květen
2016
V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
Krásný den, sousedé!
Dubnové počasí si s námi trochu zahrává, ale nenechali jsme se zaskočit.
Nastartovali jsme jarní práce v obci, zmladili jsme některé stromy, začali jsme připravovat
koupaliště, sekat trávu a připravovat akce, které bychom v letošním roce rádi zrealizovali.
Připravujeme výstavbu nových místních komunikací „Na Nivách“, uklízení okolí Mašůvek
pomocí těžké techniky, zejména „Šutrárny“, Čížovek, oblasti za koupalištěm a prostoru u
lesíka nad „Nivami“. Vybudujeme zpoplatněnou mezideponii stavební suti pro naše občany
pod areálem Zemědělského družstva, aby nemuseli jezdit s každou troškou stavební suti
až někam na skládku. Tato mezideponie však nebude určena pro skládku velkých
množství a bude řízená. Do oploceného pozemku bude vstup pouze po dohodě
s Obecním úřadem. Snad nám to pomůže v tom, že lidé nebudou neustále sypat odpady
v okolí obce. A to nejen stavební suť. Stále dokola uklízíme prostor vodoteče v Čížovkách,
kam nám nezodpovědní lidé opakovaně sypou odpady ze stavby i z domů (matrace,
igelity, plastový odpad). Proč?? Máme přece dostatečně fungující systém sběru a umístění
všech odpadů. Je to jen otázka slušnosti a odpovědnosti. Ale k příjemnějším věcem.
Zatím víme, že nám byly přiznány dotace z programů Jihomoravského kraje na
Opravu Hasičské zbrojnice – 100 000,- Kč, na opravu a vybavení knihovny – 44 000,- Kč,
ve spojení s Tělocvičnou jednotou Sokol Hluboké Mašůvky nám bylo schváleno od JMK
200 000,- Kč na opravy kabin na fotbalovém hřišti. Bohužel nevyšla žádost o dotaci na
sportoviště za školou, kde jsme dotaci nedostali, protože jsme nezískali dostatečný počet
bodů v hodnocení. Žadatelů bylo také veliké množství. Čekáme na schválení dotace na
údržbu cyklostezek v okolí obce a na příspěvek na opravu hasičského praporu. Tyto ještě
nebyly projednány v orgánech JMK.
V průběhu dubna proběhla částečná rekonstrukce sálu kulturního domu. Budovalo
se obložení a opravoval elektrický rozvod. Tímto chci poděkovat firmě Jiřího Tondla a
panu Zdeňku Kollnerovi za rychlé provedení prací a ukončení prací před dohodnutým
termínem. Vše vyvrcholilo v pátek 22.dubna zdařilou akcí, pořádanou v rekonstruovaném
kulturním domě „Za archeologií a vínem“.
Jsem velice rád, že Mašůváci zase našli cestu do společnosti a že se nám daří
připravovat pro vás akce, které rádi navštěvujete. Těším se na další setkání s hojnou
účastí a budeme se snažit, abychom připravili akce pro vás a vaše děti zajímavé a
atraktivní.

Velkou skupinu lidí zajímá situace okolo možnosti měření „vody na zalévání“, která
neproteče kanalizací. Ujišťuji vás, že na vyřešení situace usilovně pracujeme a do konce
května se nám snad podaří vytvořit a schválit patřičnou vyhlášku.
Přeji všem krásný jarní čas a těším se na viděnou na plánovaných setkáních
v následujícím období.
Váš starosta

Čarodějnická stezka a oheň
TJ Sokol Hluboké Mašůvky ve spolupráci s Obcí Hluboké Mašůvky pořádají v sobotu
30.dubna 2016 ČARODĚJNICE. Akce začíná v 17 hodin u dětského
hřiště vedle hasičárny, odkud se děti v doprovodu rodičů postupně
vydají čarodějnickou stezkou na fotbalové hřiště.
Na čarodějnické stezce budou plnit úkoly, za jejichž splnění je
čeká na konci trasy odměna. Kdo nebude chtít absolvovat stezku, může
přijít přímo na fotbalové hřiště, kde bude v 19 hodin zapálena vatra
s čarodějnicí. Pro děti bude připraven menší oheň, kde si můžou opéct
špekáčky, které dostanou za projití stezky. Občerstvení zajištěno. V
případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
Pořádá TJ Sokol Hluboké Mašůvky

