červnový a červencový
2012

Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
• V sobotu 16. 6. proběhla brigáda na dostavbě „Skladového objektu“ v oblasti u
ČOV. Přišlo nám pomoci 19 občanů, na objektu je stále ještě mnoho práce, ale za
pomoc všem vřele děkujeme.
• S touto akcí a s jejím zakončením bylo spojeno zahájení provozu koupaliště,
které bylo již v teplých dnech začátkem prázdnin hojně navštěvováno.
• 24. 6. 2012 se za poměrně velké účasti uskutečnila na louce u koupaliště tradiční
soutěž v hasičském sportu „O pohár starosty Hlubokých Mašůvek“. Soutěže se
zúčastnilo 11 družstev v kategorii „muži“, z toho 2 z Hlubokých Mašůvek.
Ženská mužstva přijela dvě. Mašováci obsadili 7. a 8. místo.
• Zároveň s touto akcí se konalo „Dětské soutěžní odpoledne“ pod patronací
hasičů. Caparti i větší děti si kromě různých atrakcí a her mohli doslova osahat
hasičskou techniku a zastříkat si z vodního děla umístěného na hasičském voze.
• Během letošních prázdnin opravujeme budovu školy. Budova se změní nejen
z venkovního pohledu, ale i uvnitř.
• ZŠ a MŠ má novou paní ředitelku. Jmenována byla, po vítězství v konkurzním
řízení, paní Mgr. Alena Kratochvílová.
• Máme v plném proudu 2. stavbu kanalizace. Postup prací je vidět a postupujeme
poměrně rychle. Žádáme Vás proto o součinnost a toleranci. Blíže se zabýváme
situací v zamyšlení starosty.
Více informací (a kompletní archív Zpravodaje) najdete na našich internetových stránkách:
www.hlubokemasuvky.cz
Vaše připomínky můžete též psát na emailovou adresu:
info@hlubokemasuvky.cz

Hlavní pouť v Hlubokých Mašůvkách
7. a 8. července 2012 proběhla v Hlubokých Mašůvkách hlavní pouť, která je zároveň měsíční poutí
první soboty v měsíci. Lidé se sjížděli autobusy i osobními auty. Zavítaly sem i menší skupinky pěších
poutníků z blízkého okolí, ale za takového vydařeného slunného a parného počasí se není čemu divit.
V sobotu 7. 7. 2012 v 15:00 hod. proběhla německá mše, kterou sloužil P. Gerhard M. Walder.
Účastníky poutě bývají i obyvatelé nedalekého Rakouska. V 16:30 hod. vycházelo od mašůveckého rybníka
procesí, které vedli poutníci z Jevišovic. Nutno dodat, že toto procesí čítalo velice málo poutníků. V 17:00
hod. se konalo přivítání před kostelem a mariánská pobožnost. V 18:00 hod. začínala na prostranství před
kostelem modlitba růžence a po ní v 19:00 hod. mše svatá, která byla sloužena u Pomníku padlých Mons.
Dr. Karlem Orlitou, kanovníkem z Brna. Následoval světelný průvod se svíčkami za zpěvu písní a modliteb
na Kalvárii. Na závěr se průvod zastavil U Lurdské jeskyně k modlitbě, k adoraci Nejsvětější Svátosti a
Svátostnému požehnání.
V neděli 8. 7. 2012 byly slouženy mše svaté již od ranních hodin, v 6:00. V 10:30 hod. v Lurdské
jeskyni sloužil mši svatou P. Josef Hudec, probošt. Ve 13:00 hod. proběhla pobožnost Křížové cesty na
Kalvárii. A celá pouť končila ve 14,00 hodin svátostným požehnáním v kostele a rozloučením s poutníky.
Co dodat závěrem? Byť sebelépe připravenější Hlavní pouť je stále méně a méně navštěvována poutníky.
Snad v letošním roce k tomu přispěly i dva dny svátků před jejím zahájením. Většina pracujících si vzala
celotýdenní dovolenou a rozjeli se po svém. Mnoho lidí také dalo přednost osvěžení na koupalištích a
v rybnících.
Těšíme se tedy společně na příští rok a přejme si, aby do naší pěkné obce zavítalo co nejvíce
návštěvníků.
Pavla Petrželková

Společenská kronika
Oslavenci v červnu

a

červenci 2012

(od 75ti let výše)

