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

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
léto se již chýlí ke konci a my vyhodnocujeme, co se nám letos podařilo a co ne. Uspěli jsme s žádostmi
na pořízení nového obecního traktoru na sečení trávy a na pořízení nového dopravního automobilu pro
hasiče v Malovicích. S našimi žádostmi o dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na vybudování
komunikace a chodníku v Krtelích a na rekonstrukci víceúčelového hřiště v Malovicích jsme skončili mezi
náhradníky. Vláda na tyto dotace vyčlenila tak málo

nančních prostředků, že se dostalo pouze na

každou pátou žádost. Jelikož je vypsaná nová výzva na stejné projekty, podáme nové žádosti, ale opět je
zde žalostně málo vyčleněných peněz.
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Nové, podstatně úspornější veřejné osvětlení, které jsme nedávno nainstalovali v Malovičkách
a v Podeřištích, nám ušetří peníze při stále stoupajících cenách elektrické energie. V Malovicích jsme
opravili kapličku a zavedli zde elektrické zvonění. Po celé obci jsme doplnili herní prvky pro děti
a v Malovicích instalovali cvičící prvky pro děti i dospělé. Další budou v Krtelích, Rábíně a v Malovičkách.
Státní pozemkový úřad dokončil revitalizaci potoka v Malovicích a nyní buduje komunikaci od Horního
malovického rybníka k Nové hospodě. Další plánované akce na Hradišti byly zatím odsunuty z důvodu
nejasnosti o přidělení nancí na tyto projekty z Ministerstva zemědělství ČR.
V měsíci červnu nás zasáhly dílčí povodně, na jejichž likvidaci se podíleli hasiči především z Podeřišť,
ale i z Malovic a Krtel. Myslím, že zejména v Podeřištích byla situace zvládnuta velice dobře.
Tento měsíc nás čekají komunální volby, a tak budete moci rozhodnout, kdo se bude o obec starat příští
čtyři roky. Já osobně již nemám ambice pokračovat ve funkci starosty, ale pokud budu zvolen
do zastupitelstva, tak rád příštímu starostovi v jeho nové pozici pomůžu. V každém případě doufám,
že se již nevrátí staré pořádky, kdy obec sloužila jako penězovod pro někoho, kdo zde ani nebydlel
a na tom se podílela i část tehdejších zastupitelů. Důsledkem bylo, že dluh obce byl v roce 2014 ve výši
12,5 mil. Kč.
Ing. Václav Pasák

