květnový
2015

Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
Vážení spoluobčané,
přestože si počasí s námi trochu aprílově hraje, blíží se ke svému konci měsíc květen. Rádi bychom opět
připomněli, co se u nás událo.
Druhou květnou sobotu se u dětského hřiště sešla skupinka místních, kteří se společně vydali
nejprve na Lapikus a potom k soutoku Plenkovického potoka a řeky Jevišovky, kde pro některé byl
trochu adrenalin překonání pohyblivého mostku přes řeku. Následně si všichni opekli na ohni špekáčky.
Naštěstí se nevyvedla předpověď a nezmokli jsme.

Další výlet si uděláme pravděpodobně na podzim na „Tvarůžek“. Včas dáme vědět přesné informace
a budeme rádi, když se k nám připojíte.
V podvečer 7. května se na Mariánském náměstí sešla pěkná skupinka obyvatel, včetně našich
nejmenších, s připraveným lampionem, které uvítal starosta obce. Za pěkného slunečného počasí, které
se tento den opravdu
vydařilo,
jsme
všichni společně šli
Svatoňovcem do
„Šutrárny“. Tam již
byl
připravený
oheň na opékání a
zapalovala
se
velká vatra. Přestože
akce
měla
s lampionovým
průvodem
pramálo společného,
setkala
se
s velkou
účastí.
Zúčastnění, kteří
vydrželi do setmění, si
mohli na cestu
domů
lampionem
posvítit.

Obec chystá lampionový průvod zopakovat na podzim, kdy bude již brzy tma a děti budou moci
vidět jen svítící lampiony místo slunce. Určitě vás budeme o této akci včas informovat a těšíme se na
ještě větší účast!
Na pozvání místostarosty obce Ratiboř se 8. května zástupci obce a školy vydali na pietní akci
k výročí konce II. světové války. V minulosti naše obec s vesnicí Ratiboř udržovala družební vztahy.
Součástí programu bylo vystoupení místního souboru Zvonky dobré zprávy, jenž je hudební soubor
hry na ruční zvonky. Na oplátku přijala Ratiboř pozvání na naši hlavní pouť. V sobotu 4. července ve
13:00 hodin nám „zazvoní na zvonky“ u Lurdské jeskyně.
Obec rozeslala výzvu všem občanům, kteří se dosud nepřihlásili k napojení na kanalizaci, aby
tak učinili nebo aby doložili skutečnost, proč tomu tak není. Po 30. červnu 2015 budeme posílat podnět
ke kontrole stavu na Odbor životního prostředí ve Znojmě. OŽP se zaměřuje na koordinaci péče
o životní prostředí a řešení problematiky odpadového hospodářství, přijímání oznámení o výskytu nebo
o podezření výskytu škodlivého organismu. Zároveň však mohou udělovat pokutu.
Zasedání obecního zastupitelstva obce Hluboké Mašůvky se uskuteční 16. června 2015
v 19:00. Přijďte se zajímat, co se u nás děje!
18. června 2015 bude od 11:45 do 15:15 přerušena dodávka elektrické energie v oblasti
trafostanice „TS na kopci“.
O pohár starosty obce a dětské soutěžní odpoledne

Poslední červnovou neděli 28. června 2015 v 13:00 hodin vás SDH Hluboké Mašůvky ve spolupráci
s obecním úřadem zvou na louku u koupaliště. Jako každý rok touto dobou se koná tradiční hasičská
soutěž v požárním sportu „O POHÁR STAROSTY OBCE“. Občerstvení, ve formě nějaké uzeniny
z udírny, pivo, limo, je zajištěno.
Následně od 15:20 hodin proběhne na koupališti ve spolupráci se Sdružením rodičů „Dětské
soutěžní odpoledne“ pro naše nejmenší. Všechny zveme, aby se přišli s rodiči pobavit.

Zeptali jsme se za vás starosty obce
Jaká rekonstrukce nás před otevřením koupaliště letos čeká? Můžeme se na napuštěné
koupaliště těšit již před prázdninami?

Již v těchto dnech se začalo s čistěním a opravami koupaliště. Následně bude koupaliště natřeno. Chystá
se instalace nové solární sprchy. Předpokládám, že by v polovině června mohlo být koupaliště
napuštěno. Uvidíme, jak dovolí počasí.
Součástí otevření by bylo grilování masa a samozřejmě vhodný hudební doprovod. Doporučte
nám, co byste rádi při otevření koupaliště slyšeli za muziku?!
Již druhým měsícem zakrývá budovu obce lešení. Bude rekonstrukce dokončena před
poutí?

