VII. SPOLKY
1. Přehled společenských akcí v roce 2016
Kulturní a společenský život byl v letošním roce rozmanitý, jak dokazují uvedené akce, které
pořádala Obec Hluboké Mašůvky, Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, Myslivecké sdružení, Základní a
Mateřská škola Hluboké Mašůvky, Rodičovské sdružení, Farní úřad a samostatně i někteří aktivní občané.
Byly to tyto akce:

16.1. Hasičský ples
6.2. Masopustní pochůzka po vesnici
6.2. Masopustní maškarní zábava
13.3. Dětský maškarní karneval
19.3. Josefovský výlet
22.4. Setkání s archeologií a vínem
30.4. Čarodějnická stezka
8.5. Oslava Dne matek
13.5. Mašůvecký majáles
21.5. Turistická vycházka k Hubertovi
3.6. Noc kostelů
4.6. Zájezd do ZOO
4.6. Charitativní koncert
26.6. Soutěž O pohár starosty
26.6. Sportovní den pro děti
2.7. Poutní zábava
21.8. Setkání farníků
10.9. Žehnání hasičského praporu
23.9. Setkání u příležitosti Mezinárodního dne míru
15.10. Posvícenská zábava
5.11. Lampiónový průvod
12.11. Poslední leč
13.11. Vítání občánků
19.11. Zájezd do Ratiboře
25.11. Rozsvícení vánočního stromu
27.11.Beseda s důchodci
3.12.Valná hromada SDH
3.12. Vycházka: Čertův kámen
4.12. Mikulášská nadílka
21.12. Beseda u svařáku
21.12. Vánoční besídka
26.12. Štěpánská koleda
Použité zkratky:
SDH – Sbor dobrovolných hasičů
FÚ – Farní úřad
J.B.+R.T. – Josef Buršovský + Radim Trejba
RS – Rodičovské sdružení

SDH
SDH
SDH
RS, škola
J.B.+R.T.
Obec
TJ Sokol
Obec, škola
Obec
J.B.+R.T.
FÚ
Obec
Konipaska
SDH, Obec
SDH, TJ, Obec
SDH
FÚ
SDH, Obec
FÚ, Obec, SDH
Obec
Obec
MS
Obec, SPOZ
Obec, SDH
Obec
Obec
SDH
J.B.+R.T.
FÚ
Obec
Škola
FÚ

2. Hasičský ples
V sobotu 16. ledna uspořádal Sbor dobrovolných hasičů tradiční „hasičský ples“, který ve
20
hodin zahájili společnou promenádou sálem kulturního domu členové SDH v uniformách. K tanci a
poslechu hrála skupina FREE BAND.

Jak je již tradicí pořadatelé připravili bohatou tombolu, mezi 33 cenami byl např. elektrický gril,
elektrický robot, meteostanice, poukazy na stavebniny, dorty, víno aj.
3. Masopust
V sobotu 6. února v 9 hodin vydal se průvod masopustních maškar na pochůzku po obci. První
zastavením byla zdejší fara, odkud pochůzka za doprovodu hudby MINET pokračovala po celé obci.
Pochůzky po obci se v maskách zúčastnili nejen dospělí občané, ale tentokrát ve větším počtu také děti:
Boháč Květoslav
Kulhánek Libor
Boháčová Barbora
Kulhánková Ivana
Boháčová Ivona
Kulhánková Marcela
Drozd Stanislav
Kulhánková Monika
Drozd Vladimír
Nevím Patrik
Ďuričová Anna
Nevímová Aneta
Dvořák Jiří st.
Pikartová Jana
Dvořák Jiří ml.
Sabol Josef
Dvořáková Adéla
Sitárová Kateřina
Dvořáková Emilie
Sklenář Marcel
Frič Marek
Sklenářová Markéta
Fričová Miriam
Tondlová Alena
Frýdlová Eva
Trejba Radim
Hellmanová Natálie
Veselý Josef
Kazdera Radek
Vrána Václav ml.
Kazdera Daniel
Vránová Pavlína
Kazderová Nikola
Vránová Žaneta
Kollner Zdeněk
Vyklická Karolína ml.
Kotlán Oldřich
Výběrčími byli Vladimír Drozd st., František Pikart a Markéta Přichystalová.
Večer se ve 20 hodin konala v sále kulturního domu maškarní masopustní zábava. K tanci a
poslechu hrála dvojice DUO CARMEN. Vstupné bylo 50 Kč.
4. Dětský maškarní karneval
V neděli 13. března ve 14 hodin se v sále kulturního domu konal dětský karneval s vystoupením
kouzelníka a kejklíře Milana Jonáše, s tancem, soutěžemi a bohatou tombolou. Děti a masky měly vstup
zdarma, pro dospělé bylo vstupné 30 Kč. Zúčastnilo se 114 platících osob a 70 dětí v maskách.
Bylo prodáno 750 losů po 10 Kč, z toho bylo 344 výherních.
Na úspěšné akci měli kromě pracovníků mateřské i základní školy a obětavých rodičů zásluhu také
sponzoři: Cukrářství Vala Mramotice, Zemědělské družstvo Hluboké Mašůvky, Jednota – členský výbor,
Obecní úřad, Honební společenstvo Hluboké Mašůvky, členové obecního zastupitelstva, Rodičovské
sdružení.