Usnesení
zastupitelstva Obce Malovice
ze dne 3. 8. 2022 č. 4/2022-08-03
Zastupitelstvo:
1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva Obce Malovice ze dne 9.5. 2022 č.3 /2022-05-09.
2. Projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č.5,6 /2022 rozpočtu Obce Malovice v roce 2022.
3. Projednalo a schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu: „Obec Malovice-nový DA“ pro JSDH Malovice. S ohledem na výše uvedené
hodnocení předmětné veřejné zakázky rozhodl zadavatel, že vítězným uchazečem výběrového řízení
je nabídka s pořadovým číslem 1, dodavatele Vesta Auto Corson s.r.o., Mělnická 584/10, Praha 5Malá Strana 150 00, IČ:27120457 s nabídkovou cenou
1 026798,- bez DPH. Smlouva o dílo bude uzavřena s tímto uchazečem a pověřuje starostu obce
k uzavření smlouvy s tímto uchazečem.
4. Projednalo a schvaluje prodej pozemků p.č. KN 3336/11 o výměře 189m2 a p.č. KN 3327/6
o výměře 48 m2 v k.ú. Malovice u Netolic. Cena za 1m2 činí 50,- Kč. Náklady spojené s převodem
pozemku hradí kupující, včetně sepsání kupní smlouvy.
5. Projednalo a schvaluje prodej pozemků p.č. KN 3336/13 o výměře 167 m2 a p.č. KN 3327/8
o výměře 48 m2 v k.ú. Malovice u Netolic. Cena za 1m2 činí 50,- Kč. Náklady spojené s převodem
pozemku hradí kupující, včetně sepsání kupní smlouvy.
6. Projednalo a neschvaluje prodej pozemku p.č. KN 3336/16 o výměře 158 m2 v k.ú. Malovice
u Netolic.
7. Projednalo a neschvaluje prodej pozemku p.č. KN 3336/13 o výměře 167 m2 v k.ú. Malovice
u Netolic.
8. Projednalo a neschvaluje prodej pozemku p.č. KN 222/13 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Krtely.
9. Diskuse.
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Informace pro voliče
Volby do zastupitelstev obcí
První den voleb – v pátek 23. 9. 2022 proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin,
druhý den voleb – v sobotu 24. 9. 2022 se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Sčítání hlasů proběhne v sobotu 24. 9. 2022 ihned po uzavření volební místnosti.
KDO MŮŽE VOLIT:
Právo volit do zastupitelstva obce má občan za předpokladu, že jde o státního občana České republiky,
který alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této
obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu (EU), který alespoň druhý den
voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k pobytu a jemuž právo volit
přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce
mezinárodních úmluv.
Tuto skutečnost prokáže každý volič ve volební místnosti předložením platného dokladu totožnosti
(občanský průkaz nebo cestovní pas, cizinci předloží průkaz o povolení pobytu).
VOLIČSKÉ PRŮKAZY:
Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí NEVYDÁVAJÍ. Volič hlasuje ve volebním okrsku, kde
je zapsán ve stálém seznamu voličů.
VOLBY V ZAHRANIČÍ:
Při volbách do zastupitelstva obce není možné hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí. Volič
hlasuje pouze ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.
VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY:
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební
schránkou můžete zasílat na e-mail:obec@malovice.cz nebo na tel.: 775 324065, (jméno, příjmení voliče,
adresa trvalého pobytu, tel. kontakt na voliče).
Volby do Senátu Parlamentu ČR
Termín voleb do Senátu Parlamentu ČR byl prezidentem republiky vyhlášen na:
pátek 23. září 2022 (14 - 22 h) a sobota 24. září 2022 (8 - 14 h)
Případné II. kolo voleb se uskuteční následující týden pátek 30. září 2022 (14 - 22 h) a sobota 1. října
2022 (8 - 14 h).
Voličské průkazy:
Žádost o voličský průkaz
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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Hornosněženský jelen
Jednoho teplého zářijového odpoledne, když jsem se vracel z obchůzky, abych vysledoval
pohyb černé na kalištích v lokalitě Velkých Mlak, zazvonil mi v náprsní kapse telefon. Zvedám jej a na
druhé straně se ozval hlas mého šumavského kamaráda Míry: „Ahoj Pavle, jeleni začali navštěvovat otavy
kolem Sněžné, tak jestli můžeš, čekám tě tuto středu na sedmnáctou hodinu. Dáme rychlou kávu a pak
vyrazíme Šance, že budeš lovit, je veliká.“ „Samozřejmě, že přijedu, vše ostatní jde stranou, budu se těšit.“
Po krátké debatě se loučíme a pro mě v tuto chvíli existoval jen král lesa – vytoužený jelen.
