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

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
Dovolte, abych Vás v tomto roce pozdravil a popřál hodně pohody a zdraví. Ač je to neuvěřitelné, stalo
se skutečností to, co jsme si před dvěma lety nedovedli vůbec představit. Covidu-19 jsme se zatím zbavit
nedokázali a svět stále bojuje s novými mutacemi.
Ze záležitostí, které se týkají každého občana naší obce, Vám chci oznámit, že ani letos nepočítáme se
zvyšováním jakýchkoliv plateb, o kterých rozhoduje zastupitelstvo. Jedná se o cenu vodného a stočného,
úhradu za svoz komunálního odpadu, poplatku za psa a daní z nemovitostí. Všechny ceny zůstanou
v naší obci na cenách loňských. Myslím, že si to můžeme dovolit, jelikož máme v současnosti na účtu více
než 17 milionů Kč. Tolik peněz obec nikdy v minulosti neměla. Přispěla k tomu skutečnost, že jsme od
společnosti Josef Jůn, Dřevotrans, dostali prostřednictvím exekutora, částku přesahující 11 milionů Kč, o
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čemž rozhodlo předcházející soudní řízení. Podvod se prostě tentokrát nevyplatil. Na investice, které
jsme v minulých létech prováděli, jsme čerpali především dotace a tím jsme ušetřili také dost peněz.
Zakázky, které jsme vypisovaly vyhrávaly firmy, které byly skutečně nejlevnější a měly dobré reference
a ne firmy nejdražší, jak k tomu bylo v minulosti.
Peníze, které máme nyní k dispozici plánujeme využít na další rozvoj obce. Hlavní, a nejnákladnější akcí,
bude zavedení vodovodu do Podeřišť. Po získání stavebního povolení plánujeme využít nejvýhodnější
vypsanou dotaci, která bývá kolem 70%. Další větší plánované akce jsou - rozšíření kanalizace
a vodovodu v Malovicích (máme již stavební povolení a čekáme na vhodnou dotaci) a rozšíření
komunikace a výstavba chodníku v Krtelích od Seberů k bytovce. Zde máme kromě stavebního povolení
i vysoutěženého zhotovitele – Strabag, s.r.o. Na tuto akci jsme již požádali o dotaci z MMR a pokud
uspějeme, tak bude ve výši 80%.
V Malovicích proběhne plánovaná oprava fasády a omítek kapličky a chceme zde zavést i elektrické
zvonění. Požádali jsme i o dotaci na rekonstrukci stávajícího tenisového kurtu. V kulturním domě
v Malovičkách chceme vyměnit poslední dřevěná původní okna na toaletách.
V Krtelích, na Hradišti a v Malovičkách budou instalovány nové herní prvky pro děti.
Jihočeský kraj jsme požádali o dotaci na dopraví automobil pro JSDH Malovice ve výši 300 000Kč,
jelikož od Ministerstva vnitra ČR jsme na něj dostali již 450 000Kč. Kraj dotaci přiděluje pouze těm, kdo
uspěl u MV ČR.
O další krajskou dotaci jsme požádali v souvislosti s potřebou pořízení dalšího traktoru na sečení trávy.
V loňském roce byl náš, téměř nový traktor, celou sezonu mimo provoz, protože řadu měsíců nebylo
možné zabezpečit náhradní díl z USA. To způsobilo problémy s letní údržbou veřejných prostranství.
Takové situaci se chceme v budoucnosti vyvarovat.
Ing. Václav Pasák

Usnesení
zastupitelstva Obce Malovice
ze dne 8. 12. 2021 č. 6/2021-12-08
Zastupitelstvo:
1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva Obce Malovice ze dne 3.11. 2021 č.5 /2021-11-03.
2. Projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 11 a č.12 rozpočtu Obce Malovice v roce 2021.
3. Projednalo a schvaluje návrh rozpočtu Obce Malovice na rok 2022-dle přílohy. Pověřuje starostu
obce prováděním rozpočtových opatření během roku 2022- u příjmů bez omezení a u výdajů do
výše 50% schváleného objemu rozpočtu výdajů.
4. Projednalo a schvaluje střednědobý rozpočtový výhled na roky 2022-2024 dle přílohy.
5. Projednalo a schvaluje rozpočet DSO Netolicko na rok 2022 a návrh střednědobého rozpočtového
výhledu na roky 2023-2024.
6. 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. 2021
a ukončeny 15. 1. 2022. Inventarizační zpráva bude předložena do 15. 1. 2022.
Zpravodaj Obce Malovice

