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

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
rok 2019 se již pomalu chýlí ke svému závěru a tak je čas bilancovat, co se nám v naší obci
podařilo letos udělat a co bohužel ne.
Z hlavních plánovaných akcí jsme stihli udělat vše, co bylo plánované, kromě opravy fasády
na kulturním domě v Podeřištích. Jelikož na tuto opravu plánujeme využít dotace z Jihočeského
kraje, odložili jsme práce na příští rok.
Všechny komunikace, které budoval Státní pozemkový úřad, pobočka Prachatice, byly
dokončeny a další pokračování prováděné v rámci pozemkových úprav se bude provádět
až v roce 2021. V příštím roce se připraví projektové dokumentace a stavební povolení.
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Současnou hlavní akcí jsou práce na výstavbě čističky odpadních vod v Malovicích
a Malovičkách, v rámci které se v Malovicích překládá velká část kanalizace, což poměrně
značně komplikuje život občanů, kolem jejichž domů práce probíhají. Příští rok bude
v Malovicích společnost E.on provádět překládku elektrického vedení ze sloupů do země a tak
podobné problémy budou pokračovat. Pro obec to znamená, že veřejné osvětlení, které máme
umístěné na sloupech pro vedení elektrických kabelů, budeme muset nově vybudovat, včetně
elektrického napájení a nových sloupů, což nás bude stát více než 0,5 mil. Kč.
Současná kůrovcová kalamita způsobila, že jsme museli v našich obecních lesích vytěžit několik
tisíc kubíků smrkového dřeva. Jeho prodejní cena je natolik nízká, že nestačí ani na pokrytí
nákladů na těžbu a následnou výsadbu sazenic a péči o ně. Pokusíme se získat nějaké dotace,
které by nám tuto ztrátu kompenzovaly.
Pro Podeřiště připravujeme projekt na budoucí napojení této naší místní části na vodovod
Jihočeského vodárenského svazu. Nechceme čekat, až z důvodu stálého snižování hladiny
spodních vod dojde k vyschnutí místních studní a v předstihu připravíme tento projekt a podle
zájmu místních občanů by se vodovod mohl v dalších letech realizovat.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří nás reprezentovali v soutěžích probíhajících v rámci
Slavnosti plodů v Truskovicích a poblahopřát těm, kterým se podařilo získat přední místa
v jednotlivých soutěžích. Naše seniory touto cestou zvu na setkání, které se bude konat 12.
prosince 2019 od 16,00 hod. na obecním úřadu. Hrát budou opět harmonikáři a kytara.

Ing. Václav Pasák

Výpis z usnesení
Ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Malovice
ze dne 2. 10. 2019 č. 6/2019-10-02

1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva Obce Malovice ze dne 7.8. 2019 č.5 /2019-08-07.
2. Projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu Obce Malovice v roce 2019.
3. Projednalo a schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu na dodávku (dále jen,, veřejná zakázka“) zadávána v souladu
s § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ). Akce
je spolufinancovaná v rámci programu Ministerstva vnitra ČR ,,Dotace pro jednotky SDH
obcí v roce 2019“ a za poskytnutí účelové investiční veřejné finanční podpory z rozpočtu
Jihočeského kraje na akci: ,,Malovice - Krtely - Dopravní automobil“
Zadavatel:
Obec Malovice
Malovice 5
384 11 Netolice
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IČ: 00250571
DIČ: CZ00250571
Statutární zástupce: Ing. Václav Pasák – starosta Obce Malovice
Tel: +420 775 324 070
E-mail: starosta@malovice.cz

4.
5.

6.

7.

