ZPRAVODAJ MĚSTYSE MALŠICE
pro Čenkov, Dobřejice, Lány,
Malšice, Maršov, Oboru,
Třebelice, Všechlapy

2. prosince 2014
13/2014
Městys Malšice, Malšice 131, 391 75 Malšice, IČ: 00252522, občasník registrovaný MK ČR pod číslem E 10478

Zveme Vás na zasedání
Zastupitelstva Městyse Malšice,

vyvěšen na úřední desce, nebyly vzneseny žádné
připomínky a byl tudíž schválen bez připomínek.

které se bude konat v pondělí 22.12. 2014 od 18:00
hodin v Obřadní místnosti – Galerii Malšice

2/ Do výběrového řízení konaného dne
20.11.2014 ve 13.00 hod.na úřadu Městyse Malšice na
dodávku elektrické energie pro městys Malšice na rok 2015
a rok 2016 bylo osloveno 12 firem. Výběrového řízení se
zúčastnily tyto firmy: V-ELEKTRA Slovakia s.r.o.
Moyzesova 17 Martin, CENTROPOL ENERGY a.s.
Vaníčkova 1 Ústí nad Labem, E:ON Energie a.s. F.A.
Gerstnera 2151/6 České Budějovice, ENWOX ENERGY
s.r.o. Denisova 2/639 Moravská Ostrava. Výběrová komise
ve složení předseda pan Petr Novák, Ing. Antonín Randa,
Ing. Jaroslav Janoušek a Martin Šimota vybrala jako vítěze
výběrového řízení firmu ENWOX ENERGY s.r.o. Denisova
2/639 Moravská Ostrava s nejnižší nabídkovou cenou bez
DPH v roční výši 387.012,20 Kč. Tato nabídka byla
vyhodnocena jako nejvýhodnější vzhledem k základnímu
kritériu pro zadávání veřejné zakázky. Zastupitelé 7 hlasy
potvrdili výsledek výběrového řízení a vítěznou firmu
ENWOX ENERGY s.r.o. Denisova 2/639 Moravská
Ostrava na dodávku elektrické energie pro městys na rok
2015 a rok 2016.

Navrhovaný program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Rozpočtové opatření 2014, změny rozpočtu
Plán investic na rok 2015
Rozpočet Městyse Malšice na rok 2015
Různé a na vědomí
Diskuse
Usnesení
Závěr

Ze zápisu z 2. zasedání
Zastupitelstva Městyse Malšice,
konaného dne 20.11.2014

Program:
1. Zahájení
2. Výběrové řízení na dodávku elektrické energie na
roky 2015 a 2016
3. Výběrové řízení na dodávku dřevěných pelet pro
kotelnu KD Malšice na roky 2015 a 2016
4. Výběrové řízení Revitalizace zeleně na náměstí, u
KD a na hřbitově v Malšicích
5. Rozpočtová opatření, změny rozpočtu 2014
6. Různé a na vědomí
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

3/
Do výběrového řízení konaného dne
20.11.2014 v 9.00 hod. na úřadu Městyse Malšice na
dodávku dřevěných pelet pro kotelnu KD Malšice na rok
2015 a rok 2016 bylo osloveno 6 firem. Výběrového řízení
se zúčastnily tyto firmy: MultiBio s.r.o. U Koupaliště 2707
Rakovník, BIOMAC Ing. Černý s.r.o. Plinkout 39 Dlouhá
Loučka, BROŽ – CZ spol.s.r.o. ČSLA 36 Planá nad
Lužnicí, LATOP spol.s.r.o. U Čápova dvora 2762 Tábor.
Dvě firmy GROUP AT s.r.o. Praha a SUBLIMA CZ s.r.o.
Březnice ( tato obálka nebyla označena výběrové řízení –
neotvírat) dodaly obálky po termínu začátku výběrového
řízení. Výběrová komise ve složení předseda pan Petr
Novák, Ing. Antonín Randa a Martin Šimota vybrala jako
vítěze výběrového řízení firmu BROŽ – CZ spol.s.r.o.
ČSLA 36 Planá nad Lužnicí s nejnižší nabídkovou roční
cenou ve výši 221.500,- Kč bez DPH. Zastupitelé 7 hlasy
potvrdili výsledek výběrového řízení a vítěznou firmu BROŽ
– CZ spol. s.r.o. ČSLA 36 Planá nad Lužnicí na dodávku
dřevěných pelet pro kotelnu KD Malšice.

