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MALOVICKO
Věstník pro Holečkov, Hradiště, Krtely, Malovice, Malovičky, Podeřiště, Rábín a Setuň

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
V posledních měsících jsme zahájili několik akcí, kterých jste si jistě všimli. Největší akcí
je vybudování čističky odpadních vod pro Malovice a Malovičky, se kterou souvisí i částečné
dobudování kanalizace a v Malovicích i její přesměrování. Velkou výzvou při této akci je podvrt
pod Malovickým rybníkem v délce 500m.
Již v minulých letech jsme investovali do kulturních domů v Malovičkách, Podeřištích a Krtelích.
Pokračujeme v tom i letos a budeme pokračovat příští rok. Letos jsme položili novou střechu
na KD v Krtelích a probíhá zde oprava celé fasády, včetně zabudování nových vrat do hasičárny.
Ve stejném rozsahu plánujeme opravu i v Podeřištích. Nechceme, aby tyto obecní domy kazily
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svým vzhledem ráz našich místních částí. Na opravy využíváme dotace od Jihočeského kraje
i vlastní prostředky.
Pro hasiče v Malovičkách jsme získali dotaci na doplnění výstroje a zásahového vybavení a pro
hasiče v Krtelých na nový dopravní automobil. Z ministerstva pro místní rozvoj jsme získali
dotaci na opravu cesty v Rábíně. Jedná se o cestu před bytovým domem směrem do dvora
a v rámci této akce plánujeme provést i úpravu chodníků ke všem bytům. Na chodníky
se ovšem dotace nevztahuje a tak to zaplatíme z prostředků obce, stejně jako dětské herní
prvky, které se nyní instalují do většiny našich místních částí.
V Podeřištích opravila SÚS Prachatice komunikaci procházející obcí a protože součástí bylo
i zpevnění svahů a výměna obrubníků, bylo toto období pro místní obyvatele určitě
komplikované. Myslím, že výsledek stojí za to. V nejbližších dnech bude dokončena i práce na
komunikaci spojující Podeřiště s Malovicemi a Malovičkami, vedoucí k Malovickému rybníku.
Závěrem bych vám chtěl připomenout, že již více než rok používáme na obci tzv. mobilní
rozhlas, kdy osobám, které o to mají zájem a zaregistrovali se u nás, zasíláme na telefon a do
počítače zprávy o aktuálních událostech v obci – např., o prasklém vodovodním potrubí a ty
nemusí potom volat našim zaměstnancům a ptát se, proč neteče voda, jelikož informaci již mají.
Proto by bylo vhodné, aby se k této službě přihlásilo co nejvíc našich občanů.
Závěrem dovolte, abych Vám popřál krásně strávený zbytek léta.
Ing. Václav Pasák Obec Malovice

Komunikace z Podeřiště na Malovice a Malovičky
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Výpis z usnesení
Ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Malovice
ze dne 3. 7. 2019 č. 4/2019-07-03

1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva Obce Malovice ze dne 5. 6. 2019 č.3 /2019-06-05.
2. Projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu Obce Malovice v roce 2019.
3. Projednalo a schvaluje přijetí přidělené dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
z podprogramu Podpory obnovy a rozvoje venkova na akci: ,,Obnova (oprava) místní
komunikace Malovice, část Rábín“ ve výši 805 223 Kč.
4. Projednalo a schvaluje Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na
akci: Obnova (oprava) místní komunikace Malovice, část Rábín“. Veřejná zakázka malého
rozsahu je zadávána mimo režim ZZVZ, v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ. Při jejím
zadávání je zadavatel povinen dodržovat zásady uvedené v § 6 ZZVZ, tj. zásady
transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
a) Jmenuje tříčlennou hodnotící komisi ve složení:
1 Ing. Jindřich Vaníček
2 Pavel Ivan
3 Monika Veselská
b) Náhradníci
1 Jan Rys
2 Ing. Ondřej Čížek
3 Pavel Kaše
5. Projednalo a bere na vědomí Závěrečný účet DSO Netolicko za rok 2018 a souhlasí
s celoročním hospodařením.
Projednalo a schvaluje účetní závěrku DSO Netolicko k 31.12. 2018.
6. Projednalo a schvaluje přijetí podílu id. 1/24 st. parc. č.73, součástí je stavba bez čp/če,
zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice na
listu vlastnictví č. 155 pro k.ú. Malovice u Netolic, Obec Malovice od paní Marie Srbené,
Hornická 657, 384 11 Netolice na základě Darovací smlouvy. Náklady spojené s převodem
nemovitosti hradí nabyvatel.