Přednáška o bylinkách a mastičkách
V úterý 3.května od 17 hodin se v sále kulturního domu uskuteční přednáška o bylinkách a
mastičkách na potlačení bolesti pohybového aparátu člověka. Přednášející lázeňský letor:
Karel Štenbaur, spolupracovník farmacie Biomedika Praha. Tužku, papír na poznámky a
dobrou náladu s sebou. Předpokládaná délka asi 90 minut. Akce je zdarma a není
prodejní. Všichni zájemci o danou problematiku jsou srdečně zváni.
Pořádá Karel Štenbaur

Silniční cyklistický závod Evropa
Vážení občané,
v sobotu 7.května bude naší obcí procházet trasa cyklistického závodu. Start se
uskuteční v 11,00 hodin ve Znojmě. Naší obcí bude cyklistický peloton a jednotliví
účastníci projíždět přibližně od 14,00 do 14,30 hodin. Čelo pelotonu označuje
doprovodné vozidlo a motocykly. Ukončení závodu opět označuje sběrné označené
vozidlo. Trasa je vedena po hlavní komunikaci a v průběhu průjezdu b ude krátkodobě
omezen provoz na hlavní komunikaci. Cíl cca 1500 m před
příměstskou částí Přímětice – 14,25 hodin.
Z důvodu zajištění bezpečnosti cyklistů a dalších účastníků
silničního provozu vás žádáme o zvýšený dohled nad dětmi a
domácím zvířectvem. Respektujte laskavě pokynů pořadatelského
sboru dobrovolných hasičů a příslušníků Policie ČR.
Pořádá Cyklo Klub Kučera Znojmo

Oslavenci v květnu 2016
(od 75ti let výše)
Vodáková Marie, 82 let, č.p. 236
Illková Marie, 82 let, č.p. 106
Valášek Jan, 75 let, č.p. 232
Jordánek Josef, 81 let, č.p. 239
Gregorová Marie, 78 let, č.p. 228

Blahopřejeme!!
Den matek v kulturním sále
V neděli 8.května od 14 hodin oslavíme v sále kulturního domu
Den matek. Vystoupí žáci základní a mateřské školy. Jste srdečně zváni.

Mašůvecký majáles
Všechny zájemce srdečně zveme na již tradiční
majálesový průvod obcí, který se koná v pátek 13.května v 18
hodin, kdy se sejdeme na Mariánském náměstí a společně se
vydáme Svatoňovcem do “Šutrárny”, kde bude připravena vatra,
oheň na opekání a občerstvení. Večerní program nám spestří country vystoupení taneční
skupiny Singles.
Nejmenší účastníky vyzýváme, ať si nejen zpáteční cestu osvětlí lampiónem.

Poznáváme okolí: U Huberta
Letos již podruhé Vás zveme na společnou vycházku. Tentokrát se podíváme
k rybníku U Huberta a cestou stihneme navštívit i Černínský obrázek. Vycházka se
uskuteční v sobotu 21.5. od 10 hodin. Sraz již tradičně u dětského hřiště
u hasičárny. Přijďte si to i tentokrát s námi užít.
Pořádá Josef Buršovský a Radim Trejba

