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Zpravodaj

městyse

Malšice

pro Čenkov, Dobřejice, Lány, Malšice, Maršov, Oboru, Třebelice, Všechlapy

Vodní zdroje Všechlapy

Co se děje v obci?
Městys Malšice předal staveniště stavby „Sociální
byty v objektu bývalé fary“
ﬁrmě Hora s.r.o., ﬁrma
musí udělat částečný zábor
veřejného prostranství, ale
průchod „farou“ pro pěší
prozatím zůstane. Jen se
o něco posune venkovní
prodej a to směrem pod
autobusovou zastávku nebo
na plácek poblíž okénka se
zmrzlinou.

z lomového kamene,
a „budování nových zdrojů
podzemní vody v místních
částech Dobřejice a Všechlapy“. Pod tímto názvem
a v souladu s dotačním
programem se v současné
době v Dobřejicích a ve
Všechlapech provádějí nové
vrtané studny hluboké cca
100 m o průměru D225 mm
s prefabrikovanou betonovou manipulační šachtou.

Dále pokračují rozdělané
stavby: „rekonstrukce vodní
nádrže v Čenkově“, kde
právě ﬁrma provádí stěny

Ve studních budou osazena
čerpadla Q = 0,2 l/s resp.
Q = 0,3 l/s, která budou připojena na výtlačná potrubí

D32 mm. Vlastní úpravny
vody budou osazeny
v obecních budovách a jejich součástí bude automatická tlaková stanice,
zařízení na dezinfekci vody
pomocí dávkování NaOCl
a zařízení na snížení obsahu
Fe a Mn. V Dobřejicích bude
navíc osazeno zařízení na
snížení obsahu radonu.
Úpravny vody jsou kapacitně
navrženy jen pro
dodávku vody pro obecní
budovy, kde bude umožněn
odběr pitné vody jednotlivým místním obyvatelům.
Celý návrh je pouze
I. etapou zásobení jed-

Výlet za kovářem na Kovářku

notlivých částí obce pitnou
vodou a slouží k ověření
vhodnosti a vydatnosti nových vodních zdrojů,
a neřeší zásobení vodou
jednotlivých nemovitostí.
V rámci další etapy, pokud
bude vypsán dotační titul, se
již bude řešit zásobení
pitnou vodou pro jednotlivé
občany, budou osazeny
úpravny vody s požadovanou kapacitou pro
celou obec, případně vybudovány vodojemy a provedeny páteřní vodovodní
rozvody.
Pokračování na str. 2 >>>
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Co se děje / Pozvánka / Kompostárna

Co se děje v obci?
>>> Pokračování ze str. 1

Vysvětluji vám to podrobně
proto, že v Dobřejicích se na
mě obrátili občané, a chtěli
připojit již v této fázi. Úplně
Vás chápu, že když výkop
vede vedle vašeho domu,
zdá se vám logické jednoduše dům na vodu připojit.
Bohužel se musí stavba
provést tak, jak byla
vyhlášena dotace, a v této
etapě nebylo možné žádat
na rozvody. Při odchýlení od
projektu a nedodržení
podmínek bychom museli
dotaci vracet a to nikdo z nás
nechce.

Koncem června jsem měla
setkání s občany v Oboře
a jedním z požadavků bylo
také zajištění nového
podzemního zdroje vody.
Pokud budou zastupitelé
souhlasit, zjistila jsem, že je
možné ještě požádat o tento
dotační titul i pro Oboru.
Počátkem letošního jara se
zdálo, že nás potrápí horka
a s tím spojené sucho a nedostatek vody, ale v poslední
dny nás spíše trápí místní
záplavy z polí, které jsme
opakovaně řešili v Čenkově.
Obrátila jsem se na Státní
pozemkový úřad, který

přislíbil, že po sklizni, tudíž
příští rok na jaře, provede na
svoje náklady taková opatření, aby nedocházelo ke
splavování půdy směrem do
obce a do dvorů místních
obyvatel. Jak vidíte, někde
voda chybí, někde přebývá…

