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

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jelikož se jedná o první číslo našeho zpravodaje v tomto roce, dovolte, abych Vám dodatečně
popřál vše nejlepší a pevné zdraví.
Situace, která nastala ve světě, a především v ČR v souvislosti s koronavirem, je asi pro všechny
velice nepříjemná. V této době nám ale nezbývá než doufat, že se z toho co nejdříve
dostaneme. Abychom Vám alespoň nějak pomohli, rozhodli jsme se nakoupit respirátory, které
jsme distribuovali do Vašich poštovních schránek.
V letošním roce budeme pokračovat v investičních i neinvestičních akcích v našich místních
částech. Rovněž Státní pozemkový úřad v Prachaticích bude provádět některé akce, které jsou
součástí pozemkových úprav z minulých let.
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Jako hlavní prioritu považuji dokončit projektovou dokumentaci a stavební povolení na
vodovod v Podeřištích, abychom mohli využít nejbližší vhodnou dotaci na realizaci této akce.
Rovněž v Malovicích plánujeme prodloužit kanalizaci a vodovod do míst, kde ještě tyto sítě
nejsou zavedeny. V Malovičkách a Podeřištích připravujeme obměnu a doplnění veřejného
osvětlení. Pro Krtely máme již připravený projekt na opravu a rozšíření komunikace vedoucí
z návsi k bytovce. Zde je naplánován i nový chodník a opěrné zdi. Předpokládaná cena je ve
výši 4,9 milionu. Na projekt nyní probíhá na MěÚ v Prachaticích povolovací řízení. Rekonstrukci
KD Podeřiště, která probíhala v minulých letech, letos doplníme výměnou stolů a židlí na sále.
Zmíněný pozemkový úřad plánuje letos v obci 3 akce. Je to vybudování rybníka na Hradišti,
revitalizace Libějovického potoka v části od železniční tratě k Malovicím a oprava komunikace
po pravé straně Dolního malovického rybníka.
Jelikož začátkem ledna proběhla exekuční dražba nemovitostí zhotovitele kanalizace
v Malovicích a v Malovičkách, kterého však na základě zákona o ochraně osobních údajů
nemohu jmenovat. Očekávám proto, že v nejbližší době dostaneme na účet obce částku kolem
10 milionů korun. V minulém roce jsme dostali již 1,8 milionu. Pokusím se krátce připomenout
o co šlo, jelikož je to letitá záležitost a někdo už asi neví o co přesně jde a noví obyvatelé obce
to ani netuší.
V roce 2009-11 se prováděla v Malovicích a v Malovičkách oprava kanalizace, která byla
rozhodnutím zastupitelů zadaná společnosti, která byla ze všech nabídek nejvyšší, ale byla
nastavená kritéria výběru, která to umožnila. Motivaci pro toto rozhodnutí zastupitelů neznám.
Rozhodující nebyla cena, ale délka dodavatelského úvěru (5 let) a doba záruky (78 měsíců).
V závorce jsou údaje, na základě kterých byla zakázka přidělena. Po ukončení zakázky, která se
ze smluvních 14 dní protáhla na 3 roky, vystavila firma fakturu na 8,4 mil. Kč, se lhůtou
splatnosti 14 dní (místo 5 let) a na návrh tehdejší starostky si obec vzala úvěr a fakturu
v rozporu se smlouvou okamžitě proplatila. Po zjištěných závadách firma odmítla provést
opravy, ačkoliv dílo bylo stále v záruce. Ani jedna podmínka z výběrového řízení a ze smlouvy
o dílo tudíž nebyla splněna. Obec si odstranění nejvážnějších závad musela nechat provést od
jiné firmy a sama zaplatit. Zastupitelstvo v roce 2014, na konci svého funkčního období,
schválilo podání žaloby na snížení ceny díla stanovené soudním znalcem. Ten zjistil,
že si zhotovitel naúčtoval o stovky metrů kanalizace více, než kolik provedl, počet šachet byl
rovněž navýšen proti skutečnosti, byly dodány zcela jiné roury, než které byly závazným
parametrem díla a jejich průměr byl oproti projektu snížen na polovinu. Cena byla dále zvýšena
o 1,55 mil. Kč tím, že oproti skutečnosti si zhotovitel naúčtoval hloubení celého díla ručně,
a to i v hloubkách přesahující 3 metry. Byly mu proplaceny i kamerové zkoušky a konečné
zakreslení díla, což ovšem provedeno nebylo a obec si to musela následně opět nechat udělat
a zaplatit sama. Soudní znalec vyčíslil neoprávněné navýšení ceny o 6,365 mil. Kč. Zhotovitel mi
před zahájením soudu tvrdil, že je pro nás „velké sousto“, což se následně nepotvrdilo. Asi si
myslel, že když je předsedou TOP 09 v Sušici, že soud bude rozhodovat v jeho prospěch. Ten
ale po téměř 4 letech uznal všechny naše požadavky za oprávněné. U soudu bylo také zjištěno,
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že zhotovitel vůbec neměl oprávnění kanalizaci v naší obci provádět. Při výběrovém řízení na
dodavatele stavby se totiž dopustil podvodu tím, že předložil certifikát inženýra Z. L., který měl
za řádné provedení stavby odpovídat. Bez tohoto certifikátu firma nesplňovala kvalifikační
požadavky. Inženýr Z. L. u soudu vypověděl, že o žádné stavbě v Malovicích nevěděl, souhlas
s použitím jeho certifikátu nedal a v té době již se zhotovitelem nespolupracoval. Odvolání
zhotovitele bylo Krajským soudem v ČB zamítnuto a na to reagoval obhájce zhotovitele tím, že
požádal o změnu usnesení soudu se zdůvodněním, že nezná zákony, a proto špatně hájil svého
mandanta. To mu by pochopitelně zamítnuto. Následně požádal naši obec o to, abychom
nevymáhali dlužnou částku exekučně se zdůvodněním, že je prostřednictvím advokátní komory
pojištěn a náš požadavek bude uspokojen pojišťovnou. S tím jsme nesouhlasili a pojišťovna
pochopitelně ani nic nezaplatila. V té době již dlužná částka byla s úroky a soudními výlohami
kolem 10 mil. Kč. V průběhu exekučního řízení byly na obec podány 3 žaloby ze strany
zhotovitele, jeho nové manželky a společností Černěveský háj s.r.o. Jedna byla zamítnuta a dvě
na žádost žalobce odročeny. Všechny jsou po provedené dražbě již bezpředmětné, a tak
žalující strana bude muset uhradit náklady na soud a našeho obhájce.
Díky ekonomické situaci obce a i našemu úspěchu u soudu, kterým jsme získali „sponzora“,
jsme vůbec neuvažovali o zvyšování letošní ceny vodného a stočného a ani navyšování ceny za
svoz komunálního odpadu, ačkoliv pro obec došlo ke zdražení z 500,-Kč na 800,-Kč za tunu
uloženého odpadu na skládku.
Vodu a kanalizaci obec dotuje ze svého rozpočtu dlouhodobě. V roce 2019 to bylo ve výši
298 000,-Kč. Rok 2020 ještě nebyl vyčíslen. Cena je bez nákladů na opravy, údržbu a provoz.
Svoz komunálního odpadu jsme v minulém roce dotovali částkou 128 287,-Kč.
Ing. Václav Pasák

