2015 - VI. SPOLEČENSKÝ A KULTURNÍ ŽIVOT
1. Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů uspořádal v sobotu 17. ledna v kulturním domě tradiční
hasičský ples, který ve 20 hodin zahájili hasiči ve stejnokrojích. Hrála hudební skupina Free
Band, ples navštívilo 151 platících účastníků.
Jak je již tradicí, návštěvníci se těší na bohatou tombolu, v níž letos byly tyto ceny:
1. divočák, 2. kávovar Dolce Gusto, 3. tablet, 4. topinkovač, 5. sendvičovač, 6. vrtačka,
7.
mixér, 8. kuchyňská váha, 9. lampa, 10. dřevo – 4 m3, dalších 65 cen – např. gril, dorty, sady
skleniček, salámy, cukroví, obilí, víno apod. – Prodáno bylo celkem 1000 losů po 20 Kč.
Vstupenky byly slosovatelné: 1. cena: rum, 2. cena: salám, 3. cena: víno.
Na zakoupení cen do tomboly přispěli sponzoři:
Kadeřnictví Vyklická, ZD Hluboké Mašůvky, OÚ Hlub. Mašůvky, Cukrářství Valová
Mramotice, FK Dřevěné lišty Bojanovice, Kovošrot Bořil Hlub. Mašůvky, Elektro Hanzel
Znojmo, Lázeňský hostinec Hlub. Mašůvky, Pohostinství SKLÍPEK Hluboké Mašůvky a
členové Sboru dobrovolných hasičů Hluboké Mašůvky.
Šťastnými výherci prvních tří cen tomboly byli:
1. Salát Rostislav, 2. Kazdera Radek, 3. Rozporka Pavel.
2. Moravská rodina
Ve středu 21. ledna vysílal Český rozhlas Brno pořad Dobré ráno, Moravo, v němž byla
v sedmi vstupech představena naše obec:
V 6:10 hod. vyslechli posluchači pověst „Čertův kámen“.
V 9:40 v pořadu Apetit sdělila Věra Hasmanová recept na “mašůvecký vepřový stejk na víně a
medu“.
V 10:50 představila Mgr. Dana Freyová zdejší školu, pohovořila o vydání hudebního nosiče,
který nazpívali žáci zdejší školy, a na závěr posluchači vyslechli píseň.
V poledním pořadu Morava krásná zem pohovořil starosta Sboru dobrovolných hasičů Josef
Kamarád o současné činnosti sboru, připojil historku o prvním cvičení s hasičskou stříkačkou
v r. 1904, která skončila tragicky, připomněl vzájemné styky místních a rakouských hasičů.
V 15:20 kronikář Zdeněk Adámek seznámil posluchače se současným kulturním a
společenským životem v Hlubokých Mašůvkách.
V 17:15 starosta obce Ing. Jiří Malec představil nejvýznamnější památky naší obce, pozval
posluchače k návštěvě, poděkoval občanům za jejich práci ve prospěch obce a dal jim zahrát
píseň.
3. Masopust
Letošního masopustního průvodu se v sobotu dne 14. února zúčastnilo 33 maškar, které
měly sraz u hasičské zbrojnice, odkud se v 8,30 hod. za doprovodu kapely Minet vydaly na
pochůzku po obci.
Za masky byli:
Karla Vyklická a Žaneta Vránová (dvě nejmladší účastnice), Monika Kulhánková, Ivana
Kulhánková, Adéla Dvořáková, Nikol Kazderová, Zdeněk Kollner, Vašek Vrána + pes Čert
Vaška Vrány, Aneta Dočekalová, Aneta Nevímová, Michaela Fruhwirtová, Dominika
Hellmanová, Oldřich Kotlán ml., Marcel Sklenář ml., Josef Sabol, Libor Kulhánek, Marcela
Kulhánková, Emilie Dvořáková, Jiří Dvořák, Jiří Dvořák ml., Markéta Sklenářová, Alena
Tondlová, Petr Zivčák, Kristina Fialová-Vranovská Ves, Radek Kazdera, Radim Trejba,
Vladimír Drozd ml., Stanislav Drozd, Jiří Brázda, Pavlína Vránová.
Výběrčími byli:
Vladimír Drozd st., František Pikart, Markéta Přichystalová.
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Večer se opět ve 20,00 hodin konala v sále kulturního domu masopustní zábava, která
byla rovněž hojně navštívena. K tanci hrála skupina DUO KARMEN, vstupné bylo 50 Kč,
masky zdarma. Občerstvení bylo v režii SDH.
4. Dětský karneval
Rodičovské sdružení uspořádalo v neděli 15. března ve 14,00 hodin v sále kulturního
domu tradiční maškarní karneval s vystoupením kouzelníka a kejklíře Milana Jonáše. Děti si
užily tance a účastnily se různých soutěží. Jak je již tradicí, každé dítě obdrželo zdarma při
vstupu limonádu a tatranku. Značný zájem byl o losy na tombolu.
O úspěšný průběh této akce se kromě obětavých rodičů zasloužili také sponzoři: Obecní
úřad, Zemědělské družstvo Hluboké Mašůvky, Sbor dobrovolných hasičů, Ivo Bořil,
Myslivecké sdružení HÁJEK, Honební společenstvo, Jednota, Cukrárna Vala Mramotice,
Rodičovské sdružení.
Karnevalu se zúčastnilo asi 90 dětí, které měly vstup zdarma, ostatní účastníci platili
vstupné 30 Kč (bylo prodáno 99 vstupenek).
5. Vítání občánků
V neděli 29. 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 žáci zazpívali a zahráli několik písní, rodiče provedli zápis do pamětní knihy a
převzali květinu a plyšovou hračku pro svoje děti.
Všichni rodiče obdrželi dodatečně několik fotografií z této slavnosti.
Přivítáni byli: Gabriela Emma Kroupová
Tobiáš Matoušek
Dominik Holinsky
Jan Kotlán
6. Pálení čarodějnic
Na čtvrtek 30. dubna připravilo několik rodičů tradiční „pálení čarodějnic“, a to na farní
zahradě, kde byl připraven táborák.
Přátelé a známí se s dětmi setkávají v tento den na různých zahradách, kde prožívají
večer při opékání špekáčků, pohoštění a besedování.
7. Hasičská pouť
V neděli 3. května se členové místního Sboru dobrovolných hasičů společně s delegací
hasičů z rakouského Moldu shromáždili u hasičského domu, odkud se vydali ke kostelu, kde je
uvítal místní farář P. Stanislav Váša. Zúčastnili se bohoslužby v kostele a po uctění obrázku
Panny Marie de Foy se společně odebrali ke Svaté studni k soše patrona hasičů sv. Floriána k
závěrečné adoraci. Všichni hasiči pak odešli do hasičského domu na společný oběd a přátelskou
besedu.
Hasiči z rakouského Moldu tak oplatili návštěvu delegace hasičů z Hlubokých Mašůvek
na oslavách svátku sv. Floriána 26. dubna v Maria Dreieichen.
Dne 16. května se vypravila delegace hlubokomašůveckých hasičů (starosta Jos.
Kamarád, Lad. Vaněk, Vlad. Drozd, Pavel Rozporka) do rakouského Altenburgu, kde žije
v klášteře na odpočinku P. Robert Bősner, čestný občan Hlubokých Mašůvek, častý návštěvník
hasičských akcí v naší obci. Delegace mu přijela poděkovat za dosavadní spolupráci, popřát
mnoho zdraví do dalších let a předala mu dar při příležitosti jeho 80. narozenin.
8. Mašůvecký majáles

