Mašůvecký
jaro 2021

zpravodaj
„Povíme si něco o životě: ne o jeho podstatě, o jeho věčných otázkách a záhadách,
o jeho konečném smyslu, ale o tom, co všechno nám může dát. Život nás vždycky
překvapí - je to jeho sport, jeho řemeslo, jeho zábava. Život je štěstí, umíme-li si jej
naplnit něčím krásným, radostným, co stojí za to, aby se žilo, milovalo a aby se jednou
zemřelo. Život je radost, najdeme-li zlatý klíček ke štěstí. "
První tři měsíce roku 2021 nám uběhly ve většině případů v kruhu rodinném. Nebylo možné
pořádat žádné společné akce. Doufáme, že se to zlepší - naděje je vždy k mání. Přejeme všem
krásné a veselé Velikonoce 2021.
Anna Schindlerová, předseda kulturní komise

Letošní “skořápkovník” na Mariánském náměstí

: Zprávy ze správy

OÚ Hluboké Mašůvky :

Vážení spoluobčané, milí čtenáři. Je to sotva pár týdnů, co děti schovaly po snad posledním
záchvěvu zimy sáňky a sněhové boby, a už tu máme nejen podle kalendáře jaro. Letošní zima
nás nejednou překvapila sněhovou nadílkou, dovolte mi tedy v úvodu tohoto zpravodaje
poděkovat našim zaměstnancům a spolupracovníkům za zodpovědný přístup k zimní údržbě.
S končící zimou a nadcházejícím jarem ovšem přichází i doba největších příprav na letošní
sezónu. Věnovat tak budu tento úvodník některým plánům “na letošek”.
I když tomu dosavadní vývoj epidemiologické situace moc nenasvědčuje, v době dalšího
čísla zpravodaje (letního) by provoz našeho koupaliště měl být již v plném proudu. Stejně jako
loni zastupitelstvo obce schválilo zahájení sezóny již od měsíce června. Obdobně jako
v předchozích letech, pro zajištění provozu bufetu a služby výběru vstupenek, budeme hledat
externí podnikatelský subjekt. Výzva k záměru pronájmu se tak objeví na úřední desce obce až
několik týdnů před sezónou, v době, kdy příprava areálu koupaliště musí být již v plném proudu.
Návrh letošního obecního rozpočtu jsme připravovali již na konci minulého roku. Ten,
jako v předchozích letech, je ve velké míře “dotačně orientovaný”. To znamená, že máme
připravenu řadu projektů, ale jejich realizace (či rozsah) je podmíněn “dotační úspěšností”.
U některých těchto projektů se nyní krátce pozastavím.
Po revitalizaci údolní nivy (pracovně “etapa II.”, od koupaliště k Hlavatově mlýnu), na
které budou ještě v průběhu jara probíhat dokončovací práce spočívající v rekultivaci povrchů,
je tak další významný projekt související s naší přírodou, podpořený opět z rozpočtu SFŽP,
líniová výsadba stromů v rámci titulu “Sázíme budoucnost”. Ve spolupráci s SDH a naší školou
tak proběhne výsadba ovocných stromů podél cest v lokalitě za ZD, na Rudlické a v lokalitě za
kempem směrem na Příčník. Ta by měla být zahájena “symbolicky” v průběhu velikonočního
týdne. I když se mělo jednat o výsadbu komunitní, které ovšem nařízení vlády omezuje,
budeme rádi, když se cestou na bezpečnou procházku v této lokalitě zastavíte a třeba
i společnou fotečkou s rodinou si tyto okamžiky u nově sázených stromů zvěčníte. Vždyť
s výsadbou nové zeleně přichází především zodpovědnost tyto stromy odchovat až do doby
jejich dospělosti, kdy se nám třeba odmění nadílkou sladkého ovoce.
Další významnou plánovanou investicí je pokračování v obnově místních komunikací.
Netrpělivě tak čekáme (jako v předchozích letech) na vyhodnocení další žádosti o podporu
z titulu MMR na rekonstrukci komunikací v lokalitě Na Kopci. Pokud by nebyla podpořena
obnova v celém úseku (až ke škole), plánujeme letos opravit alespoň část úseku, k náměstí se
sběrnými nádobami, z vlastních prostředků obce. V souvislostí s touto akcí jsme dále požádali
JMK o podporu opravy v této lokalitě značně poničených chodníků.
Další významnou plánovanou investicí pro letošek je obměna veřejného osvětlení
v celé obci za světla s technologií LED. U této akce máme opět předjednanou dotační podporu,
tentokrát z MPO. V těchto týdnech se zastupitelstvo ještě zabývá zodpovědným výběrem
realizátora této akce, kdy hledáme nejlepší poměr mezi kvalitou a cenou. Krom snížení
světelného smogu od akce očekáváme především zvýšení bezpečnosti našich komunikací a
snížení provozních nákladů na zajištění nočního osvětlení veřejných prostranství v naší obci.
Další významné finanční podpory (tentokrát z rozpočtu MV a JMK) by se mělo dostat
v záměru pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany obce.
Hasičská dodávka, s možností přepravovat až 9 osob, by tak měla přispět nejen ke zvýšení
zásahu schopnosti našich dobrovolných hasičů, ale doufám, že přispěje i ke zvýšení zájmu
o hasičský sport z řad veřejnosti, a především našich dětí.
Na závěr informací o nejvýznamnějších plánovaných investicích mi dovolte napsat krátké
info k dokončované akci pro podporu výstavby nových rodinných domů, tentokrát v lokalitě
Nivy, úsek C. Ke konci loňského roku zastupitelstvo obce rozhodlo o výstavbě hlavního řadu
vodovodu a kanalizace v této lokalitě, s čímž by se měla mj. konečně uvolnit “stavební uzávěra”
vyplývající z požadavku zastavěnosti stavebních proluk v územním plánu obce.
V nadcházejícím období tak toto (nebo budoucí zastupitelstvo) bude zřejmě řešit požadavky na
změny v územním plánu. Podpora další výstavby v obci je však nejvýznamněji limitována
kapacitou naší ČOV, která je již využívána na současné technologické maximum. Ještě