5. Josefovský výlet
V sobotu 19. března v 10 hodin se účastníci turistické vycházky vydali od hasičské
zbrojnice směrem po Kalvárii ke kapličce v Příčníkách a dále do lesa Boroví. Kolem obrázku
Panny Marie k dalšímu obrázku U Františka až k cíli putování – k místu nazývaném
U
Buršovského. Křížek s obrázkem a nápisem připomíná událost, která se tam stala před sto lety.
Plavečský hajný se nevrátil ze služby, vyšetřování nevedlo k žádným výsledkům. Teprve po půl
roce bylo jeho tělo nalezeno právě v těchto místech. (Popis události je uveden v kronice
v
kapitole X. RŮZNÉ). Při zpáteční cestě prošli kolem místa, kde stával dřevěný srub (Petříčkova
bouda), zastavili se na Lapikusu a u Památníku osvobození.
Vycházku připravili Josef Buršovský a Radim Trejba.

6. Setkání s archeologií a vínem
22. dubna v 18 hodin starosta Hlubokých Mašůvek ing. Jiří Malec zahájil v místním sále
kulturního domu společenskou akci nazvanou Za archeologií a vínem. Přivítal vzácné hosty znojemského starostu Ing. Vlastimila Gabrhela a místostarostu Jana Groise, Mgr. Miluši
Vildomcovou se synem a vnukem, Ing. Karla Špalka a pracovníky z oboru archeologie.
Dokumentarista ing. Karel Špalek pohovořil o natáčení dokumentů, které byly následně
promítnuty. Kronikář obce Zdeněk Adámek podal stručné informace o dvou významných
osobnostech, uvedených v těchto dokumentech: Maršál Jan Ludvík Raduit de Souches založil
v obci lázně a dal postavit kostel, čímž byla zahájena dosud stále trvající tradice konání
mariánských poutí. Archeolog František Vildomec, čestný občan Hlubokých Mašůvek, se nálezem
Venuše zasloužil o popularitu zdejší obce ve světě.
Se zájmem sledovali návštěvníci tři promítané dokumenty: Báječní muži moravských
Venuší, Raduit de Souches, Znojmo – křižovatka světů. Během večera byla účastníkům nabídnuta
ochutnávka vín poskytnutých Znovínem Znojmo. Zájemci si mohli prohlédnout výstavu obrazové
dokumentace, ukázku archeologických nálezů a řadu publikací o Hlubokých Mašůvkách a
archeologických nálezech. Velmi zajímavá byla beseda, při níž ing. K. Špalek a archeologové Doc.
PhDr. Martin Oliva, Ph.D., dále Mgr. David Rožnovský, PhD. a Mgr. Alena Nejedlá odpovídali
na řadu dotazů zaměřených převážně k archeologickému výzkumu v obci a okolí.
Tato pečlivě připravená a úspěšná akce se setkala se značným zájmem občanů i
zúčastněných hostů. Na zdárném průběhu se podílel také Znovín Znojmo, a.s. (poskytl zdarma
víno), Cukrářství Vala Mramotice (dar zákusků) a Studio BLOK (zapůjčení promítaných
dokumentů).
7. Čarodějnická stezka a oheň
TJ Sokol ve spolupráci s Obcí Hluboké Mašůvky uspořádal v sobotu 30. dubna tradiční
ČARODĚJNICE. Od 17 hodin přicházely děti, většinou v doprovodu rodičů, na dětské hřiště, kde
obdržely průkaz o účasti a pokyny k průběhu Čarodějnické stezky. Odtud odcházely cestou, která
byla vyznačena šipkami po trase: Svatá studna, Lurdská jeskyně, Mariánská cesta, socha Panny
Marie La-Salletské, Boží hrob, Tři kříže, kolem kempu k II. kapličce, stezkou kolem silnice ke
hřbitovu a na sportovní hřiště. Na šesti stanovištích, kde je přivítaly čarodějnice, plnily děti různé
úkoly (překonání překážek, házení na cíl, prolézání potrubím aj.) a za splnění obdržely razítko
zvířátka. Za kabinami sportovního hřiště předložily průkazku s razítky a obdržely špekáček a chléb,
které si opékaly na ohni. V 19 hodin byla zapálena čarodějnická vatra na vrcholu
s
čarodějnicí a všichni sledovali, jak čarodějnici pohltily plameny.
Za zdárný průběh akce patří poděkování především TJ Sokol a všem pracovníkům, kteří se
na přípravě a průběhu podíleli. Přes nevlídné počasí minulých dní (velice chladno) se tentokrát
počasí umoudřilo, bylo slunečno a poměrně teplo, takže účastníci mohli posedět na lavicích
u
připravených stolů.
8. Den matek
V neděli 8. května se ve 14 hodin konala v sále kulturního domu oslava Dne matek, kterou
proslovem zahájil starosta ing. Jiří Malec. S kulturním pořadem pak vystoupily děti mateřské školy
a žáci základní školy předvedli dramatizaci pohádky Lotrando a Zubejda. Na výstavce byly ke
zhlédnutí výtvarné a rukodělné práce žáků a na nástěnkách snímky ze života v naší obci.
9. Mašůvecký majáles

