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zpravodaj
„Život žádá střídání, změnu kulis, prostředí. Když je člověk věčně doma, naroste na něm
mech, stane se nevrlým jezevcem, bručounem. Společnost nás přivádí na jiné myšlenky,
společnost nás brousí, utváří, vychovává. Je ovšem chyba věnovat se společnosti příliš.
Je třeba - jako ve všem - najít si ten správný poměr mezi domovem a společností. A je
vždy lépe, aby pro nás plakala společnost než domov."
Posvícení 2021 se obzvlášť vydařilo, za to děkujeme stárkové Aničce Ďurišové, stárkovi
Renému Votavovi, družbovi Ivo Bořilovi a všem zavádějícím. Zvláštní poděkování patří paní
Pavle Michalčíkové za pomoc při šití krojů pro zavádějící mládež pro naši obec. Velká účast na
zábavě, přes 180 platících lidí. Veškeré nedostatky se vyřešily ke spokojenosti všech.
Musím pochválit pana Mirka Dočekala za přípravu další podzimní akce pro děti "Dýňová
stezka" - 29.10.2021, která měla velký úspěch jak u dětí, tak u rodičů. Všichni z kulturní komise
se na této akci podíleli - všem patří dík.
Akce "Zimní jarmark" - 26.11.2021 se také velmi vydařila a největší zásluhu na výsledku
této akce měla paní Jana Frey. I přes situaci s vyhlášenými vládními omezeními se podařilo tuto
akci úspěšně uskutečnit.
Do nového roku 2022 přejeme občanům hodně úspěchů v osobním i profesním životě.
Anna Schindlerová, předseda kulturní komise

Odhalení vánočního anděla na zimním jarmarku. Foto: Milada Závišková Viceníková

Zprávy ze správy

OÚ Hluboké Mašůvky

Milí čtenáři, vážení spoluobčané. Máme za sebou další společný rok. I přes těžkosti, které nám
přináší měnící se pravidla pro omezení šíření epidemie COVID-19, jej můžeme z hlediska
údržby a provozu obce, jejího rozvoje i kulturního života považovat za poměrně úspěšný.
Z těch nejvýznamnějších investičně/provozních akcí zmíním: loňský rok jsme zahájili
povrchovými úpravami revitalizované údolní nivy Plenkovického potoka, v úseku od koupaliště
k Hlavatovu mlýnu, a již v létě jsme se mohli těšit z výsledků pěkně upravené veřejné zeleně a
mokřadních prvků. Společně s vámi (a s SDH a školou) jsme vysázeli stromořadí ovocných
stromů za ZD směrem na Rudlice a za kempem směrem na Příčník. Sázeli jsme ale i
v obecních lesích, kde jsme založili na pasekách dvě nové oplocenky. Nezapomněli jsme na
průběžné lokální opravy místních komunikací asfaltem či souvislé zpevnění (bohužel zatím jen
frézingem) povrchů komunikací v lokalitě Za Školou nebo Na Nivách - v úseku nově
vybudované kanalizace a vodovodu. Prošli jsme poměrně složitým soutěžním výběrem na
modernizaci veřejného osvětlení - což se zvlášť v době skokového zdražování energií potvrdilo
jako správný krok. Opravili jsme další úsek komunikace a chodníků v lokalitě Na Kopci a do
konce února očekáváme nový hasičský dopravní automobil pro naši jednotku požární ochrany.
Dle aktuálních dotačních možností se snažíme k těmto činnostem získat vždy nějakou
dotační podporu, což se nám naštěstí daří - a i díky této strategii jsme byli schopni vytvořit
v rozpočtu finanční rezervu na ještě jednu mimořádnou investici loňského roku - do strategicky
umístěného objektu občanského vybavení na Mariánském náměstí - do nemovitosti č.p. 120
sousedící s obecním úřadem a kulturním domem. I když už dnes může objekt začít dobře
sloužit, směřování této investice je tak závislé na projektu dalšího využití a související dotační
podpory. S odpovídající časovou investicí do kvalitního zpracování.
O plánech a jejich plnění vás budeme brzy zase informovat, nicméně žádná z činností,
která nás v průběhu roku provází, by se nedala dělat bez vás, vašeho nadšení, zájmu ale i
kritiky, a bez řady inspirujících spolupracovníků a zodpovědných kolegů. Proto bych vám
závěrem chtěl poděkovat za spolupráci uplynulou a těším se na tu budoucí. Přeji šťastný (a
zdravý) rok 2022!
Zbyněk Frey, starosta obce

Jasnovidec v obci není, budoucnost ukáže, zda to byl správný krok
Poměrně velkou diskuzi vyvolalo rozhodnutí zastupitelstva odkoupit dům č.p. 120, kde za
starých časů provozoval svou hospodskou činnost Homola, sprosťák Arnošt, Jirka Šmíd a
podobné známé postavy stojící za šenkem. Rozhodnutí nebylo vedeno nostalgií a vzpomínkami
na taneční zábavy a plesy, kdy občané obce drželi při sobě, nebyla žádná závist. Kulturní dům
byl vystaven v akci Z, což je v dnešní době nemyslitelné.
Rozhodování bylo složité i z toho důvodu, že nešlo udělat projekt a záměr využití, když
jsme uvedenou stavbu ještě nevlastnili. Byly udělány nutné kroky k tomu, abychom se vyhli
riziku špatného technického stavu a vysoké ceně. Ing. Čeleda - statik nám udělal znalecký
posudek, ve kterém bylo uvedeno, že staticky je vše v pořádku. Odhadce, který se zabývá
realitním trhem, stanovil cenu na 8,8 milionu korun. Po dalším jednáním s majitelem nemovitosti
byla dohodnuta cena k prodeji za 7,5 milionu. Platba je rozvržena na dobu čtyř let a obec si
nemusí brát úvěr. Toto byly podstatné argumenty, proč se zastupitelstvo rozhodlo pro zakoupení
bývalé hospody. Samozřejmě se přihlíželo k tomu, že zastupitelstvo mohlo v minulosti zakoupit
za symbolickou částku 1 Kč mlýn i s technickou památkou apod. a tehdejší zastupitelé nenašli
odvahu. Nechtěli jsme si nechat ujít příležitost zakoupit budovu, která sousedí s obecním
úřadem a kde je možné řešit bezbariérový přístup do případné kanceláře k účetní. Prioritou pro
nás je příležitost k vybudování sociálního bydlení - bytů s nízkými náklady na bydlení, navíc
podporované dotačně vládou při rekonstrukci budovy na zamýšlený projekt.