Na základě provedeného výběrového řízení ze dne 3. 9. 2019, kde rozhodujícím kritériem
pro posouzení nabídek byla cena, rozhodl zadavatel o výběru nabídky toho uchazeče,
jehož nabídka byla podle hodnotícího kritéria pro zadavatele nejvýhodnější.
Nabídka č. 1: Vesta Auto Corson s.r.o., Služeb 5/256, Praha 10 – Malešice 108 00
IČ: 27120457
Cena bez DPH: 847.063,-Kč
Smlouva o dílo bude uzavřena s tímto uchazečem a pověřuje starostu Ing. Václava Pasáka
uzavřením této smlouvy.
Projednalo prodej pozemku parc.č. KN 1569 o výměře 2910 m2 v k.ú. Podeřiště a bod
odložilo na další jednání zastupitelstva obce.
Projednalo a schvaluje záměr odkoupení podílu id. 1/24 st. p.č. 73, součástí je stavba bez
č.p., občanská vybavenost v k.ú. Malovice u Netolic – kaplička Hradiště od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
Projednalo a schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o převzetí části Vodního díla
Libějovice Obcí Malovice od Povodí Vltavy s.p. podle ceny stanovené znaleckým
posudkem. Obec Malovice rovněž uhradí náklady spojené se zpracováním tohoto posudku.
Realizace převzetí se uskuteční po revitalizace vodního díla.
Projednalo a schvaluje pořízení TV do KD Malovičky, Podeřiště a prostor SDH Krtely.
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Výsledky soutěží 2019:
Pekařský výrobek
1. ZŠ a MŠ Lhenice – Hraběnčin koláč
2. Cinádrová Anna, Truskovice – Štrůdl s pudinkem a jablky
3. Pintrová Monika, Mičovice – Hruškový koláč
Cukrářský výrobek
1. Bártová Pavlína, Mičovice – Maková roláda
2. Fesslová Kamila, Mičovice – Obrácený jablkový koláč s mascarpone
3. Šídlová Blanka, Vodňany – Jablečný zákusek sedmé nebe
Slivovice
1. Pintr Radek, Mičovice
2. Kozlovka, Vlachovo Březí
3. Plojhar Václav, Podeřiště
Ostatní destiláty
1. Iral Jiří, Chelčice - Třešeň
2. Iral Jiří, Chelčice - Kalvádos
3. Oswald Josef, Hunding - Hruška
Jablko roku 2019
1. Petrášek Stanislav, Krtely - Rubinola
2. Gregora Robert, Lhenice - Rubinola
3. Leber Petr, Lhenice – Rubinola
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Ohlédnutí za přívesnickými tábory v Mateřské škole v Malovicích
Zpráva z laboratoře byla jasná, jedná se o vzácný diamant, který má více než
šestimístnou hodnotu. Tato věta odstartovala v srpnu první přívesnický tábor s názvem Pod
lupou. Bohužel netrvalo dlouho a tento klenot nám kdosi ukradl. A naši detektivové se mohli
vrhnout do pátrání, protože náš tábor byl inspirován detektivní zápletkou. Takový správný
detektiv musí mít dobré vybavení a výbornou kondici, proto jsme nelenili a vrhli se na výrobu
týmových triček a poměřovali síly ve vodních bitvách. Brzy jsme našli první stopy, které nás
nejprve zavedly do nedalekých Maloviček. Cestou nás čekaly různé úkoly např. rozluštění
vzkazu Morseovou abecedou. Další stopy nás dovedly do Muzea loutek a cirkusu až do
Prachatic. Náš lupič byl totiž veselá kopa a celý tábor nám nechával vzkazy s úkoly, které když
splníme, tak nám diamant vrátí. V polovině týdne jsme si na pomoc pozvali rodiče, kteří nám
pomohli zachránit lupy ze spárů místního vodníka. Opekli jsme společně buřty, zazpívali
písničky, navlékali náramky a vydali se na tajný noční úkol. Největší zkouškou bylo přespání
v mateřské škole, které patří velké poděkování za půjčení prostor. Přespání jsme zvládli hravě
a už se těšili, co si pro nás lupič připravil na další den. S hledáním nám dokonce až z Netolic
přijela pomoct pátrací skupina.
Abychom měli dostatek energie a nedošly nám síly, musíme poděkovat rodičům, kteří
nás zásobili buchtami, koláčky, záviny, ovocem a jinými dobrůtkami. Ale hlavně kuchařce
Marušce, protože její kouzla proměnila v jedlíky snad úplně všechny. Síly nám nedošly, takže
jsme v pátek daly hlavy dohromady a konečně přišli na to, kdo nám ten diamant vzal. Vydali se
na místní Obecní úřad, abychom lupiče vyslechli a ujasnili si nějaké věci v případu. Tam už
čekal pan starosta ing. Václav Pasák, který nám diamant vrátil. Pokoušel se diamant prodat, aby
nám mohl postavit nové dětské hřiště. Tak jsme mu odpustili, slíbil, že se pokusí najít jinou
cestu, jak nám dopřát nové hřiště. A my jsme vlastně byli nakonec rádi, že se ztratil, protože
jinak bychom neměli jako detektivové po čem pátrat.
V druhém týdnu jsme již byla sehraná parta, která se rozrostla o nové členy posádky.
Ale co bychom to byli za piráty, kdybychom si nepostavili vlastní kocábku. Rozdělili jsme se na
dvě šikovné party Levobok a Pravobok a stavba mohla začít. Loď, kterou jsme pojmenovali
Junizlák (Unicorn zlatý hák), měla brázdit po sladkovodních tocích Malovicka. Stavba trvala
celkem týden a v pátek jsme konečně mohli vyplout. Celý týden jsme sbírali kousky mapy od
pokladu, které jsme získali plněním nejrůznějších úkolů. Ve středu jsme se vydaly prozkoumat
vody nedalekých Vodňan. Kde jsme navštívili Městské muzeum, Fakultu rybářství a ochrany
vod, Rybářskou školu a prošli si Stezku v Zátiší. Celý týden jsme vyráběli nejrůznější pirátské
rekvizity. Začali jsme batikovanými tričky s motivem vodního víru, batůžky a klíčenkami
s kotvami a hlavně pirátskými šátky s motivem našeho Junizláku. A protože správný pirát je
soutěživý, tak jsme opět pozvali naše rodiče, abychom mohli poměřit naše síly. Soutěžilo se,
tančilo, opékali se buřty, vyráběly se lávové lampy. Na závěr jsme se s rodiči rozloučili a chystali
se do svých spacáků. Když se setmělo, čekala na nás stezka odvahy, kterou jsme společně
prošli až do konce. Za statečnost na nás čekala odměna v podobě krásné perly. Ráno jsme
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zjistili, že nemáme, co jíst. Jako správní piráti jsme se nebáli přepadnout místní obecní ledničku
a to se nám také vyplatilo. Na Obecním úřadě asi ví vše, tak nás mile překvapila Monika, Jarka
a Janička s nachystanou snídaní. Podávaly se nejrůznější dobroty od muffinů, párečků
a nejlepšího kakaa na světě. Holkám patří velké díky, bez nich bychom nemohly plnit další
úkoly a získat tak poslední díl mapy.
Naštěstí jsme kus mapy získaly a vydali se hledat truhlu s pokladem, která byla ukryta
nedaleko, ale byla tak těžká, že jsme si ji museli nechat dopravit zahradním traktůrkem do
školky. Při otevření truhly s pokladem nám málem vypadly oči, tolik cizokrajných dobrot např.
pralinky až z Belgie, meloun ze Španělska a sušenky z Německa. Všichni odcházeli domů
spokojeni, nasyceni, plni nových zážitků.
Závěrem bych chtěla poděkovat lidem, bez kterých bych to nešlo a to Monice Veselské,
Jaroslavě Maříkové, Janče Műglové, ing. Václavu Pasákovi, Marii Hanuliakové, Adéle
Plundrichové, rodičům a hlavně dětem, kteří byli super detektivy i strašlivými piráty. Těším se na
příští rok, Vaše Dáda………. Sčítání !!!! Kdo je jedničkaaa :-D
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V letošním roce se během letních prázdnin konaly dva příměstské tábory a to v termínu 5.8.
až 9.8. 2019 s názvem: ,,Pod lupou“ a v termínu 12.8. až 16.8. 2019 s názvem: ,,Piráti Malovicka“.
Příměstské tábory byli realizovány z projektu Příměstské tábory MAS Rozkvět podpořeného
z výzvy MAS Rozkvět z OPZ: Prorodinná opatření a mimoškolní aktivity III. Z tohoto projektu byla
hrazena práce lektorů a materiální zabezpečení. Děkujeme za výbornou spolupráci paní
Monice Hůrské a Bc. Janě Fakenbergové.
Obec Malovice byla místním zprostředkovatelem a veškeré zázemí bylo poskytnuto Mateřskou
školou v Malovicích. Dále pak finanční podpora od firem PROTOM Strakonice, s.r.o. a ZEASU
AGRO a.s. Rábín. Všem zúčastněným patří veliké poděkování.
Veškeré úsilí s organizací a i samotným provedením táborů se dočkalo naplnění našeho cíle
a to spokojenosti dětí a snad i jejich rodičů. Dohromady se táborů zúčastnilo 35 dětí.
Největší odměnou pro nás všechny byl krásný úsměv na dětských tvářích, jejich radost
z prožitku a těšení se na příští léto. Máme za sebou svou premiéru a příští rok se těšíme na další
pokračování. Mé osobní poděkování patří na závěr hlavně lidem, bez kterých by to opravdu
nešlo. A to Dádě Blažkové, Adélce Plundrichové a Marušce Hanuliakové. Díky holky.
Monika Veselská

