2012 - VII. SPOLKY
1. Hasičský ples
Tradičné hasičský ples se konal v sobotu 21. ledna v kulturním domě. Ve 20,00 hodin
nastoupili členové Sboru dobrovolných hasičů ke slavnostnímu zahájení. K Tanci a
poslechu hrála hudební skupina FREE BAND.
Jak se již stalo zvykem kromě dobré zábavy přitahuje návštěvníky i bohatá tombola.
Kromě hlavní ceny, kterou byl televizor v hodnotě 4 500 Kč, bylo losováno - v tombole
dalších 73 zajímavých cen, např.: el. vrtačka, žehličky, stolek, mixer, vysavač, lehátko, sady
skleniček, hrníčků a keramiky, židle, lehátko, dorty, víno, kosmetika a další. Losy byly
prodávány po 20 Kč.
Účast na plese byla pouze 68 platících osob, tedy slabší než v minulých letech.
2. Výroční schůze myslivců
V sobotu 25. února se ve 14,30 hod. konala v cukrárně Lázeňského hostince výroční
členská schůze Mysliveckého sdružení HÁJEK Hluboké Mašůvky. Předseda Václav Bořil
přednesl zprávu o činnosti, kterou doplnil hospodář Josef Havlík, pokladník Pavel Hellman
a předseda kontrolní a revizní komise Marcel Sklenář.
V uplynulém roce uspořádalo sdružení čtyři členské schůze, členové odpracovali 288
brigádnických hodin. Bylo zakoupeno 60 kohoutů a 20 slepic po 140 Kč a 72 ks bažantích
kuřat za 2 000 Kč. Byly uspořádány dva hony a Hubertská zábava.
Mezi členy sdružení byl jako čekatel přijat Mgr. Miloslav Kroupa.
3. Masopust
Stejně jako v minulých letech ujali se i letos organizace masopustu členové Sboru
dobrovolných hasičů, kteří se tohoto úkolu zhostili dobře. V sobotu 25. února si v 8,30 hod.
daly "masky" sraz v Lázeňském hostinci ", odkud se v 9 hodin za doprovodu hudby Minet
vydaly na pochůzku po obci, která trvala až do 15 hodin.
Pochůzky po obci se v maskách zúčastnili:
Brázda Jiří ml.
Brázda Pavel
Brázdová Pavla
Brázdová Simona
Brázdová Vendula
Drozd Vladimír ml.
Dvořák Jiří ml.
Dvořák Jiří st.
Dvořáková Emilie
Felinger Robin
Hildebrantová Jitka
Kazdera Radek
Pikartová Jana
Pikartová Marie
Pikartová Táňa
Sabol Josef
Salát Petr
Trejba Radim
Zivčák Petr
Jako výběrčí doprovázeli maškarní průvod: Markéta Přichystalová, Vladimír Drozd st. a
František Pikart.
4. Maškarní ples
V sobotu večer 25. února ve 20 hodin pokračoval masopust maškarní taneční zábavou,
při níž účinkovala skupina DUO CARMEN. Vstupné bylo 40 Kč, zúčastnilo se na čtyřicet
masek, pěkná byla účast i ostatních osob. Všichni přítomní se dobře bavili až do ranních
hodin.
5. Vítání občánků

Sbor pro občanské záležitosti ve spolupráci s Obecním úřadem připravil na neděli 4.
března ve 14 hodin vítání občánků. Setkání zahájila předsedkyně SPOZ Jitka Sabolová, žáci
místní školy přednesli básně, proslov přednesl starosta ing. Jiří Malec a rodičům popřál
k narození dětí také místní farář P. Miloslav Čamek.
Po zápisu do pamětní knihy převzali rodiče drobné dárky a následovala přátelská beseda
s malým pohoštěním.
Do řad občanů Hlubokých Mašůvek byli přivítáni:
Aleš Záviška
Oldřich Pláněk
Jakub Žák
Šimon Písařovic
Veronika Vidoňová
Nella Dočekalová
6. Maškarní karneval
V neděli 18. března od 14 hodin pořádalo Rodičovské sdružení maškarní karneval.
Zábavným odpolednem se soutěžemi a hrami prováděl děti Taťka Šmoula a jeho přátelé.
Vstupné pro dospělé bylo 20 Kč, děti měly vstup zdarma. Stejně jako v minulých letech
byla i tentokrát připravena bohatá tombola – ve velké tombole bylo prodáno 600 losů,
v malé tombole, v níž vyhrával každý los, se prodalo 720 losů.
Karnevalu se zúčastnilo 154 platících osob a 80 dětí. Díky sponzorům mohly být
zakoupeny ceny do tomboly, takže čistý příjem činil 12 300 Kč.
7. Spolek pěstitelů
Kdysi velmi aktivní Spolek pěstitelů, který pořádal plesy, výstavy ovoce a zeleniny,
zájezdy, soutěže o nejlépe upravenou předzahrádku, již několik roků nevyvíjel žádnou
činnost, nebyly svolávány ani schůze. V době založení tehdejší místní organizace Českého
zahrádkářského svazu byly od Jednotného zemědělského družstva pronajaty pozemky
v lokalitě Kopajny a Heneška pozemky. Po roce 1989 byly v restituci pozemky vráceny
původním vlastníkům, takže pronájmy byly zrušeny, ale od té doby pozemky leží ladem,
zarostly travinami i náletovými dřevinami.
Zahrádkářský spolek si pronajal od tehdejšího Místního národního výboru místnost
nevyužívané autobusové čekárny (byla vystavěna v 50. letech minulého století mezi domy
č.p. 120 a č.p. 117). Zřídil zde moštárnu, kterou vybavil potřebným zařízením. O moštování
ovoce, které několik roků zodpovědně zajišťovali manželé Jiří a Marie Dvořákovi, měli
zájem nejen místní občané, ale přijížděli sem moštovat ovoce i zájemci z okolí.
Od roku 2003 prováděl moštování předseda spolku Silvestr Pavlíček, ale vzhledem
k cenám elektřiny a vody přestala být tato činnost rentabilní. V letošním roce rozhodlo
obecní zastupitelstvo o zrušení nájemní smlouvy, protože místnost má být využívána pro
potřeby obce jako dílna.
Aby mohlo být rozhodnuto, jak naložit se zařízením moštárny, byla svolána schůze, na
kterou byli osobně pozváni (pozvaly je Pavla Petrželková a Marie Dvořáková) všichni
dosavadní členové spolku. Schůze, která se konala 4. května v Lázeňském hostinci, se
zúčastnilo pouze 13 členů, kteří rozhodli:
- Zrušit smlouvu, uzavřenou v r. 1983 ZO Českého zahrádkářského svazu Hluboké
Mašůvky s tehdejším MNV Hluboké Mašůvky o trvalém pronájmu bývalé autobusové
čekárny.
- Vyklidit místnost moštárny a s majetkem naložit následovně:
- váhu a lisy odprodat zájemcům z řad členů spolku,
v případě nezájmu pak ostatním, a to za ceny odpovídající původním cenám, za
které bylo zařízení nakoupeno (od doby, kdy bylo zařízení nakoupeno, vzrostly
značně ceny, zařízení je v dobrém stavu)
- ubrusy a talíře předat bezúplatně obci,

