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Kaple Panny Marie Loretánské v Malíkově nad Nežárkou

V roce 2007 byla v interiéru kaple provedena sanace prasklin v klenbě stropu takzvaným
vyklínováním, což v praxi znamená, že se prasklina dřevěnými klínky rozepře, vyčistí a vyplní speciální
hmotou, která po zatuhnutí zabrání dalšímu pohybu praskliny. Po dokončení této operace byly následně
opraveny vnitřní omítky, včetně štuků. Výše uvedené práce provedl pan Vladimír Krninský z Jindřichova
Hradce.
Po provedení sanace prasklin bylo možno přistoupit k 1. fázi statického zajištění nakloněné věžičky
kaple, která spočívala ve zhotovení dřevěné podpěrné konstrukce z dubových trámů. Práce probíhaly
podle projektového návrhu statika ing. Miroslava Fuchse z Prahy. Akci provedla firma Aron pana
Vladimíra Šamana z Horní Pěny.
Současně provedla firma Aron i výměnu ztrouchnivělých prvků v krovu kaple, částečnou opravu střešní
krytiny a opravu rozpadlé části obvodové římsy.
V letošním roce, budeme-li úspěšní v žádostech o poskytnutí finanční podpory, budou dokončeny práce
na statickém zajištění věže, interiéru (malby, osvětlení, lavice a oltář) a podle finanční situace
provedena oprava oplechování věže, oprava krovu, střešní krytiny a oprava venkovních omítek.
Ing. Karel Dušek

Harmonogram svozu kontejnerů se tříděným odpadem v roce 2008
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Obecní lesy
V polovině ledna 2007 zasáhl území celé České republiky orkán Kyrill , který způsobil v celé republice
obrovské materiální škody, a to zejména na lesních porostech.
Naše obecní lesy byly orkánem poškozeny hlavně v chatové oblasti u rybníka Dřevo a v lokalitě Kašparák.
Na zpracování kalamity se podíleli dřevorubci Josef Marek a Otto Marek z Jindřichova Hradce, na

odvozní místo dřevo traktorem přiblížili Jaroslav Šetka a Marek Šetka ze Sedla. Celkem bylo vytěženo
506 m3 kalamitního dříví, které bylo následně prodáno podle jednotlivých sortimentů níže uvedeným
odběratelům:
Množství
(m3)

Kč

248,61

501837,40

112,32

127640,50

Profiles Miroslav Petrák

75,06

60046,50

Jantač Oldřich, H.P.100

39,07

22386,00

Jantač Oldřich, H.P.74

22,38

13428,00

Paukov Karel, Malíkov 26

8,65

4325,00

506,09

729663,40

Odběratel
Kasalova pila s.r.o.,
J.Hradec
Les-systém s.r.o.,
J.Hradec

Celkem
Výnos z
prodeje
(Kč)
729663,40

Těžba (Kč)

Přibližování
(Kč)

Doprava
(Kč)

Zisk (Kč)

50609,00

50609,00

12464,00

615981,40

Dosažená výše průměrného zpeněžení 1 m 3 zpracovaného kalamitního dřeva činí 1217,-Kč. Vzhledem ke
snížené kvalitě kalamitního dříví (zlomy, vývraty) je tento výsledek velice dobrý.
Zpracováním kalamity vznikly holiny o celkové ploše 0,40 ha, které budeme zalesňovat na jaře 2009. Do
této doby musíme plochy k zalesnění připravit, to znamená podmáčené lokality odvodnit a lokality,
které rychle zarůstají buření, jako je ostružiník a maliník, ošetřit během vegetačního období
přípravkem Roundup biaktiv.
Ing. Karel Dušek