Historické foto ze stejné vycházky z cca 50-60 léta

Historické okénko: Ctibor Čermák
V následujících dnech uplyne 90 roků od narození Ctibora Čermáka, znojemského rodáka,
člena Junáka, partyzána, který položil život v boji proti německým okupantům. Jeho
jménem je nazvána ve Znojmě ulice vedoucí z nám. Republiky na Mariánské náměstí. Na
školní budově v Hlubokých Mašůvkách jej připomíná pamětní deska.
Ctibor Čermák se narodil 6. května 1926 ve Znojmě. Zde také navštěvoval českou
měšťanskou školu. Po mnichovském diktátu byla v říjnu 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, kam
pak 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 ze Znojma docházeli do měšťanské školy v Hlubokých Mašůvkách,
byl 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, u Makové přešel tajně hranice a přihlásil se k bojovníkům povstání. Po
potlačení povstání přešel do Beskyd, kde se přidal 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
padákem až na okraj obce Kateřinice a tam se dostala do rukou Němcům. Boris, jak byl
mezi svými druhy Ctibor Čermák nazýván, dostal úkol zajistit chybějící vysílačku. Vydal se
do Kateřinic, v kanceláři obecního úřadu odzbrojil přítomného vojáka a žádal o vydání
vysílačky. Uvěřil jeho tvrzení, že ji jiný voják už 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 účast lidu Borisovy ostatky uloženy na hřbitově v Ratiboři. Na jeho prostém
pomníku, o který je stále vzorně pečováno, 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.
Z iniciativy býv. ředitele měšťanské školy v Hlubokých Mašůvkách Františka Jandy byla
na zdejší škole v roce 1959 odhalena Ctiboru Čermákovi pamětní deska.
Pokračování v dalším čísle, připravil Zdeněk Adámek

Střípky informací z hasičárny
Hasičskou zbrojnici jsme nechali vymalovat a koupili do ní nové skříňky na
náhradní díly. Zažádali jsme o dotace na zateplení a nová vrata. Dále
čekáme na schválení dotace na renovaci našeho župního praporu z roku
1933.
V nebližší době nás čeká 8.5.2016 hasičská pouť sv. Floriána, dne
14.5.2016 okrsková soutěž „O pohár starosty města Znojma“ v Mramoticích. Dne
26.června se bude konat soutěž „O pohár starosty Hlubokých Mašůvek“ a oslava Dne dětí.
Uvidíme, zda se nám povede nábor mladých hasičů a červencová pouťová zábava.
O každé akci budete včas informováni.
SDH Hluboké Mašůvky

Z obecní knihovny
Co nového v knihovně?
Máme za sebou "svátek" knih, resp. Březen - měsíc knihy a čtenářů a nyní i
Světový den knihy a autorských práv, který připadá na 23.dubna - v rámci této akce jsme v
knihovně přivítali naše nejmenší čtenáře. A jaké jsou další akce, které se týkají knih? Je
to například 2. dubna Mezinárodní den dětské knihy (den výročí narození Hanse
Christiana Andersena), Týden knihoven, který připadá na první týden v říjnu, Den pro
dětskou knihu - poslední neděle před adventem a v neposlední řadě projekty na podporu
čtenářství - Celé Česko čte dětem, kampaň Rosteme s knihou nebo Už jsem čtenář kniha pro prvňáčka. Doufáme, že si v tuto dobu uděláte čas na nějakou krásnou knihu a
třeba i návštěvu naší knihovny.
Jak jsme vám psali v předchozím zpravodaji, obec zažádala pro knihovnu o 2
dotační tituly - na nové regálové vybavení a na získání knihovního systému elektronické
evidence knih - u obou žádostí jsme uspěli a dotace byly pro naši knihovnu schváleny.
Doufáme, že se brzy budeme moci pustit do práce...
Připravila Martina Vaněčková