2

Ve čtvrtek 7. května se konal poprvé „mašůvecký majáles“. Rodiče s dětmi se v 18
hodin shromáždili na Mariánském náměstí, odkud se vydali do Svatoňovce, dále cestou kolem
čistírny odpadních vod a po Rudlické silnici do Čížovek, kde u šutrárny byla postavena
pyramida z dříví, kterou starosta ing. Jiří Malec zapálil. Všem účastníkům bylo poskytnuto
občerstvení – špekáčky na opékání, nealkoholické nápoje.
Setkání se všem líbilo, účast byla přes sto dospělých a dětí.
9. Zájezd do Ratiboře
Obec Ratiboř zaslala do Hlubokých Mašůvek oficiální pozvání na oslavy 70. výročí
ukončení II. světové války.
V pátek 8. května se osobními vozidly vydali do Ratiboře: Ing. Jiří Malec, starosta, jeho
manželka Mgr. Lenka Malcová, ředitelka zdejší ZŠ Mgr. Alena Kratochvílová, členka obecního
zastupitelstva Mgr. Andrea Hellmanová, místostarosta obce Bc. Zbyněk Frey, učitelka ZŠ Mgr.
Dana Freyová a jejich dcery: Alena Freyová a Eva Freyová.
V Ratiboři se zúčastnili položení věnců k pomníkům, navštívili tamní hřbitov, kde je
pochován Ctibor Čermák, Zbrankův kopec s pomníkem partyzána Borise a samotu Borčí.Tam
si prohlédli expozici a zhlédli vystoupení souboru Zvonky dobré zprávy.
Delegace naší obce byla velice přátelsky přijata. Zástupce obce Ratiboř a celý soubor
Živé zvonky pozvali k návštěvě Hlubokých Mašůvek a vystoupení souboru na koncertě, který
se uskutečnil o Hlavní pouti 4. července (bližší údaje v kapitole V.).
10. Svátek matek na farní zahradě
Letošní Den matek byl oslaven 10. května setkáním a besedou na farní zahradě.
S pásmem písní vystoupili nejdříve žáci místní školy, kteří za doprovodu p. učitelky Dany
Freyové zazpívali několik písní, zahráli na flétničky a žákyně Lucie Kamarádová zahrála na
harmoniku. Přítomným přijely zazpívat také děti ze Scholy v Únanově. K příjemné pohodě
přispěly obětavé farnice, které pro všechny účastníky připravily pohoštění – chlebíčky,
zákusky, nápoje.
11. Oslava Dne matek v kulturním domě
Obec ve spolupráci s místní školou připravila oslavu Dne matek na neděli 17. května ve
14 hodin v sále kulturního domu. Po proslovu starosty ing. Jiřího Malce nejdříve vystoupily
s kulturním pořadem děti mateřské školy a v druhé části předvedli žáci dramatizaci pohádky
Zlatovláska, doplněnou příhodnými písněmi a hudbou. V sále připravila škola výstavku
výrobků žáků. Oslava byla zdařilá, rodičům a prarodičům, kteří se přišli v hojném počtu
podívat na vystoupení svých dětí, se líbila.
12. Dětské soutěžní odpoledne
Na neděli 28. června připravila Tělocvičná jednota Sokol Hluboké Mašůvky ve
spolupráci s obcí dětské soutěžní odpoledne. Od 15,20 hod. byly na koupališti připraveny pro
děti zábavné hry a soutěže, střelba ze vzduchovky, skákací hrad, stříkání z hasičského vozu,
ukázka policejního zásahu se psy, malování na obličej a autogramiáda hráčů hokejového klubu
Orli Znojmo. Zajištěno bylo také občerstvení.