Prostory dosud slouží jako hudební klub, což přináší do naší obce kulturní život. Kulturní
akce spojené s rockovou hudbou chceme zachovat, budeme rádi, že naše obec bude
spojována s bigbítem, ale chceme se, ať již jako organizátor, nebo pronajímatel části budovy
podílet, mít větší vliv na kontrolu akcí i z pohledu na dodržování nočního klidu. Obec bude
nucena v součinnosti s policií ČR zvýšit dohled nad diskotékou, protože nelze tolerovat
s prominutím bordel, který návštěvníci vytváří, ať již hlukem nebo nepořádkem na Mariánském
náměstí. Organizátoři akcí musí mít odpovědnost a ne sledovat jen svůj zisk.
Nechceme, aby si někdo tak zvaně ”ulil prachy” - budovu zakoupil a nestaral se o ni.
Umístění objektu na náměstí při průtahu obcí a vedle obecního úřadu považujeme za
strategické. Nechceme, aby byl objekt nevhodně využíván a nebo aby chátral. Záměr
neposuzujeme pouze ekonomicky. V uplynulých 3 letech vynaložila obec téměř 6 milionů
k zasíťování soukromých pozemků a dalších 5 milionů k opravě místních komunikací. Chceme
rozvíjet sociální a kulturní oblast, protože si myslíme, že kultura a možnost trávení volného času
tvoří život v obci a je to základ rozvoje. Předpoklad využití uvedené nemovitosti je nejen sociální
bydlení, ale i využití stávajícího sálu ke kulturním akcím. Samozřejmě vše se musí dělat po
etapách a bude to běh na delší trať, hysterie není na místě a naprosto upřímně si myslím, že je
to správný krok.
Poznámka na závěr: možná se k vám dostal drb, který vymyslel jeden blb, že mně Salát
dlužil peníze, a proto jsem byl pro zakoupení budovy č.120. Je na vašem zvážení, zda tomu
budete věřit, ale jak říká jedno arabské přísloví: kojoti štěkají, karavana jde dál.
Jiří Vystrčil, místostarosta

Letecký pohled na objekt č.p. 120 sousedící s KD a OÚ. Foto: CBS Nakladatelství s.r.o.

Informace z finanční správy
Jak je to s poplatky za odpady a psa v letošním roce?
Poplatek za odpady: 600 Kč

Poplatek za psa: 200 Kč

Uhradit jej můžete také převodem na účet obce: č.ú. 1584001369/0800, do poznámky k platbě
uveďte např. “poplatek odpady č.popisné ... “, variabilní symbol se neuvádí. Na obecním úřadě
je možné poplatky uhradit v hotovosti nebo platební kartou. Poplatky za odpady a psa za rok
2022 jsou splatné do 31.3.2022. Od poplatku za odpad jsou osvobozeny děti, které v roce 2022
nedosáhnou 3 let.
Upozorňujeme občany, že poplatek za odpady je povinna platit také fyzická osoba, která
má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
přihlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu. Nejste-li si jisti, jestli se vás poplatková
povinnost týká a v jaké výši, dotázat se můžete na tel. OÚ 515 255 225.
A co ostatní poplatky?
Provozovatelé ubytovacích zařízení jsou povinni vybrat a odvést poplatek z pobytu, který činí
10 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Poplatek z pobytu je splatný
do 15. dne následujícího pololetí. Provozovatelé hostinské činnosti, mající před provozovnami
umístěné předzahrádky, jsou povinni ohlásit velikost záboru veřejného prostranství a uhradit
poplatek za zábor. Poplatek je splatný nejpozději do 60 dnů od zahájení užívání veřejného
prostranství.
Plánujete uspořádat narozeninovou oslavu v našem kulturním domě nebo jen setkání s přáteli
v klubovně mládeže a nevíte, jestli ve vámi domluveném termínu budou prostory volné? 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 jsou k dispozici. 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.
Jana Gabrhelová, účetní obce

Krátké aktuality
Policejní zpráva za rok 2021
Jako každý rok nám Obvodní oddělení Policie ČR Jevišovice předkládá zprávu o vyhodnocení
dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku za předchozí
rok. S poděkováním za spolupráci zveřejňujeme ze zprávy vybrané info: “V průběhu uvedeného
období byly v obci Hluboké Mašůvky ze strany PČR šetřeny celkem 2 trestné činy, z toho
1 x krádež vloupání a 1 x zanedbání povinné výživy. Dále bylo šetřeno celkem 10 přestupků,
z toho 3 x přestupek proti majetku a 7 x přestupek proti občanskému soužití. V průběhu roku
2021 nebyla policií v obci šetřena žádná dopravní nehoda.”
Oprava krajské silnice Hluboké Mašůvky - Přímětice
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje připravuje opravu stávající silnice II/361, mezi
obcemi Hluboké Mašůvky a Znojmo - Přímětice. Mělo by se jednat o opravu formou navýšení
tloušťky asfaltového souvrství (o obrusnou vrstvu cca 40mm) s provedením lokálních
vysprávek. Celková délka řešeného úseku je 3742 m, začátek hned za zatáčkou směrem na
Znojmo, před značkou “Obec”. Objízdná trasa bude směřována přes obec Plenkovice.

Fotomapa s body zájmu v obci
Ve spolupráci s CBS Nakladatelství s.r.o. (po leteckém snímkování obce z r. 2019) jsme
objednali tvorbu fotomapy s hlavními body zájmu v obci. Její interaktivní variantu můžete
zhlédnout na webových stránkách obce na adrese
https://www.hlubokemasuvky.cz/obec
či ve fyzické podobě pak v nejbližších dnech v budově Obecního úřadu nebo ve dřevěném
stojanu na Mariánském náměstí.
Kotlíkové dotace v novém programovém období 2021 - 2027
Jihomoravský kraj nás vyzval o součinnost při informování občanů o možnosti zapojení se do
dotačního programu tzv. kotlíkových dotací v novém programovém období 2021-2027. Zájemci
o podporu výměny kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním (nesplňující minimálně emisní třídu
3 dle ČSN EN 303-5) nechť se blíže informují o možnostech podpory na webových stránkách
Jihomoravského kraje na adrese https://www.jmk.cz/content/16540 nebo v aktualitě na
webových stránkách obce na adrese
https://www.hlubokemasuvky.cz/aktuality/kotlikove-dotace-2021-2027 .
Vánoční anděl v katalogu
I díky krásným fotografiím Milady Záviškové Viceníkové ze zimního jarmarku se náš vánoční
anděl objevil v katalogu LED osvětlení. I když se jedná o komerční obsah, pro připomenutí
vánoční atmosféry či pro inspiraci budoucí můžete zhlédnout “photobook LED Vánoce 2021”
katalog v aktualitě na webových stránkách na adrese
https://www.hlubokemasuvky.cz/aktuality/vanocni-andel-v-katalogu .

Poděkování
Tříkrálová sbírka
Sdílíme poděkování Oblastní charity Znojmo za výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 ve výši
2 902 538 Kč. V naší obci se díky vám a pomoci dobrovolníků u osmi kasiček podařilo přispět
částkou 23 325 Kč. K vyjádření vděčnosti se přidáváme. Děkujeme!
Za finanční pomoc pro obce postižené tornádem
Zvláštní poděkování za zapojení do pomoci obcím postiženým tornádem naší obci zaslalo
Sdružení místních samospráv ČR: Dovolte, abychom Vám závěrem ještě jednou poděkovali, že
jste se do našeho projektu „Obec obci“ zapojili. Věřím, že solidarita mezi samosprávami – a
lidmi – je něco, co nás dokáže přenést i přes nečekané tragédie. A že naše dobré skutky se
nám – byť často oklikou – vrátí. Mezi obce postižené tornádem jsme i díky vám rozdělili téměř
50 milionů korun. Děkujeme.
Workoutové hřiště v areálu fotbalového hřiště
A poděkování patří i sponzorům workoutového hřiště budovaného v areálu TJ Sokol Hluboké
Mašůvky. Jsou jimi:
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., Hodonice
Vejtasa, s.r.o., Třebíč
FACHKAS stavební společnost s.r.o., Znojmo
Děkujeme.

