OBEC HLUBOKÉ MAŠŮVKY

Strategický plán rozvoje obce Hluboké Mašůvky
na období 2021-2024

Obec Hluboké Mašůvky
Strategický plán rozvoje obec Hluboké Mašůvky je koncepční dokument oblasti rozvoje
obce. Vznikl na základě vytyčených úkolů z předchozích let, programových cílů zvolených
zastupitelů a potřeb občanů obce. Dokument se dělí na sedm sledovaných skupin. Řazení dle
pořadí neurčuje větší a menší prioritu, neboť každá skupina je pro soužití a kvalitu života
nepostradatelná. Plán bude upravován podle aktuálních potřeb občanů a možností obce po
celou dobu své platnosti.
Obec Hluboké Mašůvky pro období 2021 - 2024 ukládá následující plán investic, aktivit a
činností:

1. Investiční akce – realizace projektů:
● Oprava místních komunikací: Na Kopci, Za Školou, Na Sadech, V Uličce,
K Památníku, Nová ulice
● Oprava a rozšíření chodníků (Na Kopci, K ZD, Nivy, Nová ulice)
● Podpora nové výstavby K ZD, Nivy C, Za Školou
● Modernizace veřejného osvětlení a rozšíření (K ZD, Nivy C), podpora optiky
● Výstavba sportoviště nejen pro mládež (parkour, workout)
● Podpora separace odpadů (mezideponie stavebního materiálu, BRKO)
● Podpora cyklostezek a cyklotras (malá a velká cyklostezka)
● Rekonstrukce ČOV - česlo a lapač, snížení energetické náročnosti, intenzifikace,
zkapacitnění ČS U Kempu
● Rekonstrukce a modernizace obecních budov (elektroinstalace, osvětlení,
vzduchotechnika, fotovoltaika, dešťová voda)
● Rekonstrukce bazénu - filtrace, bazénové dno a stěny
● Elektronizace agend obecního úřadu
● Modernizace a rozšíření technického zázemí obce (skladový objekt)
● Oprava místních památek a soch (např. smírčí kříž), údržba a rozvoj poutního areálu
● Rekonstrukce prostranství naproti Hasičárně, oprava hřbitovní zdi (věnec)
a dále, viz. Plán investic na období 2022 - 2025

2. Péče o přírodu, krajinu, lesy, veřejnou zeleň a veřejná prostranství:
● udržovat a pečovat o prostranství v obci (mj. zrevitalizovaná údolní niva, ovocný sad
“Na Prundráku”, lesopark “Hájek”, u rybníku)
● revitalizace zeleně (výsadba a údržba nových stromků, lesní pozemky)
● podpora biokoridorů a zadržování vody v krajině (vznik nových zelených a vodních
ploch, dešťovka)
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3. Efektivně, ale bezpečně spravovat finance i majetek obce:
(zde je vhodné uvést, do čeho chce obec investovat, případně co úvěrovat…….)
●
●
●
●

ukládat naspořené prostředky do bezpečných finančních produktů
případné dlouhodobě volné finanční prostředky investovat do nákupu pozemků a lesů
tvorba finančních rezerv (zejména v souvislosti s ČOV a kanalizací)
zodpovědné úvěrování

4. Maximálně využívat dotace pro spolufinancování plánovaných akcí:
● využívat dotace od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce a tím zajistit občanům
práci
● sledovat a více využívat dotace na místní projekty ze zdrojů EU
● sledovat a více využívat dotace na místní projekty z národních zdrojů
● sledovat a více využívat dotace Jihomoravského kraje
● sledovat a více využívat dotace na projekty prostřednictvím MAS Živé pomezí
Krumlovsko - Jevišovicko, z.s.

5. Přispívat občanům k jejich pestřejšímu životu:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

pořádat či spolupořádat kulturní akce v obci
pořádat slavnostní vítání nových občánků
blahopřání k významnému jubileu občanů
zapojit děti a mládež do komunitního života v obci
pořádat naučné rozpravy či přednášky
podporovat místní knihovnu
podporovat místní živnostníky při obecních akcích a zakázkách
podpora volnočasových aktivit mládeže a seniorů (mj. klubovny, sportoviště)
zajišťovat obecní tištěný a elektronický zpravodaj
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6. Spolupracovat a podporovat činnost organizací a spolků:
●
●
●
●
●

ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky, Sdružení rodičů a přátel školy
SDH Hluboké Mašůvky, TJ Sokol Hluboké Mašůvky
Farnost Hluboké Mašůvky, Myslivecké sdružení Hájek
Klub seniorů, mašůvecká chasa
přeshraniční spolupráce:
o Ratiboř (družební obec, Memorial Ctibora Čermáka)
o Rakousko (poutní areál jako místo mezinárodního setkávání)

7. Zlepšit vzájemné vztahy v obci:
Zapojit všechny věkové generace do organizace tradičních i nových společenských,
kulturních či sportovních akcí:
●
●
●
●
●
●
●
●

tříkrálová sbírka, masopust, velikonoční hrkání dětí
pálení čarodějnic, májový průvod, den matek
zahájení provozu koupaliště spojené s dětským dnem pro děti, hasičská soutěž
tradiční pouť, letní jarmark řemesel
ukončení provozu koupaliště spojené s ukončením prázdnin pro děti
dýňová stezka, pouštění draků, tradiční posvícení
přátelské posezení seniorů (beseda s důchodci)
vánoční besídka, zpívání koled u stromečku, zimní jarmark řemesel

Vytvořilo zastupitelstvo obce Hluboké Mašůvky v roce 2020.
Schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 13 ze dne 8.12.2020.
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