Výpis z usnesení
zasedání zastupitelstva Obce Malovice
ze dne 16. 12. 2020 č. 7/2020-12-16

1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva Obce Malovice ze dne 18.11. 2020 č.6 /2020-11-18.
Projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 10 a 11 rozpočtu Obce Malovice v roce 2020.
Projednalo a schvaluje návrhu rozpočtu Obce Malovice na rok 2021.
Projednalo a schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2024.
Pověřuje finanční výbor k provedení inventarizace majetku Obce Malovice. Ve smyslu
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb., stanovuje
tento plán inventur: Inventury hmotného majetku budou zahájeny dne 15. 12. 2019
a ukončeny 15. 1. 2021. Inventarizační zpráva bude předložena do 15. 1. 2021.
6. Projednalo a schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje na rok 2021:
a) Doplnění nezbytného vybavení do KD Podeřiště
b) Úroky z úvěru na ČOV a kanalizaci Malovice a Malovičky
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7. Projednalo a vzalo na vědomí žádosti o Změnu č. 4 Územního plánu Malovice.
8. Projednalo a schvaluje prohlášení o vzdání se předkupního práva.
9. Projednalo a vzalo na vědomí žádost pana Josefa Peška.
10. Projednalo žádost občanů Holečkova a bod odložilo na další jednání zastupitelstva.
11. Projednalo a schvaluje finanční dar ve výši 10.000,-Kč pro Chelčický domov sv. Linharta,
o.p.s.