13. Poutní zábava
Vzhledem k provádění úprav budovy obecního úřadu a kulturního domu se v letošním
roce poutní zábava nekonala.
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14. Zakončení sezóny na koupališti
Při příležitosti ukončení letošní sezóny na koupališti uspořádala obec v pátek 21. srpna
taneční zábavu, při níž účinkovala skupina DUO ARTEX. Vstupné bylo 30 Kč.
15. Poutní místa
V měsíci září byl vysílán Českou televizí cyklus Poutní místa, 11. díl byl věnován
poutnímu místu Hluboké Mašůvky. Poprvé byl tento zajímavý dokument o naší obci vysílán
již v roce 2002.
16. Podzimní lampiónový průvod
V pátek 9. října se v 18 hodin shromáždili dospělí i děti na Mariánském náměstí.
Nejprve se všichni společně vyfotografovali u kostela a poté se s rozsvícenými lampióny vydali
Svatoňovcem, cestou kolem čistírny až do Šutrárny. Tam byly zapáleny ohně, děti si opekly
špekáčky a všichni se občerstvili. Na zpáteční cestu domů se vydali již za plné tmy, takže jim
dobře posloužily rozsvícené lampióny.
Lampiónový průvod a setkání u táboráku v Šutrárně, konané letos již podruhé, se opět
vydařily, o čemž svědčila dobrá účast dospělých i dětí.
17. Posvícení
Tradiční císařské posvícení připadlo v letošním roce na víkendové dni 17. a 18. října.
Ve čtvrtek 15. října navštívili hoši domovy zavádějících děvčat, aby požádali, jak je v obci
pradávným zvykem, rodiče zavádějících děvčat o svolení zavádět o letošním posvícení.
V pátek 16. října chlapci pokáceli na Kalvárii smrk, který pak následující den traktorem
přivezli k Lázeňskému hostinci. Tam smrk společně s děvčaty očistili, upravili a nazdobili, aby
mohl být odpoledne vztyčen. Obec již řadu roků zadává postavení máje pomocí autojeřábu
firmě Jantač z Dobšic.
V sobotu večer od 20 hodin vyhrávala kapela FREE BAND. Poprvé po rozsáhlejších
úpravách se konala taneční zábava v sále kulturního domu, který v letošním roce dostal nová
okna, byl upraven strop vybavený novým osvětlením, sál byl vymalován, přebroušeny a natřeny
parkety a poprvé byl na balkon umožněn přístup schodištěm ze sálu. V 21 hodin společným
nástupem oficiálně zahájili zavádějící posvícenskou zábavu, která se vydařila, což dokazuje
účast 170 platících návštěvníků (zavádějící mají vstup zdarma). Zájem byl také
o
připravenou tombolu, takže losy byly během chvilky prodány. Vstupné bylo 70 Kč.
V neděli se zavádějící shromáždili u kulturního domu, odkud se v 8 hodin za doprovodu
dechové hudby HORANÉ vydali ke kostelu, kde je přivítal pan farář P. Stanislav Váša a pozval
k účasti na mši svaté. Po bohoslužbách a společném vyfotografování před kostelem se vydali
pod máji, kde zatančili a vydali se na pochůzku po obci, aby všechny pozvali na odpolední
setkání pod májí. Vzhledem k rozsáhlosti vesnice trvala pochůzka po obci déle, takže odpolední
část byla zahájena až po 17. hodině položením kytice k Pomníku padlých. Občané již netrpělivě
očekávali příchod průvodu pod máji a proslov družby, který vždy připíjí na zdraví některým
místním osobnostem, ale hlavně vtipně ve verších „zhodnotí“ různé události a příhody za
uplynulý rok. Po jeho povídání se dali postupně do tance stárek se stárkovou, zavádějící mládež
a pak ostatní zájemci. Účast přihlížejících byla dobrá, počasí
o letošním posvícení bylo
v sobotu slunečné, v neděli bylo již zataženo, ale bez deště.
O letošním posvícení zaváděli:
Družba:
Miroslav Dočekal
Tomáš Krejčí, stárek
Jana Tůmová, stárková
Mirek Lustig
Monika Tašlmárová
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Josef David
Jindřich Dvořák
Patrik Plaček
Martin Dvořák
Libor Ticháček
Daniel Šimánek
Marek Fruhwirt
Jan Kulhánek
Jakub Krajner
Miroslav Tašlmár
Jan Dolák
Josef Veselý
Dominik Tomášek
Patrik Schneider

Lucie Sedláčková
Aneta Nevímová
Aneta Dočekalová
Karolína Procházková
Tereza Holmanová
Michaela Fruhwirtová
Dominika Hellmanová
Kristýna Přibylová
Šárka Fajfková
Zuzana Ibiši
Lenka Čučková
Hana Vocílková
Tereza Hamzová
Veronika Hrbáčová

