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1/ Jednání zastupitelstva Městyse Malšice
zahájila starostka Miloslava Šebková a konstatovala, že
je přítomno 8 zastupitelů, zasedání zastupitelstva je tak
usnášení schopné.
Do návrhové komise navrhla jako předsedu
paní Zdeňku Houskovou a členy pana Miroslava Blažka a
Ing. Jaroslava Janouška – 8 hlasy schváleno. Za
ověřovatele zápisu jmenovala pana Jiřího Blažka a Ing.
Antonína Randu, zapisovatelkou jmenovala paní Janu
Hofmanovou. Dále starostka konstatovala, že zápis
z minulého zasedání byl řádně vyvěšen na úřední desce
a byl tudíž schválen bez připomínek.

Zrušení zájezdu
Omlouváme se všem účastníkům
za zrušení zájezdu

Podhůří Šumavy,
který se měl uskutečnit 8. 6. 2013. Zájezd
rušíme z důvodů nepříznivé situace po
povodních z posledních dnů. Náhradní
termín včas zveřejníme.
Děkujeme za pochopení

2/ Závěrečný účet za rok 2012 předložený
panem Petrem Novákem byl schválen všemi zastupiteli
bez výhrad. Městys hospodařil se ziskem 3.364.560,- Kč,
ze zisku byla uhrazena jistina úvěrů ve výši 2.729.623 Kč
a přebytek z hospodaření ve výši 634.937,- Kč byl
ponechán v rozpočtu městyse na rok 2013.

Za ženy: Jarmila Kratochvílová

3/ Rozpočtové opatření č.3, které bylo
schváleno v pravomoci starostky, vzali zastupitelé na
vědomí. Celkově se rozpočet zvýšil na straně příjmů o
608.856,- Kč a na straně výdajů o 146.000,- Kč. Hlavní
částkou příjmů byly dotace na sběrný dvůr.

Ze zápisu z 3. zasedání
Zastupitelstva Městyse Malšice,
konaného dne 29.5.2013
Program
1. Zahájení
2. Závěrečný účet městyse Malšice za rok 2012
3. Třetí rozpočtové opatření, změny rozpočtu
2013
4. Projednání výsledků výběrového řízení na
Snížení energetické náročnosti budovy KD
Malšice – část Zateplení obálky budovy KD
a část Vytápění budovy KD
5. Krizové řízení městyse Malšice
6. TDO Lužnice
7. Navýšení kapacity MŠ
8. Pozemky
9. Různé a na vědomí
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr

4/ Dne 22.05.2013 proběhlo výběrové řízení na
Snížení energetické náročnosti budovy KD Malšice –
část Vytápění budovy KD. Ing. Antonín Randa, předseda
výběrové komise uvedl, že do výběrového řízení se
přihlásily tyto firmy: INSTALLTOP spol.r.o., K.O.K
spol.s.r.o., Kluzák s.r.o.,PROINSTAL s.r.o., Josef CíchaTOPLINE, Jindřich Lachout – MonTop a RAMIS Tábor
spol.s.r.o. Výběrová komise, ve složení Ing.Antonín
Randa, Jana Jedličková, Zdeňka Housková, Mgr. Pavel
Klíma a Ing.Pavel Strnad, vybrala jako vítěze firmu
Kluzák s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 2.598.760,Kč(bez DPH). Na druhém místě se umístila firma
INSTALLTOP spol.s.r.o s cenou 2.624.255,-K, na třetím
místě firma K.O.K spol.s.r.o. s cenou 2.679.624,- Kč a na
čtvrtém místě Josef Cícha – TOPLINE s cenou
2.849.888,- Kč. Zastupitelé potvrdili výsledek výběrového
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řízení a 7 hlasy schválili vítěznou firmu Kluzák s.r.o., Ing.
Jaroslav Janoušek se zdržel hlasování.
Do druhé části výběrového řízení – Zateplení
obálky KD se přihlásily tyto firmy: Dřevotvar – Řemesla a
Stavby s.r.o., Professional Building s. r.o., Hora
s.r.o.,VKM stav s.r.o, PP - servis Plzeň s.r.o., JIHOSTAV
Soběslav s.r.o., EKISYS spol .s.r.o. Jindřichův Hradec,
DAICH spol. s.r.o. a Chlumecká průmyslová s.r.o. Firma
Chlumecká průmyslová s.r.o. byla z výběrového řízení
vyloučena, protože uchazeč neprokázal v souladu se
zadávacími podmínkami požadované technické
kvalifikační předpoklady. Firma chtěla prokázání splnění
kvalifikace plnit pomocí subdodavatele, což by bylo
v rozporu i s podmínkami stanovenými SFŽP. Výběrová
komise vybrala jako vítěze firmu EKISYS spol. s.r.o.
s nejnižší nabídkovou cenou 3.517.450,57 Kč (bez DPH).
Na druhém místě se umístila firma Professional Building
s.r.o. s cenou 3.604.557,- Kč, na třetím místě Dřevotvar –
Řemesla a Stavby s.r.o s cenou 3.664.538,- Kč, na
čtvrtém místě DAICH spol. s.r.o. s cenou 3.969.200,- Kč,
na pátém místě JIHOSTAV Soběslav s.r.o s cenou
3.992.535,- Kč, na šestém místě Hora s.r.o. s cenou
4.096.068,- Kč, na sedmém místě PP-servis Plzeň s.r.o.
s cenou 4.629.988,- Kč a na osmém místě VKM stav
s.r.o s cenou 4.716.543,- Kč. Zastupitelé potvrdili
výsledek výběrového řízení a 8 hlasy schválili vítěznou
firmu EKISYS spol. s.r.o. Jindřichův Hradec
Další výběrové řízení na Zajištění výkonu
technického dozoru a koordinátora bezpečnosti na
stavbě: Snížení energetické náročnosti budovy KD
proběhlo 29.05.2013. Pan Petr Novák uvedl, že hodnotící
komise vybrala pana Jiřího Javorského s nejnižší
nabídkovou cenou ve výši 115.000,- Kč (bez DPH), na
druhém místě se umístil Ing. Ladislav Čížek s cenou
123.000,- Kč, na třetím místě VSP-projekt v.o.s. s cenou
135.000,- Kč a na čtvrtém místě Stavební poradna spol.
s.r.o. s cenou 145.250.- Kč. Zastupitelé potvrdili výsledek
výběrového řízení a 8 hlasy schválili vítěznou firmu Jiří
Javorský, Tábor.

