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Malšický zpravodaj
Z P R A V O D A J

M Ě S T Y S E

M A L Š I C E

pro Čenkov, Dobřejice, Lány, Malšice, Maršov, Oboru, Třebelice, Všechlapy
Vážení občané Malšicka,
jistě jste si všimli nové
podoby našeho Malšického zpravodaje. Jestli
přemýšlíte o tom, že takto
tištěný zpravodaj je určitě
o hodně dražší, tak vám
mohu prozradit, že jen
o něco málo a to pouze
barevná verze. Na druhou
stranu ﬁnance městyse
jsou již natolik zkonsolidované, že barevný tisk
Malšického zpravodaje nás
opravdu nezaskočí.
V nové podobě už brzy
najdete i webové stránky
městyse Malšice, jejichž
graﬁka se právě připravuje.
Rádi bychom více reﬂektovali dění v Malšicích
a okolí. Rozhodně ponecháme zpravodajství
z jednání zastupitelstva.
Chceme se věnovat především společenským tématům, spolkům, sportu,
školství - to vše na Malšicku.
Vyzýváme vás tímto
ke spolupráci. Podněty,
připomínky pochvalné
i kritické posílejte poštou
nebo využijte emailové
adresy malsice@malsice.
eu, klidně můžete i telefonovat na tel. 381 277 488.

Co se děje v obci
Miroslav Kalousek
v Malšicích
Dne 4. dubna 2016 navštívil
Malšice Miroslav Kalousek.
Důvodů jeho návštěvy bylo
několik:
V Galerii Malšice jsme poskytli prostor pro tiskovou
konferenci, při níž byl oﬁciálně představen kandidát
do senátních voleb 2016
za TOP 09 Pavel Klíma,
ředitel naší ZŠ a MŠ Malšice,
malšický zastupitel, kurátor
malšické galerie. V podstatě
jsme rádi, že Malšice vstupují do povědomí i tímto

způsobem. (Rozhovor
s Pavlem Klímou o jeho
kandidatuře a nejen o ní
vám přineseme příště.)
Městys Malšice zároveň
využil návštěvy M. Kalouska
v Malšicích k tomu, abychom mu poprvé oﬁciálně
poděkovali za jeho nezištnou pomoc při shánění
dotací na rekonstrukce
malšické školy v letech 2003
a 2006.
A nakonec důvod poslední.
Pav e l K l í m a p ře d s t av i l
M. Kalouskovi jihočeskou
ﬁr mu roku 2015, ﬁr mu

Briklis s.r.o. Spolumajitelé
ﬁrmy Ing. Miroslav Šmejkal
a I n g . M i ro s l av M e d e k
představili jejich výrobní
program, strategii, vyprávěli
o začátcích před 25 roky,
provedli návštěvu provozem. Že ﬁrma Briklis
na žofínské slavnosti reprezentovala celý Jihočeský
kraj, je důsledek kvalitní
manažerské práce celého
vedení. A my jsme rádi, že

jihočeská ﬁrma roku
2015 Briklis spol. s.r.o. je
právě z Malšic. Přejeme
všem mnoho dalších
úspěchů.
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Rekonstrukce
komunikací
V dubnu také probíhaly
přípravné práce stavební
dokumentace na opravy
místních komunikací.
V ulici Na Svépomoci byly
před opravou provedeny
kamerové zkoušky a provádí se oprava kanalizace.
Po předání podkladů jsme
vypsali dvě výběrová
řízení jednak na opravu
m í s t n í c h ko m u n i k a c í
a také na opravu kapličky
v Třebelicích.
Dne 18. 5. 2016 proběhne
na úřadě rozbalování
obálek a vyhodnocení. Zastupitelstvo by pak mělo
potvrdit pořadí uchazečů
s e s t ave n é v ý b ě rovo u
komisí.

Stromy u kostela
Možná jste zahlédli skupinku lidí rozhazující
rukama pod kaštany
u kostela, připravuje se
odborné zdravotní ošetření kaštanů a lip.

CO SE DĚJE V OBCI

Kontejnery na trávu
Do všech obcí byly
zdarma umístěny kontejnery na trávu a listí. To
proto, že již není možné
(od 1. 4. 2016) ukládat je
ze m ě d ě l c ů m n a p ol e
nebo do popelnic.

Vítání občánků
V p á t e k 1 7. č e r v n a
od 16.00 hod. v galeriiobřadní místnosti přivít á m e n o v ě n a ro z e n é
občánky.

Sběr šatstva
Víte kolik jsme sebrali
oděvů za rok 2015 do
dvou kontejnerů umís tě nýc h v M a l š i c í c h ?
Od května 2015 do prosince 2015 je to 3.296 kg
oděvů. A to ještě současně probíhá Sbírka věcí
pro chudé: V Malšicích
bude tato sbírka v sobotu
21. května 2016 od 13.30
do 15.00 hod. na obvyklém místě u kostela a fary,
kde bude přistaveno auto.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE MALŠICE
- bude se konat v pondělí 23. 5. 2016 od 18.00 hodin
v Obřadní místnosti – Galerii Malšice
Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Závěrečný účet - 2015
3. Schválení účetní závěrky - 2015
4. Rozpočtová opatření
5. Výběrové řízení - Oprava kapličky a požární
zbrojnice v místní části Třebelice
6. Výběrové řízení – Souvislá běžná údržba
MK Městys Malšice
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr
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Ze zápisu z 2. zasedání
Zastupitelstva Městyse Malšice
Konaného dne 11. 4. 2016 v Galerii Malšice
1 / Jednání zastupitelstva
Městyse Malšice zahájila
starostka Miloslava Šebková
a konstatovala, že je přítomno 7
zastupitelů, zasedání zastupitelstva je tak usnášení
schopné a schvalovací kvórum
činí 4 hlasy. Za ověřovatele
zápisu jmenovala pana Pavla
Kašpara a pana Martina Šimotu,
zapisovatelkou paní Ladu Kupkovou. Dále konstatovala, že
zápis z minulého zasedání byl
řádně vyvěšen na úřední desce,
nebyly vzneseny žádné připomínky a byl tudíž schválen
bez připomínek.
2/ V rámci komplexní pozemkové úpravy v Čenkově má
zastupitelstvo schválit Aktualizovaný plán společných
zařízení, který má zabezpečit
vytvoření podmínek k hospodaření a zabezpečení ochrany
přírodních zdrojů. Tento plán
zpracoval Ing. Petr Novotný
z ﬁrmy TRAVAL České Bud ě j ov i c e ve s p ol u p rá c i s e
Státním pozemkovým úřadem
a vlastníky pozemků. Ing. Petr
Novotný a zástupce SPÚ paní
Radka Pelikánová seznámili
přítomné s tímto návrhem.
USNESENÍ Č. 16/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse schvaluje Aktualizovaný plán
společných zařízení.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
3/ S výsledky dotazníkové akce
v souvislosti se žádostí ﬁrmy
H O KOV n a z ave d e n í l i n ky
„Zařízení pro zpracování organických látek“ v obci Maršov
seznámila zastupitele starostka
městyse. Z celkového počtu 101
obyvatel Maršova hlasovalo 54
občanů, 30 občanů bylo proti
a 24 pro zřízení této linky. Dále
starostka informovala o schůzce
ve ﬁrmě HOKOV se zastupiteli
a chemikem Ing. Rostislavem
Másílkem. Po diskusi se zastupitelé shodli neschválit žádost
ﬁrmy HOKOV spol.s.r.o.