Z kulturních akcí
Dýňová stezka
Poslední říjnový pátek (29.10.) se po roční odmlce uskutečnila akce “Dýňová stezka“. Že je tato akce
mezi občany oblíbená víme, ale že tentokrát překoná dosavadní rekord účastníků, nás mile překvapilo.
Jelikož bylo ještě před změnou na zimní čas, sraz byl naplánovaný na půl šestou. Po krátkém zahájení
akce starostou obce se odhadem stočlenný průvod vydal po chodníku od Lázeňského hostince směrem
k rybníku a pak kolem potoka údolím Svatoňovce až ke kostelu. Celou stezku lemovaly hezky vyřezané
a osvětlené dýně vyrobené žáky naší školy a které jen podtrhly atmosféru večera. Celá akce pak byla
zakončena na prostranství Mariánského náměstí, které bylo také osvětlené vyřezávanými dýněmi a
vyzdobené halloweenskými rekvizitami. Zde bylo pro všechny účastníky připraveno občerstvení
v podobě vlastnoručně opečených špekáčků, výborného teplého čaje a taktéž svařáku. Je vidět, že
spolupráce kulturní komise, obecního úřadu a naší školy skvěle funguje.
Bohužel, měla tato akce smutnou noční dohru. Dýně se měly druhý den vrátit zpět do školy, kde
měly sloužit jako výzdoba, ale více jak polovina z nich byla ukradena či zničena vandaly, zřejmě
návštěvníky místní diskotéky. Doufáme, že toho viníci litují a příště se to už nebude opakovat.

Miroslav Dočekal, kulturní komise

Zimní jarmark a rozsvícení vánočního stromečku
Před první adventní nedělí se i přes matoucí a stále měnící vládní opatření podařilo uskutečnit zimní
jarmark. Musel být omezen kratší dobou konání. Stejně tak byl opatřením podřízen počet stánků či
atrakce pro děti. Do poslední chvíle se nevědělo, jestli se akce bude konat nebo bude zrušena. Nebylo
to jednoduché pro stánkaře ani děti, které měly vystoupit při rozsvícení stromečku. Chyběla jim paní
učitelka i spousta dětí, přesto s odvahou a pod vedením pana ředitele zvládli vystoupení na jedničku.
Právě proto bych velmi ráda poděkovala účastníkům, kteří měli chuť, odvahu se na akci ukázat
se svými výrobky. Měli jsme tam spoustu stánků přímo z naší obce, poprvé se zúčastnila i místní škola
se svými výrobky, žáci si odvážně a svědomitě stoupli k prodeji. Musím říci, že působili velmi
profesionálně. Jejich výrobky těší jistě nejednu domácnost. Velmi jim za tuto ochotu a vynaloženou
snahu děkuji. Opomenout nelze však ani vynikající sýry nebo lahodné sladké koláčky od místních
mladých maminek, které i přes starost o své malé ratolesti našly čas vyrobit pro nás tyhle dobroty,
v neposlední řadě krásné výrobky senior klubu. Děkuji.
Jako atrakce pro děti nám letos posloužila elektrická obecní rikša. Zdálo se, že vánoční skřítek
s ledním medvědem děti i dospělé pobavili, a to byl náš záměr. Pod kostýmy se schovávala mládež naší
posvícenské chasy. Proto i jim patří velké poděkování.
Vše se řádně dokumentovalo nejen fotografiemi, ale i videem od naše nového obecního
kronikáře Petra Grégra a už teď se těšíme na zveřejnění a děkujeme.
Nový pan farář nám řekl pár slov, požehnal začínajícímu adventu a společně s dětmi odpočítali
rozsvícení nové vánoční výzdoby v podobě strážného anděla, jak ho pan farář nazval. Děkujeme obci za
krásnou novou výzdobu a panu faráři za milá a hřejivá slova.
Všechny akce, které se v naší obci dějí, jsou jen výsledkem spolupráce místních organizací,
které jsou ochotny mezi sebou a ve spolupráci s obcí komunikovat a věnovat jim svůj volný čas. Bylo to
vidět třeba na krásně ozdobených vánočních stromečcích, letos se zúčastnily všechny organizace a
spolky. Velmi děkujeme.
Vážení spoluobčané, děkuji i vám za účast na zimním jarmarku, za podporu místních stánkařů i
děti naší školy zakoupením výrobků od nich. Přeji vám v novém roce tolik podceňovanou frází: hlavně
zdraví, samozřejmě i trochu toho štěstí a spokojenosti.

Jana Frey, kulturní komise

Ohlédnutí za posvícením 2021
Jako připomenutí podzimního posvícení přinášíme slovo družby Ivo Bořila pod májí:
Zdravíme vás zde srdečně všecky, dáme si dnes bílého vína decky. Drby pro vás máme,
potom zajucháme a pod májí tanec dáme.
Připíjím na jednoho pána - běžce, závodilo se mu věru těžce. On nevědomky ohnivou
vodu požil, a proto z toho medaili nevytěžil.
Na zdraví naší rady obecní, ať využije výzvy dotační, dobře vládne, dílo vždy do konce
dotáhne a obecního zaměstnance reprezentativně ohákne. Věř i ty, sekáči Dušane, již brzy se ti
obecních montérek dostane.
Připíjím na ty občany, co pivkem se napojí a následně uchopit volant se nebojí. Nechoď
se džbánem na další tah, pamatuj: opilý řidič - veselý vrah!
Přivítejme nového pana faráře, kde ho máme? Ať se nám ukáže! Svatou mši jste nám
dnes ráno vystrojil, a tím po náročném večeru do dnešního dne probudil. Za to Vám moc
děkujeme, deckou si teď s Vámi připijeme.
Na nás psovody, jež milujeme kynologii, i když nám hafani autoritu často podryjí. Povel
dáme, čekáme, exkrementy sbíráme.
Ťukneme si na ty majitele, co se do staveb domů dali směle, své úspory rychlé utrácí,
aby předběhli tu 100% inflaci. Ať vám to přibývá…
Připijme na teplé dny plné kultury, techno v noci všichni rádi máme?! Proto fekál vody
tanečníkům do Výrovic rádi dáme. Jsme Češi, tak podepišme petici, pořadatel nám pak taky
zaplatí popelnici.
Připíjím na ekologii, mokřadní prvky nám v Mašůvkách přibývají hbitě, máme kam chodit
a těšit se dobré biodiverzitě. Na pulce, žáby a veverky, nepřemnožte se nám vodní breberky!
I přes propagandu Vojtěcha nám zde vznikly navzdory dva protichůdné tábory. Jeden
doušek na ty, co si vakcínu kvůli plodnosti nedali, druhý za ty průkopníky, co si nanorobota do
těla vpravit nechali a magnety jim po očkování na rameni držely. A proto: po vakcíně dáme, pak
si zazpíváme… Na zdraví!
Připíjím na toho pána s nízkým podvozkem, když projížděl uličkou Pikartovou, prorazil
vanu olejovou. Krom uhlíkové i olejovou stopu zanechal, OÚ však s dávkou asfaltu pohotově
přispěchal.
Petrův zdar pro naše rybáře, severní břeh obsadili a velice si ho oblíbili, průzračnost
našich vod jim určitě přijde vhod. Pruty čistou vodu čeří, bodne kapr na večeři.
Na všechny školou povinné, bylo to dlouhé - jémine! Myslím, že korona stačí, už nikdy
výuku distanční.
Na nového pana kronikáře naší rodné vesnice, hbitě vkládal na obecní FB pranostiky a
tradice, čímž namíchnul některé členy skupiny velice. Nezanevřel na ilustrace a zvyky - bůh to
ví, a obratem založil si vlastní Foto&Movie.
Na toho pána, co si pod lipou panáky dává a pak dveře od bytu bez klíčů zabouchává,
když to pak zjistí pod rouškou noci, musí vyhodnotit svízelnou situaci. “Já sousedy nebudu budit
přeci!” On vrátil se před budovu hostince, pod širákem zaujal pohodlné pozice, a sluneční svit
mu udělal radost nejvíce.
Na nový obchod a mladý pár, koupíš rohlík, hrušku - podívej, čas na hodinkách si
nehlídej. Pracovní doba nonstop nám vyhovuje, škoda jen, že tam Tomáš i nenocuje. Jednota
hlavu věšet nemusí, má akce, v tom vyniká, a mašovská kupní síla je veliká.
Dostali jsme se dnes do cíle, i přes vyšší promile. Nyní si předtančení našich mladých
užijeme a za rok se opět ve zdraví pod lípou pomějeme.

