VII. SPOLEČENSKÝ A KULTURNÍ ŽIVOT
1. Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů uspořádal v sobotu 23. ledna tradiční hasičský ples, který byl
v kulturním domě slavnostně zahájen ve 20 hodin. K tanci a poslechu hrála hudební skupina
FREE BAND. Jak je již obvyklé, byla pro účastníky připravena bohatá tombola.
2. Masopust
V sobotu 13. února se konal tradiční masopust, který organizoval Sbor dobrovolných
hasičů. Maškary se shromáždily v Lázeňském hostinci, odkud se po deváté hodině vydaly na
pochůzku po obci. Problémem byli hudebníci, kteří se včas nedostavili, proto průvod
doprovázel pouze p. František Salát hrou na harmoniku a p. Bílek hrou na trubku.
Maškarního průvodu se zúčastnili v maskách:
Pavel Brázda
Pavla Brázdová
Marie Drozdová
Jiří Dvořák
Emilie Dvořáková
Radek Kazdera
Dalibor Kulhánek
Marcela Kulhánková
David Ondrovčák
Martina Ondrovčáková
Petr Salát
Jana Pikartová
Marie Pikartová
Radim Trejba
Ladislav Vaněk ml.
Petr Zivčák
Výběrčími byli: Vladimír Kazdera a Pavel Rozporka.
3. Maškarní karneval
V neděli 14. března uspořádalo Rodičovské sdružení tradiční dětský maškarní karneval.
Pořadem provázel kejklíř Jonáš. Pro účastníky byla připravena dvojí tombola. Na malou
tombolu bylo prodáno 500 losů - všechny byly výherní. Na velkou tombolu se prodalo 711 losů,
z nichž bylo vylosováno 48 výher, např. poukaz na nákup zboží v hodnotě 500 Kč, dorty,
puzzle, panenky, auta, knihy aj.
Na uspořádání akce pro děti přispěli finančními nebo věcnými dary sponzoři: Obecní
úřad, Honební společenstvo, Sbor dobrovolných hasičů, DV Jednoty, Zemědělské družstvo
Hluboké Mašůvky, Freeport.
Karnevalu se zúčastnilo 70 dětí v maskách a 150 dospělých osob. Děti měly vstup volný,
vstupné pro dospělé bylo 20 Kč. Vstupenky byly slosovatelné, 1. cena: poukaz na nákup zboží
v hodnotě 500 Kč, 2. cena: čajový set.
Na přípravě se podíleli rodiče: Jana Hamzová, Emilie a Jiří Dvořákovi, Marcela a Libor
Kulhánkovi.
4. Souboje leteckých modelů
Ve dnech 10. a 11. dubna se na modelářském letišti MODEL CITY uskutečnily souboje
leteckých modelů z I. a II. světové války.
Sedm letadel bylo vždy sedm minut ve vzduchu a každý za sebou táhne 12 metrů
dlouhou stuhu. Úkolem pilotů je odseknout co nejvíce stuh tažených modelem soupeře, ale
udržet si vlastní stuhu a dosáhnout co nejdelšího časového letu.
Soutěží se zúčastnila dvacítka modelů velikosti 1:12.
5. Vánoce v MODEL CITY
Milovníci létání s malými i rozměrnějšími modely připravili na sobotu 17. dubna
recesistickou akci Vánoce v MODELCITY. Přes den se létalo s modely, na večer byla
připravena společná večeře a rozdávaly se dárky.