Již druhým rokem uspořádala obec Mašůvecký majáles. Konal se v pátek 13. května, kdy
se účastníci shromáždili v 18 hodin na Mariánském náměstí, odkud společně odešli Svatoňovcem
směrem ke koupališti, kolem čistírny odpadních vod cestou k Rudlické silnici a po ní se vydali do
Čížovek. V Šutrárně byl připraven menší oheň, na kterém si opékali špekáčky. Poté byla zapálena
velká vatra a program účastníkům, kterých bylo kolem stovky, zpestřilo vystoupení taneční skupiny
Single. Předvedli country tance a zapojili i zájemce.
Špekáčky a občerstvení obdrželi účastníci zdarma. Po skončení setkání se děti
s rozsvícenými lampióny vracely za doprovodu dospělých domů.
10. Turistická vycházka
Na letošní druhé turistické vycházce, kterou opět připravili Josef Buršovský a Radim
Trejba, se účastníci v sobotu 21. května vydali k rybníku U Huberta. Z minulosti je zajímavý
poznatek, že na tomto místě se v době téměř před sto lety konaly tzv. „hasičské výlety“ s taneční
zábavou, pořádané pro naše občany.
11. Dětský den a výlet do ZOO
V sobotu 4. června uspořádala Tělovýchovná jednota Sokol Hluboké Mašůvky ve
spolupráci s obcí zájezd do zoologické zahrady v Jihlavě. Výdaje ve výši 7 305 Kč za autobus a
vstupné dětem do 15 let byly proplaceny z obecního rozpočtu.
12. Charitativní koncert
V sobotu 4. června se od 18 hodin konal v prostorách Camping Country charitativní večer
nazvaný „The Tap Tap hraje pro Konipasku“. Jednalo se o legendární uskupení hendikepovaných
muzikantů z pražského Jedličkova ústavu, kteří zde účinkovali v minulosti již dvakrát. Po této
skupině vystoupili s programem nejdříve žáci zdejší školy a po nich se uskutečnila After party
s rockovou skupinou Crazy ze Znojma. Pro účastníky bylo zajištěno občerstvení a jako doprovodný
program byla autogramiáda hokejistů HC Orli Znojmo a ochutnávka vín dobšického vinařství
Lahofer a Hanzal. Děti si mohly užít malování po obličeji, které zajistila Agentura Sluníčko.
Charitativní akci zorganizovalo Občanské sdružení Konipaska. Vstupné bylo dobrovolné.
Výtěžek byl použit na nákup vozu pro přepravu zdravotních pomůcek.
13. O pohár starosty
V neděli 26. června se na louce u koupaliště konala soutěž v požárním útoku O pohár
starosty. Velitel místního hasičského sboru Miroslav Petrželka podal starostovi ing. Jiřímu Malcovi
hlášení o nastoupených jednotkách. Podle vylosovaného pořadí nastupovala pak jednotlivá
družstva k provedení požárního útoku, a to dvoukolově. Pro stanovení pořadí byl směrodatný lepší
ze dvou časů.
Výsledková listina:
Družstvo
Čas v 1. kole Čas v 2. kole
Umístění
Hluboké Mašůvky
28,10
25,80
5.
Havraníky
25,13
N
4.
Lukov
24,98
35,57
3.
Vevčice
17,70
17,52
1.
Mramotice
24,68
24,53
2.
Kojatice
N
N
6.
Dorost:

Plenkovice
Lukov

25,46
35,34

30,54
35,68

1.
2.

