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

SLOVO STAROSTY
Dovolte mi, abych Vás pozdravil v prvním Zpravodaji, který je vydán po říjnových
komunálních volbách. Nemohu říci, že by mě jejich výsledek nepotěšil. Účast v naší obci
byla nad celorepublikovým průměrem a to svědčí o tom, že se občané zajímají o to, co se
kolem nich děje a že mají zájem i na tom, aby rozhodovali o tom, kdo je bude zastupovat
příští čtyři roky.
Chtěl bych poděkovat tedy nejen těm, kdo se voleb zúčastnili, ale především těm
občanům, kteří se rozhodli v obci kandidovat. Ukázalo se, že je stále naštěstí dost lidí, kteří
mají zájem podílet se na dění v prospěch naší obce, ačkoliv je to poměrně velká
odpovědnost a funkce v zastupitelstvu klade i požadavky na osobní čas. Na letošních
kandidátkách byli lidé, kteří bez ohledu na to jestli uspěli nebo ne, všichni představovali
skutečně budoucí přínos pro obec.
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Velkou výhodou nového zastupitelstva je skutečnost, že se nám za poslední čtyři roky
podařilo splatit zděděný dluh ve výši 12,5 milionu korun. Minulé zastupitelstvo ukončilo
své volební období za situace, kdy k 30. 9. 2018 měla obec na účtech 3 882 104,-Kč a na
sjednaném úvěru u České spořitelny zbývá doplatit 3 766 200,-Kč. Z uvedených čísel je
vidět, že jsme tedy v plusu o 116 000,-Kč. A že bychom za minulé volební období nic v obci
neudělali, se rozhodně říci nedá. Průběžně jste byli o investicích informováni v tomto
Zpravodaji.
V příštím období nás čeká velká investiční akce – vybudování ČOV pro Malovice a
Malovičky. Dále oprava komunikace a chodníků v Rábíně, konečně oprava fasády na KD
Podeřiště, kde jsme to letos již nestihli, výměna střechy na KD Krtely spolu s opravou
fasády, oprava a doplnění veřejného osvětlení v obci, oprava střechy na kapličce na
Hradišti a určitě řada dalších akcí, které nám umožní rozpočet.
Letošní kalamitní stav v lesích po celé republice se dotkl i nás a tak budeme muset
dosazovat vytěžená místa v našich lesích. Tím, že jsme pořídili nový traktor, který má
nástavbu určenou především k lesní těžbě, se větší mírou budeme také zabývat touto
činností pomocí našich zaměstnanců a nebudeme si muset sjednávat externí firmy.
Ještě do konce letošního roku, ale zejména příští rok, bude Státní pozemkový úřad ČR
realizovat v naší obci několik polních cest a vodohospodářských staveb. Práce budou
probíhat v Malovicích (včetně Rábína, Holečkova a Hradiště) a v Malovičkách. Jedná se o
stavby, které byly již dříve schváleny zastupitelstvem obce.
Ing. Václav Pasák

Obec Malovice
Výpis z usnesení
Ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Malovice
ze dne 31. 10. 2018 číslo 6/2018-10-31