Změny v obecní kronice
Dobrý den, milí spoluobčané. Jelikož už naprostá většina z vás ví o změně, která už koncem
předminulého roku začala být aktuální a definitivně k ní dochází od počátku roku tohoto, chtěl
bych vás informovat podrobněji o této události. Náš dlouholetý kronikář, kterým byl pan emeritní
řídící školy v naší obci, pan Zdeněk Adámek a který tuto funkci zastával pečlivě a s láskou od
roku 1994, nám odpověděl na několik otázek, které okolnosti ukončení své práce objasní.
Dobrý den pane Adámku. Chtěl bych se Vás zeptat na pár otázek, týkajících se Vašeho
odchodu z pozice kronikáře naší obce. Vaše odpovědi určitě budou zajímat všechny
občany Hlubokých Mašůvek.
Kdy jste s touto funkcí v Hlubokých Mašůvkách začínal a co Vás k tomu vedlo?
V r. 1994 jsem byl požádán starostou obce, zda bych byl ochoten převzít po Ing. Zdeňkovi
Bauerovi funkci obecního kronikáře. Ten ji vykonával po úmrtí Antonína Rozporky od r. 1989,
ale protože bydlel v Brně, všechny podklady pro zápisy v kronice obstarával jen
zprostředkovaně od dalších informátorů. Měl jsem třicetileté zkušenosti s vedením školní
kroniky a byl jsem sžitý s rodnou obcí, v níž jsem prožil – kromě několika roků, kdy jsem byl
přeložen na školy v Petřvaldě ve Slezsku, ve Stošíkovicích a ve Vítonicích - celý život, proto
jsem se rozhodl tuto funkci převzít.
Jaké nesnáze Vás ze začátku, ale i později ve výkonu této práce provázely?
V naší obci bylo již tradicí zpracovat každý rok kroniku jako samostatný svazek s texty psanými
na stroji. Ing. Zd. Bauer poprvé psal zápisy pomocí počítače, takže jsem v tomto záměru chtěl
pokračovat. Problém jsem neměl se zpracováním obsahu, ale s grafickým a výtvarným
zpracováním kroniky, protože jsem neměl dostatek zkušeností s prací na PC.
Co Vám naopak pomáhalo a prospívalo ke zdaru vaší snahy? Popřípadě kdo?
Postupně se mi podařilo oxeroxovat všechny svazky uplynulých kronik, v nichž jsem čerpal
poznatky, potřebné pro práci kronikáře. Inspirovaly mě zvláště kroniky psané nejdříve ručně,
potom na stroji, panem Zdeňkem Bauerem st., mapky, kresby, grafy apod., kterými doplňoval
texty. Jeho nástupce Antonín Rozporka pořizoval ke kronice především spousty fotografií, které
díky jeho vnučce Zuzaně Rozporkové jsou využívány dosud. K práci kronikáře patří i pořádání
příležitostných výstav, na nichž právě „staré“ fotografie byly vždy ty nejzajímavější.
V kterém období Vás tato práce nejvíce naplňovala a říkal jste si, že má opravdu
smysl a které období Vás třeba udržovalo na pochybách?
Protože někteří občané projevovali zájem prohlédnout si kroniky a tato možnost bývala
v minulosti pouze při výstavách, bylo dojednáno s vedením obce, že dáme kopii každého
ročníku kroniky do Obecní knihovny, kde bude zájemcům k dispozici. Proto od r. 1995 je každý
svazek kroniky zpracován ve třech stejných výtiscích, a to jeden pro trvalou archivaci
ve Státním okresním archivu ve Znojmě, druhý je uložen u Obecního úřadu a třetí je zájemcům
k dispozici v Obecní knihovně. Po zkušenostech vím, že občané hledali v kronikách nejen
zprávy o všech budovatelských, kulturních, společenských, školních, církevních a dalších
akcích, ale především se zajímali o události s udáním konkrétních osob (narození, sňatky,
úmrtí, životní jubilea, vlastnictví nemovitostí atd.). V posledních letech však některé tyto údaje
není možno uvádět, protože vešel v platnost zákon na ochranu osobních údajů (GDPR).

Dokonce ani v zápisech ze zasedání obecního zastupitelstva, zveřejňovaných na úřední desce
OÚ, nejsou uváděna jména občanů, kteří např. žádali nebo kterým byl prodán obecní pozemek.
Proto mám značné pochybnosti o správnosti tohoto opatření, a to zvláště z hlediska budoucích
badatelů, kteří budou v kronikách hledat, ale také postrádat, různé osobní údaje.
Podrobné zápisy v kronikách naší obce umožnily využít poznatků k sepsání publikací o zdejší
obci, kterých bylo již několik vydáno:
1940: Poutní místo Hluboké Mašůvky
1974: Základní devítiletá škola v Hlubokých Mašůvkách
1989: Na toulkách za historií a pověstmi Hlubokých Mašůvek
1991: 250 let školy v Hlubokých Mašůvkách
1993: Z dějin domů v Hlubokých Mašůvkách,
1995: Po stopách historie, života a pověstí Hlubokých Mašůvek 1220 - 1995
2001: Hluboké Mašůvky. Cestami věků od minulosti k dnešku
2003: Sbor dobrovolných hasičů Hluboké Mašůvky 1903 - 2003
2005: Hluboké Mašůvky: O budovách a jejich historii – Pohlednice obce
2005: Mariánské poutní místo Hluboké Mašůvky 1680 - 2005
2009: 400 let úcty Panny Marie de Foy a Hluboké Mašůvky
2013: Vyprávěnky z Mašůvek
2020: 800 let obce Hluboké Mašůvky 1220 - 2020
Nyní asi to, co občany zajímá nejvíc. Co Vás vedlo k požádání o uvolnění z této
funkce, pokud to není tajné?
Protože nejvýhodnější zápisy o dané události může napsat především účastník této události,
s ohledem na svůj věk a zdravotní stav již tuto možnost postupně ztrácím, rozhodl jsem se
požádat o uvolnění z funkce obecního kronikáře a postoupit ji někomu z mladších občanů.

