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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

Všimli jste si? Máme nové komunikace

V červenci se v celé obci
děly věci. Nejdřív posprejované silnice. Pak
přijela spousta techniky,
očistila a „ořezala“ nejhorší
místní komunikace, a pak
už nastal koncert lidí
a strojů.
Penetrace podloží, základní a pak vrchní vrstva asfaltu. Ten prý má v momentu
umístění na vozovku 180
stupňů. Dělníci se ve vedru
ohřejí dvakrát.

A že horko bylo. Celé dílo
stálo a ještě bude stát
spoustu peněz. Další komunikace na opravu ještě
čekají. Tak zase příště.
Lidská paměť je krátká.
Občas si vzpomeňme, jaké
to bylo předtím. Malšice
jsou zase krásnější. Máme
to tu hezké, taky jste si
všimli, že?

Co se ještě děje?

POZVÁNKA
NA ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE MALŠICE
- které se bude konat
v pondělí 29. 8. 2016
od 18.00 hod. v Obřadní
místnosti – Galerii Malšice

Zdeňka Housková
Souběžně s opravami
komunikací v Malšicích se
p ro v á d í re k o n s t r u k c e
kapličky v Třebelicích,
která by měla být
dokončena na konci září.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Rozpočtová opatření
3. Dodatek – opravy MK
4. Vzor OZV - noční klid
5. Finanční komise
6. Diskuse
7. Závěr
Miloslava Šebková MBA v. r.
starostka městyse Malšice

MALŠICKÝ ZPRAVODAJ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Ze zápisu z 4. zasedání
Zastupitelstva Městyse Malšice
Konaného dne 21. 6. 2016

Usnesení č. 66/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse schvaluje jako místostarostu pana
Petra Nováka.
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 1
(pan Petr Novák)
Poté starostka navrhla výši
odměny za výkon funkce
pro zvoleného místostarostu
ve výši 22.302,- Kč s platností
od 22.6.2016.

Místo konání:
obřadní místnost Galerie
Malšice
Začátek:
18.00 hodin
Zasedání řídil: starostka
Šebková Miloslava MBA
Přítomni:
Ing. Janoušek Jaroslav,
Ing. Kašpar Pavel, Mgr.
Klíma Pavel, Novák Petr,
Ing. Randa Antonín,
Šebková Miloslava MBA,
Šimota Martin
Omluveni: Zapisovatel:
Kupková Lada
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Janoušek Jaroslav,
Martin Šimota
Hosté:
Apoštol Robert,
zástupce ﬁrmy Nej Cz
Občané: 4
Návrh programu:
1. Zahájení
2. Volba místostarosty
3. Rozpočtová opatření
4. ZŠ a MŠ Malšice –
schválení kapacity
školního klubu
5. Různé
6. Diskuse
7. Závěr
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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 Jaroslava Janouška
a pana Martina Šimotu, zapisovatelkou jmenovala 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/ Vzhledem k těžké situaci,
která nastala se zastupitelé
shodli zvolit opět do funkce
místostarosty, pana Petra Nováka, který se svou kandidaturou souhlasil. Starostka
dala nejprve hlasovat o tom, že
městys Malšice bude mít
jednoho neuvolněného místostarostu.

Usnesení č. 64/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse schvaluje jednoho neuvolněného
místostarostu.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Dále starostka navrhla způsob
volby veřejným hlasováním.
Usnesení č. 65/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse schvaluje veřejné hlasování při volbě
místostarosty.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Po schválení způsobu volby
tedy starostka navrhla na funkci
m í s to s ta ro s ty p a n a Pe t ra
Nováka.

Usnesení č. 67/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse schvaluje za výkon funkce místostarosty pana Petra Nováka
odměnu ve výši 22.302.- Kč
od 22. 6. 2016.
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 1
(pan Petr Novák)
3/ Pan Petr Novák seznámil
zastupitele se 6. rozpočtovým
opatřením schváleným v pravomoci starostky městyse.
V rámci tohoto rozpočtového
opatření se zvyšují příjmy
o 8 5 . 0 0 0 ,- K č a v ý d a j e
o 313.000,- Kč.

Usnesení č. 68/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse bere
na vědomí 6. rozpočtové opatření městyse Malšice.
4/ Pan Pavel Klíma, jako ředitel
ZŠ a MŠ Malšice, požádal
zastupitelstvo o schválení
stanovení kapacity školního
klubu ZŠ a MŠ Malšice na 90
dětí.