V budově byla vyměněna zbývající stará okna za nové, zateplují se stropy, uklízí půda. Na budově je již
nalepena tepelná izolace. Nové fasády se však dočkáme až začátkem července, dříve to asi realizační
firma nestihne. Termín ukončení prací je smlouvou stanoven na 13. července 2015.
Stihne se do pouti oprava Mariánského náměstí?

Určitě, realizace oprav na Mariánském náměstí bude dokončena nejpozději 2. července 2015. Hlavní
cesty budou pokryty zámkovou dlažbou, jinak by realizační firma platila vysokou pokutu. V průběhu
dokončování oprav Mariánského náměstí začne již firma pracovat na opravě místní komunikace ve
„Svatoňovci“.

V parčíku na „Mlejnské zahradě“ přibyly 4 nové mostky a pátý je před započetím
budování. Občané, kteří obhospodařují „rybníky“, volají po mostku přes výtok z rybníka.
Kdy se ho konečně dočkají?

U rybníka plánujeme lávku pro pěší, maximálně pro pěší s kárkou. Okolo rybníka a podél potoka není
oficiálně cesta a někteří občané si stěžují, že jim cizí jedí a chodí přes pozemek a že zde cestu nechtějí.
Lávku však nemůžeme vybudovat, kdy a jak nás napadne, protože výtok z rybníka je součást vodního
díla a protipovodňových opatření. Budeme se snažit navrhnout a vybudovat ji co nejdříve.
V minulých dnech 2x překopával bagr odtok z rybníka. Jaký byl problém?

Aby nám fond životního prostředí převzal a proplatil realizaci projektu Revitalizace údolní nivy, museli
jsme ještě provést několik oprav, snížit výtok z rybníku o 30 cm a vyložit jej kamenem, aby se dala
v rybníku regulovat výška hladiny. Poprvé však pan bagrista nepochopil, co má udělat, proto musel
přijet znovu. Tato činnost byla plánována již od prosince 2014, kdy stavební práce byly pro počasí
zastaveny. Všechny opravy a dokončovací práce byly v režii realizační firmy.
Kdy se občané na „Nivách“, bydlící mimo hlavní cestu, dočkají osvětlení?

Ještě nemáme vydané územní rozhodnutí. Tato část je velice zdlouhavá vzhledem k administrativě
a různým vyjádřením. Jakmile ho dostaneme, musíme nejprve vyřešit rozdělané akce, jako je připravení
koupaliště na sezónu a dokončení chodníku směrem na Bojanovice. Poté obecní zaměstnanci s panem
Pavlíčkem začnou pracovat na tom, aby občané žijící na „Nivách“ měli bezpečnější noční cestu domů.
Pokusíme se vybudovat osvětlení vlastními silami.

Rok 1945 v Hlubokých Mašůvkách
Když bylo vyhlášeno povinné odvádění lopat a krumpáčů, pro nasazení dělnictva při zákopových
pracích, ve zdejší obci občané odevzdali nářadí podřadné, téměř k nepotřebě. Pokrývky neodevzdal
nikdo.
V důsledku velké zimní ruské ofenzívy a přesunů německých vojsk bylo na všech školách
prázdno. V naší obci se nevyučovalo od vánočních svátků až do ukončení války. Dětem byly dávány
domácí úkoly.
Protitankové zábrany byly budovány na silnici u první kapličky a nad Vystrčilovým domkem.
Němečtí vojáci nutili k těmto pracím hlavně jinochy, které právě nachytali. Dřevo dodala na rozkaz
posádky pila v Bojanovicích.
Po rozvrácení fronty v Maďarsku nastěhovalo se do naší obce počátkem března maďarské
vojsko. Ke zdejším lidem se chovali slušně a vyměňovali tabák, ponožky, svetry, spodky, košile
a tlumoky za jídlo. V této době lidé schovávali a zazdívali do sklepů šaty, peřiny a cenné věci, hlavně
šperky.
Měsíc duben byl velmi krásný, zemědělci s polními pracemi pospíchali, takže 15. dubna bylo
vše zaseto i zasázeny byly brambory.
Když bylo Brno dobyto Rudou armádou, byla radost obyvatelstva zastřena stísněností, jak to
bude vypadat, až se fronta povalí přes naši obec.
Od 1. května byl ve zdejší telefonní hovorně německý dozor.
S velikým ulehčením byla ve zdejší obci přijata zpráva, že Hitler nežije.
Když bezprostředně před ukončením války projížděly zdejší obcí dva tanky, byly ostřelovány
palubními zbraněmi. V jednom tanku byli z německé osádky dva vojíni těžce zraněni. Byli svými
kamarády vysazeni, obráni a zastřeleni. Byli pohřbeni na zdejším hřbitově bez veškerých obřadů. Událo
se to na křižovatce silnic Mašůvky – Plenkovice.
V druhé polovici dubna ubytovaly se ve zdejší obci oddíly ustupující německé armády. Bylo to
HARKO – Heeres Artilerie Komando a Stabia (Staab IA. letecký štáb). Vojsko bylo umístěno ve škole