Proslov družby:
Zdravíme vás, občané dospělí či mladí,
rok se s rokem opět sešel,
my vítáme vás pod májí.
Z moci mně mi svěřené a jak už bývá tradice,
přečtu vám teď řadu drbů z naší milé vesnice.
Pár občanů probereme a také dění v obci,
proto hnedle začneme, ať tu nejsme do noci.
Připijme na pana starostu,
který budovu obecního úřadu do pucu dal,
též přispěl na tým fotbalového dorostu
a osobně bourání nevzhledné budovy ohlídal.
Snad už se nezlobí,
že zdejší lidé ne příliš vděční mu jsou.
Možná proto chtěl zkrátit si své funkční období
a opustit pozici starosty tak ctěnou.
Občas také kritika dojde na toho muže,
třeba zrovna od paní, která z garáže díky novým obrubníkům
vyjet autem nemůže.
Hold všem lidem se bohužel zavděčiti nemůže.
Připijme na paní sekretářku,
která nám vždy pomáhá.
Když za ní přijdete plni nářku,
pomoci se nezdráhá.
Každou zvláštní situaci,
vždycky řeší s milým úsměvem.
Je vidět, jak ráda dělá svou práci
a bere všechno s nadhledem.
Připijme na naše obecní pracovníky,
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kteří jako klícku naši obec udržují.
Za to jim od nás všech patří velké díky,
že se při své práci klepy nezdržují.
Uklízejí nepořádek a chodníky zametají,
obecní trávníček do pořádku dají,
našim drahým pozůstalým hrobečky upraví,
proto patří jim obdiv – jim – na zdraví!
Připijme na ten obecní plátek
a slečnu redaktorku, jež ho píše,
ten za čerstva vše přinese do našich vrátek,
i když mírně upravené spíše.
Určitě je přece správné,
že náš zpravodaj neustále obec chválí,
ač některý čtenář nad ním nesouhlasně rukou mávne,
poté co si přečte, jak naše obec ve všem válí.
Připijme na naši maličkou školu
a paním učitelkám i zaměstnancům všem.
Děti naše vzdělávat se zde mohou spolu
a předejít tak svodům těm,
které kazí naši dnešní mládež,
aby dámy u kostela stěžovat si mohly,
to je samý alkohol, sex a krádež,
místo, aby při úklidu fary pomohly.
Připijme na ten podnik,
co stojí naproti kostelu.
Vždycky ráno je pak chodník
plný samého bordelu.
Ale časy jsou už tytam,
kdy praskal ve švech jak zamlada.
Opít se jdeme raděj jinam,
zájem o něj upadá.
Jediný, kdo na něj nezanevřel,
je muž vietnamské národnosti,
že by rád zde tržnici si otevřel,
aby v naší obci už navždy bylo všeho dosti.
Připijme té štědré paní,
která zbavit se všech zbytků jídla chtěla.
Že však sousedovic pes popelnice není,
to nejspíše nevěděla.
Majitelé psího kamaráda,
milým vzkazem na dveřích
připomněli, že chápou, jak pejska má ráda,
ale nechat ho přežírat je hřích!
Připijme tomu otužilému muži,
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co zdraví své koupelí v bazénu tuží.
Možná lepší by však, milý pane, bylo
zakrýti částečně to své boží dílo.
Oblíbenosti jeho přispělo,
že jeho přednosti neskrývá zhola nic,
před sousedy bez kalhot by se sice chodit nemělo,
ale u dam je oblíben o to víc.
Připijme na naše zastupitelstvo,
jež na srdci má blaho lidí zdejších.
Snad proto nechalo pro naše obyvatelstvo
upravit povrch silnic vedlejších.
Jistě to bylo jedno z mnoha milých gest,
když i na zábavu mysleli v místech našeho rodiště,
protože v zimě namísto dopravních cest
těšit se můžeme na ledové kluziště.
Tohle studené období si takto budeme zpestřovat,
když z domu sotva autem našim vyjet můžeme,
místo otravných povinností chodit pracovat
pak společně bruslit všichni budeme.
Připijme na zdraví hasičům, kteří mají tužbu,
ukázat všem to nejlepší ze svých kvalit.
Co ale dělat, když technika vypoví jim službu
a vodu někdo zapomněl do cisterny nalít?
Hořící pařez pak někdo jiný uhasit musí
a na pořádnou ostudu si tak sbor náš zadělá,
když kolegové jejich z okolních vesnic smíchy se dusí,
pro příště vezmou si jistě příklad, jak správně se to dělá.
Ještě jednou připijme našim požárníkům, co místní mýty boří.
Když o letošní pouti uslyšeli „ POPLACH, HOŘÍ“,
do minuty vyrazili se vší parádou,
vždyť také všichni pobývali před místní hospodou.
Když dorazili na místo,
nikdy by je nenapadlo,
že budou hasit modelářům
jejich malé letadlo.
Na zdraví horlivému chlapci,
jenž pyšný na svou pozici hasiče je
tak, že při své první akci
téměř se přizabije.
Uprostřed hasičského závodu,
když síla vody s hadicí zamlela,
způsobila chlapci nepříjemnou nehodu
a jeho očka bolestí pak slzela.
Připijme na pana hospodského,
jenž nocleh zoufalému muži nabídl,
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když zjistil, že skrývá zločince uprchlého,
vlas na hlavě mu značně prořídl!
Přesto, že ukrývat zločince se nesmí,
ale kšeft je kšeft, to všichni víme.
I když se muž odstěhoval i se všemi věcmi,
prásknout to na něj pod májí musíme.
Připijme těm občanům, co svoje zdraví tuží,
na pravidelné vycházky vyráží s kuráží.
Na oběd si opečou buřt s křupavou kůrčičkou,
na zdraví si připijí rumem či slivovičkou.
A že někdy zadaří se přijít domů k půlnoci,
no a, vždyť se tomu tady říká
ty vycházky chlastací.
Připijme na pana podnikatele,
který zde provozuje podnik upadlý
a vždy myslí na naše obyvatele,
aby na vybranou pokaždé mít mohli.
Jistě byl to úmysl dobrý,
když akci další během posvícení pořádal.
Nebo možná byl prostě jenom chorý
a přemýšlet v tu chvíli nezvládal.
Vždyť každý přece dobře ví,
těžko tak měl v hlavě otazníky,
že po sv. Tereze mládež zábavu připraví,
tak proč nám odlákal účastníky?
Snad se nikdo neurazil
a neklepou se mu kolena.
Vždyť ještě nikoho neporazil
klep či kritika dobře míněná.
Za vaši pozornost děkujeme
a přejeme do příštího roku hodně zdraví.
Také kopu štěstí vinšujeme,
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:
17.10. Vstupné na tan. zábavu
11 970,18.10. Vybráno po vesnici
13 960,Příjmy celkem………………………………………25 930 Kč
Výdaje:
Procházková, Oulehlová – Rozmarýny
Hudba Free Band – 17.10.2015