1/ Jednání zastupitelstva Městyse Malšice
zahájila starostka Miloslava Šebková MBA a konstatovala,
že je přítomno všech 7 zastupitelů, zasedání zastupitelstva
je tak usnášení schopné.
Do návrhové komise navrhla jako předsedu Mgr.
Pavla Klímu a členy Ing. Jaroslava Janouška a Martina
Šimotu - 7 hlasy schváleno. Za ověřovatele zápisu
jmenovala Ing. Pavla Kašpara a Ing. Antonína Randu,
zapisovatelkou jmenovala paní Janu Hofmanovou. Dále
konstatovala, že zápis z minulého zasedání byl řádně

4/ Nabídku do výběrového řízení na revitalizaci
zeleně na náměstí, u KD a na hřbitově v Malšicích podaly
tyto firmy: Ing. Pavel Hofman, Ústrašická 117, Planá nad
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Lužnicí - Lhota Samoty, Ing. Milan Krátký, Čenkov 73, a
ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o., Beranova Lhota
10, Chotoviny. Hodnotící komise ve složení předseda Mgr.
Pavel Klíma, Jana Jedličková a Zdeňka Housková vybrala ve
výběrovém řízení, které se konalo dne 13.11.2014 na úřadu
Městyse Malšice, vítěze - firmu Ing. Milan Krátký Čenkov
s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 635.433,-Kč bez DPH.
Zastupitelé 7 hlasy potvrdili výsledek výběrového řízení a
vítěze - firmu Ing. Milan Krátký Čenkov.

6e) Zastupitelé 7 hlasy schválili Darovací smlouvu o
převodu movitých věcí, která bude uzavřená mezi Jihočeským
krajem a Městysem Malšice. Jedná se o 4 notebooky, čidla a
software ve výši 201.676,80 Kč, které má naše základní škola
vypůjčené v rámci projektu firmy ZVAS.
6f) Zastupitelé 7 hlasy schválili Dodatek č.2 ke
Smlouvě o dílo v předloženém znění s firmou IMOS group
s.r.o. Tečovice, vícepráce ve výši 262.695,54 Kč, méněpráce
ve výši -95.397,07 Kč. Podstatnou část víceprací tvořila část
kanalizačních šachet, které byly v projektu a nebyly v soupisu
prací – proto nebyly součástí vysoutěžené ceny. Další
vícepráce vznikly prodloužením hlavního řadu kanalizace
v oblasti Čenkova u kolejí a v ulici, kde bydlí Mgr. Pávek.
6g) Zastupitelé 7 hlasy schválili rozšíření usnesení
č.30/14/ZM ze dne 28.4.2014 o větu, že zastupitelstvo přijalo
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření /DSO/ za rok 2013.
6h) Zastupitelstvo 7 hlasy schvaluje a pověřuje
náhradní oddávající na nové volební období v tomto pořadíMgr. Pavel Klíma, Ing. Pavel Kašpar, Ing. Antonín Randa, Ing.
Jaroslav Janoušek a Martin Šimota.
6ch) Pan Radek Švec se dotazoval starostky na
pokácení vrb u rybníka, které brání výhledu při vjezdu na
silnici. Zastupitelé 5 hlasy rozhodli o odborném posouzení
stavu vrb, případném seříznutí. Ing. Jaroslav Janoušek a Ing.
Pavel Kašpar se zdrželi hlasování.
Starostka v tomto bodě dále informovala o možnosti
vybudování chodníku v Táborské ulici u elektroopravny a u
bývalé cementárny, které se vejdou do rozpočtu městyse díky
již vysoutěžené ceně za vybudované chodníky v Malšicích.