Dva plus dva
Při mých obvyklých pozdně podzimních kontrolách vnadišť na černou mně udivilo, že se ještě
štětináči neukázali. Měl jsem za celá léta vyzkoušeno, že už na konci října si dopřávali „nášup“
na předloženém zrní, kukuřičné siláži a jablkách. A letos, nyní už zhruba polovina listopadu,
a divočáci nikde, jakoby se po nich slehla zem. I můj dlouholetý kamarád, hospodář ze
sousedního libějovického spolku, Jarda Madar, mi sděloval totéž.
Ohlásil se konec listopadu a já dokončoval samovýrobu palivového dřeva pod mlakovskou
hrází. Měl jsem sebou kýbl obilného zadeňku a něco jablek a tak když jsem skončil s kácením
souší, tak jsem popojel ke krmelišti. Po vystoupení z auta jsem udělal několik kroků směrem
k újedišti, když jsem si povšiml v blátě otištěné dvojice psích stop. Zpočátku jsem tomu moc
pozornosti nevěnoval, neboť jsem věděl, že po mlakovské hrázi, hlavně o víkendech, prochází
spousta lidí se svými čtyřnohými miláčky, hlavně z nedalekých Radomilic.
Uplynul opět týden a já opět parkuji u starého mostu. Dnes se budu věnovat odvozu dříví.
Sotva jsem vylezl z auta, překvapil mě překotný úprk několika kusů srnčího směrem ven z lesa.
Netrvalo dlouho a v dohledu za nimi dva toulaví psi. Jeden v podobě křížence labradora
a druhý připomínal poněkud přerostlého jagteriéra. Hned jsem si vzpomněl na psí stopy
u vnadiště a rázem mi bylo vše jasné. Tuláci tu zřejmě „operují“ již delší čas a to je určitě příčina
toho, že se tu prasata nedrží. Ještě se dívám na hodinky, bylo půl deváté, a ze zkušenosti vím,
že pytlačící psi dodržují svůj čas. A hned spřádám plán pomsty. Zítra je neděle, budu mít vše
hotové, tak na ně ve stejný čas vyrazím. Rána jsem už nemohl dospat, vydatně posnídal a nyní
místo dřevorubeckého nářadí jsem naložil do auta brokovnici s náboji s velkými broky a vyjel
na místo určení. Po cestě jsem se potkal a jedním známým z naší vsi, dělal minulý týden také
dříví a ten mi sdělil, že našel v lese čerstvě stržený kus srnčího. Tak se to potvrdilo, říkám mu, že
už na ně jedu. Když jsem zaparkoval, přemýšlím na vhodné strategii, zjišťuji vítr, vál vyhovující
jihozápadní a tak jsem se přitiskl ke kmeni silného dubu, hlídaje lesní porost před sebou. Blížila
se půl devátá, zatím klid. Kontroluji opakovaně čas, neuvěřitelně se vleče. Po dalších dlouhých
dvaceti minutách k mému sluchu dolétlo jakoby zaštěknutí. Napínám sluch a zanedlouho
kolem mě doslova prolétl zajíc a hned za ním sedm kusů srnčího. Vpravo stála oplocenka a již
je vidím. Před oplocenkou se rozdělili a teď hnali každý po jedné straně plotu směrem na
mlakovskou hráz. Ve vší opatrnosti jsem se posunul blíž. Na konci plotu se opět sešli a teď
zamířili po srnčích stopách do svahu hráze. V polovině se téměř překryli a znatelně zpomalili.
Hodil jsem kozlici do ramene, krátce zamířil a tisknu spoušť. Broky o průměru 5,1 mm zhruba
na dvacet metrů vykonaly své a oba psí pytláci zůstávají v ráně. Jeden se ještě snažil odplazit,
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vlekaje za sebou ochrnutý zadek a tu ho zastihl druhý výstřel a definitivně ho složil. Přebil jsem
zbraň a po pár minutách vyčkávání jsem u nich. Podrobněji jsem je prohlédl – bylo to zřejmě
zasloužilí lovci, celí urousaní, mohutné špičáky jim trčely z mord, určitě dosti okusily jak chutná
zvěřina. Byl jsem samozřejmě moc rád, že už tu konečně zavládne klid a že se i divočáci vrátí.
Tak jsem alespoň splnil povinnost myslivecké stáže, jejíž funkci vykonávám už šestnáct let.
Za těchto úvah jsem oba psí pytláky odtáhl a zakopal na rozhraní lesa a louky. Poté beru telefon
a vše jsem vylíčil našemu mysliveckému hospodáři Jirkovi Křenkovi a i sousednímu
libějovickému - Jardovi Madarovi.