1 120,11 000,8

Hudba Horané – 18.10.2015
20 000,Papírnictví – krepový papír, květiny
975,Jantač – autojeřáb, stavba máje
3 993,Vinařství Fila – víno
3 760,Lesy ČR – májky
400,Lázeňský hostinec – občerstvení
2 010,Výdaje celkem …………………………………….43 258 Kč
Náklady Obce celkem……………………………17 328 Kč
18. Vítání občánků
Letošní druhé vítání občánků bylo svoláno na neděli 8. listopadu. Ve 14,30 hod. přivítala
předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti Jitka Sabolová všechny přítomné, představila p.
starostovi čtyři nové občánky a jejich rodiče. Skupina dětí mateřské a základní školy pozdravila
účastníky slavnosti zpěvem několika písní. Slavnostního projevu se ujal starosta ing. Jiří Malec,
po zápisu do pamětní knihy byly rodičům předány květiny a pro děti hračky. Po ukončení
oficiální části byli účastníci pozváni k přátelské besedě s pohoštěním.
Novými občánky se stali:
René Drahoš
Magdalena Páleníková
Eliška Bořilová
Mikuláš Radnický
19. Drakiáda
V sobotu 14. listopadu se na letišti MODELCITY konala drakiáda, kterou zorganizovali
místní mladí občané.
Soutěžního programu se zúčastnilo 57 dětí. Jako zpestření si opékaly brambory a jablka.
Finančně se na akci podílela také obec – nákup draků aj.
20. Rozsvícení vánočního stromu
V pátek 27. listopadu v 17 hodin se shromáždili občané na Mariánském náměstí, kde
žáci zdejší školy zazpívali za doprovodu p. učitelky Dany Freyové několik písní. Byl rozsvícen
vánoční stromek a následovala přátelská beseda. K příjemnému setkání přispěli členové Sboru
dobrovolných hasičů, kteří připravili pro účastníky grilované klobásy, grog, čaj a svařák.
Výtěžek z prodeje v částce 4 100 Kč byl předán škole jako příspěvek na pořízení zahradního
domku.
21. Beseda s důchodci
V neděli 29. listopadu se senioři setkali na besedě, kterou připravilo vedení obce.
Starosta ing. Jiří Malec je informoval o všech významných událostech uplynulého období.
Velmi úspěšné bylo vystoupení žáků místní školy. K poslechu i tanci zahrála hudební skupina
Duo Carmen. Pro účastníky bylo připraveno občerstvení: chlebíčky, zákusky, nápoje. V sále
kulturního domu byla instalována výstavka prací žáků místní školy a fotodokumentace ze
života obce. Na závěr byl promítán dokument o zdejším poutním místě, který v letošním roce
jako reprízu vysílala také Česká televize.
Setkání se zúčastnilo asi šedesát seniorů, což bylo o něco méně než v uplynulých letech.
22. Valná hromada SDH
V sobotu 12. prosince v 18 hodin zahájil starosta Josef Kamarád valnou hromadu Sboru
dobrovolných hasičů. Minutou ticha byla uctěna památka zemřelých členů a poté Josef
Kamarád přednesl zprávu o činnosti sboru za letošní rok a nastínil úkoly, které by měly být
provedeny v nastávajícím roce. Pokladník Ladislav Vaněk podal zprávu o hospodaření, kterou
potvrdil předseda revizní komise Pavel Kamarád. V diskuzi vystoupil zasloužilý hasič p.
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Antonín Bartoň. Byla doplněna zásahová jednotka Jiřím Dvořákem ml. Diskutováno bylo
zajištění hasičského plesu 16.1.2016 a možnost ustavení kroužku mladých hasičů.
Ze zprávy starosty o činnosti: Hasičský ples navštívilo 151 platících osob, úspěšný byl
masopust (pochůzka po obci, večerní zábava), účast na oslavách v rakouském Moldu,
uspořádání soutěže O pohár starosty, účast v okrskové soutěži, rozsvícení vánočního stromu.
Během roku se členové podíleli na likvidaci požáru lesa v Borovičku a drobného požáru na
letišti MODELCITY. Úpravy hasičské zbrojnice: nová střecha, dveře, vnitřní úpravy, pořízení
nové elektrocentrály, dvou vaků a čtyřdílného žebříku (23 600 Kč). K renovaci byl dán
historický župní prapor z roku 1933. V roce 2016 bude činnost v obdobném rozsahu, navíc se
bude konat slavnost žehnání renovovaného praporu a plánuje se dokončení úprav hasičské
zbrojnice.
Po ukončení valné hromady následovala přátelská beseda s pohoštěním.
Funkcionáři SDH:
Starosta:
Josef Kamarád
1. náměstek starosty:
Jiří Dvořák
2. náměstek starosty:
Radek Kazdera
Jednatel:
Pavlína Vránová
Hospodář:
Ladislav Vaněk st.
Velitel:
Miroslav Petrželka
Zástupce velitele:
Václav Vrána
Strojník:
Karel Hasman
Kontrolní a revizní komise:
Předseda:
Pavel Kamarád
Členové:
Vladimír Drozd
Pavel Kamarád
23. Setkání u svařáku
V pátek 18. prosince uspořádala obec setkání u svařáku. Akce měla být uspořádána na
prostranství u kulturního domu, vzhledem k velmi nepříznivému počasí, kdy pršelo a byla
mlha, se přesunula do sálu kulturního domu. Se zájmem účastníků se setkala projekce snímků,
kterou zajistil místostarosta Bc. Zbyněk Frey. Vybral 1 300 snímků z akcí, konaných
v letošním roce v naší obci.
Dospělí účastníci si pochutnali na svařáku, který byl připraven ze 40 litrů vína. Děti
obdržely čaj. Akce byla zodpovědně připravena a stane se zřejmě již každoroční tradicí
v předvánočním období.
I přes nepříznivé počasí se zúčastnilo kolem 120 občanů.
24. Boomerang club
Během roku se uskutečnilo několik akcí také v tomto zařízení – budova č.p. 120.
Oproti předešlým rokům pořadů v tomto klubů ale značně ubylo.
Častým návštěvníkem, jak přiznává v rozhovoru pro Znojemský týden, byl také Pavel
Novotný z Prahy, bulvární novinář, uvaděč televizního pořadu Prásk.
25. Znojemské historické vinobraní
Největší slavnost vína u nás – Znojemské historické vinobraní – se v letošním roce
konala od pátku 11. září až do neděle 13. září. Novinkou letošního ročníku bylo prodloužení
slavnosti až do neděle.
Historický program se konal na pěti z celkem deseti scén, kde bylo k vidění vojenské
ležení, dobová tržiště, rytířské turnaje, vystoupení skupin historického šermu, kejklířů, fakírů,
kouzelníků, tanečníků a středověkých komediantů.
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Základním pilířem programu byl opět unikátní historický průvod s králem Janem
Lucemburským s chotí Eliškou Přemyslovnou a početnou družinou bubeníků, praporečníků,
kejklířů, komediantů, pážat, dvorních dam a rytířů na koních. Kostýmovaný průvod více než
460 historických postav dvakrát prošel městskou památkovou rezervací, v pátek večer za svitu
pochodní, v sobotu se zakončením historickou scénou, zobrazující předávání práv konšelům,
trestání nepoctivých vinařů a odsouzenců máčením v kašně.
S kladným ohlasem se setkal nedělní program zdarma, o který byl letošní ročník nově
rozšířen. V letošním roce Znojemské historické vinobraní navštívilo celkem 82 207 milovníků
vína, burčáku a dobré zábavy z celé republiky i ze zahraničí, což je oproti loňsku o 12,5% více.
Vinobraní každoročně navštěvují také někteří občané Hlubokých Mašůvek.
26. To nejlepší z archeologické sbírky Františka Vidomce
V letošním roce vyšla publikace s názvem „To nejlepší z archeologických sbírek
Františka Vidomce“, kterou sepsali Alena Humplová a Vladimír Podborský. Na obalu knihy je
fotografie nejproslulejšího Vildomcova nálezu – Hlubokomašůvecká Venuše. Hlavní část
publikace patří nálezům kultury s moravskou malovanou kulturou.
27. Přehled kulturních a společenských akcí konaných v roce 2015
17.l. Hasičský ples
21.1. Rozhlasový pořad: Moravská rodina
14.2. Masopustní pochůzka po obci
14.2. Maškarní masopustní zábava
15.3. Maškarní karneval
21.3. Turistická vycházka k Čertovu kameni, Baronovi a Roubené studánce
29.3. Vítání dětí do života
30.4. Pálení čarodějnic
3.5. Hasičská pouť
7.5.
Mašůvecký majáles
8.5.
Zájezd do Ratiboře
8.5. Turistická vycházka na Lapikus
10.5. Setkání ke Dni matek
17. 5. Oslava Dne matek
28.6. O pohár starosty
28.6. Dětské odpoledne
21.8. Zábava na koupališti
27.9. Turistická vycházka k Prajzovi a do Plenkovic – Havlínova mlýna
9.10. Lampiónový průvod
17.10. Posvícenská zábava
18.10. Posvícení – setkání pod májí
8.11. Vítání dětí do života
14.11. Drakiáda
Obec,mládež
27.11. Rozsvícení vánočního stromu
6.12. Mikulášská besídka
29.11. Beseda s důchodci
12.12. Valná hromada
18.12. Setkání u svařáku, promítání dokumentů

SDH
Český rozhlas
SDH
SDH
RS
Mladí
Obec, SPOZ
Farnost
SDH
Obec
Obec
Mladí
Farnost
Obec
Obec,SDH
TJ, RS
Obec
Mladí
Obec
Obec, mládež
Obec, mládež
Obec, SPOZ
Obec, SDH
FÚ
Obec
SDH
Obec