USNESENÍ Č.17/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse neschvaluje žádost ﬁrmy HOKOV
spol. s r.o. k záměru „Technologie pracování organických
látek pro energetické využití.“
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
4/ Dne 21. 1. 2016 proběhla
fyzická inventarizace dřeva
a lesní odbor ný hospodář
Zdeněk Mahr vypracoval Zprávu
o hospodaření v lesích městyse
Malšice. S těmito materiály byli
zastupitelé seznámeni.
USNESENÍ Č.18/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse
Malšice bere na vědomí Zprávu
o hospodaření v lesích městyse Malšice.
5/ Ředitel Základní a Mateřské
školy v Malšicích požádal zastupitelstvo městyse o schválení
ú č e t n í z á v ě r k y, r o z d ě l e n í
výsledku hospodaření za rok
2015 a schválení odpisového
plánu na rok 2016. Podklady
k účetní závěrce, odpisovému
plánu a návrh na rozdělení zisku
byly zastupitelstvu předloženy
předem. Výsledek hospodaření
ZŠ a MŠ Malšice za rok 2015 je
4 4.195,34 Kč a návrh jeho
rozdělení do fondů je 24.195,34
Kč do rezervního fondu
a 20.000 Kč do fondu odměn.
Dále byl schválen odpisový plán
pro rok 2016.
USNESENÍ Č. 19/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje účetní závěrku
Základní a Mateřské školy
Malšice za rok 2015.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
USNESENÍ Č. 20/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje výsledek hospodaření Základní a mateřské
školy Malšice za rok 2015
a jeho rozdělení do fondů.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
USNESENÍ Č. 21/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje odpisový plán
majetku Základní a Mateřské
školy Malšice pro rok 2016.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Pokračování na straně 3 >>>
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Dále zastupitelé projednali
schválení žádosti o navýšení
ka p a c i ty ve š kol n í j í d e l n ě
ze současných 370 na 425
strávníků a navýšení kapacity
základní školy ze současných
220 na 245 žáků od 1. 9. 2016.
A dále žádost o dočasné navýšení kapacity MŠ ze současných
80 na 90 dětí a výdejny školní
jídelny v MŠ ze současných 80
na 90 dětí.
Usnesení č. 22/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse
Malšice schvaluje navýšení
kapacity školní jídelny
a základní školy a dočasné
navýšení kapacity mateřské
školy a výdejny školní jídelny
v mateřské škole.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
6/ S návrhem ceny vodného
a stočného pro rok 2016
v Malšicích a Čenkově seznámil
přítomné pan Petr Novák.
Od 1. 4. 2016 jsou ceny navržené
ve výši: stočné 23,85 Kč s DPH
a vodné 44,40 Kč celkem tedy
68,25 Kč s DPH. Oproti roku 2015
zůstává vodné ve stejné výši
a stočné se navyšuje o 1,63 Kč,
což činí 2,8% ceny.
USNESENÍ č. 23/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse
Malšice schválilo ceny
3
vodného a stočného za 1 m
platné od 1. 4. 2016 ve výši
vodné 44,40 Kč a stočné 23,85
Kč včetně DPH
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
7/ Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovými opatřeními
č. 2 a 3 pro rok 2016 schválenými
ve své pravomoci. V 2. RO se
příjmy navyšují o 30.000 Kč
a výdaje o 203.000 Kč. A ve 3. RO
se navyšují příjmy o 4.931.921 Kč
v souvislosti s příjmem zpětné
dotace od ROP.
USNESENÍ č. 24/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse
Malšice bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 2 a 3
schválená v pravomoci
starostky městyse.
8/ V tomto bodě jednání
zastupitelé projednali Zprávu
o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2015
provedeného Krajským úřadem
Jihočeského kraje a Zprávu
nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření
obce za rok 2015 provedenou
ﬁrmou ADEUS Audit. Vzhledem
k tomu, že nemohl být, i přes
naši žádost, ukončen přezkum
hospodaření krajským úřadem,
předložila starostka k projednání
zastupitelům dvě zprávy o přezkumu.
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K přezkumu krajského úřadu
bylo vypracováno opatření
k nápravě zjištěných chyb
a nedostatku, které bude po projednání zasláno na krajský úřad.
V rámci těchto opatření je nutné
zpřesnit výrok o schválení
závěrečného účtu za rok 2014.
USNESENÍ č. 25/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse
Malšice ruší usnesení č.
40/15/ZM ve znění ZM 6 hlasy
schvaluje Závěrečný účet
Městyse Malšice za rok 2014
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
USNESENÍ č.26/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse
Malšice projednalo Závěrečný
účet Městyse Malšice za rok
2014 a 7 hlasy potvrzuje
projednání Závěrečného účtu
za rok 2014 výrokem bez výhrad.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Dále je nutné projednat novelu
č. 1 Interní směrnice upravující
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kterou se mění
bod č. 7 směrnice. Uveřejňování
uzavřených smluv, kdy se tento
bod doplňuje následovně:
„Zadavatel je povinen ve smyslu
§147a odst. 2 uveřejnit na svém
proﬁlu zadavatele celé znění
smlouvy včetně jejích změna
dodatků, jejichž cena přesáhne
500.000 Kč bez DPH a to do 15
dnů od jejího podepsání.“
USNESENÍ č. 27/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse
Malšice schválilo novelu č. 1
Interní směrnice upravující
zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Zastupitelé se shodli nepožádat
o přezkum hospodaření za rok
2016 Krajský úřad Jihočeského
kraje a zároveň požádat o přezkum ﬁrmu ADEUS Audit
Jindřichův Hradec. Toto rozhodnutí bude po schválení
zasláno dle zákona na krajský
úřad.
USNESENÍ č. 28/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse
Malšice schválilo uzavření
smlouvy o přezkum hospodaření za rok 2016 s ﬁrmou
ADEUS Audit Jindřichův
Hradec.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
9/ Různé
a) Zastupitelé projednali
Sdělení k výsledku šetření
podnětu městyse Malšice
k prošetření provádění hornické
činnosti v dobývacím prostoru
Maršov. Tento podnět zaslal
městys Malšice na Obvodní
báňský úřad v důsledku nedo-