Ze školních lavic
Vážení čtenáři,
duben nám přinesl hned první den aprílový. No, žáci dostali
aprílové pětky do žákovských knížek, předvedli aprílové žertíky po
celé škole. Podívejte se na náš web.
6.4. byl kurz enkaustiky-žehlené obrázky voskem, obrázky jsou
také na stránkách, moc se nám to líbilo. Hned další týden 12.4. jsme besedovali nad
knížkami v knihovně, a to školka a první třída. Ostatní školáci jeli pak na besedu do
knihovny 20.dubna do Znojma. 13.dubna proběhly třídní schůzky, kterým předcházela
pedagogická rada. 20.dubna jsme zapsali do MŠ 8 dětí, na příští rok tedy bude asi 26 až
28 dětí, podle toho, kolik dětí bude mít odklad školní docházky. 21. byla lekce dopravní
výchovy, na 2.6. si školáci nachystají jízdní kola na jízdu zručnosti. Divadlo se nám z 28.
překládá na 29.dubna, jelikož ve Znojmě nepůjde elektřina.
Z dalších akcí, které chystáme, bych ráda připomněla 23.5. focení tříd, 20.5. výlet
školky, 14.6. výlet školy. V červnu tradiční akce jako kino, 9.6. olympiáda v Kravsku, 10.6.
noc kostelů. Samozřejmě se uvidíme 8.května na Dni matek
v sále u vystoupení školy i školky. Těšíme se na Vás.
Mgr. Alena Kratochvílová, ředitelka

Sportovní dění v naší obci: fotbal
Fotbalová přípravka: Zveme všechny zájemce ve věku od 5-10 let, nábor do fotbalu
probíhá neustále. Tréninky probíhají každou středu od 17 hodin a každý pátek od 16,30
hodin.
Odehrané zápasy starší přípravky:

Následující zápasy starší přípravky:

FK Znojmo – Hl. Mašůvky 10:1

Hl.Mašůvky – Mikulovice 30.4. 10:00 v Únanově

Dobšice – Hl. Mašůvky 10:2

Hl.Mašůvky – Jevišovice 30.4. 11:00 v Únanově

Hl.Mašůvky – Přímětice 1:10

Hl.Mašůvky – FK Znojmo 7.5. 10:00 v Únanově

Hl.Mašůvky – Mramotice/Olbram. 0:3

Hl.Mašůvky – Dobšice 7.5. 11:00 v Únanově

Hl.Mašůvky – Šatov 0:19
Hl.Mašůvky – Hatě 0:8
Vranov – Hl.Mašůvky 7:2
Blížkovice – Hl.Mašůvky 11:1

Turnaj starší přípravky v Hlubokých Mašůvkách se odehraje v neděli 15.5.2016
od 10 hodin na fotbalovém hřišti s programem:
10:00 Hl.Mašůvky – Přímětice
10:00 Únanov – Mramotice/Olbramkostel
11:00 Únanov – Přímětice
11:00 Hl.Mašůvky – Mramotice/Olbramkostel
Odehrané zápasy mladší přípravky:

Následující zápasy mladší přípravky:

Moravský Krumlov – Hl.Mašůvky 7:1

Štítary – Hl.Mašůvky 7.5. 9:00 v Blížkovicích

FK Znojmo C – Hl.Mašůvky 11:2

Blížkovice – Hl.Mašůvky 7.5. 10:00 v Blížkovicích

Hl.Mašůvky – FK Znojmo A 5:10

Hl.Mašůvky – Hatě 15.5. 13:50 v Příměticích

Hl.Mašůvky – FK Znojmo B 3:8

Hl.Mašůvky – SC Znojmo 15.5. 14:45 v Příměticích

Turnaj mladší přípravky v Hlubokých Mašůvkách se odehraje v neděli 1.5.2016
od 10 hodin na fotbalovém hřišti s programem:
10:00 Hl.Mašůvky – Dobšice
10:00 Přímětice – Tasovice
11:00 Přímětice – Dobšice
11:00 Hl.Mašůvky – Tasovice
Muži:
Odehrané zápasy:

Následující zápasy:

Hl.Mašůvky – Hatě 0:6

Hl.Mašůvky – Jevišovice B neděle 1.5. 16:30

Přímětice B – Hl.Mašůvky 5:0

Prosiměřice – Hl.Mašůvky sobota 7.5. 16:30

Hl.Mašůvky – Micmanice 2:3

Hl.Mašůvky – Slup neděle 15.5. 16:30

Mramotice – Hl.Mašůvky 5:0
Suchohrdly – Hl.Mašůvky 3:0

Srdečně zveme na naše domácí zápasy!
Zdeněk Žák
Vaše podněty a dotazy můžete zasílat na email: zpravodaj@hlubokemasuvky.cz
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