Použité zkratky: SDH – Sbor dobrovolných hasičů
RS – Rodičovské sdružení
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TJ – Tělovýchovná jednota Sokol
FÚ – Farní úřad
SPOZ – Sbor pro občanské záležitosti
28. Obecní kronika
Funkci obecního kronikáře vykonává Zdeněk Adámek. Kronika obsahuje 150 stran
textů, 99 stran příloh a 400 snímků z akcí letošního roku.
Kronikář zajistil prezentaci Hlubokých Mašůvek v regionálním tisku. Během roku
zasílal články a snímky o akcích, které byly v letošním roce v obci uspořádány. Ze zaslaných
příspěvků byly zveřejněny následující:
12.1. ZT
Vánoce v Mašůvkách byly se zpěvem a krásné (2-Z.A.)
2 sn.
26.1. ZT O Hlubokých Mašůvkách se vysílalo v rozhlase
21.2. ZT Třicet maškar se vydalo na pochůzku (1-Z.A.)
1 sn.
1.4. ZD V Hlubokých Mašůvkách vítali nové občánky (3-Z.A.)
3 sn.
3.4. ZD V Mašůvkách vítali občánky (2-Z.A.)
2 sn.
7.4. ZT Zvony uletěly do Říma, nahradili je hrkači (2-Z.A.)
2 sn.
13.4. ZT V Mašůvkách vítali občánky (1-Z.A.)
1 sn.
11.5. ZT Hasičská pouť v Mašůvkách (1-Z.A.)
1 sn.
18.5. ZT Turisté poznávali okolí Mašůvek (1-Z.A.)
1 sn.
18.5. ZD Mašůvečtí vyrazili na zříceninu i do Ratiboře
4 sn.
18.5. ZT Den matek slavili na různých místech různě (2-Z.A.)
2 sn.
18.5. ZD Mašůvečtí vyrazili na zříceninu i do Ratiboře (2-Z.A., 1-J.B., 1-Z.F.) 4 sn.
29.6. ZT Zvonky dobré zprávy v Mašůvkách (1-Z.A.)
1 sn.
30.6. ZD Zvonky dobré zprávy vystoupí na koncertu v Mašůvkách
1.7. ZD Zvonky dobré zprávy v Mašůvkách (1-Z.A.)
1 sn.
7.7. ZT V Hl. Mašůvkách byla hlavní pouť (1-Z.A.)
1 sn.
7.7. ZD Mašůvky slavily třístou pouť (1-Z.A.)
1 sn.
10.7. ZD Mašůvky slavily třístou pouť (1-Z.A.)
1 sn.
21.7. ZN Jubilejní pouť (1-Z.A.)
1 sn.
25.8. ZD Francouzi obdivovali kostel svého rodáka
28.8. ZD Francouzi z La Rochelle obdivovali kostel, který založil
1 sn.
jejich rodák v Mašůvkách (1-Z.A.)
31.8. ZT Hluboké Mašůvky navštívila delegace z La Rochelle (1-Z.A.)
1 sn.
14.9. ZT Ve Vranově bude mezinárodní setkání
15.9. ZN Poděkování v Hlubokých Mašůvkách za dary úrody (1-Z.A.)
1 sn.
15.9. ZN Zavzpomínejte si
15.9. ZN Kulturní dům v Hlubokých Mašůvkách slaví padesátku (1-Z.A.)
1 sn.
17.9. ZD V Hlubokých Mašůvkách poděkovali za úrodu (2-Z.A.)
2 sn.
21.9. ZT V Hlubokých Mašůvkách zahájili triduum (2-Z.A.)
2 sn.
26.10. ZT V Mašůvkách slavili tradiční císařské posvícení (1-Z.A.)
1 sn
30.10..ZD Mašůvky slavily posvícení (1-Z.A.)
1 sn.
12.11. ZD Hluboké Mašůvky přivítaly ve vsi nově narozené děti (5-Z.A.)
5 sn.
23.11. ZT Střelci ulovili bažanty, lišky, zajíce i kunu (1-Z.A.)
1 sn.
23.11. ZT V Hlubokých Mašůvkách přivítali občánky (1-Z.A.)
1 sn.
24.11. ZN Hon v Mašůvkách (1-Z.A.)
1 sn.
3.12. ZD Adventní čas v Mašůvkách začal zpíváním (5-Z.A.)
5 sn.
14.12. ZT Předvánoční setkání seniorů (2-Z.A.)
2 sn.
14.12. ZT V Hlubokých Mašůvkách slavili Mikuláše tři dny (2-Z.A.)
2 sn.
Použité zkratky:

ZT – Znojemský týden
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Autoři snímků:

ZN – Znojemsko
ZD – Znojemský deník Rovnost
Z.A. – Zdeněk Adámek
J.B. – Josef Buršovský
Z.F. – Zbyněk Frey

29. Obecní knihovna
Činnost knihovny v letošním roce:
Obecní knihovna je otevřena dvě hodiny týdně, a to v sobotu od 13,00 do 15,00 hodin. Funkci
knihovnice zastává Martina Vaněčková (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:
3 373
- z toho: krásná literatura
2 877
- naučná literatura
496
Výměnný fond z Městské knihovny Znojmo: 1 soubor s 80 svazky.
Výdaje na nákup knih činily 4 144 Kč Kč, předplatné tří periodik 1 815 Kč.
Údaje o činnosti knihovny 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