Manželé Adámkovi na oslavě 800 let první písemné zmínky o obci. Foto: Josef Buršovský

Jak vidíte budoucnost archiválií a kroniky v Hlubokých Mašůvkách?
Za uplynulých šedesát roků podařilo se nashromáždit značný počet cenných dokumentů,
např. nosiče s nahrávkami textů a snímků, bibliografie obce, barevné diapozitivy a snímky,
seznam a snímky budov a jejich vlastníků, fotoalba, originály vesnických novin NÁVES z let
1958-1962, publikace „Nářečí Hlubokých Mašůvek, vydávané FOTONOVINY, nástěnné noviny
OKÉNKO, katalogy k výstavám A. F. Stehlíka, bádání Mgr. Miloslava Trmače, publikace
o nálezech v Hlub. Mašůvkách, Rodinná kronika Karla Vrátila a další dokumenty. Ty by měly
zůstat pro další generace k poznání, jak žili jejich předkové v druhé polovině 20. a počátkem
21. století. Předávám je k využití s přáním, aby zůstaly nejen zachovány, ale byly postupně
doplňovány, jak budou nabíhat další události.
Co byste popřál svému nástupci, popřípadě nějakou univerzální radu v této práci?
Svému nástupci Petru Grégrovi přeji v jeho činnosti mnoho pochopení u všech, na které se
bude obracet s požadavky o poskytnutí zpráv pro kroniku a mnoho zdaru při zpracování dalších
dílů kroniky Hlubokých Mašůvek. Již v nastávajícím roce čeká obec významná událost, která
bude jistě důstojně oslavena – 25. listopadu 2023 uplyne právě 100 roků od slavnostního
otevření nové školní budovy.
Toto nám řekl pan Adámek. Bylo to koncem roku 2020, když mě pan starosta Zbyněk Frey
oslovil, jestli bych byl ochoten na zkoušku tuto práci vykonávat. Já jsem s tím nakonec souhlasil
a teprve postupem času se mi ukázalo, i když jsem to tušil, o jakou zodpovědnou práci jde. Na
zkoušku byla ke mně doba milosrdná, protože se opravdu dělo pramálo a veškeré akce byly
umrtveny. Od začátku jsem věděl, že zastávat tuto funkci právě po panu Adámkovi nebude
vůbec jednoduché. Právě pro jeho pečlivost, smysl pro detail a jeho učitelské zkušenosti, pro
jeho znalost místních dějin, které sypal z rukávu. Já musím všechna historická data zatím spíše
pečlivě vyhledávat. Dále dodnes nechápu, odkud bral informace k určitým tématům. Musím
však říct, že mi Pan Adámek byl velmi nápomocen, spolupracoval se mnou co to šlo a
k některým věcem, které bychom měli spolu dořešit, jsme se ještě nedostali. Zastávám trošku
jiný koncept v psaní událostí, než zastával pan Adámek, věřím však, že to bude jen
ku prospěchu věci. Koneckonců kronika za rok 2021 ještě není zcela dokončena a zhodnotit ji
budete moci sami. Nyní bych se Vám, občanům Hlubokých
Mašůvek, chtěl krátce představit.
Jmenuji se Petr Grégr, narodil jsem se 2. dubna 1970
v Hustopečích. Kraťoučce jsem bydlel ve Starovicích,
nějakou dobu ve Štětí v severních Čechách a potom zatím
nejdelší část života v Brně, kde mám ještě maminku a
sourozence a které mi taky přirostlo k srdci. Je tomu už více
než 20 let, co jsem se přistěhoval sem, do Hlubokých
Mašůvek a později se zde i oženil. Na časté dotazy jsem už
mnohokrát odpověděl, že dobrovolně bych už neměnil.
Ze začátku jsem měl problémy vzhledem k mé původní
profesi zaměřené na gastronomii, ale člověk je velice
adaptabilní tvor, a tak už 15 let pracuji v blízké
dřevozpracující firmě. Ve všem mi zde byla nápomocna má
rodina, manželka, její maminka a dnes už dospělý syn.
Člověk někdy přemýšlí i nad tím, jestli ho osud nevrací ke kořenům, jelikož má babička bydlela

kdysi v Oblekovicích a na starém hřbitově ve Znojmě je pochován můj nejstarší strýc z matčiny
strany. Jedno vím ale zcela přesně. Kronikář tu není, aby perfektně ovládal historii zdejšího
místa. Jeho prací je zaznamenávat přítomnost, která se historií teprve za mnoho let stane.
Váš kronikář Petr Grégr

Události v letopočtech končících č. “1”
1561: V zemských deskách je poslední zpráva o Lapikusu, kdy tento již pustý hrádek přešel do
majetku Sezemy Zajímače z Kunštátu, držitele Jevišovic.
1671: Při „lánové vizitaci“ bylo v obci napočítáno 31 usedlostí, z nich více než polovina bylo
pustých. 13 starousedlých a 2 nově usedlé, ale 12 starých pustých a 4 nově pusté. Tuto zkázu
zanechala třicetiletá válka, po níž zůstaly opuštěné usedlosti a neobdělaná pole. Z usedlých
hospodářství byli: 1 dvouláník, 1 jedenapůlláník, 5 celoláníků, 1 třičtvrtěláník, 4 zahradníci
s polnostmi, 3 malí zahradníci s polnostmi.
1701: Karel Raduit de Souches, vnuk zakladatele zdejšího kostela, dal povolat z Louky kněze
premonstrátského řádu, aby v létě každou neděli a svátek docházel do Mašůvek sloužit služby
Boží a zpovídat.
1811: Za napoleonských válek odevzdáno kostelní stříbro.
1821: Na plavečském a jevišovickém panství vzplanulo selské povstání. I když nejsou přímé
důkazy o účasti sedláků z Mašůvek, je velice pravděpodobné, že v něm byli rovněž zapojeni,
protože povstání zachvátilo celý kraj. Vůdcem povstalců byl rudlický starosta František Viklický.
Na návsi v Rudlicích stojí pomník, připomínající toto povstání. Sestra Viklického, který ve vězení
na Špilberku zemřel, se provdala za Kučeru z Běhařovic, s nímž se přestěhovali do Hlubokých
Mašůvek a bydleli „Na Stráni“ v domku č. 79. Jejich potomek Martin Kučera (*1855) žil
v Hlubokých Mašůvkách až do konce svého života (+1942).
1831: Ve farní kronice je uvedeno, že poutníci přicházívali zpočátku již začátkem května. Jsou
uváděna data jejich příchodu, někdy s uvedením svátku, kterého se jejich pouť konala. Vždy je
uvedeno místo odkud přišli. Tato část je zajímavá, protože obsahuje názvy obcí, městeček a
měst zlatinizovaná, někdy jen jejich poloviny, nebo jejich různé německé znění. Např.: V tomto
roce přišla do Hlubokých Mašůvek procesí z těchto míst: Kinicz (Knínice?), Frainersdorf
(Vranovská Ves), Durchlass (Tvořihráz), Bandicz (Bantice), Tesswitz in pratis (Stošíkovice),
Pratsch (Práče), Testitz (Těšetice), Reeschicz (Rešice), Horno Dubiany (Horní Dubňany),
Jarmericz (Jaroměřice), Wischenau (Višňové), Niklovic (Mikulovice), Winau (Únanov), Žierotic
(Žerotice), Kržejsic (Křepice).
1861: 17. května cestou ke „3 dubům“ se zde stavilo na požehnání procesí ze Slatiny.
30. května poprvé konáno v Mašůvkách Boží tělo. Oltáře byly: 1. U hospody, 2. U myslivny,
3. U půlmistra uprostřed dědiny (u Jeřábka Tomáše) a 4. U sv. Anny. 6. července večer
v 8:00 hod. slavné požehnání s litaniemi. Osvětlení lucernami a na stromech zavěšenými
20 balonky, pouštěny prskavky. 3. listopadu odpoledne procesí k novému kříži, postavenému
u cesty k Mikulovicím nákladem čtvrtníka Jakoba Stehlíka. Farář P. František Poimon založil
v obci „knihovnu školní a pro lid“.
1901: Provedena oprava věže kostela, šindel nahrazen plechem a kříž na věži pozlacen. Školní
výlet do Žerůtek, odtud vlakem do Znojma (prohlídka kostela, elektrárny a pivovaru) a na
povozech pak domů.
1911: Poprvé konána v obci oslava dětského dne, při ní sbírka 16 K, po vsi vybráno 30,80 K.
Tyto částky byly odeslány České zemské komisi pro ochranu dítek a Péči o mládež v Brně.
Oslavy pak byly pořádány každoročně až do konce 30. let 20. století.