Konečně přišla tolik očekávaná polovina týdne a já po návratu ze zaměstnání začal horečně
s přípravou na cestu. Odmastit zbraň, připravit náboje, dalekohled, vhodné oblečení a obutí a také
bedničku dobrých jablek pro Mírovu rodinu, bylo dílem chvilky. Už jsem se jen viděl v objetí nádherných
hornosněženských hvozdů. Když jsem měl vše sbaleno, ještě volám manželce do práce, že vyjíždím
a ženu fabii vstříc šumavským horám. Venku vládlo docela teplé počasí, občas mi přes čelní sklo
zaklepalo pár kapiček z menších přeháněk. Projel jsem Prachatice a již stoupám po serpentinách vzhůru
k Libínskému Sedlu. Vrchol hory s rozhlednou se částečně ztrácel v mracích, a i tu občas zamžilo. Libín
zůstal daleko za mnou a před Blažejovicemi mě zastihla objížďka z důvodu rekonstrukce tamního mostu,
a tak jsem pokračoval zadem přes les na Volary kolem Mlynářovic. Zde na mě dýchla atmosféra
nefalšované šumavské přírody s masivem Bobíku v pozadí. Zastavuji auto, vystoupil jsem a zhluboka
nasávám svěží vzduch prosycený všemi možnými vůněmi horského lesa. A majestátný Bobík se svými
1264 metry nad mořem jako by vévodil tomuto okolí. Když jsem se pokochal krásami zdejšího lesa, tak
opět usedám za volant. Ještě pár minut svižné jízdy a již vjíždím do Volar v pozadí s Horní Sněžnou
obklopenou mlžným oparem. Na Lenoru, kde bydlel Míra, mi zbývalo nějakých osm kilometrů.
Překonat je bylo dílem chvilky. Železniční přejezd mi zaklepal pod koly a již parkuji auto pod
svahem, nad nímž se vypínal Mírův úhledný dům s nepřehlédnutelnou béžovou fasádou. Míra už stál
u garáže, vzal jsem bedničku jablek a jedním dechem vybíhám kopeček. Potřásli jsme si pravicemi. „Pojď
dál, něco pojíme, dáme kávu a za půl hodiny vyrazíme,“ dodává kamarád. A potom, za družné debaty,
samozřejmě na lovecké téma, si pochutnáváme na voňavé jelení klobáse s čerstvým šumavským
chlebem. „Kde máš zbytek rodiny,“ ptám se. „Jana je ještě v obchodě, holky jsou v práci a Mirek je
u babičky ve Volarech,“ odpověděl. Vůně klobásky přilákala na můj klín temperamentního trpasličího
jezevčíka Nikiho, a tak jsem mu dal také „vzorek“. Jen se olizoval a toužebně se mi díval do očí. V jeho psí
řeči to znamenalo: „je to dobré, chci ještě.“ Míra ho okřikl. „Dopřej mu také něco lepšího,“ odpovídám.
Když jsme se posilnili, Míra se šel pomalu připravovat a já si tu chvilku ukrátil prohlídkou jeleních trofejí,
jež zdobily chodbu a schodiště. „Tamten silný osmerák vpravo je hrdina z mé knížky – Myslivci ze Šumavy.
Jeho příběh se jmenuje Mírův jelen,“ volal na mě s vedlejší místnosti. Tak, jsme hotovi a vyjíždíme.
„Pojeďme s oběma auty, ty si necháš své pod lesem a nahoru pojedeme s mým esúvéčkem.“
Když jsme dorazili na místo určení, překládám svoji výzbroj do terénní Hondy a již stoupáme
úzkými lesními cestami Horní Sněžné. Pak jsme odbočili na jednu z nesčetných přibližovacích linek,
a poté zůstali stát na malém rozcestí. Opět drobně zapršelo, spřádáme plány ohledně nejvhodnější
strategie. „Jsou dvě možnosti, buď půjdeme do cípu březiny vklíněné do louky, nebo na krytý žebříkový
posed o sto metrů dál, je to na tobě,“ dává mi na vybranou můj doprovod. Po krátkém zapřemýšlení jsem
zvolil posed, a tak jsme po necelých dvou stech metrech stanuli na typické horské louce porostlé
náletovými břízami, keřovitými vrbami a skupinkami smrčků, kde stála zastřešená vysoká sedačka. Vylezli
jsme nahoru, pohodlně se uvelebili a oddávali se kouzelné atmosféře tohoto prostředí. Netrvalo dlouho
a z náletových skupin k nám vytáhl na pastvu srnec. Prohlížíme jej dalekohledy – byl to průměrný, slabší
šesterák ve druhé věkové třídě. Občas se ztrácel v porostu a přecházel z místa na místo, jako by hledal
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lepší sousto. Vtom se z vojenského prostoru od Arnoštova ozval zvuk motoru vrtulníku provázený
střelbou z rychlopalného kanónu. Na chvíli klid a pak znovu. „Nepřekazí nám to čekanou?“ táži se Míry.
„Bez obav,“ odpovídá. „Tady je na to zvěř zvyklá, už to tu trvá týden, naši vojáci tu mají společné cvičení
s americkou a belgickou armádou.“ Rachot po půlhodině utichl a my jsme se opět oddávali tiché
zádumčivosti tohoto revíru.
Obloha se pomalu vyčistila od zbytků oblačnosti a jemný vánek nás hladil po tvářích a obdarovával nás
vůněmi nastupujícího podzimu. Skupinka křivek obecných přitáhla do stěny lesa a za neustálého kip – kip