Tak uplynuly tři týdny od této události a v polovině prosince napadlo zhruba deset centimetrů
sněhu, což jsem uvítal, a po příjezdu z práce nevedla má cesta nikam jinam než do Velkých
Mlak na bohatě zásobená krmeliště vonnou siláží, zrnem a odpadovými jablky a zbytků z ryb.
Doplnil jsem krmení, čerstvá kukuřičná siláž doslova čpěla ostrou vůní linoucí se po lese, cítil
jsem ji až na vzdálené cestě u auta. To by mělo na černou spolehlivě zabrat. Tři dny jsem to
nechal v klidu a po práci jsem opět zde. Hned po příjezdu s novou dávkou návnady jsem si
všiml čtveřice prasečích stop směřujících přes cestu na hrázi od Bořin do Mlak. Tak jsem se
konečně dočkal. No, téměř jsem běžel, abych vyzvěděl co se dělo na újedišti. Svým příchodem
jsem vyplašil několik krkavců, kteří se tu přiživovali na zbytcích ryb. A siláž byla rozmetaná na
všechny strany a zrno vybrané, dubové klacky, jimiž přikrývám zrní, byly rozházené po okolí.
Stop štětináčů, srnčího i lišek jak naseto. I dvojstop od kun tu bylo mnoho. Tyto šelmičky sem
zřejmě přilákaly myši, jež přitahuje obilný zadeněk. To byla tedy veliká šance na úspěch a já se jí
chopil. Po příjezdu domů jsem horečně začal s přípravou na dnešní čekání. Začala mi dovolená,
takže se po dlouhém sezení vyspím dost. Mírně mrzlo, slušná sněhová pokrývka i dobrý vítr,
takže ideální podmínky pro lov.
Po pěti minutách svižné jízdy parkuji auto proti větru u starého mostu a dál ke kazatelně jsem
pokračoval pěšky. V kyprém sněhu se šlo takřka neslyšně. Les pomalu pohlcovalo večerní šero,
když jsem se uveleboval na sedačce posedu. A mé okolí pomalu začínalo ožívat s blížící se
nocí. Za mými zády to slabě zapraskalo. Zkusím se potichu otočit a spatřil jsem prolétávající
sovu – patrně puštíka – zřejmě srazil na zem suchou větvičku. Za hlavním krmelištěm, ve smrčí,
jsem zaznamenal pohyb. Ukázalo se, že statný toulavý kocour vytáhl na lov, zalehl kousek od
vysypaného zadeňku. A najednou skok, myší zapištění a macík si už pochutnával na úlovku.
Toto zopakoval ještě dvakrát a potom zatáhl zpět do mlaziny. A zanedlouho se zjevila nad
újedištěm silueta většího ptáka a dopadla přímo do jejího středu. I statný puštík si sem přilétl
zalovit. Tak bylo toto místo hojně využíváno nejen mnou, ale i dravými predátory. V doubí po
mé pravici se ozvaly šouravé kroky. Patřily několika kusům srnčího, které se pomalu scházely na
připravené krmení. Nejvíce jim chutnaly jablka, občas je přehrabávaly předními běhy, jako by
hledaly ty nejlepší kousky. Kontroluji čas, hodinky ukazovaly dvacet jedna hodin. Jak jsem byl
zabrán do dění na újedišti, uplynuly více jak tři hodiny. Najednou směrem od Bořin začalo
bekat srnčí. Jejich kolegové na krmení zareagovali a s chraplavým bekáním začali odbíhat.
Napínám sluch, dalekohledem propátrávám okolí, na sněhu bylo docela dobře vidět, zatím nic
neregistruji. Vtom od železniční tratě oddělující Mlaka od Bořin zabekal kus srnčího a již
úprkem žene kolem mé kazatelny do hloubi lesa. A pak slyším na trati zarachotit kamení a poté
praskání a lámání, jenž se každým okamžikem blížilo. Již vidím čtyři odrostlá selata, jak se šinou
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přímo pod kazatelnu. Zneklidňoval mě fakt, že než jsem vylezl nahoru, tak jsem vedle žebříku
vykonal malou potřebu, a co to tedy s nimi udělá. Střílet nešlo, poněvadž se chvílemi ztrácela
v krytu smrčiny. První dvě selata minula základnu kazatelny a mířila do vedlejšího krmeliště.
Spadl mi kámen za srdce, takže jim to nevadilo. Nechal jsem je přejít tak na čtyřicet metrů,
první zastavilo u vysypané siláže a natočilo se bokem. Zalícuji a prasátko mi zaplnilo celé zorné
pole puškohledu, usazuji hrot kříže za plecí a tisknu spoušť. Po ráně se převalilo jak podťaté.