6. Svátek matek
V neděli 9. května se ve 14 hodin konala v sále kulturního domu oslava Svátku matek.
Po projevu starosty Ladislava Vaňka vystoupily s kulturním pořadem děti Mateřské školy a
Základní školy. Slavnosti se kromě dětí zúčastnilo asi 120 dospělých občanů.
7. Okrskové kolo hasičského sportu
V sobotu 29. května v dopoledních hodinách bylo na cvičišti před koupalištěm
uspořádáno okrskové kolo hasičských sportů, které skončilo s tímto pořadím:
1. Hluboké Mašůvky
čas: 27,6 sec.
2. Mramotice
29,8
3. Olbramkostel
34,6
4. Plenkovice
bez platného pokusu
8. Znojemské básničky pro malé človíčky
Libuše Veselá, roz. Šimečková, vydala v letošním roce knížku s názvem "Znojemské
básničky pro malé človíčky". Jejich autorem je její dědeček Ludvík Šimeček, který se narodil
9.8.1923 v Hlubokých Mašůvkách, kde také prožil při práci v zemědělství celý život. Zemřel
10.6.1994. Básně, inspirované vnoučaty a přírodou v okolí Hlubokých Mašůvek, jsou
rozděleny do čtyř kapitol - podle ročních období. Velmi zdařilými ilustracemi je doplnila
PaedDr. Miluše Illková.
Na vydání knihy přispěla Obec Hluboké Mašůvky a Město Znojmo.
Básničky byly představeny veřejnosti na malé slavnosti konané 6. června v Městské
knihovně ve Znojmě. Knížku pokřtil starosta Hlub. Mašůvek Ladislav Vaněk spolu s vedoucí
odboru školství, kultury a památkové péče Města Znojma Marií Čejkovou, ředitelkou knihovny
Věrou Maškovou a vydavatelkou Libuší Veselou.
Publikace je v prodeji za 50 Kč.
9. Soutěž modelů vrtulníků
O druhém červnovém víkendu se na MODELCITY uskutečnila soutěž modelů
vrtulníků.
10. O pohár starosty
V sobotu 26. června od 9 hodin probíhala na sportovním hřišti soutěž v požárním sportu
"O pohár starosty". Zúčastnilo se šest družstev mužů a jedno družstvo žen.
Hasičské jednotky mužů se umístily v tomto pořadí:
1. Černín
čas: 19,59 sec.
2. Pavlice
20,44
3. Únanov
23,25
4. Hluboké Mašůvky
25,28
5. Olbramkostel
26,34
6. Mramotice
28,74
Z družstev žen se zúčastnila pouze jednotka z Únanova s časem 25,24 sec.
Pohár obdržela první tři družstva mužů a družstvo žen.
11. Dětské odpoledne
Obecní úřad, Sbor dobrovolných hasičů a Rodičovské sdružení připravily na sobotu 26.
června ve 14 hodin na sportovním hřišti DĚTSKÉ ODPOLEDNE.
Pro děti byly připraveny soutěže a zajištěno občerstvení.
12. Poutní zábava