6c/ Ing. Antonín Randa požádal o projednání bodu
programu 6 c) před bod 5. V tomto bodě zastupitelé jednali o
nutných rekonstrukcích veřejného osvětlení, doplnění a
výměně svítidel v Třebelicích, Všechlapech a v Malšicích před
Kulturním domem. Předložené cenové kalkulace firmy INTEM
zastupitelům vysvětlil pan Aleš Ryjáček. Zastupitelé požádali
pana Ryjáčka o kontrolu veřejného osvětlení v Oboře, které je
také v havarijním stavu, v Čenkově, Lánech a v Maršově.
Cenové kalkulace na celkové rekonstrukce veřejného
osvětlení budou zapracovány do Plánu investic na příští rok.
Zastupitelé v tomto bodě 7 hlasy odsouhlasili zakoupení 2
kusů radarů do Všechlap a 1 x do Čenkova směr od Želče.
5/ S 17. a 18. Rozpočtovým opatřením schváleným v pravomoci starostky městyse seznámil přítomné pan
Petr Novák, na straně příjmů 17. rozpočtového opatření se
rozpočet navýšil o 831.000,- Kč a na straně výdajů o 921.230,Kč, 18. rozpočtové opatření se na straně výdajů rozpočet
navyšuje o 254.000,- Kč. Zastupitelé vzali 17. a 18.
rozpočtové opatření na vědomí. Dále předložil zastupitelům
návrh 19. rozpočtového opatření, které navyšuje výdaje o
1.484.200,- Kč. V tomto bodě zastupitelstvo městyse upravilo
přenesení své pravomoci k rozpočtovým opatřením a pověřuje
starostku městyse paní Miloslavu Šebkovou k provádění
rozpočtových změn v následujícím rozsahu: na straně příjmů
bez omezení, snížení výdajů bez omezení, zvýšení výdajů
spojených s příjmem dotace bez omezení, proúčtování daně
z příjmů, pol. 1122 a DPH bez omezení, zvýšení výdajů
v maximální hodnotě 200.000,- Kč na jednu položku rozpočtu
v jednom rozpočtovém opatření. Rozpočtové opatření
provedené starostkou městyse musí být v písemné formě a se
zněním budou zastupitelé seznámeni na zasedání
zastupitelstva městyse. Závažnější změny rozpočtu i nadále
schvaluje zastupitelstvo městyse obvyklou formou
rozpočtového opatření. Zastupitelé 7 hlasy schválili přenesení
pravomoci a zrušili usnesení č.98/13/ZM ze dne 18.12.2013.
Tato pravomoc tak byla dána do souladu s vyhláškou městyse
o zadávání veřejných vyhlášek.

7/ Diskuse
Ing. Antonín Randa v diskusi řekl, že komunikace
na „Vysokou“ je v katastrofálním stavu a dopravní značka se
směrovkou na Tábor nově umístěná SÚS Tábor u rybníka, je
dle jeho názoru na špatném místě. Starostka odpověděla, že
se oprava komunikace může dát do plánu investic a na
značku upozorní SÚS Tábor.
Dále Ing. Randa uvedl, že v Maršově se bude těžit
bentonit zhruba ve výši 100 tisíc tun ročně, budou se tak
devastovat místní komunikace. Starostka odpověděla, že
s firmou Keramost, která bentonit těží, je dobrá spolupráce,
silnice obratem čistí, poskytují i finanční kompenzace a
příspěvky.
Martin Šimota se zeptal, zda by bylo možné, aby
malšické spolky navrhly do rozpočtu na nový rok určitou
částku, kterou by požadovaly na podporu své činnosti.
Například myslivecké sdružení pořádá, stejně tak jako hasiči,
akce pro děti a také by uvítalo finanční pomoc od městyse.
Starostka odpověděla, že pokud myslivecké sdružení požádá
o finanční pomoc na činnost s dětmi tak, jak to dělají ostatní
spolky, finance dostanou. A to, že si spolky žádají, již několik
let automaticky probíhá.
Ing. Jaroslav Janoušek se zeptal, jestli se
v Čenkově na jaře bude pokládat asfalt. Starostka souhlasně
odpověděla, že po připojení všech objektů na oddílnou
kanalizaci přijde na řadu asfaltování a do Plánu investic, který
se bude sestavovat, lze zapracovat asfaltování v celé šíři
komunikace.

