2011 - VI. SPOLEČENSKÝ A KULTURNÍ ŽIVOT
1. Hasičský ples
V sobotu 22. ledna ve 20 hodin byl v kulturním domě slavnostně zahájen tradiční
hasičský ples. K tanci a poslechu hrála hudební skupina FREE BAND, vstupné bylo 100 Kč,
účast byla 145 osob.
Jak je již v posledních letech obvyklé, byla opět připravena bohatá tombola, v níž bylo
celkem 73 cen, např. televizor, digitální fotoaparát, plastové okno, příklepová vrtačka,
přímočará pila, žehlička, varná konvice, radiobudík, žehlící prkno, sady skleniček, poukazy na
odběr dřeva, dorty, víno, multipack piva, pytle pšenice, živá zvířata: beránek, králíci, kačena a
jiné ceny.
Bylo prodáno celkem 720 losů po 20 Kč.
2. Dětský karneval
Sdružení rodičů a přátel školy uspořádalo v neděli 6. března ve 14,00 hodin v sále
kulturního domu dětský karneval. Účinkovali Aleš a Zuzka Zemanovi z Brna. Vstupné bylo
pro dospělé 20 Kč, děti měly vstup zdarma. Byla připravena bohatá tombola.
3. Masopust
Letošní masopustního průvodu po obci se v sobotu dne 12. března zúčastnilo 33 maškar.
Doprovázela je kapela Minet.
Za masky byli:
Bagár Martin
Pikartová Marie
Brázda Jiří
Pikartová Táňa
Brázda Pavel
Pospíchal Ladislav
Brázdová Pavla
Sabol Josef
Brázdová Vendula
Řiháček Patrik
Dvořák Jiří ml.
Salát Petr
Dvořák Jiří st.
Sklenář Marcel
Dvořáková Emílie
Sklenářová Markéta
Drozd Stanislav
Tašlmar Miroslav
Kamarád Pavel
Tomek Ladislav
Kazdera Radek
Trejba Radim
Kulhánek Libor
Vrána Václav ml.
Kulhánková Marcela
Vránová Pavlína
Meluš Štefan
Zivčák Petr
Nevím Patrik
Radek ???
Petrželková Pavla
Rakušan ???
Pikartová Jana
Výběrčími byli: Vladimír Drozd st., Pikart František, Přichystalová Markéta.
Po mnohaleté přestávce se letos opět konala večerní masopustní zábava, která byla
rovněž hojně navštívena. K tanci hráli Nováci, vstupné bylo 50 Kč, masky zdarma.
4. Vítání občánků
V neděli 27. března ve 14,00 hodin zahájila předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti
Jitka Sabolová slavnost přivítání nových občánků. Slavnostní projev přednesl starosta ing. Jiří
Malec. Poté přednesli žáci školy báseň, rodiče provedli zápis do pamětní knihy a převzali
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květinu a hračky pro svoje děti. K blahopřání se připojil proslovem také místní farář P. Miloslav
Čamek, který rovněž rodičům předal upomínkový dárek.
Mezi nové občany byli přivítáni:
Martina Kamarádová
Vojtěch Procházka
Martin Páleník
Jan Bořil
Laura Trejbová
Samuel Frič
Všichni rodiče obdrželi dodatečně několik fotografií z této slavnosti.
5. Pálení čarodějnic
Na sobotu 30. dubna připravilo několik rodičů tradiční "pálení čarodějnic". Vzhledem
k tomu, že přišla bouře s deštěm, sešlo se u koupaliště jen málo účastníků.
6. Svátek matek
V neděli 7. května ve 14 hodin se v sále kulturního domu konala oslava Svátku matek.
Přítomným ženám blahopřál k jejich svátku starosta ing. Jiří Malec, v kulturním pořadu
vstoupily děti mateřské a základní školy.
7. Den dětí
Rodičovské sdružení ve spolupráci se sponzory připravilo na neděli 5. června oslavu
Dne dětí. Nejdříve se účastníci shromáždili na cvičišti před areálem koupaliště, kde manželé
Kolesovi předvedli ukázku výcviku psů. Patří mezi zkušené chovatele, kteří jsou držiteli mnoha
cen z různých soutěží.
Na prostranství u koupaliště plnily děti na stanovištích soutěžní úkoly a za to obdržely
různé sladkosti. Na závěr si děti opekly špekáčky. První otužilci se mohli vykoupat, protože
bazén byl již částečně napuštěn vodou.
Setkání se zúčastnilo asi 120 dětí a dospělých.
