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zpravodaj
„Život je vítr! Kdo proti životu plije, sobě do tváře plije! Usmívej se na lidí a na svět a svět
se bude usmívat na Tebe. Buď sluníčko, buď sváteční, rozsévej radost, a radost budeš
sklízet! Uchovej si čisté srdce dítěte, srdce ptáčete na větvi! Věř, doufej, přej a miluj!
A všechno, všechno ostatní Ti bude přidáno! "
Anna Schindlerová, předseda kulturní komise

Zprávy ze správy

OÚ Hluboké Mašůvky

Vážení spoluobčané, milí čtenáři.
Po prázdninovém prosluněném období nám přišly podzimní chladné dny v poměrně
rychlém sledu. A tak se řada z nás musela často na vlastním těle přesvědčit, jak jsme na tom po
měsících v rouškách s imunitou a odolností proti “podzimní rýmě”. Po poměrně úspěšné
koupací sezóně pak nadešla nejen příprava areálu koupaliště na jeho zazimování. Na řadě míst
v obci probíhá poslední podzimní sečení trávy, spojené často s přípravou veřejných prostranství
na nadcházející posvícení. S úklidem před zimou se tak přidala i řada domácností, což
dokazuje i zájem o pravidelný podzimní svoz velkoobjemového a zeleného odpadu.
Podzim je tak i ve znamení realizace dvou nejvýznamnějších projektů, obnovy dalšího
úseku místní komunikace v lokalitě Na Kopci a výměny veřejného osvětlení za LED v celé obci.
U obou nemám bohužel zatím z průběhu nejlepší zprávy. Narušení dodavatelských řetězců
bohužel dopadá i na velké stavební firmy. Podle nejaktuálnějšího příslibu by oprava chodníků a
komunikace Na Kopci měla po více týdenním přerušení pokračovat ještě v měsíci říjnu tak, aby
do listopadu byla stavební činnost dokončena. Upřesnění harmonogramu výměny LED je
aktuálně ještě v jednání. K realizaci těchto akcí ještě letos nejsme ovšem vázaní jen rozpočtem
a smlouvami s dodavateli, ale i rozhodnutím o dotacích, kterými dané akce spolufinancujeme.
Před zimou nás čeká ještě řada dalších úkolů, mj. aktualizace “vyhlášky o odpadech”,
příprava návrhu rozpočtu na příští rok, nové “kolečko dotačních žádostí” atd. Ale o tom blíže
v příštím čísle Zpravodaje, v tomto podzimním nám všem popřeji ještě alespoň pár dnů
s “babím létem” a veselé posvícení! A vše hlavně ve zdraví a rodinné pohodě.
Zbyněk Frey, starosta obce

Proběhly volby do Poslanecké sněmovny
Ve dnech 8. - 9. října proběhly volby do Poslanecké sněmovny. Jaká byla návštěvnost a volební
výsledky v naší obci se můžete podívat do níže přiložené tabulky. Všem voličům děkujeme za
účast a volební komisi za hladkou organizaci voleb.

