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

SLOVO STAROSTY
V letošním prvním Zpravodaji Vás chci informovat o záměrech obce na rok 2018.
V lednu jsme podali žádost na ministerstvo životního prostředí o dotaci na výstavbu
čističky odpadních vod Malovice – Malovičky. Pokud dotaci dostaneme, půjde o
největší investiční akci posledních let. Jelikož se jednalo zřejmě o poslední výzvu na
tuto oblast vyhlášenou MŽP, bylo podáno žádostí podstatně více, než kolik je na
tento účel připraveno finančních prostředků. Pokud dotaci nedostaneme,
pokusíme se jí ještě na stejnou akci získat od ministerstva zemědělství.
Byla také podána žádost o dotaci od Jihočeského kraje na výměnu oken a dveří
v kulturním domě v Krtelích a žádost o úhradu úroku z úvěru, ze kterého se platila
oprava kanalizace.
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Od ministerstva zemědělství se pokusíme získat dotaci na obecní traktor, od
Jihočeského kraje opět dotace pro hasiče a od ministerstva vnitra na dopravní
automobil pro JSDH v Krtelích.
Jelikož nám za minulý rok zbylo na účtu 2 473 832,-Kč, můžeme si dovolit
investovat i tam, kde není možné použít dotace. Předpokládáme dokončit úpravu
hasičské klubovny v Krtelích (krámku), opravit vjezdy do dalších domů z hlavní
silnice v Malovičkách, vyměnit většinu oken a opravit čelní část fasády na KD
Malovičky.
V Malovicích bude probíhat pokládka elektrického vedení do země a tak budeme
muset provést rekonstrukci části veřejného osvětlení, jelikož stávající sloupy budou
odstraněny a světla se budou muset dát na nové sloupy postavené obcí. Veřejné
osvětlení plánujeme částečně rozšířit v Malovičkách, na Holečkově a v Rábíně.
Ve spolupráci s pozemkovým úřadem budou budovány další místní komunikace.
Snad již v letošním roce dojde k úplnému propojení Podeřišť směrem na Malovice
a Malovičky a dojde i k zahájení některých dalších cest, které zastupitelstvo
schválilo jako prioritní. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje plánuje na letní
měsíce opravu komunikace procházející přes Podeřiště.
V prosinci minulého roku schválili zastupitelé návrh znaku a vlajky obce Malovice.
Byl zpracován odborníky a obsahuje modrý štít s polovinou stříbrného (tj. bílého)
koně, který vychází z rodového erbu Malovců z Malovic. Modrá barva štítu
znázorňuje rybníky a toky v naší obci. Červený lem štítu se šesti stříbrnými (bílými)
květy jabloně symbolizuje šest místních částí: Holečkov, Hradiště, Krtely, Malovice,
Malovičky a Podeřiště. Lem štítu tedy obsahuje historické české barvy (bílou a
červenou) a tinktury celého obecního znaku tvoří státní (bílo-červeno-modrou)
trikolóru České republiky. Doufám, že se Vám, jako občanům naší obce, bude líbit.
Doposud jsme používali znak vymřelého rodu Malovců, což ovšem nebylo nikým
schváleno a patřili jsme mezi několik málo obcí (asi 15%), které nemají svůj znak.
Nový návrh byl zaslán příslušné komisi Parlamentu ČR a po jejím souhlasu ho
budeme moci oficiálně užívat.
Ing. Václav Pasák
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Návrh znaku a vlajky obce Malovice:

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MALOVICE
ze dne 14. 2. 2018 č. 1/2018-02-14

