Slovo starosty obce
Spoluobčané, Mašováci!
Rád bych udělal pravidlem, že se ve Zpravodaji budu zamýšlet
nad aktuálními problémy, které v obci vyvstanou nebo dlouhodobě
naši obec tíží. Jsem rád, že někteří spoluobčané našli odvahu psát do
schránky OÚ, i když jako anonymní pisatelé. Ale i proto tam ta
schránka je a doufáme, že ten strach vyjádřit svůj názor překonáte.
Jsme radši, když nám napíšete do schránky, co Vás trápí, a můžeme
se k tomu přesně vyjádřit, než když se k nám dostávají kusé a
zkreslené informace „o čem se v hospodě diskutovalo a jaké kolikrát
nesmyslné závěry si tam lidé vytvoří“.
Je mi upřímně líto, že opět opadl zájem o veřejná zasedání zastupitelstva obce, protože
se tam snažíme přesně vysvětlovat a odpovídat na položené dotazy, eventuálně přesně
popisovat jednotlivé kroky a postupy zastupitelů. Doufám, že jste si všimli, že se snažíme
všemožně zlepšovat informovanost a přístup k informacím ohledně řízení obce, jak na
internetu, tak i pomocí tohoto Zpravodaje.
Ptejte se, ptejte se, ptejte se, ale přímo nás zastupitelů a starosty. Jen tak se vyhnete
zkresleným zprávám. Nyní chci reagovat na podněty a dotazy, které se objevily v dubnu ve
schránce. Ve třech případech se ptáte, proč jsme vyplatili bývalému starostovi panu Vaňkovi
odstupné v té výši, v které jsme je vyplatili, když se vám zdá, že nepracoval, jak by měl.
Výše odstupného je přesně stanovena zákonem a její krácení, pozastavení, či jiná persekuční
opatření jsou možná jen z přesně zákonem definovaných důvodů. Zde tedy bylo vše
v naprostém pořádku a jinak postupovat jsme nemohli.
Dále se vám zdá, že do Základní školy „valíme peníze jako dřív“ i když jich máme málo.
Musím oponovat. Financování školy se děje ze dvou zdrojů. Peníze na chod školy po stránce
výplat pedagogů, pracovníků a zabezpečení výuky se děje ze strany Krajského úřadu, odboru
školství. To je dáno tabulkově podle přesně stanovených pravidel. I tak jsme, po
konzultacích s paní ředitelkou, našli rezervy a financování z této strany upravili tak, že se
našly prostředky na rozšíření pedagogického sboru a na další možnost i financování z těchto
peněz. Naopak, prostředky obce, jako zřizovatele, které se používají na provoz budovy a
placení energií, byly kráceny o celých 50 000,- Kč i přes to, že došlo ke zdražení energií a
dalších vstupů. Po revitalizaci budovy budeme hledat s novým vedením školy dále, jak
provoz budovy zefektivnit a více ji využít.

Stalo se již tradicí poukazovat na to, že na traktoru jezdí
dva, či že zaměstnanci obce chodí všude „spolu“ ve dvou.
Ano!!!! Důvodů je několik. Pracovní skupina jsou dva. Jak
z bezpečnostních důvodů, kdyby se přihodil nějaký úraz, tak
z pracovních důvodů, kdy dva podávají vyšší výkon. To je
neoddiskutovatelné. Za přidělení práce, její plnění a podávané
výkony pracovníky panem Stehlíkem, panem Dvořákem a
ostatními zaměstnanci, jsem plně odpovědný já, jako starosta.
Proto veškeré podněty na toto téma rád uvítám, ale rozhodování o konané práci a její
kontrolu provádí starosta. Myslím, že tolik práce, kolik udělají pracovníci obce, a to nechci
vynechat žádného, si málo kdo umí představit. Musím ještě vyzdvihnout zapálení všech
pracovníků pro obec. Obec z prostorových a finančních důvodů nedisponuje dostatečným
vybavením pracovními nástroji a zařízeními, takže většinu nářadí půjčují zaměstnanci obce
obci bezúplatně z domácích zdrojů. Jinak bychom nebyli schopni údržbové práce „všeho
druhu a la Ferda mravenec“ v obci vůbec zabezpečit.
Dalším nešvarem naší obce je zbytečně nastartovaná řevnivost mezi
starousedlíky a novými občany Mašůvek. Stav vznikl nezvládnutím
přípravy infrastruktury v nově vzniklém zastavěném území. Tím, že se
situace musela urychleně vyřešit, vznikl u některých občanů mylný
dojem, že je tato lokalita protěžovaná a upřednostňovaná oproti „staré zástavbě“. Musíme si
uvědomit, že jsme občané Mašůvek všichni. Všichni na jedné lodi a je nesmysl se
rozdělovat. Žít tady chceme a budeme dohromady a taktéž na nás všechny dopadnou
případné problémy s dalším rozvojem obce, protože finanční možnosti jsou stále omezenější.
Pokusím se stmelit všechny se zájmem o obec formou dobrovolných brigád s eventuálním
společným zakončením v podobě malého občerstvení, či chcete-li, rautu. Snad si zase
najdeme k sobě cestu a přepereme společně závist a vzájemnou nevraživost.
Sousedské, přátelské vztahy, jakoby se u nás vytratily.
Dobudování kanalizace bude snad poslední zásadní zásah do příjemných podmínek
k žití v Mašůvkách. Po dokončení se budeme snažit společně Mašůvky zkrášlit, upravit a
hlavně dobudovat komunikace. Problémem budou zas jen ty „potřebné“ peníze.
Ještě jednou Vás žádám všechny o shovívavost, sousedskou solidaritu a slibuji, že
zastupitelé myslí a budou myslet na to, aby se naše vesnice budovala do krásy, pokud možno
rovnoměrně, s ohledem na potřeby všech občanů Hlubokých Mašůvek.
Ing. Jiří Malec, starosta