8. O pohár starosty
V sobotu 25. června se na louce před koupalištěm konala soutěž v požárním sportu „O
pohár starosty“.
Zúčastnilo se osm družstev mužů a jedno družstvo žen. Požární útok probíhal dvoukolově, pro
umístění byl započítán lepší čas z obou kol.
Muži:
Celkové pořadí:
1. Černín
19:52
pohár
2. Hluboké Mašůvky – A
23:18
pohár
3. Pavlice
23:68
pohár
4. Šatov
24:38
5. Slatina
24:66
6. Olbramkostel
25:38
7. Hluboké Mašůvky B
31:21
8. Lesná
Neplatný pokus
Ženy:
1. Slatina
36:68
pohár
Poháry oceněným družstvům předal starosta obce ing. Jiří Malec.
9. Poutní zábava
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Poutní zábava se konala po dva dny. V pátek 1. července hrála hudební skupina
KRAKEN a v sobotu 2. července skupina FREEBAND.
10. Loutkové divadlo
Dne 16. srpna zavítali do naší obce členové divadla XAVER PRAHA, kteří v 17 hodin
sehráli na Mariánském náměstí na trávníku pod lipami pohádku „O kašpárkovi“. Vstupné
bylo dobrovolné.
Jednalo se o kočující soubor – tří loutkoherců – kteří s vozíčkem naloženým loutkami –
kulisami – objížděli obce a sehráli zde loutkové divadlo. Předešlý den hráli představení
v Únanově.
Zúčastnilo se asi třicet dětí.
)
11. Vítání občánků
V letošním roce se v neděli 18. září ve 14,30 hod. konalo již podruhé vítání občánků.
Slavnostní setkání rodin s dětmi zahájila předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti Jitka
Sabolová, žáci zdejší školy David Raputa a Kristýna Řeřuchová přednesli básně. Proslov
pronesl starosta ing. Jiří Malec a přítomné pozdravil také zdejší farář P. Miloslav Čamek.
Rodičům dětí pak předali upomínkové předměty a všichni byli pozváni na malé občerstvení.
Novými občánky naší obce se stali:
Anna Dvořáková
Kamil Krejčí
Aneta Radkovská
Karolína Jourová
Timea Ryšavá
12. Posvícení
Naše císařské posvícení probíhá každoročně podle již vžitého pořadu. Ve čtvrtek
navštíví společně hoši děvčata, která se rozhodla, že budou zavádět. V pátek odpoledne chlapci
za pomoci zaměstnanců obce porazí smrk a připraví jej na odvoz. V sobotu dopoledne je smrk
obecním traktorem přivezen k Lázeňskému hostinci, kde jej děvčata nazdobí papírovými
pentlemi. Odpoledne je smrk - "mája" - vztyčen uprostřed tanečního parketu před hostincem.
Chlapci umístní opentlené malé smrčky ke vchodu Lázeňského hostince, k pohostinství Sklípek
a ke kostelu. Večer se koná v sále kulturního domu posvícenská zábava.
V neděli ráno se sejdou dívky u stárkové, kam pro ně přijdou s hudbou chlapci. Společně
pak odcházejí do kostela, kde se zúčastní mše. Po bohoslužbách pod májí zatančí několik
tanečků a
obcházejí všechny domácnosti v obci, aby občany a posvícenské hosty pozvali na odpolední
setkání pod májí. Protože obec se v posledních letech značně rozrostla, začíná odpolední setkání
až kolem 16. hodiny. Zahájí je veršovaným proslovem družba (nebo někdo ze zavádějících),
připíjí na zdraví představitelům veřejného života obce, připomene různé zajímavé události a
trapasy, které se staly občanům. Letos se tohoto úkolu již podruhé ujal Luděk Kudláček.
Následuje sólový tanec stárka se stárkovou, postupně se přidávají další zavádějící dvojice a
nakonec i další tanečníci.
V letošním roce neměl nikdo z občanů zájem o funkci družby, takže se této úlohy zhostil
starosta ing. Jiří Malec, který s mladými absolvoval celý program posvícení včetně pochůzky
po obci. Počasí po celé posvícení bylo letos velmi příznivé.
Družba:
Ing. Jiří Malec, starosta
Stárek: Marcel Sklenář
Tomáš Bulín