7/ Ředitel ZŠ a MŠ Malšice Mgr. Pavel Klíma
požádal zastupitele o navýšení kapacity MŠ Malšice z 80
na 90 dětí. Krajská hygienická stanice s navýšením
kapacity souhlasí. Zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili
navýšení kapacity v MŠ Malšice z 80 na 90 dětí.
8/ Státní pozemkový úřad nabídl převod
pozemku KN 1119/3 v Čenkově na městys Malšice.
Starostka vysvětlila možnosti ohledně bezúplatného
převodu. Dále upozornila, že i změna ÚPD je možná,
protože se blíží čtyřleté období ÚPD, kdy je možné
požádat o změnu a o změny mohou požádat i ostatní
vlastníci pozemků. Další možnost převodu zmíněného
pozemku je za pomoci správního řízení. Zastupitelé
všemi hlasy souhlasili s převodem pozemku 1119/3 ze
Státního pozemkového úřadu na městys Malšice a
pověřují starostku jednáním o převodu pozemku.
9/ Různé
Předsedkyně finančního výboru paní Zdeňka
Housková přednesla Zprávy finančního výboru z kontrol
provedených dne 02.05.2013 a 15.05.2013 v ZŠ a MŠ
Malšice a na úřadu městyse Malšice. Zastupitelé vzali
zprávy na vědomí.
Denní a týdenní stacionář Klíček a nezávisle i
paní Věra Lutovská požádali o příspěvek určený pro
osobního asistenta klienta Tomáše Lutovského, který žije
trvale v Malšicích a stacionář navštěvuje. Zastupitelé 8
hlasy odsouhlasili příspěvek ve výši 24.000,- na rok
2013.
Starostka informovala o přidělené dotaci
z Programu obnovy venkova Krajského úřadu
Jihočeského kraje. Městysu byla přidělena dotace ve výši
170.000,- Kč na přístavbu obecní úřadovny v Dobřejicích.
Na dostavbu bude vypsáno výběrové řízení.
Starostka dle pokynů z MAS Lužnice a SFŽP
oslovila tři firmy do výběrového řízení na opravu střechy
kaple na hřbitově v Malšicích. Na prvním místě se
umístila firma JIHOSTAV Soběslav s.r.o s cenou
378.038,- Kč (bez DPH), na druhém místě Jiří Slunečko
a spol. stavební práce s.r.o. s cenou 384.054,20 Kč a na
třetím místě firma Spilka a Říha s.r.o. s cenou 394.500
Kč. Zastupitelé potvrdili výsledek výběrového řízení a 7
hlasy schválili vítěznou firmu JIHOSTAV Soběslav s.r.o.,
Ing. Jaroslav Janoušek se zdržel hlasování.
Pan Petr Novák zastupitele seznámil
s odmítnutím námitky firmy Hokov s.r.o., která byla
vyloučena z výběrového řízení na odvoz odpadu ze
Sběrného dvora v Malšicích. V námitce firma Hokov
zdůvodňovala své jednání proti zadavateli, kterého se
jako uchazeč dopustila tím, že bez předchozího souhlasu
nebo bez předchozí informace doplnila minimálně ve
dvou případech dne 17. 4. 2013 odvážené kontejnery se
směsným komunálním odpadem ze Sběrného dvora
v Malšicích průmyslovým odpadem. Ten na skládce
v Želči nechala zaevidovat jako komunální odpad ze
Sběrného dvora v Malšicích. Proto byla firma Hokov
vyloučena z výběrového řízení pro nedůvěru. V námitce
firma Hokov uvedla, že v její vnitřní evidenci se vedl
samostatně odpad z Malšic a odpad od jiného
dodavatele. Své tvrzení nedoložila ničím (vážní lístky,
příjemky apod.) a zadavatel tak odmítl námitku jako