Zastupitelstvo:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva Obce Malovice ze dne 14. 12. 2017
č.6/2017-12-14.
Projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č.1 rozpočtu Obce Malovice v roce 2018
– dle přílohy.
Projednalo a schvaluje podání žádostí o dotace poskytované Jčk -Neinvestiční
dotace pro JSDH Malovice a Krtely.
Projednalo a schvaluje inventarizaci majetku Obce Malovice za rok 2017 dle
předloženého zápisu.
Projednalo a schvaluje prodej pozemku parc.č. KN 2408 o výměře 59 m² v k.ú.
Malovice u Netolic. Cena za 1 m² činí 35,-Kč. Náklady spojené s převodem pozemku
hradí kupující, včetně sepsání kupní smlouvy (kolek v hodnotě 1.000,-Kč).
Projednalo a schvaluje zapojení do mezinárodního projektu Interreg, pracovní název
projektu ,,Klimagrün‘‘ – výsadba listnatých stromů v k.ú. Malovičky.
Projednalo a schvaluje doplacení odměn členům okrskových volebních komisí za
proběhlou prezidenstkou volbu v souladu s Výzvou zastupitelům obcí a měst České
republiky.
Projednalo a schvaluje opravu části fasády na KD Malovičky.
Projednalo a schvaluje Směrnici o poskytování příspěvku na stravování
zaměstnancům obce a uvolněným členům ZO Malovice.
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Mateřská škola informuje:
Začíná II. pololetí školního roku 2017/2018. Pozastavím se a v krátkosti shrnu I. pololetí.
V září do naší školky nastoupilo 30 dětí, je to již méně než v roce předešlém, protože děti
ubývají a i školky v okolí začaly přijímat děti od dvou let. Nicméně pořád je tento počet dětí na
Malovice obdivuhodný. Organizace vzdělávání proto zůstává nezměněna. Díky novému zázemí
„ jeslové třídičky“ právě pro děti od dvou let si skupina mladších dětí užívá útulné třídy. Větší
děti, kde se letos nachází 10 předškoláků, jsou ve třídě zaměřené na vzdělávání k přípravě dětí
pro vstup do základní školy.
Společné vzdělávání obou skupin vytváří kolektiv dětí, kde se prohlubují kamarádské vztahy,
soužití mezi mladšími a staršími dětmi z Malovicka a blízkého okolí.
Předešlé pololetí jsme se zúčastnili:
Výuky plavání – Prachatice, Slavností plodů v Krtelích. Vzdělávacích programů – Zdraví dětem,
Hudební nástroje. Přijely divadla „Sedmihlásek“ a „Sluníčko“ s pohádkami. Potěšili jsme seniory
v Malovicích, Vodňanech, Nestánicích.
Závěr roku jsme si společně s rodiči užili příchod Mikuláše, anděla a čertů, vánoce plné dárků
a dobrého cukroví od našich maminek. Touto cestou děkuji za sponzorování mikulášské nadílky
a přispění dárků pod vánoční stromek.
Co nás čeká v nejbližší době?
Výukové programy zaměřené na ekologii, zoologii a zdravovědu, zábavné pořady, divadla,
výlety a jiné.
Nyní se radujeme ze zimy a užíváme si sněhu na školní zahradě.
Ředitelka MŠ Hana Majerová
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Oznámení občanům
Vážení občané, od jara letošního roku dochází ke změně ve způsobu odstraňování
velkoobjemového odpadu v našich obcích.
Velkoobjemový odpad bude možno odevzdat v Malovicích – u obecní kolny přímo
zaměstnancům obce.
Termíny pro shromažďování odpadu jsou po celý měsíc březen, tedy od 1.3. do 29.3.2018.
Pondělí, Středa 12-17 hod.
Úterý, Čtvrtek 8 – 12 hod.
Pátek 12-15 hod.
Sobota 10.3 a 24.3. od 8-12 hod.
Upozorňujeme občany, že naši zaměstnanci nejsou stěhovací a likvidační firmou pro vyklízení
nemovitostí a pokud v minulosti k podobným případům docházelo, tak jen z dobré vůle a po
vzájemné dohodě. Od podnikatelských subjektů nejsme povinni odebrat odpad z jejich
podnikatelské činnosti.
Velkoobjemový odpad
-nábytek
-sanita
- koberce, linoleum
- rámy oken a dveří
- objemný elektroodpad
Pneumatiky (bez disků) a autobaterie
Stavební suť sem také nepatří, není velkoobjemovým odpadem, ale odpadem stavebním.
Azbest a eternit jsou nebezpečným odpadem.
Co je to velkoobjemový odpad?
Je to ten druh našeho domácího odpadu, který je jaksi poněkud větších než malých rozměrů.
Ten druh nepotřebných věcí, které nedokážeme ani násilím vecpat do běžných popelnic. Tímto
druhem odpadu rozumíme například nábytek. Koberce. Linoleum. Ale i vany, umyvadla nebo
záchodové mísy. Všechny tyto věci mají jedno společné: do klasických popelnic je prostě
nenacpete. I když se najdou géniové, kteří to dokážou. Úplná elita je pak chytře postaví vedle
popelnice, vyklopí někam do příkopu nebo pohodí jen tak pro radost všech ostatních.
Zdroj:https://www.trideniodpadu.cz/velkoobjemovy-odpad
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Vánoční posezení s harmonikáři

Maškarní ples v Malovičkách
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Základní informace pro správné třídění odpadu
ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky,
sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie
od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky
z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo
čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice,
papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky
s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé
si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez
plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami.
Ty se během zpracování samy oddělí.
NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený
nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále
recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří
do kontejneru na papír, ale do popelnice
ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo,
například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů,
sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také
tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné
rozbíjet, bude se dále třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme
do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani
autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená
a pokovovaná skla.
Vratné zálohované sklo patří zpět
do obchodu.
Zpravodaj Obce Malovice
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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 rádiové 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.
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