Druhé se po ráně zastavilo sotva na třicet metrů ode mě. Ve chvilince ho mám zaměřené
a opaluji brenek ze spodní hlavně „zetháčka“. Sele se zamotalo do kruhu, narazilo do malého
dubu a odkazuje kousek od nástřelu. Rychle přebíjím a vyčkávám svých pět minut. Zbylá selata
se otočila a jen vzdalující se praskot a rachot dokazoval, jak mizela v krytu Bořin. Když se vše
zklidnilo, slezl jsem dolů a již stojím u úlovku. Vkládám jim do svíráku poslední hryz a sobě na
pravou stranu čepice dva úlomky. Mlčky jsem postál s čepicí na hrudi a děkuji Dianě a svatému
Hubertovi a také mému otci tam nahoru do věčných lovišť. Vždyť ulovit dva kusy najednou se
pokaždé nepoštěstí.
Prohlížel jsem si oba kusy, jeden byl zcela přebarvený kňourek a druhý ještě částečně rezavá
bachyňka o hmotnosti do třiceti kilogramů. Je však divné, že neměli vodící bachyni. Je docela
možné, že mohla být někým nezodpovědným ulovena, neboť naháňky i noční čekané se tu
v okolí konají často. Vím, že dnes je povoleno lovit i dospělé bachyně, ale pokud nejsme jen
„lovci“, ale rozumně uvažující myslivci, tak se snažme dospělou zvěř samičí zachovat, vždyť
i přes citelné škody v zemědělství či lesnictví má tato zajímavá zvěř v naší přírodě pořád své
místo.
Pavel Ivan
Informujeme:
Naše myšlenka s manželkou byla pozvednout Lomec
při jeho kráse, což Nám nebylo souzeno, vzhledem
k úřednímu šimlu. Poté přišlo vnuknutí z Naší strany
věnovat sochu Prachatickému hospicu jako dar. Socha
sv. Jakuba je vyřezaná a již postavená na místě.,,i s tím
že nám to trvalo 2 roky vyřídit vše" a za to jsme moc
vděční, všem dobrým lidem, kteří finančně podpořili
tuto charitativní akci. Vzhledem k tomu, že máme
omezené možnosti všechny jmenovat, musíme
alespoň některé p. Josefa Peška-věnoval kmen dubu,
p. Editu Hrbkovou, která sochu vyřezala. Finanční dar
od obce Malovice a Hracholusky. Děkujeme všem
lidem z okolí Vodňan, Netolic, Malovic, Němčic, kteří
tuto akci finančně podpořili. Zároveň bychom chtěli
poděkovat p. Hunešovi za ochotu a vstřícnost.
Václav a Vendula Růžičkovi
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Mateřská škola informuje:
Začíná II. pololetí škol. roku 2020/2021. V krátkosti se pozastavím
u I.pololetí . V září do naší školky nastoupilo 34 dětí. Děti k nám
dojíždí jak z Malovicka, tak i z blízkého okolí (Netolicka,
Libějovicka,…).Nové uspořádání školky nám umožňuje provoz ve
dvou třídách a při tak velkém počtu dětí jsou dvě třídy ideální.
V malé třídě je přihlášeno 13 dětí z toho 8 dvouletých. Ve velké
třídě je 20 dětí, z nichž je 6 předškoláků – budoucích školáků.
V každé třídě se o děti starají 2 učitelky a vypomáhá školní
asistentka. Po prázdninách si děti zvykaly na prostředí a denní
režim ve třídách. Starší děti jsou vzorem pro děti mladší, pro nově
příchozí děti.
Děti byly na školku natěšeni a tak měsíc září se rozběhl a obešel bez komplikací. V říjnu byl stát
omezen nouzovým stavem, avšak naše školka fungovala bez omezení, při dodržování
nařízených pravidel. Myslím si, že děti ve školce v I. pololetí, ani nepocítily co se kolem nás
děje. Z mnoha naplánovaných akcí pro děti sešlo, avšak přesto se nám podařilo uskutečnit dva
projektové dny „Stavitel města a stavitel mostů“. Výukové dny byly zaměřeny na polytechnické
vzdělávání a u dětí rozvíjely logické myšlení, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci a
matematickou představivost.
Než jsme se nadáli byl tady prosinec a s ním jako tradičně, nás navštívil Mikuláš, čert a anděl,
tentokrát v rodičovském složení. Tradiční oslava proběhla v komorním duchu, avšak
o mikulášskou nadílku děti nepřišly a čert si nikoho do pekla neodnesl. O vánocích jsme se
radovali s dárků jak ve školce, tak doma.