1) Zastupitelstvo Obce Malovice určuje ověřovatele zápisu pana Ing. Ondřeje Čížka a pana
Vladimíra Kozla, zapisovatelku slečnu Janu Müglovou.
2) Zastupitelstvo Obce Malovice schvaluje program ustavujícího zasedání.
3) Volba starosty a místostarosty:
a) Zastupitelstvo Obce Malovice schvaluje veřejné hlasování pro volbu starosty a místostarosty.
b) Zastupitelstvo Obce Malovice schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
c) Zastupitelstvo Obce Malovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích určuje, že
pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
d) Zastupitelstvo Obce Malovice volí starostou obce Ing. Václava Pasáka.
e) Zastupitelstvo Obce Malovice volí místostarostou obce Ing. Jindřicha Vaníčka.
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4) Zastupitelstvo Obce Malovice zřizuje finanční a kontrolní výbor.
a) Finanční a kontrolní výbor bude tříčlenný.
b) Zastupitelstvo Obce Malovice volí předsedou finančního výboru Ilonu Rysovou.
Členové výboru – Bc. Markéta Ivanová, Dušan Brůna.
c) Zastupitelstvo Obce Malovice volí předsedou kontrolního výboru Ing. Ondřeje Čížka.
Členové výboru – Jan Rys, Tomáš Jelínek.
5) Zastupitelstvo Obce Malovice schvaluje odměny členům zastupitelstva ve výši:
a) Odměna - místostarosta
Zastupitelstvo Obce Malovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích
stanovuje odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce
ve výši 2000 Kč měsíčně.
b) Odměna - předseda výboru a člen zastupitelstva (souběh funkcí) ve výši 700 Kč měsíčně.
c) Odměna - člen zastupitelstva ve výši 400 Kč měsíčně.
d) Odměna - člen výboru, který není členem zastupitelstva ve výši 200 Kč měsíčně.
e) Odměna - člen výboru a člen zastupitelstva (souběh funkcí) ve výši 500 Kč měsíčně.
f) Odměna - předseda přestupkové komise ve výši 836 Kč měsíčně.
g) Odměna - člen přestupkové komise ve výši 542 Kč měsíčně.
Odměny budou poskytovány v této výši ode dne 1. 11. 2018.

Složení zastupitelstva 2018 - 2022
Ing. Václav Pasák, Malovičky - starosta obce
Ing. Jindřich Vaníček, Podeřiště – místostarosta obce
Ing. Ondřej Čížek, Malovice
Pavel Ivan, Malovičky
Bc. Markéta Ivanová, Malovičky
Pavel Kaše, Krtely
Jan Rys, Malovice
Ilona Rysová, Malovice
Dušan Brůna, Malovičky
Vladimír Kozel, Podeřiště
Hana Nováková, Krtely

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Dne 22. 11. 2018 od 08:00 do 14:00
Vypnutá oblast: Holečkov - celá obec včetně části zemědělského
areálu připojeného z TS u silnice a všech odběratelů napojených
z obce.
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Zajímavé setkání – vzpomínka na jihočeského spisovatele Josefa Holečka
Na základě rozhlasového vysílání o osadě Holečkov, kde
vyprávěla o jejím založení současná obyvatelka osady paní
Helena Nováčková, jí kontaktoval vnuk spisovatele Josefa
Holečka. Domluvili se na osobním setkání v Holečkově. Paní