2011
40
35
5
72

2012
39
35
4
139

435

831

76
209
13
51
86

51
418
33
138
191

2013
35
34
1
166

2014
32
27
5
140

2015
34
29
5
168

884

705

824

62
598
25
86
113

30
505
17
74
79

39
446
8
160
171

30. Expozice Havlínova mlýna
V sobotu 15. srpna v 16,00 hodin se sešla asi stovka pozvaných hostů na slavnostním
otevření Mlynářského muzea - upravené budovy Havlínova mlýna v Plenkovicích č. 36. Byli
informováni o rozsáhlých úpravách, které byly v uplynulých dvou letech provedeny tak, aby
byl co nejvíce ponechán stav mlýna jako v době, kdy byl v provozu.
Po úvodních projevech si návštěvníci slavnosti prohlédli vybavení mlýnice i obytných
prostor. Následovala přátelská zábava s pohoštěním a na závěr setkání byl ve večerních
hodinách promítnut dokument o mlynáři Cyrilu Havlínovi.
Na slavnostní zahájení byl pozván také kronikář Zdeněk Adámek, který poskytl některé
informace k natáčení dokumentu o Cyrilu Havlínovi.
V souvislosti s otevřením této expozice, která navazuje na „mlynářskou stezku“, je třeba
připomenout, že bývalý majitel mlýna p. Cyril Havlín byl bezprostředně po skončení
II.
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světové války (již v květnu 1945) jmenován čestným občanem Hlubokých Mašůvek za to, jak
během války nezištně pomáhal zdejším občanům.
Expozici Havlínova mlýna navštívili v září žáci naší školy a při turistické vycházce dne
27. září také další občané naší obce.
31. Jevišovice otevřely Předzámčí
V pátek 21. srpna se po rozsáhlé rekonstrukci konalo slavnostní otevření jevišovického
Předzámčí, kterého se zúčastnila také delegace Hlubokých Mašůvek (Stanislava Tomková,
Zdeněk Adámek).
Pro veřejnost bylo Předzámčí otevřeno v sobotu 22. srpna, po slavnostním zahájení
následovalo šermířské a hudební vystoupení a večer byl zakončen speciální show. Návštěvníci
si mohli prohlédnout novou expozici se zaměřením na historii Jevišovicka a okolí. Mezi nálezy
Františka Vidomce zaujímá přední místo Venuše z Hlubokých Mašůvek.
V souvislosti s historií Jevišovic je nejčastěji vzpomínán rod Kunštátů, z nichž
nejznámější byl Hynek řečený Suchý Čert, a další významný majitel Jevišovic Jan Ludvík
Raudit de Souches, který v r. 1645 úspěšně ubránil Brno před mnohonásobně početnějším
švédským vojskem vedeným generálem Torstensonem. Občanům Hlub. Mašůvek je Raduit de
Souches znám jako zakladatel zdejšího kostela a lázní.
32. Kulturní dům slaví padesátku
Hluboké Mašůvky jsou známé jako obec s rozmanitým společenským životem. Vždyť
již v r. 1888 založil místní odbor Národní jednoty knihovnu. V roce 1895 bylo sehráno první
divadelní představení. Po založení Sboru dobrovolných hasičů v r. 1903 se každoročně konaly
bály, masopustní veselice, poutní zábavy, posvícení a jiné.
V době okupace, kdy nebyly povolovány taneční zábavy, přijíždělo do obce pojízdné
kino, konaly se koncerty dechové hudby, ale především představení ochotnického divadla.
V letech 1940 – 1945 ochotníci nacvičili 13 her, s nimiž uskutečnili celkem 48 představení.
Ochotnická představení byla hrána i v poválečném období, kdy mezi nejúspěšnější patřila
operetka Perly panny Serafinky a zvláště Sto dukátů za Juana (hráno jedenáctkrát). Divadla
byla hrána střídavě v sálech dvou místních hospod, kde vždy bylo postaveno jeviště, které se
po odehrání divadla opět rozebralo a uložilo do skladu. Vůbec nejúspěšnějším představením
byla Maryša, kterou při představení na náměstí zhlédlo přes 600 diváků. Od r. 1895 do roku
1973 bylo nacvičeno přes 100 her.
V r. 1949 bylo obci zřízeno stálé kino, umístěné v sále pohostinství, kde bylo 120 míst.
Promítalo se třikrát týdně večer a v neděli odpoledne. Protože jediný sál, který sloužil pro
promítání filmů kina a rovněž po vyklizení sedadel i jako taneční sál, nevyhovoval kapacitou
ani vybavením a vyžadoval opravy, usilovali tehdejší představitelé obce o výstavbu kulturního
domu. Po náročném jednání bylo vydáno povolení ke stavbě, která bude provedena „v akci Z“,
což představovalo získat občany k brigádnické práci zdarma. V r. 1959 byla stavba zahájena,
ale postup prací se zpožďoval jednak pro nedostatek stavebního materiálu, jednak i pro
nedostačující účast ochotných pracovníků. Konečně po téměř šesti letech byl kulturní dům
v roce 1965, tedy právě před 50 lety, slavnostně otevřen – sál kina s 210 místy, jeviště, sklad
kulis, šatna, kanceláře a zasedací místnost MNV, zdravotní středisko, klubovny.
Po zrušení kina v r. 1989 byl sál kulturního domu opatřen okny, v r. 2001 byl přistavěn
balkon. V r. 1995 bylo pořízeno lokální plynové vytápění. V uplynulých třech letech bylo
vybudováno ústřední vytápění, vystavěn přístavek pro vstup na balkon, přebudováno sociální
zařízení a šatny. V letošním roce bylo provedeno zateplení budovy a pořízena nová fasáda,
renovována parketová podlaha a vymalován sál, který je v současnosti využíván k pořádání
kulturních a společenských akcí, zasedání obecního zastupitelstva i ke školní tělovýchově.
V budově jsou kanceláře obecního úřadu, archiv, výstavní síň místních výtvarníků. Od roku
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1992 byla v budově umístěna také Česká pošta až do 30. listopadu letošního roku, kdy provoz
pobočky skončil.
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