6/ Různé
6a) V tomto bodě starostka seznámila zastupitele s
Plánem inventur Městyse Malšice na rok 2014, složením
inventarizačních komisí a vydáním příkazu k inventarizaci na
rok 2014, zastupitelé tento bod vzali na vědomí.
6b) Zastupitelstvo Městyse Malšice 7 hlasy schválilo
opětovné uzavření Veřejnoprávní smlouvy na úseku
projednávání přestupků s Městem Tábor. Městys Malšice
nadále není schopen svými orgány výkon přenesené
působnosti na tomto úseku zabezpečit.
6d) Zastupitelé 7 hlasy schválili úpravu křižovatky
na silnici II/137 x III/13711 Tábor – Bechyně a Čenkov –
Dobřejice. Navrhovaná úprava křižovatky navazuje na
plánovaný průjezd (obchvat) Malšic a souhlas užití pozemku
městyse p.č. 83 v k.ú. Čenkov. Městys Malšice požaduje do
plánu úpravy křižovatky zapracovat chráničku na případnou
přípojku vodovodního potrubí do Dobřejic.

9/ Závěr
Na závěr starostka poděkovala všem přítomným za
účast a ve 21,50 hodin zasedání zastupitelstva ukončila.
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Poděkování
Velké poděkování patří paní Radce Křivánkové
za práci s mladými hasiči. Těm děkujeme za shrabání listí
a úklid parku v Malšicích a Láďovi Křivánkovi za odvoz listí
z parku.
Díky paní Radce Křivánkové se mladí hasiči dále
rozrůstají, pasování nových dětí na hasiče proběhlo
28.11.2014 v Galerii Malšice.
Motto: „Život je vibrace a vibrace je život. Pokud se
vyladíme na vibrace života, životní vibrace,
dostaneme se ke své přirozenosti. Uvolní se tak
všechny bloky a rezistence a objevíme sílu bytí.“

Klub rodičů a přátel školy pro
Vás připravil
v prostorách u vinárny Pod Věží

Městys Malšice a Životní vibrace
VÁS ZVOU NA

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ
TRHY

„ADVENTNÍ KONCERT“
s Janem a Hanou Marešovými

KDY: neděle 7.12.2014
OD:13.00 HOD
přijďte poklábosit se sousedy u
pohárku svařáčku, ochutnat
tradiční vánoční cukroví a
dokoupit poslední dárečky a
vánoční dekorace, přispějete tím
na vzdělávání chlapce
v programu adopce na dálku
DĚKUJEME

KONCERT S TIBETSKÝMI
A KŘIŠŤÁLOVÝMI MÍSAMI
Být chvíli sám se sebou a vyladit se pro další život.
Živá hra na tibetské a křišťálové mísy přináší
unikátní zážitek jejich zvuk oslovuje svými
přírodně čistými tóny stále více lidí. Je možné zažít
a vnímat vibrace těchto nástrojů celým tělem.
Vibrace tibetských a křišťálových mís a gongů
přinášejí harmonizaci,
uvolnění,
čištění
a
v neposlední řadě i léčení. Jedná se o krátké
zastavení, spočinutí, uvolnění a odpoutání se od
všedních problémů, bytí v situaci tady a teď a
nalezení správného životního rytmu v adventním
čase.

středa 10. prosince 2014
od 18:00 hodin
Galerie Malšice

Pěvecké sbory

Těšíme se na společný večer plný harmonie a
souznění.

Nokturno

www.zivotni-vibrace.cz

a Nokturňáček
ze Sezimova Ústí vás zvou na
tradiční

PRODEJ
VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Petr Vácha, Malšice 141

ADVENTNÍ KONCERT

Tel: 606 231 494

v neděli 7. prosince 2014 v 15 hodin
do Kostela Nejsvětější Trojice
v Malšicích

Prodej zahájen 12. 12.
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… listopadové okénko

Příběhy bezpráví
www.zsmalsice.cz

Již se stalo tradicí, že ZŠ Malšice se aktivně zapojuje
do projektu Příběhy bezpráví. Pravidelně v podzimní čas si
připomínáme křivdy komunistického režimu. Žáci 8. a 9.
ročníku se tak v minulých letech dozvěděli podrobně např.
o železné oponě, procesech 50.let, normalizačních
praktikách komunistů atd. Získaný film na dané téma je
vždy doprovázen besedou s pamětníkem událostí.

Co jsme prožili v říjnu 2014:
1.10. – dopravní výchova na dopravním hřišti v Táboře pro
žáky 4.třídy.
4.10. – přírodovědná soutěž „Poznej a chraň“ pro žáky 5.
až 9. třídy.
14.10. – vědomostní soutěž „Přírodovědný klokan“ pro
žáky 8. a 9. třídy. V 8. třídě byl nejúspěšnějším
řešitelem Jan Cába, v 9. třídě Roman Votýpka.
14.10. – třídní schůzky.
22.10. - program primární prevence pro žáky 5. třídy
vedený metodičkou prevence z PPP v Táboře.

