zářijový a říjnový
2011
Divoké husy na odletu – konec i babímu létu
Dne 6. října se uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce v zasedací místnosti OÚ, kterého se
zúčastnilo 21 občanů. Z nejvýznamnějších bodů jednání heslovitě:
• Byly přijaty a schváleny návrhy smluv o úvěrech a to:
o úvěr na financování místní komunikace „Na Nivy“, ve výši Kč 1.950.000 Kč,
o úvěr na financování projektu „Odkanalizování obce Hluboké Mašůvky – 2.
stavba“, ve výši Kč 7.500.000 Kč,
o úvěr na financování projektu „Energetické úspory ZŠ a MŠ Hl.Mašůvky –
Revitalizace objektu ZŠ a MŠ“ ve výši Kč 450.000 Kč.
• Bylo schváleno odstoupení od záměru a dalšího postupu dotované akce „Obnova
krajinných struktur na k.ú. Hl.Mašůvky – prvky ÚSES“
• Byla přijata smouva o „Rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Hl.Mašůvky“
s firmou Elektromontáže Švéda s.r.o. – jedná se o VO směrem ke koupališti, v celkové
výši Kč 154.000 Kč.
• A byla přijata úprava jednacího řádu zastupitelstva obce (drobná formální změna dle
upozornění auditu).
Co se dále děje v naší obci?
• Byly zahájeny práce na výstavbě skladového objektu – základy jsou již hotové.
• Do naší obce přibyly kontejnery na plasty.
• Jen co byla nová místní komunikace “Na Nivy” dokončena, bylo zavedeno omezení
provozu. Jedná se o zónu s dopravním omezením: Nejvyšší povolená rychlost “30”,
Zákaz vjezdu vozidel s hmotností nad 3.5t, a Pozor děti.
• Upozorňujeme řidiče a především řidičky z nové zástavby Na Nivách, že silnice, která
zde vede, není autodrom. I Vy máte děti – pamatujte prosím na jejich bezpečí.
Více informací na našich internetových stránkách:
www.hlubokemasuvky.cz

Ve dnech 14. - 16. října se koná

Tradiční posvícení
V pátek 14. října od 20 hod. hraje v sále KD skupina KRAKEN,
v sobotu 15. října pak HABAKUK. V neděli 16. října od 8 hod.
proběhne mše svatá, dále mladé po vesnici doprovodí dechová kapela
Skaláci (ze Skalice), a tradiční program pod májou pak můžeme
očekávat v neděli po 16 hod. Zavádět má více než desítka párů z
vesnice a nejbližšího okolí, stárek je Marcel Sklenář a stárková Lucie
Sedláčková, družbou po vesnici pak podpoří starosta. Případnou
korunkou do kasičky přispějete mladým na pokrytí nákladů.
Přijďte se i Vy pěkně pobavit!

Společenská kronika
Oslavenci v září 2011
(od 75ti

let výše)

Vlasta Karlová – 75 let, čp. 22
Jan Krejčí – 79 let, čp. 27

Oslavenci v říjnu 2011
(od 75ti

let výše)

Ludmila Bořilová – 84 let, čp. 214
Růžena Hrůzová – 81 let, čp. 86
Josef Stehlík – 86 let, čp. 74
Anděla Jeřábková – 85 let, čp. 31

Blahopřejeme

Vítání občánků
Dne 18.září bylo přivítáno 5 nových občánků:
Anna Dvořáková (čp. 289),
Kamil Krejčí (čp. 313),
Aneta Radkovská (čp. 307),
Karolína Jourová (čp.314)
a Timea Rišavá (čp. 179).