Obr.: Výsledky voleb do PS v naší obci

Kategorie odpadů a jak s odpady nakládat
Třídění odpadu se věnuje v naší vesnici stále více lidí. Navíc roste i obecné povědomí o tom,
jak odpad třídit skutečně dobře. Problém může nastat, jedná-li se o některé výrobky, které jsou
atypické a jež spadají do nebezpečného odpadu.
Označení, tedy symboly a písemné i číselné označení u “běžných” odpadů, dnes již
podrobněji vysvětlovat nemusíme, takže pouze ve zkratce - jedná se o plasty s číselným
značením 1 - 6, jež patří do žlutého kontejneru nebo nádoby (ovšem ne PVC! - které je bráno
jako nebezpečný odpad), papír - ten patří do modrého kontejneru. To je důležitá informace
zejména pro ty spoluobčany, co si nevyzvedli u obce modrou nádobu na papír, a zhruba 30
kusů volných nádob je ještě v našich skladových prostorách. Je to jeden z důvodů, proč jsou
přeplněny kontejnery na papír zejména Na Kopci a Na Nivách. Zvláštní stav nastal u nádob,
které jsou určeny na odběr skla: čiré sklo - nádoba bílé barvy a barevné sklo - zelené barvy.
Zvláštní je to, že v takzvaně covidové době prudce narostla naplněnost nádob a firma, která
sklo vyváží, musela mimořádně vyvážet mimo harmonogram. Důvod zřejmě souvisí
s omezeními týkajících se restaurací a hospod.
Mezi běžný odpad pak samozřejmě spadá bioodpad, který lze na zahradě kompostovat
nebo vyvést - větve a dřevo k “šutrárně” - to je pod zemědělským družstvem vlevo, kde se po
určité době hromady spálí. Tráva se vozí za zemědělské družstvo na hnojnici a děkuji touto
formou firmě Agro, že nám tuto službu umožňuje realizovat.
V přiložené mapě je vidět, kde jsou sběrná
místa.
Obec samozřejmě pokračuje v tradici
podzimních svozů, jako službě občanům. Svoz
velkoobjemového
a
zeleného
odpadu
zaměstnanci zvládli velmi dobře.
Poslední připomínka se týká odkládání
opotřebených pneumatik, které se nedají dát na
skládky a pak bojujeme s problémem Nerudovsky - Kam s ním? Zatím využíváme
různých známostí například v pneuservisech,
ale bylo by čestnější, kdyby si tento problém
vyřešil majitel ojeté pneumatiky. Pro přírodu je
samozřejmě lepší, když se problém přenese na
obec, než by se pneumatika válela někde ve
zmolách, například z Čížovek jsme jich odvezli
12.
Závěrem chci ještě poděkovat zaměstnancům
obce, kteří se starají o zeleň a úklid, nebylo to
jednoduché, trávě se dařilo a přes všechny
složitosti obstáli se ctí a nemají se za co stydět.
Jiří Vystrčil, místostarosta obce
Obr. Mapa sběrných míst v obci 1) Sběrné místo Skladový objekt / ČOV 2) Hnojnice ZD - tráva, listí
3) Louka před šutrárnou - dřevnatý základ 4) Mezideponie - stavební suť 5) Sběrné nádoby Svatoňovec
6) Sběrné nádoby Kopec 7) Sběrné nádoby Hasičárna 8) Sběrné nádoby Obecní úřad - olej 9) Sběrné
nádoby Jednota 10) Sběrné nádoby Nivy 11) Kontejnery na rostlinný odpad Nivy

Obecní úřad udělal v elektronizaci zase další krok
Plánujete uspořádat narozeninovou oslavu v našem kulturním domě nebo jen setkání s přáteli
v klubovně mládeže a nevíte, jestli ve vámi domluveném termínu bude sál volný? Nechce se
vám volat na úřad a dotazovat se, kdy vlastně je volno? Můžete se rovnou při plánování
vhodného termínu s rodinou podívat na sdílený kalendář obsazenosti kulturního sálu nebo
klubovny a hned zjistíte, jestli je volno. Tento kalendář naleznete na stránkách obce
www.hlubokemasuvky.cz/akce
Jako první zde uvidíte kalendář, ve kterém uvádíme termíny kulturních, sportovních a jiných
společenských akcí v obci, a hned pod ním kalendář s obsazeností kulturního domu a klubovny.
Vámi vybraný termín objednávejte nejlépe telefonicky na tel. úřadu: 515 255 225, příp.
e-mailem na ou@hlubokemasuvky.cz (nezapomeňte uvést na sebe tel. kontakt). Kalendář si
můžete také nasdílet do vlastního mobilního kalendáře a mít tak informace stále při sobě.

