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Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Vážení spoluobčané!
Uplynul měsíc a pokusím se Vás znovu oslovit s několika krátkými zprávami, připomínkami
a návrhy.
Léto se začíná hlásit o slovo a my dokončujeme přípravy na „koupací sezonu“ na koupališti.
Přes špatný stav, v jakém nám koupaliště zanechala letošní zima, se nám podaří jej připravit a
zrenovovat. Provoz chceme zahájit, podle počasí, nejpozději k 16. 6. 2012. Vstupné zachováme jako
v loňském roce. V té době bude koupaliště připraveno ke smočení,
s provozní dobou od 14:00 do 20:00hod. O prázdninách bude
provozní doba, jak jsme zvyklí, od 10:00 do 20:00 hod.
Provoz bufetu bude zahájen až o prázdninách.
Obyvatelé a obyvatelky „Na Nivách“ opět zapomněli, co patří do záchodu a co ne. Snad ještě
připomenu, že nerozmočitelné jsou i tzv. mokré ubrousky, které jsou ze syntetické netkané textilie.
Dělá nám to nemalé problémy údržbové, ale i finanční, protože čištění a opravy čerpadel a jiné
techniky jsou časově náročné a nejsou levnou záležitostí.
V sobotu 16. 6. 2012 v 8:30 proběhne dobrovolná brigáda na dostavbě
„Skladového objektu“ v oblasti u ČOV. Žádáme občany se zájmem o obec, aby nám
přišli pomoci.
V 16:00 hod. bude v areálu koupaliště připraveno
slavnostní otevření s občerstvením, kam jsou zváni všichni
obyvatelé Mašůvek. Pro účastníky brigády na dostavbě „Skladového
objektu“ bude občerstvení zdarma.
Musím poděkovat všem odpovědným spoluobčanům za odstranění skládek na veřejných
prostranstvích. Zastupitelé provedli 21. 5. 2012 kontrolní obchůzku obcí a museli zkonstatovat, že
se nám podařilo obec uklidit a začít zvelebovat. Objevily se tak i plochy, kde bude možno
vybudovat krásné posezení s výhledem, či nové vysázené a upravené plochy. Ještě jednou
DĚKUJEME za spolupráci a pochopení.

Žádáme všechny majitele nemovitostí, kteří ještě nedodali zákres
vyústění kanalizačního napojení podle popisu v březnovém Zpravodaji,
aby tak co nejrychleji učinili. Práce na odkanalizování již začínají.
Začínáme v oblasti od Jednoty podle silnice ke kempu a v Nové ulici a
současně v úseku od Čučkových k Holinským. Postup
prací má být podle realizátora velice rychlý.
24. 6. 2012 od 13:00 hod. se uskuteční na louce u koupaliště tradiční
soutěž v hasičském sportu „O pohár starosty Hlubokých Mašůvek“. Současně
proběhne s organizační podporou hasičů „Dětské soutěžní odpoledne“ pro naše
nejmenší. Srdečně všechny zveme, aby se přišli s rodiči pobavit.
Věříme, že nástup léta všem přinese příjemnou náladu a společně se setkáme a pobavíme.
Příjemný den přeje všem starosta.

Společenská kronika
Oslavenci v květnu 2012
(od 75ti let výše)

Marie Vodáková – 78 let, čp. 236
Marie Illková – 78 let, čp. 106
Vladimír Pikart – 88 let, čp. 154
Josef Jordánek – 77 let, čp. 239

Blahopřejeme

Náboženské okénko
Poděkování - farní úřad děkuje všem hasičům, mužům, ženám i dětem za velkou pomoc při brigádě na
údržbě a opravě poutního areálu.
263. měsíční pouť k P. Marii připadá na 2. 6. 2012. V 15.00 hod. německá mše
svatá, 17.30 hod. novokněžské požehnání v kostele, 18.00 hod. mše svatá u
Lurdské jeskyně, po mši svaté procesí Božího Těla po náměstí. Celebruje P. Jiří
Jeniš, novokněz, kaplan z Hodonína.

Okénko do historie Hlubokých Mašůvek
Pomníky a pamětní desky – pokračování z minulého čísla zpravodaje
Rodiče, kteří přivádějí své děti do zdejší
školy, si jistě povšimli pamětní desky vpravo od
vchodu do budovy. V levé její části je portrét a
ratolest, v pravé části text: Tuto školu navštěvoval
v době okupace Ctibor Čermák, hrdina odboje Čsl.
partyzánů. Pod znázorněným samopalem je nápis:
Čest jeho památce.
Pamětní desku, odhalenou 7. 5. 1959,
pořídila místní organizace Československého svazu
mládeže a Sdružení rodičů a přátel školy z popudu
Františka Jandy, bývalého ředitele měšťanské školy
v Hlubokých Mašůvkách, za jehož působení Ctibor
Čermák zdejší školu navštěvoval. Docházel sem v r.
1939 s dalšími spolužáky ze Znojma, kde byly po
okupaci města české školy uzavřeny. Ctibor Čermák
21. února 1945 jako partyzán tragicky zahynul.
Podrobnosti o jeho činnosti uvedeme v některém
příštím zpravodaji.
Při oslavách 15. výročí osvobození naší
vlasti byl dne 8. května 1960 na Výrově kopci
odhalen Památník Osvobození, postavený podle
návrhu ing. arch. Theobalda Krátkého. Památník je
z přírodního kamene, vysoký 10,6 m. Na každé
straně byly mramorové desky, pod nimi prsť
z Dukly, Lidic, Terezína a Banské Bystrice.
Na podstavci před památníkem bylo
umístěno dělo a na podezdívce byla v r. 1985
odhalena pamětní deska s nápisem: Již nikdy válku,
jen věčný mír. Po roce 1990 zřejmě některým
vandalům mírové symboly vadily, tuto desku a další