– kip se pustila do kontroly smrkových větví se šiškami. Hledaly patrně něco na zub. Od hranic
s vojenskými lesy jsem zaregistroval přelet velkého dravce. S naprostou jistotou jsem v něm poznal orla
křiklavého, typického, ač vzácnějšího obyvatele horských lesů. Vzpomínám na tyto zajímavé dravce ze
svých školních lesnických let, kdy jsme je jezdívali fotografovat společně s čápy černými a datlíky
tříprstými do lesů v okolí Volar, kde hnízdili. Vpravo od nás to zašustilo a dva zajíci vyhopkali z podrostu
na pastvu. A ještě znovu další, a tak jsme měli pod posedem čtyři šumavské zajíce jako nápravy, jak ve
smíchu říkám Mírovi. Zabráni do pozorování matějů jsme ani nepostřehli, jak z levé strany náletových bříz
vytáhl kus vysoké. „Jelen,“ špitl můj doprovod. Dobrá první věková nerovný osmerák, shodujeme se oba
s dalekohledy na očích. „Kdybychom šli k těm břízám, tak jsme lovili,“ konstatuje Míra. „Od nás byl v tuto
chvíli na dobrých tři sta metrů. Teď už to musíme nechat na přízni Dany a sv. Huberta,“ šeptám. Doslova
jsme špikovali jelena pohledem dalekohledů, až se nám ztratil ve skupince smrčků roztroušených po
prostoru. V duchu prosím Dianu a sv. Huberta, aby nám zůstali nakloněni a dopřáli úlovek.
Uplynulo dalších dobrých čtyřicet minut, když tu vpředu mezi vrbovými keři na nás vykoukla
jelení hlava a za ní se pomalu vysoukal celý jelen tak na vzdálenost do dvou set metrů a začal se popásat,
popocházejíc ke skupince smrčků. „Připrav se,“ špitl můj doprovod. „Až bude na široko, zastavím ti ho
a hned střílej, než se nám ztratí, je průběrný,“ dodává. Kupodivu mě vůbec nezachvátila obvyklá lovecká
horečka, až se sám sobě divím. V naprostém klidu podkládám levou dlaní kulobrok a opírám jej
o hrazení posedu. Odjistil jsem a natahuji napínáček a v momentě mám v puškohledu siluetu
mohutného zvířete se záměrným křížem na komoře. Míra houknul, jelen se zastavil a já se lehce dotkl
spouště. Třeskla ostrá rána a jedenácti gramová kule 7x65R dosáhla svého cíle. Jelen se zvrátil hlavou
s parožím na záda a přepadl vzad a snažil se opět vstát. Rychle přebíjím a beru ho zpět do optiky. „Jestli
vstane, střílej druhou,“ vyhrkne Míra. Jen to dořekl, tak se jelen zvrátil a s větrníkem proti obloze
de nitivně zhasl. Objímáme se a po deseti nekonečných minutách slézáme dolů.
Směrem k nástřelu krokuji vzdálenost a pak se shodujeme na dobrých stosedmdesáti metrech.
Klesám vedle zhasnutého krále horského lesa a beru do rukou jeho hlavu s tmavým parožím
nepravidelného osmeráka. Velmi dobrá trofej s parožím ve vrcholových partiích směřujících k sobě.
„Rána jako z učebnice,“ chválil mě můj doprovod. „Přesná komora.“ A v tu chvíli se mě zmocnila taková
třesavka, promísená vlnou obrovské radosti, že jsem jen s obtížemi vložil ulovenému kusu do svíráku
poslední hryz a převzal úlovek za klobouk. Míra mi přeje upřímně Lovu zdar a pak oba mlčky stojíme
s klobouky na hrudi a vzdáváme hold ulovenému jelenovi. „Tak jste mě vyslyšeli, Diano a sv. Huberte,
a já vám moc děkuji za tento pro mě vzácný úlovek. A také tobě tam nahoru, můj táto, že jsi na mě
dohlédl, abych udělal dobře.“ Ještě ťukám do mobilu číslo mé manželky. Bere to hneda odpovídá, že
měla tušení, že dnes ulovím. „Tak za dvě hodinky budu doma,“ loučím se s ní. Provedli jsme malý vývrh a
úlovek s několika přestávkami dotáhli na cestu. Míra ještě zavolal kolegovi Pepíkovi, který pak přijel
s velkou károu a mladým členem Martinem. Oba mi přejí Lovu zdar a již pod pláštíkem tmy jsme se
vyfotili s jelenem na památku a ulovený kus jsme odvezli do Volar ke kolegovi Zdeňkovi do chladícího
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zařízení. Rovněž mi přeje Lovu zdar a po družné debatě se se všemi loučím, poděkoval jsem za vše
a potom s velkou radostí a s trofejí zamířím k domovu.
Když po novém roce po tradiční naháňce skončila doba lovu vysoké, dohodli jsme se s Mírou, že
se ještě sejdeme na Sněžné, abychom se společně rozloučili s loveckou sezónou. Než jsem vyjel, zastavil
jsem se v mých milovaných Mlakách, kde jsem ulomil dubovou větvičku na svém vnadišti na černou a tu
jako vyjádření díků a pozdrav z naší honitby převezl na Horní Sněžnou. Tam jsem ji uložil na místě, kde
mého šumavského jelena opustily síly a ještě jednou s kloboukem na hrudi za vše poděkoval tomuto
nádhernému revíru.
Pavel Ivan