V pátek 2. července se v sále kulturního domu konala diskotéka, kterou uspořádal
Obecní úřad ve spolupráci s brněnským rádiem. Tanečníky a posluchače provedl hity 80. - 90.
let i těmi současnými moderátor David Hasman, zdejší občan, který nyní žije v Brně.
V sobotu 3. července na taneční zábavě hrála hudební skupina FREE BAND.
13. Jets Over Czech
V sobotu 10. a v neděli 11. července se konala akce Jets Over Czech, o níž natočila
televize Nova reportáž vysílanou v hlavních zprávách dne. Akce se zúčastnilo 40 pilotů ze
všech koutů Evropy, včetně české špičky. K vidění byly veliké makety i skupinové létání.
14. Mojehobby
O víkendu 30. července a 1. srpna se uskutečnilo již šesté setkání příznivců diskusního
serveru Mojehobby.cz.
15. Výstava děl Vladimíra Slezáčka
V Galerii Domu porozumění na Slepičím trhu ve Znojmě byla 11. července zahájena
výstava výtvarníka MUDr. Vladimíra Slezáčka a fotografa Ladislava Vojtěchovského.
MUDr. Vladimír Slezáček, který má chalupu v Hlubokých Mašůvkách a za dlouhá léta
se velmi dobře sžil s lidmi a prostředím zdejší obce, nachází pro svoje obrazy stále inspiraci
v přírodě v okolí Hlubokých Mašůvek, Bojanovic a Jevišovic, ale také na Vysočině. Kromě
krajinomalby se věnoval také portrétům, zvěčnil tak i některé občany naší obce. Mezi jeho
oblíbené techniky patří olej, akvarel. pastel a kresba. Vystavoval v Praze, Brně, Znojmě,
Olomouci, Retzu, Plovdivu a jinde. Jeho obrazy mohli vidět také návštěvníci výstav, které byly
v minulosti pořádány při výročích Hlubokých Mašůvek.
V červenci letošního roku se MUDr. Vladimír Slezáček dožil významného životního
jubilea sedmdesáti roků. Narodil se 31.7.1940 v Brně. Vystudoval medicínu, nastoupil do
dětské ortopedické léčebny v Luží-Košumberku, poté pracoval ve znojemské nemocnici.
Dlouhá léta byl primářem anesteziologicko resuscitačního oddělení, posledních patnáct roků se
specializoval na léčbu chronických nemocí. Vyučoval také na Střední zdravotnické škole ve
Znojmě.
Jubilanta známe jako skromného a obětavého lékaře, vždy ochotného pomoci mnoha
zdejším občanům v různých zdravotních problémech a nesnázích. Do dalších let mu přejeme
mnoho energie, zdraví a sil při realizaci jeho výtvarných záměrů.
16. Hudební festival Znojmo
Ve dnech 8. až 25. července se ve Znojmě a okolí konal šestý ročník Hudebního
festivalu Znojmo. V jeho programu bylo např. slavnostní zahájení, koncerty klasické hudby,
džezu, cimbálové muziky, česká premiéra opery Král Artuš, houslový koncert Pavla Šporcla,
hudba v ulicích a další zajímavosti.
Letos se poprvé konaly programy nejen ve Znojmě (Loucký klášter, náměstí TGM,
Althanský palác, Městské divadlo), ale také na zámku v Uherčicích a na zámku v Moravském
Krumlově).
17. Benátská noc
Lázeňský hostinec uspořádal v sobotu 31. července v 18 hodin na místním koupališti
BENÁTSKOU NOC. Zahráli, zazpívali a o dobrou náladu osmdesáti účastníků se postarali
Jožka a Alena Rapáčovi a Jindra Kotek z kapely Šohaji. Vstupné bylo 50 Kč. K příjemnému
setkání příznivců lidové muziky přispělo i pěkné letní počasí.
Přátelský večer se stejnými účinkujícími uspořádal Lázeňský hostinec ve své
provozovně také v pátek 3. září.