držování podmínek těžby
bentonitu v Maršově ﬁrmou
Keramost. Vzhledem k tomu, že
z pohledu Obvodního báňského
úřadu je vše v pořádku, zašle
městys své připomínky na Báňský úřad do Prahy.
USNESENÍ č. 29/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse
Malšice nesouhlasí se
sdělením k výsledku šetření
podnětu městyse Malšice
k prošetření provádění
hornické činnosti v dobývacím
prostoru Maršov.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
b) Starostka předložila zastupitelům Výroční zprávu
o činnosti knihovny městyse
Malšice za rok 2015.
USNESENÍ č. 30/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse
Malšice bere na vědomí
výroční zprávu o činnosti
knihovny městyse Malšice
za rok 2016.
c) Starostka seznámila zastupitele s hrubým rozpočtem
na opravu vybraných místních
komunikací, který zpracovala
Ing. Marta Valentová. Tento
rozpočet je stanoven na cca 5
mil. korun, předpokládá se, že
v rámci výběrového řízení dojde
ještě k poklesu ceny. Diskuse se
týkala jak technologie oprav, tak
návazností na opravy kanálů
a vpustí. Diskuse byla také o tom,
zda opravit celou komunikaci ke
hřbitovu v Maršově, obava byla
z rozbití komunikace místního
zemědělce těžkou technikou
v úseku od krajské silnice
k rozcestí před hřbitovem. Mgr.
Pavel Klíma se nabídl, že se
pokusí jednat s panem Drhovským a dohodnout se na podílu
pana Drhovského na opravu
části silnice ke hřbitovu. Starostka přesto navrhla opravu
celé komunikace. Po diskusi
starostka požádala zastupitele
o souhlas s vypsáním výběrového řízení na opravu všech
navržených místních komunikací v Malšicích.
USNESENÍ č. 31/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse
Malšice souhlasí s opravou
v š e c h v r že nýc h m í s t n í c h
komunikací v Malšicích, Oboře
a v Maršově dle předloženého
plánu a schvalují vypsání
výběrového řízení jako celku.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
d) Se žádostí o zakoupení 7 ks
vycházkových uniforem a 2 ks
PS uniforem pro nové členy se
na úřad obrátili zástupci SDH
Dobřejice v ceně do 50 tisíc Kč.
Starostka navrhla žádost
podpořit.

Hlášení
poruch
veřejného
osvětlení

Nové stránky pro hlášení poruch veřejného
osvětlení v Malšicích
http://www.opravyvomalsice.cz.
Po r u c hy ve ře j n é h o
osvětlení můžete hlásit
elektronicky na výše
uvedených stránkách
pana Aleše Ryjáčka.
Na jeho stránkách je
možné zvolit druh
poruchy, lze lokalizovat
přímo jednotlivá svítidla na celém území
městyse. Postup: Otevřete stránky hlášení
poruch VO Malšice.
Klikněte na mapu,
otevře se pasport VO
a po zvětšení potřebného místa na mapě
snadno určíte vadné
svítidlo.
Po té klikněte na hlášení poruchy. Vyplňte,
prosím, jednoduchý
dotazník na stránce
hlášení poruchy
a případně upřesněte
závadu, případně
i na přípojných bodech.
Na s t rá n ky h l á š e n í
poruch se lze dostat
i odkazem ze stránek
Městyse Malšice.

Pokračování na straně 4 >>>
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USNESENÍ č. 32/16/ZM:
zastupitelstvo městyse Malšice
schválilo nákup uniforem
pro SDH Dobřejice.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
e) ZŠ a MŠ a poskytovatel
sociálních služeb Kaňka o.p.s. se
na zastupitelstvo obrátilo se
žádostí o ﬁnanční příspěvek.
Starostka ověřila, že toto zařízení
navštěvují 2 občané městyse
a navrhla částku 10.000 Kč
pro každého. Zastupitelstvo se
shodlo na poskytnutí ﬁnančního
daru ve výši 20.000 Kč.
USNESENÍ č. 33/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse
Malšice schvaluje ﬁnanční dar
ve výši 20.000,- Kč pro ZŠ a MŠ
a poskytovatele sociálních
služeb Kaňka o.p.s..
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
f) Dále zastupitelstvo projednalo poskytnutí ﬁnančních
darů pro MS Krásná lípa Malšice
ve výši 5.000 Kč a pro SDH
Malšice ve výši 5.500 Kč.
USNESENÍ č. 34/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse
Malšice schválilo ﬁnanční dary
a předložené darovací smlouvy – Myslivecké sdružení
Krásná lípa Malšice ve výši
5.000 Kč a SDH Malšice ve výši
5.500 Kč.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
g) Starostka seznámila zastupitele se sporem, který městys
vede s panem Miloslavem
Drhovským z Maršova. Po ukončení nájemní smlouvy zemědělských pozemků pan Drhovský
n e p ře d a l p oze m ky n ov ý m
nájemcům v dohodnuté lhůtě
a faktické předání proběhlo až
15. 1. 2016 a to z důvodu čerpání
dotací na nepředané pozemky
městyse. Za období od ukončení
nájemní smlouvy do předání
pozemků mu tedy byla vystavena faktura za bezesmluvní
užívání pozemků, kterou pan
Drhovský odmítá zaplatit. Také
se na úřad obrátil pan Miloslav
Drhovský st. s tím, že se rozhodli
koupit pozemek městyse p. č.
729/1 v KÚ Maršov. Po diskusi se
zastupitelé shodli na zamítnutí
žádosti o koupi pozemku
městyse.
USNESENÍ č. 35/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse
Malšice neschvaluje žádost
pana Miloslava Drhovského st.
o prodeji pozemku 729/1 v kú
Maršov.
Pro: 6 / Proti: 1 (P. Novák) /
Zdržel se: 0