Co se ještě děje ?
Věřte nebo nevěřte v Malšicích se objevil vzácný
černý čáp. Na snímku je
opravdu živý černý čáp,
který si oblíbil majitele
domácího jezírka, tedy spíše
ryby v jezírku, které jim
pravidelně vybírá. Majitelé
jsou trpěliví a čápa zásobují.
Miloslava Šebková MBA

POZVÁNKA
NA ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE MALŠICE,
které se bude konat
v pondělí 3. 8. 2020
od 16.00 hodin
v Galerii Malšice
Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Rozpočtová opatření
3. Pozemky
– pronájem, prodej
4. Různé
5. Diskuse
6. Závěr
Miloslava Šebková MBA
v. r. starostka městyse
Malšice

OTEVÍRACÍ DOBA
otevírací doba kompostárna Čenkov: úterý / čtvrtek 8.00 - 16.00 h sobota pouze po tel. dohodě
s panem Sychrou tel.: 608 547 384
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34. Střípky z kronik
Malšická školní kronika z válečných let 4. část
Školní rok 1943/1944 byl
zahájen 3. září 1943. Škola
byla organizována jako
šestitřídní a počet žáků byl
následující: 1. třída (37), 2.
třída (39), 3. třída (37), 4. třída
(39), 5. třída (23), šestá třída
(42), celkem tedy v šesti
třídách 217 žáků. Žactvo se
o hlavních prázdninách zúčastnilo prací doma a ve
dvoře Karolín. Sebralo se 96
kg sušených léčivých bylin.
Nově byli na školu ustanoveni: Bohumil Mára z Malšic a Blažena Findejsová,
výpomocná učitelka z Tábora. Všichni učitelé se
o prázdninách zúčastnili
žňových prací. Někteří učitelé
museli o prázdninách absolvovat tzv. „přeškolovací
dějepisný kurz“. Byli to: Jan
Jiřík, František Hapl a Božena
Píšová. Zjišťovala se též
národnost. K německé národnosti se nepřihlásil žádný
žák, k české všech 217 žáků.
Pokud šlo o náboženské
vyznání, 189 žáků bylo
vyznání římskokatolického,
27 českomoravského (tak se
za protektorátu přejmenovala Církev československá),
1 žák byl českobratrského
vyznání. Do školní obce
patřily: Malšice, Čenkov, Bečice a Dobřejice. Byla propuštěna dosavadní školnice M.
Walserová a přijata Božena
Bláhová. Ta však fungovala
jen do prosince 1943, kdy byla
na její místo přijata M.
Smržová. Naturální byt
řídícího učitele byl při změně
správce školy adaptován.
Dne 26. září 1943 bylo obnoveno rodičovské sdružení
a předsedou jejího výboru se
stal Boh. Vošta, účetní
malšického družstva, místopředsedou J. Janovský,
jednatelem Antonín Smrž,
pokladníkem J. Koblasa a za

jednotlivé obce: Fr. Voborský
a V. Koutenský (Čenkov), Fr.
Hák (Dobřejice), Jar. Kupka
(Bečice) Alois Šimota (Lány).
Od 24. září 1943 byla
prodloužena školní hodina na
50 minut.
Na sbírku pro Německý
červený kříž darovali místní
učitelé 86 K a žáci 682 K.
Škola dostala také dozorce
pro vyučování německého
jazyka. Dozorem byl pověřen
školní rada Lorenz Lichtl. Dne
1. listopadu byla pí učitelka
němčiny Blažena Findeisová
přeložena do Tábora a na její
místo ustanovena výpomocná učitelka Antonie Joštová,
rozená Rýdlová, manželka
zdejšího stavitele, absolventka učitelského ústavu ve
Spišské Nové Vsi na Slovensku.
Podle výnosu ministerstva
školství o prohloubení
vyučování němčině byla na
malšické škole zřízena
pracovní skupina z učitelů
němčiny. Ke zdejší škole byly
přiděleny Slapy a vedoucím
této pracovní skupiny
(Arbeitsgemeinschaft) byl
jmenován řídící učitel Křížek
ze Slap. Skupina měla jednou
měsíčně porady.