5/ Dle krizového zákona musí mít městys
Malšice Plán krizové připravenosti. Starostka předložila
zastupitelům návrh Plánu krizové připravenosti Městyse
Malšice. Do krizového štábu byli jmenováni: Miloslava
Šebková MBA, Petr Novák, Mgr. Pavel Klíma a Ing.
Jaroslav Janoušek. Zastupitelé Plán krizové připravenosti
Městyse Malšice 8 hlasy schválili.
6/ Starostka seznámila zastupitele s jednáním
valné hromady Svazku obcí TDO Lužnice. Všechny obce
dostali informaci o možnosti převzetí stávající sítě
kontejnerů oceněných podle jejich stáří a následnou
postupnou výměnu opotřebených kontejnerů zdarma.
Kontejnery by byli společností EKO KOM odkoupeny a
zpětně zdarma vypůjčeny obcím. Společnost by je
během dvou tří let obnovila za nové. Zastupitelé všemi
hlasy souhlasili s odkupem stávajících kontejnerů a
následnou postupnou výměnou kontejnerů zdarma,
konečné odsouhlasení bude až na základě předložené
konkrétní smlouvy.
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nepodloženou a současně jako neověřitelnou. Městys
Malšice uzavřel smlouvu na odvoz odpadu ze sběrného
dvora s firmou RUMPOLD s.r.o.
Ministerstvo zemědělství na žádost městyse
Malšice o prodloužení termínu k akci Oddílná kanalizace
v obci Čenkov, zaslalo souhlasné stanovisko a termín
prodlužuje do 31.12.2013.
Občané Všechlap žádají o umístění radaru
v obci v souvislosti se zvýšenou dopravou těžkých aut
z obalovny v Sudoměřicích. Téměř všichni zde
nedodržují rychlost. Zastupitelé pověřují starostku, aby
zjistila možnosti napájení radarů z veřejného osvětlení.
Zároveň je nutné upozornit Policii ČR, aby zajistila v obci
alespoň občasný dohled nad projíždějícími auty.
Paní Zuzana Chmelařová se obrátila na městys
s požadavkem zbudování altánu na studni před poštou.
Dle jejího názoru by to pro městys byl přínos, určitě by to
zlepšilo vzhled obce. Zastupitelé všemi hlasy zbudování
altánu zamítli.

uvedl, že stěžejním důvodem pro jeho hlasování
v lokalitě ke hřbitovu bylo zjištění optického kabelu na
pozemku, kompenzaci pro stavebníky tedy viděl ve
vybudování vodovodu a kanalizace. Pro Ing. Antonína
Randu bylo stěžejní zjištění, že stavebníci u hřbitova mají
od obce potvrzení, že se v této lokalitě plánuje vodovod a
kanalizace postavit. Na to pan Novák oponoval, že toto
potvrzení bylo napsáno, aby zde mohl Ing. Medek vůbec
stavět, o optickém kabelu v době prodeje nikdo nevěděl.
Že se celá situace obrátila proti obci, je věc druhá. Dále
stavebníkům doporučil, že měli být drzí a vyvíjet větší tlak
na zastupitele, jako stavebníci z lokality u hřbitova. Ale
zároveň také uvedl, že stavebníci nemohou počítat
s žádnou kompenzací, protože městys nemá žádné
volné finanční prostředky. Paní Linhartová se dále
zeptala, kde jsou peníze, které městys obdržel za
prodaný pozemek. Starostka i pan Novák odpověděli, že
peníze jsou součástí rozpočtu městyse.
12/ Závěr
Na závěr starostka poděkovala všem
přítomným za účast a ve 21,50 hodin zasedání
zastupitelstva ukončila.

10/Diskuse
Ing. Antonín Randa se zeptal, jestli by se nedal
vyčistit návesní rybník. Starostka přislíbila, že se pokusí
sehnat dotaci. Rybník nemá takový přítok a dále
upozornila, že když se zvýší hladina vody v rybníce, teče
některým lidem z okolí voda z rybníku do sklepů. Na Ing.
Jaroslava Janouška se obrátil pan Macholda s tím, že
z pozemků u trati v Čenkově, kde je vysázena kukuřice,
při deštích stéká bahno s vodou až k domům a také plní
stoku, kde jsou ucpané drenáže. Požaduje upozornit
pana Drhovského z Maršova, který na pozemcích
hospodaří. V této souvislosti upozornil Mgr. Pavel Klíma
na nevyčištěné stoky směrem na Lom, z nichž přetéká
voda na silnici. Starostka upozornila, že jsou SÚS, ale že
je na problém upozorní.
Ing. Jaroslav Janoušek požádal starostku o
možnost sehnání dotace na opravu kapličky v Čenkově.
Navrhla požádat o dotaci z POV Jč. Kraje , která se
podává vždy koncem roku.
Paní Linhartová a paní Janoušková požádali o
úpravu a zpevnění cesty směrem k novým domům za
školou. Dále upozornili na nefunkční světlo veřejného
osvětlení a požadují opravu. Starostka přislíbila, že cestu
nechá upravit a zajistí zpevnění kamenivem.
Pan Milan Švec požádal o opravu panelové
cesty na Čenkov. Starostka odpověděla, že oprava je
objednaná, jen se čeká na lepší počasí.
Dále diskuse pokračovala stížností ze strany
stavebníků z lokality za školou, kteří se jednání
zastupitelstva zúčastnili. Paní Linhartová, paní
Janoušková, paní Šťastná a pan Matějček se shodují, že
je nespravedlivé, že oni si museli na vybudování
vodovodu a kanalizace zaplatit příspěvek ve výši cca 160
tis. na dům a občané u hřbitova cca 38 tisíc. Požadují na
příští zasedání od zastupitelů dohodu na finanční
vyrovnání, protože se cítí ošizeni. Nelíbí se jim přístup
zastupitelů v této věci. V diskusi, která se rozpoutala, pan
Petr Novák uvedl, že s nimi naprosto souhlasí, že mají
pravdu s poměrem financí a že o této skutečnosti psal a
mluvil několikrát. Starostka také souhlasila a řekla, že
noví stavebníci, kteří budou v této lokalitě stavět, by měli
na vodovod a kanalizaci přispívat. Mgr. Pavel Klíma