Tento rok se logicky téma týkalo 25. výročí
listopadových událostí roku 1989. Promítali jsme film
"1989: Z deníku Ivany A." režiséra K.Strachoty.
Následovala dvouhodinová beseda s pedagogy o
jejich prožívání roku 1989. Žáci malšické školy tak při
zmínce o roce 1989 snad nebudou tápat :-)

Co jsme prožili v listopadu 2014:
3.,4. a 7.11. – SCIO testy pro 9. třídu (český jazyk,
matematika, anglický jazyk, obecné studijní
předpoklady).
4.11. – projektový den v SPŠ Tábor pro žáky 9. třídy.
4.11. – program primární prevence pro žáky 8. třídy
realizovaný odborníky z SVP České Budějovice.
5.11. - okresní přebor ve florbalu starších chlapců (8.a 9.tř.)
v Sezimově Ústí – 6.místo.
6.11. - okresní přebor ve florbalu starších dívek (8. a 9. tř.)
v Sezimově Ústí – 3. místo.
10.11. – pedagogická rada.
11.11. - Halloweenská diskotéka pro žáky 1. stupně
pořádaná žáky 9. třídy.
18.11. – beseda „Příběhy bezpráví“ – 25. výročí „Sametové
revoluce“ pro žáky 8. a 9. třídy.
19.11. - okresní přebor ve florbalu mladších chlapců (6. a
7. tř.) v Sezimově Ústí – 7.místo.
19.11. – program primární prevence pro žáky 5. třídy
realizovaný metodikem prevence z PPP v Táboře.
20.11.- okresní přebor ve florbalu mladších dívek (6.a 7.tř.)
v Sezimově Ústí – 3.místo.

Všichni jste zváni
ve středu 3.12.2014 do ZŠ Malšice,
kde se od 13,30 h. koná

ADVENTNÍ DÍLNA
Všechny výrobky si můžete odnést domů !!!

V neděli 7.12.2014 od 13.00 h. jste srdečně zváni na

MALŠICKÝ ADVENTNÍ TRH

pořádaný ženami z Klubu přátel školy.
Kromě jiného si můžete zakoupit výrobky našich žáků a
přispět na vzdělávání našeho ugandského "spolužáka"
Roberta Mugalu. Děkujeme.
O adopci na dálku více na www.zsmalsice.cz

Školská rada při ZŠ a MŠ Malšice
2014 - 2017
V říjnu 2014 proběhly nové volby do školské rady. Novými
členy pro roky 2014 - 2017 se stali:
zástupci zřizovatele:
Petra Štenglová, Ing. Ladislav Křivánek
zástupci rodičů:
Lada Kupková, Radka Mrzenová
zástupci pracovníků školy:
Mgr. Martina Nohavová, Marcela Trsková

Ředitel ZŠ a MŠ Malšice vyhlašuje

ZÁPIS
do 1. třídy školního roku 2015/2016

Zahajovací schůzi svolal ředitel ZŠ Malšice na středu
12.11.2014. Zde proběhly volby předsedy a místopředsedy.
Předsedkyní se stala Mgr. Martina Nohavová,
místopředsedkyní paní Marcela Trsková.

ve středu 21. ledna 2015

Ředitel Pavel Klíma i všichni členové vyzývají veřejnost ke
spolupráci, která má vést k dobré komunikaci se školou a k
dobrému řešení případných problémů. Na webu školy
najdete i emailové kontakty na členy školské rady.