Usnesení č. 69/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse Malšice
schvaluje stanovenou kapacitu
Školního klubu ZŠ a MŠ Malšice
na 90 dětí.
Pro: 7 /Proti: 0 / Zdržel se: 0
5/ Různé
a) Městys Malšice má od 23. 8.
1996 s ﬁrmou Eurotel s.r.o., nyní
ﬁrma CETIN a.s., uzavřenu
nájemní smlouvu na část
pozemku p.č. 1068/5 v kú
Č e n kov, kd e j e u m í s tě n a
základnová stanice ﬁrmy O2.
Vzhledem k tomu, že končí
doba nájmu stanovena na 20
let, požádal zástupce ﬁrmy pan
Chrt o prodloužení této smlouvy o dalších 5 let. Starostka
upozornila, že s ﬁrmou nikdy
nebyly žádné problémy a po
celou dobu platila včas nájemné.

Usnesení č. 70/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse Malšice
schvaluje prodloužení nájemní
smlouvy s ﬁrmou CETIN a.s. o 5
let a zároveň schvaluje předložený dodatek č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 23. 8. 1996.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
b) Na úřad byla doručena
odpověď na nesouhlasné stanovisko se šetřením Českého
báňského úřadu v Plzni ohledně ﬁrmy Keramost, které poslal
městys Malšice na Český
báňský úřad v Praze. Český
báňský úřad v Praze v odpovědi
uvedl, že také neshledal žádné
porušování podmínek rozhodnutí o povolení hornické
činnosti v dobývacím prostoru
Maršov. Zastupitelé se shodli,
že budou dále podnikat kroky,
aby upozornili na nedostatky,
které se v souvislosti s těžbou
ﬁrmy Keramost objevují. Dále
starostka uvedla, že bude podnikat další kroky vedoucí
k nerozšíření těžby bentonitu
v Maršově ve spolupráci s právním zástupcem v této věci.

Usnesení č. 71/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse Malšice
bere na vědomí zprávu Českého báňského úřadu v Praze.
c) Dne 26. 5. 2016 proběhla
na úřadě městyse schůzka
s projektanty a zastupiteli
Pavlem Kašparem a Pavlem
Klímou ohledně řešení bechyňské ulice a okružní křižovatky. Vzhledem k rozšíření
požadovaných prací na projektech s ohledem na zbudování
okružní křižovatky, která v původní smlouvě nebyla, je potřeba schválit zvýšení ceny
ze 46.000,- Kč na 110.000,- Kč.

Usnesení č. 72/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse Malšice
schvaluje smlouvu o provedení
díla na akci Bechyňská ulice
a okružní křižovatka II/137
III/137 a MK Malšice.
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 1
(Antonín Randa)
d) Na zastupitelstvo městyse
Malšice se se žádostí o ﬁnanční
Pokračování na straně 3 >>>
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Pokračování ze strany 2 >>>

dar obrátila paní Romana
Križanová. Její dcera Denisa se
zúčastní Mistrovství světa synchronizovaného plavání v Izraeli, kde bude reprezentovat
ČR. Český svaz plaveckých
sportů bohužel uhradí pouze
část nákladů, ale částku ve výši
35.000,- Kč musí uhradit rodiče.
Zastupitelé se shodli, vzhledem
k tomu, že se jedná o opravdu
v ý z n a m n o u re p re z e n t a c i
České Republiky občanem
našeho městyse, poskytnout
ﬁnanční dar ve výši 15.000,- Kč.
USNESENÍ č. 73/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse Malšice
schválilo ﬁnanční dar ve výši
15.000,- Kč paní Romaně Križanové na úhradu části nákladů
spojených s účastí její dcery
na Mistrovství světa synchronizovaného plavání v Izraeli.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
e) Firma Nej CZ, která v obci
provozuje kabelovou televizi
a internet, se prostřednictvím
pana Roberta Apoštola obrátila
na zastupitelstvo se žádostí
o schválení projektové dokumentace na vedení optického
kabelu v objektu čp 58 (knihovna). Pan Apoštol uvedl, že
optický kabel zvýší kvalitu
internetu v obci a je nutný pro
zkvalitnění služeb ﬁrmy Nej CZ.
Přívod optického kabelu povede z místnosti ﬁrmy CETIN
přes strop knihovny na půdu.
Zastupitelé se shodli, že jednáním s ﬁrmou pověří pana Marti-

na Šimotu, který dohlédne
na technické provedení. Dále
zástupce ﬁrmy slíbil, jako
protislužbu, zřízení 3 přípojných míst pro městys zdarma.
USNESENÍ č. 74/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse Malšice
schvaluje projektovou dokumentaci na nové optické datové vedení pro ﬁrmu Nej CZ,
s tím, že ﬁrma zřídí pro městys 3
přípojná místa zdarma.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
f) V rámci pozemkové úpravy
Čenkov byly použity tzv. pomístní jména, jejichž seznam je
potřeba schválit. Tento seznam
starostka projednala a doladila
s rodáky z Čenkova.