Nováčková se obrátila na pracovnice Muzea JUDr.O. Kudrny s
dotazem, zda není v netolickém muzeu zachován nějaký
archivní záznam v souvislosti se slavností udělení názvu
osadě ,,Holečkov‘‘ a nebo o návštěvě spisovatele J. Holečka
v Netolicích. Pracovnice muzea vyhledaly dobové fotografie a
článek PhDr. V. Starého ,, Spisovatel Josef Holeček a osada
Holečkov – shoda jmen není náhodná‘‘(uveřejněný 7.9.1995Prachaticko). Byla jsem pověřena vedením muzea
k poskytnutí těchto materiálů vnukovi Josefa Holečka panu
JUDr.Pavlu Holečkovi.
K setkání paní Heleny Nováčkové a vnuka JUDr. P. Holečka a
dalších členů rodiny Holečků ze Stožic (rodiště spisovatele J.
Holečka) a mé osoby, došlo v Holečkově dne 5. června. Bylo
to velice přátelské popovídání plné vzpomínek, nahlížení do
kronik a došlo i k předání kopií materiálů z muzea,
fotografování a procházkou Holečkovem. Zastavili jsme se u památného kamene
s nápisem: ,,Na paměť provedení pozemkové reformy na velkostatku Netolickém r. 1921‘‘.
Pozemkové reforma po ukončení I. světové války a vznik ČSR umožnily výstavbu osady
Holečkov a její pojmenování dle jihočeského spisovatele Josefa Holečka. Pro oživení
paměti uvádíme zajímavé skutečnosti tehdejších událostí. V roce 1923 se začalo se
stavbou. Plány pro stavbu 10 domů vypracoval netolický stavitel Jan Štochl. Při hledání
názvu pro novou osadu se v roce 1924 obrátil Josef Čížek (nový osadník) osobně na
spisovatele J. Holečka a požádal o souhlas, zda nová osada může nést jeho jméno. J.
Holeček k slavnostní příležitosti složil projev a 4.9. 1925 přijel do Netolic vlakem. Navštívil
místní školu a zapsal se do školní kroniky. Dne 5.9. si prohlédl osadu Holečkov, Lomec a
v Netolicích místní muzeum a zámek Kratochvíle. Večer shlédl v podání místních
divadelníků hru L. Stroupežnického – Naši Furianti. Vlastní slavnost v Holečkově se konala
6.9.1925 za přítomnosti zástupců státních a obecních úřadů, Okresní správní komise a
dalších. Z Netolic vyšel průvod s hudbou a na slavnost vezl spisovatele J. Holečka autem
netolický občan František Kuliš. Slavnosti, kde J. Holeček přednesl také svůj vlastenecký
projev, se zúčastnilo přes 1000 osob. Poslední Holečkův písemný kontakt se zachoval
v jeho dopise z 3.11.1925, který zaslal Okresnímu osvětovému sboru v Netolicích
s poskytnutím 2 výtisků čítanky z první knihy J. Holečka ,, Naši‘‘ pro žáky, kteří ho vítali v
Netolicích a IX. dílů tohoto románu pro místní knihovnu. Josef Holeček zemřel v Praze
v roce 1929. Vnuk JUDr.Pavel Holeček poskytl muzeu publikaci ,, O Josefu Holečkovi, mém
tatínkovi - Jelena Holečková-Dolanská‘‘.
Daniela Liščáková
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20. 10. 2018 v Jámě
Výsledky soutěží:
Pekařský výrobek
1. Stangl Monika, Hunding – Věnec s ořechy
2. Potterová Martina, Chelčice – České buchty s povidly
3. Kasalová Irena, Chelčice – Jablečný závin z listového těsta

