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zpravodaj
„Naše radost. Naše naděje. Naše všechno. Náš veliký učitel, protože mluví s tím, co je
v nás nejmladšího, nejčistšího, nejradostnějšího. V dětech a dětmi přitéká stále do naší
duše, do národů, do lidstva čistý, osvěžující pramínek lásky. Čím více kolébek, tím
zdravější, čistší a mravnější rodina, národ, svět."
Na začátku června nám vláda umožnila konat společenské akce, čehož jsme hned využili.
TJ Sokol ve spolupráci s obecním úřadem a kulturní komisí pořádal 5. 6. 2021 Dětský den
spojený s otevřením koupaliště. Na přípravu byl velmi krátký čas, proto všem zúčastněným
musím poděkovat za jejich snažení. Fotbalisté připravili sportovní soutěže pro děti - p. Zdeněk
Žák. Obecní úřad zajistil úpravu prostoru k sezení, sladkosti pro děti, ohniště pro opékání buřtů
a limonádu – p. Zbyněk Frey se zaměstnanci. Kulturní komise připravila propagaci – p. Mirek
Dočekal, balíčky se sladkou odměnou pro děti po splnění všech úkolů připravili – pí. Jana Frey
a pí. Nikola Filipská. Celou akci moderoval a doprovázel hudbou p. Roman Sobotka, který vedl
soutěže rodičů s dětmi. Pan Dominik Holinský předvedl dětem své ptačí dravce, které chová.
Pro návštěvníky bylo otevřeno občerstvení a stánek s cukrovou vatou. Musím všechny, kteří se
podíleli na této akci, pochválit, protože byla připravena v neskutečně krátké době. Ale co je
hlavní, přálo nám krásné počasí a soutěžících dětí byla necelá stovka. Všichni si to příjemně
užili, dobře se bavili a to bylo účelem.
Anna Schindlerová, předseda kulturní komise

Dětský den a zahájení letošní sezóny koupaliště. Více o jeho historii se dočtete dále v našem zpravodaji. Foto: Petr Grégr

Zprávy ze správy

OÚ Hluboké Mašůvky

Vážení spoluobčané, milí čtenáři.
V minulém úvodníku jsem se zaměřoval především na dotační tituly, na které jsme letos
soustředili naše žádosti. U některých jsme vyhodnocení teprve očekávali, a to poměrně
netrpělivě, protože jejich výsledky přirozeně významnou měrou podmiňují některé plánované
akce či jejich rozsah.
Bohužel u jedné z nejvýznamnějších, alespoň co se týče pravidelně plánovaných oprav
místních komunikací, žádostí o podporu ze státních prostředků (a to od MMR - Ministerstva pro
místní rozvoj), jsme letos úspěšní nebyli. Dle zdůvodnění dotační agentury je to především čím
dál tím vyšším převisem množství dotačních žádostí nad množstvím státem alokovaných
dotačních prostředků.
Narozdíl od státních výzev bylo hodnocení žádostí o prostředky krajské letos příznivější.
Mj. se nám podařilo získat podporu ve výši čtvrt miliónu korun na plánovanou obnovu chodníků
v lokalitě Na Kopci. Tato akce tak bude spojena s obnovou cesty - dle možností letošního
rozpočtu alespoň ve zkráceném úseku. V situaci, kdy se nákladovost těchto stavebních akcí rok
od roku navyšuje (u některých položek se za posledních několik let narozdíl od obecního
rozpočtu až zdvojnásobila), je žádoucí opravit alespoň menší část komunikací pravidelně každý
rok. Realizační firmu v těchto dnech ještě upřesňujeme veřejnou soutěží.
V průběhu předchozích týdnů jsme dále vysoutěžili firmu na realizaci dodávky
dopravního automobilu pro naši jednotku požární ochrany (termín dodání by měl být do března
příštího roku - dodací lhůty se kvůli covidové krizi odráží i v automobilovém průmyslu). A dále
proběhla opakovaná soutěž na modernizaci veřejného osvětlení. Pokud na nejbližším zasedání
zastupitelstvo schválí návrh hodnotící komise, měla by i tato akce být další významnou realizací
provedenou v letošním roce.
Naše organizace se ovšem nezabývá jen takto finančně nákladnými akcemi. Kromě
pravidelného chodu, který se nám s počátkem léta soustředí především na údržbu veřejné
zeleně, a další drobnější investice, se s námi můžete potkat i na našem pěkně upravovaném
koupališti. Za souvislou a v horkých letních dnech i poměrně náročnou práci musím našim
kolegům a spolupracovníkům zvlášť poděkovat. O prvním prázdninovém víkendu nás čeká i
největší svátek letošního léta, tradiční Hlavní pouť. Tu jsme se i přes vládní omezení rozhodli
s kulturní komisí zpestřit alespoň pátečním hudebním doprovodem na Mariánském náměstí.
Dovolte mi tedy na závěr tohoto úvodníku popřát všem poklidné léto s dostatkem osvěžujícího
odpočinku a společné pohody.
Zbyněk Frey, starosta obce