Stárková:
Lucie Sedláčková
Tereza Němečková
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Patrik Řiháček
Josef Veselý
Tomáš Krejčí
Patrik Nevím
Štefan Meluš
Lukáš Jelínek
Martin Kroupa
Ing. Josef Stehlík
Jakub Krainer
Antonín Procházka
Luděk Koláček

Monika Tašlmarová
Nikola Mandátová
Jana Tůmová
Martina Boudná
Aneta Jelínková
Andrea Krasekerová
Edita Tůmová
Lucie Navrátilová
Hana Kamarádová
Romana Štěpanovská
Ivana Koláčková

Tradiční posvícenské povídání přednesl Luděk Koláček:
Vítám, zdravím, možná naštvu,
však na každém šprochu
přece je pravdy trochu.
Jak už to chodí v té naší době,
něco se hodí, něco je ke škodě,
ať už se někdo snad zlobí,
možná někomu se to zase hodí.
Třeba se někdo snaží,
ale více je to přece jen k pláči,
ale za co se omlouvat snad,
přece co řešit, radši se smát.
Májka je zelená,
fáborky barevné,
lidská blbost věčná,
drby a posvícení nesmrtelné.
Tak občané mašůvečtí milí,
zastavte se tady na malou chvíli.
Já zvěstuju trošku vám,
co prý se stalo a jak se to mělo stát..........
*
Ať žije náš pan farář,
věru má to s námi těžké,
opravený kostel zvítězil v soutěži lehce,
ale do kostela nás dostane těžce.
*
Ať žije náš pan kronikář,
že ho máme rádi,
tak do kroniky jistě zmínku o nás zařadí.
Vždyť dnes to tu tady žije
a už je tu zase kousek historie jisté.
*
Ať žijí místní konšelé,
co se netváří moc pěkně vesele,
že možná starostí mají dost,
střídají tam věčně všichni svůj post.
Tak ať se ukážou snad víc ještě,
ať nezůstane památkou vlády jejich
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jen to rádoby dětské hřiště.
*
Ať žije ta naše rada obecní,
co peníze věčně nemá
a na občany je proto rázná.
Netuší ale, že především zásluhou jejich
je obecní pokladna prázdná.
*
Ať žije i ten pán a soudruh v jednom,
co se vlastně mluví teď často o něm jenom,
chvíli si hrál na ctnostného zastupitele
a záhy odešel z postu velmi, ale velmi rychle.
dále zásuvku v kostele opravit prý nemohl,
ale zato pro vykoupení kříž u lípy postavit pomohl.
*
Ať žije ta naše jedinečná účetní a sekretářka,
co na ni neplatí žádná přetvářka
a vždy nás přivítá vesele,
hlavně pokud jí do obecní kasy něco přineseme.
*
Ať žije i ta naše budova Obecního úřadu,
že se chlubí svou obnovou,
ale dostavění kanalizace
to spíš zůstává nedostižným snem zase.
*
Ať žije i to skvělé školství tady.
Jen škoda, že si nikdo nevěděl rady
se spoustou pokladů ve škole,
tak radši všechno skončilo v haldě na vlečce.
Ať si tedy uvědomí, kdo se nepoučí z minulosti,
těžko se mu bude dařit v budoucnosti.
*
Na zdraví stárkové a stárka,
že jsou tak spolehliví a milí,
že všechno si sami zařídit museli,
protože pomoci od zodpovědných se jen těžko dočkali.
Tak ať si dneska každý užije.
Ať žijí mládenci, družičky, Máca i Lucie,
protože bez nich by vymizela tahle tradice.
*
Na zdraví těm mládencům,
kteří zvát děvčata chodili
a stárkové zahradu
za odměnu pozvraceli.
*
Na zdraví té slečny,
která hospodu navštěvuje
a na požádání prsa ukazuje.
*
Na zdraví i těm občanům z nové části,
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co se základům hygieny a chování asi dosud nenaučili.
Někdo si chce na KOBRU 11 hrát,
Jiný zkouší alwaysky do záchodu splachovat.
*
Ať žije chodníček ke hřbitovu,
cestička se k němu vine,
nikdo však neví,
jak dlouho tam bude.
Přejme, ať pod ním ty spodní vody
nezanechají na jaře žádné škody.
*
Na zdraví i tomu pánovi,
co v minulosti náboženství dětem zakazoval
a po převratu farářům mikrofon přidržoval.
*
Ať žije také ten náš občan,
který se nad kamarády často slituje,
u sebe je doma ubytuje
a po čase toho jen a jen lituje.
*
Možná se na někoho zapomnělo,
možná i schválně opomnělo.
Co naplat, nastal čas rozloučení.
Všem přejeme lásku a pevné zdraví
a snad příští rok zase tady pod májí
se všemi se snad sejdeme
a znovu se tady zasmějeme.
Vyúčtování posvícení
Příjmy:
16.10. - Taneční zábava, vstupné
6 940,- Kč
17.10. – Vybráno při pochůzce po obci
15 600,Poplatek za užívání veřejného prostranství
300,Celkem......................................................................22 840,- Kč
Výdaje
Rozmarýny
1 050,- Kč
16.10. – Hudba Habakuk
10 000,17.10. – Hudba Skaláci
15 000,Krepový papír
455,Květiny na věnec
270,Autojeřáb – stavba máje
2 220,Víno
2 450,Lázeňský hostinec – občerstvení hudby
2 255,Celkem ..................................................................... 33 700,- Kč
Náklady obce celkem ..............................................10 860,- Kč
13. Hubertská zábava
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V sobotu 12. listopadu uspořádalo Myslivecké sdružení HÁJEK „hubertskou zábavu“,
při níž hrála hudební skupina FREE BAND. Stejně jako v minulých letech byla připravena
bohatá tombola, mezi oblíbenými výhrami byla slovená zvěřina. Hlavními cenami byly: prase,
divočák, srna, srnče, živé sele, 4 zajíci, 34 bažantů, tolstolobik, kapr, dorty, 2 pytle obilí aj.
Akci členové mysliveckého sdružení pečlivě připravili, ale v letošním roce byla proti
dřívějšku slabší účast.
14. Beseda se seniory
Na neděli 20. listopadu byli všichni senioři pozváni na besedu, která se od 14,30 hodin
konala v sále kulturního domu. Nejdříve starosta ing. Jiří Malec seznámil přítomné se všemi
hlavními událostmi v naší obci a různými zajímavými údaji o životě našich občanů.