Co se děje v obci
Malšicemi, stejně jako celým jihočeským
krajem, se prohnala záplava. Nejhorší situace byla po
vydatném dešti ze soboty na neděli a v neděli ráno se
začala řešit evakuace rekreantů od řeky Lužnice. Na
minulém zastupitelstvu byl schválen krizový plán a hned
jsme ho museli použít.
Podle prvních informací z neděle kolem 6
hodiny ráno bylo potřeba z Bečic evakuovat 200
obyvatel, podle dalších zpráv z Dobřejic 300 obyvatel.
Obě zprávy se nakonec ukázaly jako přehnané, z Bečic
bylo evakuováno cca 20 dětí z Kolínska, které hasiči
přenášeli do přistaveného autobusu. Vedení dětské
výpravy odmítlo připravené evakuační středisko v ZŠ
Malšice, pan Zeman odvezl autobusem děti do Tábora
na nádraží, odkud výprava pokračovala domů.
V Dobřejicích nebyl evakuován nikdo.
Kromě údolí Lužnice, kde způsobila řeka škody
na rekreačních objektech, komunikaci a provozovnách
služeb, jsou škody na majetku lidí a obce poměrně malé.
Hlavně šlo o vodu, která šla do našich sídel z polí.
Vesnicemi proudily řeky vody s blátem a kameny po
silnicích, v Malšicích se museli pročisťovat kanály.
Rybníky v Malšicích a Všechlapech byly naplněny po
okraj, ale nepřetekly. V Oboře a v Čenkově se rybníky
čistily, takže dokázaly pojmout přívaly vody z polí,
k protržení hráze došlo u rybníků pod Pigmalem a
v Maršově. Naštěstí se povodňová vlna z rybníků
vyhnula obydleným oblastem a až na malé výjimky
nebyly ohroženy rodinné domky nebo byty.
Hasiči čerpali vodu převážně ze sklepů. Chtěli
bychom poděkovat všem hasičům ze zásahové jednotky i
ze záloh, díky nim byly škody minimalizovány. Zásahová
jednotka se řídila pokyny z operačního centra, zálohy
podle pokynů starostky městyse. Vše se obešlo bez
zmatků, problém byl v neděli jen neustálý déšť, který
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promočil i zásahové oděvy hasičů. V porovnáním s tím,
co vidíme v televizi, měly Malšice štěstí.
Přesto začneme počítat škody, v ulici za školou
se bortí kanalizace a další škody se objeví po odklizení
bláta a kamení z komunikací.

projekční firmě, která zpracovává pro ČEZ a Jč. Kraj
projektovou studii.
Skvělá je další informace pana Rypáčka a paní
Sváčkové, kterou pan Rypáček předložil čtenářům:
„Mnohé pobouřilo, že o koupi jejich pozemků jednal
údajně městys za jejich zády. „Přišli jsme na to, že
městys a stát má na naše pozemky na katastru
předkupní právo bez vědomí nás vlastníků. Nakonec to
vedení městyse stáhlo poté, co se začali lidé ozývat,“
tvrdí Zdeňka Sváčková.“
Tedy to jsou gauneři, to vedení městyse a
zastupitelé! Představte si, že schválili ÚP Malšic podle
zákona a postupovali podle zákona. Stavební zákon č.
183/2006 v §100 požadoval od 1.1.2007 do 31.12.2012
zapsání předkupního práva do katastru u plánovaných
staveb veřejného prospěchu, tedy nejen u obchvatů, ale i
u plánovaných ČOV apod. V souladu s ÚP tak bylo
předkupní právo zpracovatelem ÚP podána žádost o
zápis a zapsáno do katastru. Novela stavebního zákona
platná od 1.1.2013 již zápis předkupního práva
neumožňuje, takže v souladu s právními předpisy městys
požádal o výmaz předkupního práva u dotčených
pozemků. Ne, že by se lidé začali ozývat, navíc tomu,
kdo se ozval, paní Šebková situaci vysvětlila – jak
vznikla, a jak se řeší. Katastr nemovitostí dostal tisíce
žádostí o výmaz předkupního práva od obcí z celého
okresu, takže nebylo možné zrušit všechna předkupní
práva naráz.
Dále bych chtěl uklidnit malšické občany –
informace pana Rypáčka, který tvrdí, že po obchvatu se
budou auta řítit rychlostí 70 Km za hodinu a vyšší –
neplatí. Dne 6. 3. 2013 jsme schválili studii obchvatu,
kam se promítly všechny naše připomínky, o kterých
jsme více než rok jednali. Obchvat je projektován jako
průjezd intravilánem městyse, rychlost bude snížena na
50 km/hod již před křižovatkami na Maršov a Lom, budou
vybudovány přechody a místo pro přecházení,
zpomalovací ostrůvky a veřejné osvětlení. Tak, jak to
zastupitelé požadovali, a paní Šebková vyjednala.
To byly hlavní důvody, proč zastupitelé nechtějí
změny územního plánu a většinou hlasů zamítli místní
referendum, o které požádalo 13 obyvatel Malšic.
Petr Novák