Výzva k finanční pomoci obcím postiženým tornádem
Událostí posledních dnů - čím dál tím méně předvídatelná příroda a mimořádné řádění živlů tornáda v obcích na jižní Moravě mj. poukazuje na důležitost včasného a co nejširšího
informování či varování občanů o mimořádných situacích. Proto budeme rádi, když nám
pomůžete rozšířit možnosti přímého informování vás, občanů naší obce, jak je popisováno
v článku o Mobilním Rozhlasu níže v tomto zpravodaji.
Občané, kteří se chtějí sami zapojit do finanční pomoci v náhradě rozsáhlých škod
způsobených tornádem a nemají možnost (nebo nechtějí) prostředky směřovat převodem na
některý z charitativními organizacemi zveřejněných účtů, mohou finanční prostředky formou
darovací smlouvy osobně svěřit i našemu obecnímu úřadu. Zastupitelstvo na nejbližším
veřejném zasedání pak rozhodne o další částce, kterou budeme společně s vašimi prostředky
směřovat na pomoc konkrétním obcím z našeho společného rozpočtu za nás za všechny.
Vyjádření takovéto solidarity naší obce je myslím projev přirozené lidské slušnosti a vlastně i
takovým malým poděkováním za to, že naši obec katastrofa takového rozsahu nepostihla.
Zbyněk Frey

Za zhodnocení stavebních pozemků je třeba platit
Stavba vodovodu a kanalizace představuje velkou investiční akci, která bývá zpravidla hrazena
z veřejných rozpočtů. Vybudování těchto inženýrských sítí je sice motivováno zlepšením
komfortu obyvatel obce, dále sleduje ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel, jako
vedlejší efekt s sebou ale přináší zvýšení hodnoty pozemků v dané lokalitě. Nelze při tom
nevidět určitý nesoulad mezi tím, že výstavba vodovodu nebo kanalizace znamená pro obec
velké výdaje, avšak pro soukromé
osoby (z nichž některé v naší obci
ani trvale nebydlí) přináší finanční
přínos. Dovedením infrastruktury na
hranici soukromých pozemků totiž
dochází k jejich zhodnocení. Tuto
situaci řeší zákon o místních
poplatcích, který umožňuje obcím
zavést obecně závaznou vyhláškou
poplatek za zhodnocení stavebního
pozemku.
Poplatek platí vlastník stavebního
pozemku zhodnoceného možností
připojení na obcí vybudovanou
stavbu vodovodu nebo kanalizace.
Je stanoven na základě znaleckého
2
posudku v Kč/m a nesmí být vyšší než hodnota pozemku před vybudováním infrastruktury.
Proto se i my nyní zabýváme přípravou takové vyhlášky, což znamená vyřešit několik
administrativních detailů. Tato problematika se aktuálně týká lokality k zemědělskému družstvu
a lokality na Nivách (nová ulice), kde není stavba vodovodu a kanalizace dosud zkolaudována.
V obou případech se jedná o územním plánem určené plochy pro rozvoj bydlení. Samozřejmě
předpokládáme, že ti stavebníci, kteří se s obcí v minulosti dohodli a dobrovolně uhradili
příspěvek na infrastrukturu, budou od tohoto poplatku plně osvobozeni. K dnešnímu dni se nám
podařilo takto vybrat 475 tis. Kč, které budou v budoucnu vynaloženy na obnovu inženýrských
sítí či intenzifikaci a modernizaci čistírny odpadních vod.
Nesledujeme tím zájem vybrat od stavebníků finanční prostředky a tím ještě zvýšit jejich
náklady spojené se stavbou jejich nového domova. Jednoznačně chceme, aby všichni
spravedlivě zaplatili za to, že obec z veřejných prostředků (na úkor jiných investic) zhodnotila
soukromé pozemky.
Jiří Vystrčil, místostarosta obce