USNESENÍ č. 75/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse Malšice
schvaluje seznam pomístních
jmen v k.ú. Čenkov v rámci
pozemkové úpravy.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
g) Sbor dobrovolných hasičů
Malšice požádal zastupitele
o zakoupení nové požární
stříkačky PS16-sport/zásah.
Stříkačka by se používala jak
pro zásahy, tak hlavně při
soutěžích dětí, kterých je v současné době cca 50. Stávající
stříkačka, i po úpravě, nemá
dostatečný výkon a omezuje
rychlost zásahů při soutěžích.
Jedná se o stříkačku od ﬁrmy

PRACOVNÍ NABÍDKA
Společnost Zeelandia spol. s r.o. v Malšicích přijme
do hlavního pracovního poměru zaměstnance - muže
na pozici operátor výroby.
Náplň práce:
Míchání a balení výrobků (obsluha linky na výrobu
směsí pro pekaře a cukráře, balení výrobků, kompletace na palety).
Nástup možný ihned.
Bližší informace: Ing. Michala Raganová
e-mail: michala.raganova@zeelandia.cz
tel.: 728 068 182

MALŠICKÝ ZPRAVODAJ
Vincker Hranice na Moravě
v ceně cca 120.000,- Kč bez
DPH.
USNESENÍ č. 76/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse Malšice
schvaluje nákup nové požární
stříkačky PS16-sport/zásah
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
h) O prodej části pozemku p.č.
729/1 v kú Maršov, která byla
připlocena, požádal pan Miloslav Drhovský st. Zastupitelé se
shodli na vyhlášení záměru
p ro d e j e č á s t i u ve d e n é h o
pozemku.

USNESENÍ č. 77/16/ZM:
Zastupitelstvo městyse Malšice
schvaluje vyhlášení záměru
prodeje části pozemku p.č.
729/1 v k.ú. Maršov.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
6/ Diskuse
Do diskuse se přihlásili pan Emil
Kubašák s panem Miroslavem
Kadlecem z Holubího domu.
Upozornili na vady na budově
jako je zatékání do zastřešení
pavlačí, špatně těsnící požární
dveře. Dále upozornili na špatné užívání společné místnosti.
Po t é u v e d l , ž e s o u č a s n ý
zvolený zástupce nájemníků
pan Rapač svůj byt prodává
a nechce dále tuto funkci
vykonávat. Starostka na to
odpověděla, že je tedy nutné
zvolit nového zástupce, se
kterým se poté budou řešit
problémy ohledně domu. S tím
souhlasili.

Do diskuse se přihlásil pan
Antonín Randa, který upozornil
na opětovný špatný stav okolí
koupaliště U třech smrků, které
mají od městyse v pronájmu
myslivci. Starostka uvedla, že
myslivce upozorní, aby se
o rybník starali tak jak bylo
dohodnuto. Poté pan Randa
požádal, zda by nebylo možné
pořídit kolostav ještě k zadnímu vchodu do KD. Starostka
odpověděla, že kolostav
městys pořídí ještě z druhé
strany KD.
Pan Jaroslav Janoušek informoval o tom, že při nedávných
deštích se opět splavovala
půda v Čenkově z pozemků,
které má pronajaté pan Miloslav Drhovský. Starostka
uvedla, že o tom bude informovat příslušné orgány.
6/ Závěr
Na závěr starostka poděkovala
všem přítomným za účast
a v 21.40 hodin zasedání zastupitelstva ukončila.

Zapsala dne 21.06.2016
Lada Kupková
Starostka:
Miloslava Šebková MBA
místostarosta:
Petr Novák
ověřil: Martin Šimota
ověřil: Ing.Jaroslav Janoušek

PRODÁM
byt v ov. 3 + 1 s balkonem
- 1. patro u kulturního domu.
Obec Malšice - k bytu patří garáž, sklep,
1/4 zahrady. Byt má nová plastová okna,
podlahy, topení - na tuhá paliva.