Marie Slonková - 84 let, čp. 202
Libuše Ševčíková - 76 let, č.p. 220

Jaroslav Ševčík - 78 let, čp. 220
František Stehlík - 96 let, čp. 23

Ferdinand Sklenář - 79 let, č.p. 139

Drahoslava Tunková - 76 let, čp. 190
Josef Petrželka - 84 let, čp. 36

Josef Řiháček - 75 let, č.p. 194

Marie Chroustová - 76 let, čp. 141

Blahopřejeme

Okénko do historie Hlubokých Mašůvek
Pomníky a pamětní desky – pokračování z minulého čísla zpravodaje
V květnovém zpravodaji jsme mezi památkami uvedli pamětní desku na školní budově, pořízenou
k uctění Ctibora Čermáka. Připomeňme si jeho osobnost.
Ctibor Čermák se narodil 6. května 1926 ve Znojmě. Tam také navštěvoval českou měšťanskou
školu. Po mnichovském diktátu byla 9. října 1938 obsazena německou armádou pohraniční oblast s městem
Znojmem a začleněna k Německé říši. Ve Znojmě byly zavřeny české školy. Po úporném jednání se podařilo
přenést působnost tehdejší české měšťanské školy ze Znojma na Václavském náměstí do Hlubokých
Mašůvek. Sem pak až do r. 1945 docházeli žáci z deseti sousedních obcí a také ze Znojma. Znojemští žáci
museli přejít přes protektorátní hraniční přechod, který byl mezi Znojmem a Příměticemi. Tam mívali často
problémy.
Mezi žáky, kteří navštěvovali měšťanskou školu ve zdejší obci, patřil také Ctibor Čermák. Po
dokončení školní docházky odešel do učiliště Baťových závodů ve Zlíně. Když vypuklo Slovenské národní
povstání, rozloučil se 9. září 1944 s rodinou v dopise slovy: Přišla má chvíle, kostky jsou vrženy, budu
bojovat. U Makové přešel hranice, aby se přihlásil k bojovníkům povstání. Po potlačení Slovenského
národního povstání přešel do Beskyd, přidal se k brigádě Jana Žižky z Trocnova. Ze stanoviště v horách nad
Hošťálkovou podnikal se svými druhy bojové akce proti německým fašistům.
Přišel 20. únor 1945. V noci zakroužilo nad lesy sovětské letadlo řízené podle ohňových signálů, aby
shodilo partyzánům zásilku zbraní a vysílaček. Partyzáni shledávali po kopcích rozptýlené balíky, ale jedna
vysílačka chyběla. Silný vítr ji zanesl až na okraj obce Kateřinice a tam se dostala do rukou Němcům. Boris,
jak byl mezi svými druhy Ctibor Čermák nazýván, dostal úkol chybějící vysílačku zajistit. Vydal se do
Kateřinic, v kanceláři obecního úřadu odzbrojil přítomného vojáka a žádal o vydání vysílačky. Uvěřil jeho
tvrzení, že jiný voják už ji odváží na velitelství v Ratiboři. Proto Boris vyběhl ven, nasedl na stojící tam kolo
a ujížděl k Ratiboři. Zatím ale došla z obecního úřadu k německému stanovišti v Ratiboři zrádná telefonická
zpráva s upozorněním na cyklistu, partyzána Borise.
Když se Boris přiblížil k Ratiboři, narazil na německou hlídku, která ho chtěla zastavit. Boris
seskočil s kola, třeskla rána, kterou odstřelil dotírajícího německého vojáka. Než se ostatní vzpamatovali,
kličkoval do kopce a snažil se doběhnout do nedalekého lesa. Němci po něm zběsile stříleli, ale tak, aby ho
dostali živého. Když byl zasažen střelami do nohou, jeho pohyby se zpomalují, ale pronásledovatelé dorážejí
stále blíž. Vystřílel již poslední náboje a podle partyzánské přísahy „Živý partyzán do zajetí - nikdy“
s posledním vypětím sil odjistil ruční granát a s jeho výbuchem skončil i život tohoto odvážného mladého
partyzána.
Pohřben byl nedaleko místa jeho tragického skonu. Teprve po osvobození byly za
veliké účasti lidu Borisovy ostatky uloženy na hřbitově v Ratiboři. Na jeho
prostém pomníku je nápis:
V boji proti germánskému nepříteli padl 20. února 1945 na Zbrankovém kopci
partyzán Boris – Ctibor Čermák, nar. 6.V.1926. Čest jeho památce.
Dokončení v příštím vydání Zpravodaje
Připravil: Zdeněk Adámek

Novinky z knihovny
Z DŮVODŮ REKONSTRUKCE ŠKOLY JE KNIHOVNA V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNÍN UZAVŘENA.

Ze školních lavic
Vážení rodiče, ráda bych Vás touto cestou pozdravila a poděkovala za důvěru a podporu. Jistě víte,
že naše škola dostává zvenčí nový kabát, a tak bychom rádi provedli některé změny i zevnitř. Obracím se
tedy na Vás. Máte-li nějaké náměty či připomínky týkající se chodu školy - např. provozní doba ŠD nebo
MŠ, abyste mi v průběhu července tyto požadavky nahlásili - osobně v ZŠ nebo telefonicky. Zároveň Vám
nechávám na uvážení, zda by nebylo výhodné - z hlediska spojů při cestování apod. uvažovat o tom, že by děti přestupovaly do 5. ročníku do Přímětic místo do Kravska.
Zdravím všechny děti, užívejte prázdnin!
Mgr. Alena Kratochvílová, ředitelka školy

Sportovní okénko
V jarní části soutěže jsme oproti podzimním 27 přidali dalších 19 bodů. Znamenalo to posun o jedno
místo dolů, tedy na celkové 6. místo. Zajímavostí je, že jsme 4 zápasy po sobě nedostali branku. Na konci
fotbalové sezony proběhla 23. června "ukončená" soutěže opékáním prasete. K úplnému dokončení oplocení
areálu hřiště chybí nainstalovat vchodové brány a branky.
Zdeněk Žák

1.
2.
3.
4.
5.

Konečná tabulka 2011/2012
Starý Petřín
26 22 2 2 142:26
Šatov B
26 20 3 3 115:44
Únanov B
26 18 3 5 131:51
Blížkovice B
26 16 2 8 88:54
Přímětice B
26 14 4 8 63:51

68
63
57
50
46

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hl. Mašůvky
Konice
IE Znojmo C
Štítary B
Chvalovice B
Olbramkostel
Slatina
Vranov n. D.
Grešlovo Mýto

46
39
36
34
28
21
18
16
2

26
3
26
10
26
26
26
26
26

15
12
26
10
26
5
5
3
0

1
3
11
4
9
6
3
7
2

10
11
3
12
1
15
18
16
24

81:57
61:66
85:80
77:78
53:77
61:108
43:99
46:109
24:22

Následující zápasy nového ročníku 2012/2013
Ne 12.08. Hl. Mašůvky - Konice
So 18.08. Křepice - Hl. Mašůvky
Ne 26.08. Hl. Mašůvky – Vranov n. D.
So 01.09. Olbramkostel - Hl. Mašůvky
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