Mobilní Rozhlas pomohl najít ztraceného chlapce
Rádi bychom s vámi sdíleli příběh z městyse Větrný Jeníkov. Mobilní Rozhlas zde pomohl
v pátrání po ztraceném chlapci. Díky duchapřítomné reakci starostky Mgr. Martiny Lisové, která
svým občanům poslala SMS přes Mobilní Rozhlas, se chlapec rychle našel. Zde přinášíme její
příběh:
“V sobotu 29.5.2021 odpoledne jsem byla jako starostka telefonicky kontaktována Policií ČR
s tím, že bylo vyhlášeno pátrání po jednom chlapci z naší obce. Policie mě žádala, abych se
přesunula na úřad a vyhlásila informaci rozhlasem. Současně chtěli vědět, jaký dosah náš

rozhlas má. Vysvětlila jsem, že využíváme Mobilní Rozhlas. A tak jsem okamžitě sedla
k počítači a SMS zprávu rozeslala prostřednictvím Mobilního Rozhlasu do téměř všech
domácností v naší obci, včetně obou chatových oblastí. Během chvíle jsem obdržela zprávu, že
se chlapec našel právě díky této SMS zprávě. Dokonce jsem i já sama obdržela zprávu od
rodiny, kde se chlapec zrovna nacházel, že je v pořádku a předán vystrašené mamince. Tenhle
příběh naštěstí skončil dobře! A já jsem velmi vděčná, že se nám potvrzuje, jak dobrou a
praktickou investicí Mobilní Rozhlas je. Vděčná maminka, která byla na smrt vyděšená, mi ještě
večer volala s díky, že jsme pomohli. A já děkuji, že mám k ruce tento skvělý nástroj a že ho
naši občané tak hojně využívají a stal se součástí jejich života. Prosazení nebylo snadné, ale od
té doby nikdo nezpochybnil důležitost této platformy.”
Mgr. Martina Lisová, Zdroj: mobilnirozhlas.cz
Stáhněte si i vy ZDARMA do chytrého telefonu aplikaci Mobilní Rozhlas. Po registraci vám
budou chodit informace přímo do vašeho mobilu. Aplikaci najdete ve svém mobilním marketu
(App Store, Google Play).
Pokud nemáte chytrý telefon a chcete přijímat důležité zprávy např. v případě krizové
události, můžete zaregistrovat jen své tel. číslo pro zasílání sms nebo e-mail. K registraci
můžete využít přiloženou přihlášku, kterou stačí vyplnit a vhodit do schránky obecního úřadu a
my Váš telefon nebo e-mail zaregistrujeme. V případě krizových událostí či důležitých
upozornění obdržíte informační sms. Všechna oznámení naleznete také na webu, kde je možné
se také registrovat: https://hlubokemasuvky.mobilnirozhlas.cz/
V tuto chvíli máme sesbíráno 49 kontaktů ze zhruba 850 obyvatel či 330 domácností,
takže jsme na začátku a pojďme se společně zapojit. Na příběhu z Větrného Jeníkova vidíme,
že být součástí Mobilního Rozhlasu může reálně pomoci.
Jana Gabrhelová, účetní obce