Po skončení soutěže nastoupila družstva k vyhodnocení a starosta Hlubokých Mašůvek ing.
Jiří Malec předal všem zúčastněným družstvům poháry.
Ing. Karel Špalek natáčel část závodů pro připravovaný dokument o Hlubokých
Mašůvkách.
Sportovní odpoledne pro děti
Po skončení hasičské soutěže byl při příležitosti zahájení sezóny provozu koupaliště
připraven pro děti zábavný program s různými soutěžemi, skákací hrad, malování na obličej,
táborák a další akce. Sportovní odpoledne připravila TJ Sokol Hluboké Mašůvky ve spolupráci
s obcí a členy Sboru dobrovolných hasičů.
15. Poutní zábava
V sobotu 2. července pořádal Sbor dobrovolných hasičů Hluboké Mašůvky poutní zábavu.
K tanci a poslechu hrála hudební skupina FREEBAND.
16. Žehnání hasičského praporu
V Hlubokých Mašůvkách se v sobotu 10. září konala slavnost žehnání hasičského praporu
pořízeného v roce 1933 při příležitosti konání sjezdu znojemské hasičské župy. V tom roce, kdy
hasiči slavili 30. výročí založení hasičského sboru v obci, byla slavnostně otevřena budova hasičské
zbrojnice a obecního úřadu, postavená ve spolupráci SDH a obce Hluboké Mašůvky.
Historický župní prapor, který doprovázel sbor při všech jeho významnějších akcích, bylo
nutno odborně renovovat, což se podařilo díky dotaci Jihomoravského kraje ve výši 50 000 Kč,
Nadace pro hasičské hnutí přispěla částkou 4 000 Kč, starosta města Znojma Vlastimil Gabrhel
poskytl 3 500 Kč a z obecního rozpočtu bylo proplaceno 12 000 Kč. Celkové náklady si vyžádaly
částku 68 000 Kč.
Prapor, který bude uložen ve zvláštní vitríně v budově hasičské zbrojnice, tak přetrvá další
generace.
Protože se stáří podepsalo nejen na tomto praporu, ale i na budově has. Zbrojnice, která
pochází ze stejného roku, byly v uplynulých třech letech provedeny dosud největší úpravy této
budovy: nové sociální zařízení, nová okna a vchodové dveře, nová střešní krytina, úpravy podkroví
a nová barevně řešená fasáda. U této novotou zářící budovy hasičské zbrojnice se
10. září sešli
členové místního SDH, delegace sborů z okolí, zasloužilí hasiči, mezi významnými hosty byli
hasiči z rakouského Moldu a hasiči z obce Ratiboř u Vsetína. K nim se přidali další hosté – starosta
města Znojma ing. Vl. Gabrhel, místostarosta Znojma Jan Grois, členové obecního zastupitelstva
a další občané.
Účastníci slavnosti se v 15,45 hod. shromáždili u nově opravené budovy hasičské zbrojnice,
odkud se členové místního SDH, zasloužilí hasiči, hosté z rakouského Moldu a
z Ratiboře
u Vsetína, další hosté, členové obecního zastupitelstva a občané vydali průvodem za doprovodu
hudby na Mariánské náměstí k Pomníku padlých. Tam všechny přítomné přivítal starosta sboru
Josef Kamarád. Následoval akt žehnání praporu, který provedl místní farář P. Stanislav Váša.
Shromážděné poté pozdravil starosta obce Hlub. Mašůvky ing. Jiří Malec, poslanec Vl. Gabrhel,
PhDr. Josef Juráň za Sdružení hasičů Čech a Moravy, starosta Okresního sdružení hasičů Ludvík
Procházka, předseda okr. kontrolní a revizní rady Boh. Biegler, vedoucí Aktivu zasloužilých
hasičů Antonín Bartoň, starostka hasičů v Ratiboři Mir. Slováčková, velitel hasičů v rakouském