Týká se dětí, které v právě probíhajícím školním roku
dovrší 6 let
(narozených od 1.9.2008 do 31.8.2009).
Přineste s sebou rodný list dítěte.

od 8,00 do 16,30 h.
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knihovnaMalšice Vás zve:

Prodejní výstava adventních a vánočních dekorací
Dne 4.12.2014 od 13.00 hod.
V knihovně bude zahájena prodejní výstava adventních a vánočních dekorací paní Michaely
Neumanové z Karlových Varů.
Zakoupené zboží si budete moci ihned odnést.

knihovnaMalšice Vás zve:
Knihovna městyse Malšice Vás zve na

Vánoční posezení s panem Sassmannem
Dne 11.12.2014 od 18:00 hod v Galerii Malšice
Přijďte se zastavit v tomto uspěchaném čase, zasnít a možná i trošku zamyslet. Porovnat tak věci
důležité, či méně důležité, abychom ten vánoční čas pak strávili hlavně šťastně v kruhu svých
blízkých.
Poslechnete si v podání pana Sassmanna nejen staré vánoční písně v doprovodu kytary, ale také
zvyky a tradice z období nejkrásnějších svátků v roce.
Těšíme se na Vás!!!

knihovnaMalšice Vás zve:
Knihovna městyse Malšice Vás zve na:

III. veřejné čtení pro děti
Dne 17.12.2014 od 13.30 hod.
Opět z knihy Tobiáš Lolness od Timothée de Fombele, která je přirovnávána k Tolkienovým
románům a oceněn mnoha literárními cenami.
Srdečně zveme malé čtenáře!!!

Knihovna městyse Malšice oznamuje
S příchodem nového roku připravuje knihovna změny v seznamu periodik, které si u nás čtenáři půjčují. Rádi bychom
nabídly i periodika občanům, kteří nechodí do knihovny vzhledem k tomu, že nemají tolik volného času, který by (ač rádi), trávili
čtením půjčených knih, což samozřejmě chápeme. Přesto i oni si rádi občas něco zajímavého přečtou, například časopis. Právě
pro ně jsme udělaly změnu v seznamu dosavadních periodik. Zaměřily jsme se na časopisy, které by si zasloužily Vaši
pozornost, a pečlivě jsme vybíraly.
Jedná se o časopisy zaměřené na současný zdravý životní styl, časopisy o jídle, psychologii, o cestování, o historii,
bydlení a chalupaření, časopisy pro tvořivé šikovné ruce, čtení pro ženy a spoustu dalších zajímavých titulů. Kompletní seznam
všech periodik najdete počátkem ledna 2015 na webových stránkách knihovny: www.knihovnamalsice.estranky.cz
Je to jistě lákavá nabídka, neboť za pouhou roční registraci 40,- Kč u nás, si můžete půjčovat po celý rok neomezené
množství nových časopisů, které si například kupujete u stánků za podstatně vyšší cenu.
Těšíme se na naše nové čtenáře!!!
Za knihovnu Dana Křížovská

Všem našim čtenářům přejeme příjemný, pohodový čas adventní, krásné a
šťastné prožití vánočních svátků v kruhu svých blízkých a do nového roku
přejeme všem pevné zdraví, štěstí, optimismus a spoustu lásky.
Vaše knihovna.
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Co se děje v obci
Úřad městyse oznamuje

S nadcházející zimou se dokončují investiční
akce roku 2014. Největší investiční akce městyse bylo
vybudování oddílné kanalizace v Čenkově. V současné
době je kanalizace dokončena a zbývá úprava povrchů po
dokončené kanalizaci.
Po dohodě s dodavatelem budou povrchy
místních komunikací opraveny až na jaře, a to ze dvou
důvodů. V průběhu zimy se budou dodělávat přípojky
k jednotlivým domům (do dubna 2015) a po té budou
doplněny a zhutněny případné propady komunikací
v místech dokončené kanalizace. Pak teprve budou
opravovány místní komunikace.
Na tuto zakázku byla vysoutěžena cena
7.052.662 Kč bez DPH. Celková cena zakázky byla
dodatkem smlouvy zvýšena o 167.298 Kč – vícepráce
činily 262.696 Kč, méněpráce 95.397 Kč. Vícepráce na
zakázce tvořily: v projektu byly uvedeny šachty, které
nebyly omylem uvedeny v soupisu prací. Dále došlo
k úpravě projektu – prodloužení kanalizace na obou
koncích Čenkova – u kolejí a pak i v ulici, kde bydlí Mgr.
Pávek. K prodloužení došlo pro obsloužení stávajících i
budoucích stavebních parcel. Méněpráce vznikly úpravami
projektu podle místních podmínek.
Další investiční akce – opravy chodníků na
Táborské ulici a na náměstí budou také zkolaudovány do
Vánočních svátků. Je ještě naděje, že zpětně získáme na
tuto opravu dotace z prostředků, které nebyly v letošním
roce vyplaceny. Proto byly opravy rozděleny do dvou částí
– ty, které jsou dnes prakticky dokončeny (o ty bylo žádáno
v původní žádosti o dotace) a firma HES stavební s.r.o.
ještě provede podle počasí opravu chodníků před
cementárnou a návaznost chodníků před provozovnou
Stela tak, aby chodník byl po této straně Táborské ulice
průběžný od školy až k Briklisu.
Realizace akce Rekultivace zeleně u KD Malšice,
v parku a na hřbitově začala papírovou válkou, kdy
rozhodnutí o přidělení dotace, výběrové řízení a s tím
spojené lhůty zapříčinily, že podstatná část prací se bude
provádět až na jaře.