Kalendář kulturních akcí
Zřejmě jedním z nejpohodlnějších způsobů, jak být přehledně a aktuálně informován o většině
událostí (především) kulturního rázu v naší obci, je v době chytrých mobilních telefonů
s připojením k internetu používání jednoduché mobilní aplikace “Kalendář”. Ta kromě přehledné
organizace vašich vlastních osobně profesních termínů a jejich sdílení zpravidla umožňuje
propojení a synchronizaci s “cizím internetovým” kalendářem. Tím doporučeným v tomto
příspěvku je pak “Kalendář kulturních akcí v obci Hluboké Mašůvky”, který naleznete buď na
samostatné webové stránce na adrese
https://www.hlubokemasuvky.cz/akce
nebo se zde můžete dostat na “link ke sdílení”, přes který si obsah webové adresy
https://sites.google.com/view/kalendhm
pohodlně propojíte s vaším telefonem. Pak nejen formou přehledného plánu, ale i formou
upozornění o nadcházejících událostech, budete v případě zájmu nejaktuálněji informování.
Spolu s kulturní komisi tento kalendář akcí s výhledem na celý rok dopředu pravidelně již
několik let připravujeme vždy koncem nebo začátkem nového roku, a události v něm (se
stručným popisem) následně aktualizujeme nejdříve. Krom obecního FB (Facebook) a nově
zaváděného MR (Mobilní Rozhlas) bližší info či více informací o dalších událostech v obci pak
na obecních stránkách naleznete na adrese
https://www.hlubokemasuvky.cz/aktuality
Zbyněk Frey

Co děti, mají si kde hrát?
Nadpis tohoto článku nemá být vzpomínkou na slavnou a dnes již zlidovělou píseň Katapultu,
ale úvodem k zamyšlení nad tím, zda je v naší obci dostatek příležitostí pro aktivní trávení
volného času dětí, mládeže a koneckonců i nás dospělých.
Stálicemi v tomto ohledu jsou prostory
koupaliště a areál fotbalového hřiště. V loňském
roce se vyšplhala návštěvnost koupaliště
k pětiletému rekordu 3348 návštěvníků, i přesto byl
provoz koupaliště ve ztrátě 237 tis. Kč. Také areál
fotbalového hřiště se činností TJ Sokol Hluboké
Mašůvky každoročně zvelebuje. Letos se sportovní
nadšenci mohou těšit na workoutovou sestavu,
která zde za přispění sponzorů v nákladu cca 60
tis. Kč “vyroste”.
V posledních letech obec investovala finance do budování dětských hřišť. V roce 2019
oživilo nám. u Pelánova kopečku moderní hřiště pro děti, jehož realizace stála obecní kasu
800 tis. Kč, větší část nákladů však pokryla dotace Ministerstva pro místní rozvoj (550 tis. Kč).
Další herní prvky v hodnotě cca 200 tis. Kč doplnily menší hřiště na koupališti.
Pro sportovně založené rodiny bylo jistě
potěšením dokončení výstavby sportovního hřiště
za školou. Za částku 850 tis. Kč byl položen
dlaždicový povrch z gumy, postaveno oplocení,
posezení a nyní je možné si zde zahrát fotbal,
nohejbal či volejbal. Do budoucna uvažujeme o
přebudování povrchu hřiště, aby bylo celistvé a
umožnilo lepší hru.
Všechna tato volnočasová infrastruktura je pro
mnohé obce v dnešní době již samozřejmostí. A
proto se zamýšlíme nad realizací projektu, který
by byl trendy a přinesl by možnost aktivity pro
větší děti, mládež a proč ne i pro dospělé, kteří si
také chtějí hrát. Proto se na papíře zrodil návrh parkourového a workoutového hřiště, která by
doplnila prostor stávajících hřišť za školou. A co že to ten parkour a workout je?
Parkour je druh pohybu, jehož základem je schopnost dostat se z bodu A do bodu B co
nejefektivněji za použití vlastního těla, a to pomocí výskoků, seskoků, lezení, salt apod. Workout
je sportovní aktivita s vlastní vahou těla, která zahrnuje různé cviky na hrazdě, bradlech,
žebřinách, kruzích a jiných konstrukcích. Celkové náklady projektu jsou rozpočtovány na 1,4
mil. Kč, přičemž částkou přes milion korun mělo přispět Ministerstvo pro místní rozvoj z dotace.
Bohužel v minulém týdnu jsme obdrželi zprávu, že jsme dotaci nezískali. Takže plán musí,
alespoň prozatím, zůstat jen na papíře.
“Částku ve výši 300 tis. Kč, kterou jsme měli připravenou v letošním rozpočtu na
dofinancování této akce z vlastních prostředků, chceme investovat do koupě alespoň několika
menších sestav a umístit je v dalších lokalitách obce, jako Na Nivách nebo na Mlýnské louce”,
uzavírá situaci starosta.
Jana Gabrhelová, účetní obce