„My v tom Jihočechy nenecháme II“
Dne 15.8.2022 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje dotační program „My v tom Jihočechy
nenecháme“
Týká se to 3 skupin:
Podpora rodin s dětmi do 3 let věku a rodin s dětmi do 8 let věku, pokud pobírají příspěvek na
péči (Více zde: tel. 386 720 397 a mail: podpora-dp2@kraj-jihocesky.cz).
2.
Podpora rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19 let zaměřená na školní a mimoškolní aktivity dětí a
mládeže (Více zde: tel. 386 720 149 a mail: podpora-dp1@kraj-jihocesky.cz)
3.
Podpora pro poživatele starobního a invalidního důchodu (Více zde: tel. 386 720 397 a mail:
podpora-dp2@kraj-jihocesky.cz).
Zájemci o podporu doloží obci vyplněný formulář „žádost o podporu“ včetně povinných příloh.
1.

Více naleznete:
https://myvtomjihocechynenechame.cz/

Žádost o jednorázový příspěvek na dítě
Od 15.8.2022 je možno zažádat prostřednictvím služby CZECHPOINT o jednorázový příspěvek
na dítě 5000 Kč na Obecním úřadě v Malovicích.
Je nutné doložit:
1.
2.
3.

občanský průkaz (jiný akceptovat. průkaz)
rodná čísla dětí a partnera ve společné domácnosti
v případě pěstounů se dokládá rozhodnutí soudu o tom, že má dítě svěřené do péče.