a po Kalvárii ve stanech, po domech a v obou hostincích. Koně měli u rolníků, auta měli zakopané
a maskované na Úlehle. Dne 7. května náhle večer dělostřelecký a letecký štáb odjel směrem
k Moravským Budějovicím.
Právě v době, kdy byl ve zdejší obci ubytován dělostřelecký a letecký štáb, bylo skoro každého
večera bombardováno Znojmo. Lidé se houfně chodili dívat na světelné rakety, shazované anglickými,
případně americkými letadly. Těmto raketám říkali stromečky, protože měly jejich podobu. Když byl
terén nad Znojmem dokonale osvětlen, přiletěla bombardovací letadla a shazovala pumy. Je zajímavé,
že v Hlubokých Mašůvkách nebylo slyšet žádných detonací, jelikož zvukové vlny se přenášely přes
zdejší obec a detonace po explodujících bombách bylo slyšet až asi u Hrotovic, Mor. Budějovic
a Jaroměřic nad Rokytnou.
V pondělí 7. května byly bombardovány Hluboké Mašůvky. K bombardování došlo jednak
z důvodu, že výzvědná ruská letadla našla stanoviště německých vojenských aut na Úlehle a na dvoře
Pelánova statku, jednak proto, že ze školní budovy a z Freyovy zahrady bylo od německých vojáků
stříleno z kulometů po ruských letadlech. Zasažen byl domek p. Ferdinanda Sklenáře č. 139. Dvě
bomby padly před domem, jedna přímo na dvůr a jedna za domek. Je zajímavé, že ač v domě bylo
několik lidí ze Sklenářovy rodiny, žádný nepřišel o život. Pan Sklenář byl schován pod kamenným
mostkem před domem a byl pouze lehce zraněn na hlavě. Sklenářův syn František byl zasypán a teprve
za půl hodiny mohl být osvobozen. Bylo pro něj štěstím, že na něm neležel přímo plot, nýbrž jedním
koncem na schodě, čímž zasypaný hoch měl dostatek vzduchu a nebyl rozmačkán, když na plotě byly
veliké kamenné balvany. Když chlapce pracně osvobodili, byla jeho první otázka: „Kde je tatínek?“
Chůze nebyl schopen a byl odnesen na radnici, kde byl ošetřen německou sanitkou. A tam se setkal se
svým otcem, který právě také byl ošetřován.
Tlakem vzduchu byla smetena křidlice z domku p. Marie Valáškové č. 53 a z domku
p. Antonína Zahrádky č. 121. Výbuchem jedné bomby, které padly ke Sklenářům, byl zničen štít domu
p. Floriána Vodáka č. 128. Pátá bomba padla do zahrádky p. Bedřicha Kamaráda č. 116 přímo ke štítu
hostince p. Ferdinanda Vocilky č. 1. Štít vysoký 15 metrů byl celý popraskán a majitel hostince
p. Vocilka při opravě byl nucen odstranit nad sálem celé patro. Šestá bomba padla na obecní cestu za
Pelánovou stodolou č. 64. Výbuchem této bomby byl přeražen elektrický sloup a přerušeno elektrické
vedení. Dvě bomby, které nevybuchly, padly na kopci Výrák, a jedna, která rovněž nevybuchla, padla
na Nivě za domem p. Františka Šimečka č. 177. Shozené bomby byly odhadnuty od německých zajatců
podle zanechaných kráterů každá na 250 kg. Celkem jich padlo do obce šest, v blízkosti obce tři.
Ve větší vzdálenosti obce bylo shozeno více bomb, hlavně v lese zvaném „Borovičko“.
Téhož dne (7. května) v 9 hodin večer opustila zde ubytovaná německá posádka zdejší obec ve
velikém spěchu. Jediným jejím přáním bylo dostat se směrem západním k Američanům. Rudé armádě
nechtěli za žádnou cenu kapitulovat, poněvadž z ní měli nepopsatelně veliký strach. Celá posádka
pravděpodobně bombardováním byla zničena u Lažinek. Dá se to soudit dle toho, že mnozí němečtí
vojíni zdejším občanům slíbili, že jim napíší, jak se dostali domů. Ale ještě nedal ani jeden o sobě
nejmenší zprávu. Stane-li se tak snad později, bude to poznamenáno v kronice.
V úterý 8. května před polednem byly ve zdejší obci na některých domech vyvěšeny
československé a bílé prapory. V důsledku toho ruská letadla nebombardovala zdejší obec, jenom
z palubních zbraní popoháněli prchající Němce k většímu spěchu. Téhož dne odpoledne prchaly zdejší
obcí poslední zbytky esesmanů. Byli to samí mladíci nejvýše sedmnáctiletí, velice zmoření a umazaní.
Byla na nich vidět nejen únava, nýbrž i demoralizace německé armády. Dle vyprávění jich bylo
u Mikulova 8 000 a nezbylo z nich ani celých 800.
Po odchodu posledních německých oddílů byla v úterý večer očekávána osvobozovací Rudá
armáda. Zeť Dr. Josefa Freye, Ing. Krátký za pomoci občanů postavil krásnou slavobránu s nápisem
„Zdrávstvujeť Rudaja armia – Ať žije Rudá armáda“. Brána byla ozdobena československým
a komunistickým praporem a byla postavena u první kapličky právě na místě, kde němečtí vojáci
zbudovali protitankovou zábranu.