Vizualizace parkourové části plánovaného rozšíření sportoviště Za Školou

Ze školních lavic

ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky

Vážení rodiče, milí přátelé školy, s koncem června vždy přichází čas ohlednutí a bilancování
nad uplynulým školním rokem. Stejně jako školní rok 2019/2020 nebyl ze známých důvodů
právě idylický, ani rok 2020/ 2021 se neodvíjel podle našich představ. Po velmi hektickém září
přišlo opětovné zavření škol, které se chvílemi otevíraly, chvílemi zavíraly, chvílemi otevíraly a
zavíraly jen pro část žáků a za určitých (často nepříliš jasných) podmínek. Omezení se dotkly
také školní družiny (která po většinu roku byla jen v omezeném provozu), školního plavání,
výletů, exkurzí – prakticky všeho toho, co mají všichni žáci rádi.
Také z tohoto důvodu jsme se ve zbývající části školního roku snažili s dětmi co nejvíce
času trávit na čerstvém vzduchu (ostatně toto doporučení zaznívalo také ze strany MŠMT a
ČŠI). Podnikli jsme několik výletů do okolí Hlubokých Mašůvek, uspořádali několik projektových
dní a zažili spoustu legrace, což se myslím v současné neveselé době cení.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem rodičům, kteří u zápisů jak do MŠ, tak do 1. ročníku
ZŠ vložili důvěru právě do rukou naší školy. Díky tomu nás od září bude zase o něco více. Velmi
si toho vážíme! S přáním krásných letních dní
Pavel Čopf, ředitel školy

Z obecní knihovny
Vážení čtenáři, i přes letní období bude pro vás knihovna otevřena v obvyklém čase - sobota
13:00 - 15:00. Od soboty 19.6. je pro vás k dispozici nový výměnný fond z knihovny ze Znojma,
přivezli více než 100 svazků - převážně románů, ale také nové knížky pro děti, encyklopedie a
tipy na výlety. Jako další tip pro děti máme novinku Tajemství jedné knihovny aneb Ze života
knižních skřítků, krásné Povídání o Zoubkové víle nebo Chaloupka na vršku.
Máme v plánu zakoupit nové knihy, tak pokud někdo ze čtenářů by měl nějaký
požadavek na autora nebo přímo knihu, která v naší knihovně chybí, stačí sdělit v knihovně
nebo napsat na email: knihovnamasuvky@email.cz.
V průběhu léta se objeví v knihovně knihy pro prvňáčky podporující Genetickou metodu
čtení. Na webových stránkách knihovny průběžně aktualizujeme různé tipy na podporu čtení
s dětmi – viz. http://knihovnahlubokemasuvky.estranky.cz
Přijďte si půjčit nějaké pěkné letní čtení na dovolenou. Na všechny čtenáře se těšíme.
Martina Vaněčková, knihovnice

Z klubu seniorů Hluboké Mašůvky
“Červánky lásky, červánky našeho rána – růžový žebříku, po němž jsme sestoupili z nebe
na zemi, z pohádky do románu z dětství do života. Rozplyne se nám...
Ale váš odlesk neseme v očích celý život.”
V tomto roce jsme se sešli poprvé v naší klubovně. Ve středu 23.6 2021 proběhlo v Jevišovicích
společné setkání s klubem seniorů ze Střelic a moc jsme si to užili. Za senior klub přejeme
všem občanům příjemné a pokojné prožití léta a dovolených.
Za klub seniorů Anna Schindlerová