a kožní plísně. V důsledku
toho byla školní docházka
pod normálem.
Dne 20. prosince se na škole
konala vánoční besídka
a dětem byly rozdány
odměny za nejlepší sběr
starých hmot a sociální
podpory. Vánoční prázdniny
byly stanoveny od 21.
prosince do 11. ledna 1944.
Dne 14. prosince 1943 zemřel
v táborské nemocnici bývalý
malšický řídící učitel František
Šteﬂ. Působil zde do roku
1939, kdy byl penziován.
Školní kronika uvádí: „Vynikal
jako vokální i instrumentální
hudební skladatel a pedagog.“
Nařízením ministra školství
ze dne 16. listopadu 1943 byly
zrušeny místní školní rady.
Její úkoly a příslušnost se
přenesly na starostu obce
v Malšicích.

protektorátu Čechy a Morava,
a to třídními slavnostmi
a poslechem slavnostního
vysílání školního rozhlasu.
Žáci i učitelé pak účinkovali
na oﬁciální slavnosti Veřejné
osvětové služby v sále
u Šteﬂů. Jak píše kronika: „Ráz
obou slavností byl důstojný.“
Dne 18. dubna 1944 se
malšičtí učitelé zúčastnili
přednášky spisovatele Babuly
na téma: „Základy nového
řádu“. A dne 20. dubna 1944
byly ve škole oslaveny 55.
narozeniny – jak píše kronika
- „Vůdce Adolfa Hitlera“
poslechem slavnostního
vysílání školního rozhlasu.
Učitelé školy se pak povinně
zúčastnili 10. května v Táboře
přednášky „Výzva státního
presidenta a vlády Protektorátu Čechy a Morava“.

Dne 26. ledna 1944 provedl
prohlídku zdejší školy zemský
školní inspektor Karel Chlupáč. Prezídium Kuratoria pro
výchovu mládeže povolilo
výnosem z 26. ledna bezplatné používání bývalého
sokolského cvičiště pro školní
rok 1943/44.

Žáci 5. a 6. třídy se od dubna
do května 1944 zúčastnili
sázení lesních stromků
u obce Čenkova a pana
Vodňanského. Celkem odpracovali 3 042 hodin, za což
dostali 6. 084 K a místní
učitelé za dozor denně 40 K.
Po oslavách narozenin
státního prezidenta Emila
Háchy byl dne 13. července
1944 ukončen školní rok
rozdáním „školních zpráv“.

V březnu 1944 malšická škola
oslavila 5. výročí zřízení

Zpracoval a upravil
Mgr. Alois Sassmann

Všichni zdejší učitelé se
zúčastnili jako řečníci informačních schůzí zemědělců
ve všech přiškolených
obcích. Na škole fungovala
Organizace protiletecké
ochrany, jejímž velitelem byl
Josef Šťáva. Jeho zástupcem
Jan Jiřík a vedoucím
pohotovostní skupiny Boh.
Mára, vedoucím požární
služby František Hapl a zdravotní služby Jan Jiřík.
V prosince 1943 se mezi
malšickými žáky rozšířila
epidemie černého kašle

Učitelský sbor v Malšicích ve školním roce 1943-1944. Sedící zleva: Bož. Píšová,
Vl. Slancová, farář Fr. Brabeček, B. Chaloupková, Ant. Joštová. Stojící zleva:
Jan Jiřík, Boh. Mára, Jos. Šťáva - řídící učitel, Fr. Hapl a kaplan Fr. Lála.
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Okénko ZŠ

Okénko ZŠ Malšice

ZŠ a MŠ Malšice
v době koronačasu
Končí nejpodivnější školní rok v životě všech
aktérů školního života:
Děti nesměly do školy,
učitelé nemohli učit, jak
byli zvyklí, rodiče museli
zařídit mimo jiné i vzdělávání dětí.
A všichni byli do situace
postaveni během hodiny
bez možnosti přípravy
a bez časového výhledu.
Nechci se rozepisovat
o složitosti situace, spíše
popíšu te chnicky, jak
období probíhalo.
11. 3. 2020 jsme zahájili
karanténní provoz v ZŠ.
20. 3. 2020 jsme ukončili
provoz i MŠ a ŠJ. Snažili
jsme se udržet provoz
obou zařízení co nejdéle.
V dubnu 2020 proběhl
zápis prvňáčků na dálku,
nakonec jsme zapsali 30
dětí a dohodli jsme se
zřizovatelem na otevření
dvou prvních tříd. Nové
ﬁnancování a nové prostory školy to umožňují,
navíc každé příchozí dítě
4

