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

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
ačkoliv jarní počasí teprve nyní pořádně začalo, techničtí zaměstnanci obce mají již práce nad hlavu.
Sotva dokončili likvidaci velkoobjemového odpadu, který jste jim naváželi k obecní kolně, začali
s intenzivním sekáním travnatých ploch a zároveň dokončují likvidaci polámaných stromů v našich lesích,
ke kterým došlo koncem zimy při silných větrech. Dopomohla k tomu i skutečnost, že lesy jsou po
kůrovcové kalamitě otevřenější a tudíž málo odolávají větrným poryvům.
Na obecním úřadu probíhají výběrová řízení na zhotovitele plánovaných investičních i neinvestičních
dotací a na dodavatele traktoru na sečení trávy a dopravního automobilu pro JSDH Malovice.
Koncem června plánujeme vítání nových občánků a pasování nejstarších dětí MŠ na školáky.
Během léta nás čeká také příprava komunálních voleb, které jsou vyhlášeny na 23.-24. 9. 2022.
Ing. Václav Pasák
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Usnesení
zastupitelstva Obce Malovice
ze dne 13. 4. 2022 č. 2/2022-04-13
Zastupitelstvo:
1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva Obce Malovice ze dne 23.2. 2022 č.1 /2022-02-23.
2. Projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 2 a 3/2022 rozpočtu Obce Malovice dle přílohy.
3. Projednalo a schvaluje prodeje pozemků p.č.KN 3327/4 o výměře 48 m2 a p.č. KN 3336/9 o výměře
253 m2 v k.ú. Malovice u Netolic. Cena za 1m2 činí 50,- Kč. Náklady spojené s převodem pozemku
hradí kupující, včetně sepsání kupní smlouvy.
4. Projednalo a schvaluje prodej pozemku p.č. KN st. 90 o výměře 100m2 v k.ú. Podeřiště. Cena ve výši
13 990,- Kč bude uhrazena podle Znaleckého posudku č.3327/27/2022 vypracovaného Jiřím
Zahradníkem, Bechyňská 570, 375 01 Týn nad Vltavou. Cena zahrnuje DPH. Náklady spojené
s převodem pozemku hradí kupující, včetně sepsání kupní smlouvy.
5. Projednalo a schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu: „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v Malovicích“. S ohledem na výše uvedené
hodnocení předmětné veřejné zakázky rozhodl zadavatel, že vítězným účastníkem výběrového řízení
je nabídka s pořadovým číslem 1, dodavatele TEMSTAV AB, s.r.o, Písecká 415, 375 01 Týn nad
Vltavou IČ:28146956 s nabídkovou cenou 2 864 605,27 Kč bez DPH. Smlouva o dílo bude
uzavřena s tímto uchazečem a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy s tímto uchazečem.
6. Projednalo a schvaluje výzvu k podání nabídky a zadání výběrového řízení na dodávku na akci:“
Komunální technika Malovice-traktůrek“ a stanovilo výběrovou komisi.
Jmenuje tříčlennou komisi ve složení:
Ing. Jindřich Vaníček
Pavel Kaše
Monika Veselská
7. Projednalo a neschvaluje žádost o prodej listu známek Mikroregionu Chelčicko Lhenického.
8. Projednalo a bere na vědomí strategický dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO
ORP Prachatice“ Zpracováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP
Prachatice II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008598
9. Diskuse: - Komunikace 1/20 x III/12245
-

Změna územního plánu č. 4

-

Stanovení počtu zastupitelů v novém funkčním období – 11 (beze změny)

Vítání občánků a pasování předškoláků se bude konat 24. 6. 2022 od 10:00 hod. v zasedací místnosti
Obce Malovice. Žádost o vítání občánků můžete podat osobně, poštou nebo elektronicky na Obecní
úřad v Malovicích (podatelna@malovice.cz).
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Jaro.
Mám velmi rád přírodu jarní, čas nového života, pupeny se přehánějí v pučení, začíná doba jarních
námluv. Sluneční svit nabývá na intenzitě a likviduje tak poslední útoky zimy. V tuto dobu na samém
prahu jara, nejraději za vlahých večerů se potuluji lesními cestami Velkých Mlak a pak si sednu do nějaké
stěny vysokého lesa sousedícího s pasekou. Tam nasávám všechny vůně a aroma, co les nabízí. Plíce se
radují ze svěžího vzduchu a syrové vůně probouzející se země. A jako by se nějaký neviditelný dirigent
chopil taktovky a rozpohyboval tak přírodní orchestr. Úvodní melodii vyzpívá drozd, záhy se připojí černý
kos a z přítmí houštin jim odpovídá drobná červenka. A mnohohlasný chorál pěnkav, zvonků, strnadů
a jiných občas přeruší pomyslné bicí nástroje datlů, strakapoudů a žlun. Když se na obloze objeví první
hvězdička, to je výzva pro dalšího zvěstovatele jara, poutníka soumraku, tajemnou sluku. Její letecké
umění nad pasekami provázeném kvorr – psst mi vždy bere dech. To už si říkám, že opravdu začalo jaro.
A když se na les začne pomalu spouštět opona šera, s nástupem večera postupně umlkají hlasy těch
největších denních vytrvalců, přichází čas pro skutečného vládce noci, mocného výra. Jeho duté hluboké
houkání ovládne to lesní jeviště až do pokročilých pozdních hodin. A z mlakovské hráze z porostu
letitých dubů a lip, jakoby mu odpovídal svou kaskádou trylkovitého houkání puštík… Plný dojmů
opouštím paseku poblíž hlavní aleje a loučím se se všemi obyvateli jarního lesa.

