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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil, co se nám podařilo v letošním roce zrealizovat.
Pořídili jsme pro obec nosič kontejnerů, 5 ks kontejnerů na bio odpad a drtič dřevní hmoty v celkové výši
1 187 097 Kč, z toho dotace činila 1 009 032 Kč. Dále byla opravena komunikace od čísla 25 po číslo 19 na návsi, vše
v hodnotě 1 008709 Kč, z toho činila dotace 504 354 Kč. V roce 2018 byly opraveny i chodníky u bytovek v hodnotě
450 008 Kč, byla vydlážděna plocha u hasičské zbrojnice (469 954 Kč), dokončili jsme fasádu a výměnu oken na
budově obecního úřadu v hodnotě 601 471 Kč. Opravena byla také střecha na budově na střelnici za 191 704 Kč.
V současné době je připravena projektová dokumentace a stavební povolení na opravu rybníku Velkas. V příštím
vydání zpravodaje Vás seznámíme s tím, jaké další projekty bychom chtěli realizovat v nadcházejícím roce.
Opět se nám přiblížil ten nejhezčí čas tohoto roku, jsou tu Vánoce. V tomto čase máme my lidé k sobě trochu blíže.
Během svátečních dní se většina z nás snaží vynahradit všechen čas, který jsme si na sebe nenašli s nejbližší rodinou
nebo dobrými známými. Při těchto chvílích pohody a rodinného štěstí si určitě zavzpomínáme i na naše blízké, kteří
již nejsou mezi námi, ale v našich myšlenkách a srdcích jsou stále s námi.
Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych vám popřál krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového
roku.
MVDr. Libor Jurka - starosta

Nové vybavení pro Jednotku sboru dobrovolných hasiču v Mašovicích

V listopadu 2018 bylo pořízeno pro naši zásahovou jednotku nové vybavení: přívěs s plachtou s nápisem HASIČI, 5x
zásahová obuv, 5x zásahový oblek + kalhoty, 13x zásahové rukavice, 13x přilba, svítilny, lana, lékárnička. Celá akce stála
184 013 Kč a věříme, že našim hasičům bude vybavení dobře sloužit.
Velké poděkovaní patří Jihomoravskému kraji, který nám v rámci dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020“ na tuto akci přispěl částkou 125 000 Kč.
Další radostnou zprávou pro naše hasiče je, že jsme uspěli v žádosti o dotaci na nový dopravní automobil. V současné
době probíhá administrativní příprava technických podmínek pro nákup vozidla, výběrové řízení proběhne v roce 2019.
Výše dotace z Ministerstva vnitra je přislíbená ve výši 450 000 Kč.
/Bc. Lenka Chalupská - účetní obce /
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Vánoční besídka
V podvečer 6. prosince se v sále OÚ v Mašovicích sešli všichni žáci naší školy se svými rodiči i prarodiči na již tradiční
vánoční besídce.
Program byl velmi bohatý a již podruhé byl obohacen o
vánoční jarmark, na kterém si příchozí mohli zakoupit nejrůznější vánoční výrobky dětí.
Ty si pro své rodiče připravily různá vystoupení. Prvňáčci
přispěli pásmem básniček a veselým vánočním tanečkem.
Děvčata druhého a třetího ročníku předvedly gymnastické pohybové pásmo na téma Sněhové vločky a moderní
taneční vystoupení. Jejich spolužáci se na chvíli přeměnili v loupežníky a zatancovali na písničku Pod dubem, za
dubem.
Čtvrťáci a páťáci sklidili obrovský úspěch za dramatizaci známé pohádky Mrazík, kterou obohatili o několik soudobých
rekvizit a mnohokrát tak rozesmáli celý sál.
K příjemné vánoční atmosféře přispělo také vystoupení pěveckého kroužku a závěrečná písnička Půlnoční byla krásnou
tečkou za přijemně stráveným večerem, při kterém nebylo možné přehlédnout, s jakou radostí děti vystupují, jak bezproblémově spolupracují a navzájem se povzbuzují.
Všem spoluobčanům přejeme za všechny děti krásné a pohodové vánoční svátky strávené v kruhu nejbližších v té nejpohádkovější atmosféře!
/Mgr. Vladimíra Sajtlová - učitelka/