V kulturním pořadu vystoupili žáci Základní školy a k poslechu i tanci zahrál na elektrofonické
klávesy ing. Jiří Šíša ze Znojma.
Besedy se zúčastnilo asi sedmdesát seniorů, kteří obdrželi občerstvení: pivo, limonády,
kávu, dva chlebíčky a dva zákusky.
15. Zástěrková
V sobotu 26. listopadu se v sále kulturního domu konala tradiční zástěrková taneční
zábava, kterou zahájila mládež ve dvojicích, jak spolu zaváděli o posvícení.
Pořadatelé připravili pro účastníky tombolu, ve velké tombole byly losy po 15 Kč, mezi
výhrami byly 4 dorty, posvícenská máj, dárkové balíčky aj. Hrála hudební skupina FREE
BAND. Účast byla slabá, kromě zavádějící mládeže bylo přítomno jen 51 osob.
16. Otevření discoclubu
16. prosince byly po náročných úpravách budovy č.p. 120 otevřen v těchto prostorách
Music Club Boomerang. Tento nový hudební stánek patří k největším v regionu. Má tři sály,
v nichž se mohou střídat různé hudební žánry. Největší sál bude využíván pro diskotékový styl
a hitparády hudebních novinek, ve druhém se počítá s rockovou muzikou a třetí je určen
alternativním klubovým akcím. Provozovatelé mají v záměru zvát na akce kapely a muzikanty
z regionu, každý pátek bude hrát živá hudba.
V každém ze tří sálů budou mít návštěvníci k dispozici bar s jinou nabídkou nápojů,
kávy, piva, koktejlů, likérů. Zajímavostí je tzv. led osvětlení podlahy, stěn a stropu.
Pro účastníky pořádaných akcí je zajištěna zdarma doprava zvláštním autobusem ze
Znojma se zastávkami u hotelu Dukla, na Mariánském náměstí a v Příměticích.
V plánu mají provozovatelé pořízení bowlingu a otevření pizzerie.
17. Akce pořádané na letišti MODEL CITY
Setkání modelářů - Helislet
Ve dnech 3. až 5. června se na letišti MODEL CITY konalo setkání modelářů – pilotů
s ukázkami klasické i akrobatické pilotáže.
Soutěž větroňů - GPS Eurocup
Ve dnech 16. a 17. července se konalo mezinárodní setkání pilotů z Německa,
Švýcarska, Itálie a České republiky. Soutěžili v bezmotorovém létání GPS Triangl – let po
trojúhelníků o obvodu 2,4 km podle satelitní navigace.
Aircombat akce Sahara
23. a 24. července se konala na modelářském letišti akce Sahara – vzdušný souboj
historických modelů z první a druhé světové války. V souboji, který trvá sedm minut, je úkolem
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odseknout co nejvíce stuh tažených modely soupeřů, ochrana vlastní stuhy a dosažení co
nejlepšího času.
Mojehobby
30. a 31. července se konal 7. ročník setkání Mojehobby, kterého se zúčastnili modeláři
a jejich příznivci.
Mezinárodní soutěž European Xtreme Flight, Championships 2011
Nejlepší piloti leteckých modelů v extrémní akrobacii se sešli od pátku do neděle 12. –
14. srpna na modelářském letišti, kde se konala mezinárodní soutěž obřích modelů letadel.
K vidění byly modely letadel s rozpětím přes tři metry řízené špičkovými modeláři, kteří létali
volné akrobatické sestavy synchronně na hudbu, připomínající krasobruslení ve vzduchu.
Přítomno bylo 40 pilotů z 12 států, např. z Itálie, Francie, Španělska, Velké Británie a dalších
evropských zemí, z Izraele a dokonce až z Jihoafrické republiky nebo z Japonska.
Tato soutěž, jedna z největších na světě, se koná v Evropě jednou za dva roky, a to pouze
v České republice.
Jets Over
19. - 21. srpna se konala mezinárodní soutěž leteckých modelářů v etrémní akrobacii.
Evropského šampionátu se zúčastnilo 40 nejlepších pilotů z dvanácti států.
Ligové závody v paraglidingu
23. a 24. září se konaly ligové závody v motorovém paraglidingu.
Indian Summer
15. a 16. října se konalo setkání pilotů všech kategorií bez omezení, spojené s beraními
hody.
Drakiáda rádia Blaník
V sobotu 22. října se za pěkného podzimního počasí konala Drakiáda rádia Blaník.
Aircombat akce Sibiř
Tato akce se konala 5. a 6. listopadu od 9 hodin.
18. Výroční členská schůze SDH
V pátek 2. prosince v 19,00 hodin se v Lázeňském hostinci konala výroční členská
schůze s obvyklým programem: Zahájení – Zpráva o činnosti – Zpráva o hospodaření –
Rozprava – Usnesení – Závěr. Schůze se zúčastnil také starosta obce ing. Jiří Malec.
Ve zprávě o činnosti byly připomenuty pořádané akce. V letošním roce to byly: 22.
ledna - hasičský ples, 6. března – masopustní průvod po obci a večerní merenda, 1. května –
hasičská pouť, 8. května – zájezd do Rakouska, 25. června – soutěž O pohár starosty, červen –
brigáda na úklid poutního areálu, dále účast veteránů nebo mladých hasičů na pohárových
soutěžích v Olbramkostele, v Rozkoši, ve Slatině, v Černíně, v Havraníkách a v Lesné, další
akcí byla 2. července poutní zábava. Problémem byla skutečnost, že hasičský sbor nemá
pojízdné vlastní vozidlo (auto AVIA je bez STK), veškeré náklady na činnost platí z pokladny
SDH.
Dále byl projednán návrh plánu činnosti na rok 2012.
Sbor dobrovolných hasičů má tyto členy:
1. Bagár Martin
24. Pikart Dušan st.
2. Bořil Josef
25. Pikart Dušan ml.
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3. Bořil Vojtěch
4. Brázda Josef st.
5. Brázda Josef ml.
6. Brázda Pavel
7. Daňhel Jan
8. Drozd Stanislav
9. Drozd Vladimír st.
10. Drozd Vladimír ml.
11. Dvořák Jiří
12. Grois Lukáš
13. Hasman Karel
14. Hašek Pavel
15. Kamarád Josef
16. Kamarád Pavel st.
17. Kamarád Pavel ml.
18. Karl František
19. Kazdera Radek
20. Mandátová Alena
21. Nevím Patrik
22. Petrželka Josef
23. Petrželka Miroslav

