únorový
2011
Měsíc uběhl jako voda a Váš zpravodaj je tu znova.

15. února proběhlo veřejné zasedání obce,
kterého se zúčastnilo 30 občanů. (Co bylo příčinou malé účasti občanů, že by
ztratili zájem o dění v obci?)
Zahajovací zprávu přednesl starosta Ing. Jiří Malec:
- pokračování úklidu prostor OÚ, sklepů v ZŠ
- vytřídění železného šrotu – zisk cca 27 tis. Kč
- jedná se o převod rybníka do užívání obce – jen tak můžeme žádat dotaci
na jeho úpravu, stavební povolení vydáno, stavba zahájena nájemcem
Agrodružstvem Jevišovice
- schůze rybářů se v lednu zúčastnilo 20 místních nadšenců
- proveden úklid kolem koupaliště, připravena parcela ke stavbě tzv.
„Stavebního dvora“ se skladovými objekty; stavební projekt za 30 tis. Kč
včetně DPH, většinu materiálu obec použije z existujících vlastních zdrojů
- zahájena oprava sociálního zařízení na obci, mělo by být hotovo do 6.3., před
zahájením dětského karnevalu (šibeniční termín)
- připravuje se změna obecně platných vyhlášek
- musíme si vzít úvěr na 2. etapu kanalizace
- zahájení kabelové elektrifikace směrem ke koupališti, hradí E.ON (termín
dokončení – konec března)
- cesta na Nivy – bude tam dlažba, je lacinější a snadno opravitelná
- bagr bude rozebrán - některé součástky uschovány pro použití, ostatní
odsouhlaseno, že půjde do sběru
- starosta vyzval paní ředitelku školy, aby se škola zapojila do programu
„Šablony“, který obsahuje různé programy činností. Dle toho lze získat
hodnotné ceny pro žáky, jako jsou např. nové počítače, interaktivní tabule apod.
Celou zprávu opět najdete na našich internetových stránkách:
www.hlubokemasuvky.cz

Ještě pár faktů
V lednu uhradilo poplatek za popelnice 487 občanů, tj. cca 191 000 Kč,
je již zaplaceno za 119 psů , tj. 11 900 Kč.
Naopak dluh občanů do obecní pokladny
k 31. 12. 2010 byl 153 739 Kč.
Někteří již přišli zaplatit během ledna.
Dlužníci mají poslední šanci přijít dluh uhradit, popř. se dohodnout na
splátkách (je míněno od vyšších částek dluhu), v opačném případě budou
jmenováni na příštím veřejném zasedání (je v souladu se zákonem).
Na budově obecního úřadu – při vchodu – je umístěna
schránka, do které mohou občané i anonymně
vhazovat svoje připomínky a náměty pro naši práci.
Děkujeme

POZOR – POZOR – POZOR
Do konce března je možno projevit zájem
o koupi traktoru Super.
Vyvolávací cena 25 tisíc Kč,
bude prodáno nejvyšší nabídce.

Začala pracovat školská rada: předseda Mgr. Markéta Řeřuchová, členové jsou
Mgr. Andrea Hellmanová, Mgr. Dana Bořilová, Karel Krula. Za školu se
budou účastnit Hana Dohnalová a Mgr. Alena Kratochvílová.
Obecní úřad inicioval schůzku s rodiči budoucích prvnáčků za přítomnosti
některých členů školské rady, jejímž účelem bylo přesvědčit rodiče, aby svoje
ratolesti nechali chodit do zdejší školy. Rodiče souhlasí, ale požadují zavedení
dvojtřídky. Příslib paní ředitelky o splnění požadavku od září.
K zápisu do první třídy přišlo 8 budoucích prvňáčků.

Společenská kronika
Oslavenci v únoru 2011
(od 75ti let výše)

paní Božena Dohnalová , čp. 207 oslavila 88 let

Blahopřejeme
Co nás čeká?
6. března ve 14 hod – Dětský karneval, masky zdarma, ostatní vstupné 20 Kč
12. března maškarní merenda po vesnici - sraz masek v 9,00hod v hostinci
Pod lipami. Večer ve 20,00 hod. taneční zábava – masky zdarma, ostatní
vstupné 50 Kč

Co se šušká?
- počítá se s úpravou sálu v kulturním domě a jeho využitím jako tělocvična
pro žáky ZŠ
- bude tu i šatna na převlékání pro cvičící
- tělocvična bude využita i pro další lehké sportovní aktivity občanů
- hasičského plesu 22.ledna se zúčastnilo 158 platících hostů
- zkonzumovalo se zhruba 200 piv, něco málo tvrdého alkoholu, malé
množství nealkoholických nápojů (nezapře se „Ta naše povaha česká“,
neboť si hosté přinesli i svoje občerstvení z domova)
- bylo prodáno 800 losů, hlavní výhra – televizor – zůstala v obci
- ke konci března (popř. začátkem dubna) chystáme vítání občánků

Tak takto bude vypadat „Stavební dvůr“ se skladovými objekty

VÝZVA VŠEM OBČANŮM OBCE
V březnu bude sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodný okamžik sčítání
půlnoc z 25. na 26. března 2011.
Účast obyvatel na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 je dána zákonem č. 295/2009 Sb., týká
se všech osob.
Od 7. března 2011 začne roznášení sčítacích formulářů. Každý občan dostane zelený sčítací
list osoby, majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý bytový list a majitelé či správci domů
ještě oranžový domovní list.
Sčítacími komisaři budou pracovníci České pošty.
Od 26. února začínají sčítací komisaři roznášet domácnostem do schránek informační letáky
o blížícím se sčítání. Zároveň občané dostanou do schránky informace o kontaktních osobách
a místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který formulář přinese, číslo jeho
průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde předat komisař formuláře. Tohle vše nejpozději
do 6. března.
Odevzdání vyplněných sčítacích formulářů – od 26. března do 14. dubna 2011
Buď: a) internetem b) předáním sčítacímu komisaři c) odesláním poštou v obálce, nebo
d) odevzdáním na kterékoliv poště
Informace o sčítání lze získat na internetové stránce: www.sldb.cz nebo www.scitani.cz

Změna v přijímání pracovníků na veřejně prospěšné práce
Pro rok 2011 byla stanovena tato zatím platná kritéria:
Úřadem práce ve Znojmě budou starostům nabídnuti uchazeči, kteří v minulých letech na
VPP nebyli zaměstnáni v r. 2009 a 2010.
V případě, že obec nebude disponovat takovými uchazeči, může připustit obsazení jinými
uchazeči, a to v případě okresu Znojmo z těchto skupin:
- fyzické osoby starší 50 let
- fyzické osoby se zdravotním postižením
- fyzické osoby, vedené v evidenci o zaměstnání déle než 5 měsíců
Úřad práce v současné době vyhodnocuje požadavky jednotlivých obcí
na zřízení VPP a sdělí jim, kolik míst VPP dle vhodných uchazečů
a nastavených kritérií mohou zaměstnat (citace dopisu z ÚP).
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