https://www.mpsv.cz/jednorazovy-prispevek-na-dite
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Mateřská škola Malovice informuje:
Uplynul čas prázdnin, dovolených a začíná školní rok
2022/2023. Do školky je přihlášeno a zapsáno 38 dětí, což je
stejný počet jako v loňském roce.
Bylo mi potěšením u zápisu potkat tolik zájemců (16) o naší
školku, převážně z Malovic a obcí Malovicka. Nejvíce nově
přihlášených dětí bude dojíždět z nedalekých Krtel. V letošním
školním roce bude navštěvovat malou třídu „Sluníček“ 16 dětí
a velkou třídu „Kluků a holčiček“ 22 dětí.
Konec školního roku 2021/2022 byl plně nabytý akcemi pro
naše děti:
Velká třída absolvovala kurz plavání v Prachaticích. Děti měly
možnost navštívit 7 lekcí plavání. Ohodnocením bylo plno
zážitků a vysvědčení.

„Školní výlet“se uskutečnil do Vodňan. Navštívili jsme Muzeum rybářství a akvária při Rybářské škole.
Prošli jsme si naučnou stezku čápa Vodňana a výlet zakončili na náměstí, kde jsme si dali za odměnu
zmrzlinu.
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„Loučení s předškoláky“- slavnostní pasování budoucích školáků p. starostou Obce Malovice
V. Pasákem. Naší mateřskou školu absolvovalo 11 předškolních dětí, které odchází do základních škol
(Netolice - 3, Vodňany - 5, České Budějovice - 2, Ktiš - 1).
Školákům: Štěpánce V., Natálce Š., Tobíkovi M., Lindě L., Daníkovi K., Klárce K., Ondrovi K., Vládíkovi J.,
Matějovi J., Peťovi H. a Rosťovi H., přejeme mnoho úspěchů v základní škole.
ředitelka MŠ Majerová Hana

Školní závěrečné foto všech dětí – třídy „Sluníček“ a třídy „Kluků a holčiček“ spolu s p. učitelkami.
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Oznámení občanům
Velkoobjemový odpad bude možno odevzdat v obci Malovice – u obecní kolny celý měsíc září.
Termíny pro shromažďování odpadu jsou po celý měsíc od 1.9. do 30.9. 2022.

Upozorňujeme občany, že naši zaměstnanci nejsou stěhovací a likvidační rmou pro vyklízení
nemovitostí a pokud v minulosti k podobným případům docházelo, tak jen z dobré vůle a po vzájemné
dohodě. Od podnikatelských subjektů nejsme povinni odebrat odpad z jejich podnikatelské činnosti.
Velkoobjemový odpad
-nábytek
-sanita
- koberce, linoleum
- rámy oken a dveří
- objemný elektroodpad
Pneumatiky (bez disků) a autobaterie - Pneumatiky od podnikatelských subjektů neodebíráme.
Stavební suť sem také nepatří, není velkoobjemovým odpadem, ale odpadem stavebním. Azbest
a eternit jsou nebezpečným odpadem. Tyto odpady ukládejte přímo na skládce RUMPOLD ve
Vodňanech.