Cukrářský výrobek
1. Claudia Brandl, Hunding – Jablečný dort
2. Stauberová Kamila, Jáma – Podzimní dort
3. Stauberová Miluše, Mičovice – Malovinový dort

Slivovice
1. Váňová Hana, Nišovice
2. Mráz Václav, Jáma
3. Pintr Radek, Mičovice

Ostatní destiláty
1. Hamlík Jiří, Krtely - Višeň
2. Obec Chelčice, Chelčice - Hruška
3. Osvald Josef, Hunding - Hruška

Jablko roku 2018
1. Nováková Hana, Krtely - Rubinola
2. Záhorka Jan, Truskovice - Rubinola
3. Nováková Hana, Krtely - Admirál
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Informace z MAS ROZKVĚT
Již 1,5 roku probíhá realizace Strategie MAS Rozkvět (SCLLD MAS) prostřednictvím dotační
podpory konkrétních projektů z evropských fondů IROP a OP Zaměstnanost a Programu
rozvoje venkova (PRV). Jak se daří získaný dotační balík téměř 90 mil. Kč v regionu uplatnit?
Jak již víte z předchozích článků, SCLLD MAS se zaměřila především na zlepšení situace
v regionu MAS Rozkvět v oblastech občanské vybavenosti, technické infrastruktury i služeb,
rozvoje školství a vzdělávání, podnikání a zaměstnanosti, cestovního ruchu a lokálního turismu,
ochrany kulturního a přírodního dědictví i místních tradic, rozvoje činnosti spolků,
mezisektorové i regionální a mezinárodní spolupráce.
V programovém rámci PRV SCLLD MAS Rozkvět byly opakovaně vyhlášeny již 3 výzvy, žadatelé
měli možnost předložit své žádosti v 6 opatřeních, a to: Mikropodniky, Zpracování
zemědělských produktů, Zemědělské podniky, Lesnické technologie, Krátké obchodní řetězce
a Cestovní ruch. Již byly vybrány projekty, které mohou vyčerpat celkovou dotaci přes 22
milionů korun, zájem o dotace byl především mezi zemědělci a ovocnáři. Další výzva PRV bude
MAS Rozkvět zveřejněna počátkem roku 2019.
V programovém rámci OPZ SCLLD MAS Rozkvět vyhlášeny výzvy ve všech 3 opatření - Sociální
služby a sociální začleňování, Prorodinná opatření a mimoškolní aktivity a Zaměstnanost
v místě. Doposud byly podpořeny projekty za více než 6,5 milionů korun neinvestiční dotace,
v současnosti jsou vybírány projekty za dalších cca 5 mil. Kč.
Programový rámec IROP SCLLD MAS Rozkvět podporuje 4 opatření – Sociální služby, Školství,
Prorodinné služby a Památky. Doposud bylo rozděleno téměř 15 milionů dotace, což je
přibližně polovina celkové alokace dotací, v současnosti je otevřena výzva na podporu investic
do sociálních služeb a komunitních center, pro rok 2019 je plánována výzva pro oblast Školství.
Součástí realizace SCLLD MAS Rozkvět je také tzv. animace území, takže se s pracovnicemi MAS
můžete průběžně setkávat na akcích realizovaných přímo v jednotlivých obcích.
Dále pracovnice MAS konzultacemi a praktickou podporou při zpracování projektových žádostí
pomohly školám v zájmovém území MAS k získání a administraci dotací z tzv. šablon v celkové
výši cca 15 mil. Kč, pro následující období jsou připravovány neinvestiční projektové záměry
v rozsahu dalších více než 20 milionů korun.
MAS Rozkvět je také realizátorem 4letého projektu MAP II ORP České Budějovice zaměřeného
na rozvoj v oblasti školství, do kterého se zapojilo již více než 100 subjektů (ZŠ, MŠ, DDM, ZUŠ,
a další) v tohoto území. Jde o jeden z největších projektů tohoto typu v celé ČR, také proto byla
otevřena projektová kancelář MAS přímo v Českých Budějovicích.
MAS Rozkvět zavádí aktivně principy MA21 na úrovni kategorie C*, ve své kategorii (MAS) jsme
získali nejvyšší úroveň hodnocení. V březnu 2018 proběhlo další Fórum Zdravé MAS, ze kterého
vyšly mj. jako priority organizace kulturních akcí nebo rozšiřování poskytování sociálních služeb.
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Více informací mohou o činnosti MAS Rozkvět mohou zájemci nalézt na webových stránkách
www.masrozkvet.cz .

Slavnosti plodů 20. 10. 2018 v Jámě
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Odhalení pomníku obětem 1. světové války v Podeřištích 27. 10. 2018

Sázení lípy ke 100. výročí vzniku Československé republiky v Podeřištích
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Sázení lípy k výročí republiky v Krtelích

KOMINÍK V OBCI MALOVICE 23.11. 2018 - 24.11. 2018
Objednání čištění a kontroly komínů lze na tel: 775 316 027
Roman Paule, e-mail: PauleRoman@seznam.cz

Místní lidová knihovna Krtely
Otvírací doba: Pondělí 15:00 - 17:00
Místní lidová knihovna Malovice
Přístup do knihovny je schodný s pracovní dobou OÚ Malovice
Pondělí: 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Středa: 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Pátek:
8:00 - 12:00
Zpravodaj Obce Malovice
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Obec Malovice zve všechny ,,seniory“ na vánoční posezení s harmonikou,
kytarou, punčem a pohoštěním. Setkání se uskuteční dne 12. 12. 2018 od 16:00
hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Malovicích.

Úřední hodiny OÚ Malovice
Pondělí: 8:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Středa:
8:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Pátek:
8:00 - 12:00

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

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 7. 11. 2018.
Redakční rada a tisk: Obec Malovice, Malovice 5, 384 11 Netolice IČ: 00250571 © 2018 OÚ Malovice, web: www.malovice.cz

Zpravodaj Obce Malovice

