ČTVRTLETNÍK OBCE MAŠOVICE

MAŠOVICKÝ ZPRAVODAJ
Jižní Morava

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás krátce informoval o tom, jak budeme v letošním
roce pokračovat ve zvelebování naší
obce.
Začátkem roku se začalo intenzivně
pracovat na opravě hospody. Jak
jistě všichni víte, celý objekt jsme jako
obec zakoupili již v minulém roce.
Byt a hospodu jsme nabídli k pronájmu. Otevření novou majitelkou je
naplánováno na 1. dubna 2019. Ostatní prostory v objektu budou sloužit
jako obecní sklady.
Letos také žádáme o dotace na opravu
chodníků a komunikací. Chodníky
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ročník 26

jsou plánovány od zastávky u hospody k č. p. 1. Pokračovat se bude od
č. p. 1 kolem parku u požární zbrojnice
k č. p. 30. Oprava komunikace se týká
úseku od čísla popisného 2 až po číslo
18 a následně komunikace ke střelnici.
Bohužel jsme neobdrželi dotaci na
rybník Velkas. Přesto budeme v srpnu provádět odbahnění. Doufejme,
že příhodná dotace na rybníky bude
opět vypsána v nejbližší době a my ji
budeme moci využít.
Vážení občané, přeji vám pěkné prožití
jara, které nás letos brzy překvapilo
a k velikonočním svátkům přeji hodně
radosti a bohatou pomlázku.
/MVDr. Libor Jurka - starosta obce/

Statistické údaje
Obec Mašovice má k 1. lednu 2019 celkem 517 občanů (516 občanů s trvalým pobytem
+ jeden cizinec). Celkově oproti roku 2018 se počet obyvatel zvýšil pouze o jednoho občana. V obci
je přihlášeno k trvalému pobytu 252 mužů a 264 žen. Průměrný věk občanů je 39,69 let.
V roce 2018 se přistěhovalo 14 občanů, 17 osob se odstěhovalo, narodilo se 7 nových občánků
a tři občané nás v loňském roce opustili.
Z důvodu ochrany osobních údajů letos bohužel nemůžeme jednotlivé osoby bez jejich souhlasu
jmenovitě zveřejnit.
/Bc. Chalupská Lenka/

Na návšteve
ˇ ˇ s oslavenci...
V prvních třech měsících letošního roku byli zástupci obce blahopřát našim milým spoluobčanům k jejich
životnímu jubileu. Děkujeme za milé přijetí paní Marii Dubové, Márii Šebelové a panu Františku Fučíkovi.
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ˇ republiky v aerobiku
Mistryne
V pátek 8. března se v Praze konalo Mistrovství ČR
2019 v aerobiku a mezinárodní turnaj Czech Aerobic open, kterého se zúčastnilo 18 států.
Žákyně druhého ročníku naší školy, Nela Matoušková, posbírala doslova vše, na co přišla.
1. místo - mistryně ČR v kategorii NG Group
(skupina 5 dívek)
2. místo - v kategorii NG Trio (skupina 3 dívek)
3. místo - single
Umístění v mezinárodní Czech aerobic open
2. místo - v kategorii NG Group
3. místo - v kategorii NG Trio
Nelince moc gratulujeme, přejeme spoustu dalších sportovních úspěchů a věříme, že bude skvělou motivací
pro další šikovná děvčata z mašovické školy, která získávají základy v našem kroužku gymnastiky!
/Mgr. Sajtlová Vladimíra/

Masopust
Masopust je jedním z mála lidových zvyků, které se
dodnes zachovaly. Začíná Popeleční středou, která vždy
připadá na 40. den před Květnou nedělí. I v letošním
školním roce pokračovala ZŠ v Mašovicích v masopustní tradici, kterou započala už v roce 2009 a od té doby
ji nepřetržitě drží. První březnovou sobotu se v devět
hodin ráno sešly nejrůznější masky před základní
školou a společně s muzikanty se všichni vydali na
dlouhou cestu po vsi. Průvod to byl barevný, veselý
a nepřehlédnutelný. O masopustní veselí se postarali
indiáni, tanečnice, víly, smrtky, zvířátka, berušky a mnoho dalších. Hledali byste pod nimi nejčastěji současné
i bývalé žáky a učitelky mašovické školy, ale připojili se
k nim také někteří obyvatelé obce. Muzikanti byli skvělí
a hráli opravdu ze srdce, patří jim velké poděkování!
Sobota byla chladná a poměrně větrná, a tak jsme
velmi ocenili pohostinnost mašovických spoluobčanů,
kteří si připravili výborné pohoštění, ať už v podobě
klobásek, uzeného, chlebíčků, koblih, nebo čaje, kávy
či slivovičky. Děkujeme všem, kteří nám přispěli do
kasičky, čistý výtěžek z této akce činil 14 200 Kč. Bude
použit na nákup školních pomůcek pro naše žáky.
/Mgr. Bětíková Růžena, ředitelka školy/