- skleněné vázy byly zdarma nabídnuty členům.
V diskuzi byl projednán návrh na zrušení Spolku pěstitelů. K tomuto návrhu bylo přijato
rozhodnutí nerušit spolek, pokusit se na podzim (pravděpodobně o posvícení) uspořádat
výstavu ovoce a zeleniny. Podle ohlasu a zájmu členů rozhodnout, zda spolek zrušit nebo
vyvíjet činnost nadále.
8. Svátek matek
V neděli 13. května ve 14 hodin zahájil starosta ing. Jiří Malec oslavu Dne matek.
Přivítal přítomné, popřál ženám k jejich svátku a poděkoval za jejich činnost. Následovalo
vystoupení dětí Mateřské školy a žáků Základní školy.
Účast na oslavě byla dobrá.
9. Soutěže hasičů
Družstvo Sboru dobrovolných hasičů se v pátek 25. května zúčastnilo okrskového kola
v Plenkovicích, kde z pěti soutěžících obsadilo 2. místo.
V sobotu 26. května ve 13,00 hodin se konala ve Slatině soutěž „O pohár starosty“ za
účasti 18 družstev, a to 15 družstev mužů, 2 družstev žen a družstva seniorů. Družstvo
Hlubokých Mašůvek se umístnilo na pěkném 9. místě.
Ze Slatiny se vydali naši hasiči do Křepic, kde byla v 16,00 hodin zahájena soutěž „O
pohár starosty“. Tentokrát se našim hasičům nedařilo, protože z deseti zúčastněných
družstev skončili až na posledním místě.
V Rozkoši se soutěže „O pohár starosty“ zúčastnilo deset družstev, členové SDH Hlub.
Mašůvky obsadili deváté místo.
23. června se zúčastnili soutěže „O pohár starosty“ v Olbramkostele, kde z 11
soutěžících družstev obsadili hasiči Hlubokých Mašůvek 2. místo časem 20,16 sec.
V neděli 24. června ve 13 hodin byla na louce před koupalištěm nástupem soutěžících
družstev zahájena soutěž „O pohár starosty Hlubokých Mašůvek“. Velitel místního sboru
Miroslav Petrželka podal hlášení . zástupci okresního obvodu ing. Bohuslavu Bíglerovi.
Starosta ing. Jiří Malec přivítal družstva a popřál mnoho úspěchů v soutěži při dodržení
fair-play. Velitelé družstev si pak vylosovali pořadí pro soutěž, která probíhala dvoukolově.
Pro umístění se započítal lepší dosažený čas.
Po skončení soutěží byly vyhlášeny výsledky a starosta ing. Jiří Malec předal vítězům i
všem zúčastněným poháry.
Umístění družstev mužů:
1. Černín
20,13 sec.
2. Pavlice
22,06
3. Šatov
22,57
4. Vevčice
22,70
5. Slatina
23,14
6. Rozkoš
23,16
7. Hluboké Mašůvky A 24,18
8. Hluboké Mašůvky B 27,17
9. Mramotice
28,70
10. Plenkovice
29,44
11. Suchohrdly
31,17
Družstva žen:
1. Šatov
2. Suchohrdly