Jednotliví ruští vojíni a důstojníci přijeli na koních a v autech až druhý den ráno kolem osmé
hodiny. Rusky je přivítal ruský legionář z I. světové války p. František Šimeček, poděkoval jim za
osvobození z německého jařma a podal jim chléb a sůl. Místní hudba na uvítanou zahrála několik
pochodů. Ruští vojíni a důstojníci, když ústy nejvyššího důstojníka poděkovali za přivítání, pohovořili
s některými občany po rusku nebo česko-rusku a pak odjeli směrem k Jevišovicím. Dostali mnoho
kytiček. Slavnostního uvítání zástupců Rudé armády se zúčastnili téměř všichni občané zdejší obce.
Jejich nálada byla slavnostní a většina domů byla ozdobena československými prapory.
Ke konci války němečtí vojáci zaminovali most u mlýna (po odchodu německé armády mělo
dojít k destrukci mostu). Výbušniny odstranil p. Antonín Fiala a p. Jan Prinz ml. K výbuchu
a k žádnému neštěstí tak nedošlo. Protitankové zábrany ve zdejší obci byly brzy odstraněny a dřevo bylo
prodáno.
Ještě před ukončením války byl ve zdejší obci v dubnu tajně sestaven místní národní výbor. Jeho
členové byli: p. Kašpar Frey, Karel Kroupa, Václav Šimeček, František Kovařík, Antonín Fiala,
František Jahoda st., Josef Adámek, Jan Vystrčil a Jakub Vodák. Tento revoluční národní výbor za
předsednictví p. Kašpara Freye převzal 8. května řízení obce.
Dne 19. června zahynuli tragickou smrtí tři vojíni ze zdejší obce kromě pěti jiných při
odstraňování min v kraveckém lese ve Vápenici. Výbuchem miny byli doslovně na kusy roztrháni
desátník Josef Sokol č. 93, vojín Jos. Bartušek č. 100 (poznámka: chybně uvedeno, správně mělo být
č.p. 103) a vojín Ladislav Vodák č. 195. Všichni byli ženatí a zanechali po sobě vdovy a sirotky.
Dne 22. června jim bylo vystrojeno rozloučení se všemi vojenskými poctami a druhého dne měli pohřeb
ve zdejší obci rovněž s vojenskými poctami a poté byli pochováni na zdejším hřbitově. Na místě neštěstí
byl vybudován pěkný památník (Vápenice u Kravska).
Dodatek mimo text z kroniky:
V r. 1960 byl v obci vybudován Památník Osvobození, v něm uložena prsť z Dukly, Lidic
a Terezína. V r. 1970 byl vedle prodejny Jednoty odhalen pomník tří tragicky zahynulých vojáků ČSLA.
výpis z kroniky připravil: Zdeněk Adámek

Sportovní dění v naší obci – fotbal
Přípravka:
Tréninky pokračují každý pátek na hřišti od 16:30. Zveme všechny zájemce ve věku
od 5-10 let, nábor do fotbalu probíhá neustále.
Odehrané zápasy
Hl. Mašůvky - Jaroslavice

