje“ místo. Tentokrát se tak stalo bez přihlížejících občanů. K posvícenské
tradici patří kromě zmíněné stavby máje také zavádění, účast na bohoslužbě v kostele,
pochůzka po obci a odpolední setkání pod májí. Tam účastníci vždy se zájem sledují proslov
družby. Stárkem měl v letošním roce být Matěj Bořil a stárkovou Veronika Filipská. Funkci
družby měl vykonávat Ivo Bořil. I když si tradiční promluvu družby nikdo nemohl vyslechnout,
přesto si jeho připravenou „řeč“ alespoň nyní připomeňme:
Ivo Bořil, družba:
Napijme se nyní na 800 let naší krásné rodné vísky, přejme jí rozkvět a kasu přetékající
penízky. Važ si jí, občane, ať se z ní v budoucnu aglomerace Znojma nestane. Buď hrdý na ni,
šiř krásu její a dělej vše, ať se jí okolní vesnice nevysmějí.
Připíjím na bezpečí místostarosty našeho, buďme ve střehu, chraňme si ho, ať dlouhé
časy vúřadě setrvá, a nesplete si ho mocná čínská lidová, ale hlavně ať nekoupí si karavan,
mohl by nám totiž ujet na Tchaj-Wan.
Na zdraví našich zemědělců připijíme, ať se jim daří, ekologicky zde hospodaří a dotace
nezmaří. Dobře to dále dělejte a v poli nad prasečákem srdce opět malujte.
Na zdraví pana ředitele naší pěkné školy základní, ať jeho kolektiv samých žen mu práci
usnadní. Zamyslete se pane řediteli, kde jinde by Vás jen samé krásné ženy obklopily. Nechte
se hýčkat, obletovat, a snažte se, prosím, počty dětí ve škole navyšovat.
Čin, čin na pána, co zde v podhradí o víkendu útoky pořádá. Slož zbraň, nestojí to za to,
víme, není lehké mít doma veselé zlato.
Dáme si teď na rodáka co blízko radnice se narodil, a plánovaně již čtvrté dítě splodil, na
místního rodáka a rodačku, co opět kupují další autosedačku. Vzor v nich máme, a proto si
večer všichni doma …. ..zazpíváme!?
Ťukneme si na ty chlapíky, co zde Čapí hnízdo staví a s plastovým ptákem, co zde
zahnízdil, úspěchy slaví.
Připíjím ještě na Tebe, Obecní úřade. Ty nebudeš se nudit, hlavu vzhůru! Ty zde máš
pořád práce fůru. Ať naše prašné cesty v asfaltové změníš a obecní rozpočet tím nezadlužíš.
Nemusíme se toho bát, paráda! Vždyť ze záloh nová paní účetní kasu ovládá. Ať se dílo daří a
karanténa ho nezmaří.
Připijme si na tým obecní, ať řinčí stroje, lítá tráva, ať nenechá se rušit, a na golfovou
úpravu trávníku se příští rok můžeme opět těšit.
Na porážku všech pandemií, hlídejme, ať si ruce všichni myjí. Fanděme naší vládě,
nechť nejnižší čísla v Evropě zase máme. Jsme přece houževnatý národ, buďme milí, vždyť i
naše ženy Mašovské nás o tom v šití roušek přesvědčily a tímto činem vir v naší obci potlačily.
Sejdeme se všichni společně znovu za rok, kdy Covid proti vakcínám již nebude mít nárok.
Roušky budou minulost jako Ebola, spasí nás náš ministr Prymula.
Závěrem stačí asi, vzpřimme tělo, pročísněme vlasy, vždyť blýská se nám na lepší časy!

