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….přijede, či nepřijede ????

(Martin na bílém koni)

Jaký bývá v listopadu čas, taký obyčejně v březnu zas.
ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení spoluobčané!
Nové zastupitelstvo obce se právě rok snaží, aby naše obec pokročila kupředu.
Podařilo se nám udělat pár kroků. Opravili jsme sociální zázemí v budově OÚ,
vybudovali jsme část komunikace”Na Nivy”, vybudovali jsme přístupovou stezku na
hřbitov a hřiště. Chodník před hřbitovem dostal nový povrch. Připravili jsme
k realizaci dlouhodobě rozpracované akce “Zateplení ZŠ a MŠ”, které proběhne o
prázdninách 2012 a “Odkanalizování obce – 2.stavba”, které by mělo začít v březnu
2012.
Máme rozpracované dětské hřiště s parčíkem, které, i v tak rozpracovaném stavu,
naše drobotina už otestovala.
Zahájili jsme stavbu skladového objektu a technického zázemí v údolí u ČOV.
V současné době se snažíme připravit nové obecně platné vyhlášky.
Bohužel se nás dotkne zvýšení některých poplatků, které je nutné k zabezpečení
bezproblémového chodu obce v následujících letech.
Děkujeme Vám, občanům, za podporu. Uvědomujeme si, že není možné vyhovět
všem a splnit všechny požadavky najednou. Budeme se ale snažit, postupnými
kroky, přiblížit se spokojenosti všech.
Přejeme Vám krásný a klidný předvánoční, adventní čas.
Starosta a zastupitelé
www.hlubokemasuvky.cz

A co se děje dále v naší obci?

•

Pokračuje ZUMBA, jen tentokráte bývá v úterý od
18,30 hod.

• 12. listopadu se konala Hubertská zábava.

• 20. 11. t.r. se již tradičně uskuteční
setkání důchodců – ve 14,30 hod. v KD.
VŠECHNY DŮCHODCE SRDEČNĚ ZVEME.
BUDE HRÁT HUDBA, VYSTOUPÍ NAŠI NEJMENŠÍ
A PŘÍJEMNĚ SE OBČERSTVÍME.

• 26. listopadu se všichni můžeme těšit na ZÁSTĚRKOVOU VESELICI.

• Poslední listopadovou
neděli 27. nám začíná adventní čas.
Před mší svatou, která začíná v 9,30hod., zazní
působivé adventní zpěvy.

• V neděli 4. prosince v 16,30 hod. bude pro všechny děti
v kostele v Hlubokých Mašůvkách Mikulášská nadílka.

Okénko do historie Hlubokých Mašůvek
Z historie Mariánského náměstí - pokračování
Budova č.p. 113
Budova č.p. 113 má zajímavou historii, která úzce souvisí s historií sousedící budovy
č.p. 1, s níž před více než sto lety tvořily jeden celek. Po r. 1884 byla západní polovina
původního lázeňského hostince pronajata pekaři Chorinovi, po něm zde byl v nájmu Alois
Doležal. V r. 1894 byla provedena přestavba západní části původního hostince a bylo zrušeno
vnější schodiště. V r. 1899 byla tato část oddělena a tak vzniklo samostatné popisné číslo
113. Tuto budovu zakoupil Josef Křivánek s manželkou Marií a až do roku 1939 zde
provozovali pekařství. Přízemí bylo využíváno pro živnost a drobné hospodářství, první patro
sloužilo k bydlení. Na malém dvorku byla studna a hnojiště, pro potřeby hospodářství si
pronajímali farní stodolu (stávala v místě, kam byl v r. 1949 přemístěn pomník padlých). V r.
1912 byla šindelová střecha budovy nahrazena křidlicí. V letech 1904 - 1939 zde byla
umístěna také poštovna, předtím byla poštovní sběrna od r. 1892 do 28.2.1904 u Jana
Ševčíka č. 14.
V r. 1945 zdědil budovu Karel Křivánek s manželkou Marií.
V přízemní části na nároží vedle silnice byla v letech 1953 - 1955 prodejna potravin
Svornost (vedoucí Bohumil Šanda) a větší část budovy sloužila nadále jako obytné stavení.
Od r. 1982 byli vlastníky bratři Karel a Josef Křivánkovi.
V r. 1983 zakoupili dům manželé Zdeněk a Božena Hnilovi, kteří provedli různé vnitřní
i vnější úpravy. Krátké období měli v přízemí prodejnu potravin.
V soudní dražbě zakoupila budovu v r. 2006 Blanka Valová z Mramotic, rodačka
z Hlubokých Mašůvek, a tak se po více než sto letech obě části budovy vrátily jednomu
majiteli.
V roce 2010 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce budovy. Bylo vybouráno vnitřní
zdivo včetně podlaží mezi přízemím (někdejší chlévy a hospodářská část budovy), prvním
poschodím a půdou. Bylo odstraněno původní trámoví, v mnohých částech ještě zachovalé.
Zajímavé jsou nejen nosné trámy, ale i zdobné podpěrné sloupy. Při bouracích pracích byl
nalezen pískovcový překlad, na němž jsou zřetelně vytesána písmena A. L. F. F. a letopočet
1656. Podle uváděných pramenů dal budovu (stejně jako kostel) postavit v r. 1680 majitel
jevišovického panství maršál Jan Ludvík Raduit de Souches.
Nález portálu s letopočtem však vede k názoru, že budova může být starší a mohla být
postavena již roku 1656, jak je vytesáno na překladu. Raduit de Souches zakoupil jevišovické
panství (k němuž patřily i Mašůvky) v r. 1649 a o léčivých účincích vody ze studny ve
Svatoňovci se údajně vědělo již v r. 1619.
Pokud by se jednalo o budovu hospody, která byla předchůdkyní de Souchesova lázeňského
hostince, pak by toto stavení stálo zcela na jižním okraji zástavby vesnice, která se ve
středověku rozkládala v údolí Svatoňovce, Na Kopečku a v části svažující se k rybníku

(osídlení prostranství dnešního náměstí a jeho okolí je z doby pozdější - i samotný kostel byl
postaven r. 1680 téměř mimo zástavbu vesnice).
Naše pochybnosti by mohly vyvrátit dokumenty jevišovického archivu, které jsou
uloženy v Brně, ale bohužel nejsou dosud utříděny a zpracovány. Tento úkol tedy zůstává pro
další badatele.
Vraťme se k současnosti:
V letošním roce byla budova zastřešena, vybavena rozvody elektřiny a vody a dalším
potřebným zařízením. Po dokončení vnitřních úprav se počítá s jejím využitím jako domu se
třemi byty, garáží a místností pro provozovnu služeb (např. kadeřnictví, pedikúry apod.).
Pokračování v dalším čísle Zpravodaje
Zdeněk Adámek

Společenská kronika
Oslavenci v listopadu 2011
(od 75ti

let výše)

Zdeněk Adámek – 77 let, čp. 134
František Vítek – 83 let, čp. 195
Jaroslav Krula – 79 let, čp.223
Marie Přichystalová – 85 let, čp. 222
Jiřinka Hašková – 82 let, čp. 229

Blahopřejeme!!!
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