Léto.
Stejně tak obdivuji a miluji léto, čas syté zeleně a síly. Dlouhé dny a krátké noci mají své neopakovatelné
kouzlo. A tak často, když jsem měl volno, zůstával jsem i přes noc v lese a zažíval neskutečně nádherné
chvíle. Nejraději jsem sedával na kazatelně ve stěně porostu, proti rybníku Jezero. A sotva první ranní
paprsek rozčíslo odcházející šero jako nebeský zlatý meč, život v mém okolí začal pulsovat nebývalou
měrou. V korunách letitých dubů vítá den jako první svým dydlio – dydlio, sameček exotické žluvy hajní.
Je to první posel raného léta. Z rákosin Jezera, podobajících se na dálku obrovskému kartáči ozářeném
ranním sluncem, se jak na povel vylinula směsice zpěvů a zvuků vodního ptactva – od chraplavého zpěvu
rákosníků velkých, přes slyšitelné kip – kip lysek černých, káchání divokých kachen všech možných druhů,
kýhání divokých husí, povyk racků a rybáků až po drsné skřeky volavek a tajemný hlas bukače velkého.
A jako vzdušná stráž krouží nad rybníkem silueta dravce motáka pochopa. Ani život v probouzejícím
se lese nezůstává pozadu. Jako když rozhrne oponu, vyráží na paši několik srnců a srn se svými
strakatými dětmi. Zatím co dospělé kusy se intenzivně paství, srnčata se snaží přisát ke strukům svých
matek. Při troše štěstí zahlédnu v louce urousanou kmotru lišku lovící myši. Několik zajíců se raději drží
v povzdálí. Občas s majestátností orla proletí lesní káně a jako hloubkový letec se mihne krajem lesa
velký šedý jestřáb. Země je prosycena vůní života na vrcholu sil. Slézám z kazatelny a jdu se ještě projít
po lese. Tady mne ovane lehký větřík provoněný aromatem dozrávajících malin. A oči zajásají nad
zářivými koly lesních jahod a jejich omamná silná vůně proniká až do mého nitra. Díky ti letní přírodo,
i mně zahříváš svou radostí!

Podzim.
Je i krásný podzim, období kdy všechno pomalu začíná usínat po překotném letním shonu. Člověka
až jímá stesk z toho pomalého uvadání. Vysoko na obloze plují letící klíny divokých husí, v dáli mizí hejna
havranů a racků. Vlaštovky a jiřičky obsadí desítky metrů elektrických drátů a šveholí – to se loučí
s rodným krajem. Touto dobou se velmi rád potuluji lesem a zhluboka vdechuji vůni podhoubí. A šustění
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opadávajícího listí dokresluje tuto zádumčivou posmutnělou atmosféru. Příroda hýří pestrými barvami
pomalého odcházení. Připadá mi to, jako kdyby ještě naposledy před zimním spánkem chtěla ukázat
svojí pestrost a kouzlo. V doubravách a smrkových mlazinách se krčí první hřiby a v porostech osik a bříz
září červeň klobouků křemenáčů a v jejich blízkosti jim nenápadně sekundují hnědaví kozáci. A oranžová
kola lišek rozjásají jinak monotónnost okolního lesa. Mezi tím vším jako červené karkulky v puntíkovaných
sukních se vyjímají malebné mochomůrky. Sem tam se v doubí ozve občasné klepnutí. To zralé žaludy
padají do lůna země a stávají se vítanou potravou pro divočáky. A tak obcházím tyto porosty a zjišťuji
aktivity a pohyb černých rytířů podle rozorané země a otěrů na kmenech stromů. Pole v okolí jsou již
dávno sklizená a syrová vůně zorané země vydechuje cáry podzimních mlh vstříc obloze. Pak najednou
všechno utichne a první mrazík, hlas nastupující zimy už potahuje kaluže tenoučkým ledem.