Jsou všechny náklady vždy nutné?
Je dobré si kontrolovat účty za energie? To je častá otázka mnoha spotřebitelů, ale vzhledem ke
složitosti výpočtu ceny za energie a pracnosti pravidelných odečtů z jednotlivých „měřičů“ spotřeby, si
málokdo udělá čas a provádí kontrolu. Většinou si všichni řeknou „Určitě to účtují správně a víc platíme
pouze proto, že se zdražuje“.
Loni v červnu jsme potřebovali ověřit skutečné náklady na provoz naší školy a školky, mezi
nejdůležitější náklady patří samozřejmě elektřina, kterou je škola nejenom vytápěna, ale zároveň se
využívá ve školní kuchyni k přípravě jídla.
Aby mělo ověření nějakou vypovídací schopnost museli jsme provádět kontrolu od roku 2001.
Z tabulky, do které jsme jednotlivé údaje zaznamenali, začaly při hodnocení vyplývat zajímavé věci.
Cena za energie samozřejmě rostla, ale při podrobném pohledu na množství spotřebované „denní i
noční“ elektřiny bylo patrné, že se počátkem roku 2003 poměr spotřeby „denní a noční“ spotřeby
vzájemně obrátil. Po provedené kontrole zapojení spotřebičů jsme požádali společnost E-ON o
prověření zapojení elektroměru. Při kontrole bylo zjištěno, že elektroměr byl zapojen špatně a tím
docházelo k nabíjení akumulačních kamen v době platnosti vysokého tarifu.
Jaká nám mohla vzniknout ztráta? První odhad jsme si mohli udělat dle změny spotřeby za listopad ,
kdy byl poslední týden účtován již správně. Úspora dosáhla cca 5.000,-Kč.
Zde musíme poděkovat společnosti E-ON za profesionální a zákaznicky vstřícný postup, který v našem
případě při vyřizování reklamace uplatnila.
A kolik nám tedy vrátili na základě uznané reklamace? 311.000,-Kč! Tak je dobré si kontrolovat

spotřebu a účty za energie?

Jaroslav Kubát

Je nutné aby v Malíkově byla 50% ztráta pitné vody?
Přibližně od roku 2003 se v Malíkově zvyšuje ztráta vody v obecním vodovodu a poslední roky
dosáhla 50%.
Taková ztráta pro nás znamená prodražení každého m3, námi spotřebované vody, skoro o dvě koruny. A
kde ztráta vzniká? Zatím nevíme , jen víme, že do Malíkova nakupujeme cca 6.000 m3 vody ročně, ale
podle spotřeby vodoměrů u jednotlivých odběratelů prodáme pouze 3.000m3 vody. Dalších 3.000m3 (to
je asi 300 cisteren) končí neznámo kde.
Co s tím?
Ve spolupráci se společností VaK jsme provedli mnoho kontrolních odečtů, kontrolu hlavního vodoměru,
kontrolu všech nám známých přípojek vody, včetně kontroly a přeplombování jednotlivých vodoměrů. Je
ověřeno, že v noci voda neprotéká, takže se nemůže jednat o poruchu vodovodu. Ale v době, kdy
pracovníci společnosti VaK v Malíkově pracovali, došlo k poklesu spotřeby vody o cca 3m3 denně.
Samozřejmě plánujeme další kroky, které nám pomohou zjistit kde vzniká tato veliká ztráta, ale
zároveň bychom rádi požádali všechny obyvatele Malíkova o pomoc v urychleném zjištění příčiny této
nenormální spotřeby, je to důležité pro nás všechny, vždyť jde o naše peníze, které někudy zbytečně
vytékají.
Jaroslav Kubát

Katalog práv českého pacienta:
Český pacient má právo:


















na příjemné a ohleduplné chování zdravotníků
na soukromí při ošetřování i léčbě
na odmítnutí přítomnosti lidí, kteří se přímo neúčastní léčby (studenti, stážisti)
na všechny důležité informace, které se týkají jeho zdravotního stavu
určit okruh lidí, kterým může lékař sdělit informace o jeho zdravotním stavu
na to, aby zdravotníci zachovávali o jeho zdravotním stavu mlčenlivost. Zbavit mlčenlivosti je
může buď on nebo soud
nahlížet do své zdravotní karty a dělat si z ní výpisy nebo kopie. Může kdykoli komukoli povolit
nebo odmítnout přístup ke své zdravotnické dokumentaci. Po jeho případném úmrtí mají k jeho
zdravotnické dokumentaci automatický přístup jeho nejbližší příbuzní
na to, aby mu žádný výkon nebo vyšetření lékař neprováděl bez předchozího souhlasu
vyšetření či lékařský zákrok odmítnout, kdykoli odejít na vlastní žádost z nemocnice. Pacienti
s infekčními chorobami, jako je tuberkulóza, kapavka, žloutenka nebo břišní tyfus ale právo
odmítnout léčení nesmí. Odmítnout léčení nesmí ani pacienti, kterým ho nařídil soud
na to, aby mu bez jeho souhlasu zdravotník neodebíral krev, krevní plazmu, ani orgány
k transplantaci. bez souhlasu nesmí lékař provést například ani sterilizaci nebo provádět na
pacientovi lékařské výzkumy
vybrat si lékaře nebo nemocnici, kde se chce léčit, pokud jeho pojišťovna má s nimi podepsanou
smlouvu. Pokud není akutně ohrožen na zdraví nebo životě, mohou jej lékař i nemocnice
odmítnout, pokud už mají v kartotéce „plno“ nebo pokud je pacient příliš vzdálen na to, aby u něj
lékař mohl vykonávat návštěvní službu. Žádná nemocnice, lékař nebo jiné zdravotnické zařízení
ale nemohou pacienta odmítnout proto, že „nepatří do jejich spádového obvodu“
na to, aby k němu záchranná služba v akutních případech dojela do 15 minut
na bezodkladné ošetření v případě, že potřebuje neodkladnou zdravotní péči, nebo je dokonce
v ohrožení života. A to i v případě, že by zdravotnické zařízení nemělo smlouvu s jeho zdravotní
pojišťovnou. Akutně nemocní pacienti před vyšetřením u specialisty nebo ve špičkové nemocnici
nepotřebují žádné doporučení praktického či jiného lékaře.