TEL. 723 183 356
(prosím volat jen o sobotách)
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KRONIKA / KNIHOVNA

Střípky z kronik 2

V létě probíhají nostalgické
a historické jízdy tzv. Elinky.
Svoji činnost zahájila v červnu
roku 1903. I staré noviny jsou
zdrojem kronikářských informací. Toto je přepis článku
"Z Tábora do Bechyně" který
vyšel v týdeníku Tábor roku
1903, a to právě k zahajovací
jízdě na elektrické dráze TáborBechyně:
"Jsou mezi námi pamětníci
(nikoli snad větší starci) dob
ticha a klidu v melancholickém
kraji táborském. Na „železného
oře“ jezdili od nás dívat se až ku
Praze - a výlet takový nebyl
výletem ledabylým. Dnes vozkové byli by většinou na rozpacích, kdyby se jich kdo zeptal,
kudy cesta do Prahy. Vyrostli
jsme z idylických časů dostavníkových komunikací.
Ale dosti zvolna jsme vyrůstali.
Za režimů rozhodně německých, okázale stranických,
v letech šedesátých a sedmdesátých minulého (t.j. 19.) století
na oblasti království českého,
obývané většinou Němci, železničních sítí kvapem přibývalo.
Každý městysek, ba každá větší
ves musila být spojena kolejemi se světem. A nebyly to jen
dráhy podružné, které se
stavěly s opravdovou horečkou
v „uzavřeném území“. Z čehož
ovšem vznikl čilý ruch průmyslový, jímž Němci nyní se
chlubí a kterým chvástají se
naproti prý nepatrnému, mizivému průmyslu českému. Za čí
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p e n í ze s tavě l y s e d rá hy
na severu království českého,
vědí Němci i Češi, ale pošetilo
bylo by se tím ohánět. Skutečnost odčinit nelze.
Po veškerém rozmachu na severu došlo konečně i na Čechy
jižní. Avšak ještě ne z nějaké
náhle vyplynulé přízně
k ubohému lidu jihočeskému.
Šlo prostě o státní dráhu, která
by spojila Prahu s Vídní. Kdyby ji
bylo možno vést krajem německým, tím lepe. Jen náhoda
se tomu vzepřela: od Prahy až
za Budějovice žijí kompaktně
Čechové.
A tak tedy vznikla prvá tepna
obrozeného pro nás života.
A zas dlouho trvalo - a mnoho
bylo tahanic, nežli rozjely se
lokomotivy po druhé trati
jihočeské, po „transversálce“. To
bylo námitek, že dráha nebude
se vyplácet: jakoby se vyplácely
všecky nesčetné dráhy ve krajích německých! V té příčině
naprosto nelze souhlasit s komunikační politikou nebožtíka
ministra Kaizla, jenž houževnatě se přidržoval názoru,
že dráhy mají být samy o sobě
podnikem pro stát užitkovým.
Vždyť co se nevydělá na vozbě
krajinami chudšími, tyto kraje
nahradí jiným způsobem státu.
Veškeren hospodářský život se
povznese-kde zmohutní vezdejší blahobyt, i pan berní má
víc co dělat.

A zase dlouhá a dlouhá doba
uplynula a mnohé rozsáhlé
kraje jihočeské zůstávaly úplně
stranou železničního spojení.
Zejména živá Bechyň, se svými
rozkošemi krajinnými, se svým
přičinlivým obyvatelstvem úpěla takřka po železniční trati.
Vol a l a , ž á d a l a , ob ě tavo s t
nabízela - leč uši byly hluchy.
Po nekonečných přípravách,
po nejkomplikovanějším vyjednávání stojíme tedy dnes
před tratí hotovou, před komunikaci nového, moderního
způsobu. Elektrická jiskra spojí
vděkuplnou Bechyň s Táborem.
Nedivno, že ve chvílích, jež
předcházejí deﬁnitivnímu zahájení vozby na elektrické
dráze táborsko-bechyňské, lid
našeho kraji ve slavnostním je
rozrušení! Vždyť začíná nová
kapitola života tohoto lidi,
zvyklého nevšímavosti a chudobě!
Nemůžeme, nežli přát si, aby
nová dráha přinesla hojnost
požehnání dumným našim
krajům. Kéž elektřina, jež bude
pohánět vozy od Tábora k Bechyni, otřese myslemi našeho
lidu a roznítí v něm chuť k podnikavosti, aby aspoň částečně
chudoba od nás se vystěhovala!"č těšit.
Mgr. Alois Sassmann

Událo se
v knihovně

13. 6. 2016 v dopoledních
hodinách se konalo v Galerii
městyse Malšice slavnostní
pasování 25 prvňáčků na
čtenáře naší knihovny. Dříve
než je královna Knihomolka
I. pasovala do stavu čtenářského, děti musely prokázat,
že již umí číst. Každý malý
čtenář složil slib a za odměnu obdržel pasovací dekret,
průkazku do knihovny
a drobné dárky.
Slavnostního aktu pasování
se zúčastnili někteří rodiče,
prarodiče dětí, paní starostka Miloslava Šebková a
ředitel školy pan Pavel Klíma.
Více fotograﬁí naleznete
ve fotogalerii na webových
stránkách knihovny.
www.knihovna.malsice.eu
Za knihovnu Dana Křížovská