4

CO SE DĚJE V OBCI
h) Žádost o poskytnutí dotace
na rekonstrukci hasičské zbrojnice podaná na Hasičský
záchranný sbor Jihočeského
kraje byla zamítnuta z důvodu,
že dle přiložené dokumentace
nelze posoudit rozsah rekonstrukce jednotlivých prostor
objektu ve vztahu k deﬁnovaným prostorám požární zbrojnice dle ČSN 73 5710. Vzhledem
k tomu, že do konce dubna je
možnost podat žádost o dotaci
na ministerstvo, která by mohla
činit až 80%, je nutný souhlas
zastupitelstva s podáním žádosti
o dotaci a potvrzení o dostatečném ﬁnančním krytí celé
akce. Celá akce by proběhla až
v roce 2017. Starostka dále seznámila zastupitele s možností
požádat o poskytnutí dotace
na pořízení auta na dopravu
osob – hasičů typu např. Ford
Transit, který by stál po úpravách
na hasičské dopravní auto cca
950 tis Kč, a dotace by mohla být
ve výši 700 tis. Kč. Pokud by byla
dotace poskytnuta, auto by se
koupilo, v opačném případě ne.
USNESENÍ č. 36/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse
Malšice souhlasí s podáním
žádosti, s vyčleněním ﬁnančních prostředků na spoluﬁnancování akce ve výši cca
2 700 000 Kč a se zabezpečením řízení projektu „Hasičská
zbrojnice Malšice, stavební
úpravy, přístavba a nástavba.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
USNESENÍ č.37/16/ZM:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti s vyčleněním
ﬁnančních prostředků na spoluﬁnancování při koupi
osobního automobilu 1+8,
do 3,5 t pro hasiče.
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 1
(A. Randa)
i) Se žádostí o povolení
pořádání festivalu „Na konci
světa fest“ v rekreačním středisku Ztracené údolí u řeky
ve dnech 15. – 16. 7. 2016 se na
úřad obrátil pan Petr Lupták.
Uvedl, že budou při pořádání
dodržovat všechny stanovené
podmínky. Dále se o povolení
pouťové zábavy dne 28. 5. 2016
od 18.00 hod. do 02.00 hod.
v parku, obrátil na úřad SDH
Malšice.
USNESENÍ č. 38/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse
Malšice povolilo pořádání
festivalu „Na konci světa fest“
ve dnech 15. 7. a 16. 7. 2016
v rekreačním středisku
Ztracené údolí v k.ú. Dobřejice.
A to v časech od 14.00 hod.
do 24.00.hod.
Pro: 6 Proti: / 0 Zdržel se: 1 (P.
Kašpar)

USNESENÍ č. 39/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse
Malšice povolilo pořádání
Pouťové zábavy SDH Malšice
dne 28. 5. 2016 v parku
od 18.00 hod. do 02.00 hod.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
j) Na úřad byla zaslána Geodetickou kanceláří Tábor žádost
o schválení smlouvy o věcném
břemeni č.: TA- 014330034568/
001 s ﬁrmou E.ON Distribuce.
Jedná se o zřízení přípojky NN v
Malšicích.
USNESENÍ č. 40/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse
Malšice schválilo smlouvu
o věcném břemeni č.: TA014330034568/001 s ﬁrmou
E.ON Distribuce.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
k) Jihočeský kraj schválil poskytnutí dotace na opravu kapličky v
Třebelicích z Programu obnovy
venkova. Starostka proto požádala zastupitele o schválení
vyhlášení výběrového řízení
na opravu kapličky v Třebelicích.
USNESENÍ č. 41/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse
Malšice schválilo vyhlášení
výběrového řízení na opravu
kapličky v Třebelicích.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
l) Starostka předložila zastupitelům návrh smlouvy o zřízení
služebnosti s Jihočeským
krajem. Jedná se smlouvu, která
je nutná k dotaci z ROPu a týká
se komunikace Na Poustce,
konkrétně pozemku p.č. 2115/5,
který je ve vlastnictví kraje.
USNESENÍ č. 42/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse
Malšice schválilo Smlouvu
o zřízení služebnosti s Jihočeským krajem na pozemek
2115/5 v kú Malšice.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
m) Na starostku se obrátili
občané Čenkova, kteří požádali
o osázení travnaté plochy a
úpravy parčíku (u kontejnerů) a
posezení. Dle předběžného
rozpočtu Ing. Milana Krátkého
by celá výsadba stála cca 40 tis.
Kč.
USNESENÍ č. 43/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse
Malšice schválilo osázení
pozemku p.č. 919/1 v Čenkově
a vytvoření parčíku.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
n) Předsedkyně TJ Malšice
seznámila starostku s výsledkem
žádosti o dotaci na zakoupení
nového traktůrku na sečení trávy
p ro TJ M a l š i c e . S o u č a s n á
sekačka je stará a dosluhuje.
Požadovaný traktůrek v základní
verzi stojí cca 120.000,-, získaná