Mateřská škola Malovice informuje:
Uplynul čas prázdnin, dovolených a začíná školní rok
2019/2020 s novou vizáží naší školky
„usměvavým sluníčkem“.
Do školky je přihlášeno a zapsáno 30 dětí, zastoupené
ze všech částí Malovicka i z blízkého okolí.
(Malovice – 6 dětí, Malovičky – 3 děti, Krtely – 5 dětí,
Podeřiště – 3 děti, Holečkov, Hradiště po 1 dítěti,
Libějovicko – 3 děti, Truskovice – 2 děti, Netolicko – 4
děti, Záboří, Prachatice po 1 dítěti). Nové uspořádání
školky nám umožňuje provoz ve dvou třídách a při tak
velkém počtu dětí a se zařazením dětí od 2 let, jsou
dvě třídy ideální. V malé třídě je přihlášeno 13 dětí
z toho 6 dvouletých. Ve velké třídě je přihlášeno dětí
17, z nichž je 7 předškoláků – budoucích školáků. Obě
třídy jsou věkově smíšené, rozdělené na mladší děti a starší děti. V novém školním roce dochází
k některým personálním změnám, díky získaným finančním prostředkům z projektů „Překrývání
v mateřských školách“ a „Šablony II“. Z projektů je financována nová p. učitelka na překrývání
a chůva. Po prázdninách – v září si děti zvykaly na prostředí tříd a denní režim ve školce. Starší
děti jsou již znalí, a proto jsou vzorem pro děti mladší, ale hlavně pro nově příchozí děti. V malé
třídě „Sluníček“ postupně nastupovalo 6 nových mrňátek, s nimi i nová paní učitelka.
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O děti se starají na střídání dvě paní učitelky - Petra a Markétka. Při scházení dětí, činnostech,
vycházkách a obsluze vypomáhá u dětí - chůva Maruška a zastupuje i chůva Romana. Ve velké
třídě „ Kluků a holčiček“ jsme přivítali 4 nové kamarády, kteří se hned začlenili do kolektivu
starších dětí. O děti ve druhé třídě se starají paní učitelka Hanka a Dominika, které zároveň
vedou „Přípravku pro předškoláky“. Pěkné zářijové počasí nás lákalo do přírody v blízkém okolí
školky a k pohybovému vyžití jak velkých, tak malých dětí.