Obchvat Malšice
V týdeníku Táborsko opět vyšel článek o
Malšicích: „V Malšicích je rušno kvůli obchvatu“. V tomto
článku reportér listu Jaroslav Rypáček předkládá (jako
obvykle) čtenářům tohoto týdeníku lživé a neověřené
informace a dává přednost menšinovým názorům, které
zveličuje. Hlavní je, aby bylo vidět, že zastupitelé a
vedení obce s občany nejedná, cosi kuje za jejich zády a
vůbec je to snůška tupců.
Je pochopitelné, že se výstavba obchvatu
některých obyvatel dotkne a je mi upřímně líto pana
Ragana, který bude postižen nejvíc. V minulém čísle
zpravodaje vyšel článek 50:2, kde pan Jaroslav Pán
shrnul dopad obchvatu, ale z toho pan Rypáček necituje,
přestože bedlivě sleduje naše zápisy z jednání
zastupitelstva a články ve zpravodaji, aby nalezl senzaci.
K obchvatu samotnému. Ten je plánován
v současném místě desítky let, za socialismu měl sloužit
pro vojáky jako rychlé spojení velitelství západního
okruhu s letištěm v Bechyni.
Jako liniová stavba byl veden v územních
plánech kraje, táborska a zpracovatelé obou verzí
Územního plánu Malšice jej museli do ÚP obce zahrnout.
Obchvat se nevymyslel v Malšicích a změna územního
plánu by musela také přijít shora – od kraje, přes Tábor
do Malšic.
V článku pana Rypáčka tvrdí zastupitel města
Tábora MUDr. Petr Vošta „tenkrát tu byla holá pláň.
Nikdo nevzal v úvahu, že mezitím tady vznikla továrna,
hřiště, vily,“. Má částečně pravdu – nová továrna má
v koridoru určeného pro výstavbu obchvatu část nádvoří
a parkoviště, vila v těsné blízkosti koridoru byla
vystavěna jen jedna. Vila pana MUDr. Petra Vošty. Jako
dlouholetý táborský zastupitel musel vědět o plánech na
výstavbu obchvatu již z projednávání územních plánů
kraje a táborska. Kdo a jak mu stavbu kolem roku 2000
v ochranném pásmu koridoru povolil postavit, nevím. Při
jednáních o obchvatu a územním plánu se nevyjadřoval.
Tělovýchovná jednota přijde o tréninkové
fotbalové hřiště, které je na pronajatém pozemku a o
tomto problému budeme ještě s ČEZ jednat.
Hůře je na tom pan Ragan, který bude
obchvatem nejvíce omezen, a který si vybírat nemohl.
Jeho dům stál na svém místě daleko dříve, než
socialističtí plánovači začali o obchvatu vůbec uvažovat.
Přesto se mi nelíbí zjednodušený popis jeho
problémů z pera pana Rypáčka a hlavně zveřejnění
neověřených informací převzatých od pana Ragana.
Všechny připomínky, které v průběhu let
zastupitelé nebo vedení městyse od pana Ragana
obdrželi, předávali příslušným úřadům. Včetně
doporučení, aby se připomínky pana Ragana, které byly
fundované, v plánech a projektech zohlednily. Tak to bylo
v roce 2009, kdy v rámci projednávání ÚP Malšice jsme
připomínky předali zpracovateli ÚP Malšice – Městu
Tábor, tak v letošním roce, kdy jsme celý elaborát předali

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Honebnímu společenství Malšice, jež se
rozhodlo podpořit Základní školu a Mateřskou školu
Malšice sponzorským darem 20 000,-Kč. Finance budou
ještě letos použity na vybavení tříd mateřské školy.
Za ZŠ a MŠ Malšice Pavel Klíma

KREJČOVSKÉ PRÁCE
Opravy, úpravy, šití bytového textilu, oděvů
Hana Říhová, tel 777 554 760
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110 let tratě Tábor-Bechyně

242.247 "Plecháč"
362 "Eso"
380 nejmodernější elektrická lokomotiva Škoda
363.5 "Eso" v barvách společnosti ČD Cargo
230 "Laminátka"
218 "Žehlička" - hybrid z "Lipenky"
124.601-6 - elektrická lokomotiva, česká rekordmanka
(VÚŽ)
měřící vůz (VÚŽ)

Oslavte s námi 110. výročí otevření první
elektrifikované tratě v Rakousku-Uhersku...