K 95. Výročí založení knihovny městyse Malšice
Vás Knihovna městyse Malšice zve na

ZDRAVOTNÍ
PŘEDNÁŠKU
V knihovně 21. 9. 2016
od 18.00 hod.
Chiropraktik
Ing. Vincenc László
• napravování páteří, kloubů
• reponace žeber pomocí čínské
tlakové masáže

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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PODĚKOVÁNÍ / NOC KOSTELŮ

Poděkování
Děkujeme Městysu Malšice, TJ Tábor a podnikatelům, jmenovitě Matyš
A n to n í n , Z á m e č n i c tv í
Stejskal, Stavebniny Plouhar, Autodílna Sedláček,
Hokov-Holeček Miloslav,
vinárna Švec Radek,
Bazény- Kratochvíl
Miroslav, Bazény-Tomášek
Ladislav za ﬁnanční dary
na účasti naší dcery
Denisy Križanové na mistrovství světa v synchronizovaném plavání
v Netanyi v Izraeli.
Děvčata po náročné
přípravě i v době prázdnin,
odletěly do Izraele, kde
ve d n e c h 19. - 2 5. 7.
bojovaly o co nejlepší
umístění mezi státy
světa.Získaly mnoho
z k u š e n o s t í z m e z inárodních závodů, kde
o medaile závodily
ve 4 kategoriích.
„V Izraeli jsme se proplavaly do ﬁnále mezi 12
států. Byl krásný pocit
plavat po boku nejlepších
akvabel z celého světa. Náš
cíl byl splněn a děkujeme
Všem co nás podporovali.“
Za akvabely Denisa
Križanová.

Noc kostelů též v Malšicích

Díky panu Pavlu Klímovi se
i Malšice připojily k Noci
kostelů. V pátek 10. června
večer jsme přišli do našeho
kostela, kde bylo všechno jako
vždy, jen atmosféra jiná. Mgr.
Klíma nás nalákal na rozbor
textu na Vítězném oblouku:
“Ó jak hrozné jest místo toto“
– takový nápis je bez vysvětlení v kostele neobvyklý.
Do pátrání v překladech se
pustil i malšický farář pan
Michal Pulec i ředitel táborského muzea Mgr. Jakub
Smrčka Th. Dr. Konstatovali, že
význam slov se léty mění.
Výraz „hrozný“ mohl znamenat něco jako „úžasný“ nebo

„bázeň - k Bohu - vzbuzující“ .
V dobách biblických stejně tak
jako dnes žijí mezi námi mnozí
lidé, kteří mají potíže sami se
sebou. Chýnovský farář Mgr.

Václav Mikula ve svém dopisu
konstatoval, že v moderní
době je naším úkolem, abychom poznali: Výkřik těch,
kteří žijí s problémy, kteří
procházejí mimořádně stres u j í c í m o b d o b í m ž i vo t a ,
a těch, kteří jsou osamělí. Když
jim budeme nablízku, tak to
budeme my, kdo budou andělé.
Koncert skupiny Domino byl
nádherný, melodie pro laika
neobvyklé a chytající za duši.
Závěrečná píseň při odchodu
zpívaná v uličce - to bylo
pohlazení na cestu domů.
Díky.
Kdo vstoupil, neprohloupil.
Zdeňka Housková

Té ž d ě k u j e r o d i n a
Križanova
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DOBROVOLNÍ HASIČI

Letošní ročník soutěže v požárním útoku opět nezklamal

VÝSLEDKY HASIČSKÉ
SOUTĚŽE
DĚTSKÁ SOUTĚŽ
KATEGORIE BABY PŘÍPRAVKA
1. místo Malšice
čas 33,88 s.
KATEGORIE PŘÍPRAVKY
1. místo Malšice
2. místo Lom
3. Zhoř u Tábora

V sobotu 16. července se
na malšickém fotbalovém
hřišti odehrál již 5. ročník
soutěže dospělých a 3. ročník
dětí v požárním útoku. Jako
v předchozích ročnících se
i letos soutěžilo o pohár starostky Městyse Malšice. Celá
akce začala již v 9 hodin ráno
soutěží nejmenších hasičů.
Premiéru měla v letošním ročníku baby přípravka sestavená
z úplně nejmladších dětí, kteří
se běžně soutěží neúčastní
a tím jsme vytvořili originální
příspěvek v hasičském sportu.
Celou skupinu sestavili vedoucí
našeho SDH pod vedením Bc.
Radky Křivánkové. Dále pokračovala soutěž v kategoriích
přípravka, mladší a starší žáci.
Soutěže byly vedeny na dvou
základnách. Naše týmy si
v těchto kategoriích vedli opět
velmi dobře a obsadili horní
příčky.