do tohoto ročníku budeme schopni přijmout.
O smysluplnosti výuky
v menším počtu ani nemluvím.
V květnu 2020 jsme zapisovali do MŠ. Opět jsme
zaznamenali velký zájem
o naši školku z okolních
obcí. Museli jsme tak odříci
XX žadatelů. Ale logicky
uspokojujeme žádosti
malšických rodičů, proto
i Městys Malšice rozšiřoval
prostory školky.
11. 5. 2020 jsme po dohodě se zřizovatelem znovuotevřeli MŠ, Malšice byly
mezi prvními. Dodržení
hygienických požadavků
v době nouzového stavu
jsme zvládli, bylo třeba
pomoci rodičům, kteří potřebovali nastoupit do
zaměstnání.
11. 5. 2020 otevíráme
školu pro žáky 9. třídy pro
p ř í p rav u n a p ř i j í m a c í
zkoušky na střední školy.
Učitelky matematiky a českého jazyka systematicky
pracovaly s žáky 4 dny
v týdnu. S radostí konsta-

tuji, že všichni uspěli a jsou
přijati na vybranou střední
školu.
25. 5. 2020 dochází v souladu s manuálem MŠMT
školu pro 1. stupeň. Připomínám, že tento manuál
neuvažoval běžnou výuku, počítal s pomocí
rodičům, kteří potřebují jít
do zaměstnání nebo výuku na dálku nezvládali,
a to za dozoru vychovatelek a asistentek. Přesto
bylo přihlášeno 72% žáků
k této omezené výuce!
Zásadním faktorem bylo
prohlášení učitelů, že se na
děti těší a rádi by je do
školy. Proto jsme nabídli,
že pokud to počty přihlášených dovolí, budou žáci
u svých učitelů. Povedlo se
to, pouze jediná se sedmi
skupin 1. stupně (max. 15
žáků) neměla svého učitele. Musím pochválit
pedagogy, kteří v několika
případech dopoledne učili
ve třídě, pak zajišťovali
učivo pro žáky, kteří se do
patnáctičlenné skupiny nevyšli a byli v jiné skupině,
po obědě pak učili na
dálku žáky, kteří zůstali
doma. Rád to zdůrazňuji,
protože jsem se setkal
s názorem, že učitelé mají
delší prázdniny.
8. 6. 2020 otevíráme omezenou výuku i žákům 2.
stupně opět pod přísnými
pravidly manuálu MŠMT.
Výuku jsme připravili na
celé dopoledne vždy ve

dvou výukových blocích
s učiteli 2 stupně. Této
možnosti využilo (pokud
nepočítám deváťáky, kteří
dělali přijímačky) opět cca
70% žáků.
V pátek 26. 6. 2020 jsme
rozdali vysvědčení a ukončili tento podivný čas. Co
nám ukázal? Všechno zlé
je pro něco dobré. Využili
jsme tento čas k naučení
nových dovedností, učili
jsme (učitelé, žáci, rodiče)
novým komunikacím na
dálku, využívali naplno
našeho elektronického
systému Edupage, nových
možností hodnocení. Ne
vše se podařilo hned, ne
vše bylo ideální. Přesto si
troufám tvrdit, že jsem
celkově jako škola a školka
obstáli.
Dovolím si tři závěry
nakonec, které vypluly:

1. Živý učitel je nade vše.
2. Je normální chodit
do školy.
3. Bez komunikace
s rodiči a s žáky to nejde.
Děkuji učitelům i provozním zaměstnancům za
práci. Děkuji zřizovateli za
podporu. Především děkuji rodičům, oni museli
skloubit zaměstnání, rodinu a vzdělávání dětí!!!!!
Bez vás bychom to nedali.
Mgr. Pavel Klíma,
ředitel ZŠ a MŠ Malšice