Říjen nám přinesl dary ze zahrádky, z lesa, z polí, ze sadů. Proto si o dobrotách z přírody
povídáme a ochutnáváme. Pozorovali jsme podzimní práci dospělých - sklizeň na dopoledních
vycházkách, poznatky jsme vystihli při tvořivých a výtvarných činnostech. Mnohé výtvory byly
k vidění na výstavce při„Slavnostech plodů“, tentokrát v Obci Truskovice. Ku příležitosti slavností
jsme se naučili pásmo básniček, písniček a tanečků. V den oslav se i naše školka podílela na
kulturním programu „Slavností plodů 2019“. Děkujeme za podporu našich rodičů a hlavně děti
byly šikovné a skvělé.
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Opravená komunikace v Rábíně

Probíhající stavba ČOV a kanalizace Malovice a Malovičky

Opravená střecha a fasáda KD Krtely
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Obec Malovice zve všechny ,,seniory“ na vánoční posezení s harmonikou, punčem a pohoštěním.
Setkání se uskuteční dne 12.12. 2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Malovicích.

Mobilní rozhlas Malovice
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou
upozornění na výpadky vody, elektřiny, pozvánky na kulturní a sportovní události
a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.
Stáhněte si naši obecní aplikaci pro chytré telefony ZDARMA.

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 13. 11. 2019.
Redakční rada a tisk: Obec Malovice, Malovice 5, 384 11 Netolice IČ: 00250571 © 2019 OÚ Malovice, web: www.malovice.cz

Zpravodaj Obce Malovice