Moldu Fr. Fuchs, místostarosta obce Ratiboř Martin Žabčík, místostarosta Znojma J. Grois.
Pamětní stuhu s nápisem na župní prapor pak připnul poslanec a starosta města Znojma Vl.
Gabrhel. Na stuze je vyšitý nápis: HLUBOKÉ MAŠŮVKY – Prapor požehnán 10.9.2016.
Po skončení slavnostní akce, která se konala za podpory Nadace ČEZ, se účastníci odebrali
do kulturního domu, kde bylo připraveno pohoštění a k poslechu i tanci vyhrávala hudební skupina
Šohaji.
17. Setkání u příležitosti Mezinárodního dne míru
U příležitosti svátku Panny Marie Bolestné a Mezinárodního dne míru uspořádal Institut
pro křesťanskou kulturu poslední zářijový víkend mezinárodní setkání Společně na cestách
Evropy. Slavnost byla zahájena v pátek 23. září v Hlubokých Mašůvkách mší svatou v kostele a
odtud se vydalo procesí, které doprovázeli členové místního hasičského sboru, cestou Via Matris.
U každé ze sedmi kapliček Sedmibolestné cesty s obrazy Bedřišky Znojemské se konala krátká
adorace, kterou vedli P. Gerhard Maria Walder, P. Stanislav Váša a ing. Eva Balíková.
U
Památníku osvobození se konal pietní akt, místostarosta obce Bc. Zbyněk Frey položil kytici květů,
žáci místní školy vypustili holubici a balonky jako mírový symbol a předvedli kulturní pořad.
Setkání bylo zakončeno malým pohoštěním pro účastníky.
Třídenní akce, která měla motto „Cesty milosrdenství“, pokračovala 24. září ve Vranově n.
D. a 25. září v Jemnici.
18. Posvícení
Již několik týdnů před termínem letošního posvícení nebylo zcela zřejmé, zda se posvícení
uskuteční takovým způsobem, jak je v naší obci dávná tradice. Mládež se nedovedla domluvit, kdo
převezme funkci stárka a stárkové a nebyl zájem ani o zavádění. Aby vžitá tradice, která od konce
II. světové války nebyla porušena, pokračovala přes malý zájem či dokonce nezájem ze strany
mládeže i v letošním roce, chtěli někteří občané středního věku být nápomocni při organizaci,
dokonce i tím, že by „ženáči“ zaváděli spolu s mládeží. Ale ani tato iniciativa se nesetkala se
zájmem mezi mladými. Situace byla projednávána i s panem farářem P. St. Vášou, který
nesouhlasil s neúčastí zavádějících na mši svaté s poukazem na to, že posvícení je oslava výročí
posvěcení kostela a tudíž by tomu měl odpovídat i průběh slavení posvícení. Protože se nenašlo
aspoň několik obětavců mezi zdejší mládeží, posvícení s tradičním průběhem se nakonec nekonalo.
Obec zajistila smrk z Kalvárie, který dala přivézt, byl podle zvyklosti ozdoben pentlemi a postaven
pomocí autojeřábu na prostranství před Lázeňským hostincem.
V sobotu 15. října večer se konala v sále kulturního domu taneční zábava, při níž hrála
hudební skupina FREE BAND.
Nedělní pochůzka po obci ani setkání pod májí se nekonaly. Rozmarýny, které byly předem
zakoupeny, stejně jako víno – byly poskytnuty účastníkům sobotní taneční zábavy, které se
zúčastnilo 72 platících osob.
Obec stejně jako v minulých letech uhradila veškeré náklady, které letos činily:
Rozmarýny:
1 000 Kč
Krepové papíry, květiny:
983 Kč
Víno:
2 151 Kč
Stavba máje:
3 630 Kč
Hudba:
11 000 Kč
Náklady celkem:..............................18 764 Kč
Příjem ze vstupného:........................ 6 650 Kč

19. Lampiónový průvod
V sobotu 5. listopadu se konal podzimní lampiónový průvod. Účastníci se sešli na
Mariánském náměstí, odkud se v 17 hodin vydali s lampióny Svatoňovcem do Šutrárny, kde byl
zapálen oheň a připraveno pohoštění. Kromě vlídného počasí přispěla k pohodě i vůně opékaných
brambor a jablek se skořicí. Podzimní atmosféru podtrhly i vyřezávané dýně, které připravili naši
školáci. Zdařilé akce se zúčastnilo asi sedmdesát dětí a dospělých.
20. Poslední leč
Na zakončení letošního honu uspořádalo Myslivecké sdružení HÁJEK v sobotu
12.
listopadu v 18 hodin v Lázeňském hostinci poslední leč. K tanci a poslechu hrála živá hudba a
účastníkům bylo zdarma poskytnuto občerstvení – zvěřinový guláš. Byla připravena tombola,
výhrami byli bažanti, zajíc a divočák.
21. Vítání občánků
V neděli 13. listopadu ve 14 hodin se v sále kulturního domu konalo vítání občánků.
Slavnost zahájila předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti Jitka Sabolová. Děti mateřské a
základní školy předvedly kulturní pořad. Starosta ing. Jiří Malec přednesl slavnostní projev a
rodičům blahopřál k narození dětí také místní farář P. Stanislav Váša. Poté se rodiče podepsali do
pamětní knihy a převzali květinu, plyšovou hračku, hrneček a malý dárek od dětí, které vystupovaly
s kulturním pořadem.
Po skončení slavnostní části následovalo přátelské posezení s pohoštěním.
Novými občánky Hlubokých Mašůvek se stali:
Vít Novák
Antonín Auer
Anna Kačerková
Petr Sitár
Jakub Pokorný
Marek Dvořák
22. Zájezd do Ratiboře
Na pozvání Obce Ratiboř byl v sobotu dne 19. listopadu uspořádán reciproční zájezd do
této naší družební obce na Valašsku.
Po přivítání zástupci obce následovala prohlídka zrekonstruované budovy Obecního úřadu,
prohlídka školy, exkurze do pekárny U Karolů, posezení v hasičské zbrojnici u cimbálu, pohoštění
na domácí zabijačce, účast na koncertu dětského souboru Kosáček.
Náklady na dopravu autobusem ve výši 13 673 Kč byly uhrazeny z rozpočtu obce.
23. Rozsvícení vánočního stromu
V pátek 25. listopadu v 17 hodin se na Mariánském náměstí shromáždilo téměř dvě stě
dospělých a dětí na slavnosti rozsvícení vánočního stromu. Účastníky přivítal starosta ing. Jiří
Malec, následovalo pěvecké vystoupení žáků místní školy. Členové Sboru dobrovolných hasičů
připravili grilované klobásy a svařák, o což byl značný zájem. Výtěžek z prodeje v částce 4 000
Kč byl předán místní škole. I přes méně příznivé počasí (mrholilo) byla tato akce velmi zdařilá.
24. Beseda s důchodci
První adventní neděli 27. listopadu se v sále kulturního domu konala beseda s důchodci.
Starosta ing. Jiří Malec informoval účastníky o akcích, které se v letošním roce konaly v naší obci.
Informaci o životě farnosti připojil pan farář P. Stanislav Váša. Po jeho projevu vystoupili žáci
zdejší školy, kteří zazpívali písně, zahráli na hudební nástroje a předvedli cvičení s hudbou. Jak je