28,80 sec.
36,88

Soutěž se konala za velmi teplého počasí, měla dobrý průběh a byl hojně navštívena.
Přihlíželi i rodiče s dětmi, ve stejnou dobu se konala na koupališti oslava Dne dětí.
Členové soutěžního družstva: B. Jiří Dvořák, Radim Trejba, Vojtěch Bořil, Radek
Kazdera, Petr Zivčák, Pavel Brázda, Jiří Dvořák ml.
Družstvo A: Marcel Sklenář ml., Edita Tůmová, Radek Vrana (Kuchařovice), Josef Vrana
(Kuchařovice), Rostislav Salát (Znojmo), Jiří Dvořák ml., Jan Tomášek., Jaroslav Slonek.
Občerstvení bylo v režii hasičů, výčep obsluhovali Markéta Přichystalová a Pavel
Kamarád ml., Pavlína a Václav Vránovi, obsluha udírny: Josef Kamarád a Robert Veselý.
10. „Nové“ hasičské vozidlo
Sbor dobrovolných hasičů Hluboké Mašůvky používal k cvičným účelům i při zásazích
vozidlo AVIA. V posledních letech však již nebylo technicky způsobilé provozu, proto se
členové hasičského sboru snažili získat jiné vozidlo, které by mohli ke své činnosti
používat. Podařilo se od soukromého vlastníka zakoupit speciální vozidlo AVIA DVS 12,
přetypováno pro přepravu osmi osob a řidiče. Bylo zakoupeno za částku 21 000 Kč, další
4 000 Kč činily poplatky za přepis a kontrolu technické způsobilosti.
Členové hasičského sboru odpracovali při pravě vozidla a přípravě na lakování celkem
100 brigádnických hodin. Lakování vozidla provedl pouze za úhradu nákladů za materiál
Emil Drozd č. 11. Vozidlo poprvé využili 25. května k přepravě na okrskovou soutěž
v Plenkovicích.
Obec přislíbila na zakoupení vozidla přispět 50% nákupní ceny, ale částka nebyla
poskytnuta.
11. Zahájení sezóny na koupališti
Bazén byl v jarním období opraven, natřen a napuštěn vodou, takže v sobotu 16. června
mohlo být zahájena plavecká sezóna.
12. Den dětí
V neděli 24. června od 14 hodin se u koupaliště konala oslava Dne dětí, kterou připravil
Sbor dobrovolných hasičů. Děti plnily úkoly na jednotlivých stanovištích: hod míčkem na
cíl, přechod klády, skákání v pytli, střelba ze vzduchovky, chůze na chůdách, košíková aj.
Za absolvování úkonů obdržely balíček sladkostí v hodnotě asi 50 Kč. Obec připravila pro
děti špekáčky a limonády. Během celého odpoledne se konala dětská diskotéka, kterou
uváděl provozovatel Muzic clubu Boomerang Petr Salát se synem Samuelem.
Úkony na stanovištích zajišťovali: Hana Boháčová, Marcela Kulhánková, Petra
Raputová, Emilie Dvořáková, Vladimír Drozd, Dalibor Kulhánek, Jana Koníčková,
Kristýna Fialová.
Organizátoři pozvali studio, jehož zaměstnankyně prováděla za úhradu zájemcům
malování na obličej. O tuto službu byl mezi dětmi značný zájem.
Po skončení hasičských soutěží umožnili dětem vyzkoušet stříkání z vodního děla na
hasičské cisterně.
Finanční náklady:
Sponzoři: ZD Hlub. Mašůvky 1 000 Kč, Rodičovské sdružení 500 Kč, Myslivecké sdružení
Hájek 500 Kč, IBMET (Ivo Bořil) 500 Kč, Pohostinství SKLÍPEK 400 Kč, Smíšené zboží
Jana Sedláčková 200 Kč, Aviacentrum 500 Kč. Obecní úřad uhradil špekáčky a limonády
částkou 930 Kč. Lázeňský hostinec daroval krabici lízátek.
13. Soutěž o pohár starosty hasičů Mramotic

V sobotu 28. července se členové SDH Hluboké Mašůvky zúčastnili soutěže o pohár
starosty Mramotic. Z osmi zúčastněných družstev obsadili 1. místo hasiči ze Šatova – 24,74
sec., 2. místo – hasiči z Hlubokých Mašůvek – 25,85 sec., 3 místo: hasiči z Lesné časem
26,00 sec.
Na soutěž vyjeli naši hasiči poprvé s nově opraveným vozidlem.
14. KNOKAUT
V sobotu 18. srpna od 20 hodin se pro příznivce folku, country a trampských písní
konala v Lázeňském hostinci taneční zábava se skupinou KNOKAUT.
15. Akce v kempu
Na kulturním životě obce se podílí také Camping Country.
V sobotu 30. června se od 19 hodin konal charitativní koncert s názvem "Vítáme
prázdniny s The Tap Tap". V programu, který se konal v prostorách kempu, účinkovala
skupina The Tap Tap, což je úspěšná kapela tělesně postižených studentů a absolventů škol
pražského Jedličkova ústavu, která vystupuje na českých festivalech i v zahraničí.
V doprovodném programu vystoupila dále skupina Kraken. Součástí akce byla také
ochutnávka vín Vinařství Lahofer a.s. a autogramiáda hokejistů HC Orli Znojmo.
Na akci se podíleli někteří sponzoři (Obec Hluboké Mašůvky přispěla částkou 1 000
Kč), výtěžek ve výši 38 000 Kč byl rozdělen rovným dílem znojemské Charitě a O. S. Tap.
Vstupné bylo dobrovolné a každý návštěvník obdržel poukázku na konzumaci jednoho
vzorku vína.
Akce byla pořádána za z podpory Oblastní Charity Znojmo a se záštitou Města Znojma.
V pátek 27. července a v pátek 3. srpna uspořádali provozovatelé kempu "Country
zábavu", při níž účinkovala hudební skupina CWB z Břeclavi.
V sobotu 4. srpna v dopoledních hodinách se konal v areálu kempu 2. malý jarmark
řemesel.
16. Rozloučení s prázdninami
Pracovníci Pohostinství Sklípek uspořádali večer 25. srpna posezení pro hosty s názvem
"Rozloučení s prázdninami". Akci navštívilo asi sedmdesát občanů, pro které byla
připravena živáňská pečeně. Večer zpříjemnila hrou na klávesy p. Jana Valihrachová.
17. První ročník vepřových hodů
Na sobotu 1. září připravili členové místního Sboru dobrovolných hasičů
„První vepřové hody“. Zakoupili zabité prase, z něhož připravili domácí zabijačkové
dobroty: jitrnice, sádlo, škvarky, tlačenku, černou polévku, řízky, pečené maso. O nákup
těchto zabijačkových specialit byl značný zájem, takže byly během krátké doby prodány.
Akce se konala v hasičské zbrojnici, během večera mohli venku posedět zájemci, kterým
k poslechu hrála na klávesy paní Marie Trejbová.
Na této velmi zdařilé akci se podílelo několik obětavých členů hasičského
sboru. Čistý zisk pro SDH činil 5 160 Kč.
18. Svěcení hasičského vozidla
V neděli 2. září se konala slavnost svěcení hasičského vozidla. S vyzdobeným
autem přijeli před kostel, kde je přivítal místní farář P. Miloslav Čamek, prof. Petr Piťha
z Prahy a nový farář P. Stanislav Váša. Hasiči se zúčastnili bohoslužby v kostele a poté
bylo zrenovované hasičské vozidlo posvěceno.