26. Pikart František
27.Přichystal Jan
28. Přichystal Luděk
29. Přichystalová Markéta
30. Radnický Lukáš
31. Rozporka Pavel
32. Rozporková Dagmar
33. Řiháček Patrik
34. Salát Rostislav
35. Sklenář Marcel
36. Tomášek Jan
37. Tomek Ladislav
38. Tomková Stanislava
39. Trejbal Radim
40. Vaněk Ladislav st.
41. Vaněk Ladislav ml.
42. Vaňková Iva
43. Veselý Josef
44. Veselý Robert
45. Zivčák Petr
46. Žáková Kateřina

19. Přehled kulturních a společenských akcí konaných v roce 2011
22.1. Hasičský ples
SDH
20.2. Přednáška Fr. Lízny: Pouť místo uzdravení
FÚ
6.3. Dětský karneval
SRPŠ
12.3. Masopust
SDH
27.3. Vítání občánků
Obec, SPOZ
30.4. Pálení čarodějnic
Rodiče
7.5. Svátek matek
Obec, MŠ, ZŠ
5.6. Den dětí
Rodičovské
sdružení
25.6. Soutěž O pohár starosty
Pbec, SDH
1.7. Poutní zábava
Kraken
2.7. Poutní zábava
SDH
16.8. Loutkové představení
Xaver Praha
18.9. Vítání občánků
Obec, SPOZ
14.10. Taneční zábava
KRAKEN
15.10. Posvícenská taneční zábava – HABAKUK
Mládež, Obec
16.10. Posvícení - SKALÁCI
Mládež, Obec
22.10. Drakiáda
Model City
12.11. Hubertská zábava
MS Hájek
20.11. Beseda s důchodci
Obec
26.11. Zástěrková
Mládež
2.12. Výroční členská schůze SDH
SDH
20. Obecní knihovna
Přemístění Obecní knihovny
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Podle rozhodnutí obecního zastupitelstva byla v letošním roce Obecní knihovna
přemístěna z budovy hasičské zbrojnice do budovy školy.
V měsíci srpnu vystěhovala škola zařízení části kabinetu v prvním poschodí budovy a
byly provedeny potřebné úpravy: do místnosti o rozměrech 3,4 m x 7,1 m byl vybourán otvor
pro vstupní dveře, byly opraveny a vymalovány stěny, položena podlahová krytina, dodatečně
byl upraven přívod elektřiny a připojení počítače. Spolu s knihami sem byly přemístěny také
stojany pro umístění knih.
V souvislosti s přesunem knihovny připomeňme si její historii:
V r. 1861 založil farář P. František Poimon "knihovnu školní a pro lid". Již z názvu je
zřejmé, že byla umístěna ve školní budově. Zřejmě šlo jen o několik svazků, možná i kalendářů,
které se v té době četly.
V r. 1888 vznikl v obci místní odbor Národní jednoty, který si založil vlastní knihovnu.
Kde byla umístěna a kolik měla svazků, není doloženo.
Podobně si svoji knihovnu založil také Sbor dobrovolných hasičů, který byl
v Mašůvkách založen v r. 1903. Bližší údaje o knihovně nejsou známy.
V r. 1918 byla zřízena veřejná čítárna, která měla 15 časopisů. Byla umístěna ve škole
(č.p. 3), otevřena v neděli po celý den a místnost byla v zimním období vytápěna.
V r. 1919 se sloučila knihovna místního odboru Národní jednoty a knihovna Sboru
dobrovolných hasičů. Knihy se půjčovaly ve škole pouze v zimním období od října do dubna
vždy v neděli od 9,30 do 11,00 hodin.
Po otevření nové školní budovy v květnu 1924 sem byla přemístěna také knihovna.
Knihy byly umístěny ve skříních nejdříve v prvním poschodí v I. třídě, po r. 1945 byla knihovna
přemístěna do přízemí do místnosti bývalé školní kuchyně (nyní šatna mateřské školy).
V r. 1965 byl v obci otevřen kulturní dům, kam se z budovy hasičské zbrojnice č. 192
přestěhovaly kanceláře tehdejšího Místního národního výboru. Do uvolněné "zasedačky" byla
ze školy přemístěna "Místní lidová knihovna". Knihovna byla metodicky řízena Okresní
knihovnou ve Znojmě, která proplácela odměnu knihovníkovi, nakupovala knihy, zajišťovala
balení knih, doplňovala "výměnný fond" knihovny. Půjčovací doba byla v sobotu od 14,00 do
16,00 hodin.
Od 1. ledna 1997 je provoz Obecní knihovny, jak je její nový název, již zcela
zabezpečován obcí, která hradí veškeré provozní náklady.
V r. 2007 byl do knihovny pořízen veřejný internet, který zdarma mohou využívat
čtenáři. V současnosti je provozní doba knihovny v sobotu od 13,00 do 15,00 hodin.
V minulosti obdržela knihovna za svoji činnost různá ocenění, mezi nejvýznamnější
patří čestné uznání Ministerstva kultury a třikrát čestné uznání Krajského národního výboru.
Funkci knihovníka vykonávali:
Josef Přinosil
v letech 1919 - 1948
Jan Svoboda
1948 - 1982
JUDr. Helena Bořilová
1982 - 2006
Ing. Martina Sabolová
od r. 2007 dosud
Několik údajů o činnosti knihovny v minulosti:
v roce
svazků
čtenářů
výpůjček