ročník XIX

číslo 1

leden 2022

7. Projednalo a schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na rok
2022 na nákup techniky k údržbě veřejných prostranství.
8. Projednalo a schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky v řízení o veřejné
zakázce na akci: „Rekonstrukce místní komunikace v k.ú. Krtely“.
S ohledem na výše uvedené hodnocení předmětné veřejné zakázky rozhodl zadavatel, že vítězným
účastníkem výběrového řízení je nabídka s pořadovým číslem 3, dodavatele Strabag a.s., Kačírkova
982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice, IČ: 60838744 s nabídkovou cenou 5 789 902,66,- Kč bez DPH.
Smlouva o dílo bude uzavřena s tímto uchazečem a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy
s tímto uchazečem.
9. Projednalo a neschvaluje prodej pozemku p.č. KN 1529/2 o výměře 862 m2 v k.ú. Podeřiště.
10. Projednalo a neschvaluje žádost o zřízení vodovodní přípojky Malovice 54 a Malovice 55 (Holečkovzastávka ČD).

Liščí stopou
Zima letošního roku byla neobyčejně vrtošivá a nestálá. Panovalo proměnlivé počasí,
poznamenané nestálými výkyvy, moc si to nezadalo s tolik známým aprílem. Jeden, dva dny teplo,
potom sněžení, další den mráz, pak déšť a následující dny se vše zopakovalo. Stačilo, jen aby vítr zatlačil
do nakupených mraků, udusal z nich temné hrady, a už je to tady, buď lilo jako z kropicího vozu, a když
se přitom ochladilo, přidal se sníh a o dokonalých „svinec“ bylo postaráno. Již dlouho jsem nebyl na
obchůzce, přehoupla se polovina ledna, liščí kaňkování vrcholilo a já jen stále sledoval beznadějné
předpovědi počasí.
Až ke konci měsíce konečně přišlo tolik očekávané zlepšení. Vítr se utišil, ochladilo se a hlavně,
co ocení každý nimrod – napadlo tak patnáct centimetrů nového sněhu, který se udržel po celé tyto dny.
Mírně mrzlo, obloha se vyčasila od posledních sněhových mraků. Na takový den jsem čekal po tak
dlouhé pauze v pochůzkách jak na smilování. Rána už jsem nemohl dospat, táhlo mě to do revíru přímo
magickou silou. Po krátké snídani jsem se přistrojil, vzal brokovnici a nerozlučný dalekohled, potichu si to
šinu sněhem kolem bývalé bažantí odchovny směrem k pámelníku u Krčínky. Přitom z povrchu sněhové
pokrývky čtu stopy jak z knihy a zjišťuji, jaké že to druhy zvěře pod ochranou noci se odhodlaly až ke vsi.
Hned za kravínem se křižovala zaječí stopa s liščí, a také řetízky kuních dvojstop byly dobře rozlišitelné.
Srnčích stop tu bylo jak naseto, od Strženého rybníka směrem k pámelníku jsem zahlédl několik tlup,
jak přetahují s místa na místo. Sem tam se na sněhu objevila červená skvrna – káně zde ulovilo
neopatrného hraboše. Poznal jsem to podle otisků pařátů. Zaběhl jsem se ještě podívat do bažantího
zásypu. Předevčírem jsem tu nasypal bažantů a koroptvím zrno, tak uvidím, jestli berou. Svým příchodem
jsem vyplašil několik bažantích slepic a dva vybarvené kohouty. Nechybělo zde ani početné zastoupení
zpěvného ptactva, domácích i polních vrabců, konopek, i skvostů ze severu - rubínově červených hýlů
a mnoho dalších.
Pokračoval jsem dále kolem dvou družstevních stohů slámy. I zde bylo jak naseto množství stop,
od kun, hranostajů, lasiček i lišek. Vím, co je sem láká. Navrstvená sláma se stává úkrytem myšovitých
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hlodavců. A tak šelmičky i draví ptáci mají o potravu postaráno. Za těchto úvah jsem přešel státní silnici
lemující konec pámelníkového porostu. A dále pak jsem zamířil pod bývalý statek Háj, poblíž Velkých
Mlak, kde jsem měl v úmyslu obejít rozlehlý kanál. Ten se stává v době kaňkování lišek jejich rejdištěm.
Cestou ke kanálu jsem zkontroloval i několik skruží v poli a u jedné sesunuté jsem narazil na liščí stopu.
Vedla ke druhé skruži a pak rovnou směrem ke kanálu. Stopa nevedla jako obvykle v jedné čáře, ale tak
nějak divně rozkývaně až opile. Jako když jde z flámu, či z fronty na zlevněného zboží, kde se na ni
nedostalo. Vypadalo to, že se nažrala, zlenivěla a brzy zalehne. Když jsem se přiblížil tak na třicet metrů
ke kanálu, tak od Bořin sem mířila druhá liška, podle stop daleko silnější a rovnou po prvních stopách
přímo do ústí kanálu. Nebylo pochyb – lišák si našel fenu, takže je uvnitř celý pár! Však vstup do roury byl
celý „vymetený“ a ostrý pach mě doslova praštil přes nos. Poodešel jsem a přemýšlím, co dál. Nedaleko
odtud nad stokou stála kazatelna, přednedávnem jsme ji tu vybudovali. Při zpáteční cestě domů
spřádám plán. Počasí je stabilní, mírně mrzlo, nepatrný větřík foukal od západu, večer se sem vrátím na
čekanou. Po letech zkušeností vím, že lišky tu projevují nejvíce aktivity v době kaňkování tak kolem
devatenácté hodiny.
Když se přibližovala určená hodina, připravil jsem si potřebnou výstroj a výzbroj na lov a kvůli
delší cestě jsem zvolil auto. Zaparkoval jsem pod Hájem a s dobrým větrem zamířil ke kazatelně.