Po skončení tohoto aktu se členové hasičského sboru odebrali do hasičské
klubovny na společný oběd (guláš, pečené maso). Na přátelské posezení byli pozváni také
P. Čamek, P. Piťha a P. Váša, kteří setrvali s místními hasiči do odpoledních hodin.
Klubovnu – společenskou místnost si hasiči upravili v prvním poschodí hasičské
zbrojnice, odkud byla přestěhována obecní knihovna do školy. Členové Sboru
dobrovolných hasičů upravili uvolněné prostory na společenskou místnost, v níž umístili
dokumenty, fotografie, staré přilby, hasičské trubky a další památky, které připomínají
minulost zdejšího SDH. Na instalaci dokumentů se značnou mírou podílel Radim Trejba za
pomoci dalších členů. V místnosti se budou konat také členské schůze.
Po vyřešení majetkových vztahů mezi Obcí a SDH se bude pokračovat v dalších
úpravách – přípojka vody, sociální zařízení, oprava střechy.
19. Přednáška „Jevišovice – světoznámá archeologická lokalita
V sobotu 29. září uspořádalo Moravské zemské muzeum v zámecké kapli Starého
zámku v Jevišovicích přednášku prof. PhDr. Vladimíra Podborského s názvem „Jevišovice
– světoznámá archeologická lokalita“. Na plakátech byly snímky vykopávek a snímek
archeologa Františka Vildomce se soškou hlubokomašůvecké Venuše.
20. Vítání občánků
Druhé vítání občánků v letošním roce připravil Sbor pro občanské záležitosti ve
spolupráci s Obcí a Farním úřadem. Konalo se v neděli 7. října ve 14 hodin v zasedací
místnosti OÚ. Slavnost zahájila předsedkyně SPOZ Jitka Sabolová, pozdravný proslov
přednesl starosta ing. Jiří Malec a farář P. Stanislav Váša. Se zpěvem za doprovodu p.
učitelky Mgr. Dany Freyové a s recitací básní vystoupili čtyři…… žáci místní školy.
Po zápisu do pamětní knihy a vyfotografování rodičů s dětmi následovala přátelská beseda
s malým pohoštěním.
Novými občánky se stali:
Matyáš Hřebeský
Jáchym Kroupa
Tomáš Dvořák
Agáta Kollnerová
Dominik Jelínek
21. Tradiční posvícení
V sobotu 20. a v neděli 21. října se konalo tradiční císařské posvícení. V sobotu za velmi
pěkného, slunného a teplého počasí přivezli mladí z Kalvárie smrk, který již v pátek skáceli
a připravili k převozu. Během sobotního dopoledne jej děvčata nazdobila pentlemi a
odpoledne ve 14 hodin byl pomocí vysokozdvižného jeřábu umístěn doprostřed taneční
plochy před Lázeňským hostincem. Večer ve 20 hodin se v sále kulturního domu konala
taneční zábava, při níž hrála hudební skupina HABAKUK. Účast byla 11 osob, vstupné 70
Kč.
V neděli v 7,30 se chlapci, kteří zaváděli, shromáždili před kulturním domem, odkud se
za doprovodu dechové hudby AMATÉŘI vydali do domu stárkové, kde čekala děvčata.
Krátce před 8. hodinou uvítal zaváděče před kostelem místní pan farář. Společně se
zúčastnili mše svaté, při průvodu kolem hlavního oltáře uctili obrázek Panny Marie de Foy
a z kostela se vydali na obchůzku vesnice, která trvala až téměř do 16 hodin.
V 16,30 hodin se občané shromáždili před Lázeňským hostincem. Zaváděči se s hudbou
vydali k Pomníku padlých, kde za zvuků hymny položili věnec a uctili tak památku všech
našich zemřelých občanů. Odtud se vydali k Lázeňskému hostinci, kde si nejdříve vyslechli
tradiční veršované povídání o událostech minulého roku. Po sólu pro družbu se stárkovou
a stárka se stárkovou se dali do tance všichni zaváděči a posléze i ostatní zájemci.