18. Rozloučení s prázdninami
Na prostranství před Pohostinstvím SKLÍPEK se v pátek 20. srpna konalo přátelské
posezení s hudbou, nazvané ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI. K příjemné pohodě zahrála
na el. varhany a zazpívala Jana Valihrachová z Kravska. Akce se uskutečnila za příjemného
letního počasí.
19. Jevišovické historické slavnosti
V sobotu 28. srpna se konaly „Jevišovické historické slavnosti“. Jejich součástí bylo
otevírání šenků a tržiště, historický průvod, vystoupení dechové kapely Venkovanka,
Mužského pěveckého sboru Záruby, skupiny Kladin, dále ohňostroj a ohňová show a další
doprovodné akce.
Vstupné bylo 50 Kč, důchodci a studenti 30 Kč, děti do 15 let vstup volný.
Slavnosti se zúčastnili také někteří občané Hlubokých Mašůvek.
20. Ženám květiny a lásku
V letošním roce vydal vlastním nákladem v počtu 500 kusů Josef Rostislav Stehlík
sbírku básní s názvem "Ženám květiny a lásku". Ve sbírce je uvedeno čtyřicet básní, z nichž
většina byla uveřejňována ve "Znojemském deníku Rovnost". Vyjadřují nejen autorův vztah
k ženám, ale také jeho citový vztah k rodnému kraji, jako např. básně Mašůvské variace,
Oliverova cesta, Zde domov můj aj.
Josef Rostislav Stehlík se narodil 21. července 1923 v Hlubokých Mašůvkách, kde také
prožil se svým starším bratrem Antonínem dětská léta. V r. 1934 se s rodiči přestěhovali do
Znojma a když bylo město okupováno, odstěhovali se do Třebíče. V roce 1942 byl nasazen na
nucené práce v Rakousku. Po válce se vrátili zpět do Znojma, kde pracoval v Reklamní
kanceláři svého otce. Zapojil se zde do kulturního života, psal do novin, organizoval vydání
sborníku poezie a prózy "Zlatá v modré". V r. 1949 odešel na odbor kultury MěNV v Trutnově,
později do tamního Krajského oblastního divadla jako administrativní správce. V r. 1956
nastoupil do Krajského domu osvěty v Liberci. V letech 1960 - 1980 řídil pobočku Krajského
podniku pro film, koncerty a estrády. Po odchodu do důchodu žil několik roků v Praze, odkud
se vrátil do svého rodného kraje a žije nyní ve Znojmě. Je stále činorodým, pohodovým,
optimisticky laděným člověkem.
Velmi rád přijíždí do Hlubokých Mašůvek, do své rodné obce, podobně jako zde rád
pobýval jeho starší bratr malíř Antonín František Stehlík (*1921 +1989), který si zde zakoupil
a opravil domek ve Svatoňovci č. 102, obývaný kdysi jeho příbuznými.
Vydanou publikaci je možno vypůjčit ve zdejší Obecní knihovně.
Nové Stehlíkovy básně jsou nadále uveřejňovány ve Znojemském deníku Rovnost.
21. Znojemské historické vinobraní
Ve dnech 10. a 11. září se konalo dvacáté novodobé Znojemské historické vinobraní.
Již tradičně největší zájem se soustředil na páteční večerní a sobotní odpolední průvod
s historickými postavami. Královnu Elišku Přemyslovnu představovala znojemská rodačka,
nyní herečka v Praze, Jitka Schneiderová, krále Jana Lucemburského Marek Čapoun ze
Znojma, kteří byli doprovázeni průvodem dvorních dam, zbrojnošů a dalších historických
postav.
Vstup do centra města byl možný historickými branami, u nichž každý návštěvník
odevzdal pořadatelům vstupenku a obdržel na ruku připevněnou pásku, kterou pak nosil po
dobu celého vinobraní.
Celková návštěvnost byla 90 000 lidí, což je stejně jako v minulém roce.
22. JETI model Exhibition v Modelcity

25. a 26. září se na modelářském letišti uskutečnilo poprvé setkání všechno vzduchem
létajícího. Kromě ukázek létání byla tato akce spojená s výměnou zkušeností v oblasti
nejnovějších trendů elektropohonu a řízení modelů.
23. Tradiční posvícení
Tradiční císařské posvícení se konalo ve dnech 16. a 17. října. V pátek skáceli na
Kalvárii smrk, který chlapci očistili a připravili k odvozu. V sobotu dopoledne přivezli
dvacetisedmimetrový smrk před Lázeňský hostinec, kde jej děvčata nazdobila a odpoledne byla
máj postavena. Večer od 20 hodin se konala v sále kulturního domu taneční zábava, při níž
účinkovala hudební skupina KLAXON. Vstupné bylo 70 Kč, zábavy se zúčastnilo 100 osob.
V neděli se zavádějící sešli u stárka, odkud se vydali do kostela. Po bohoslužbách odešli
před Lázeňský hostinec, zatančili a rozešli se po obci pozvat na odpolední setkání pod májí.
Pochůzka po obci trvala až do 15 hodin, odpolední setkání začalo po 16. hodině. Družba Pavel
Rozporka přečetl tradiční proslov.
Zavádějící dvojice:
Pavel Rozporka
Martin Kroupa, stárek
Patrik Nevím
Josef Stehlík
Tomáš Krejčí
Luděk Koláček
Patrik Řiháček
Josef Veselý
Rostislav Salát

Radka Holcmanová, stárková
Tereza Němečková
Anna Šimková
Jana Tůmová
Ivana Koláčková
Monika Tašlmárová
Edita Tůmová
Lucie Sedláčková