Farní okénko
Malá pozvánka k „prázdninovému“ zamyšlení
Milí čtenáři, blíží se čas dovolených a volna, kdy bychom mohli snadněji najít chvíli pro vypnutí
z každodenního shonu a povinností a mohli si dovolit třeba zrovna nic „nedělat“ a jen odpočívat.
Ale aby to nebyl čas jen lenošení, ale skutečně čas odpočinku a zotavení v oblasti těla i ducha,
dovolím si nabídnout krátký příběh ze života. Příběh, který není vymyšlený, ale prožitý a který
má proto hodnotu svědectví a zkušenosti.
Známe úsloví, že celý život se učíme a sbíráme životní zkušenosti v různých oblastech a
věcech, ale jen některé můžeme zhodnotit, jako ty, které nás víc zasáhly nebo dokonce změnily
náš život. Nabízím jedno takové:
Stihnuté zmeškání
„Jednou mi ujel vlak,“ vyprávěl J. M., „kterým jsem nutně potřeboval odjet. Byl jsem mladý a
prudký. Začal jsem vztekle kopat do kufru a do koše na odpadky. „Co to vyvádíte?“ povídá
nádražák. „Ujel mi před nosem vlak!“ „No a?“ Jasně, ten člověk viděl tolik lidí zmeškat spojení,
že mu to připadalo normální, jenže vlak ujel mně a ne jemu. Zjišťoval jsem si, kdy jede další, a
bylo mi jasné, že přijdu pozdě a že to bude velmi nepříjemné. Šel jsem do restaurace. Pil jsem.
A vztekal se. Když piju, bývám ještě dopálenější, než když jsem střízlivý, a mám veliký sklon
litovat se.
Představoval jsem si spolucestující, kteří vlak stihli, jak se dívají z okének a jedou si – a
přitom zdaleka tak nepospíchají jako já… Prostě jsem smolař. Proč právě MNĚ musel
doprkýnka ujet? Pak jsem vyšel a rázoval po nástupišti a čekal, až přijede následující vlak a
odveze mě tam, kde mě teď čeká pěkný malér.
„Helejte!“… přistoupil ke mně ten nádražák, co mně předtím napomínal, když jsem kopal
do kufru a do odpadkového koše: „Já vám řeknu…klekněte si!“ Nechápal jsem. Koukl jsem na
něj pozorněji, byl zpocený, rozčílený, oči mu horečně svítili. „Padněte na kolena, člověče, a
děkujte!“ Ten chlap musel pít víc, než já! Popadal těžce dech, funěl a vzápětí mi podal depeši,
jež právě přišla na nádraží a v níž se psalo, že vlak, co mi ujel, se srazil… Obyčejné neštěstí,
o jakém často čítáme. Tak často, že ty zprávy přeskakujeme.
Strojvedoucí byl nepozorný, selhání lidského faktoru, a tak dále. Zíral jsem na depeši,
zíral. „Tam bude kolik mrtvých…“ Zaměstnanec vyslovil číslo. „A to nepočítám raněné“ dodal.
„Sjíždějí se tam právě sanitky i vrtulníky…“ A já – poklekl. Byl jsem trochu opilý, to ano, ale byl
bych asi padl na kolena i dokonale střízlivý. Klekl jsem a zíral na tom opuštěném peróně. Jsem
ateista a tak jsem nevěděl, komu děkovat. Jenže někomu jsem určitě děkoval, vroucně děkoval.
Děkoval jsem za to, že mi ujel vlak.