dotace pro TJ je v částce pouze
50.000 Kč. V důsledku nedostatku ﬁnančních prostředků,
požádala městys o poskytnutí
ﬁnančního daru ve výši 70.000
Kč. Pokud by dar nebyl schválen,
m u s e l a b y TJ o d m í t n o u t
poskytnutou dotaci a traktůrek
by nemohla koupit. Starostka
navrhla poskytnutí ﬁnančního
daru pro TJ Malšice ve výši
70.000 Kč.
USNESENÍ č. 44/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse
Malšice schválilo poskytnutí
ﬁnančního daru ve výši 70.000
Kč pro Tělovýchovnou jednotu
Malšice.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
5/ Diskuse
Do diskuse se přihlásil pan Pavel
Klíma a informoval zastupitele
o schůzce se zástupci českobudějovického biskupství a zároveň o návštěvě generálního
vikáře v Malšicích. Na jednáních
se řešil stav majetku církve
v Malšicích. Dále pan Pavel Klíma
upozornil na to, že v obci Obora
p ro v e d l a ﬁ r m a E . O N o ře z
stromů a větve, které ořezali,
nechali na místě. Pan Petr Novák
uvedl, že ﬁrma E.ON nejprve
vyzývá vlastníky pozemků
na kterých je vedení, aby větve
ořezali. Pokud toto vlastnící
neprovedou, ořežou stromy
sami, ale větve odvést nemohou, protože nejsou z jejich
stromů. Úklid větví tedy musí
provést vlastníci sami
Pan Jaroslav Janoušek požádal
starostku o zajištění vyzvánění
zvonu v kapličce v Čenkově,
navrhl dobu od 7,00 do 22,00
hodin. Starostka odpověděla, že
toto zajistí.
Pan Antonín Randa upozornil
na odpadky v kanalizační stoce
od nádraží k Duškovým. Starostka odpověděla, že uklizení
stoky zajistí zaměstnanci úřadu.
Dále pan Randa upozornil na to,
že ﬁrma Zeelandia stále
neuklidila nepořádek u svého
areálu. Starostka řekla, že ﬁrmu
upozorní.
Pan Martin Šimota se dotázal
na náklady spojené s provozem
Sběrného dvora v Malšicích,
uvedl, že se mu zdá, že tam vozí
odpad nejen obyvatelé Malšic.
Starostka odpověděla, že obsluha sběrného dvora kontroluje,
kdo odvoz na dvůr ukládá. Dále
mu sdělila, že náklady na provoz
sběrného dvora byly v roce 2015
cca 450 tis Kč.
6/ Závěr
Na závěr starostka poděkovala
všem přítomným za účast
a v 20.00 hodin zasedání zastupitelstva ukončila.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA V MALŠICÍCH

Májové okénko ZŠ Malšice: Co jsme prožili v dubnu 2016

6. - 11. 4. - SCIO testy
pro 5. tř. (ČJ, M, OPS, AJ).
12. 4. - třídní schůzky
13. 4. - ﬂorbalový turnaj
chlapců 1. stupně v Chotovinách. Naši chlapci
vybojovali z 9 týmů
7. místo.
13. 4. - okresní kolo
biologické olympiády.
Naši školu reprezentoval
Jan Cába (9. třída), který
obsadil 10. místo.
14. 4. - ﬂorbalový turnaj
dívek 1. stupně v Chotovinách. Děvčata vybojovala
ze 6 týmů 4. místo.
21. 4. – školní kolo
rybářské olympiády pro 6.
– 8. tř. Nejlépe se umístil
Jiří Novák (6. tř.).
21. 4. – vyhodnocení
soutěže Matematický
klokan v rámci okresu
– Tomáš Douda 3. místo
a Tereza Macholdová 6.
místo v kategorii Benjamín
(6. a 7. tř.), Jan Cába 9.
místo v kategorii Kadet (8.
a 9. tř.).

21. 4. - okresní kolo
biologické olympiády.
Za naši školu se zúčastnila
Anežka Dolejší (7. tř.), která
se umístila na 19. místě.
28. 4. – dopravní výchova
v Táboře pro 4. třídu.
28. 4. – Štafetový pohár
na stadionu Míru v Táboře
pro žáky 1. stupně. Naše
škola vybojovala 10. místo.
29. 4. - mobilní dopravní
hřiště v Malšicích pro 1.st.
29. 4. - ÚSPĚCH: Krajské
kolo soutěže dětských
recitátorů v Českém Krumlově. Naši školu a táborský
okres reprezentoval vítěz
okresního kola Michal
Kubašák (3. tř.) a Eliška
Nohavová (5. tř.).
Michal Kubašák uspěl
i v krajském kole, umístil
se na děleném 1. - 3. místě
v Jihočeském kraji, velká
gratulace patří jemu i učitelce Mgr. M. Nohavové.

AD ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ
MALŠICE
Od zápisu do 1. třídy již
oběhly více jak dva měsíce
a situace nabrala nový
vývoj. Ve ﬁnále z 38 zap s a nýc h d ě t í n a s to u p í
do první třídy 34 žáků. Jsem
rád, že po mnoha jednáních
mohu prohlásit, že od 1. 9.
2016 otevíráme 2 první
třídy.
Podrobnosti se rodiče budoucích prvňáků dozvědí
na informační schůzce
8. června 2016 od 16.00.
AD ZÁPIS DO MŠ MALŠICE
Ve středu 30. března 2016
jsme u zápisu do MŠ Malšice
pro příští školní rok přivítali
22 dětí a jejich rodiče.
Všechny jsme přijali.
Mgr. Pavel Klíma
ZUŠ + ZŠ V GALERII
Srdečně všechny zveme
na společné vystoupení
malšických žáků ZUŠ Tábor

ze tříd učitelů Petry Zíkové
a Jana Dafčíka a úspěšných
recitátorů ZŠ Malšice (mj.
i vítěz krajského kola recitátorů Michal Kubašák).
KDY: čtvrtek 19. 5. 2016
v 16.30 / KDE: Galerie
Malšice
ZVEME VÁS NA TRADIČNÍ
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ZŠ MALŠICE
středa 11.5.2016
Dopoledne - všechny hodiny jsou vám otevřené
13.30-14.30 - ﬂorbalové
utkání ZŠ Malšice - ZŠ Želeč
14 . 3 0 -1 6 . 3 0 - ú s p ě š n é
"minutové kurzy"
POZNEJETE KANTORY,
JAK JE NEZNÁTE!
+ Vám umožníme prohlídku
nových prostor dílen, kuchyňky, jazykové učebny,....
Podrobný program naleznete na www.zsmalsice.cz.
QR kódem načtete náš web
do svého mobilního zařízení:

facebook.com/zsmalsice

www.zsmalsice.cz

CROSSART - výstava Víta V. Pavlíka v Galerii Malšice
Vernisáží v úterý 19.
dubna 2016 odstartovala
v Galerii Malšice další
výstava. Kurátor Pavel
Klíma představuje tvorbu
předsedy Asociace jihočeských výtvarníků Víta V.
Pavlíka. Výstava s názvem
CROSSART ukazuje v průřezu rozmanitost autorova
výtvarného záběru: expre-

sivní abstraktní malbu,
velkoformátové projekční
fotograﬁe i kresebné zážitky ze šumavské krajiny.
Přátelskou a uvolněnou
atmosféru vernisáže podpořila famózním výkonem
saxofonistka Kateřina Pavlíková. Výstava potrvá
do 15. června 2016.
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DOBROVOLNÍ HASIČI Z MALŠIC INFORMUJÍ

Z devíti pohárů máme čtyři

Mrzena, Gabriela Julie Šáfrová,
Michal Štengl, Antonín Pech,
Denis Prouza a doběhli si v čase
41,13 pro krásné 3. místo.
Po nich šlo na řadu družstvo
„Malšice C“, některé členky
v loňské sezóně závodily
v kategorii přípravka ve složení
Veronika Ryjáčková, Natálie
Neumanová, Jan Mrzena,
Kristýna Toufarová, Daniela
Dvořáková, Natálie Prouzová,
Adéla Průková a doběhli si
pro pěkné 7. místo.

Mladí hasiči SDH Malšice
vyrazili po zimní přestávce
na svou první soutěž v tomto
roce a to do Mladé Vožice
n a „7. ro č n í k M e m o r i á l u
Jaroslava Šturze“.
Místní SDH pořádá pro kolektivy mladých hasičů netradiční
soutěž v požárním útoku. Tato
soutěž je originální a netradiční
v tom, že mladí hasiči mají
hadice smotané v kotoučích
a spojené nosiči hadic, na trati
mají několik překážek. Příčné
břevno, které musejí všichni
překonat s materiálem. Každý
člen má vyčleněno nářadí
podle toho co běhá, dále
na trati jsou dva tunely, které
prolézají i s hadicí. A nakonec
dráhy jsou umístěny kupky
hořící slámy, kterou musejí
uhasit. Teprve pak se jim
stopuje čas.
Do Mladé Vožice odjelo celkem
sedm družstev dětí v kategoriích přípravka (děti od 2,5 let
do 6 let – celkem dvě družstva),
mladší (od 6 do 11 let – 3
družstva) a starší (od 12 do 15
let – 2 družstva). Jako první šla

Poděkování
Jménem sboru dobrovolných
hasičů v Malšicích bych chtěl
poděkovat starostce Miloslavě Šebkové a celému zastupitelstvu Městyse Malšice. Díky
jejich zájmu podílet se na veřejných akcích, jsme letos
poprvé mohli uskutečnit pálení
čarodějnic s lampiónovým
průvodem. Paní starostka nám
vyšla vstříc a proto jsme mohli
připravit pro děti sladkou
odměnu, buřty na opékání pití
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na start kategorie starší družstvo „Malšice A“ ve složení
Eliška Sychrová, Petra Pařízková, Nela Kupková, Iva
B r u n o v á , J a n a Tů m o v á ,
Alexandra Pekařová. Děvčata si
vedla velmi dobře, i přes malé
zaváhání na jednom spoji si
v čase 41,16 doběhla pro krásné
4. místo.
Po děvčatech šlo na řadu druhé
starší družstvo „Malšice B“
ve složení Adam Buřič, František Kučera, Nela Kupková,
Vladimír Šáfr, Jakub Křivánek
a Tereza Ovčíková a to si
doběhlo pro krásné 2. místo
v čase 36,34 z celkem deseti
starších družstev.
Po starších přišla kategorie
mladších, kde jsme měli celkem 3 družstva z patnácti. První
šlo na start družstvo „Malšice A“
ve složení Martin Široký, Tomáš
Brodina, David Široký, Gabriela
Julie Šáfrová, Vladimír Malý,
Antonín Pech, Denis Prouza
a doběhli si v čase 39,19 pro
krásné 2. místo.
Dále šlo na řadu družstvo
„Malšice B“ ve složení David
Hladík, Jaroslav Pech, Jan

atd. A to vše z prostředků
Městyse. Myslím, že tato akce
se velice zdařila a těšila se
velikému zájmu dětí i dospěl ýc h . J e š tě bych zd e rá d
připomenul, že se na této akci
nemalou měrou podílela ﬁrma
M-Polar Malšice. Panu ing.
Ladislavu Křivánkovi patří velký
dík za poskytnuté prostory
a techniku. Ještě jednou
děkujeme.
Městys Malšice se také podílí
svými prostředky na naší