Nedělní setkání se konalo za chladného a nevlídného počasí (téměř celý den byla mlha)
do 18 hodin, kdy letošní posvícení skončilo.
Družba:
Ing. Josef Stehlík
Stárek:
Luděk Koláček
Stárková:
Jana Tůmová
Další zaváděči:
Jan Doležal
Lucie Sedláčková
Miroslav Lustig
Monika Tašlmárová
Miroslav Tašlmár
Gabriela Bloudíčková
Jakub Krainer
Helena Hrůzová
Marek Fruhwirt
Milena Stehlíková
Josef Veselý
Nikola Mandátová
Marcel Sklenář
Michaela Schwentová
Václav Stehlík
Tereza Němečková
Tomáš Krejčí
Hana Kamarádová
Proslov družby při odpoledním setkání pod májí:
Stojíme tu pod májkou – rok se s rokem schází
a dobrého dne přejem, občané milí.
Nechť počasí nám přeje a než se nám tu zkazí,
předčítáním klepů zkrátíme si chvíli.
Ať žije stárková a zdráv buď, stárku,
ve dne jste nejedli, v noci nespali.
Dnes svolali jsme vás pod májku,
abychom vám drby předali.
Všechny lidi probereme, řeknem drbů nemnoho,
pochválíme, propereme, tak pusťme se do toho.
x-x-x-xPřipijme našim rodičům,
kteří vždy na posvícení chybět nesměli.
Popíjeli tam víno, pivo, rum,
ale nás děti doma zavřeli.
milí rodičové, oni už jsou taky velcí,
tak budeme pít až do večera společně.
Že neumíme pít – to jsou jenom kecy,
nejdem přece chlastat bezděčně.
-x-x-x-xPřipijme těm nahoře na Kopci,
kterým přispěti zatěžko bylo.
Měli keců jak důchodci,
i když se po nich chtělo jen půlkilo.
Pak zloději nazvali všechny dokola,
když jejich losy nevyhrály zhola nic.
Vzdálená pak byla tombola,
ale opili se o to víc.
-x-x-x-xPřipijme na toho hocha,
který nejhezčí ze všech úsměv má.
K tomu sexapealu trocha,

že mu prorektor neodolá.
Že však prorektor je paní,
to všichni víme, ty jeden pacholku.
Tak přiznej tu postel, přijímačky, vzdělání
hezky a rychle beze všech okolků.
-x-x-xPřipijme starému panu faráři,
který hladu nikdy nemíval,
věděl, že ostatní mu uvaří,
jak Polreich po vesnici chodíval.
Proto zaškrtni se v kalendáři,
kdo potřebuješ požehnat.
V neděli se zas navaří,
pan farář jde k nám obědvat.
-x-x-xPřipijme teď panu faráři novému,
ať se mu tu líbí a ať má dobrou náladu.
Můžete říct lidu vesnickému,
že ho nenecháme o hladu.
Navaříme, usmažíme,
mastnou hubu utřem poduško.
I zákusky připravíme
a domů půjde s výslužkou.
-x-x-x-xPřipijme na naše koupaliště,
kde čvachtání mělo být zadarmo.
Snad to hlavě města dojde příště,
že slibovat se nemá nadarmo.
To se nám bronz pěkně chytá,
to se nám to kšeftuje,
hned ke kačce lítá,
kdo slibuje, ten rejžuje.
-x-x-x-xPřipijme na ten podnik,
co stojí naproti kostelu.
Vždycky ráno je pak chodník
plný samého bordelu.
Ale časy jsou už ty tam,
kdy praskal ve švech zamlada.
Opít se jdem raděj jinam,
zájem o něj upadá.
-x-x-x-xPřipijme našemu obchodu,
co přetéká všeho zásobou.
Máš-li však tu s někým neshodu,
můžeš se stát nežádoucí osobou.
Mají tu párky, klobásy
a dokonce ten nejnovější hit.
Místo šunky necháš si
dvacet deka drbů zabalit.

-x-x-x-xPřipijme škole – a ať nezní to hloupě –
i lidem z jejího vedení.
Byla to přesně nových oken koupě,
co přispěla ke globálnímu oteplení.
Frustrující v zimě bylo
učení v bundách a čepicích.
Teplo už tam zvítězilo,
všichni budou v kondici.
-x-x-x-xPřipíjím na paní sekretářku,
která nám vždy pomáhá.
Když za ní přijdete plni nářku,
pomoci se nezdráhá.
Každou zvláštní situaci
vždycky řeší s milým úsměvem.
Člověk pak má rád svou práci
a bere všechno s nadhledem.
-x-x-x-xPřipijme ochotnému pánu,
který zásobil nás květenou.
Místo řečí tulipánů
věnoval rostlinu zelenou.
Dvě stě kusů, to je jmění,
rozmarýnů užijeme jisto.
Na další várku koření
teď má ve skleníku místo.
-x-x-x-xSnad se nikdo neurazil
a neklepou se mu kolena.
Vždyť ještě nikoho neporazil
klep či kritika dobře míněná.
Za vaši pozornost děkujem
a přejem do příštího roku hodně zdraví,
také kopu štěstí vinšujem,
Protože to je zlatá muška, jak klasik praví.
Bez té se to nikdy neobejde,
k tomu fištrón, ochota.
Snad se tu i za rok sejdem,
my už se teď loučíme,
užívejte života.
Vyúčtování posvícení:
Příjmy:
20.10. Vstupné ..................................................................................7 770,21.10. Vybráno po vesnici............................................................. 14 040,Poplatek za užívání veř. prostranství .................................
300,Celkem............................................................................................ 22 110,-

.