Na obecním úřadě lze platit platebními kartami!
Novinku, kterou pro vás máme, je možnost platit na
našem úřadě platebními kartami, příp. chytrými
telefony či hodinkami. Věříme, že tuto možnost řada
občanů přivítá.
Na
webových
stránkách
obce
www.hlubokemasuvky.cz
byla
zprovozněna
funkcionalita fulltextového vyhledávání. Co to
vlastně znamená? Je to technika hledání textu dle
zadání uživatele v elektronických dokumentech
uveřejněných na obecních stránkách. Vyhledávací
algoritmus prohledává celý obsah dokumentů podle zadaného slova/slov.
Hledáte např. dokument obsahující jméno “Nováková”, zadáte jej do žlutého
vyhledávacího políčka s lupou, které je umístěno v horním pravém okraji webových stránek. A
pak už můžete pročítat dokumenty, které vyhledávač našel. Vyhledávač šetří Váš čas a pomůže
najít to, co je mnohdy v množství dokumentů “ztraceno”.
Jak můžete předejít nečekaným zjištěním v podobě netekoucí vody?
Snažíme se o všech změnách informovat občany řádně a včas. V současnosti podporujeme
řadu různých komunikačních kanálů - např. aktuality na webu, odběr novinek z webu, facebook,
mobilní rozhlas, hlášení rozhlasem, zpětné přehrání hlášení rozhlasu v telefonu (na tel.
604 132 412), úřední deska, zpravodaj.
I přesto se stane, že informaci např. o odstávce vody na příští den nezaznamenáte,
protože když např. zrovna nejste doma v době hlášení rozhlasu a nebrouzdáte večer po
obecním facebooku, těžko na tuto informaci “narazíte”. A zjistíte ji, až když voda ráno neteče, a
to už dokáže kdekoho naštvat.
Uživatelům chytrých telefonů však dokážeme nabídnout pomoc v podobě služby
Mobilního rozhlasu. Stačí si aplikaci “Mobilní rozhlas” stáhnout do telefonu, registrovat se a
všechny důležité informace budete mít vždy a okamžitě v mobilu s upozorněním na novou
zprávu. Aplikace je zdarma ke stažení ve vašem mobilním marketu. Jediné, co musíte udělat, je
si aplikaci stáhnout, a příště už můžete praní prádla naplánovat tak, aby voda tekla…
Jana Gabrhelová, účetní obce

Obec přispěla na likvidaci škod po tornádu
Také zastupitelstvo naší obce rozhodlo o zapojení se do pomoci jihomoravským obcím, které
postihlo v červnu tohoto roku ničivé tornádo. Na svém červencovém zasedání zastupitelé
schválili poskytnout finanční pomoc v částce 10 tis. Kč pro každou postiženou obec, konkrétně
obci Lužice, Hrušky, Moravská Nová Ves, Týnec, Tvrdonice a Mikulčice.
Obec také nabídla možnost občanům, kteří sami nechtěli posílat peníze na transparentní
účty neziskových organizací či charity, že mohou přispět v hotovosti na obci a obecní úřad
následně takto vybrané peníze přepošle postiženým obcím. Touto možností se obcím pomohlo
částkou 2.000,- Kč.

Zastřešená zastávka v Příměticích u sklepa už stojí
V únoru letošního roku jsme se sešli se
starostou
města
Znojma
Jakubem
Malačkou, abychom požádali v zastoupení
našich občanů o vybudování zastřešené
zastávky v Příměticích u sklepa. Čekat na
autobusový spoj do naší obce a nemít se
kde schovat před nezmary počasí, není nic
příjemného.
Starosta
Malačka tehdy
vybudování zastřešené zastávky přislíbil.
A jak se říká, slovo dělá chlapa, takže
mu nyní můžeme poděkovat za dodržení
slibu, neboť zastávka již stojí a může sloužit
svému účelu. Děkujeme za spolupráci.
Zbyněk Frey, starosta a Jiří Vystrčil, místostarosta

