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Úvodem …
Vážení občané,
právě jste dostali do rukou první číslo Mašovického zpravodaje v novém
roce. Letošní zima byla opět z těch
mírnějších. Kromě jedné - nepříjemné ledovky na místní komunikaci
a námraze na stromech, po které
vznikly polomy, se dá říci, že zima se
naší obci vyhnula. Přesto se už většina z Vás těší na jaro, kdy znovu vyrazí na své zahrádky. I my už netrpělivě
čekáme, až počasí dovolí a budeme
moci pokračovat ve zkrášlování naší
obce.
Máme nějaké novinky, se kterými

Březen 2015

Vás rádi seznámíme. V prvé řadě
plánujeme umístění tří plakátovacích ploch, a to u obchodu Jednoty,
vedle zastávky autobusu u hospody
a na Pšeničném. Dále pak opravu
místní komunikace nazvané „úsek
za obchodem“, což je kopeček a silnice za rybníčkem (od domu č. p.
31-80). Dále opravíme dešťovou
kanalizaci od č. p. 30 po obchod.
Dokončíme také opravu dvora
ve škole a prostranství okolo hasičské zbrojnice.
Nový zákon o odpadech ukládá obcím od 1. dubna 2015 sběr bio odpadu. Proto musíme u sběrných míst
dobudovat zpevnění plochy na kontejnery. Kontejner na bio opad bude
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umístěn na Pšeničném. Do tohoto
kontejneru se může ukládat pouze
pokosená tráva nebo listí. V žádném
případě ne kuchyňské zbytky, to už
je gastro odpad. Pokud bude mít
někdo z údržby zahrad větve, může
je po dohodě s místostarostkou
odvézt na střelnici, kde budou dále
zpracovány.

Co si přečtete:
» Pracujeme na rozpočtu obce
» Kriminalita v obci
» Revitalizace cesty k Citonicím
» Info z matriky
» Masopust

Bude mít skořápovník zase 4000 vajíček?
I letos, a to 21. března 2015 ve 14.00
proběhne v naší obci akce SKOŘÁPKOVNÍK. Opět budeme zdobit skořápkami s dětmi lípu u obecního úřadu. Původní záměr dostat Mašovice
do pelhřimovské knihy rekordů se sice
nezdařil, ale aspoň máme v obci něco
zvláštního – raritu pro kolemjedoucí
cyklisty. Maminky či babičky poprosíme o nějakou tu pochoutku na „stolečku prostři se!“ - to aby nám šlo zdobení
od ruky. Na děti bude čekat malá odměna v podobě perníkového vajíčka.
Srdečně Vás zveme.
Loňský skořápovník rozkvetl asi 4000
zvláštních květů – skořápek. „Z minula
nám zbylo 1 900 vajec, z tohoto počtu
je jich asi čtyři sta obháčkovaných.
Letos jsme k nim přidali dalších 2 100
kusů. Vyfouknutá vajíčka, která přinesli obyvatelé Mašovic, jsme zdobili pomocí barevných sprejů. Děti je malovaly fixami,“ napsali o nás v loňském roce
v novinách. Jak to bude letos?
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Pracujeme na obecním rozpočtu
V blízké době bude obecním
zastupitelstvem Obce Mašovice  schvalován obecní rozpočet
pro rok 2015.  
V souvislosti s tímto krokem  
Vás nyní seznámím s logikou  
hlavního  příjmu obce Mašovice včetně názorného případu
toku financí od občanů přes
firmy do státního rozpočtu
a obecních rozpočtů.
Hlavní příjmovou položkou
obce Mašovice v roce 2015 je
podíl na vybrané dani z přidané
hodnoty   (DPH) v rámci České
republiky.  Předpokládaná výše
pro Mašovice pro rok 2015  této
příjmové  položky je 2,4 mil. Kč.
Tuto daň platí každý z nás,
když si kupuje rohlíky, někdy
zajde na pivo, jede autobusem
do Znojma atd.   Je součástí
ceny,   téměř za každý výrobek
nebo službu, které občan platí, odvádí tuto daň finančnímu
úřadu.   
Všechna takto vybraná daň
v rámci České republiky se rozdělí mezi státní rozpočet (platy
úředníků,  hasičů, učitelů, stav-

Stalo se

Ples hasičů, konaný 30. ledna, se
v jádru vydařil. Hrála zde kapela
SABRIN BEND a musíme říci, že
měla úspěch. Nejen po hudební
stránce, ale i ve vtipném uvádění
repertoáru. Je škoda, že účast občanů nebyla tak hojná, ale i přesto uvažujeme pozvat tuto kapelu
na letošní posvícenskou zábavu.