i

Pěvecká soutěž Do-re-mi se bude konat ve čtvrtek 28. 3. od 16:00 hod. v sále Obecního úřadu v
Mašovicích.
Předběžný termín besídky ke Dni matek je čtvrtek 16. 5. od 16:30 hod. opět v sále OÚ Mašovice.
Zápis do 1. ročníku ZŠ Mašovice se bude konat 3. 4. 2019 od 13.30 hod. do 15.30 hod.
/Mgr. Bětíková Růžena, ředitelka školy/
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Co nás pálí…..
Vážení občané, bohužel se celoročně setkáváme se stížnostmi ohledně dodržování pořádku u sběrných míst, zejména na
Pšeničné a u kontejnerů na bio
odpad. Prosíme Vás, pokud budou
kontejnery plné, nenechávejte
volně ležet žádný odpad mimo
kontejnery (kartony, plasty, sklo),
ale odpad odneste s sebou zpět
domů. Větší množství starého papíru můžete celoročně odkládat do
vyhrazeného prostoru ve zdejší ZŠ.
Dvakrát do roka pořádá škola sběr
papíru a vy tak přispějete do jejich
kasičky.
Kontejnery na bio odpad jsou
rozděleny na větve a trávu. Je
nutné dodržovat rozdělení. Větve
se štěpkují a tráva se ukládá do

hnojniště. Pokud se toto třídění
nedodrží, je odpad znehodnocen
a musíme ho spálit.
Naše obec se zapojila do projektu ,,Zelená obec“, to znamená, že
v prostorách budovy OÚ je umístěn
zelený kontejner, kam můžete
celoročně odkládat drobné elektrozařízení (včetně komponent,
CD, DVD a tonerů) a ba-terií. Věřte,
že tímto přispíváme k ochraně
životního prostředí.
Další problém je venčení psů. Podle vyhlášky č. 3/2003 je zakázán
volný pohyb psů po veřejných
prostranstvích, po pozemních komunikacích a ostatních plochách
přístupných pro občany. V obci se
nám vyskytlo několik napadení
od psů. Apelujeme na majitele ne-

jen větších plemen psů, aby byli
ohleduplní k ostatním pejskařům
a svém mazlíčky měli na vodítku a
s košem. Také úklid exkrementů by
měl být samozřejmostí a povinností každého majitele psa.
/Martina Pelánová/
V pátek 29. března proběhne
čištění obce firmou FCC Znojmo.
Úterý 23. dubna pořádá
ZŠ sběr starého papíru.
Čtvrtek 25. dubna
sběr velkoobjemového odpadu.
Pátek 26. dubna sběr nebezpečného odpadu.

Ohlédnutí za karnevalem
Jednou z povedených obecních akcí byl karneval pro naše nejmenší. Kejklíř Čabík připravil dětem skvělou
zábavu. Děti tančily, soutěžily a užily si tombolu. Maminky přinesly spoustu dobrot k zakousnutí a limonáda
tekla proudem. Věřím, že podobnou akci se nám podaří připravit v i příštím roce.

Pojedeme
do pivovaru
V letošním roce pořádáme pro
vás občany zájezd do Olomouce
a návštěvu pivovaru Litovel. Termín
konání je pátek 10. května. Odjezd
z Mašovic je plánován v 06:00 hod.
Navštívíme různé památky a zajímavé objekty města s průvodcem.
Věříme, že se nebudete nudit a něco
zajímavého se o městě Olomouc
dozvíte. Zájezd ukončíme exkurzí
v pivovaru Litovel s ochutnávkou
piva.
/M. P./

Hasiči
Začátek roku pro SDH bývá vždy
tradiční v pořádání hasičského plesu. Tento rok opět přišlo zhruba
na 150 lidí, za což jsme byli velice
vděční, jsme rádi, že se vám náš
ples líbil.
Pomalu nám už začínají přípravy
na pálení čarodějnic. V tento den se
bude konat i fotbalový zápas ženatí
vs svobodní. Prosíme ty, kteří se
chtějí zúčastnit fotbalového zápasu, ať kontaktují Ondřeje Tapšíka

nebo Petra Hrdy. Při této akci si
děti budou moci nechat namalovat masku - jak jinak než v čarodějnickém tématu. Chystáme pro vás
i překvapení večera. Samozřejmě
během této akce pro vás budeme
mít plno jídla, pití alko i nealko
a něco sladkého na zub pro ty
nejmenší. Hlavně, ať nám přeje
počasí, bude se na vás těšit SDH
Mašovice.
/Petr Hrda/
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Bohoslužby o Velikonocích 2019 ve farním kostele sv. Jana Krtitele
v Mašovicích
ˇ
14. dubna
18. dubna
19. dubna
20. dubna
21. dubna

-

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE - 9.00 hod. žehnání ratolestí a mše sv.
ZELENÝ ČTVRTEK - 17.00 hod. mše sv. na památku Večeře Páně
VELKÝ PÁTEK (den přísného postu) - 17.00 hod. velkopáteční obřady
BÍLÁ SOBOTA -18.00 hod. Velikonoční vigilie
NEDĚLE - 9.00 hod. slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ – mše sv.
Všem farníkům přeji a vyprošuji hojné Boží požehnání!
Josef Hudec, O. Cr., probošt a farář