Přivítali jsme nové občánky
V neděli 12. září a 19. září se naplnil sál kulturního domu dětským povykem, a to při příležitosti
slavnostního vítání nových občánků naší obce.
12. září se sešli rodiče a příbuzní 4 dětí: Antonína Fily, Valerie Hlobeňové, Natálie
Pokorné a Jasmíny Valáškové. Děti už si pro připravené dárečky v podobě kotoučů a bábovek
na pískoviště došly samy, neboť kvůli covidové situaci bylo konání vítání občánků několikrát
odloženo. Vznikly tak netradiční fotografie dětí, nikoliv v kolébce, ale vedle kolébky.
19. září se sešli rodiče a příbuzní 7 dětí: Petra Dohnala, Jiřího Dvořáka, Hany Kodetové,
Anety Luhačové, Nikolase Radnického, Jáchyma Veselého a Denisy Vodákové.
K novým občánkům a jejich rodičům promluvil starosta obce Zbyněk Frey, místostarosta
obce Jiří Vystrčil, pan farář Jaroslav Laštovička, ředitel místní školy Pavel Čopf a celým
ceremoniálem provedla Jitka Sabolová. Ke slavnostnímu okamžiku přispěly i děti základní školy
v doprovodu své učitelky zpěvem, hrou na kytaru a recitací básní.

Obr. Vítání občánků 12. září 2021, foto Petr Grégr

Obr. Vítání občánků 19. září 2021, foto Petr Grégr

Z kulturních akcí
Rozloučili jsme se s prázdninami
Díky rozvolnění v této covidové době, jsme měli možnost, opět po roce, uspořádat akci
„LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI“. Tentokrát padla volba na poslední prázdninovou sobotu, a
program byl naplánován pestřejší než býval dříve, což zajisté všechny potěšilo. Návštěvnost
byla hojná a novinkou bylo, že každý účastník obdržel uvítací drink hned při vstupu do areálu.
Začátek akce pak odstartovala skupina mladých hudebníků, kteří nám pěkně hráli po celé
odpoledne. Děti i dospělí měli možnost dát si taneček. Děti měly možnost zaskotačit si na mega
velkém nafukovacím tygrovi nebo si mohly nechat namalovat něco hezkého na obličej. Že akce
byla zdařilá bylo vidět na spokojených tvářičkách dětí i dospělých. I když nám odpoledne trošku
narušil asi desetiminutový deštík, většinu účastníků to neodradilo a zůstali až do konce. Při
odchodu pěli chválu na skvělou akci a krásné prostředí koupaliště - hlavně ti přespolní. Nás tyto

pochvaly těší a jsou nám odměnou a motivací na zorganizování dalších akcí. Připravujeme tyto
akce s radostí pro vás, o tom se může každý přesvědčit třeba příště .
Miroslav Dočekal, kulturní komise

Obr. Nafukování skákacího hradu na akci Rozloučení s prázdninami
Proběhlo Triduum k Panně Marii Bolestné a k Mezinárodnímu dni míru
Již pravidelnou akcí v září těšící se zvyšující se oblibě a účasti veřejnosti bylo opět Triduum
“Společně na cestách Evropy”, konané při příležitosti svátku Panny Marie Bolestné a
Mezinárodního dne míru. Při průvodu, který v doprovodu členů hasičského sboru a hostů
z Rakouska vychází po mši svaté z kostela, je zastavení u každé kapličky Via Matris
s modlitbou. Procesí bylo ukončeno u Památníku osvobození krátkým programem: proslovem
představitelů obce a církve, kulturním pořadem žáků zdejší školy, vypouštěním symbolických
“balónků míru” a na závěr drobným pohoštěním u večerního ohně.