Další program
Výstavní vagon pana Simbartla s historií železnice
Kinematovlak s promítáním pro nejmenší diváky
Elfíkovy hry - soutěže pro děti, maskot Elfík
Modelové kolejiště pana Kohoutka s modely lokomotiv a
vozů z "Bechyňky" velikosti "0"
Výstava historie trati Tábor-Bechyně
13:00 - 18:00 Vystoupení kapel
10:00 - 18:00 Pivní stan s občerstvením

Již 110 let je v provozu elektrifikovaná trať TáborBechyně. Geniální český konstruktér František Křižík byl
průkopníkem moderních technologií a byl tvůrcem první
elektrifikované železnice v Rakousku-Uhersku.
My si tuto událost připomeneme dne 22.6.2013
oslavami, které budou největší letošní akcí Českých drah v
Jihočeském kraji. Můžete tak pohromadě spatřit jak
legendární Křižíkovu Elinku, tak vlajkovou loď Českých drah
- rychlovlak Pendolino. Součástí oslav jsou i hudební a
taneční vystoupení, stánky s občestvením, výstava
lokomotiv ap. Těšíme se na Vás v sobotu 22.6.2013 v
Táboře!

Program na nádraží v Malšicích:
15:00 - 18:00 - Doprovodný program městyse Malšice
Hasiči technika, mažoretky, občerstvení.
Vítá se příchod obecenstva v dobových kostýmech
15:00 - 18:00 - Vystoupení artistů, hudebníků Swing Trio
Avalon
15:23 - příjezd Protokolárního vlaku taženého "Elinkou"
15:48 - příjezd vlaku taženého "Bobinou"
15:50 - 16:00 - slavnostní uvítání hostů starostkou Malšic
16:25 - odjezd vlaku taženého "Bobinou"
17:00 - odjezd Protokolárního vlaku taženého "Elinkou"

Program akce

V Galerii Malšice můžete shlédnout výstavu "Železnice v
grafice" - výběr ze sbírky Jiřího Hlinovského

Program na nádraží v Táboře
11:30 - příjezd IC Pendolino "František Křižík" z Prahy
11:37 - odjezd IC Pendolino "František Křižík" z Prahy za
doprovodu dudácké kapely "Duha"
13:00 - 13:45 - hraje skupina Swing Trio Avalon
13:59 - příjezd IC Pendolino "František Křižík" z Českých
Budějovic (možná prohlídka Pendolina až do doby jeho
odjezdu do Prahy)
14:15 - příjezd Křižíkovy "Elinky" z Bechyně
14:25 - příchod slavnostního průvodu
14:25 - 14:40 - zdravice, uvítací ceremoniál
14:40 - zpěv "Hlaholu" - Spojených zpěvů Táborských
14:55 - seznámení s programem akce
15:00 - odjezd vlaku taženého "Bobinou" do Bechyně (se
zastavením na program v Malšicích a na Bechyňském
mostě)
15:00 - 15:25 hrají "Švejkband"
15:25 - odjezd Protokolárního vlaku taženého Křižíkovou
"Elinkou" (se zastavením na program v Malšicích a na
Bechyňském mostě)
15:30 - start hlavního programu města Tábora
18:00 - 19:00 - předpokládané ukončení akce
19:18 - odjezd vlaku IC Pendolino "František Křižík" do
Prahy
19:23 - příjezd vlaku taženého "Bobinou"
20:15 - příjezd vlaku taženého "Elinkou"

Program na nádraží v Bechyni
15:00 - 18:00 - Doprovodný program města Bechyně
15:00 - 18:00 Vystoupení artistů a hudebníků
17:29 - 17:44 Vyjímečné vystoupení na Bechyňském
mostě Duha při zastaveném Protokolárním vlaku
taženém Křižíkovou "Elinkou"
17:29 - 17:44 Zastavení vlaku taženém "Bobinou" na
Bechyňském mostě
17:00 - příjezd vlaku taženého "Bobinou"
17:45 - příjezd protokolárního vlaku taženého "Elinkou"
17:50 - odjezd vlaku taženého "Žehličkou"
18:26 - odjezd vlaku taženého "Bobinou"
19:16 - odjezd vlaku taženého "Elinkou"
19:38 - odjezd vlaku taženého "Žehličkou"
20:53 - odjezd posledního vlaku taženého "Bobinou"

Zábava s živou hudbou
Kdy?
Kde?
V kolik?
Vstup?

Na nádraží v Táboře můžete navštívit výstavu
elektrických jednotek a elektrických lokomotiv od
14:00 - 18:00 hod
680 "Pendolino"
650 "RegioPanter"

7.6.2013
Restaurace Rejda
19:00
Dobrovolný

K tanci a poslechu hrají Ivan a Karel.
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…č e r v n o v é

okénko

Špejchar Želeč muzeum a
obrazárna
www.zsmalsice.cz

Aktuální výstavy:
Kytice a zátiší, grafiky Egona Weidlicha,
kresby Otty Bubeníčka

Co jsme prožili v květnu 2013:

Stálá výstava ak. mal. Aloise Doležela

7.5. – krajské kolo pěvecké soutěže „Jihočeský zvonek“.
V kategorii 6. a 7. tříd vyhrála žákyně 6.třídy
Barbora Klímová. Blahopřejeme!!!
7.5. – exkurze žáků 5. a 6. třídy do Prahy na výstavu
„Tutanchamon“.
7.5. – soutěž „Hlídky mladých zdravotníků“. Naše
družstvo starších žáků ve složení – Martina
Cábová, Petra Čechtická, Karin Joštová, Vendula
Podzimková a Iveta Drdová vybojovalo v soutěži
„Mladý záchranář - dokaž, že umíš“ 1. místo a
postoupilo do krajského kola!!!
9.5. – dopravní výchova v Táboře pro žáky 4 .třídy.
9.5. - exkurze 9. třídy do Prahy za poznáním architektury.
10.5. – krajské kolo biologické olympiády, kde naši školu
reprezentovala vítězka okresu – Martina Cábová
(9.třída).
10.5. – okresní kolo matematické „Pythagoriády“, kterého
se zúčastnil žák 6. třídy Jan Cába.
15.5. – Den otevřených dveří.
16.5. - kopaná Mc Donalďs Cup chlapci 3. – 5. třída.
21.5.- exkurze žáků 2. stupně do Horního Rakouska
zaměřená na úspory energií.
22.5.- krajské kolo softbalového turnaje v Českých
Budějovicích. Naše družstvo obsadilo výborné
5.místo.
22.- 29.5. – celostátní testování žáků 5.a 9.třídy
v matematice, českém a anglickém jazyce.
29.5. – atletický čtyřboj v Táboře žáků 2. stupně.
Družstvo starších i mladších dívek obsadilo
11.místo, starší chlapci skončili na pěkném 6. místě
z 16 zúčastněných škol . Mezi jednotlivci byla
nejúspěšnější Karin Joštová a Pavel Smrž z 9.třídy.

ZŠ Želeč – kresby dětí
Připravujeme:
od 8.6. 2013 Výstava originálních
prvorepublikových filmových
plakátů tzv. „nudlí“
Výstava obrazů Václava Mezery
19.6. 2013 Módní přehlídka H. Zelenkové –
Fantasy II.
(vstupenky k dostání od 3.6. na Špejcharu)

www.spejcharzelec.cz

Diakonie Broumov
spolupracovníci a římskokatolická farnost bechyňska
pořádají tradiční

Sbírku věcí pro chudé
V sobotu dne 22.6.2013
od 13.30 do 15.30
se uskuteční na náměstí u kostela tradiční sbírka
věcí pro chudé.
Darovat můžete: čistě oděvy, obuv, lůžkoviny, ručníky,
utěrky, záclony, látky (alespoň 1m, ne odstřižky),
kuchyňské a ostatní domácí potřeby, hračky, sportovní
potřeby, dílenské nářadí apod. Opět se sbírá i
nepoškozená obuv.
Pozor, nepřijímají se: televize, ledničky, automatické
pračky, počítače a jiná elektronika, dětské kočárky, jízdní
kola a zatím ani nábytek.
Pokud máte vážné problémy s dopravou věcí nebo
chcete –li bližší informace, volejte 737 709 047.
Věci budou odeslány do Broumova, odkud se po
roztřídění poskytne materiální pomoc potřebným lidem u
nás i v cizině. V rámci této pomoci sdružení zaměstnává
lidi, kteří by jinak těžko sháněli práci. Více o diakonii na
www.diakoniebroumov.org
Děkujeme za pomoc.

ZUŠ Tábor rozšiřuje
Základní umělecká škola Oskara Nedbala Tábor
rozšiřuje nabídku pobočky na ZŠ a MŠ Malšice
o výuky hry na dechové dřevěné nástroje
zobcová flétna, klarinet, saxofon.
V případě zájmu kontaktujte na tel 381 252 025 –
ZUŠ Tábor. (Nezapomeňte nahlásit, že chcete
Malšice!) Výuka začne 1.9.2013 v prostorách ZŠ
Malšice. Vyučuje p. uč. Jan Dafčík ml.
I nadále pokračuje výuka klavíru s pí. uč. .P.Zíkovou
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společenský proces. Je to daň za efektivitu výroby a
zemědělské produkce, za to, že nás prakticky uživí několik
jedinců, za to, že lidskou pracovní sílu nahradily stroje.
Člověk totiž nechce být nahrazen. Chce se pouze přesouvat
od namáhavé práce k práci méně namáhavé, jež je přitom
považována za důležitou a je společensky oceňována. Tuto
poptávku uspokojuje byrokracie téměř dokonale. Jedním z
výsledků je bobtnání státního úřednictva. Tak, jak je výroba,
zemědělská produkce a doprava stále účinnější,
mechanizovanější a svým způsobem efektivnější, tak musí
na druhé straně narůstat byrokracie jako záchranná síť pro
ty, jichž už není jinde třeba. Proto musí neustále narůstat,
proto se nikdy nedočkáme daňového přiznání na formuláři
zvíci korespondenčního lístku, proto je byrokracie
nevymýtitelná. Je totiž ve své důležité evoluční úloze
nenahraditelná.