navštivte webové stránky
obce na adrese:

www.masovice.cz
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ba silnic atd.), kraje a obce.
Obce dostanou 20,83 % z výběru za Českou republiku, které
se mezi ně  rozdělí podle počtu
obyvatel, velikosti obce a počtu žáků navštěvujících školu
zřizovanou v obci.
A teď konkrétní popis  pro lepší představu.   Občan Mašovic
si koupí nové auto za 242 tis.
Kč, z této ceny  odvede prodejce auta finančnímu úřadu 42
tis. Kč.   Z těchto 42 tis. Kč putuje do státního rozpočtu 30
tis. Kč. Mezi všechny obce se
rozdělí z této zaplacené daně  
8 748 Kč (zbytek je určen krajům).   Z těchto 8 748 Kč, které
se rozdělují mezi obce za nákup
tohoto nového jednoho auta,
dostane obec Mašovice 0, 32 Kč

( tj. 32 haléřů).   (Pro srovnání
do města  Prahy jde 2,4 tis. Kč).
Platí to i naopak, když si občan
Prahy koupí nové auto za uvedenou cenu, podpoří rozpočet
Prahy částkou 2,4 tis. Kč a  rozpočet Mašovic částkou 0,32 Kč
(tj. 32 haléřů)   
A tak analogicky (poměrově
méně)  je to z každého produktu a služby (vyjma zdravotnictví,
bankovnictví,
pojišťovnictví,
které jsou o daně z přidané hodnoty osvobozeny).
Obdobně to funguje u daně
z příjmů právnických osob, daň
z příjmu fyzických osob, které
platí zaměstnanci, u   srážkové
daň (např. z bankovních úroků).    
Na závěr jedna nejvíce pozitivní zpráva. Pokud platíte daň
z nemovitosti za nemovitost
(stavba, pozemky) , které jsou
v katastru Obce Mašovice, můžete se být jistí, že tuto Vámi  
zaplacenou daň ve 100 % výši
převede finanční úřad přímo
na účet obce Mašovice.
Ing. Tomáš Šoba
předseda finančního výboru

Připravujeme
7. března v 19.30 pořádáme již
třetím rokem „GULÁŠ PÁRTY“
v hospůdce „U Šobů“.
Navážeme na předchozí dva ročníky, které se setkaly s velkých
úspěchem a oblíbenosti u kuchařů i publika. Vždyť stačí jen uvařit
Váš oblíbený guláš a přijít vyhrát.
Porota bude složena z řad dobrovolníků a hodnocení probíhá
zcela anonymně.  Výherci budou
odměněni věcným darem.
Po vyhlášení vítězů se budou jed-

notlivé guláše prodávat na porce.   Připravena je také taneční
zábava s duem ARKONA. Tak
neváhejte a přijďte se pobavit,
vždyť příležitostí k zábavě není
nikdy dost.

Cestu na Citonice čeká „omlazení“
Při
procházkách
směrem
na Citonice jste si určitě všimli
upravených a vyčištěných ploch
kolem silnice. I zde vlivem námrazy vznikly polomy, které bylo
nutné odstranit. V tomto úseku
bylo ale kromě křoví a polomů
také mnoho vyhozeného odpadu, hromady gum od aut apod.
Vše bylo vyčištěno a na vzniklé ploše kolem zpevněné cesty
máme v obci záměr vysázet řadu
nových ovocných stromů /třešně, hrušně, švestky/. Vysazování
nových stromků měli mít na starosti pracovníci obecního úřadu,
ale napadla nás myšlenka, zda by
se nechtěli do této akce zapojit
občané naší obce.
Sázení stromů bylo i v dávné
minulosti v naší obci sváteční
událostí. Pokud máte zájem buď
jako jednotlivý občan či jako rodina /i s dětmi/ zasadit si „svůj“
strom, nahlaste se do konce

března na OÚ v Mašovicích.
Akce „Sázení stromů“ se bude
konat v sobotu 11. dubna
(po Velikonocích). Obec stromky
zakoupí, pracovníci obce připraví
místa na sázení a zájemci si mohou přijít zasadit „svůj“ rodinný
strom.
Pozn.: Plody těchto stromů si
bude moci v budoucnu sníst samozřejmě každý kolemjdoucí.

Bohoslužby o Velikonocích 2015

ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Mašovicích
29. března Květná neděle - mše svatá v 9.00 - žehnání ratolestí a průvod
2. dubna Zelený čtvrtek - mše svatá v 17.00 - na památku Večeře Páně
3. dubna Velký pátek - mše svatá v 17.00 - den přísného postu!
4. dubna Bílá sobota - mše svatá v 18.00 - večer velikonoční vigilie
5. dubna Boží hod velikonoční - mše svatá v 9.00 - slavnost zmrtvých vstání
- mše svatá v 15.00 - TE DEUM a svátostné požehnání
Velikonoční radost do všech svátečních i všedních dnů přeje a vyprošuje
Josef Hudec, O. Cr. - probošt a farář