Vyúčtování posvícení
Příjmy:
Sobota – vstupné
7 000,Neděle – vybráno po obci
12 590,Poplatek za užívání veřejných prostranství
300,Příjmy celkem……………………………………………… 19 890,Výdaje:
Rozmarýny
1 050,Hudba Klaxon
8 900,Hudba Amatéři
16 000,Krepový papír
549,Autojeřáb – stavba máje
2 004,Víno
2 450,Lázeňský hostince - Občerstvení hudby
1 986,Pohostinství Sklípek – občerstvení hudby
567,Výdaje celkem…………………………………………….. 32 506,Náklady obce celkem ……………………………………. 13 616,- Kč + autorský
poplatek
24. Hubertská zábava

V sobotu 13. listopadu se v sále kulturního domu konala Hubertská taneční zábava,
kterou pořádalo Myslivecké sdružení HÁJEK. Hrála hudební skupina FREE BAND. Již
tradičně byla velmi bohatá tombola s losy po 20 Kč, v níž bylo prase o váze 100 kg, divočák,
dvě srnčata, 15 zajíců, 20 bažantů, živé sele, živé ryby, dorty, likéry, poukazy na různé zboží a
služby aj. Vstupné bylo 100 Kč, v předprodeji bylo prodáno 110 místenek, celková účast byla
168 osob.
25. Aircombat, akce Sibiř
Ve dnech 13. a 14. listopadu se konala závěrečná soutěž aircombatové sezony
s vzdušnými souboji historických strojů z I. a II. světové války. Úkolem letové části souboje,
která trvá sedm minut, je odseknutí co nejvíce stuh taženými modely soupeřů, ochrana vlastní
stuhy a dosažení co nejdelšího letového času.
Velmi zdařilá byla soutěž v létání draků, pořádaná ve spolupráci s RÁDIEM BLANÍK.
V programu vystoupil zpěvák Standa Hložek.
26. Beseda promítáním dokumentů
Na neděli 21. listopadu připravil Farní úřad ve spolupráci s Lázeňským hostincem
besedu s promítáním dokumentů. Nejdříve p. farář pohovořil o národní pouti do Říma, které se
zúčastnil, poté byl promítnut dokument o návštěvě papeže v r. 2009 v naší republice. Největší
zájem projevili účastníci o dokument Náš rok. Hodinové pásmo o zvycích, které se v naší obci
udržují od Tří králů až po dobu vánoční, předvedli žáci školy na besedě s důchodci v r. 1993 a
pro velký zájem bylo pak ještě dvakrát opakováno pro veřejnost.
Všech třicet účastníků besedy obdrželo zdarma občerstvení, věnované Lázeňským
hostincem a Cukrářstvím Vala Mramotice: kávu, čaj a zákusky.
27. Zástěrková taneční zábava
V sobotu 27. listopadu od 20 do 04 hodin probíhala v sále kulturního domu tradiční
zástěrková taneční zábava, při níž účinkovala hudební skupina FREE BAND. Na zahájení
nastoupily dvojice, které o posvícení zaváděly, děvčata se zástěrkami, zástěrka visela také od
stropu uprostřed sálu. Vstupné bylo 70 Kč, zábavy se zúčastnilo 77 platících účastníků a
zavádějící dvojice měly vstup zdarma.
Lákadlem na každou taneční zábavu bývá tombola. Také na této taneční zábavě byla
„velká“ tombola, která se losuje v průběhu večera. Měla celkem 20 cen, mezi nimi byla např.
posvícenská mája, sele, zástěrka, dorty, brojleři apod. V „malé“ tombole bylo celkem 174 cen
– např. víno, pivo, kancelářské potřeby, knihy, keramika, dárkové balíčky, obrázky, káva a
další.
Losy byly prodávány po 10 Kč.
28. Výroční členská schůze SDH
V neděli 5. prosince v 9,00 hodin se v Lázeňském hostinci konala výroční členská
schůze s obvyklým programem: Zahájení – Zpráva o činnosti – Zpráva o hospodaření –
Rozprava – Usnesení – Závěr. Při zahájení bylo pietně vzpomenuto dlouholetého starosty p.
Vladimíra Pazdery, který v letošním roce zemřel.
28. Beseda s důchodci
Obecní úřad připravil na neděli 12. prosince besedu s důchodci, kterou ve 14 hodin
zahájil starosta Ing. Jiří Malec, který ve svém projevu zhodnotil všechny letošní významné
události v životě naší obce. Po jeho proslovu vystoupili s kulturním pořadem žáci Základní
školy a dále dva taneční páry z taneční skupiny SINGLE předvedly ukázky různých
společenských tanců. K příjemné pohodě hrál na klávesy Ing. Jiří Šíša ze Znojma. Všichni
účastníci obdrželi dva chlebíčky, dva zákusky, kávu, limonádu nebo pivo.