Zima.
Nastala zima, padá sníh. Mráz poutá nemilosrdně zemi do svých ledových okovů. Pro mně jako
vášnivého myslivce a hlavně ochránce přírody je to výzva, právě teď musím podat strádající zvěři
pomocnou ruku tím, že naplním krmelce senem, zrním a solí a bažantí zásypy obilným zadeňkem. První
sníh mne přímo magickou silou táhne ven do honitby, neboť mi rovněž prozradí, jaké že druhy zvěře
se tu zdržují. Jak nádherná zima je v lese! Po stromech a keřích podušky sněhu. Na zemi je bílý povlak
porušen hieroglyfy šlépějí srnčího, zajíců, lišek kun i divokých prasat. Od plané hrušně k dubu vede
řetízek stop spěchající veverky. Na nízkém smrčku se zahoupaly větvičky a spadal sníh. To skupinka hýlů,
skvostů ze severu odtáhla za potravou ke krmelci. Tam je živo. Zvěř tam ukájí hlad i zpěvní ptáčci
se přilétli přiživit. Odcházím nerušíc hody zvířat... Svoji romantiku a kouzlo skýtají jasné zimní dny, kdy
bělostným sněhem obalené stromy se tyčí proti modrému blankytu oblohy jako věže ledové katedrály
lemované svatozáří nízko putujícího slunečního kotouče nad obzorem. A což potom měsíční večery
a noci strávené v lese při lovu černé zvěře a lišek! To mne neodradí ani mráz, postupně zalézající do
všech částí těla. Když se mi potom podaří něco ulovit, nikdy nezapomenu našemu stříbřitému
vesmírnému sousedovi poděkovat….
Pavel Ivan

Švestkový dvůr Malovice
4. 6. 16:00 Kozí kraviny, Barbora Látalová a Tereza Říčanová
(představení pro děti, TANEC PRAHA)
11. 6. 19:00 Mechanics of Dostance, Máté Mészáros
(představení pro dospělé, TANEC PRAHA)
18. 6. 19:00 Treatment of Remembering, POCKETART / Sabina Bočková, Johana Pocková,
Inga Zotov-Mikshina
(představení pro dospělé, TANEC PRAHA)
19. - 21. 8. Druhý ročník Rodinného festivalu na Švestkovém Dvoře
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Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 2022
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu se budou konat v pátek 23. září 2022 a v sobotu 24. září
2022. Druhé kolo voleb do Senátu se bude konat v pátek 30. září 2022 a v sobotu 1. října 2022.
Kandidátní listiny do zastupitelstev obcí podávají strany registračnímu úřadu nejpozději 66 dnů
přede dnem voleb, tj. do úterý 19. července 2022 do 16:00 hodin na Městském úřadu v
Netolicích.
Seznamy delegovaných členů okrskových volebních komisí od volebních stran se odevzdávají
nejpozději do středy 24. srpna 2022 do 16:00 hodin.
S případnými dotazy ohledně voleb se můžete obracet osobně nebo telefonicky:
Monika Veselská, obec@malovice, 388324065, 775324065
Voličské průkazy:
▪ Pro volby do zastupitelstev obcí se voličské průkazy nevydávají.
▪

Voličský průkaz pro volby do Senátu Parlamentu ČR se vydává pouze voličům zapsaným
ve stálém seznamu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, popřípadě voličům
zapsaným ve zvláštním seznamu, které vedou zastupitelské úřady. Volič může požádat o
vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u toho, kdo stálý nebo
zvláštní seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu
(tj. 21.9.2022) nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj.
16.9.2022) tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede, o osobně učiněné žádosti
se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve
15 dnů přede dnem voleb (tj. 8.9.2022) předá osobně voliči nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského
průkazu, anebo jej voliči zašle. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního
seznamu ve dnech voleb do Senátu ve volebním obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a
v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě v jakémkoli
volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li o
voliče, který nebydlí na území České republiky.
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Co do kanalizace nepatří, aneb kanalizace není odpadkový koš