1921: Rozhodnutí školní rady: „ Usnášíme se všemi hlasy na zákazu účasti školních dítek při
tanečních zábavách (posvícení) i těch s úlevami. Na rodiče dětí, které by zákazu neuposlechly,
bude učiněno trestní oznámení. V únoru 1921 všeobecné sčítání lidu. Ze 685 obyvatel se
všichni přihlásili k národnosti české a k víře římskokatolické. Navečer 1. března chytl kostel a
obytná i hospodářská stavení rolníka Antonína Ševčíka. Téměř vše mu vyhořelo, včetně
jednoho kusu hovězího dobytka. Dne 11. března se na č. p. 138 narodil Antonín František
Stehlík, malíř, čestný občan Hlubokých Mašůvek. Zemřel 28. srpna 1989.
1931: V obci je 37 nezaměstnaných, dostávají lístky na naturálie: svobodní v hodnotě 10 Kč,
ženatí 20 Kč týdně. Kromě toho dostávají příděl chleba a na zimu příděl uhlí. Obec podnikala
nouzové práce, především opravy cest. Od ministerstva sociální péče obdržela na každého
dělníka 7 Kč denně.
1941: Dokončeny hlavní práce na výstavbě nového koupaliště. V zimním období využíváno jako
kluziště. Při sněhové kalamitě vyhlášena pracovní povinnost na odklízení sněhu na silnici a
prohazování závějí. Zavedeny lístky na brambory a tabačenky na příděl cigaret. Prováděny
sbírky kovů pro válečný průmysl. V červenci došlo na radnici ke krádeži potravinových lístků,
kterou dvakrát vyšetřovalo i Gestapo. Bez úspěchu. Byla provedena razie na pytláky,
u podezřelých občanů byla provedena domovní prohlídka. Honitba byla odňata na celou dobu
války a byla přidělena majiteli jevišovického velkostatku hraběti Larischovi. Vyhlášeny zostřené
předpisy pro zatmění, které kontrolovaly policejní hlídky a za porušení udělovaly pokuty. Mlýny
jejichž roční celková částka semletého obilí nedosahovala předepsaného limitu, byly z úřední
moci zavřeny. Přestal mlít i zdejší mlynář F. Prinz č. p. 43 a bylo provedeno zaplombování částí
mlýna. Na velkou pouť přišlo v sobotu a neděli 50 procesí. Pro omezenou autodopravu přijížděli
mnozí i na povozech tažených koňmi. Již v úterý 1.7. přišli na Úlehlu první kramáři, aby obsadili
nejvýhodnější místa.
1951: Nákladem 261 tis. Korun tehdejší měny byl vybudován místní rozhlas (26 reproduktorů),
vysílání zahájeno v měsíci říjnu. Dosud zprávy oznamoval obecní bubeník.
1961: Zřízena druhá autobusová zastávka v dolní části obce před č.p. 42. V dubnu se poprvé
ve spolupráci s matrikou Kravsko konalo ve škole vítání malých občánků. Úprava koupaliště,
oprava šaten, pořízeny lavičky. V obci je 28 televizorů a 178 rozhlasových přijímačů.
1971: V celé obci byla provedena rekonstrukce elektrické sítě, bylo pořízeno výbojkové veřejné
osvětlení.
1981: Byla zahájena výstavba vodojemu u Plenkovic, akce byla dokončena v r. 1984 včetně
položení hlavního vodovodního řadu z Plenkovic do Hlubokých Mašůvek, rozvodů po obci a
domovních přípojek. Odborníci dřevopodniku města Brna demontovali staré varhany z r. 1913 a
instalovali nové za částku 364 391 Kč. Byl proveden nátěr plechových bání kostelních věží.
1991: JZD Nástup se sídlem v Únanově bylo na členské schůzi dne 9. ledna 1991 rozděleno na
tři původní, jak byla před sloučením: družstvo Plenkovice, Plaveč a Únanov. Oslavy 250 let
školy. Vydána publikace 250 let školy v Hlubokých Mašůvkách a publikace Mariánské poutní
místo Hluboké Mašůvky u Znojma. Úpravy prostranství po demolici č.p. 64. Mariánské pouti se
zúčastnil vídeňský arcibiskup kardinál Hans Hermann Gröer. Ukončen provoz restaurací a
jídelen v budově č.p. 1 (v provozu od r. 1974) U Svaté studny pořízena nová střecha kaple,
postaven nový taras.
2001: Výstavba veřejných záchodků u fary. Vydána publikace Hluboké Mašůvky-cestami věků
od minulosti k dnešku. V sále kulturního domu zřízen balkon. Provedena elektrifikace hřbitova.
Poprvé konána hasičská pouť, ve výklenku u Svaté studny pořízena socha patrona hasičů
sv. Floriána. Vybudována Sedmibolestná cesta Panny Marie s obrazy Bedřišky Znojemské. Na

farní zahradě postaveno pět chatek a klubovna, provedeny sadové úpravy. Instalovány popisné
tabulky v poutním areálu.
2011: Zahájena stavba cesty na Nivy. Vybudována cesta pro pěší ke hřbitovu a hřišti, chodník
před hřbitovem. Úpravy kulturního domu a kanceláří Obecního úřadu. Obecní knihovna
přemístěna z budovy hasičské zbrojnice do školy. Vybudováno dětské hřiště za pohostinstvím
Sklípek. Zahájena stavba skladových objektů za čistírnou odpadních vod. Zahájeno vydávání
periodika, ze kterého si zrovna čtete. Oprava silnice z Hlubokých Mašůvek do Přímětic.
V budově č.p. 120 otevřen disco club BOOMERANG. Zdejší rodák Josef Rostislav Stehlík vydal
v počtu 500 ks svoji druhou sbírku básní Květy Znojma. V obci je 29 členů rybářského spolku.
Modelcity uspořádalo 10 akcí. Vybudován přístřešek a kuchyňka na farní zahradě. V soutěži
o nejlépe opravenou památku získal zdejší kostel odměnu 50 000 Kč.
2021: Rok začal ve znamení značných omezení a restrikcí díky pandemii Covid 19 a všechny
kulturní a společenské akce byly zakázány až do jara, kdy se začalo pomalu rozvolňovat.
Bylo vysázeno stromořadí ovocných stromů podél cest za ZD směrem na Rudlice a za kempem
směrem na Příčník. Dokončena revitalizace údolní nivy od koupaliště k Hlavatovu mlýnu.
Zkolaudována kanalizace a vodovod pro podporu nové výstavby v obci v lokalitách k ZD a Na
Nivách. Posvícení mašůvecké chasy se konalo v obnovených tradičních obecních krojích. Bylo
zmodernizováno veřejné osvětlení v obci za úspornější a efektivnější LED. Proběhla oprava
dalšího úseku komunikace a chodníků v lokalitě Na Kopci. V létě odešel na jiné působiště pan
farář Váša a vystřídal ho pan farář Laštovička. Zastupitelstvo obce schválilo koupi budovy
č.p. 120. Ke konci roku se pandemická pravidla opět zpřísňují.