1935
399
59
768

1945
?
60
630

1955
?
154
4 803

1975
1 527
149
7 379

1985
1 935
190
4 025

1995
3 092
103
2 573

2005
3 801
100
1 955

2010 2011
3 136 3 143
24
40
374
435

Činnost knihovny v letošním roce:
1
0

Obecní knihovna je otevřena dvě hodiny týdně, a to v sobotu od 13,00 do 15,00 hodin.
Funkci knihovnice zastává Bc. Martina Sabolová. Návštěvníci knihovny mají možnost práce
na internetu, vypůjčit si knihy, časopisy a také kopie obecních kronik od roku 1994.
Údaje o činnosti:
Počet svazků celkem:
3 143
z toho krásná literatura
2 660
naučná literatura
483
Výměnný fond z Městské knihovny Znojmo: 2 soubory s 226 svazky
Knihovna nakoupila knihy v částce 1 387 Kč.
Čtenářům jsou k dispozici periodika: Receptář, Bravo Girl, Epocha.
Rok
počet čtenářů celkem
z toho dospělých
do 15 let
Návštěvníci v knihovně
Výpůjčky knih
Celkem
z toho:
naučná pro dospělé
krásná pro dospělé
naučná pro děti
krásná pro děti
Výpůjčky periodik
Návštěvníci on-line služeb