Chtěl jste ode mě nějakou historku, které mi změnila život. Chtěl jste slyšet o nějakém
velkém poznání, které způsobí, že člověk už není takový, jako byl předtím. Tohle byla jen chvíle
a je to moje chvíle chvil. Vidíte, že někdo uvěří v Boha, protože mu ujede vlak. Občas se mi
vracívá ten pocit, že klečím vedle kolejí a děkuji, děkují na tom samém místě, kde jsem před
hodinou zuřil… A zase si říkám: „Proč právě já?“ Jenomže teď má ta úpěnlivá zvědavost
dokonale jiný přízvuk. Osud je moudrý, osud ví, kdy nám má ujet vlak, a proč, a kam. My se
vztekáme, zoufáme si, nadáváme, protože jsme jako ti, co nemají brýle a nevidí dál, než na půl
kroku.
Všechno, co se děje, slouží k našemu spasení, říkal kdysi jeden starý moudrý kněz. A od
té doby, co jsem tohle zažil, si říkám, když mi něco nevyjde: „Vida, a já myslel, že obráceně by
to pro mě bylo lepší…“
Bůh kreslí křivými čarami rovně.
Tolik „příběh na prázdniny“. Ukazuje nám, že Bůh dokáže využít jakoukoli situaci, aby „dal o
sobě vědět“. Třeba právě tam, kde to nejméně čekáme. Dokáže nás překvapit, ale vždy je to
k našemu prospěchu a dobru. A tak nám všem přeji nejen „stihnutý vlak“, jak potřebujeme, když
někam cestujeme, ale ještě víc nám všem přeji i mnoho dobrých Božích překvapení, abychom
stále víc poznávali, jak se o nás Bůh dobře stará a nás provází. S požehnáním pro všechny…
P. Stanislav Váša

Osmdesátiny mašůveckého koupaliště
Před 80 lety – dne 3. srpna 1941 bylo slavnostně otevřeno v Hlubokých Mašůvkách otevřeno
koupaliště. Jak k tomu došlo?
Nápad na vybudování vzešel od p. Zdeňka Bauera (*1901 +1978), který byl rozhodnut
dát se do díla bez jakýchkoliv finančních prostředků a spoléhat jen na vlastní síly a pomoc
několika ochotných spoluobčanů.
Návrh na vybudování koupaliště byl schválen obecním zastupitelstvem 11.7.1940. Bylo
zvoleno místo na Pastvišti v ohbí Plenkovického potoka proti domku Františka Kovaříka č. 189.
To obzvláště vyhovovalo pěkným okolím i vhodnou polohou požadavkům kladeným na moderní
koupaliště. Místo je chráněno před větry, slunce sem svítí téměř po celý den až do veřerních
hodin, les je v bezprostřední blízkosti, travnaté okolí, blízko obce, snadný přístup po cestě i pro
auta.
Dne 4. září 1940 byly zahájeny první práce a základním kapitálem byl čistý výtěžek
z divadelních her. Po zimní přestávce pokračovaly další práce, takže v neděli 3.8.1941 mohl již
starosta obce Konrád Frey předat koupaliště veřejnosti. Každoročně pak pokračovaly další
práce - terénní úpravy, přístupové cesty, oplocení, výstavba kabin pro převlékání, parkové
úpravy okolí koupaliště s výsadbou velkého množství keřů a stromků, pořízení laviček a
lodičky. Po skončení války a odchodu Zd. Bauera z obce koupaliště postupně chátralo, zdivo
popraskalo a voda z bazénu unikala, také o vysazenou zeleň již nikdo nepečoval.
V r. 1949 a 1950 byla část dna koupaliště u přední zdi vybetonována a provoz obnoven.
U koupaliště se konaly různé akce - plavecké soutěže, veřejná sportovní vystoupení, taneční
zábavy, v 60. letech zde bylo sehráno i divadlo "Sto dukátů za Juana" a byly zde promítány
v přírodě filmy.
V 70. letech se začaly projevovat problémy s vodou - v letním období koryto
Plenkovického potoku vysychalo a kvalita vody se stále zhoršovala, protože ke koupališti