dvě mramorové z památníku odstranili a zničili.
Podobně je v posledních letech poškozováno i dělo.
K Památníku se v minulosti konaly průvody
při oslavách výročí osvobození, vojáci znojemské
posádky zde stříleli rakety a za Památníkem byla
zapalována vatra. V současnosti toto místo chátrá.
Na budově "staré školy" č.p. 3 je pamětní
deska věnovaná Františku Bauerovi. Byla odhalena
29. března 1970. V levé části je text: Zde působil a
žil osobní přítel Otokara Březiny, hudební skladatel
a ředitel školy FRANTIŠEK BAUER *21.1.1870
+16.2.1954. V pravé části je podobizna Fr. Bauera.
Pro připomenutí návštěvy generála Ludvíka
Svobody byla v r. 1970 na budově č.p. 117
odhalena pamětní deska rozměrů 60 cm x 80 cm
s nápisem: Zde byl slavnostně dne 17.6.1963 uvítán
armádní generál Ludvík Svoboda, prezident ČSSR.
9.5.1970 (uprostřed hvězda, po stranách lipové
ratolesti). Po r. 1990 byla deska sňata a je uložena
v obecním archivu.
Při oslavách 750. výročí první písemné
zmínky o naší obci byl u prodejny Jednoty odhalen
9. května 1970 pomník, připomínající tragickou smrt
našich občanů, kteří jako příslušníci Československé
armády zahynuli 19. června 1945 v lese Vápenice u
Kravska při likvidaci vojenské munice: des. Josef
Sokol, voj. Ladislav Vodák a voj. Josef Bartušek.
Byli společně pohřbeni na zdejším hřbitově.
Současně byla na budově kulturního domu
umístěna pamětní deska s textem: Na věčnou paměť
našim občanům. 1220 – 1970. Uprostřed je ratolest.
O Hlavní pouti v r. 2007 odhalil brněnský
biskup Mons. Vojtěch Cikrle na severní stěně
kostela pamětní desku při příležitosti 50. výročí.
Výročí úmrtí prof. P. Josefa Parmy, který se
zasloužil o zvelebení poutního areálu a přístavbu
kostela. Ve zdejší farnosti působil v letech 1946 1954. Na pamětní desce jsou připomenuty také
zásluhy ing. arch. Theobalda Krátkého, který
zpracoval projekt přístavby kostela.
Připravil: Zdeněk Adámek

Novinky z knihovny
Od 12. května 2012 máme v knihovně další nové knihy. Jsou od autorů:
Gillerová Katarína, Javořická Vlasta, Lanczová Lenka, Lustig Arnošt, Monyová
Simona, Obermannová Irena, Ruiz Don Miquel, Svěrák Zdeněk, Viewegh Michla,
Stieg Larsson. Jejich seznam si můžete prohlednou na následující webové adrese:
http://www.knihovnahlubokemasuvky.estranky.cz/clanky/nove-knihy.html.
Přijďte si vypůjčit některou z knih do místní knihovny ve zdejší škole!

Ze školních lavic
25. dubna proběhl Den otevřených dveří v MŠ spojený se zápisem dětí.
K zápisu přišlo 17 dětí, z toho jedno dítě nastoupilo od května letošního roku. Jedno
dítě bylo odmítnuto z důvodů naplnění kapacity MŠ.
V dubnu jsme soutěžili v recitaci a výrazovém přednesu. Čeká nás ještě další kolo
soutěže ve čtení a vyhlášení těch nejlepších. V tělocviku trénujeme na atletické závody
v Kravsku, kam se chystáme 7. června. Divadelní představení, na která jsme jezdili, se
nám moc líbila – v polovině května jsme navštívili poslední. Doufáme, že vystoupení
ke Dni matek se Vám líbilo.
Žáci ZŠ

Sportovní okénko
Zatím úspěšně držíme pátou pozici před dotírajícími Příměticemi a jsme rádi za fanoušky, kteří
pravidelně přicházejí fandit na domácí zápasy. Minulý týden jsme dokončili plot u silnice a zase to naše
hřišťátko vylepšili.
Odehraná utkání

Nastávající utkání

Šatov – Hl. Mašůvky
Hl. Mašůvky – Grešlové Mýto
Chvalovice B – Hl. Mašůvky
Hl. Mašůvky - Konice

4:1
4:0
0:2
2:0

TJ Slatina – Hl. Mašůvky

0:1

Ne 03.06. 16:30
So 09.06. 13:30
Ne 17.06. 16:30

Hl. Mašůvky – Starý Petřín
IE Znojmo C - Hl. Mašůvky
Vranov nad Dyjí – Hl. Mašůvky

Čekají nás v této sezoně poslední tři utkání a z toho jen jedno domácí. Budeme hrát se suverénně
prvním týmem tabulky a budeme rádi, když nás podpoříte ve velkém počtu.
Josef Buršovský
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