 na to, aby mu jeho praktický lékař doporučil, kde najde kvalitní specialisty na jednotlivé
lékařské obory, jako je třeba chirurgie, kardiologie, interna nebo neurochirurgie.
 svobodně si vybral zdravotní pojišťovnu. Může ji ale změnit jenom jednou za rok, vždycky na
začátku nového čtvrtletí
 na převoz domů sanitkou, a to v případě, že se nemůže dopravit veřejnou dopravou nebo jiným
dopravním prostředkem
 na to, aby měl v každé ze zhruba 300 základních lékových skupin jeden lék bez doplatku
 na to, aby neplatil zdravotní pojištění v Česku v případě, že je víc než půl roku v zahraničí a
platí si tam zdravotní pojištění. Pojišťovně ale musí fakt, že má zdravotní pojištění v zahraničí,
písemně oznámit.
 na to, aby lékař ani nemocnice od něj nechtěli hotové peníze za výkony a vyšetření, které jsou
hrazeny ze zdravotního pojištění
 na to, aby jeho tělo v případě úmrtí lékaři použili pro léčebné účely jen tehdy, pokud s tím
pacient ještě za svého života prokazatelně souhlasil. Jinak může použití těla pro lékařské účely
odsouhlasit jeho nejbližší příbuzný
 v případě, že není schopný se o sebe sám postarat; být ze zdravotnického zařízení propuštěný
až po předchozím včasném vyrozumění člena rodiny nebo osoby, která je schopná se o něj
postarat. Pokud pacient nikoho takového nemá, musí vyřešit návaznost další zdravotní péče
zdravotnické zařízení spolu s městským úřadem.

Další práva pacientů:
 Dospělí pacienti mají nárok u svého praktického lékaře na jednu preventivní prohlídku během
dvou let. U zubaře mají právo na jednu preventivní prohlídku ročně, děti do 18 let mají právo na
dvě prohlídky ročně.
 Děti v prvním roce života mají právo na devět bezplatných preventivních prohlídek, z toho
minimálně šestkrát v prvním půlroce života a z toho minimálně třikrát v prvních třech měsících
života, dále v 18 letech, ve třech letech a poté jednou za dva roky.
 Ženy mají od ukončení základní školy a dál počínaje 15. rokem nárok na jednu gynekologickou
prohlídku ročně
 Rodiče dětí do 6 let mají právo na bezplatný pobyt v nemocnici se svým dítětem. Rodiče dětí do
6 let, které se mučí léčit v lázních nebo dětských léčebnách, mají právo být tam určitou dobu
bezplatně s nimi. Pojišťovna jim zaplatí pobyt minimálně na dobu zaškolování dítěte v ošetřování
a léčebné rehabilitaci dítěte. Pokud je jejich přítomnost kvůli zdravotnímu stavu dítěte nutná
po celou dobu léčení, mají právo na zaplacení celého pobytu.
Zdroj: Hospodářské noviny ze dne 29.10.2007, str. 5

Své kulaté, půlkulaté či jiné významné jubileum oslaví
v březnu:
v dubnu:
p. Renata Hiklová
p. Miluše Žáčková
p. Jaroslav Koubek

p. Jana Fenclová
p. Vojtěch Slezáček
p. Jaromír Mrkvička
p. Jaroslava Kačerová
p. Vladimír Babický
p. Jiří Maťha
p. Jarmila Rücklová
p. Marie Bočková
Zastupitelstvo obce všem jubilantům srdečně blahopřeje a přeje hodně zdraví a štěstí !