Obr. Ing. Eva Balíková, R.D. Jaroslav Laštovička a P. Gerhard Maria Walder na letošním Triduu

Připravujeme…
Dýňová stezka nejen pro děti je plánována na 29. října od 17 do 19 hodiny.
Cestou
ozdobenou
vyřezávanými
dýničkami
budeme
vycházet
z Mariánského náměstí. Na závěr bude připraveno pro všechny účastníky
drobné pohoštění.

Na sobotu 6. listopadu si přejeme větrné počasí. TJ Sokol Hluboké Mašůvky
ve spolupráci s obcí pro vás opět připravují další ročník Drakiády, od 14
hodin na fotbalovém hřišti.

Neděle 7. listopadu, pokud vládní omezení COVID-19 dovolí, bude
od 14 do 17 hodin patřit společnému setkání s našimi seniory v KD
Hluboké
Mašůvky
s
tradičním
doprovodným programem.

V naší obci je s posvícením spojená Zástěrková zábava, která je
plánována na 20. listopadu v KD Hluboké Mašůvky.

Zimní jarmark a rozsvěcení vánočního stromečku
Vážení spoluobčané, po více jak roční pauze, pokud to podmínky dovolí, se bude konat
27.11.2021 od 15 hodin zimní jarmark, spojený s rozsvícením vánočního stromečku. Jeho
přípravy jsou již v plném proudu. Těšit se můžete na ukázky řemeslné výroby, tradiční jídlo,
hudební vystoupení dětí základní školy. Zdobení vánočních stromečků od místních organizací.
Chystáme pro vás i překvapení. Všechny vás srdečně zveme a doufáme, že si společně
užijeme příjemné chvíle u začínajícího adventu.
Jana Frey, kulturní komise

Obr. Zimní jarmark a rozsvěcení vánočního stromečku, r. 2019

Z klubu seniorů Hluboké Mašůvky
“Radost je vítr, běžící po širé pláni jezera. Rados je hezká kniha, z níž vane chutná krása
lidské duše. Radost je odlesk zapadajícího slunce na kaluži vody. A tuhle prostou,
hlubokou a pravou radost hledej v sobě, kolem sebe, v životě. Umět ji hledat a nalézat, to
je veliká milost nebe. Kdo to neumí, ten neumí žít.”
Klub seniorů spolu s obcí a kulturní komisí pořádají 30.10.2021 zájezd do Moravského
Krumlova na výstavu Muchovy Slovanské epopeje, srdečně vás zveme. Každé úterý ve 12.30
hodin jezdíme do Znojma do sportovní haly na plavání a saunu. Máme rezervaci na celou
sezónu, tj. do konce dubna 2022. Za senior klub přejeme všem občanům příjemné prožití
posledního čtvrtletí roku 2021.
Za klub seniorů Anna Schindlerová

Ze školních lavic

ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky

Co je nového ve škole? Uplynulý školní rok 2020/2021 si budeme všichni pamatovat, a to
bohužel ne jen v tom dobrém. Neustálé změny v opatřeních, zavírání a otevírání škol a úpravy
epidemických opatření… To vše se stalo nedílnou součástí všedního dne každé, nejen české,
školy. Věříme, že následující školní rok 2021/2022 bude v tomto ohledu klidnější pro všechny
strany – pro učitele, žáky a také rodiče.
Na nový školní rok se škola připravila několika investicemi, které budou sloužit celkem
osmnácti žákům základní školy (z toho pěti prvňáčkům) a dvaceti žákům mateřské školy. První
významnou investici představuje kompletní údržba topení v celé budově školy. Druhá investice
šla potom do opravy stávajících prolézaček a pískoviště na školním hřišti. Posledním bodem,
který je zajímavý zejména pro rodiče žáků naší MŠ a ZŠ, je změna délky provozu, kdy jsme
provoz MŠ prodloužili od 6.30 do 16.00 a provoz ŠD, který je nyní od 6.30 do 16.00. Věříme, že
rodičům v tomto bodě uděláme radost.
Za kolektiv školy Vám přeji normální školní rok 2021/2022.
Pavel Čopf, ředitel školy