již po několik roků tradicí, dva páry taneční skupiny SINGLE předvedly ukázky různých tanců. Po
jejich vystoupení zahrála k poslechu i tanci hudební skupina DUO CARMEN.
Pro účastníky bylo připraveno pohoštění – dva chlebíčky, dva zákusky a různé nápoje.
Této tradiční společenské akce se zúčastnilo 75 seniorů.
25. Valná hromada SDH
V sobotu 3. prosince se v 18 hodin konala ve společenské místnosti hasičské zbrojnice
valná hromada Sboru dobrovolných hasičů. Činnost sboru v letošním roce zhodnotil starosta Josef
Kamarád, pokladní zprávu přednesl Ladislav Vaněk a informace doplnil velitel Miroslav Petrželka
a předseda revizní komise Pavel Kamarád. V rozpravě vystoupil vedoucí Aktivu zasloužilých
hasičů Antonín Bartoň, starosta obce ing. Jiří Malec a kronikář Zdeněk Adámek.
Byly projednány záležitosti týkající se přípravy hasičského plesu, který se bude konat 14.
ledna 2017, bude zakoupena tombola, výčep bude v režii SDH, hrát bude hudba FREE BAND.
Byly ustaveny dvojice pro roznášení pozvánek po obci.
Činnost sboru byla hodnocena kladně, v letošním roce byla zvláště náročná vzhledem
k prováděným úpravám budovy hasičské zbrojnice a přípravy akce žehnání historického
hasičského praporu. Nedostatky jsou v práci s mladými členy, potřebné by bylo zapojit do činnosti
i dorost, zkvalitnit zapojení členů do soutěžního družstva, aby byly dosahovány lepší výsledky
v umístění na hasičských soutěžích.
Po schválení plánu práce na příští rok následovala 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

26. Beseda u svařáku
Po dobrých zkušenostech z minulého roku konalo se i letos setkání představitelů obce
s
občany na besedě u svařáku. Akce byla zahájena 21. prosince v 17 hodin před Lázeňským
hostincem, kde bylo účastníkům nabídnuto červené a bílé svařené víno, čaj, chléb se sádlem a s
paštikou.
Akce se zúčastnilo asi osmdesát občanů. Sádlo a paštiku ze zabijačky přivezli naši občané
ze zájezdu do Ratiboře, konaného dne 19. listopadu. Počasí přálo, akce se vydařila.
27. Hluboké Mašůvky v regionálním tisku
Během roku byly publikovány v regionálním tisku Znojemský Týden, Znojemsko, Znojemský
deník Rovnost tyto články a snímky z akcí pořádaných v Hlubokých Mašůvkách:
11.1.
25.1.
1.2.
5.2.
8.2.
12.2.
15.2.
22.2.
11.3.
21.3.
22.3.
21.3.
29.3.
18.4.
18.4.
2.5.
2.5.
4.5.
9.5.
9.5.
9.5.
16.5.
16.5.
23.5.
30.5.
30.5.
3.6.
4.6.
6.6.
13.6.
13.6.
13.6.