2007
64
33
31
218

2008
42
20
22
181

2009
26
16
10
125

2010
24
18
6
83

2011
40
35
5
72

865

617

431

374

435

346
261
88
170
370

270
250
48
49
176

105
280
22
24
134

43
197
13
26
95

76
209
13
51
86
1 047

21. Obecní kronika
Kronika obce je běžně vedena, za každý rok zpracována v samostatném svazku. Kromě
textové části je doplněna barevnými snímky a různými přílohami.
Funkci kronikáře vykonává Zdeněk Adámek. Kromě psaní kroniky vede také
bibliografii obce, archivaci pořízených fotografií a různých dokumentů kronikářského archivu.
Propaguje zdejší obec, zasílá snímky a texty o významných událostech v životě našich
občanů do regionálního tisku, kde byly v letošním roce publikovány tyto snímky s texty:
2.1. ZT
Štěpánská koleda
1 snímek
8.2. ZN
100. výročí narození prof. Parmy
4 snímky
1.3. ZN
Pouť místo uzdravení
1 snímek
14.3. ZT
Malíř domova a Hlubokých Mašůvek
2 snímky
15.3. ZN
Zdeněk Bauer se dožívá 80 roků
1 snímek
4.4. ZT
V Mašůvkách vítali občánky
1 snímek
27.4. ZD
Velikonoce v Hlubokých Mašůvkách
4 snímky
9.5. ZT
Hasiči z Hlub. Mašůvek připravili pouť
1 snímek
10.5. ZN
V Hlub. Mašůvkách se 1. května konala hasičská pouť
1 snímek
10.5. ZN
250. měsíční pouť
1 snímek
17.5. ZD
Na hasičskou pouť přijeli i sousedé z Rakouska
2 snímky
30.5. ZD
Děti zazpívaly v kostele
1 snímek
6.6. ZT
Noc kostelů měli i v Mašůvkách
1 snímek
28.6. ZN
Slavnost Božího Těla
1 snímek
1
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28.6. ZN
O pohár starosty
11.7. ZT
Pouť v Mašůvkách přilákala stovky lidí
19.7. ZN
Trnavský arcibiskup na Moravě
15.8. ZT
Na táboře Fatymu byli šermíři
17.8. ZN
Farní tábor v Mašůvkách navštívil fakír
5.9. ZD
Vlaštovky už se houfují
26.9. ZT
Občánky vítali v Mašůvkách
19.10. ZD
Mašůvky žily posvícením
31.10. ZT
Věže jsou pro děti
7.11. ZT
V Mašůvkách měli hon
8.11. ZD
Myslivci ulovili bažanty, zajíce i lišky
22.11. ZD
Důchodcům v Mašůvkách zazpívaly malé děti
28.11. ZT
V Mašůvkách besedovali s důchodci
6.12. ZT
Zástěrková tancovačka
8.12. ZD
Mikuláš byl v Hlubokých Mašůvkách
28.12. ZD
Mašůvky: desítky lidí se poklonilo Jezulátku
28.12. ZT
V Mašůvkách besedovali s důchodci
2.1. ZT
V Mašůvkách měli hon
Březen: Naše rodina - Krajina zbožného lidu

1 snímek
1 snímek
1 snímek
1 snímek
1 snímek
1 snímek
1 snímek
2 snímky
1 snímek
1 snímek
1 snímek
2 snímky
1 snímek
1 snímek
1 snímek
3 snímky
2 snímky
1 snímek
20 snímků