Letošní zima nám nadělila plno sněhu. Bylo úžasné pozorovat děti, jak se ze sněhu radují.
Stavěli jsme sněhuláky, iglú pro Eskymáky a hlavně jsme jezdili na lopatách na školní zahradě,
která je ideálním místem.
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Zimní radovánky na školní zahradě

Tak jako u školek v okolí, ani nám se „Covid 19„ nevyhnul, i když jsme dlouho odolávali.
Karanténa proběhla od 12. 2. 2021 po dobu 10 dnů. Chtěla bych moc poděkovat obecnímu
úřadu za zajištění desinfekce prostorů naší školky prostřednictvím HZS Netolice a tím jsme
mohli znovu školku otevřít s pocitem zdravého prostředí. Apeluji na rodiče, aby dodržovali
stanovená pravidla v MŠ a pokud se objeví nákaza nebo příznaky nemoci v rodině, či v blízkém
okolí, aby tuto skutečnost nepodceňovali a do školky děti nevodili. Už nyní se ukázalo, že aniž
by děti měly nějaké příznaky, přesto byly pozitivní a jsou vhodnými přenášeči nemoci, jako je
tomu u dospělých.
Co nás čeká v nejbližší době?
Školka se po karanténě rozběhla a děti se nám postupně navracejí. V nejbližší době máme
naplánované akce, které již byly odložené, snad se uskuteční (divadla, zábavný pořad, výukové
programy, výlety apod.) V loni už jsme přišli i o výuku plavání v Prachaticích, snad letos?
Každopádně se uskuteční přijímání děti do naší školky pro školní rok 2021/2022.
Přihlášky budeme vydávat během dubna a zápis proběhne 5. 5. 2021. Vzhledem k situaci jaká
teď panuje, prohlídka naší školky se uskuteční pouze při objednání na tel: 388 324 024
a za zvýšených hygienických podmínek. Dále lze o potřebnou dokumentaci zažádat
prostřednictvím našeho emailu: msmalovice@seznam.cz. Pokyny k zápisu a kritéria budou
vyvěšeny na stránkách Obce Malovice.
Ředitelka MŠ Majerová Hana

Zpravodaj Obce Malovice

ročník XVIII

Zpravodaj Obce Malovice

číslo 1

březen 2021

ročník XVIII

Zpravodaj Obce Malovice

číslo 1

březen 2021

ročník XVIII

číslo 1

březen 2021

Březen – 13.3. a 27.3.

Srpen – 14.8. a 28.8.

Duben – 10.4. a 24.4.

Září – 11.9. a 25.9.

Květen – 8.5. a 22.5.

Říjen – 9.10 a 23.10.

Červen – 5.6. a 19.6.

Listopad – 6.11. a 20.11.

Červenec – 3.7. a 17.7. a 31.7.

Prosinec – 4.12. a 18.12.
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Poplatky
Za psy (platba do 30.6.)
• za jednoho psa 120,- Kč
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 120,- 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 2. 3. 2021.
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