Několik slov o práci sboru pro občanské záležitosti v roce 2007
Sbor pro občanské záležitosti má v našich obcích na starost pečovat ojubilea našich občanů a
společně s přáním od celého zastupitelstva obcí předávat jubilantům i malé dárky. V loňském roce

oslavilo svá kulatá nebo „půlkulatá“ jubilea či jiné významná životní výročí od 30 let výše celkem 122
občanů. Zástupkyně obce, p. Andrejchová a p. Veselá, předaly blahopřání a dárky celkem 35 našim
obyvatelům, z toho 9 jubilantů slavilo narozeniny nad 80 let.
V letošním roce k písemnému blahopřání a dárku přidáváme ještě pěknou písničku na přání v den
jubilea.
Sbor pro občanské záležitosti také organizoval vítání nových občánků, narozených v roce 2006.
V loňském roce jich přibylo 9. Vítání občánků narozených v roce 2007 proběhne i v letošním roce, a to
5. dubna 2008. Tentokrát přivítáme 4 holčičky a 2 kluky.
RNDr. Hana Andrejchová

Informace o příjmu digitálního televizního vysílání v naší obci
Kdy bude spuštěno?
Pozemní digitální vysílání bude v naší obci vykrýváno ze dvou vysílačů :
1) Kleť (Č. Budějovice) televizní vysílání má být spuštěno od listopadu 2009
2) Javořice (Jihlava) televizní vysílání má být spuštěno od června 2009
Naše obec leží (bohužel) přesně mezi těmito dvěma vysílači, což může přinést dost velký problém v
tom, že zde nebude dostatečně silný a kvalitní signál(jsme na okraji dosahu).
V současné době je možno digitálně přijímat televizní programy dvěma způsoby:
1) Satelitním příjmem – (nutno zakoupit vhodný satelitní komplet včetně dekodéru a příslušné
dekódovací karty . Tento komplet se dá pořídit již od cca 5.000,-Kč – podmínkou je možnost
nasměrovat anténu na jih až jihovýchod a anténa nesmí být ničím zastíněna (stromy, budovy.. )
Nevýhodou satelitního příjmu je možnost využití pouze pro jeden televizní přijímač. Pokud máte doma
více televizních přijímačů, na kterých chcete najednou sledovat různé programy, pak je nutno použít
více těchto jednoduchých satelitních kompletů nebo zvolit dražší variantu satelitního přijímače.U
satelitního příjmu je také možnost objednat službu, kdy zákazník nemusí platit celý náklad na
instalaci satelitního kompletu, ale bude platit měsíční poplatky za používání služby.
2) Využitím tzv. IP televize, která je šířena po telefonních linkách. V tomto případě stačí objednat
službu a bez vstupních nákladů je možnost sledovat několik desítek pořadů v nejlepší digitální kvalitě.
Mimo sledování jednotlivých programů je možno si pomocí IP televize i objednávat vysílání
jednotlivých vlastních filmů (půjčovat filmy)- filmotéka má mnoho desítek filmů. Filmy se půjčují na
24 hodin a cena se podle žánru pohybuje od 1,- do 70,- Kč bez daně.Nevýhodou je, stejně jako u
jednoduchých satelitních kompletů, možnost sledovat najednou pouze jeden program (není možno
připojit dvě televize a na každé sledovat jiný kanál) v témže čase.
Jaroslav Kubát

Nejbližší kulturní akce v naší obci
23.2.2008 – masopustní zábava v kulturním domě
1.3.2008 – dětský maškarní ples v kulturním domě od 14.00 hod.
Na květen připravujeme pro všechny zájemce besedu o osvobozování Jindřichohradecka se spoustou
fotografií. Den, čas a místo budou oznámeny na plakátcích.
*******

V sobotu 1.března, v dopoledních hodinách, proběhne v Horní Pěně sběr
železného odpadu. Akci, již tradičně, pořádají hornopěnenští hasiči.