se soutěž velmi vydařila
a k tomu nám přálo i počasí.
Proto po vyhlášení výsledků
a předání pohárů starostkou
Městyse Malšice nic nebránilo
spuštění večerní zábavy. K tanci
a poslechu hrála celý večer
naživo kapela Fresh Band, která
by l a d o pl n ě n a a f te r p á r ty
místním DJem Matynatorem.
Velký dík za spolupráci patří
starostce Městyse Malšice
Miroslavě Šebkové, TJ Malšice
za poskytnuté prostory a všem
ostatním, kteří se podíleli
na přípravách a průběhu této
akce. Samozřejmě nesmím
opomenout návštěvníky akce,

kteří svou účastí podpořili SDH
Malšice. Kompletní výsledky
soutěže jsou k přečtení vpravo.
V sobotu 6. srpna na soutěži
THL v Řepči nastala pravděpodobně anomálie a malšičtí
veterání obsadili 1. místo
s časem 17.82 sekund. Vítězný
tý m s e s kl á d a l ze č l e n ů :
Marcela Kupková (koš), Ladislav
Tomášek (savice), Jiří Hůla
(stroj), Milan Široký (béčka),
Petr Mrzena (rozdělovač),
Vladimír Šáfr (levý proud),
pravý proud zapůjčen z SDH
Chýnov.
Jiří Hůla - starosta SDH Malšice

Dobrovolní hasiči z Obory získali 1. místo v soutěži
O pohár starosty města Chýnov v kategorii „veteráni”.

čas 31,07 s.
čas 49,17 s.
čas 63,00 s.

KATEGORIE MLADŠÍ
1. místo - Malšice A
čas 17,01 s.
2. místo - Zhoř u Tábora čas 20,72 s.
3. místo - Malšice B
čas 20,83 s.
4. místo - Oltyně
čas 23,04 s.
5. místo - Košice
čas 23,22 s.
6. místo - Lom
čas 24,75 s.
7. místo - Slapy
čas 26,01 s.
8. místo - Malšice C
čas 38,87 s.
9. místo - Turovec
diskvaliﬁkováni
KATEGORIE STARŠÍ
1. místo Rybova Lhota
2. místo Slapy
3. místo Oltyně
4. místo Smrkov
5. místo Malšice
6. místo Lom
7. místo Zhoř u Tábora
8. místo Turovec

čas 16,57 s.
čas 19,57 s.
čas 20,27 s.
čas 21,25 s.
čas 24,54 s.
čas 27,12 s.
čas 29,24 s.
čas 32,85 s.

DOSPĚLÍ - MUŽI
KATEGORIE UPRAVENÉ
1. místo Řepeč
čas 18,17 s.
2. místo Slapy B
čas 18,97 s.
3. místo Zhoř u Tábora
čas 19,59 s.
4. místo Skrýchov A
čas 19,71 s.
5. místo Dobronice
čas 19,76 s.
6. místo Rybova Lhota
čas 20,34 s.
7. místo Bezděčín
čas 20,48 s.
8. místo Malšice
čas 23,65 s.
9. místo Orlov
čas 23,75 s.
10. místo Kamenná Lhota čas 26,33 s.
11. místo Smoleč B
čas 32,45 s.
12. místo Slapy C
čas 35,58 s.
13. místo Skrýchov B
čas 41,92 s.
14. místo Drhovice
čas 49,70 s.
15. místo Obora
nedokončeno
16. místo Lom
nedokončeno
17. místo Smoleč A
nedokončeno
KATEGORIE UPRAVENÉ VETERÁNI
1. místo Slapy
čas 21,73 s.
2. místo Lom
čas 23,37 s.
3. místo Malšice
čas 23,51 s.
4. místo Maršov
čas 27,02 s.

Po ocenění nejmladších a rozdání pohárů započala ve 13
hodin soutěž dospělých v kategoriích PS8, PS12 a upravených
strojích. Zařazena byla také
soutěž veteránů nad 35 let.
V každé kategorii bych jako
každoročně sud piva pro vítěze.