Zprávy z naší knihovny
V letošním roce byla dokončena katalogizace knih v knihovním systému Clavius
REKS, což znamená, že všechny knihy nyní máme v elektronické evidenci. Tento
systém nám pomůže provoz knihovny lépe sledovat a evidovat.
Knihovnu jsme omladili, tzn. odlehčili nečtenými zastaralými tituly. Vyřadili jsme
přibližně 500 knih a nově doplnili atraktivnějšími od beletrie pro dospělé po knihy těm nejmenším čtenářům.
Malým čtenářům jsme nově vybudovali menší čtecí zónu. Můžou tak v příjemné
relaxaci strávit čas s knihou přímo v knihovně. Knižní fond máme opravdu moderní a čtivý. Přejeme si, aby jste zde našli vše co hledáte a bylo Vám zde příjemně.
Všechny služby čtenářům jsou zdarma, otevřeno každou středu od 16-18. hodin.
Určitě rádi uvítáme jakékoliv návrhy na zlepšení, nápady na akce a tipy na nové
knihy či časopisy, které Vám ve fondu chybí!
V následujícím roce plánujeme uspořádat přednášku o turistických pokladech
Znojemska a Podyjí s Ing. Šárkou Janou Janderkovou, další setkání s PhDr. Jiřím
Kacetlem či záhadologem Arnoštem Vašíčkem. Pro děti připravujeme besedu
O pravěku u nás doma s Mgr. Monikou Mažárovou.
/DiS. Blanka Holcrová/
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Kultura v obci
Ráda bych zdůraznila, že veškeré kulturní
akce, které obec pořádala, pořádá a nadále
pořádat bude, jsou určeny pro vás, občany.
Není to můj rozmar. Záleží mi na tom, aby
se naši občané setkávali a udržovali křehké
pouto, které vždy na vesnicích mezi občany
bývalo. Od spousty známých, bydlících ve
městě, slýchám, jak nám závidí atmosféru
venkova. To, že se lidé dokáží sejít a pobavit
na plese, gulášpárty či jiné akci. Ujišťuji
všechny občany, že v nadcházejícím roce
kultura v naší obci rozhodně chybět nebude.
Přikládám orientační tabulku akcí na první
polovinu roku 2019.
Ráda bych ještě touto cestou poděkovala občanům, kteří ochotně pomáhají s přípravami při různých sportovních a kulturních akcích. Děkuji! Bez vás by to nešlo.
/Martina Pelánová - místostarostka/

Vánoční koncert
Mašovický pěvecký soubor dospělých zve všechny občany na své štědrovečerní vystoupení dne 24. 12. od 15:45 do 16:30
hodin do kostela sv. Jana Křtitele. Uslyšíte pásmo koled a vánočních písní od skupiny Hradišťan, Spirituál kvintet, sourozenců Ulrychových aj.
/Mgr. Růžena Bětíková/

ˇRímskokatolická farnost v Mašovicích – bohoslužby v dobeˇ vánoční 2018
24. 12.
Pondělí
		
		

- vigilie slavnosti Narození Páně
15.45 hod. – vystoupení Mašovického pěveckého souboru dospělých
16.30 hod. – mše svatá

25. 12.
26. 12.
30. 12.
31. 12.

Úterý
Středa
Neděle
Pondělí

- slavnost NAROZENÍ PÁNĚ, HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
- svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
- svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa
- Sedmý den v oktávu Narození Páně,
konec občanského roku

1. 1. 2019
6. 1. 2019
13. 1. 2019

Úterý
Neděle
Neděle

		
		
		

mše sv. v 9.00 hod.
mše sv. v 9.00 hod.
mše sv. v 9.00 hod.
mše sv. v 15.00 hod.

- slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE, Nový rok
		 mše sv. v 9.00 hod.
- slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
		 mše sv. v 17.00 hod.
- svátek Křtu Páně
		 mše sv. v 9.00 hod.
Všem přeji a vyprošuji radostné Vánoce a požehnaný nový rok 2019!
Josef Hudec, O.Cr., probošt a farář