Výdaje:
Lesy ČR – Máje ............................................................................ 600,Rozmarýny ................................................................................... 1 800,Krepový papír, květiny ................................................................. 883,Autojeřáb – stavba máje ................................................................ 2 310,Víno ............................................................................................... 2 635,Hudba: HABAKUK ......................................................................10 000,Hudba: AMATÉŘI ........................................................................16 800,Občerstvení pro hudbu .................................................................. 2 153,Celkem ......................................................................................... 37 181,- Kč
Doplatek z obecního rozpočtu....................................................15 071,- Kč

22. Hubertská zábava
Po mnoha letech, kdy se počátkem měsíce konala Hubertská zábava, v letošním roce
Myslivecké sdružení HÁJEK od pořádání této zábavy upustilo. Důvodem byly stále se
zvyšující náklady a menší zisk, který neodpovídal vynaloženému úsilí členů mysliveckého
sdružení.
Naopak bylo rozhodnuto uspořádat po skončení honu „poslední leč“, na níž se v sobotu
11. listopadu sešli v Lázeňském hostinci účastníci honu a jejich přátelé, pozváni byli také
členové Honebního společenstva a občané Hlubokých Mašůvek. K tanci a poslechu hrálo
hudební duo – harmonika, vozembouch, účastníci obdrželi zdarma myslivecký guláš a měli
možnost v tombole vyhrát bažanty a zajíce.
23. Zástěrková zábava
Letos se poprvé nekonala zástěrková taneční zábava, která měla v naší obci dlouholetou
tradici a bývala každoročně po svátku svaté Kateřiny. V loňském roce byla slabá účast, takže
ze vstupného nebyly pokryty náklady na hudbu.
24. Beseda s důchodci
V neděli 9. prosince ve 14 hodin se v sále kulturního domu sešli senioři naší obce na
tradičním předvánočním setkání. Starosta ing. Jiří Malec podrobně pohovořil o všech
významných událostech naší obce v tomto roce. Žáci Základní školy předvedli kulturní pořad,
taneční pár ze skupiny Single předvedl ukázky tanců a inž. Šíša zahrál na klávesy.
25. Výroční schůze SDH
V sobotu 14. prosince v 18,00 hodin se v hasičské klubovně konala výroční členská
schůze Sboru dobrovolných hasičů, kterou zahájil starosta sboru Pavel Rozporka. Velitel
Miroslav Petrželka přednesl zprávu o činnosti, v níž zhodnotil všechny akce pořádané
v letošním roce. Zpráva byla doplněna informací o hospodaření. V diskuzi vystoupil starosta
obce ing. Jiří Malec, který poděkoval za pomoc členů při stavbě skladového objektu u
koupaliště, za pořízení hasičského vozidla a dále za akce, které SDH pořádal ve zdejší obci,
zvláště za poprvé pořádané zabijačkové hody. V nejbližším období bude nutné vyřešit některé
majetkoprávní vztahy mezi Obcí a SDH. Doporučil svolat schůzku zástupců Obce a SDH.
V diskuzi se L. Vaněk vyjádřil k problémům hasičského domu, který vyžaduje nutné opravy.
Obec by měla dodat potřebný materiál, hasiči by provedli potřebné práce. Dále byla
diskutována otázka oslav 110. výročí založení SDH Hluboké Mašůvky, které se budou konat
v roce 2013.
Protože se dosavadní hospodář Lukáš Grois obce odstěhoval, byla provedena volba
nového hospodáře a pokladníka. Zvolen byl Ladislav Vaněk.
Po vyčerpání programu následovala přátelská beseda s pohoštěním.

Výroční schůze se zúčastnilo 28 členů, z pozvaných hostů starosta ing. Jiří Malec a
kronikář Zdeněk Adámek.
Členové SDH Hluboké Mašůvky:
1. Bagár Martin
23. Pikart Dušan st.
2. Bořil Josef
24. Pikart Dušan ml.
3. Bořil Vojtěch
25. Pikart František
4. Brázda Josef st.
26.Přichystal Jan
5. Brázda Pavel
27. Přichystal Luděk
6. Daňehl Jan
28. Přichystalová Markéta
7. Drozd Stanislav
29. Radnický Lukáš
8. Drozd Vadimír ml.
30. Rozporka Pavel
9. Drozd Vladimír st.
31. Rozporková Dagmar
10. Dvořák Jiří ml.
32. Salát Rostislav
11. Dvořák Jiří st.
33. Sklenář Marcel
12. Grois Lukáš
34. Tomášek Jan
13. Hasman Karel
35. Tomková Stanislava ml.
14. Hašek Pavel
36. Trejba Radim
15. Kamarád Josef
37. Tůmová Edita
16. Kamarád Pavel st.
38. Vaněk Ladislav st.
17. Kamarád Pavel ml.
39. Vaněk Ladislav ml.
18. Karl František
40. Vaňková Iva
19. Kazdera Radek
41. Vrána Václav
Mandátová Alena
42. Vránová Pavlína
21. Petrželka Josef
43. Veselý Robert
22. Petrželka Miroslav
44. Zivčák Petr
45. Žáková Kateřina
26. Akce MODEL CITY
V letošním roce byly na modelářském letišti uspořádány tyto akce:
14. dubna:
Aircombat akce Kulový blesk
Souboje modelů letadel z II. světové války.
Jednalo se o letošní první soutěžní kolo kategorie aircombat. Letadla jsou modely
skutečných strojů z období II. světové války postavené v měřítku 1:12, jejich velikost je
kolem jednoho metru. Letadla mají připevněnou 12 m dlouhou stuhu, úkolem je
protivníkovi stuhu useknout a přitom si uhlídat svoji. Jedná se o zajímavé souboje, protože
ve vzduchu je současně nakolik letadel. Akce se zúčastnilo patnáct pilotů.
9. června:
Warbirds Over Modelcity
Ukázky klasické i akrobatické pilotáže.
Příznivci leteckého modelářství mohli sledovat ukázky klasické i akrobatické pilotáže
modelů letadel, která jsou svou historií svázána s vojenským letectvím v různých obdobích
a v různých částech světa.
Od 13. do 15. července:
GPS Eurocup
Mezinárodní pohárová soutěž modelářů v bezmotorovém létání GPS Euro Cup Triangle.
Jedná se o let po trojúhelníku s maketami větroňů podle satelitní navigace. Starty větroňů
s rozpětím křídel až sedm metrů jsou prováděny pomocí modelu vlečného letadla. Úkolem