doplním, že výstavba vodovodu v lokalitě Nivy C nakonec proběhla, zejména po jednání
s provozovatelem vodovodu, bez výstavby odbočení z hlavního řadu k jednotlivým parcelám
mimo těleso komunikace. Je to ovšem v souladu se stavebním zákonem. V této lokalitě by měla
následovat řada dalších finančně nákladných investic: výstavba dešťové kanalizace, chodníku,
osvětlení a v neposlední řadě samozřejmě nová komunikace se zpevněným povrchem. Jestli
bude výstavba vodovodních přípojek k jednotlivým stavebním parcelám ještě pod koordinací
obce spolu s některou další stavební fází nebo ji necháme na jednotlivých stavebnících, je ještě
na pořadu jednání zastupitelstva.
A na úplný závěr tohoto jarního úvodníku mi dovolte vás opět požádat, abyste neházeli
netkané textilie do odpadů, končí nám nerozložené v přečerpávacích stanicích a ČOV a
opravdu neúměrně zatěžují provoz kanalizace.
Ale především popřát šťastné a bezpečné prožití nejkrásnějšího období v roce, jara
2021. S přáním neutuchajícího optimismu a s ním souvisejícího pevného zdraví
Zbyněk Frey, starosta obce

: Zamyšlení nad odpady

OÚ Hluboké Mašůvky :