KATEGORIE PS 12
1. místo Slapy B
čas 25,70 s.
2. místo Orlov
čas 26,09 s.
3. místo Bezděčín
čas 26,34 s.
4. místo Drhovice
čas 27,67 s.
5. místo Slapy C
čas 31,00 s.
6. místo Kamenná Lhota čas 31,32 s.
7. místo Smoleč A
čas 31,73 s.
8. místo Lom
čas 34,01 s.
9. místo Skrýchov
čas 36,55 s.
10. místo Malšice
čas 43,41 s.
11. místo Smoleč B
čas 49,58 s.

Až na malé technické problémy
s časomírou a elektroinstalací

KATEGORIE PS 8
1. místo Skrýchov A
2. místo Malšice
3. místo Slapy B
4. místo Maršov
5. místo Bezděčín
6. místo Smoleč B
7. místo Skrýchov B
8. Smoleč A
ŽENY
KATEGORIE PS 8
1. místo Smrkov
2. místo Malšice
3. místo Bezděčín
4. místo Slapy
KATEGORIE PS 12
1. místo Bezděčín
2. místo Smrkov
3. místo Malšice
4. místo Lom
5. místo Slapy
6. místo Turovec
7. místo Drhovice

čas 28,58 s.
čas 32,89 s.
čas 32,53 s.
čas 35,63 s.
čas 36,39 s.
čas 35,58 s.
čas 37,66 s.
čas 54,90 s.

čas 33,39 s.
čas 34,39 s.
čas 39,91 s.
nedokončeno
čas 22,93 s.
čas 23,39 s.
čas 26,36 s.
čas 28,44 s.
čas 29,25 s.
čas 30,85 s.
čas 30,93 s.

KATEGORIE UPRAVENÉ
1. místo Smrkov
čas 20,17 s.
2. místo Malšice
čas 21,27 s.
3. místo Zhoř u Tábora
čas 21,43 s.
4. místo Lom
čas 22,77 s.
5. místo Drhovice
čas 30,17 s.
6. místo Turovec
čas 48,20 s.
7. místo Bezděčín
diskvaliﬁkováni
8. místo Slapy
nedokončeno
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Letní soustředění mládeže TJ Malšice
na které si všichni (včetně
t re n é r ů ) v y z ko u š e l i s vo u
šikovnost při zdolávání výšek. A
nebylo vyjímkou, že se kluci
dostali bez problémů až na
vrchol stěny.
V průběhu celého soustředění
p ro b í h a l t u r n a j d r u ž s t e v
ve fotbale, stolním tenise,
přehazované a lezení na stěnu,
kde byli v jednotlivých družstvech zastoupeni vždy zástupci
všech mládežnických kategorií.

V termínu 17. - 24. 7. 2016
uspořádala TJ Malšice pro své
hráče mládežnických kategorií letní soustředění.
Po loňském prvním ročníku,
který jsme strávili u řeky blízko
L u ž n i č a n k y, s e t e n t o k rá t
konalo v letním táboře Palcát
za Planou nad Lužnicí.
Ubytováni jsme byli v chatkách, k dispozici byla jídelna
a sociální zázemí. O stravu se
nám staral kolektiv místních
zaměstnanců a vracené prázdné talíře potvrzovaly, že všem
c h u t n a l o ( a to s i n ě k te ř í
i vydatně přidávali). Čtyři úplně

nejmladší hráči sice v táboře
nespali, ale denně dojížděli
po snídani a trávili s námi čas až
do večeře.
Více než 30 kluků a jedno
děvče si v průběhu tréninkových jednotek zdokonalovalo
svou fyzickou připravenost
a také fotbalovou technickou
dovednost. Ale kromě fotbalu si
všichni vyzkoušeli i jiné sporty.
Díky vybavení tábora si všichni
z a h rá l i s t o l n í t e n i s , p ř ehazovanou na písečném hřišti,
tenis, bangbinton a jiné sporty.
Velkou výzvou pro všechny
zúčastněné byla lezecká stěna,

Kdo nakonec soutěže vyhrál
nebylo vůbec důležité, tím
největším přínosem bylo post u p n é s t m e l ov á n í c e l é h o
kolektivu a korektní soupeření.
Jelikož celé akci přálo počasí,
dostalo se i na pravidelné
koupání v pískovně v Roudné,
kam se všichni pod dozorem
trenérů přesunovali na kolech.
Celé soustředění bylo zakončeno noční „bojovkou“ v lese.
Ani této výzvy se zúčastnění
nezalekli a i přes nástrahy
nočního lesa a přítomných
„strašidel“ se dostali zdárně
do cíle.
Poděkováni zaslouží všichni
zúčastnění hráči, celé soustře-

dění proběhlo bez větších
problémů a kázeňských prohřešků. Starší ročníky pomáhali
při soutěžích těm nejmladším,
ale i trenérům při jejich organizování. Mladší kluci se zase
po vzoru svých starších „kolegů“ naučili trochu se postarat
sami o sebe a například udržova t p o řá d e k ve s v ýc h
chatkách (o tom svědčilo denní
bodování pořádku, kde byl
vidět jasný posun).
Závěrem je třeba poděkovat
všem trenérům a tatínkům,
kteří obětovali část své dovolené ve prospěch mládeže TJ
Malšice a tím přispěli ke
zdárnému průběhu soustředění. Pouze pozitivní ohlasy
od hráčů, ale i od rodičů, hovoří
o jejich dobré práci a o spokojenosti zúčastněných. Již na
konci soustředění se tak začalo
plánovat letní soustředění
v příštím roce.