Události v letopočtech končících č. “2”
1402: Přímětický farář Mikuláš Smolík měl spor s farářem plenkovským o desátky vsi Mašůvek.
Soud dal za pravdu faráři přímětickému.
1852: Při škole byla založena ovocná školka, která opatřuje obec ovocným stromovím.
1872: 12. července byla průtrž mračen s krupobitím, voda vystoupila až k forotě (nyní domy
č.p. 130 a 208). Povodní byl postižen především Svatoňovec, jímž se z Příčníků a Výrova
kopce valily proudy vod, které strhly Hambálkův domek a Vyskočilovu stodolu. Při katastrofě
utonuli: 70-letý výměnkář z chalupy č. 63 František Fantal, 34-letá Antonie Hambálková z č. 54
a její tři děti: šestiletá Anežka, tříletý Matěj a půlroční Marie. Dále utonuly dvě dcery Josefa
Nováka, domkáře z č. 55, a to osmiletá Terezie a pětiletá Veronika. Přívalem vody byla
protržena hráz u Hlavatova mlýna (č. 61).
1892: V obci zřízena poštovna u rolníka Jana Ševčíka č 14, v provozu do r. 1904, kdy přešla na
č. 113 (Josef Křivánek). Příjmy varhaníka: Za zpívání pašijí 4 zl., za hraní na varhany při
poutních mších 5 zl., od pohřbu dítěte 80 kr., od pohřbu domkaře 1,50 zl., od pohřbu rolníka
3,50 zl., za hraní při mši svatební 1 zl., za křížové dni obdrží učitel od obce 4 zl. Celkově roční
výnos vynáší varhaníkovi asi 30 zl. 15. června hrozné krupobití zničilo veškerou úrodu na polích
a lukách, očesalo ovoce, poškodilo stromy, porouchalo střechy na domech. Ve školní budově
bylo kroupami vytlučeno 58 tabulí oken. Bouře způsobila v obci velkou bídu. 19. června opět
velký liják a velká voda. Místodržitelský rada, c.k. okresní hejtman hrabě Frant. Černín navštívil
obec, aby obyvatelům poškozeným krupobitím rozdělil milodary v částce 1700 zl. Při jeho druhé
návštěvě se zúčastnil jednání o přístavbě druhé třídy zdejší školy. Ve šk. roce 1892/93 sem
chodilo 125 žáků, pro něž byla jedna učebna naprosto nedostačující.
1902: Sbírka na stavbu Národního divadla v Brně vynesla ve zdejší obci 70 K.
1912: Vybudována silnice Hluboké Mašůvky – Únanov.

1922: Zrušena Valáškova hospoda č. 100 (nyní dvě obytná stavení č. 100 a č. 170). Letos je
tomu tedy sto let. Pro stále vysoký počet žáků byla škola rozšířena na trojtřídní, ale měla pouze
dvě učebny. Proto bylo v následujícím roce započato s výstavbou nové školní budovy.
1932: U rybníku postavena trafostanice. V době od 8. srpna do 8. října byla nákladem
200 075 Kč provedena elektrifikace obce, poprvé rozsvíceno 8. října 1932. 24. ledna zemřel ve
Vídni majitel jevišovického panství baron Vilém Offenheim, urna s popelem byla pochována na
zdejším katastru v lese na Kuláku (dnes nazývaném U Barona). Zasloužil se o výstavbu nové
školy v Hlubokých Mašůvkách. Otevřen obchod p. Josefa Zahradníka č. 15, v provozu do
r. 1950, od r. 1951 – trafika.
1942: Podle nařízení Okresního úřadu v Moravských Budějovicích byly dne 17. března
odevzdány pro válečné účely zvony ze zdejšího kostela, a to velký a prostřední. Velký zvon
pocházel z r. 1880 a vážil 82 kg. Prostřední zvon vážil 46 kg a byl zakoupen v r. 1924 jako
náhrada za zvon, odevzdaný v r. 1917 pro válečné účely. Zvony byly sňaty z věže 16. března a
umístěny do večera na oltáři pomníku padlých před kostelem. Tato událost vyvolala velkou
pozornost místních obyvatel. Dále byly zavedeny lístky na dřevo. Na 1 rodinu 1 m3. Byl vydán
zákaz používání elektrických kamen a ohřívačů. 1. června odvody na nucené práce v Německu
ročníků 1919, 1920 a 1921. Zákaz volného prodeje ovoce. Sběr pecek třešní, meruněk a
broskví. Nařízeno rozbití pomníku legionářů Fialových, který byl do té doby uložen ve výklenku
u vrat domu č. 117 (torzo hlav se podařilo uchovat a jsou nyní vloženy do Památníku
osvobození na Výrově kopci). O vánocích byl poprvé postaven v kostele nový betlém (svému
účelu slouží dodnes).
1952: Výsadba Sadu míru nad rybníky – 345 ovocných stromků. Ve školní budově uspořádána
o pouti rozsáhlá První kulturně historická výstava. Na Velkou pouť se sešlo na 8 000 poutníků.
Na podzim založeno JZD (nižšího typu). Každý družstevník oséval svoje pozemky, choval svůj
dobytek. Pro nespokojenost s vedením a nespravedlivé rozdělování krmiva někteří brzy
vystoupili, takže zůstalo jen 6 členů.
1962: Vysázen ovocný sad na Brunerově kopci. Uspořádána výstava: Od pravěku k dnešku.
1972: Vybudováno 4 000 m2 nových asfaltových vozovek, 500 m2 chodníků, 300 bm
kanalizace. Výstavba v jižní části obce. Nové podlahy ve škole. Do farnosti nastoupil jako farář
P. Ludvík Tichý (působil zde do r. 2000).
1982: Zahájena regulace potoku Svatoňovce. Odešla do důchodu ředitelka zdejší MŠ Marie
Malečková, která zde působila od roku 1948.
1992: Instalace filtrační stanice na koupališti. Vybudována přípojka vody na hřbitov. Poštovní
úřad byl přemístěn z budovy č. 117 do budovy kulturního domu. Byly postaveny tři nové kříže na
vrcholu Kalvárie.
2002: Postaven nový hřbitovní domek (márnice). Na č. 117 zřízena prodejna Charity.
Dokončeno oplocení areálu koupaliště a vybudování hřiště.
2012: Proběhly volby do krajských zastupitelstev. Hasiči obdrželi nové vozidlo AVIA. Stavba
skladového objektu u čistírny odpadních vod. Revitalizace školní budovy (zateplení, nová
fasáda) nákladem 2 578 175 Kč. Oprava střechy kulturního domu č. 10 a has. zbrojnice č. 197,
rekonstrukce domu č. 113 před dokončením. Přestavba budovy č. 120. Oprava tarasu pod
farou. Nová střešní konstrukce a krytina kolonády u Svaté studny, vybudována kanalizace před
kostelem. Oprava kříže na hřbitově.
Petr Grégr, kronikář