Současné i minulé zastupitelstvo se velice intenzivně zabývalo tříděním odpadů. Ministerstvo
životního prostředí razilo heslo - třiďte a bude vám přáno, bylo vytvořeno sběrné místo, kde se
ukládá textil, vyřazené elektrické spotřebiče, toto místo je na naše poměry a velikost obce
celkem kvalitní, bylo vytvořeno sběrné místo na odklad sutě - to znamená pro stavební a
demoliční odpad, bezplatně byly rozdány nádoby na plast, papír a z velké části se podařilo
uklidit vesnici a zbavit se těch největších černých skládek.
Heslo “třiďte a bude vám přáno” dostává trochu na frak v souvislosti s novým zákonem
o odpadech. Žijeme v reálném světě, odpad vzniká v obrovském množství a neustále. Vidíte
přeplněné nádoby nejen na plasty a papír, ale i na sklo a kov. Dá se říct, že občané jsou slušní,
třídí hodně a nedělá nám to žádný problém. Problém nastává, když není zajištěn odbyt a lidé
budou muset za vytříděné suroviny doplácet. Z tohoto pohledu se zdá, že stát neřešil dost
důrazně využití surovin z odpadů a je v podstatě jedno, zda je to plast, papír nebo sklo.
V sousedním Rakousku jsou jako dobrý příklad o hodně dál ve využití odpadů, mají dobré
spalovny a neschovají odpad jako dar budoucí generaci schováváním pod ornou půdu.
Nový zákon o odpadech a následná vyhláška bude mít dopad samozřejmě i na život
v naší vesnici. Je více než pravděpodobné, že dojde k vytvoření nové vyhlášky v obci a tím i ke
zdražení platby za odpady. Kdo toto zamyšlení dočetl až sem, tak si řekne, ten Jirka nám dává
zprávy, máme pandemii a ještě zvednou poplatky za odpad. Věřte, že to nebudeme dělat rádi,
ale jiná cesta není, protože Mašůvky nemají za sebou nějakou větší firmu, jako Chvalovice
nebo Únanov, která by s rozpočtem pomohla. Zdražování je proto, aby skládky nebyly levnější
než spalování (respektive energetické využívání odpadů) a aby bylo možno dokončit odklon od
skládkování... To, že se třídí, je další možností, jak snížit množství směsného komunálního
odpadu a navíc je v zákoně stanoveno, že v roce 2025 musí být procentuální množství
komunálního odpadu ve vytříděných položkách 55 %, což je požadavek EU. To, že uděláme
novou vyhlášku, neznamená, že musí dojít ke zvýšení poplatku za odpad. Zastupitelé musí
zvážit, zda zvýšené náklady bude hradit obec z rozpočtu a peníze budou chybět jinde, nebo
náklady za odpady občanů přenese na občany – je to přeci jen služba, kterou využívají, a obec
obrazně řečeno nedoplácí za občany například náklady za elektřinu nebo vodné a stočné, což
je takové malé přirovnání. Aby moje krátké povídání nevyznělo úplně záporně, pojďme se
podívat do přírody na sněženky, na rašící koniklec a podobně - příroda uklidňuje.
Jiří Vystrčil, místostarosta obce

: Jak s námi komunikovat?

OÚ Hluboké Mašůvky :

Rádi bychom zde uvedli možnosti, jak můžete, zvláště v době “covidové”, komunikovat
s Obecním úřadem a představit vám novinky v komunikaci,
aby vám neunikla žádná důležitá informace…
K dispozici jsme na:
tel. č. 515 255 225
mobilním tel. č. do kanceláře OÚ 703 657 464
e-mailu ou@hlubokemasuvky.cz
Nestihli jste hlášení obecního rozhlasu? Zavolejte za
běžnou cenu dle vašeho tarifu na tel. č. 604 132 412 a
poslední hlášení se vám přehraje.
Osobně se vám můžeme na úřadě věnovat v úředních
hodinách určených pro styk s veřejností:
Pondělí:
07:00 - 17:00 hod.
Úterý:
17:00 - 19:00 hod.
Středa:
07:00 - 14:30 hod.
Vstupujte, prosím, se zakrytými ústy a nosem rouškou či šátkem. Děkujeme za pochopení.
Nechcete si nechat ujít žádnou důležitou informaci? Například informace o svozu odpadu
z domácností, o čištění ulic, o odstávkách energií, pozvánky na kulturní akce a další
upozornění? Máte několik možností:
→ Nastavte si odběr aktualit na webové stránce obce: www.hlubokemasuvky.cz/aktuality (vlevo v liště
odkaz “Registrujte se zde”)
→ Sledujte nás na facebookových stránkách obce @hlubokemasuvky nebo koupaliště
@koupalistemasuvky
→ POZOR! NOVINKA! Stáhněte si
ZDARMA do chytrého telefonu aplikaci
Mobilní rozhlas. Po registraci vám budou
chodit informace přímo do vašeho mobilu.
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.
Aplikace umí také nahlásit požadavky
občana vyfocením např. rozbité lavičky
přímo v terénu - tuto funkcionalitu vám
představíme v příštím vydání zpravodaje.
Aplikaci najdete ve svém mobilním marketu (App Store, Google Play). Všechna oznámení naleznete
také na webu, kde je možné se také registrovat: https://hlubokemasuvky.mobilnirozhlas.cz/
Tak neváhejte a stahujte :-)
→ POZOR! NOVINKA! Chcete sledovat aktuální vývoj koronavirové situace v naší obci? Kolik je nových
případů nakažených? Kolik je pozitivně testovaných za 14 dní? Jak je na tom naše obec v porovnání
s ostatními okolními obcemi, většími městy v kraji či celorepublikově? Vše přehledně i graficky a
aktuálně
každý
den
k
8.
hodině
na
COVID
reportu
v
Mobilním
rozhlasu:
https://hlubokemasuvky.mobilnirozhlas.cz/covid-report