Byrokracie jako evolučně stabilní
strategie
Cyril Höschl, Listy Cyrila Höschla, Reflex

Vznikl virtuální svět „potřebných“ pro něž se
práce vymýšlí.
Pane doktore,
také jste si všiml příšerného nárůstu byrokracie
(papírování, formulářů, předpisů, pravidel, legislativy),
jaká asi neměla v historii obdoby? Papírujeme mnohem
víc než za komunistů a než v době před zavedením
počítačů. Máte na to nějaké psychologické vysvětlení?
Lidi to milují? Nebo proč, proboha?
Ant. Procházka

Článek přetisknut s laskavým svolením Prof. MUDr. Cyrila
Höschla, DrSc., FRCPsych.

Nárůst byrokracie vnímá každý a je to mimochodem do
budoucna docela dobré téma pro politický boj. Otázka je,
zda může být úspěšný. Zdá se totiž, že byrokracie plní
daleko hlubší úlohu v chodu světa, než jsme si dosud
připouštěli. Hleděli jsme tuhle s mým zetěm z okna jedné
velké nemocnice na místo, kde vzniká jakási parková
úprava s chodníky. „Kolik myslíš, že by tohle dělalo v
osmnáctém či devatenáctém století lidí? Řekl bych tak na
pět set.“ Venku byli tři: jeden jezdil s malým bagrem, druhý
řezal dlaždice a třetí na ně opřen o lopatu čekal.
Porovnáme-li to s dobou před sto padesáti lety – co nyní
dělá těch čtyři sta devadesát sedm, co už na stavbě nejsou
zapotřebí? Totéž v zemědělství. Ještě pamatuji doby, kdy
brambory povinně sbírala školní mládež a všechny ženy na
vesnici se plazily po poli a jednotily řepu nebo sbíraly
okurky. Teď jeden farmář na traktoru obstará sám velké širé
rodné lány. A tak i v Americe nebo ve Švédsku, jež se celé
slušně nakrmí prací prakticky pouze několika agrárních
rodin, a ještě vyveze. Co dělají všichni ti ostatní? Vyměňují
kopíráky v kancelářích, dávají štemply, posuzují, blokují,
povolují, potvrzují, zamítají a přesouvají milióny žádostí z
úřadu na úřad, z kanceláře do kanceláře a ze šuplíku do
šuplíku. Vznikl virtuální svět „potřebných“, jejichž práce se
vymýšlí (legislativa), nic neprodukuje a nikdo se neodváží
nahlas říci, že je zcela zbytečná. Ona totiž zbytečná není.
Do značné míry stabilizuje svět, kde nepočetná menšina s
vrozeným smyslem pro spravedlnost by nesnesla
pomyšlení, že živí obrovskou většinu povalečů. A ta
obrovská většina by také nejásala radostí, kdyby zjistila, že
je na tomto světě zcela zbytečná. Byrokracie, jež tuto
většinu zaměstnává, dodává jejím příslušníkům pocit
důležitosti, smyslu života, raison d´être, bez něhož by se
každý mohl jít rovnou oběsit. Člověk chce nějak vypadat
před sebou, před svou rodinou, přáteli a před světem. I jako
hlídač šrotu je důležitější než jako nic. Tento základní
předpoklad sebeúcty dodává byrokracie těm, kdož v ní
pracují. Navíc je zdrojem obživy. Jejím prostřednictvím nás
menšina, jež produkuje hodnoty (jídlo, výrobky), živí.
Nejenom že platy v neproduktivní sféře jsou vlastně
sociálními dávkami, ale byrokracie je navíc zdrojem
společenského
pořádku,
hierarchie
dominance
(společenského žebříčku), důstojnosti. Kdyby všichni, kdož
v ní nalezli uplatnění, byli bez práce nebo pouze na
podpoře, vymýšleli by lumpárny. Takhle je umělou prací
jejich energie kanalizována relativně (to relativně zdůrazňuji)
neškodným směrem. Rozvoj byrokracie, papírování a
legislativního Absurdistánu je evolučně stabilizující

Zapište si do kalendáře

Parket Obora
6. 7. 2013 od 19:00 hod.

Pouťová zábava
Hraje Blaťácká pětka
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Poděkování
Dne 18. Května proběhl v Malšicích První sjezd malšických Zetorů. Proti původně předpokládaných čtyř desítek
traktorů se na sjezd traktorů dostalo nakonec 71 pojízdných traktorů Zetor. Nechyběly rarity, stroje vyrobené v roce 1949,
pásový Zetor 50, Zetor 50 s přední poháněnou nápravou. Škála Zetorů byla od nejstarších po nejnovější a místo v parku
málem nestačilo. Zvlášť když na akci přišly stovky lidí, hrála Kouteňanka, pochodovaly malšické mažoretky, párky byly teplé
a pivo studené.
Dobře se bavily děti, pro které byly připraveny i hry (traktory ale měly přednost) i dospělí. Celou organizaci zvládla
rodina pana Smažíka, hlavně manželé Michaela a Zdeněk Smažíkovi z Malšic, kteří přišli jak s nápadem, tak s celým
sobotním programem.
Moc jim děkujeme, stejně jako všem, kteří se podíleli na organizaci a všem, kteří vystavili své stroje. Skvělé…

POZOR! změna termínu vernisáže výstavy Železnice v grafice – přesunuto na
středu 19. 6. 2013 blíže k oslavám 110 let Bechyňky, součástí vernisáže krátká
přednáška p. Sassmanna Zajímavosti ze stavby Bechyňky

8

9