Každá lidská bytost by se měla řídit nějakými pravidly. Je tedy nutné se zamyslet, jaká pravidla platí pro
vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace. Kanalizace není odpadní nádoba pro věci, které již
nepotřebujeme. Kanalizace je soustava trubních rozvodů a dalších zařízení sloužících k odvádění
odpadních vod z našich domácností. Kanalizace je určena k odvádění odpadních vod, tj. vody mírně
znečištěné během denní hygieny, užívání toalety, úklidu, praní, mytí nádobí.
Co do kanalizace běžného provozu domácnosti nepatří a je zákonem zakázáno do ní vypouštět:
-biologický odpad – zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů
-tuky – fritovací a ostatní oleje z domácnosti
-veškeré hygienické potřeby – dětské pleny, vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby, vatové
tyčinky a jiné čistící textilní materiály
-chemikálie pro běžný hrubý domácí úklid v koncentrované podobě a další nebezpečné látky – ropné
látky, louhy, kyseliny, ředidla, motorové oleje
-nespotřebovaná léčiva
Do stokové sítě dále nepatří následující látky:
-látky radioaktivní, infekční a karcinogenní
-jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy, průmyslová a statková hnojiva, silážní šťávy
-omamné, hořlavé a ropné látky
-biologicky rozložitelné tenzidy
-organická rozpouštědla
-látky způsobující změnu barvy vody
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-látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky
Všechny tyto věci ohrožují samotné fungování kanalizačního systému a čistíren odpadních vod. Zbytky
v kanalizaci podporují život různých živočichů. Odpad z kuchyní zanáší kanalizaci usazenými pevnými
látkami, na které se váží zejména tuky, což může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních
přípojek až po jejich úplné zacpání. Plastové části z hygienických potřeb, které nepodléhají rozkladu,
zase mohou zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Čerpadlům také vadí vhazování
vláknitých materiálů do kanalizace (kousky vaty, hadry, apod.) Poničená kanalizační čerpadla, ucpané
potrubí a tuny obtížně rozložitelného odpadu zatěžujícího životní prostředí. To mohou způsobit zdánlivě
nevinně vyhlížející vlhčené ubrousky. Zejména tehdy, pokud na místo v koši končí v útrobách toalet.
Nejrůznější typy vlhčených ubrousků určených pro osobní hygienu, nebo snadný úklid, přestože si mnozí
myslí opak, se ve vodě nerozpustí. Na rozdíl od toaletního papíru jsou totiž vyráběny z netkané celulózy
s dlouhými vlákny, částečně i z plastů.
Ty se pak namotávají na oběžná kola čerpadel a způsobují jejich ucpávání, případně se dostávají mezi
oběžné kolo a hydraulickou skříň s následkem poškození ucpávky, zatečením do rotoru a zničení
pohonného elektromotoru. Provoz čistírny odpadních vod může také výrazně zkomplikovat řada
chemických a nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné, a mají negativní vliv
na biologické procesy při čištění odpadních vody.
Pokud dojde k závažnému ohrožení kvality odpadních vod, je původce havárie povinen učinit veškerá
opatření k odstranění závady a to na vlastní náklady. Původce havárie je právně odpovědný za znečištění
kanalizace, za ohrožení celkového chodu ČOV, za což mu hrozí sankce.
Žádáme občany o dodržování těchto pravidel !!!

Monika Veselská

Odpad a kontejnery
Pokud chceme třídit odpad a již jsme se třídit celkem naučili, tedy snad většina našich obyvatel, tak
prosíme, v případě nepříznivého počasí jako je vítr a déšť ho ponechat doma. Ušetříte tím velmi práci
našich zaměstnanců a také spoluobčanů, kteří nejsou lhostejní ke svému životnímu prostředí a pak vše
sbírají po obci.
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Takže pro ty, kteří stále nepochopili, že jednotlivé kontejnery, které jsou označené jako PAPÍR, PLAST,
SKLO patří k těmto komoditám a do nich nic jiného nepatří!!! A hlavně do kontejneru a ne vedle či za
kontejner. To samé platí pro velkoobjemové kontejnery na KOV a BIOODPAD.
Monika Veselská

Stolní tenisté SK Martyna Malovice bojují již několik let v krajské soutěži.
V právě odehraném ročníku obsadili 7.místo. V dubnu se zúčastnili hráči Martyny
turnaje v Netolicích, na kterém startovalo 26 hráčů. Ve čtyřhře vyhrála naše dvojice
Otakar Kolář a Marek Krotký.
Jednotlivce ovládl Krotký a Kolář skončil na 3 místě. Těšíme se na další sezónu
a děkujeme Obci Malovice za podporu. Hráči SK Martyna Malovice.

Zpravodaj Obce Malovice

ročník XIX

Zpravodaj Obce Malovice

číslo 2

květen 2022

ročník XIX

Dětské maškarní odpoledne v KD Krtely

Dětské maškarní odpoledne v KD Malovičky

Maškarní zábava v KD Malovičky
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Stavění máje v Malovičkách

Stavění máje v Krtelích
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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 10. 5. 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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