Jana Gabrhelová, účetní obce

: Aktuality

:
Jak je to s poplatky za odpady a psa v letošním roce?
Poplatek za odpady: 500,- Kč

Poplatek za psa: 200,- Kč

Uhradit jej můžete také převodem na účet obce: č.ú. 1584001369/0800, do poznámky k platbě
uveďte např. “poplatek odpady č. popisné ... “, variabilní symbol se neuvádí. Poplatky za
odpady a psa pro aktuální rok jsou splatné vždy do 31. března. Nově jsou od poplatku za odpad
osvobozeny děti, které v roce 2021 nedosáhnou 3 let. Upozorňujeme občany, že poplatek za
odpady je povinna platit na základě novely zákona o místních poplatcích také fyzická osoba,
která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není přihlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu. Nejste-li si jisti, jestli se vás poplatková
povinnost týká a v jaké výši, dotázat se můžete na tel. OÚ 515 255 225.
Podpora podnikatelů
S ohledem na koronavirovou krizi Obecní úřad schválil pro rok
2021 prominutí poplatků za zvláštní užívání veřejného
prostranství (např. předzahrádky restaurací, stánky na
kulturních akcích apod.) a poplatek z pobytu, který vybírají
ubytovatelé od návštěvníků.
Zápis do školy
Vážení rodiče, ani letos bohužel nebude probíhat
zápis do 1. ročníku ZŠ Hluboké Mašůvky obvyklým
způsobem. Zápis do 1. ročníku proběhne v termínu
od 1. 4. - 30. 4. 2021. V případě, že o zápis svých
dětí do naší školy máte zájem, navštivte, prosím,
web školy https://skola.hlubokemasuvky.cz/, kde se
dozvíte všechny nejnutnější informace, případně se
neváhejte telefonicky informovat na tel. čísle
739 470 637. Pro případné zájemce jsme schopni
zajistit, za dodržení všech hygienických nařízení,
individuální prohlídku zázemí školy.

Na všechny prvňáčky se moc těšíme :-)

Odečet vodoměrů
Obecní úřad informuje, že ve dnech 26.4.2021 až 30.4.2021 bude
prováděn odečet vodoměrů za účelem vyúčtování stočného.
Žádáme občany, aby v těchto dnech zpřístupnili vodoměrné šachty.
Pokud je šachta veřejně nepřístupná, nahlašte stav vodoměru na
OÚ.
30 - přesně tolik se sešlo dětských pyžamek pro hospitalizované
děti v dětské nemocnici v Brně. Pyžamka byla předána
nemocnici. Za pomoc se sbírkou všem dobrovolníkům a dárcům
moc děkujeme!

Nabízíme k prodeji obecní dřevo:
tvrdé 1000,- Kč, měkké 500,- Kč za volně ložený metr + cena dopravy

V měsíci březnu proběhl pravidelný jarní svoz velkoobjemového a
zeleného odpadu. Další hromadný svoz můžeme očekávat zase na
podzim. Před Velikonocemi proběhlo i blokové čištění ulic a chodníků
strojní technikou. Děkujeme, že jste nám pomohli naši obec uklidit.

TJ Sokol Hluboké Mašůvky informuje, že
T-Mobile Olympijský běh je letos plánován
na středu 23.června 2021. Těšíme se na
pěkný sportovní zážitek!