QR kódem načtete
náš web do svého
mobilního zařízení:

facebook.com/zsmalsice

www.zsmalsice.cz

Výlet / Anenská
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Výlet za kovářem na Kovářku
Nejupršenější červnový
čtvrtek jsme s Malšickou
paličkou navštívili kovárnu a rozhlednu Kovářku
v Moravči u Mladé Vožice.
V kovárně nás velmi srdečně přivítal pan Ladislav
Dobeš, majitel kovárny,
kovářského muzea a rozhledny Kovářka. Ocitli
jsme se v magickém prostoru, kde se zastavil čas.
Vůbec nevadilo, že venku
lilo jako z konve.
Nejdříve nás pan Dobeš
krátce seznámil s kovářským a drátenickým
řemeslem a pak už jsme
celý den nepustili drát
z ruky. Střídali jsme se
u kovářské výhně a kuli
železo a když zrovna
nebylo místo u výhně, stali
se z nás zase pro změnu
na chvíli dráteníci.

Na oběd jsme si opekli špekáčky a poté po skupinkách navštívili rozhlednu.
Vystoupali jsme po 50
schodech na 13 metrů
vysokou rozhlednu a kochali se okolím. Na závěr si
ještě každý zazvonili na
kouzelný zvon, který nosí
štěstí.
Den se moc vydařil. Všichni si odváželi vlastnoručně
ukovaný zápich do květináče a udrátovaný strom
života nebo šperk. Někteří
si ještě domů přivezli
malou spáleninku na ruce,
ale to ke kovářskému
řemeslu patří a všichni to
nesli velmi statečně.
Určitě jsme na tomto malebném místě nebyli
naposledy. Příště nám
třeba bude svítit sluníčko a
my si užijeme kouzelnou
zahradu, která rozhlednu
obklopuje.
Za KPŠ
Markéta Prchlíková

Malšické a bečické ženy
zvou srdečně všechny přátele a známé na

ANENSKOU
ZÁBAVU

Sobota 25.července 2020
Odjezd autobusu:
Malšice-16.15 hod.Lány – 16.20 hod.
• průvod Bečicemi
• vystoupení mažoretek na náměstíčku
• návrat autobusem do KD Malšice
• k tanci a poslechu hraje skupina bratrů Holických
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Hudba / Sport

Restaurace „U Michala“

( bývalá restaurace „Rejda“)

Srdečně zveme všechny příznivce heligonek ,
harmonik a dechovky k příjemnému odpolednímu posezení
Pořadatelé: Bohumil Šmejkal, Jaroslava Basíková a kolektiv restaurace „U Michala“ Malšice
Moderují: Bohumil Šmejkal a Jaroslava Basíková

Vstupné: 100 Kč

Tradiční tenisový turnaj
13. června 2020 se i přes
momentálně těžké
období se konal tradiční
tenisový turnaj ve čtyřhrách Malšice Open2020.
Turnaje se jako již tradičně
zúčastnili tenisté z Malšic,
Karlových Varů a letos
i hráči ze spřátelené ves-
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nice Košice, kteří ihned
bez problémů zapadli
mezi ostatní hráče.
Jako tradičně nám vyšlo
krásné a velice teplé počasí.
Zápasy ve skupinách
i v play oﬀ byly velmi

vyrovnané, ale přesto se
poprvé v historii do ﬁnále
probojovaly dvojice, které
v celém turnaji nepoznaly
hořkost porážky.
Nakonec se z vítězství
radovali matador Milan
Mikolášek s Josefem Neumanem, kteří ve ﬁnále

porazili dvojici z Karlových
Varů, Martina Ulricha
s Ivanem Vrzalem.
V závěru chci za všechny
hráč poděkovat za podporu Městyse Malšice
a Malšické škole, bez jejich
pomoci by jsme tento
turnaj mohli jen těžko
uspořádat.
Marek Štengl

Beseda / Akce pro děti

Malšický zpravodaj

Alois Sassmann

NORSKÉ FJORDY
KRÁSA SEVERU

Cestovatelská beseda
s promítáním
Knihovna městysu Malšice 9. září 2020 / 18.00 hod.