Z obecní knihovny
Vážení čtenáři, po prázdninách jsme pro vás nachystali několik knižních novinek z beletrie pro
dospělé, ale hlavně také pro děti. V knihovně jsou 2 krásné interaktivní encyklopedie pro děti:
ALBI - Encyklopedie pro školáky a ALBI - Encyklopedie pro předškoláky, interaktivní čtecí pero
si také v knihovně můžete zapůjčit nebo si je jen můžete přijít vyzkoušet. Máme 2 nové knihy
podporující genetickou metodu čtení - Pohádky kocoura Šikuly a Jak si velká malá holčička
upekla kouzelný den. Tak pokud máte děti, které se učí touto metodou, doporučuji
k vyzkoušení. Z české beletrie pro dospělé máme 4 nové knihy od Magdy Váňové - Nebýt sám,
Já hlupák, Holčičky, Herečka, od Ireny Obermannové novinku Babička a Petry Soukupové Věci, na které nastal čas.
Knihovna je otevřena každou sobotu od 13 do 15 hodin. Těšíme se na všechny čtenáře.
Martina Vaněčková, knihovnice

Farní okénko
Drazí čtenáři, během prázdnin nastala změna v naší farnosti. Po devítiletém působení pana
faráře R.D. Stanislava Váši přišel nový duchovní správce R.D. Jaroslav Laštovička. Život
farnosti jde dál, protože ji netvoří jenom duchovní správce ale hlavně všichni pokřtění obyvatelé
obce a ti zůstávají.
V září nás čekalo připomenutí a obnova zasvěcení Panně Marii z loňského roku. Zasvěcení
zasahuje nás všechny, náš duchovní život, život obce. Nevíme, co všechno ovlivní, jak se
projeví v životě. Co víme je, že prospívá spáse našich duší, ať se už stane cokoli. V měsíci říjnu
na pravidelné pouti první soboty sloužil mši svatou R.D. Milan Werl, novokněz, farní vikář
z Hodonína, který předtím rok vykonával jáhenskou službu ve Znojmě. Je to jediný letošní
novokněz naší diecéze, tak to byla vzácná příležitost účastnit se mše svaté jím sloužené. Také
nás čeká posvícení, tedy slavnost posvěcení našeho kostela, a všechny akce s tím spojené.
Listopad začíná slavností všech svatých a po ní připomínkou všech věrných zemřelých.
Vzpomeneme naše zemřelé a pomodlíme se za spásu jejich nesmrtelných duší na hřbitově.
Ještě, moji drazí, krátký příběh k poučení a potěšení: Jednou docela nenadále zemřel
jeden Ir a stanul před božským soudcem. Měl hrozný strach, protože v životě neudělal příliš
mnoho dobrého. Před ním stála ještě dlouhá řada; všichni museli skládat účty. Kristus otevřel
tlustou knihu a řekl prvnímu: „Tady stojí: Měl jsem hlad a tys´ mi dal najíst. Výborně! Můžeš
vstoupit do nebe.“ Druhému řekl: „Měl jsem žízeň a dal jsi mi napít.“ Třetímu: „Byl jsem ve
vězení a navštívil jsi mě.“ A tak dále. U každého, který se dostal do nebe, zpytoval Ir svědomí a
pokaždé se začal třást: nikomu nedal najíst ani napít, žádného vězně ani nemocného
nenavštívil. Teď přišel na řadu on. Podíval se na Krista, který hledal ve své knize, a třásl se
strachy. Kristus však vzhlédl a řekl: „Moc toho tady není. Ale něco jsi přece udělal: Byl jsem
smutný a ty jsi mi vyprávěl veselé historky. Byl jsem sklíčený a ty jsi mě rozesmál a dodal
odvahy. Můžeš vstoupit do nebe.“
I když je tato příhoda vymyšlená, vidíme na ní, že nemáme promeškat žádnou příležitost,
kdy můžeme druhému prokázat lásku, třeba tím, že ho obveselíme nebo povzbudíme.
Váš farář R.D. Jaroslav Laštovička