ZT
ZN
ZT
ZD
ZT
ZD
ZN
ZT
5+2
ZN
ZD
ZT
ZT
ZT
ZN
ZN
ZT
ZD
ZT
ZT
ZN
ZT
ZN
ZN
ZN
ZT
ZD
ZD
ZT
ZT
ZT
ZN

20.6. ZN
11.7. ZT

Tříkrálová sbírka v Hlubokých Mašůvkách
Čtvrté kolo Poháru Federací v gymnastickém aerobiku
V Mašůvkách se bruslilo na rybníku
Rybník v Mašůvkách patří v mrazu bruslařům
Masopustní masky v sobotu řádily
Slavili masopust
Masopustní zpravodajství
O tradicích, na které zapomínáme
Cyklostezky se propoj
Maškarní karneval
Princezny i piráti zaplnili sál v Mašůvkách
V Hlubokých Mašůvkách se veselilo
Zvony uletěly do Říma, nahradili je hrkáči
V Mašůvkách budou promítat dokumenty
Takhle vypadá Mašůvecká Venuše
Padesát odstínů šedi
Znojemsko – jak šel čas (Pomník legionářů Fialových)
Nejkrásnější z neolitu? Venuše rozličných tvarů
Na Majáles do Mašůvek
V Mašůvkách měli setkání s archeologií a vínem
Nedožité devadesátiny Ctibora Čermáka
V Mašůvkách slavili Floriána a Den matek
Víkend v Mašůvkách
Hasičská zbrojnice prošla generálním úklidem
Už se těšíme na příští ročník
Poutníky pozvali na pohoštění do kláštera
Pobaví koncert The Tap Tap i ochutnávka pečiva
Kdo si udělal v sobotu čas…..
V Mašůvkách skládají zkoušky s vařečkou
Slavnost Božího Těla v Hlubokých Mašůvkách
Noc kostelů přilákala malé i velké
Hluboký zážitek z Hlubokých Mašůvek
(jak z koncertu, tak z legendárních řízků)
Noc kostelů
Prajzi v Mašůvkách

(1 sn. – ZA)
(2 sn. – JB)
(3 sn. – JB)
(1 sn. – ZA)
(1 sn. – red.)
(1 sn. – ZA)
(4 sn. - ZA)
(2 sn. – JB)
(6 sn. – JB)
(3 sn. – JB)
(1 sn. – ZA)
(1 sn. – ZA)
(1 sn. – ZA)
(1 sn.- red.)
(1 sn. – red.)
(2 sn.- red.)
(2 sn. – ZA)
(2 sn. – ZA)
(1 sn. – ZA)
(1 sn. –JB)

(1 sn.)
(3 sn. – ZA)
(1 sn. – ZA)
(1 sn. – ZA)
(3 sn. – ZA)

11.7. ZN
1.8. ZN
8.8. ZT
15.8. ZT
17.8. ZD
22.8. ZT
29.8. ZN
29.8. ZT
5.9. ZN
12.9. ZT
16.9. ZD
26.9. ZD
16.9. ZD
3.10. ZN
3.10. ZT
10.10. ZT
17.10. ZN

(3 sn.)
(1 sn.)
(1 sn.- ZA)
(2 sn.-ZA)

14.11. ZT
15.11. ZD
21.11. ZN
21.11. ZT
21.11. ZT
21.11. ZT
9.12. ZD
12.12. ZT

Pouť v Mašůvkách
Užitečné vzpomínání – Ct. Čermák
Před 150 lety skončil provoz lázní v Hlub. Mašůvkách
Před 150 lety skončil provoz lázní (dokončení)
Jevišovicko hledá, kam s přestupky
Tábor nemusí být jenom pro děti
Setkání u příležitosti Mezinárodního dne míru
V Mašůvkách požehnají historický hasičský prapor
Vzácná relikvie bude požehnána
V Hlubokých Mašůvkách žehnali hasičský prapor
Mašůvky děkovaly za letošní úrodu
…... pomáhají. Neváhají chránit majetek
Mašůvky děkovaly za letošní úrodu
Společně na cestách Evropy
Setkání u příležitosti Mezinárodního dne míru
Už jsou z nás školáci
Před sto lety záhadně a beze stopy zmizel v mašůveckých
lesích František Buršovský
V Mašůvkách měli Puntíkovaný den
Mašůvečtí přivítali nové obyvatele vesnice
Hon v Mašůvkách
V Mašůvkách vítali občánky
Hon v Mašůvkách
Malotřídka? ANO
Mašůvecké děti odměňoval Mikuláš
Kostel v Hlubokých Mašůvkách zažil setkání s anděly

12.12. ZT

Ve škole v Mašůvkách měli mikulášskou nadílku

(2 sn. - red.)

12.12. ZT
30.1. ZN

Mikulášská nadílka od studentů (na snímku D. Hellmanová) (1 sn. - red.)
Zachráněné památky regionu
(2 sn.)