Rodinný pivovar Obora založený roku 2015
V našem pivovaru můžete ochutnat a zakoupit piva různých pivních stylů z vlastního chmele. Vaříme piva spodně
a svrchně kvašená, neﬁltrovaná, nepasterizovaná. V průběhu roku máme v nabídce také piva vařená z čerstvě
načesaných hlávek chmele. Pro zájemce poznat chutě jednotlivých odrůd chmele nám od podzimu dozrávají
v ležáckých tancích i piva typu single hop.
Chmelnice
Pěstujeme odrůdy Žatecký poloraný červeňák, Sládek, Kazbek a Rubín.
Těmito druhy chmele pokryjeme potřebu chmelení kořenité, bylinné,
květové a citrusové chuti.
Pivo stáčíme do KEG sudů o objemu 5, 10, 15, 20, 30 a 50 l, do PET
lahví a skleněných lahví.
Pivo je možné zakoupit přímo v pivovaru a dále na místech, které
uvádíme na našich webových stránkách.
Kontakt:
Renata Nováková
+420 608 271 605
novakova.obora@seznam.cz
www.pivovarobora.cz
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MLADÍ FOTBALISTI / POZVÁNKY NA AKCE

TJ Malšice na Turnaji
EON Cup

TJ Malšice a Klub přátel školy
Malšice pořádají sportovní dětský den
k ukončení prázdnin ve stylu

„HAWAI PÁRTY “
SOBOTA

27. 8. 2016 od 15°°h
na hřišti TJ Malšice

ODPOLEDNE PLNÉ ZÁBAVY, HER, SOUTĚŽÍ A HUDBY

18. června se kadeti TJ Malšice zúčastnili kvaliﬁkačního
turnaje EON Cup, který se
konal ve Strakonicích.
Z okresu Tábor se této akce
účastnil kromě malšického
týmu pouze týmy Meteoru
Tábor a SK Kavas Větrovy.
Malšický tým byl z poloviny
složen z hráčů mladších, proto
nebylo očekávání trenérů příliš
velké. Do turnaje byli přihlášeni
zástupci všech větších měst
Jihočeského kraje, kteří většinou hrají vyšší soutěže. Ale
kluci ukázali bojovná srdce
a vybojovali konečné 16. místo
ze 24 zúčastněných týmů.
Výsledky ve skupině:
Malšice –TJ Sedlec 0:3,
FC Milevsko–Malšice 4:1,
TJ Start Luby–Malšice 0:1,
1. FC Netolice–Malšice 0:0,
SK Kavas Větrovy–Malšice 0:0.
Ve skupině jsme tak obsadili 4.
místo.

Výsledky nadstavby:
Sokol Suchdol n.L.–Malšice 0:2,
TJ Dražejov–Malšice 0:0,
FK Junior Strakonice - Malšice
1:0.
V této skupině jsme obsadili 2.
místo.
V zápase o umístnění se již
naplno projevil nedostatek sil
mladších hráčů a s týmem FK
Tatran Prachatice jsme prohráli
3:0.
Přesto si všichni zaslouží poděkování, vydali se ze všech sil
a zahráli snad až nad své
možnosti.

K 95. výročí založení knihovny
městyse Malšice
29. 10. 2016 od 16.00 hodin vystoupí
v kulturní domě v Malšicích

VESELÁ TROJKA
PAVLA KRŠKY

Sestava TJ Malšice:
Pecháček, Krištof K., Malecha,
Hejný, Rejlek, Švec, Krištof M.,
Cícha, Čadek, Štengl, Novotný,
Packa,
Podrobné výsledky
a fotograﬁe:
http://www.eonrodinnyfotbale
k .c z / e o n - j u n i o r- c u p / e o n junior-cup/kvaliﬁkacniturnaje/5-strakonice.html.

Vstupenky v hodnotě 150 Kč
budou v prodeji od 13. 9. 2016 v knihovně Městyse Malšice

(na místě v den konání 200 Kč)
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