Tradice posvícení
Letos ve dnech 15. - 17. října slaví naše obec "císařské posvícení". Tato tradice se udržuje od
nepaměti, v době I. republiky bývalo v obou hospodách. Po r. 1945 se konalo posvícení se
stavěním máje nejčastěji před hostincem č.p. 1, tedy stejně jako v současnosti. Průběh měl
ustálenou tradici: ve čtvrtek večer obcházeli chlapci rodiny děvčat, která měla zavádět, aby o to
požádali rodiče. V sobotu dopoledne přivezli chlapci na koňském povoze z lesa smrk, který
děvčata ozdobila pentlemi. Odpoledne pak chlapci za pomoci dospělých mužů při použití
žebříků, tyčí a provazů stavěli "ručně" máji. V neděli ráno se děvčata shromáždila u stárkové,
kam pro ně přišli chlapci s hudbou. Společně odešli do kostela, kde se zúčastnili mše. Po
bohoslužbách odešli společně za vedení družby "pod máji", kde zatančili, dívky se rozešly do
svých domovů a chlapci za doprovodu hudby se vydali na pochůzku po obci, aby pozvali
všechny na odpolední setkání pod májí. Bylo nepsaným pravidlem, že každý zavádějící si bral
na oběd a večeři jednoho z muzikantů. Odpoledne se opět děvčata shromáždila u stárkové,
kam pro ně přišli s hudbou chlapci, společně se vydali k Pomníku padlých položit věnec.
Zpravidla nejmladší zavádějící pár se vydal na hřbitov, aby tam položil věnec ke hrobu toho
mladého občana (svobodného vrstevníka), který jako poslední zemřel. Od Pomníku padlých

vyšli na taneční parket pod májí, kde se ujal slova družba - připil na zdraví představitelům obce
a vtipnými verši připomněl všelijaké události uplynulého roku. Následoval tanec nejdříve družby
se stárkovou, poté stárka se stárkovou a zavádějích párů. Zavádějící pak šli vyzvat k tanci svoje
rodiče nebo další hosty. Teprve potom následoval tanec i ostatních zájemců. Po setmění bylo
setkání pod májí přerušeno a večer pokračovala posvícenská zábava v sále. Na rozdíl od
současnosti se dříve posvícení "drželo" ještě i v pondělí a v úterý.
Věříme, že si mnozí naši občané rádi připomenou minulá léta, proto dále uvádíme údaje
z obecních kronik:
Rok
1991
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Družba
Stárek
Stárková
Krejčí Frant.
Fruhwirt Marek
Krejčová Zdeňka
Rozporka Pavel
Brázda Pavel
Zábranská Monika
Pouze taneční zábava - bez zavádění
Rozporka Pavel
Hřebeský Jiří
Kazderová Marcela
Rozporka Pavel
Dvořák Zdeněk
Bloudíčková Petra
Rozporka Pavel
Vodák Martin
Pikartová Dana
Rozporka Pavel
Bořil Ivo
Hasmanová Petra
Pavlíček Silvestr
Trejba Radim
Dohnalová Markéta
Rozporka Pavel
Kamarád Pavel
Drozdová Lucie
Rozporka Pavel
a Pavlíček Silvestr Zivčák Petr
Vaňková Ivana
Vaněk Ladislav
Radnický Zbyněk Komendová Dagmar
Rozporka Pavel
Petrželka Martin
Jilková Blanka
Rozporka Pavel
Radnický Lukáš
Kamarádová Věra
Rozporka Pavel
Adamec Václav
Veselá Aneta
Koláček Luděk
Vyskočil Robin
Trojanová Kateřina
Koláček Luděk
Stehlík Josef
Kamarádová Hana
Rozporka Pavel
Krejčí Tomáš
Krejčová Jana
Rozporka Pavel
Kroupa Martin
Holcmanová Radka
Malec Jiří
Sklenář Marcel
Sedláčková Lucie
Stehlík Josef
Koláček Luděk
Tůmová Jana
Krainer Jakub
Lustig Miroslav
Tašlmárová Monika
Krainer Jakub
Veselý Josef
Procházková Bára
Dočekal Miroslav Krejčí Tomáš
Tůmová Jana
Pouze taneční zábava - bez zavádění
Vaněk Ladislav
Šimánek Daniel
Fruhwirtová Michaela
Ivo Bořil
Veselý Josef
Nevímová Aneta
Ivo Bořil
Šimánek Daniel
Fruhwirtová Michaela
Zrušeno pro COVID-19, jen zdobení a stavění máje
Ivo Bořil
Matěj Bořil
Veronika Filipská
Ivo Bořil
René Votava
Anna Ďurišová