přitékala voda z vesnice znečištěná různými chemickými škodlivými prostředky používanými při
praní. Bylo rozhodnuto koupaliště zmenšit a ke zlepšení kvality vody využívat i vody ze studny.
V letech 1972 - 1974 byla větší část stávajícího koupaliště zasypána ("malé koupaliště")
a byl vytvořen bazén o rozměrech 25,02 m (22,22 m) x 37 m a vybudovány zděné šatny.
Slavnostní otevření tohoto zařízení, vybudovaného v akci "Z" jako víceúčelová vodní nádrž, se
konalo 29. června 1975.
V r. 1992 bylo pořízeno filtrační zařízení a bazén byl napouštěn vodou z vodovodního
potrubí. V dalších letech byly vyhloubeny pod koupalištěm studny, pořízena nová
elektroinstalace k čističce, zdivo i dno bazénu byly natřeny.
23. dubna 2000 byla zahájena výstavba provozní budovy, v níž jsou umístěny: předsíň a
WC pro ženy, předsíň a WC pro muže, WC pro bufet, převlékací boxy, bufet, sklad, sklad
odpadků, závětří a dále objekt pokladny a skladiště. Bylo provedeno oplocení celého areálu.
Stavba byla slavnostně otevřena 26. srpna 2000 a předána k užívání.
Bazén je každoročně před zahájením sezóny opraven, podle potřeby proveden nátěr dna
i stěn a provedeny další potřebné opravy a úpravy. Po napuštění bazénu jsou pravidelně
odebírány vzorky vody a podle zjištěných výsledků je prováděno chemické ošetření vody tak,
aby odpovídala přísným hygienickým předpisům.
Zdeněk Adámek, obecní kronikář

Více historických fotografií koupaliště naleznete mj. na stránkách obce
https://www.hlubokemasuvky.cz/prezentace

2. ročník prakostřelby
SOBOTA 14.8. - Mistrovství České republiky 2021. Jeden ze závodů celoroční serie soutěží
MČR. 3 kola na vzdálenost 10 metrů. Loňská účast 42 závodníků z celé ČR.
NEDĚLE 15.8. - Velká cena Hlubokých Mašůvek 2. ročník. Střelba na elektronické sklopné
terče WSA na vzdálenosti 10 a 15 metrů. Nejnáročnější soutěž v České republice. Osloveni
jsou také závodníci ze Slovenska, Polska, Německa, Španělska, Itálie, Francie a dalších zemí.
Akce probíhá v blízkosti našeho koupaliště, organizačně zastřešuje František Kovařík.

Sportovní dění v obci

TJ Sokol Hluboké Mašůvky

Fotbalová přípravka: Přípravka ukončila sezónu fotbalovým turnajem v Jevišovicích dne
26.6.2021. Tréninky na nadcházející část soutěží budou začínat koncem srpna. Předchozí
výsledky letního poháru:
Hluboké Mašůvky/Přímětice - Vedrovice 25:3, 16:5
Blížkovice - Hluboké Mašůvky/Přímětice 4:4, 3:1
Hluboké Mašůvky/Přímětice - Hostěradice 5:9, 6:5
19. června proběhla na našem hřišti “ukončená” fotbalové sezóny se zápasem rodičů proti
dětem.
Fotbal muži: Muži nakonec stihli odehrát 2 přátelské zápasy. Přestože jim byl nabídnut postup
do III. třídy, tak ho raději z obavy o malý počet hráčů odmítli. Předchozí výsledky přípravných
zápasů:
Hluboké Mašůvky - Únanov 1:2
Hluboké Mašůvky - Chvalovice 3:4
Pouťový fotbalový turnaj: V sobotu 3.7.2021 od 9h. se koná fotbalový turnaj za účasti
5 mužstev včetně našeho Sokola. O občerstvení je postaráno, předpokládaná doba turnaje je
do 18h. Všichni jste srdečně zváni. Turnaj je organizován pod taktovkou p. Karla Kučery a
Romana Sobotky.
T-Mobile Olympijský běh: Do T-Mobile Olympijského běhu se i letos (v novém posunutém
termínu, tj. 8.září 2021 od 16h.) zapojí Hluboké Mašůvky. Těšte se na trasu se smíšeným
povrchem a oslavte mezinárodní Olympijský den aktivně. Vyběhni i Ty a přispěj tak startovným
na Českou olympijskou nadaci, která podporuje ve sportování děti ze sociálně znevýhodněných
rodin. Registrace probíhají pouze online do 30. srpna, na místě již nebude možné se
registrovat.
Zdeněk Žák, starosta TJ
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