Občané mají možnost vypůjčit si knihy a časopisy v Obecní knihovně, která je umístěna
v budově školy. Je otevřena vždy v sobotu od 13 do 15 hodin, Knihovnicí je Ing. Martina
Vaněčková. Jubilea občanů sledují členky Sboru pro občanské záležitosti Mgr. Andrea
Hellmanová a Jitka Sabolová. Každoročně ve spolupráci s obcí připravují vítání nových
občánků, které se ale letos nemohlo uskutečnit. Všechny významné události ze všech oblastí
života zaznamenává v kronice kronikář Zdeněk Adámek na stránkách kroniky, doplněné o
snímky z pořádaných akcí a přílohami – např. články z tisku, kterých bylo o Hlub. Mašůvkách
v letošním roce dvě desítky se snímky. V kronice je podrobně uváděna také činnost naší školy,
z níž alespoň připomeňme: V naší Základní a mateřské škole došlo v letošním roce ke změně.
Dosavadní ředitelka Mgr. Alena Kratochvílová dala k 31. lednu výpověď a na základě
vypsaného výběrového řízení byl novým ředitelem k 1. únoru jmenován Mgr. Pavel Čopf.
Základní škola měla ve školním roce 2019/2020 ve čtyřech ročnících celkem 11 žáků, ve
školním roce 2020/2021 je v I. třídě s 1. – 3. ročníkem 10 žáků, třídní učitelkou je Mgr. Dana
Hanzalová Freyová, ve II. třídě ve 4. a 5. ročníku 6 žáků a třídním učitelem je Mgr. Pavel Čopf.
Vychovatelkou ŠD je Andrea Melušová. Mateřská škola má 21 zapsaných dětí, učitelkou je
Blanka Jilková. Vedoucí školní jídelny a kuchařkou je Jana Szczurková. Jídelna připravuje
svačiny a obědy - pro MŠ 21 obědů, pro žáky ZŠ 16, pro zaměstnance 7 a pro důchodce z obce
20. Z oblasti sportu připomeňme péči obce o místní koupaliště, které je stále udržováno
v dobrém stavu, aby odpovídalo všem hygienickým požadavkům. Letos byla návštěvnost nižší,
protože je nenavštěvovali skauti z tábora u Bábovce (tábor letos nebyl v provozu). V okresních
soutěžích v kopané si dobře vedlo mužstvo TJ Sokol Hluboké Mašůvky, které se v podzimní
části soutěže ve IV. třídě – skup. A – umístilo na 4. místě. Mladší přípravka hraje v okresním
přeboru KINDERWELT. 19. července se poprvé konalo v Hlubokých Mašůvkách mistrovství
České republiky ve střelbě z praku. Součástí soutěže, která se konala v pěkném přírodním
prostředí u koupaliště, byla také Velká cena Hlubokých Mašůvek. Protože organizátoři i
závodníci byli v Hlubokých Mašůvkách spokojeni, lze předpokládat, že se soutěž v prakostřelbě
bude v naší obci konat i v příštím roce. Podrobně je v kronice zaznamenáván také život
farnosti, konání měsíčních mariánských poutí první soboty a koná Hlavní pouti. Farářem je
P. Stanislav Váša, měsíčních poutí se pravidelně zúčastňuje znojemský děkan Mons. Jindřich
Bartoš, od letoška čestný občan Hlubokých Mašůvek, a trvale také p. Gerhard Maria Walder,
který přijíždí z Rakouska. Náboženský život ve farnosti byl rovněž poznamenán opatřeními
v době nouzového stavu.
Zdeněk Adámek, obecní kronikář

: Ze školních lavic



ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky :

Rok 2020 byl pro naši školu rokem plným změn, ale bohužel také prázdných školních lavic.
První výraznou událostí byla změna vedení školy, která nastala nedlouho po začátku roku. Již
od počátku tohoto roku začala média informovat o novém druhu koronaviru, šířícím se čínským
městem Wu-chan. Obrazy z epicentra epidemie, které nám byly servírovány všemi tuzemskými
médii, se brzy staly realitou i u nás a 11. března tak došlo k plošnému uzavření škol na celém
území ČR, naší školy nevyjímaje.
Zvládnutí tohoto výjimečného stavu bylo pro školu velkou výzvou. Škola tou dobou
nedisponovala žádným jednotným elektronickým systémem či portálem vhodným k organizaci
výuky. To se ukázalo být jako zásadní problém. Již v průběhu první vlny epidemie tak začalo
docházet k přechodu školy na elektronický školní systém Edookit. Ten se stal základním
komunikačním kanálem mezi učiteli, rodiči i žáky a základní platformou pro organizaci výuky.