Oznamujeme, že z důvodů dovolených a z provozních
důvodů bude uzavřen
Úřad městyse a Knihovna městyse Malšice ve dnech

29. 12. 2014 až 2. 1. 2015
a Sběrný dvůr Malšice ve dnech

20. 12. 2014 až 3. 1. 2015
Děkujeme za pochopení

SPORTOVNÍ PLES
Dovolte mi, abych Vás ještě jednou informovala o
přípravách na sportovní ples. Těší se na vás kapela:
“SESKUPENÍ ZA ÚČELEM“.
Lístky si budete moci zakoupit od 1.12.2014 na
Úřadu městyse.
Chtěla bych tímto vyjádřit poděkování za
sponzorské dary všem sponzorům, kterým záleží na
sportovním dění v obci a především zástupcům vedení
Městyse, které nás vždycky podporovalo a nikdy nás
neodmítlo.
Nejedná se jen o sportovní akce, ale jedná si i o
další aktivity, které se snažíme vymýšlet v rámci Klubu
rodičů a přátel školy.
Vždy jsme se setkali od vedení obce se
vstřícným jednáním a věřím, že by podpořilo i více akcí.
Jen by se museli najít lidé, kteří s jakýmkoli nápadem
přijdou a hlavně ho zrealizují ve svém volném čase.
Za to bych chtěla poděkovat i všem členům TJ a
KRPŠ, kteří svůj čas těmto aktivitám věnují.

Krásné prožití vánočních svátků
a mnoho štěstí a zdraví přeje
Alena Šimáková

Dokončuje se vyhodnocení ročního provozu a
snížení energetické náročnosti budovy KD Malšice, kde je
zpracovávána zpráva energetického auditora.

POZVÁNKA NA

Jak správně vyplnit daňové přiznání:

SPORTOVNÍ PLES

z britského tisku – nestačil jsem přepočítat na naše
poměry:
Do kolonky „Počet vyživovaných osob“ jeden občan
napsal:
 2,1 mil. ilegálních přistěhovalců
 4,4 mil. nezaměstnaných
 900 tis. kriminálníků v 85 vězeních
 1,1 mil. státních úředníků
 650 kreténů v parlamentu a celou Evropskou
komisi
 50 tis. evropských úředníků
Finanční úřad mu vrátil přiznání s tím, že jsou jeho
odpovědi nepřijatelné.
Dotyčný občan odpověděl otázkou:
„Proč? Na někoho jsem zapomněl?“

KDY: 25.12.2014
OD: 20.00 HOD
KDE: KD Malšice
VSTUPNÉ : 120,- Kč
HRAJE:
SESKUPENÍ ZA ÚČELEM
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Vážení spoluobčané!
Dovolte, abych Vás opět všechny pozvala
na Štědrovečerní program našeho městyse:
od 15:45 hodin
Vás bude zvát tradiční Vánoční vytrubování
Na Vánoční mši svatou,
která začíná
od 16:00 hodin
v Malšickém kostele Nejsvětější Trojice
od 22:00 hodin
Vás zveme na
Štědrovečerní zpívání vánočních koled do kostela
Nejsvětější Trojice v Malšicích.
Zpívat a hrát Vám bude Katka Dobiášová a děti
ze Základní školy v Malšicích.
Věřím, že tradiční procházka po štědrovečerní večeři i tradiční setkání
s pohárkem punče pro zahřátí Vám přijde vhod.
Veselé Vánoce,
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
do Nového roku 2015
Vám všem za všechny zastupitele
Přeje starostka Miloslava Šebková
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