A nakonec šla na řadu naše
přípravka. Jak se lidově říká „to
nejlepší nakonec.“ Družstvo
přípravky „Malšice A“ ve složení
Barbora Smažíková, Denisa
Čížková, Kristýna Kupková, Magdaléna Matějčková, Valentina
Šteﬂová, Anna Tomšíková
a Jakub Smažík si doběhli
pro super krásné 1. místo.
Po áčku se postavilo na start
družstvo přípravky „Malšice B“
a to ve složení Jiří Kos, Antonín
Trojáček, Laura Hejná, Denisa
Říhová, Jindřiška Pechová,
Maruška Pechová, Vítek Švec,
Jakub Matějček. Byla to jejich
premiéra, první závod a doběhli
si pro krásné 5. místo ze šesti
družstev přípravky. Sice nejsou
skoro od země vidět a sotva
unesou hadici, proudnici, rozdělovač, savici, koš, ale jejich
bojovné nadšení stálo za to.
Tak to byla naše první soutěž
v tomto roce, a co nás čeká dál?
Samozřejmě další soutěže už
v klasickém požárním útoku,
na které pilně trénujeme.
Nebližší nás už čeká v sobotu 7.
5. v Bechyni. A do Bechyně
potom zavítáme ještě jednou
a to na jarní kolo hry „Plamen“
a to 14.5.
Za kolektiv mladých hasičů
Radka Křivánková
JSDHO a našem kroužku
mladých hasičů, nákupem
vybavení pro děti, jako jsou
hadice, doprava busem atd.,
a právě i proto dnes patříme
mezi nejlepší v okrese.
Závěrem bych ještě jednou
poděkoval a pozval Vás všechny na první ročník pouťové
zábavy konané 28. 5 v Malšickém parku.
Jiří Hůla Starosta SDH Malšice

KULTURNÍ TIPY
4. 6. až 28. 8. 2016
LÉTO NA BECHYŇCE
Historické lokomotivy
„Bobinka“ a „Elinka Vás zvou
na letní nostalgické jízdy
na nejstarší elektriﬁkované
trati a na doprovodné akce
v Táboře a Bechyni.
Na co se můžete těšit?
4. června – slavnostní
zahájení Léta na Bechyňce
v Táboře a v Bechyni,
18. června – výročí 113. let
trati Tábor – Bechyně
–––––––––––––––––––
2. a 3.července
DUHAFEST – Bechyně,
víkend s Toulavkou
(turistická oblast Toulava)
–––––––––––––––––––
9. července
DIVADLO V TRÁVĚ
– Bechyně
–––––––––––––––––––
16. července
BOHEMIA JAZZ FEST
– Tábor
–––––––––––––––––––
30. července
KOLOBĚŽKOVÁ
GRAND PRIX – Bechyně
–––––––––––––––––––
5. až 7. srpna
KOMEDIANTI V ULICÍCH
– Tábor
–––––––––––––––––––
6. a 7. srpna
BECHYŇSKÝ FESTIVAL
DECHOVÝCH HUDEB
–––––––––––––––––––
13. srpna
BECHYŇSKÉ DOTEKY
–––––––––––––––––––
28. srpna
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ
LÉTA NA BECHYŇCE.
Jízdní řád Elinka 4. a 18.
června, 2., 16. a 30.
července, 13. a 27. srpna
Tam / Stanice / Zpět
9.39/13.39 Tábor 12.16/16.16,
9.52/13.52 Slapy 12.05/16.05,
10.00/14.00 Malšice
11.57/15.57,
10.20/14.20 Sudoměřice
u Bech. 11.43/15.43,
10.33/14.33 Bechyně
11.24/15.24.
Historické soupravy s Bobinkou každý víkend
na vybraných spojích.
Hledejte informace na
www.cd.cz/ bechynka

DĚTI Z MALŠIC BODUJÍ
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Táborské akvabely přivezly z Prahy zlaté medaile
Starší žákyně oddílu synchronizovaného plavání
TJ Tábor ve složení Lenka
Kostková a Denisa Križanová z Malšic na Memoriálu Hany Cinkové v Praze
získaly v březnu dvě zlaté
medaile.
Lenka zlatou za sólovou sestavu a druhou zlatou vybojovaly společně s Denisou
v párové sestavě.
Na mistrovství České Republiky v Olomouci potvrdily
starší žákyně TJ Tábor své
postavení na špičce v syn-

chronizovaném plavání
u nás. Lenka získala stříbrnou medaili, zlato jí uniklo
o 0,2 bodu. V párové sestavě
spolu s Denisou obsadily
opět stříbrnou příčku.
Skvělé účinkování završily
ziskem bronzové medaile
v kombinované týmové
sestavě.
Medailová žeň zajistila
oběma nejlepším táborským závodnicím místo
v české reprezentaci.
Skvělá umístění v mezinárodních závodech – jak

Mistrovství republiky, tak
další závody, kterých se
závodnice účastní, jsou
s mezinárodní účastí - jsou
ta k d ob ro u p ř í p ravo u
na Mistrovství světa. Obě
závodnice ještě v červnu
budou ladit formu na závodech v Rakousku, červenec
stráví přípravou na MS
a na konci července je čeká
přesun na závody Mistrovství Světa v Izraeli.
Děkujeme Denise za skvělou reprezentaci České
r e p u b l i k y, t á b o r s k é h o
oddílu i Malšic.

Myslivecké sdružení Krásná lípa Malšice zve děti a rodiče na

DĚTSKÝ DEN

4. 6. 2016 od 9.00 do 13.00 h na střelnici
(odbočka vlevo ze silnice směr Malšice - Lom asi v polovině)

spojený se soutěžemi v přírodě
Pevnou obuv a batůžky na krátkou výpravu s sebou. Občerstvení zajištěno.

IMA Dance Malšice

Naše taneční páry nezahálely a zúčastnily se
několika celostátních
soutěží. Leontina Jelínková,
žákyně 7. třídy ZŠ Malšice
s Pavlem Hanákem od ledna
reprezentují IMA DANCE
Malšice v nové třídě a kategorii. Leontina je nejmladší
tanečnice kategorie dospělých. Tento pár nebere své
mládí jako hendikep, ale
naopak na sebe upozorňuje
a boduje na velkých sout ě ž í c h . Ve l m i d o b ř e s e
umísťují jak v latinskoamerických tancích, tak tancích
standardních.

Posledním velkým úspěchem
bylo 23. dubna třetí místo
na Mistrovství Prahy v Lucerně.