Přerušení dodávky pitné vody v obci Malovice
Dne 14. 8. 2019 od 6:00 do 20:00 hod.
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Mateřská škola informuje:
Je tady konec školního roku 2018/2019 a s ním bilance.
Celý školní rok byl poměrně klidný a bohatý na dění v naší školce. Do školky nastoupilo 28 dětí.
V malé třídě “Sluníček“ ( od 2 do 4 let) bylo přihlášeno 13 dětí. O takto malé děti se starala p.
učitelka spolu s chůvou. Na tuto personální podporu jsme získali peníze z projektu Šablony II,
který je určen pro mateřské školy. Tento projekt nám pomůže ještě v dalším školním roce,
protože opět otevřeme třídu našich nejmenších (od 2 let). Ve velké třídě „Kluků a holčiček“ (od
4 do 7 let) bylo přihlášeno 15 dětí. V této třídě bylo 10 předškoláků z nich 7 dětí půjde do
základní školy. O tyto děti se též staraly dvě pracovnice – p. učitelky.
Foto absolventů mateřské školy z rozlučkové slavnosti na Obecním úřadě v Malovicích
a společné foto školního roku.

Dění ve školce v II. pololetí školního roku:
Pravidelně nás navštěvují loutková divadla „Sluníčko“, „Zvoneček“ se svými pohádkami, vždy
zaměřené k tématu. Byli jsme pozváni do divadla Continua ve Švestkovém dvoře, kde jsme
shlédli hudební pohádku „Zunu“. Uspořádali jsme Maškarní rej s průvodem kolem malovické
návsi. Velikonoce byly ve znamení tvoření - tvořivá dílna. V květnu jsme pozvali do naší školky
nejen maminky, na hudebně kulturní pásmo „Den pro mojí maminku“. S kulturním programem
našich dětí jsme též potěšili seniory z Centra sociální pomoci ve Vodňanech. Poslední akcí
v tomto školním roce byl očekávaný školní výlet. Tentokrát jsme se vypravili do Bošic u Čkyně,
za zvířátky na ekofarmu. Součástí byla exkurze dílny pro netradiční zpracování ovčí vlny. Výlet se
nám vydařil a děti si odnášely spoustu zážitků. Vzdělávací program byl součástí projektu z MAS
Šumavsko.
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Foto z akcí pořádané školkou:

Kolektiv mateřské školy přeje všem odpočinkovou dovolenou a dětem pohodové prázdniny.
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Popelnice na potravinářský olej jsou
umístěny v každé obci u kontejnerů.
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Vítání občánků 21. 6. 2019

Pasování prvňáčků 21. 6. 2019
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Turnaj v malé kopané Malovičky CUP 13. 7. 2019

Pořadí zúčastněných týmů:

1. FK 5 Samyc
2. INTER
3. Flamengo
4. 4 a půl vany
5. Praha
6. AVC
7. Elitní Wikingové
8. Kovošrot

Doplnění herních prvků v Krtelích

Zpravodaj Obce Malovice

srpen 2019

ročník XVI

číslo 2

srpen 2019

Oprava střechy a fasády KD Krtely

Nová komunikace z Maloviček do Nestanic

Opravená komunikace v Podeřištích

Probíhající stavba ČOV a kanalizace Malovice a Malovičky
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Poplatky
Za psy (platba do 30.6.)
• pes v rodinném domě 80,-Kč
• pes v obytném domě bez možnosti venčení na vlastním pozemku 160,-Kč
Vodné a stočné (platba do 31.5.)
• vodné 30,-Kč/m³ vč. DPH
• stočné 5,-Kč/m³ vč. DPH
Komunální odpad (první splátka do 31.3., druhá splátka 31.10.)
• 600,-Kč/osoba
OSLAVENCI
Opětovně oznamujeme všem spoluobčanům - jubilantům od 50 let výše s trvalým bydlištěm v regionu Obce Malovice,
že neustále necháváme Vám všem oslavencům v den narozenin hrát písničku pro radost na radiové stanici Český rozhlas
1 v časech po-pá 10:00 - 12:00, so 10:00 - 12:30, ne 10:00 - 12:30 hodin. Kdo by měl k této službě výhrady, ať se prosím,
minimálně týden před narozeninami ozve a písnička mu bude zrušena.
Vaše připomínky a náměty přijímáme kdykoliv:
Věstník ,,Malovicko“ vydává Obec Malovice, Malovice 5, 384 11 Netolice, IČ: 00250571 v nákladu 280 ks, vychází čtvrtletně. Evidenční číslo MK ČR E 15663.
Kontakty: Ing. Václav Pasák - starosta Obce Malovice: 775 324 070, starosta@malovice.cz, kancelář Obce Malovice: 388 324 065. Den vydání 6. 8. 2019.
Redakční rada a tisk: Obec Malovice, Malovice 5, 384 11 Netolice IČ: 00250571 © 2019 OÚ Malovice, web: www.malovice.cz
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