: Veselé Velikonoce

Obecní kronika

:

Milí spoluobčané. Za minulý rok jsme si tradičních událostí moc neužili a možná to ještě nějaký
čas potrvá. Nyní přichází jaro a s ním i Velikonoce. Každý z nás má na Velikonoce své
vzpomínky a každý je prožívá jinak. Já bych se zaměřil na celý velikonoční týden a na to, co
který den přináší a jak se mu říká. Začneme pěkně od začátku.
Květná neděle
Nebo taky Květnice, Beránková či Palmová neděle.
Název je připomínkou příchodu Ježíše do
Jeruzaléma, kde byl uvítán palmovými ratolestmi.
Proto se v tento den světí ratolesti, u nás hlavně
větvičky kočiček. Podle tradic se nosí nové oblečení,
platí zákaz pečení, jelikož by se zapekly květy na
stromech a nebyla by úroda.
Modré pondělí
Název se odvozuje od vyvěšování modré látky
v kostele. Žádný zvláštní náboženský význam nemá.
Tradice velí nechodit do práce, což v dnešní době
samozřejmě neplatí. Hospodyňky by měly začít
velký úklid.
Šedivé úterý
Někde taky žluté úterý. Ani tento den nemá zvláštní
náboženský význam. Tradičně by se měly vymetat
pavučiny ze všech koutů.
Škaredá středa
O škaredé středě došlo v souvislosti s Ježíšem k velkému zvratu. Toho dne byl zrazen svým
učedníkem Jidášem. A tak se Ježíš celý den mračil, neboli škaredil. Odtud tedy název pro tento
den. Tradičně se vymetají saze a peče speciální sladké pečivo – jidáše. Ty se snídají na …

Zelený čtvrtek
Název vznikl záměnou německých slov GREIN (pláč) a GRÜN (zelený). Vše zelené je ale
vítáno. Pokrmy z bylinek jako jsou kopřivy, pažitka, špenát. V dnešní době se vaří i zelené pivo.
V
tento
den
proběhla
Ježíšova poslední večeře, po
níž byl zatčen. Začíná tzv.
Velikonoční triduum. Tradičně
v tento den utichnou večer
zvony (odletí do Říma) a
nahradí je děti s vyzdobenými
trakači se zvukovou úpravou,
či s klapačkami a řehtačkami.
Chodí po vsi a nahrazují
kostelní zvony. Za hrkání
dostanou v sobotu nějakou
koledu.
Velký pátek
Je to den, kdy byl Ježíš ukřižován a pohřben. V kostelích se proto kolem třetí odpoledne konají
mše. Dle pověstí se dějí zázraky a otevírají poklady. Nemělo by se pracovat se zemí a neměly
by se půjčovat žádné věci, mohly by být očarovány.
Bílá sobota
Je druhým dnem, kdy byl Ježíš v hrobě. Den se nese ve smutku a
rozjímání. Nekonají se bohoslužby. Po západu slunce začíná
Velikonoční Viligie neboli Velká noc. O této noci vstal Ježíš
z mrtvých. Podle tradic se vymetal hmyz z domu za zvuku
kostelních zvonů, které se vrátily z Říma. Před kostelem se dělaly
ohně, lidé nosili z domů polínka. Třáslo se ovocnými stromy, aby
byla dobrá úroda.
Boží hod velikonoční
Slaví se Zmrtvýchvstání páně. Konají se oslavné mše. Končí doba
půstu a opět se může jíst maso. Do kostela se nosí velikonoční
dobroty k posvěcení, v některých krajích se kousky těchto dobrot
nosí poté na pole pro dobrou úrodu. Pečou se beránky, mazance, chlapci si pletou pomlázky na
Velikonoční pondělí.
Velikonoční pondělí
Někde taky červené pondělí. Je v pořadí druhým dnem velikonočního oktávu (osmidenní), kdy
křesťané prožívají velikonoční radost ze svého vykoupení. Vrcholí oslavy Zmrtvýchvstání páně,
provádějí se tradiční křesťanské zvyky při pondělním hodování. Chlapci chodí koledovat
s pomlázkou, tento zvyk se ovšem liší kraj od kraje. Někde se polévá vodou, někde po dvanácté
hodině chodí na pomlázku dívky, a v některých krajích chodí dívky na pomlázku až v úterý.
Nevíme sice, v jaké podobě zažijeme Velikonoce letos, i přesto bych Vám všem chtěl popřát, ať
si je užijete co nejvíc a mohli jsme se všichni těšit na lepší dny.
Petr Grégr
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