pilota je z výchozí výšky 500 metrů oblétnout se svým modelem co nejvíckrát a co
nejrychleji pomyslný trojúhelník o obvodu 2,4 km.
Vítězem se stal pilot ze Slovinska, na 2. místě ze Švýcarska a na třetím z Německa.
Nejlepší z českých pilotů, Miroslav Hlaváček, skončil na 4. místě.
18. srpna:
Jets Over Modelcity 2012
Přehlídka modelů s turbínovými motory.
Na přehlídce byly předvedeny nejrychlejší modely poháněné turbínovými motory
s rychlostí i přes 400 km/hod.
29. září:
I. JetArrows day
Soutěž leteckých modelářů v extrémní akrobacii.
6. října:
Indian Summer 2012
Setkání pilotů všech kategorií bez omezení.
20. října:
Drakiáda - za pěkného počasí a hojné účasti se konala Drakiáda Rádia Blaník.
27. Skupina Single v naší obci
Obec umožňuje již několik roků nácvik tanečníků skupiny Single v sále zdejšího
kulturního domu. V této taneční skupině, která během plesové sezóny vystupuje na několika
desítkách plesů na Znojemsku, patří mezi nejúspěšnější páry ing. Josef Stehlík a Aneta
Adamcová. Jednu z tanečních dvojic tvoří další naši občané – Ing. Tomáš Krejčí a Edita
Tůmová.
V naší obci vystupují dvě dvojice tanečníků této skupiny na besedě s důchodci
s ukázkami latinsko-amerických a standardních tanců.
28. Hudební skupina FREE BAND
V roce 1991 odešli z kapely Deta Citonice čtyři její členové a založili hudební skupinu
Free Band. Mezi zakládajícími členy byli dva naši občané bratři Jan a Josef Trejbovi.
Během uplynulých let se mezi hráči vystřídal další z rodiny Trejbů, a to Jan Trejba mladší.
Po mnoha letech ukončil z důvodu nemoci pravidelné účinkování ve skupině Josef Trejba.
V současnosti jsou jejími členy: Jan Trejba – bicí, Petr Nešetřil – zpěv a španělská kytara,
Aleš Mrňa – baskytara, Karel Kratochvíl – zpěv a kytara.
Skupina Free Band patří mezi oblíbené kapely, hraje lidové písničky, pop, disko i tvrdý
rock. Čtyři muzikanti si sami zajišťují vše potřebné pro svá vystoupení, nemají osvětlovače,
zvukaře, řidiče ani manažera. Taneční zábavy, na nichž účinkují, jsou hojně navštěvovány.
Mezi úspěchy je možno řadit i vydání CD.
29. Music club BOOMERANG
Od poloviny prosince minulého roku je v provozu v budově č.p. 120 (někdejší „Borkova
hospoda“, následně Pohostinství Jednoty, Kino MNV a naposledy prodejna náhradních dílů
Aviacentrum) Music club BOOMERNAG. Každý pátek a sobotu se zde koná diskotéka,
která byla zpočátku velmi hojně navštěvována - účast někdy byla až 500 ve velké většině

mladých návštěvníků. Provozovatelé dokonce pro účastníky z okolí do 15 km zajišťovali
dopravu zdarma.
Z pořádaných akcí uvádím např. účinkující: Vitacit a Láďa Křížek, Leoš Mareš, Kiss
Revital, Hair show, Kristovy Léta, Kraken, Arsen.cz, Hell Dicks.
30. Hudební skupina KRAKEN
Hudební skupina KRAKEN vznikla v r. 1987 v Hlubokých Mašůvkách, zaměřila se
převážně na rockovou a bigbítovou muziku zpívanou česky. Po různých obměnách členů
tvoří v současnosti skupinu čtyři hudebníci, z nichž dva jsou zdejší: Jaroslav Sklenář
(kytara) a Petr Salát (bicí nástroje).
31. Obecní knihovna
Během letošního roku bylo dokončeno přestěhování Obecní knihovny do školní
budovy. Je umístěna v dosavadním školním kabinetu o rozměrech. Během prázdnin byla
vyměněna okna v celé budově, provedeny různé vnitřní úpravy a zateplování pláště školní
budovy. V důsledku těchto prací byla knihovna v měsíci červenci a srpnu uzavřena.
V září byl opět obnoven provoz, otevírací doba pro čtenáře byla každou sobotu od 13,00
do 15,00 hodin.
Funkci knihovnice zastává Ing. 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:
z toho krásná literatura
naučná literatura

3 178
2 689
489

Výměnný fond z Městské knihovny Znojmo: 2 soubory s 300 svazky
Výdaje na nákup knih činily 1 387 Kč, předplatné periodik 1 797 Kč.
Údaje o činnosti kroniky za posledních pět roků:
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