Vystoupal jsem po žebříku a pohodlně se usadil. Do tmy zbývala necelá půlhodinka, dny na konci ledna
byly již podstatně delší. Sedím tak zamyšlen a dívám se do neurčita. Z lesa občas dolétlo k mému sluchu
šustění, to srnčí pod okrajovými duby vyhrabávalo žaludy. Dalekohledem občas zapátrám po zasněžené
pláni. U zarostlé meze se krčilo několik koroptviček. Na bělostném pozadí z dálky vypadaly jako kaňky
inkoustu na světlém papíře. Pod kazatelnou něco zašustilo. Spatřil jsem urousaného zajíc, jak se prodíral
podrostem na hraně stoky na pole. Dvěma skoky se ocitnul v poli a předními běhy se pracně dobýval
sněhem k osení, jen sníh od něj odletoval. Když se mu to podařilo, s chutí se pustil do výhonků. Mezitím
se značně zešeřilo, ačkoli na sněhu byla ještě dobrá viditelnost. Občas kolem kazatelny prolétlo
přízračným tichým letem několik sov. Letos jich je poměrně dost vidět. Za jasných nocí při lovech na
černou jsem je často pozoroval při lovu. Usedají na různé vyvýšené body, osamělé stromy, sloupy
elektrického vedení a podobně. Mnohokrát jsem zkoumal, o jakou podčeleď sov tu jde. Na puštíka
obecného, který zde v dutých dubech žije, byli tito ptáci příliš tišší a malí. Až jednou se jeden posadil
přímo nad hlavou, na střechu kryté kazatelny. S naprostou jistotou jsem v něm poznal kalouse ušatého.
Vtom se od kanálu ozvalo liščí zaskolení. Přestal jsem se zajímat o sovy a dalekohledem
„prohmatávám“ okolí. A již vidím tmavý bod nad rourou a ve stoce před ní druhý. Lišky jsou venku!
Připravil jsem si v největší tichosti kulobrok a dívám se po nich. Jedna vyskočila na okraj stoky a pustila se
zasněženou plání k patě stožáru elektrického vedení. Tam se posadila a vydávala chraplavý štěkot. Tak to
je lišák. V nedaleké hájovně jej zaslechli psi a zběsile se rozštěkali. Po chvíli vidím lišku, jak táhne stokou,
v její polovině vyskočila do pole a ztratila se mi na kraji Bořin. Lišák se odmlčel, půlkruhem mě začal
obcházet k nejbližší skruži. To už jsem si ho vedl v puškohledu a zároveň tisknu brokovou spoušť na
rychle se přibližující cíl. Lišák učinil obrovský skok do výšky a snažil se ještě z posledních sil dosáhnout
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skruže. Pak se převalil a mocným stiskem chrupu se zakousl do slabé olše, jež stála opodál, a definitivně
zhasl. Vybíjím pušku a po chvíli jsem slezl z kazatelny a jdu k lišákovi. No byl to tedy kus! Zdvihám jej a ve
svitu baterky si ho prohlížím. Měl krásnou rezavou srst s tmavým pruhem přes hřbet, světlou náprsenku
a jasným kvítkem na špičce oháňky. Mohl mít dobře deseti kilogramů. Vzdal jsem mu všechny myslivecké
pocty a s úspěchem vyrazil na zpáteční cestu. A moje radost byla o to větší, že jsem se dnes,
devětadvacátého ledna před pětatřiceti lety narodil! A tak jsem dostal od patronky lovu Diany krásný
dárek.
Pavel Ivan
Mateřská škola informuje:
Školní rok 2021/2022 jsme zahájili s nástupem 38 dětí.
Letos máme vyšší počet dětí z důvodu velkého zájmu o naší
mateřskou školu. Děti jsou převážně z Malovicka, 1/4 dětí dojíždí
z blízkého okolí. Nové uspořádání školky nám umožňuje provoz
ve dvou třídách a při tak velkém počtu dětí jsou dvě třídy ideální.
Do malé třídy“Sluníček“chodí 15 dětí a je mezi nimi 5 dětí, které
během roku dovrší 3 roky (dvouleté děti). Do velké třídy „ Kluků a
holčiček“ je přijato 23 dětí a mezi nimi je 14 předškoláků
(budoucích školáků).
Mateřská škola v loňském roce slavila 45. narozeniny.
V listopadu 1976 byla školka otevřená a mám radost z toho, že
školka nadále funguje a slouží rodičovské veřejnosti. Za ta léta
prošla mateřská škola ne jednou změnou, v závislosti na
obsazenosti dětmi a provozními náklady na samotnou budovu.
V současné době je školka plně využívaná tak, jako to bylo před
45 lety.
K významné výroční příležitosti byla uspořádaná oslava“ Malovická školička slaví 45. narozeniny“
s kulturním programem. Ve spolupráci s provozovatelem MŠ – Obcí Malovice – p. starostou Ing. Pasákem
a jejími zástupci, jsme zhodnotili kladný vývoj předškolního vzdělávání na Malovicku a jeho využití
v nadcházející léta.
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Při prohlídce výstavy “Jak léta jdou“, jsme zavzpomínali na léta předešlá a ocenili jsme posun
modernizace školky, za který především patří poděkování vedení Obce Malovice a zastupitelstvu obce.
Poslední měsíc roku 2021 - prosinec, jsme zahájili příchodem „Mikuláše, anděla a čertů z Netolic“.
Tentokrát na školní zahradě a rodiče s dětmi si užili společně tuto předvánoční slavnost bez omezení.
Součástí mikulášské nadílky byly sponzorské dary od Obce Malovice a Zeasu Agro Rábín – jablka,
za přispění děkujeme. Před vánočními prázdninami se obě třídy – všechny děti sešly u vánočního
stromku a společně si užívaly hraček od ježíška. Děti si odnášely od ježíška dárečky domů, jak pro sebe,
tak pro rodiče. Milý ježíšku, děkujeme za dárečky. Vánoční prázdniny uběhly jako voda a již všichni na
svátky jen vzpomínáme.