Okénko do historie Hlubokých Mašůvek
Další významnou stavbou na Mariánském náměstí je budova č.p. 1
Hrabě Raduit de Souches dal v r. 1680 postavit před kostelíkem také velký hostinec (č.p. 1), který měl v prvním
poschodí šest pohostinských pokojů a taneční sál pro honosnější hosty, v přízemí hostinské místnosti a druhý sál,
sloužící prostému lidu. Východní část budovy byla rozsáhle podsklepena a mohutně jako nějaký hrad dosud
vyčnívá nad svahem sestupujícím z náměstí do údolí. K hostinci patřila menší budova, zřízená v bezprostřední
blízkosti pramene ve Svatoňovci, v níž byly poskytovány koupele lázeňským hostům (u Svaté studny nynější
obytný dům č.p. 104 manželů Drozdových).
Léčebný účinek vody byl údajně znám již asi r. 1619. Archivně je doložen zápisem z 16. června 1676. Tehdy
majitel panství usiloval o úřední uznání lázní. Z nejstarší dochované pozemkové knihy jsou známa jména
některých majitelů hostince a lázní.
1752 - Ignác Hájek a Angela
1753 - Mikuláš Hekerle
1754 - Josef Toman a Magdalena
1769 - Jan Veselý a Kateřina
1789 - Augustin Axman
1799 - Antonín Špalek
1827 - Karel Špalek
Lázně byly v provozu až do roku 1866, pravděpodobně ukončily svou činnost za prusko-rakouské války. Podle
záznamů bylo v této budově ubytováno vojsko pruské pěchoty - štáb a asi stovka vojáků.
Majitelem hostince byl v té době rod Špalků, v r. 1873 prodal Karel Špalek hostinec Janu Hotovému, od něho jej
v r. 1882 za 8 000 zlatých koupil Antonín Vocilka. V r. 1883 byla šindelová střecha nahrazena křidlicí. Dne
30.4.1918 zapálil blesk stodolu patřící k hostinci, takže vyhořela. Od r. 1920 byl majitelem Ferdinand Vocilka
s manželkou Lucií. Při leteckém bombardování obce dne 7. května 1945 bylo leteckou bombou, která spadla do
zahrádky sousedního domu č.p. 116, značně poškozeno východní zdivo budovy, proto byla část prvního patra
odbourána. Majiteli budovy se v r. 1945 stali manželé Ferdinand a Marie Vocilkovi.
Jako hostinec sloužila budova až do r. 1950, letech 1955 - 1964 zde byla umístěna prodejna Svornosti. Od ní
tuto asi tři sta let starou budovu, které hrozilo sesutí (trhliny v čelní zdi a její propadání), v r. 1966 zakoupilo za
částku 5 000 Kčs Jednotné zemědělské družstvo Hluboké Mašůvky. V únoru 1968 byly zahájeny práce na
přestavbě, stavení bylo postupně zcela zbouráno, zůstala pouze vazba střechy. Byly vybudovány nové betonové
základy pod přední zeď, postaveny nové zdi, příčky, schodiště, průjezd, opraven vchod do sklepa, zhotoveny
nové stropy a základy podlah, nová okna a dveře. Na staré dosud dobré krovy byly dány nové latě a střecha byla
pokryta novými taškami. Byly vybudovány rozvody elektřiny, vody a ústředního vytápění.
V budově byly kanceláře JZD a společenská místnost. Protože JZD Hluboké Mašůvky bylo v r. 1974 sloučeno
s JZD Plenkovice, přestala být budova užívána a byla prodána Restauracím a jídelnám Znojmo, které zde
poskytovaly pohostinské služby od roku 1974 do roku 1990. Po revoluci v r. 1989 se o budovu přihlásili dřívější
majitelé Ferdinand a Marie Vocilkovi, kterým byla v restitučním řízení vrácena. V roce 1994 ji koupila firma
KALVADO, spol. s r.o., která zde vyráběla likéry. Po několika měsících byl provoz ukončen. V roce 1997 se
stal majitelem objektu Finanční úřad Znojmo. V r. 1999 ji v dražbě koupila Blanka Valová z Mramotic.
Nejdříve pod názvem Hostinec pod lipami, od roku 2001 s názvem Lázeňský hostinec zde p. Luděk Přichystal
provozuje restauraci a cukrárnu, v poschodí jsou pokoje s 22 lůžky pro ubytování zájemců.
Od původní budovy hostince č.p. 1 byla v r. 1899 oddělena západní část, z níž vzniklo samostatné č.p. 113. O
jeho historii se zmíníme v příštím vydání zpravodaje.

(pokračování v dalším čísle Zpravodaje)
Zdroj: Zdeněk Adámek

Sbírky, sběry, sponzoring
Občanské sdružení Diakonie Broumov nás požádala o spolupráci při sbírce použitého
ošacení. To proběhne v týdnu od 24.-30.října ve vestibulu obecního úřadu. Věci prosíme
zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Dne 12.října proběhl ve vsi svoz elektro a zeleného odpadu. Děkujeme, že se chováte
ekologicky a že pomáháte udržovat obec čistou.
Obecní zastupitelstvo vyhlašuje sponzoringovou akci na dofinancování dětského hřiště.
Děkujeme občanům, kteří poskytnou finanční dar v jakékoli výši. Dar je možno přispět na
OU, kde je připravena darovací smlouva k podpisu. Peníze budou využity k financování
zeleně dle projektu a k provedení dalších dodatečných úprav.

Ze školních lavic
Od října mohou děti navštěvovat zájmové kroužky: počítačový, dramatický, hru na zobcovou
flétnu a šikovné ruce. Podzimní prázdniny budou 26. a 27.října.

Knihovna
Od 3. 9. 2011 je knihovna otevřena v nových prostorách Základní školy v 1. patře, naproti
schodišti. Otevírací doba je stále stejná, každou sobotu od 13 do 15 hod. Registrace a
zapůjčení knih nebo počítač s internetem pro občany zdarma.
V průběhu roku 2x – 3x probíhá zapůjčení knih v rámci Výměnného fondu z Městské
knihovny ve Znojmě, cca 80-120 svazků a periodik. Seznam knih Výměnného fondu,
které jsou nyní v knihovně, najdete na webových stránkách knihovny. O příští
zapůjčení budeme žádat na začátku listopadu. Pokud by někdo ze čtenářů měl zájem
o určitý titul, autora, žánr (i z povinné četby nebo časopisů), neváhejte nás
kontaktovat v knihovně, přes email: knihovnamasuvky@email.cz nebo přes obecní
schránku.

Sportovní okénko
Poslední fotbalové zápasy:
Nadcházející zápasy:
16.10. 15:00 Hl. Mašůvky - TJ Slatina
03.09. Hl. Mašůvky - Štítary B 3:1
10.09. Únanov B - Hl. Mašůvky 8:2
22.10. 14:30 Starý Petřín - Hl. Mašůvky
17.09. Hl. Mašůvky - Šatov 2:3
30.10. 10:15 Hl. Mašůvky - IE Znojmo C
24.09. Grešlové Mýto - Hl. Mašůvky 2:3
06.11. 14:00 Hl. Mašůvky - Vranov n.Dyjí
01.10. Hl. Mašůvky - Chvalovice B 4:1
13.11. 13:30 Hl. Mašůvky - Olbramkostel
08.10. Konice - Hl. Mašůvky 0:4
Až na zaváhání s Únanovem si náš tým vede velmi dobře. Momentálně jsme na šesté příčce
tabulky. Všechny naše fanoušky zveme na naše domácí i venkovní zápasy.
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