2008
42
20
22
181

2009
26
16
10
125

2010
24
18
6
83

2011
40
35
5
72

2012
39
35
4
139

617

431

374

435

831

270
250
48
49
176

105
280
22
24
134

43
197
13
26
95

76
209
13
51
86

51
418
33
138
191

32. Obecní kronika
Funkci obecního kronikáře vykonává od roku 1994 Zdeněk Adámek, za každý rok je
jeden samostatný svazek, doplněný přílohami a snímky. Stejně jako v minulých letech jsou i

letos podrobně uvedena činnost obecního zastupitelstva, oblast služeb, zemědělství, školství,
sportu, kulturní, společenský a náboženský život, údaje o obyvatelích a výstavbě v obci,
přehledy o počasí, informace o výsledku voleb a o dalších zajímavostech ze všech oblastí.
V letošním roce kromě běžných událostí v různých oblastech života zdejší obce věnoval
kronikář největší pozornost akci zateplení školní budovy a zahájení druhé etapy budování
kanalizace v obci, které rozsahem prací ovlivnilo život většiny občanů - provoz těžkých strojů,
hluk, přesuny velkého množství různého materiálu, dočasné uzavírky některých místních
komunikací, složitější dopravní situace. Další významnou akcí byla výměna oken a zateplení
školní budovy.
Kronika je opět zpracována ve třech exemplářích - pro uložení ve Státním okresním
archivu ve Znojmě, pro obecní archiv a jeden výtisk pro Obecní knihovnu, kde je k dispozici
všem zájemcům.
Kronikář propagoval různé akce zasíláním snímků a textů do regionálního tisku, celkem
bylo o naší obci publikováno 27 příspěvků s 37 snímky v těchto exemplářích::
ZT - Znojemský týden, ZD - Znojemský deník Rovnost, ZN - Znojemsko
2.1.
10.1.
27.2.
7.3.
12.3.
19.3.
16.4.
4.5.
9.5.
14.5.
22.5.
24.5.
5.9.
11.6.
24.7.
5.9.
11.9.
11.9.
22.10.
5.11.
5.11.
19.11.
20.11.
7.23.
17.12.
31.12.
9.1.

ZT
V Mašůvkách měli hon
ZT
Tříkrálová sbírka
ZT
Masopust v Hlubokých Mašůvkách
ZD
Masopustní rej masek pobavil celou vesnici
ZD
V Hlubokých Mašůvkách vítali nové občánky
ZT
Mašůvky přivítaly občánky
ZT
Hrkání
ZD
Jaro v Mašůvkách
ZD
Pouť v Mašůvkách
Hasiči z Mašůvek slavili hasičskou pouť
ZN
Oslava Svátku matek
ZT
Hasiči z Mašůvek slavili hasičskou pouť
ZD
Hasiči z Mašůvek jezdí v novém
ZT
V Mašůvkách se konala Mariánská pouť
ZD
Mašůvky ovládl požární útok
ZD
Hasiči z Mašůvek jezdí v novém
ZN
Hasiči světili nové auto
ZD
Prázdniny skončily
ZT
V Mašůvkách přivítali občánky
ZT
V Mašůvkách slavili posvícení
ZT
Svatý Martin si pospíšil
ZT
Hon v Mašůvkách
ZN
Myslivecký hon v Mašůvkách
ZD
Mikulášská nadílka v Hlubokých Mašůvkách
ZT
V Mašůvkách měli předvánoční besedu
ZT
Štěpánská koleda v Mašůvkách
ZD
Nové Stehlíkovy básně si již lidé nepřečtou, text

33. Přehled kulturních a společenských akcí v obci v r. 2012
21.1. Hasičský ples
25.2. Výroční členská schůze
25.2. Masopust

1 snímek
1 snímek
1 snímek
2 snímky
1 snímek
1 snímek
1 snímek
1 snímek
3 snímky
1 snímek
1 snímek
1 snímek
2 snímky
1 snímek
5 snímků
1 snímek
1 snímek
1 snímek
1 snímek
1 snímek
1 snímek
1 snímek
1 snímek
3 snímky
1 snímek
2 snímky
1 snímek

SDH
MS Hájek
SDH

25.2. Maškarní ples
4.3. Vítání občánků
18.3. Dětský maškarní karneval
4.5. Členský schůze
13.5. Oslava Dne matek
25.5. Účast na okrskovém kole v Plenkovicích
26.5. Účast na soutěži "O pohár starosty Rozkoše"
26.5. Účast na soutěži "O pohár starosty Křepic"
23.6. Účast na soutěži "O pohár starosty Olbramkostela"
24.6. Soutěž "O pohár starosty Hlubokých Mašůvek"
24.6. Den dětí
30.6. Vítáme prázdniny s The Tap Tap
27.7. Country zábava
28.7. Účast ba soutěži "O pohár starosty Mramotic"
3.8. Country zábava
25.8. Rozloučení s prázdninami
1.9. Vepřové hody
2.9. Svěcení hasičského vozidla
7.10. Vítání občánků
20.-21.10. Posvícení
11.11. Poslední leč
2.12. Mikulášská nadílka
9.12. Beseda s důchodci
14.12. Výroční schůze

SDH
Obec, SPOZ, FÚ
RS
Spolek pěstitelů
Obec
SDH
SDH
SDH
SDH
SDH
SDH, RS
Camp Country
Camp Country
SDH
Camp Country
Pohostinství Sklípek
SDH
SDH
Obec, SPOZ, FÚ
Obec, mládež
MS Hájek
FÚ
Obec
SDH