fi
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Malovičky CUP 9.7. 2022

SDH Malovice na slavnostních žehnání DA 14/1 a přístavbě zbrojnice v Hundingu

Zpravodaj Obce Malovice

září 2022

ročník XIX

číslo 3

září 2022

Příměstské tábory v létě 2022 pod názvem 112 a Há2Ó.
Od premiéry našich příměstských táborů v roce 2019 uplynuly již 4 roky. A teď trochu v číslech: rok 2019
-35 dětí, 2020- 53 děti, rok 2021 - 54 a 2022 – 66 dětí a to je vážně senzační úspěch.
Příměstské tábory byly opětovně realizovány z projektu Příměstské tábory MAS Rozkvět II. podpořeného
z výzvy MAS Rozkvět z OPZ: Prorodinná opatření a mimoškolní aktivity IV.
číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016092 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 a podporu paní Monice Hůrské a Bc. Janě
Fakenbergové z MAS Rozkvět, z.s. Lhenice.
Jako v loňském roce byla Obec Malovice místním zprostředkovatelem a veškeré zázemí bylo poskytnuto
Mateřskou školou v Malovicích. Veškeré úsilí s organizací a i samotným provedením táborů se dočkalo
naplnění našeho cíle a to spokojenosti dětí a jejich rodičů. Dohromady se táborů zúčastnilo 66 dětí,
oproti loňským 54 dětem. A to nejlepší nakonec věkové rozpětí 3 až 13 let, a to už dá opravdu zabrat.
Takže veliké poděkování patří našim lektorkám, které statečně a bez problémů zvládly péči i aktivity pro,,
batolata i puberťáky“. A jak už to bývá, bez dobrého jídla by nebyla skvělá zábava a díky naší kuchařce
Marušce, bylo vše, tak jak má být. Osobní poděkování patří Dádě, vedoucí lektorce celého tábora
a programu, dále pak Vlaďce, Terce, Báře, Martině a Verče za jejich připravenost, trpělivost a odvahu.
Děkuji všem sponzorům, rodičům a kolegům za podporu a pomoc.
Těšíme se na Vás zase za rok.

Monika Veselská – Obec Malovice
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Přívesnické tábory v Malovicích 2022 aneb kdo loni odhodil plínu, byl už letos na táboře v Malovicích.
První srpnový tábor odstartovalo téma 112, druhý se pak nesl ve vodním duchu. Cílem bylo
poznat práci záchranných složek, které nás dokonce navštívily a předvedly nám svou práci. Za což jim
patří velké díky (SDH Krtely a PČR Prachatice). Dokonce si na nás udělal čas i David Andres a ukázal nám
výzbroj i výstroj policisty, kterému tímto také děkujeme. 35 dětí se rozdělilo do tří týmů, jejichž název
není těžké uhodnout. Celý týden se zdokonalovaly ve svých znalostech z dopravní výchovy, zdravovědy,
požárního sportu a chování při mimořádných událostech. Odměnou jim byla páteční pěnová párty
v podání hasičů.
Počasí nám přálo, proto nemohly chybět výlety. První týden jsme se jeli vykoupat na Škornu.
Druhý týden jsme jeli také do Vodňan, kde jsme navštívili Městské muzeum a Rybářskou školu. Ač se to
nezdálo, děti uťapaly 10 km a musím je pochválit, neslyšela jsem o žádných bolavých nožičkách.
Nechybělo ani tradiční přespání ve školce a stezka odvahy, tímto děkujeme za zapůjčení prostor MŠ
Malovice.
Druhý týden provázela voda. Táborová hra 100 kapek nám dala pěkně zabrat, ale za klíče od
pokladu, které byly zamrazené v kostce ledu, nám to stálo. Nechyběla vodní skluzavka, vodní bitvy,
kouzla s bublifuky, dokonce ani chemické pokusy. Míchání drinků, výtvarné dílny, návštěva Continua
(děkujeme za prohlídku) a návštěva kynologického týmu PČR Prachatice se svými čtyřnohými svěřenci,
bylo už jen dokreslení krásných 14 dní na malovických táborech.
Letos jsme s radostí přivítali staré známé tváře, kteří to už brzy za nás převezmou, ale také
spoustu nových. Musím říct, že to byla celkem mrňata, ale myslím, že to zvládla úplně na jedničku
s hvězdičkou a klidně i třikrát podtrženou. A protože nás bylo letos opravdu hodně, museli jsme rozšířit
náš tým o Vlaďku, Terku a Verču. Kterým tímto děkuji, že s námi do toho šly. Také děkuji Martině, Barče,
Marušce a Peťovi, že stále drží a neopustily nás. A také rodičům a prarodičům za jejich pekařské umění,
které nám často zasytilo bříško. Největší děkuji patří na Obecní úřad v Malovicích, bez kterých by to
zkrátka nešlo. A speciální dík patří Monice, a to za vše.
Tak zase možná někdy, ahoj Dáda.
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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 1. 9. 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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