3. místo na fotbalovém turnaji
patří Malšicím
10. května. 2016 se žáci 1.
až 4. tříd naší školy zúčastnili fotbalového turnaje
McDonald´s Cup v Táboře.
V ko n k u re n c i 17 tý m ů
z různých škol okresu Tábor
vykopali krásné 3. místo.
Děkuji fotbalistům Sebastiánu Hejnému (1), Tomáši
Novotnému, Štěpánu Rejlkovi, Martinu Čadkovi (1),
Matyáši Dvořákovi, Michalu
Sudovi, Vítku Štenglovi (4),

Tomáši Švecovi, Jakubu
Kratochvílovi, Lukáši Cíchovi a Radku Pecháčkovi
(1) za krásné fotbalové
výkony a trenérům Martinu
Neuwirthovi a Marku Štenglovi za pomoc a koučování
n a š i c h m l a d ýc h fo tbalových nadějí, všichni víme,
že je tento "školní" úspěch
by bez nich nebyl.
M. Pekařová

Leontina s Pavlem a ostatní
páry tanečního klubu dokazují, že i oddíl v malém městě
může být velmi úspěšný. Páry
mají i jiné aktivity než jsou
soutěže, vystupují na plesech
a různých kulturních akcích.
Mezi největší zážitky byla
akce 17. dubna, kde děti
tančily jako doprovod předním českým zpěvákům
na beneﬁčním koncertě
ve Vinohradském divadle.
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Knihovna městyse
Malšice oznamuje…
S počátkem roku jsme
odstartovali v knihovně
soutěž s názvem „Hledáme
nejtěžšího čtenáře naší
knihovny“, do které se
přihlásilo 23 registrovaných čtenářů.
Naším cílem bylo hlavně
oslovit a podpořit ve čtení
nejmenší čtenáře a jsme
přesvědčeni, že se nám to
podle výsledků podařilo.
Někteří nabírali na váze jako
o život. Celkem za tři měsíce, co soutěž probíhala,
přibrali soutěžící celkem
154.862 g! Knihy jsme poctivě vážili a soutěžící vždy
vše pečlivě kontrolovali.
Vzhledem k zájmu o čtení
jsme se rozhodli udělit
i jednu speciální cenu.
Zaslouží si jí malá Natálie
Plechatová, kterou přihlásil
do soutěže tatínek, protože
se jí čtení knížek moc líbí.
Natálka sice do školy nastoupí teprve v září, ale rodiče
se snaží čtením knížek
u Natálky tuto zálibu podpořit. Každý týden chodí

KNIHOVNA / VÝLET / POUŤ / PRÁCE / PODĚKOVÁNÍ

s tatínkem do knihovny,
knihy si vybírá vždy sama
(a to nejen po dobu této
soutěže). Přáli bychom si,
aby Natálce tento zájem
o čtení vydržel i nadále.
A tady jsou nejlepší (Výsledky všech soutěžících
jsou k dispozici k nahlédnutí
v knihovně).
.I. Kategorie I.
a II. třída ZŠ
a) DÍVKY
Aneta Sedláčková 8.625 g
b) CHLAPCI
Jakub Kratochvíl 2.031 g
–––––––––––––––––––
II. Kategorie III.
až V. třída ZŠ
a) DÍVKY
Tereza Hurtová 2.278 g
b) CHLAPCI
Radek Pecháček 1.212 g
–––––––––––––––––––
III. Kategorie V.
až IX. třída ZŠ
a) DÍVKY
Sára Čížková 5.026 g
b) CHLAPCI
Martin Dvořák 1.469 g

IV. Kategorie
Osoby od 15 do 50 let
p. Lenka Čížková 8.785 g
–––––––––––––––––––
V. Kategorie
Osoby od 50 do 70 let
p. Růžena Jedličková
17.080 g
–––––––––––––––––––
VI. Kategorie
Osoby nad 70let
p. Bohumila Horná
– 39.280 g
–––––––––––––––––––
SPECIÁLNÍ CENA
Natálie Plechatová
– 12.831g
–––––––––––––––––––
Vítězům upřímně gratulujeme a všem soutěžícím
moc děkujeme za účast
v letošní soutěži. Doufáme,
že nám zachovají přízeň,
i když tentokrát nevyhráli.
Snad někdy příště. Pro
vítěze v jednotlivých kategoriích jsou připraveny
v knihovně pěkné knižní
ceny. Těšíme se na Vás!
Za knihovnu
Dana Křížovská

Malšické a Bečické
ženy zvou
na výlet do parku a zámku
„KRATOCHVÍLE“ u Netolic,
který se uskuteční v sobotu 11. června 2016.
Prohlídka zámku a přilehlých objektů potrvá asi
1,30 hod. Vstupné: dospělí
130 Kč, děti a senioři bez
průk. ZTP 90 Kč, se ZTP 70
Kč. Parkoviště od zámku asi
150 m. Vezměte s sebou,
prosím, drobné peníze
na vstup a pokud vlastníte
průkazku ZTP – rovněž
sebou. U zámku je též
cukrárna a občerstvení nám
přislíbila restaurace vedle
zámku. Svou účast na výletu
volejte prosím na tel. č. 381
277 434 paní M. Háková.
Odjezd: sobota 11. 6. 2016
Bečice 7.30 hod / Lány 7.35
hod. / Malšice 7.45 hod. /
Sudoměřice u Bechyně 8.00
/ 8.15 hod. Těšíme se Vaši
účast.
Za ženy
Jarmila Kramperová.

Městys Malšice

přijme
sobota 28. 5. 2016
Park v Malšicích
Začátek: 18.00
Konec: 02.00
Sbor dobrovolných hasičů Malšice Vás srdečně zve
na premiéru pouťové zábavy, která tady doposud nebyla
zvykem. Přijďte v klidu posedět, popít osvěžující pivo,
pochutnat si na výtečné klobáse, nebo si poslechnout
skupinu Evergreen Band (www.evergreen-band.cz),
která Vám zahraje od moderních hitů až po dechovku.

do trvalého
pracovního poměru
dělníka pro práce na údržbě městyse
a na práce v lese. Řidičský průkaz B nutný,
školení na práci s motorovou pilou či
křovinořezem je výhodou.
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Tímto děkuji členům SDH Malšice a ostatním
dobrovolníkům, kteří se dne 7. 4. 2016 zúčastnili
sběru kamene v Bečicích. Velice si vážíme této pomoci
a věříme v dobrou vzájemnou spolupráci i v dalších letech.
Za M-POLAR s.r.o.
Ing. Ladislav Křivánek
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