Mašovický zpravodaj

číslo 3 / 2018

Reakce na usnesení č.3a/1/2018
Pan Šoba podal informaci o plýtvání penězi na postu uvolněné místostarostky. Je nutné podotknout, že výše odměn je
v souladu s §73 zákona o obcích a nařízení vlády č. 318 / 2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev.
Každá obec si může zvolit svůj model fungování a to, jestli bude starosta a místostarosta uvolněn či neuvolněn. V naší obci
to již jedno volební období fungovalo.
Je jednoduché napsat, kdyby to bylo jinak, obec by ušetřila za čtyřleté období 1 243 335,- Kč. Je nutné ale také říct, že
tyto jejich platy jsou dané a neměnné. Když srovnám člověka ve vedoucí funkci zařazeného do osmé tarifní skupiny, tak
jeho nástupní plat činí 26700,- Kč. Je to ovšem základní minimální mzda. Tito lidé mají odměny podle toho, jak prosperuje
firma, mají benefity ve formě služebních aut, notebooků, telefonů, dostávají nemalé odměny, třinácté a čtrnácté platy,
pokud vedou svoje oddělení dobře. A ve většině případů mají pevnou pracovní dobu.
A jak to má starosta a místostarostka? Odměna je pevná a neměnná, bez jakýchkoliv dalších odměn či benefitů. Jezdí
vlastními auty (ať už osobními nebo používají ku prospěchu obce jinou techniku), používají vlastní telefony. Jsou k dispozici nejen v rámci obvyklé pracovní doby, ale fungují po večerech i o víkendech.
Chtěl jsem jen napsat pár řádků o tom, že to může být o různém úhlu pohledu a že je to hlavně o lidech a o jejich schopnostech. Jsem předsedou finančního výboru a je mou povinností hlídat finance obce. Jsem ve funkci krátce a rozkoukávám
se, ale nezajímají mě jen finanční odměny pana starosty a paní místostarostky. Budu se zajímat o celkovou finanční stránku
obce a jak obec pracuje se svým rozpočtem.
/Rostislav Pfeffer - zastupitel/

Smutné mašovické prvenství
V říjnu letošního roku bylo zastupitelstvem zvoleno staronové vedení obce Mašovice a současně bylo rozhodnuto
o odměně pro neuvolněného starostu, protože v případě uvolněného místostarosty vychází jeho odměna ze zákona, byť
je zcela vše hrazeno z rozpočtu obce Mašovice. Upozorňoval jsem, že celková odměna starosty a místostarosty, včetně povinných odvodů na pojištění, je v Mašovicích oproti okolním obcím vysoká, resp. nejvyšší, a to nejenom u srovnatelných
obcí svým počtem obyvatelem, ale i obcí s vyšším počtem obyvatel. To potvrzuje i následující tabulka sestavená z oficiálních údajů od jednotlivých obcí platných k 1. lednu 2019. V obcích totiž běžně funguje jeden ze dvou modelů. Buď jsou
oba funkcionáři neuvolněni, což znamená nižší odměny a související odvody, nebo je jeden uvolněn a v případě druhého,
který je neuvolněn, je jeho odměna stanovena na její spodní hranici.
V Mašovicích je bohužel zvolena kombinace těchto modelů, kdy je jeden z členů vedení obce uvolněn (místostarosta)
a druhý je neuvolněn (starosta), přičemž jeho odměnu stanovilo zastupitelstvo, na návrh starosty, prakticky na maximální
možné úrovni.
Samozřejmě každá obec může mít svá specifika, co se týká náplně práce a personálního obsazení úřadu, ale vzhledem
k tomu, že náklady jsou nejvyšší v Mašovicích ze zcela všech okolních obcí bez ohledu na jejich velikost, je tento argument
málo udržitelný a plyne z toho bohužel spíše specifikum a smutné prvenství pro Mašovice.

Zápisy ze zastupitelstva nově na facebooku
Vedení obce Mašovice se rozhodlo, i bez informace na zastupitelstvu, že nově již nebude zveřejňovat zápisy ze zastupitelstva na svých webových stránkách a občané si musí o ně požádat. Vedení obce to zdůvodňuje zákonem, který ovšem míří
zcela jinam. V okolních obcích a městech bývá zveřejňování těchto zápisů běžným standardem a zákony pro ně platí stejné. Aby občané Mašovic tak nemuseli o základní informace o své obci složitě žádat, rozhodl jsem, že vždy požádám o tento zápis a následně jej zveřejním na facebookové stránce Mašovice, www.facebook.com/masovice, aby občané Mašovic
měli stejný komfort jako občané okolních obcí.
/Ing. Tomáš Šoba - zastupitel/
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