Použité zkratky:

ZT – Znojemský týden
ZN – Znojemsko
ZD – Znojemský deník

(1 sn.)
(3 sn. ZA)
(2 sn. – ZA)
(2 sn. – ZA)
(4 sn. – ZA)
(4 sn. - ZA)
(4 sn.-ZA)
(1 sn. - ZA)
(2 sn. - ZA)
(1 sn.)
(2 sn. - ZA)
(1sn.)
(4 sn. – ZA)
(1 sn.-ZA)
(1 sn.-ZA)
(2 sn.-ZA)
(3 sn.-ZA)
(3 sn. - ZA)

ZA – Zdeněk Adámek
JB – Josef Buršovský
red. - snímek redakce

5+2 – Týdeník

28. Obecní knihovna
Obecní knihovna je umístěna v prvním poschodí školní budovy (v místnosti býv. školního
kabinetu). Je vybavena regály na knihy, které jsou již starší. Proto Obec zažádala v rámci dotačního
Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje o dotaci na regálové vybavení a drobné stavební
úpravy místnosti knihovny.
Díky Městské knihovně ve Znojmě se uchází také o dotaci na regionální knihovní systém,
který nabízí elektronickou evidenci knih. Knihovna je každoročně doplňována ze znojemské
knihovny výměnným fondem o počtu 150 svazků a dále z prostředků obce zakoupenými knihami.
První novinkou pro dospělé v letošním roce bylo pokračování ságy Padesát odstínů šedi.
Čtenáři mají volný přístup k výběru knih a časopisů, dále je jim k dispozici počítač
s internetovým připojením.

Statistické údaje o činnosti Obecní knihovny:
Počet svazků celkem
Z toho: naučná literatura - svazků
krásná literatura - svazků
Přírůstky za rok 2016
Úbytky za rok 2016
Počet exemplářů titulů docházejících periodik
Uživatelé:
Registrovaní uživatelé celkem
Z toho uživatelé do 15 let
Návštěvníci knihovny celkem
Návštěvníci využívající internet v knihovně
Výpůjčky:
Celkem výpůjčky
Z toho: naučná literatura pro dospělé
krásná literatura pro dospělé
naučná literatura dětem
krásná literatura dětem
výpůjčky periodik

3 265
521
2 844
21
129
3
40
10
161
5
805
39
513
5
107
141

Obecní knihovna Hluboké Mašůvky má webové stránky, které letos navštívilo 1740 uživatelů.
Na
webových
stránkách
je
vedena
elektronická
evidence
knih:
http://www.knihovnahlubokemasuvky.estranky.cz/
http://baze.knihovnazn.cz/katalog/hlubokemasuvky
V letošním roce získala knihovna dotaci ve výši 44 000 Kč v rámci „Programu rozvoje
venkova Jihomoravské kraje“. Knihovna je zapojena do systému Clavius REKS
Výdaje na provoz knihovny činily 28 585 Kč, z toho na nákup knihovního fondu včetně
periodik 6 300 Kč.
Koncem roku byla zahájena rekonstrukce místnosti knihovny – vymalování (15 950 Kč) a
pořízení nových regálů a nábytku (86 828 Kč). Akce bude dokončena v lednu 2017.
29. Boomerang club
Během roku se uskutečnilo několik akcí také v tomto zařízení – budova č.p. 120.
25. prosince se v klubu uskutečnila Štěpánská zábava, při níž hrála hudební skupina Katapult Revival, jejímž
členem je také zdejší občan Jan Trejba.
Oproti předešlým rokům bylo pořadů méně.

30. Den otevřených dveří
Domov pro seniory Jevišovice ve spolupráci s Městem Jevišovice uspořádaly v sobotu 10.
září Den otevřených dveří. Zájemci si mohli prohlédnout místnosti domova a v parku před Novým
zámkem mohli zhlédnout vystoupení dechové hudby MORAVANKA, taneční soubor GRÁCIE,
mažoretky REPETKY, dětský folklórní soubor DYJAVÁNEK a taneční skupinu DUHA. Součástí
akce byla výstava mečíků, expozice historických vozidel, ukázka vybavení policejního automobilu
a sanitního vozu.
Záštitu nad akcí převzal krajský hejtman JUDr. Michal Hašek, který se zúčastnil zahájení.
V Domově pro seniory v Jevišovicích žijí dva naši občané: Vladimír Pikart a Karel Mlýnek.

31. Co na to Češi
Televizní stanice NOVA natáčela v podzimních měsících letošního roku soutěžní pořad
„Co na to Češi“. Soutěžila vždy dvě pětičlenná družstva, jejichž členové odpovídali na různé
soutěžní otázky a odpověď byla porovnávána s počtem odpovědí respondentů stovky dotázaných
Čechů. Družstvo, které z pěti zadaných dotazů získalo nejvíc bodů, postoupilo do dalšího kola, kde
je čekalo jiné soutěžní družstvo. V měsíci říjnu letošního roku se během dvou dní zúčastnilo
natáčení soutěže družstvo znojemských „Podzemníčků“ (tento název si dal tým pracovníků
Znojemského podzemí). Vedli si velice úspěšně – postoupili až do 5. kola a podařilo se jim získat
finanční částku 150 000 Kč.
Členem tohoto úspěšného družstva byl náš občan Marek Fruhwirt ml.
Pořad byl vysílán na televizní stanici NOVA v pěti dnech počátkem měsíce ledna 2017.