Na druhou vlnu epidemie, která vedla k uzavření škol v polovině října, byla tedy naše škola
mnohem lépe připravena a z koronavirové situace si tak odnáší alespoň jedno pozitivum
v podobě modernizace.
Změnou prošla také webová prezentace školy. Modernizovaný web školy je nyní díky
spolupráci s obcí Hluboké Mašůvky dostupný pod uživatelsky příjemnější doménou:
http://skola.hlubokemasuvky.cz
Další moderní technologií, kterou naše škola získala ve spolupráci s MAP v ORP Znojmo II, je
3D tiskárna. Těšíme se, že si žáci budou moci práci na 3D tiskárně brzy vyzkoušet přímo ve
škole pod vedením p. starosty Zbyňka Freye, vedoucího kroužku ICT.
Rok 2020 byl složitým obdobím jak pro žáky a učitele, tak hlavně pro rodiče. Věříme, že
rok následující bude pro všechny jmenované klidnější a předvídatelnější.
Mgr. Pavel Čopf, ředitel školy

: SDH Hluboké Mašůvky

:

Sbor dobrovolných hasičů v Hlubokých Mašůvkách přeje všem občanům klidné prožití svátků
vánočních a hodně zdraví v novém roce 2021.
Josef Kamarád, starosta SDH Hluboké Mašůvky

: Myslivecký spolek Hájek

:

Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vás seznámil s prací členů Mysliveckého spolku Hájek na
úseku mysliveckého hospodaření.
Celá práce se řídí plánem chovu a lovu zvěře. Náš myslivecký spolek má 11 členů a
hospodaří za úplatu na pronajaté honitbě Honebního společenstva Hluboké Mašůvky. Ze 4
členských schůzích, jak nám ukládají stanovy, jsme se sešli kvůli pandemii a vládnímu nařízení
pouze 2x, kde jsme byli informováni o dění v našem MS a o průběžném stavu odlovené zvěře.
Plán chovu zvěře začíná jarním sčítáním. Sčítá se jak zvěř drobná, tak zvěř spárkatá. Jednotlivé
druhy zvěře mají určené množství normovaných a minimálních stavů v honitbě. U každého
druhu zvěře je určený koeficient přírůstku, podle kterého se určuje i plán odlovu jednotlivých
druhů zvěře. Průměrně ročně lovíme 24 kusů srnčí zvěře, do čehož se započítává zvěř uhynulá
i sražená motorovými vozidly. Lovíme kusy slabé, nemocné a přestárlé. Dále máme sloveno 25
kusů prasete divokého, 15 kusů lišky obecné a 5 kusů kuny skalní. Na společném honu na
drobnou zvěř, který se letos konal bez Poslední leče byla slovena 1 liška obecná, 11 zajíců
polních a 33 kohoutů bažanta obecného. Již několikátým rokem líhneme a odchováváme cca
120 kusů bažanta obecného, v průměru pohlaví 1:1. Z toho vytvoříme chovná hejnka, která
zakomorujeme a na jaře vypouštíme do přírody. Zde nám dělají starosti bezohlední motorkáři,
kteří svými stroji ničí jak pole, tak i lesní porost a hlukem vyhání zvěř ze svých ochozů a
stávanišť.
Každý náš člen má určené krmné zařízení, o které pečuje a v zimním období zakládá
senem a jadrným krmivem. Seno nedáváme do krmelců příliž brzo, aby nesplesnivělo. Zvěř by
ho v době nouze nepřijímala. Myslivost je krásný koníček, i když časově a finančně nákladný.
Myslivosti zdar!
Václav Bořil, předseda mysliveckého spolku

: Senior klub v roce 2020

:

„Zdraví je velký kapitál, zdraví je kouzelný klobouk. Co všechno z něho vytáhneš, umělče
života! Lásku k lidem, dobrou náladu, oblibu u lidí, chuť k životu, odvahu, statečnost,
trpělivost, kterou dává moudrost. Zdraví je velký kapitál, šetři ho!
Prodlouží Ti mládí daleko do šedin.”
V roce 2020 naši senioři pořádali a spolupracovali na různých akcích obce.
V lednu 2020 zorganizovali zájezd do Brna na výstavu Výlet za pokladem Inků a
pomáhali při akci Zabíjačkové hody. V únoru a březnu se připravovalo vše na Velikonoční
tvoření, které se nemohlo konat. Doufáme, že se to podaří v roce 2021. Na akci 800 let
Hlubokých Mašůvek senioři též přispěli. Některé seniorky se též podílely na šití roušek a
jednorázových chirurgických plášťů. Během dalších měsíců, pokud to bylo povoleno, jsme
pořádali procházky do přírody v okolí obce. V prosinci jsme si ozdobili vánoční stromeček na
Mariánském náměstí. Podíleli jsme na přípravě balíčků, které se rozdaly všem občanům nad 65
let, protože se nemohlo uskutečnit setkání seniorů tento rok.
Za senior klub přejeme všem občanům příjemné prožití vánočních svátků, zdraví a lásku
do Nového roku 2021.
Za klub seniorů Anna Schindlerová

: Sportovní dění v obci: f o t b a l

TJ Sokol Hluboké Mašůvky :


Hodnocení uplynulého roku: v tomto roce bylo z důvodu epidemiologické situace hodně akcí
zrušeno, přesto se nám podařilo jich několik zorganizovat.
8. února jsme uspořádali Sportovní ples, kde hrála skupina Habakuk. Pro 172 platících
se nám podařilo připravit velmi kvalitní tombolu s hlavní cenou - zájezdem za 10 000 Kč. Jarní
část fotbalové ligy byla následně zrušena. V tu dobu vedli muži tabulku IV. třídy o 8 bodů. Na
jarní část se připravovali na zimním turnaji v Tasovicích. 7. června proběhl v areálu koupaliště
Dětský den. Vzhledem k omezením proběhl trochu netradičně s méně soutěžemi a atrakcemi.
Zároveň byla zahájena sezóna koupaliště. Také účast byla nižší než v předešlých letech.
V rámci miniturnaje 3 týmů se muži v červnu utkali systémem doma - venku s mužstvy Mramotic
a Štítar. Výsledkem bylo 2.místo. Dále se před startem soutěže zúčastnili Okresního poháru
OFS Znojmo, kde sehráli velmi vyrovnané zápasy s kvalitními týmy Horních Kounic a Přímětic
B. 16. září jsme pro závodníky nachystali T-Mobile Olympijský běh. Závodu dlouhého 5 km se
zúčastnilo 37 běžců. 20 dětí běželo o medaile okruh na hřišti. Příští ročník proběhne dne 23. 6.
2021. V podzimní sezóně jak muži, tak i mladší přípravka, nestihli odehrát 2 zápasy. Mělo by se
dohrávat už od 14. března do konce června 2021. V tabulce mužům patří 4. místo se ztrátou 5
bodů na první tým.
V příštím roce, pokud to finance dovolí, bychom chtěli vybudovat vjezdovou bránu do
areálu. Množí se nám totiž případy, kdy nám návštěvníci z jiných obcí a měst ničí dobře
vypěstovaný travní porost tím, že vyšlapávají stejná místa. Dále bychom v závislosti na dotaci
od Jihomoravského kraje rádi vybudovali malé betonové tribuny vedle střídaček. Tímto bychom
chtěli poděkovat za finanční pomoc od obce Hluboké Mašůvky.
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.
Zdeněk Žák, starosta TJ

: Příloha: Harmonogram svozů odpadů pro rok 2021

:

Zodpovědná firma: Svoz odpadu Jan Klíčník, Tasovice. Více informací: http://www.odpadykj.cz/

: Krátké ohlédnutí za největšími investicemi roku 2020

Před obnovou náměstí “U Hasičárny”...

… a po opravě jedné z přilehlých uliček.

Budování vody a kanálu v proluce Nivy C

... a nezbytné zapravení alespoň frézingem.

Revitalizace údolní nivy II...

:

... mokřadní prvky pro zadržování vody v krajině.

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