Farní okénko
Moji drazí, je zimní období, stále se ještě brzy stmívá, venku není tolik práce. Můžeme tedy
zimní období využít i pro nějakou tu četbu. Jako váš farář navrhuji podívat se na Písmo svaté –
Bibli. Nejsem ale sám, kdo tuto knihu doporučuje. Minulý rok svatý otec František určil vždy třetí
neděli po slavnosti Zjevení Páně jako neděli Písma svatého. Napsal nám, ať se stále s touto
knihou, seznamujeme, ať podle toho, co se v ní píše žijeme. Není to ani tak moc jen jedna
kniha, ale rovnou 73 knih různých literárních žánrů a dějinného rozpětí, kdy některé od sebe
dělí i 6 století.
Možná si teď říkáte, vždyť ani do kostela nechodím, proč bych se Biblí měl vůbec
zabývat. Inu, možná i proto, že celá naše západní civilizace se vším svým myšlením, vývojem a
vědou je utvářena, i když se to třeba na první pohled nezdá, touto zásadní knihou. Můžeme při
četbě, zvláště Nového zákona, poznávat vlastně i naše dějiny. Platí při tom stará zásada:
Historia magistra vitae – Dějiny jsou učitelkou života, a dodávám: Písmo svaté zvláště.
Moji drazí, zvu vás tedy společně s naším papežem Františkem k této veskrze zajímavé
četbě.
Váš duchovní správce R.D. Jaroslav Laštovička

Z klubu seniorů Hluboké Mašůvky
“Život - to je často hořký koláč. Pocukruje nám jej uznání, pochvala, poklona, přátelské
pohlazení, povzbuzení. Dělá nám to tak dobře! Ale proč toho nepopřejeme druhým?! To
není hřích, to není pochlebování, to není patolízalství. To je projev dobrého srdce, lásky,
lidské moudrosti a shovívavosti! Nehaňme, neházejme blátem a kamením! Uznávejme!
Chvalme, povzbuzujme, pohlaďme, poklepejme na rameno! Budou nás mít lidé raději?! A
náš život bude hezčí?!”
Klub seniorů spolu s obcí a kulturní komisí pořádal 30. 10. 2021 zájezd do Moravského
Krumlova na výstavu Muchovy Slovanské epopeje. Dle vyjádření účastníků zájezdu byli
spokojeni. Plavání ve sportovní hale ve Znojmě jsme museli zrušit. Na zimním jarmarku měly
naše seniorky, paní Blanka Krejčová a Jitka Slonková, úspěch při prodeji svých výrobků.
Za senior klub přejeme všem občanům do nového roku 2022 hlavně zdraví a pohodu.
Za klub seniorů Anna Schindlerová

Z obecní knihovny
Vážení čtenáři, nejprve bych vám všem ráda popřála do Nového roku hlavně hodně zdraví a
štěstí. Také mi dovolte se ohlédnout za rokem 2021 - do elektronického katalogu knih se nám
do konce roku podařilo zapsat přes 1900 svazků - 90 knih jsme do knihovny nově pořídili většina z nich byla darována a přes 330 svazků se během roku vypůjčilo.
Aktuální informace jsou vždy zveřejňovány na webových stránkách knihovny
www.knihovnahlubokemasuvky.estranky.cz
Z časopisů v roce 2022 budeme odebírat opět Epochu a nově měsíčník Všechno co mám ráda.
Martina Vaněčková, knihovnice

Ze školních lavic

ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky

Konec kalendářního roku 2021 byl pro naši školu ve znamení Vánoc. Již v průběhu celého
listopadu naši žáci připravovali nejrůznější výrobky, které potom 26. listopadu prodávali na
školním stánku v rámci adventního jarmarku řemesel.
Žáci vyráběli např. vánoční svícny, kreativně pojatá barevná trička a tašky, vánoční
dekorace z 3D tiskárny, vánoční přáníčka aj. Poznali tak, že bez práce nejsou koláče. Nicméně
poznali také to, že poctivá práce se vyplácí! Děti si tak vydělaly nemalé prostředky, o kterých
budou na jaře tohoto roku rozhodovat, jak s nimi naloží. Krásné výrobky, které můžete vidět i na
stránkách naší školy však neposloužily jen k zisku. Poměrně velké množství nám jich ve škole
zbylo. Napadlo nás tedy, že v současné „covidové době“ podpoříme naše zdravotníky. Zabalený
dar s výrobky jsme osobně dopravili do Nemocnice Znojmo, kde byl vřele přivítán a snad našim
zdravotníkům trochu zvedl náladu v jejich nelehké práci.
Školní rok 2021/2022 zatím pokračuje, až na průběžné testování žáků a zaměstnanců,
víceméně bez omezení. Navštěvujeme plavecký výcvik či divadlo a doufáme, že nám to vydrží
po celý rok a situace už bude jen lepší a lepší… A samozřejmě se těšíme na jaro!
Mgr. Pavel Čopf, ředitel školy

Ze Sboru dobrovolných hasičů Hluboké Mašůvky
Sbor dobrovolných hasičů už po několikáté zajistil prodej občerstvení na zahájení adventu.
Naposledy to bylo 26. listopadu 2021. V nabídce byla klobása na grilu, pátek v rohlíku, svařák a
pro děti čaj, který byl zdarma. Zisk z této akce ve výši 4897 korun hasiči věnují základní a
mateřské škole v Hlubokých Mašůvkách. Škola si sama vybrala a objednala zboží, které po
dodání hasiči zaplatí.
Dále uspořádáme v sobotu 26. února 2022 masopust po vesnici. Kdo
z dospělých nebo dětí má zájem se masopustního průvodu zúčastnit, je vřele
vítán. Sraz masek bude v 8:30 hodin v hasičské zbrojnici. Občerstvení pro
masky před odchodem po vesnici i po návratu do hasičárny zajištěno. Celý den
po vesnici bude hrát kapela Minet. Všem, kteří se zúčastní, předem děkujeme.
Celá akce se uskuteční za dodržení platných vládních protiepidemiologických
opatření.
Josef Kamarád, starosta SDH

Sportovní dění v obci

TJ Sokol Hluboké Mašůvky

V loňském roce jsme obdrželi dotaci od Jihomoravského kraje na úpravu oplocení, vjezdovou
bránu a betonové bloky na tribuny. Zbytek vlastních zdrojů dofinancovala obec Hluboké
Mašůvky, za což děkujeme.
Fotbalová přípravka: Přípravka trénuje v úterý v hale v Citonicich a v pátek v Příměticích.
Muži: Muži trénují na umělé trávě ve Znojmě. Přátelské zápasy hrají v Tasovicích na hřišti
s umělým trávníkem.
Jarní fotbalová sezóna by měla být v Mašůvkách zahájena 3. dubna zápasem proti
mužstvu Blížkovice B.
Zdeněk Žák, starosta TJ Sokol
Kulturní komise se těší na vaše podněty a dotazy, které můžete zasílat na email: zpravodaj@hlubokemasuvky.cz
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