Co nás čeká v nejbližší době?
Výukové programy zaměřené na ekologii, zoologii a zdravovědu, zábavné pořady, exkurze, divadla,
výlety a jiné.
Pro předškoláky – v rámci zápisů do 1. tříd - návštěva ZŠ Vodňany nebo ZŠ Netolice, popřípadě družiny
při ZŠ. Objednaná je „výuka plavání“ – týdenní pravidelné návštěvy plaveckého bazénu v Prachaticích.
Pro rodiče - naplánované akce:
- přednáška ve školce „ Školní zralost“ – příprava na školu p. Mgr. Kačerová, poradkyně PPP Prachatice únor
- tradiční velikonoční tvořivá dílna pod vedením p. učitelky Pazdera Centkové - březen
- den otevřených dveří – prohlídka školky, ku příležitosti zápisu do MŠ - duben
- zápis nových dětí pro škol. rok 2022/2023 do naší mateřské školy – květen
- slavnostní rozloučení s předškoláky, ve spolupráci s Obcí Malovice - červen

Malovická školička přeje Všem v novém roce 2022
hodně zdraví, štěstí, lásky a vzájemného porozumění.
ředitelka MŠ Majerová Hana
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Výlov - Dolní malovický rybník

Mikulášská nadílka v Malovičkách

Zimní idylka v Malovicích
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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 25. 1. 2022.
Redakční rada a tisk: Obec Malovice, Malovice 5, 384 11 Netolice IČ: 00250571 © 2022 OÚ Malovice, web: www.malovice.cz
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