Klub přátel školy při ZŠ a MŠ Malšice, z.s.
vás zve na

Rozloučení s prázdninami
v Malšicích
v sobotu 29. 8. od 15 h.

Podrobnosti upřesníme na plakátech.
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Malšický zpravodaj

Bechyńka / Knihovna

Léto na Bechyňce
13. 6.–13. 9. 2020
Těšíte se na jízdy historickými vlaky na trati Tábor-Bechyně? Letos začínáme 13. června
a jezdíme až do 13. září. Končíme opět s Táborskými setkáními.
Vzhledem k stávající situaci s COVID-19 mohou být v rámci akce prováděná
různá omezení v jízdách vlaků a otevření remízy. Aktuální informace tedy sledujte zde.

Dočasné omezení jízd Bobinky
Výluka v žst. Tábor - vzhledem k velkým omezením není možné v termínu 8., 9. a 15., 16. 8. 2020 nasazení historické soupravy
na vlaky v rámci Léta na Bechyňce. Všechny vlaky pojedou v tyto dny v běžném řazení, nikoliv tedy s Bobinkou a historickými vozy.
Elinka - křižíkův motorový vůz je ve vlastnictví NTM. Vzhledem k plánované konverzi trati na střídavý proud je oprava Elinky nejistá.
Bobinka - vyjede opět každou sobotu, neděli a o státních svátcích na vybraných pravidelných osobních vlacích v období
od 13. června do 13. září.
Remíza v Bechyni s modelovým kolejištěm Českých drah v provedení Pavla Kohoutka bude otevřena v tyto dny: 13. a 27. června,
11. a 25. července, 8. a 22. srpna, 5. a 12. září. Otvírací doba remízy: 10:00 - 14:30 hodin
Naučná stezka Bechyňka - je věnovaná historii tratě, lokomotivám, které na trati jezdily, dále zajímavým turistickým cílům a významným osobnostem trati. Tabule jsou doplněny mapami s vyznačenými turistickými cíli, stačí si vybrat a vyrazit na túru.Jednotlivá
zastavení najdete v těchto stanicích a zastávkách:
·Tabule č. 1 - žel. stanice Tábor - Bechyňské nástupiště
·Tabule č. 2 - žel. zastávka Horky u Tábora - směr rozhledna Hýlačka a ZOO
·Tabule č. 3 - žel. stanice Slapy
·Tabule č. 4 - žel. st. Malšice - směr zřícenina hradu Příběnice, Stádlecký řetěz. most
·Tabule č. 5 - žel. zastávka Třebelice - směr zřícenina hradu Dobronice u Bechyně
·Tabule č. 6 - žel. zastávka Bechyňská Smoleč - směr NS Černická obora
·Tabule č. 7 - žel. stanice Sudoměřice u Bechyně - směr NS Černická obora
·Tabule č. 8 - žel. stanice Bechyně - u výpravní budovy
·Tabule č. 9 - žel. stanice Bechyně - u remízy - na konci stanice

www.c d.c z/nos talgie

PARTNEŘI AKCE

Knihovna městyse Malšice pořádá další z cyklu

LiStOVáNí.cz Lukáše Hejlíka

Bitevní pole (Jérôme Colin)
Galerie městyse Malšice 21. 9. 2020 od 18.45 hod.
Je mu čtyřicet a jeho syn je v pubertě. A on se z toho může zbláznit. Stalo se to prostě jednoho dne, kdy jeho dítě
začalo práskat dveřmi, nosit špatné známky a odpovídat nanejvýš slovem: nepruď. Věda tvrdí, že jsou v tom děti
nevinně, ale stejně — nic horšího než puberťáka digitálního věku pánbůh ještě nestvořil. Nutné je si ovšem přiznat,
že pro stejného puberťáka není nic horšího než rodič. To bitevní pole je puberta a všichni jsou na pokraji zoufalství.
V hlavní roli tu bojuje Lukáš Hejlík, kterému bylo čtyřicet.

V roce 2019 vydalo nakladatelství Host / účinkují: Lukáš Hejlík a Pavla Dostálová (alternuje Věra Hollá)
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