Tohoto tradičního předvánočního setkání se zúčastnilo téměř osmdesát seniorů.
29. Přehled kulturních a společenských akcí uspořádaných v naší obci v roce 2010
10. ledna
Vánoční koncert
Farní úřad
23. ledna
Hasičský ples
SDH
6. února
Zájezd na betlémy
Farní úřad
7. února
Přednáška P. Jajtnera: Diplomatem v Rakousku,
Maroku a u dvou papežů
Farní úřad
13. února
Masopust
SDH
14. března
Dětský maškarní karneval
Rod. sdružení
10.-11. dubna
Souboj leteckých modelů
MODEL CITY
17. dubna
Vánoce v MODEL CITY
MODEL CITY
2. května
Hasičská pouť
SDH, FÚ
2. května
Posezení na farní zahradě
Farní úřad
9. května
Oslava Svátku matek
Obec, škola
22. května
Zájezd do Kutné Hory
Farní úřad
28. května
Noc kostelů
Farní úřad
29. května
Okrskové kolo has. soutěží
SDH
12.-13. června
Soutěž modelů vrtulníků
MODEL CITY
2. července
Diskotéka
Omladina
3. července
Poutní taneční zábava
SDH
10.-11. července
Jets Over Czech
MODEL CITY
30.července–1. srpna Mojehobby
MODEL CITY
31. července
Benátská noc
Lázeňský hostinec
1. srpna
Zájezd na poutní místa Brněnské diecéze
Farní úřad
20. srpna
Rozloučení s prázdninami
Pohostinství Sklípek
22. srpna
Posezení s hudbou
Farní úřad
3. září
Posezení s lidovkou
Lázeňský hostinec
25.- 26. září
JETI model Exhibition
MODEL CITY
16.-17. října
Císařské posvícení
Obec, omladina
13. listopadu
Hubertská zábava
MS Hájek
21. listopadu
Promítání dokumentů o naší obci
FÚ
27. listopadu
Zástěrková zábava
Omladina, Obec
5. prosince
Výroční schůze
SDH
12. prosince
Beseda s důchodci
Obec

30. Obecní knihovna
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:
3 136
z toho krásná literatura
2 653
naučná literatura
483
Výměnný fond z Městské knihovny Znojmo: 2 soubory se 173 svazky
Knihovna nakoupila knihy v částce 1 184 Kč.
Čtenářům jsou k dispozici periodika: Glanc, Bravo Girl, Epocha.

Rok 2006
počet čtenářů celkem
92
z toho dospělých
55
do 15 let
37
Návštěvníci v knihovně
703
Výpůjčky knih
Celkem
z toho:
naučná pro dospělé
krásná pro dospělé
naučná pro děti
krásná pro děti
Výpůjčky periodik

2007
64
33
31
218

2008
42
20
22
181

2009
26
16
10
125

2010
24
18
6
83

2 216

865

617

431

374

416
1 120
70
610
447

346
261
88
170
370

270
250
48
49
176

105
280
22
24
134

43
197
13
26
95

15

4

3

Počet návštěvníků, kteří využili internet

31. 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 Znojemsko (zveřejněno 7 snímků s texty), Znojemský týden (12
snímků) a Znojemský deník Rovnost (17 snímků).
Kopie kroniky je ke studijním účelům předávána do Obecní knihovny.