Počet párů
?
12
12
10
?
9
17
19
16
12
13
12
7
9
13
12
8
13
10
7
8
16
10
10
10
9
12

Z obecní kroniky, Zdeněk Adámek

Sportovní dění v obci

TJ Sokol Hluboké Mašůvky

Fotbalová přípravka: Přípravka zahájila fotbalovou sezónu domácím turnajem dne 12.9.2021.
Tréninky probíhají v úterý od 17 hodin na hřišti v Hlubokých Mašůvkách a ve čtvrtek od 17 hodin
na hřišti v Příměticích.
Předchozí výsledky:
Hluboké Mašůvky/Přímětice - Šatov 3:17, 5:13
Valtrovice - Hluboké Mašůvky/Přímětice 3:11, 1:11
Hluboké Mašůvky/Přímětice - 1.SC Znojmo bílá 8:3, 12:1
Hluboké Mašůvky/Přímětice - Práče 5:1, 6:6
Následující zápasy:
12.10. 16:00, 17:00 Hluboké Mašůvky/Přímětice - Blížkovice
22.10. 16:00, 17:00 FK Znojmo - Hluboké Mašůvky/Přímětice
Muži: Muži mají odehraných 7 zápasů a obsadili v tabulce 4. příčku.
Předchozí výsledky:
Blížkovice B - Hluboké Mašůvky 1:9
Hluboké Mašůvky - Mramotice 2:6
Hluboké Mašůvky - Bantice 3:1
FK Znojmo C - Hluboké Mašůvky 3:1
Hluboké Mašůvky - Olbramkostel 5:0
Starý Petřín - Hluboké Mašůvky 3:2
Hluboké Mašůvky - Vranov nad Dyjí - 12:1
Následující zápasy:
17.10. 14:30 Křepice - Hluboké Mašůvky
24.10. 14:30 Hluboké Mašůvky - Grešlové Mýto
Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

FK Znojmo C

8

7

0

1

27:16

21

2

Mramotice

7

5

1

1

37:10

16

3

Starý Petřín

7

5

0

2

19:9

15

4

Hluboké Mašůvky

7

4

0

3

34:15

12

5

Křepice

7

4

0

3

21:18

12

6

Blížkovice B

7

3

2

2

19:21

11

7

Grešlové Mýto

7

3

0

4

14:21

9

8

Olbramkostel

7

2

1

4

12:23

7

9

Bantice

9

1

0

8

18:32

3

10

Vranov nad Dyjí

8

0

2

6

10:46

2

Zdeněk Žák, starosta TJ
Kulturní komise se těší na vaše podněty a dotazy, které můžete zasílat na email: zpravodaj@hlubokemasuvky.cz
Vydává OÚ Hluboké Mašůvky (cca 330 ks), e.č. MK ČR E 23851, zpracoval(a): Kulturní komise Hluboké Mašůvky 2021/10