Matrika prozrazuje…
Obec Mašovice má k 1. lednu 2015
celkem 491 občanů. V roce 2014 se
přistěhovalo 10 občanů, 17 osob se
odstěhovalo, narodili se 2 noví občánci a 4 občané zemřeli.
Celkově je v obci přihlášeno k trvalému pobytu 248 mužů a 243 žen.
Průměrný věk občanů je 38,92 let.
Přistěhovali se: Jetelina Tomáš, Ve-

čeřová Naděžda, Gomola Radomír,
Smutná Tereza, Smutný Kryštof,
Hřebeský Jan, Sertelet Petra, Sertelet Nathalie Marine, Velebová Marcela, Veleba Jaroslav
Odstěhovali se: Turanová Lucie,
Pejchalová Lubomíra, Pejchal Aleš,
Žák Rostislav, Ištvánková Barbora,
Lichtenbergová Simona, Železná

Připravujeme
■ Dne 21. března v 14.00 proběhne akce SKOŘÁPKOVNÍK. Opět
budeme zdobit skořápkami s dětmi lípu u obecního úřadu.
■ A ještě jednou zájezd - 24. dubna. Tentokrát vyrazíme na „Flóru
Olomouc“. Kytičky jsou vděčné
téma pro ženy, takže nás nepřekvapil velký zájem. Doprava bude
opět hrazena obcí.
■ Další akcí, která se připravuje na 30. dubna, je bezesporu
„Pálení čarodějnic“. Akce je oblíbená nejen dětmi, ale i dospělými. Letos jsme pozvali kejklíře
Vlastu Dobiáše a jeho „ohňovou
show “. Uvítáme, když děti přijdou
v maskách na čarodějnické téma.
Podrobnější informace budou
včas zveřejněny na plakátech.
■ Samozřejmě nemůžeme opomenout „VELKÝ DĚTSKÝ DEN“.
Letos vychází na 30. května, ale
už nyní si lámeme hlavy nad tím,
jaké nové soutěže pro děti vymyslíme. Věřte, že to není lehké.

Stalo se
Novinkou pro občany byl zájezd
do termálních lázní „ Sárvár“
v Maďarsku. Zájezd se uskutečnil 21. února ve spolupráci se
sousední obcí Bezkov. Autobus
zajistila dopravní společnost Tunka, náklady uhradily obě obce.
Občané si platili vstupné do lázní
a samozřejmě cestovní pojištění.
To vše za 300,- Kč na osobu.
Marcela, Železná Michaela, Gomola Filip, Lurská Iva, Smutný Vojtěch,
Pelikán Aleš, Bauer Stanislav, Ponikelský Jaroslav, Ponikelská Anna,
Ponikelský Kryštof, Němcová Dita
Zemřeli: Marie Kliková, Zajíc Josef,
Vrbová Marie, Kubáková Drahomíra
Narodili se: Potácel Daniel, Fučíková Aneta
Bc. Chalupská Lenka – účetní obce
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O kriminalitě v naší obci
Během roku 2014 bylo v Mašovicích ze strany policie šetřeno celkem sedm trestných činů. Jednalo
se o trestné činy majetkového charakteru, zejména krádeže železa.
Dále bylo evidováno celkem osm
přestupků, kdy se jednalo o šest
přestupků proti majetku a o dva
přestupky proti občanskému soužití.
Nebyla zde šetřena žádná nehoda.
V obci Mašovice a jejím okolí byl
v loňském roce kladen důraz především na prevenci kriminality spočí-

vající v pravidelné hlídkové činnosti
zejména v nočních hodinách za účelem zajištění bezpečnosti osob
a ochrany majetku.

Obvodní oddělení PČR Znojmo
apeluje na občany naší obce, aby
i nadále s policií spolupracovali, a v případě zjištění jakýchkoliv
poznatků k páchání protiprávních
činů, k pohybu podezřelých osob či
vozidel policii tyto skutečnosti neprodleně sdělili. Případné poznatky
mohou v mnoha případech pomoci
při objasňování trestné činnosti,
přestupkového jednání, ale i k jejich předcházení či zabránění jejich
páchání.

Masopust byl veselý
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Základní škola Mašovice letos opět pořádala „Masopustní průvod obcí“. U obecního úřadu se 7. 2. sešlo asi 25
masek, nejvíce jich bylo z řad dětí, menších i odrostlejších. Z dospělých občanů se zúčastnili Vojtěch Jeřábek
v roli řezníka, Lada Vaňková – školačka, Dagmar Marková
– cikánka, Imrich Bětík v roli kohouta, nechyběly ani učitelky Olga Kociánová, Soňa Havlíčková a paní ředitelka
Růžena Bětíková.
Harmonikář Rostislav Ištvánek měl bohužel úraz, našel
však za sebe skvělé náhradníky – harmonikáře p. Libora
Kubíka a bubeníka Radka Hlávku z Vrbovce.
Děkujeme všem občanům, kteří přichystali občerstvení
a přispěli dětem z naší školy na pomůcky.