Mašovický rozpočet pro rok 2019
aneb nejlepší časy už zřejmě byly

Hlavním bodem programu březnového Zastupitelstva obce Mašovice bylo schválení klíčového dokumentu - rozpočtu
na rok 2019. Jako člen finančního výboru zodpovědného za finance a majetek obce bych vám rád schválený rozpočet
krátce okomentoval.
Jak slyšíte z médií, naše vláda již šlape na „pomyslnou brzdu“ a začíná hledat úspory, protože očekává nižší výběr daní
v souvislosti se zpomalující se ekonomikou. To stejné se ovšem bude týkat rozpočtu obce Mašovice, protože i ten má
stejný klíčový příjem, kterým jsou daňové výnosy. Proto si budeme muset pravděpodobně zvykat na nižší příjmy a o to
více vážit každý výdaj.
Plánovaný výsledek mínus 4,3 mil. Kč
Rozpočet Mašovic pro rok 2019 očekává příjmy 8,8 mil. Kč oproti roku 2018, kdy po dodatečných a mimořádných
příjmech pracoval s celkovými příjmy přibližně 11 mil. Kč. V roce 2019 ale již nelze očekávat mimořádné příjmy. Spíše
budeme doufat, že daňové příjmy nebudou v průběhu roku korigovány směrem dolů. Pro posílení příjmů jsem panu
starostovi navrhl navýšení nájemného z obecních pozemků s konkrétními argumenty pro jednání. Pan starosta vyslovil
souhlas s tím, že zahájí jednání. Stejně tak bylo dohodnuto, že nájem bytu v obecním hostinci nebude na dobu neurčitou,
jak bylo navrženo, protože by to v budoucnu mohlo obci způsobit velká rizika a nepříjemnosti. Doba nájmu bytu tak bude
navázána na dobu nájmu pohostinství, což je velmi dobré řešení. Rovněž do nájmu bylo dodatečně přidáno i nájemné za
venkovního posezení, protože i to bylo součástí kupní ceny objektu, kterou obec musela zaplatit.
Výdaje pro rok 2019 jsou plánovány v částce 13,1 mil. Kč. Ano, jsou významně vyšší než plánované příjmy, a tak se rozpočet plánuje s výsledkem mínus 4,3 mil. Kč. Na krytí tohoto schodku se budeme snažit zajistit dotace pro naplánované
investiční akce a pokud se to nepodaří, bude tento schodek hrazen z rezerv obce, které ovšem nejsou neomezené.
Investiční akce roku 2019
Rozpočet počítá s přínosnými investičními akcemi. Konkrétně se jedná např. o nákup obecního traktoru, včetně vlečky
a příslušenství, pro úpravu veřejných prostranství. Rovněž je naplánováno odbahnění rybníka, přičemž pro obnovu
hráze se vzhledem k částce čeká na vhodný dotační titul. Také bude probíhat obnova chodníku od autobusové zastávky
k obecnímu úřadu a dále kolem hasičské zbrojnice. Statického zabezpečení se dočká i sklep obecního úřadu a další úpravy
budou realizovány i v objektu obecní hospody. Po obdržení dotace proběhne nákup hasičského automobilu. Také bude
podána žádost o dotaci na příspěvek na úhradu ztráty prodejny v obci za rok 2018 pro zachování jejího provozu pro naše
občany.
Zvažování každého výdaje je důležité
Rozpočet obce začíná být oproti předchozím rokům více napnutým. Nicméně to nesmí být na úkor prospěšných investičních akcí či služeb pro občany, kde bychom se měli snažit zajistit dotace pro odlehčení obecnímu rozpočtu. Šetřit
by se tak mělo především na režijních výdajích obce, které máme bohužel v některých položkách ve srovnání s okolními obcemi významně vyšší. O těch jsem již psal v minulém zpravodaji. Současně budu iniciovat schvalování kulturních
akcí zastupitelstvem před jejich konáním včetně jejich rozpočtu, aby se o nich zastupitelé nedozvídali až ze zpravodaje. Společenské a kulturní akce jsou pro život v obci zcela nezastupitelné a nejenom proto by měly plánovány chytře,
aby byly co nejvíce navštěvované. Nesmí tak dle mého názoru docházet například k tomu, že se masopustní průvod
a maškarní ples konají na rozdíl od jiných obcí nekoordinovaně či maškarní ples je dokonce plánován do postní doby, což
může být pro mnohé naše občany důvodem jejich neúčasti či minimálně podivu. Uvedené opatření tak může tyto nedostatky odstranit a mohou vzniknout nová setkávání občanů s vysokým zájmem a účastí, jako je tomu u tradičních akcí.
/Ing. Tomáš Šoba - zastupitel a člen finančního výboru/
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