Celkem bylo publikováno ve Znojemsku (ZN) 12 snímků s texty, ve Znojemském týdnu
(ZT) 16 snímků a ve Znojemském deníku Rovnost (ZD) 17 snímků. V celostátním týdeníků
Naše rodina bylo zveřejněno 20 snímků z naší obce a ve Sborníku SOkA Znojmo na str. 208219 text "100. výročí narození P. Jos. Parmy".
Kopie kroniky je ke studijním účelům předávána do Obecní knihovny.
Originály kronik obce za roky 1989 – 1996 byly předány k uložení do Státního
okresního archivu ve Znojmě.
22. Květy Znojma
V letošním roce vydal vlastním nákladem v počtu 500 kusů Josef Rostislav Stehlík již
druhou sbírku básní s názvem "Květy Znojma".
V závěrečné stati "Slovo o autorovi", kterou napsali Zdeněk Adámek a Eliška Pechová,
se uvádí:
V tichosti času uplývají roky života. Nezastaví je každodenní starosti, které odvanou
některé z nás do různých koutů země. Někdy i daleko od krajiny dětství a radostného mládí.
Vzpomínky na šťastné chvíle s rodinou v rodném kraji však zůstanou v každém z nás. A když
pak přicházející stáří umožní cestu zpět, vracíme se rádi a plni vzpomínek, abychom posilněni
zkušenostmi života ocenili krásy domova.
Tak se do rodného kraje po letech vrátil i Josef Rostislav Stehlík. Narodil se 21.7.1923
v Hlubokých Mašůvkách jako třetí dítě rodičů Julie a Antonína Stehlíkových. Mládí prožíval
ve společnosti sourozenců: sestry Julie a bratra Antonína, kteří se natrvalo usadili v rodném
kraji, zatím co J. R. Stehlík v dospělosti pobýval přes čtyřicet let v severních Čechách, převážně
v Liberci, kde pracoval jako organizační pracovník v kulturně osvětových zařízeních.
Jeho literární počátky jsou z let 1946, kdy napsal např. básně "Trutnov", "Panoramě" i
několik básní milostných věnovaných ženám.
Po návratu do Znojma se autor básní "Miluji Znojmo" zveřejněnou v týdeníku
"Znojemsko" veřejně vyznal ze své lásky k městu, ve kterém prožil svoje šťastné mládí.
Úspěšný vztah navázal rovněž se Znojemským deníkem Rovnost, kde zveřejňovali jeho básně,
jež "vykvetly na znojemských stráních", kterými procházel, jak píše ve svém "autorově
vyznání".
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Z lásky k rodné obci se autor vyznal v básni "Mašůvské variace", zveřejněné ve sbírce
"Ženám květiny a lásku". Z jeho básní vyzařuje pohoda, láska k přírodě a rodnému kraji, vřelý
cit k ženám. Je tomu tak i v jeho druhé sbírce "Květy Znojma", kterou právě vydává.
V závěrečné básni "Až jednou", která uzavírá tuto sbírku vycházející z pera
osmaosmdesátiletého autora, sám uvádí, že skládal básně jen "občasně".
Obdobný vřelý vztah jako autor básnické sbírky měl k rodnému kraji i jeho bratr
Antonín František Stehlík (1921 - 1989), který se díky výtvarnému talentu, houževnatosti a píli
vypracoval na známého malíře. Náměty pro svoji tvůrčí činnost čerpal převážně z okolí svého
rodiště, ze Znojma i z výšlapů, jak říkával, do znojemského okolí.
Blahopřejeme J. R. Stehlíkovi k vydání této zajímavé publikace a spolu s dalšími čtenáři
jeho veršů přejeme autorovi, který je pohodovým, činorodým a optimisticky laděným
člověkem, mnoho dalších tvůrčích úspěchů.
Slavnostní křest Stehlíkovy sbírky básní se konal společně s křtem básnické sbírky
„Život“ Evy Čepové dne 26. října v Městské knihovně ve Znojmě. Sbírky pokřtili literát Jiří
Svoboda a ředitelka knihovny Věra Mašková.
23. Hudební skupina Free Band slavila dvacáté výročí
Hudební skupina Free Band patří k nejpopulárnějším skupinám na Znojemsku. Jejími
členy jsou čtyři hudebníci, mezi jejímiž zakladateli a dlouholetými členy byli bratři Jan a Josef
Trejbovi, v posledních letech s nimi účinkoval také Jan Trejba ml.
Kapela hrává na zábavách, poutích a plesech v širokém regionu, nejen na Znojemsku,
ale také na Českobudějovicku, Žďársku, Brněnsku nebo Hodonínsku. plesech a poutích, jedná
se o kapelu stále žádanou, za dvacet let má zas sebou téměř 1 500 vystoupení.
24. Znojemské historické vinobraní
Letošní Znojemské historické vinobraní se konalo v pátek 9. září a v sobotu 10. září.
Mělo jít o návrat k původnímu scénáři autora prvních ročníků této slavnosti – Františka
Koukala.
Pozornost diváků bývá vždy soustředěna na hlavní postavy průvodu – krále a královnu.
Letos byla vybrána zpodobnit postavu královny znojemská rodačka Martina Preissová, roz.
Stehlíková (vnučka našeho rodáka malíře A. F. Stehlíka), kterou Znojmáci znají jako dřívější
zpěvačku cimbálové kapely Ant. Stehlíka, později herečku mnoha seriálových a filmových rolí.
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