Následující zápasy
0:9

31.5. v 09:00 Hl. Mašůvky - Micmanice

hřiště Micmanice

Hl. Mašůvky - Micmanice

0:7

31.5. v 10:00 Hl. Mašůvky - Jaroslavice

hřiště Micmanice

Hl. Mašůvky - Mikulovice

0:10

7.6. v 09:00

Hl. Mašůvky - Šatov B

hřiště Hl. Mašůvky

Hl. Mašůvky - Jevišovice

1:14

7.6. v 10:00

Hl. Mašůvky - Šatov A

hřiště Hl. Mašůvky

Únanov A - Hl. Mašůvky

23:0

Únanov B - Hl. Mašůvky

5:1

Hl. Mašůvky - Suchohrdly A

0:16

Hl. Mašůvky - Suchohrdly B

1:8

Muži:
Odehrané zápasy

Následující zápasy

Grešlové Mýto - Hl. Mašůvky

0:2

31.5. v 16:30 Hl. Mašůvky - Suchohrdly B

Hl. Mašůvky - Slatina

8:0

7.6. v 10:15

Hl. Mašůvky - Konice

3:2

14.6. v 16:30 Hl. Mašůvky - Pavlice

Hl. Mašůvky - Hatě B

4:0

Blížkovice B - Hl. Mašůvky

5:0

Štítary B - Hl. Mašůvky

Zdeněk Žák

Oslavenci v květnu 2015
(od 75ti let výše)

Vodáková Marie – 81 let, čp. 236

Jordánek Josef – 80 let, čp. 239

Illková Marie – 81 let, čp. 106

Gregorová Marie – 77 let, čp. 228

Pikart Vladimír – 91 let, čp. 154

Blahopřejeme!

Ze školních lavic
Vážení čtenáři,
krásné jaro a hodně energie do něj vám přejeme touto cestou my všichni ze školy. I my nyní
potřebujeme řádně zabrat, čeká nás finišování školního roku.
V dubnu 22. jsme zhlédli a užili si koncertování a muzicírování v jídelně školy, kde jsme se sešli
i s mateřskou školou. Následující den pak absolvovali žáci ZŠ poslední lekci dopravní výchovy a získali
průkazy cyklistů. Zvládli cyklistickou jízdu zručnosti i teorii. Z důvodu odpojení elektrické energie
v obci si děti 27. dubna užily ředitelské volno.
28. dubna jsme přijali do mateřské školy 6 dětí, další 2 se nahlásily mimo zápisní den. Celkem
nám jich do MŠ přibude 8. Máme ještě 3 místa volná pro případné zájemce. Rádi bychom opět naplnili
kapacitu MŠ na 46 dětí, jelikož ještě letos máme na tento počet udělenou výjimku.
Na Vranovském Slavíčku získala Lucie Kamarádová 3. místo, Natálie Dokulilová 2. místo
a v kategorii tria tyto dvě žákyně společně se spolužačkou Adélou Dvořákovou 3. místo.
V květnu jsme se zúčastnili obecní akce lampionového průvodu a opékání u velkého ohně
v „Šutrárně“. Myslím, že děti byly velmi spokojené a každou takovou akci vítají, účast byla opravdu
hojná. 10. května byla velmi zdařilá akce na místní faře, kde si děti zazpívaly a pobavily se. Zhlédli
jsme tento rok poslední divadelní představení ve Znojmě.
V budově školy pracujeme na plné obrátky. Vyměňujeme nábytek ve třídách školy. V družině
a obou třídách školky je již hotovo. Ještě nás čekají úpravy kabinetu a sklepa, kam chceme umístit starý
nábytek ze tříd. Ten, který již nepoužijeme, nabízíme k odprodeji. Je umístěn na chodbách školy,
můžete se obracet na p. Bořilovou.
Děkujeme velmi zastupitelům obce za schválení dalších prostředků do školy na výměnu
nábytku. Velice si toho vážíme.
Celý květen jsme směřovali na vystoupení na Den matek, děti vyrobily krásné dárky a paní
učitelky měly plné ruce práce nacvičit krásná představení. 17. května v sále obecního úřadu vystoupily
děti MŠ i ZŠ, účast rodičů byla hojná.
Viděli jste někdy vystoupení jiné školy? Já ano, několik. A mohu vám zodpovědně říct, že
můžeme být pyšni na naše děti a jejich paní učitelky. To ovšem nelze říct o některých rodičích, kteří
nejsou natolik kultivovaní, aby ocenili jejich obětavou práci.
Připadá mi hloupé a nedůstojné napomínat dospělé přede všemi. Bylo by dobře, kdyby si
uvědomili, že pokud jedou děti s námi do divadla, vědí již jak se chovat. Přála bych vám je vidět. Snad
to jednou naučí i vás a vy s nimi budete umět zhlédnout představení a u toho je učit to, co je učíme my...
KULTURNĚ SE CHOVAT A VÁŽIT SI PRÁCE DRUHÉHO.
Mgr. Alena Kratochvílová, ředitelka školy
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