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Malšický zpravodaj
Zpravodaj

městyse

Malšice

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

Co se děje u nás v obci?
Byla dokončena rekonstrukce vodní nádrže v Malšicích, tzv. návesák. Zatím
městys stavbu nepřevzal,
protože nebyly dokončeny
drobné nedostatky. „Pisatel“
z Malšic však již poslal
anonym na Krajský úřad. Paní
úřednice, kterou jsem k nám
zvala na kontrolu, anonym
řešit nechtěla, o obsahu jsme
si pouze psaly a povídaly,
a tak se s vámi o něj podělím.
Anonym tvrdí, že tato stavba
proběhla bez výběrového
řízení. Všichni, kteří čtete
zpravodaj, nebo sledujete
případně naše stránky, víte,
že výběrové řízení proběhlo.
Musí proběhnout. Vždy
o něm hlasují zastupitelé a je

součástí zápisu ze zastupitelstva, který máte k dispozici
v každém zpravodaji. Je
pravda, že z médií se někdy
dozvídáme, že mnohamilionové zakázky byly
přiděleny bez výběrového
řízení. Tak asi proto. Nikoliv
v Malšicích.
Dále měl anonym na srdci, že
všechny práce v Malšicích
dělá jedna ﬁrma. Podívala
jsem se tedy na výběrová
řízení za poslední tři roky,
podívejte se také, viz níže.
Dále byl Anonym rozzlobený
na pracovní morálku dělníků.
Městys zakázku vysoutěží
a má s ﬁrmou zasmluvněnou

cenu, provedení prací a termín dokončení. Jak moc
nebo málo pracují zaměstnanci ﬁrmy městys neřeší,
protože podmínky jsou
předem dohodnuty a je na
ﬁrmě, aby si své lidi pohlídala.
Městys tyto lidi neplatí za
jejich denně odvedenou
nebo neodvedenou práci.
Anonym uzavírá stížnost
větou, že ﬁrma Kadlec
vyhrává v Malšicích všechna
výběrová řízení, která nejsou
prováděna, nemusím ani
dodávat, jak může ﬁrma
vyhrávat výběrová řízení,
když nejsou prováděna….
Musím říct, že já se na
Anonyma nezlobím, dovedu
si představit, když vás něco
štve, nemáte informace, ale

jen spoustu otazníků, může
začít pracovat fantazie na
plné obrátky... Anonyme,
nebojte se, klepněte na dveře
přímo u starostky, ráda vám
předložím celé výběrové
řízení. Můžeme si promluvit
i o tom, proč, za kolik a jaké
práce byly provedeny. Bylo to
podle rozpočtu projektanta
a rozpočtáře, který schválilo
Ministerstvo zemědělství
před přidělením dotace.
U této stavby, která prošla
havárií s odtržením krajské
silnice městys nezaplatil
navíc ani korunu. Celkovou
cenu vidíte z tabulky
výběrových řízení. Musím
pochválit i SÚS Tábor, která na
moji žádost částečně
pomohla s opravou jejich
poškozené komunikace.
Pokračování na str. 4 >>>
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Zápis ze zasedání

ZÁPIS z 21. zasedání
zastupitelstva městyse Malšice
konaného dne 10. 8. 2021

Místo konání:
Galerie Malšice
Začátek:
16.00 hodin
Zasedání řídil:
starostka
Šebková Miloslava MBA
Přítomni:
Ing. Hejný Pavel,
Ing. Janoušek Jaroslav,
Ing. Kašpar Pavel,
Mgr. Klíma Pavel,
Ing. Kníže Libor,
Ing. Novák Martin,
Novák Petr,
Šebková Miloslava MBA,
Ing. Randa Antonín,
MUDr. Šedivá Hana,
Šimota Martin
Zapisovatelka:
Kupková Lada
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Pavel Hejný,
Ing. Libor Kníže
Občané:
3
Host:
Ing. Arch. Stanislav Kotrčka
Návrh programu:
1. Zahájení
2. Výběrové řízení – Místní
komunikace Malšice
– Dobřejice a Všechlapy
3. Výběrové řízení
– Těžba dřeva po kůrovci
4. Rozpočtová opatření roku
2021
5. Pozemky – pronájem,
prodej
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr

2

1/ Jednání zastupitelstva
Městyse Malšice zahájila
starostka Miloslava Šebková
a konstatovala, že je přítomno 11 zastupitelů. Zasedání
zastupitelstva je tak usnášeníschopné a schvalovací
kvórum činí 6 hlasů.
Za ověřovatele zápisu navrhla
pana Pavla Hejného a pana
Libora Knížete, 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.
Návrh programu byl všemi
hlasy schválen.
2/ Výběrové řízení na stavbu
Místní komunikace Malšice –
Dobřejice a Všechlapy organizovala ﬁrma Garanta České
Budějovice. Nabídky do výběrového řízení podaly ﬁrmy
HYDRO&KOV s.r.o. s nabídkovou cenou 4.444.444,00 Kč
bez DPH, VKB stavby s.r.o.
s cenou 4.222.045,88 Kč bez
DPH, DŘEVOTVAR ŘEMESLA
a STAVBY, s.r.o. s cenou
4.205.223,75 Kč bez DPH
a Reno Šumava stavby s.r.o.
s cenou 4.234.700,00 Kč bez
DPH. Při kontrole podaných
nabídek byla vyřazena ﬁrma
HYDRO&KOV s.r.o., která překročila maximální cenu
stanovenou v zadávací dokumentaci. Dále komise
posoudila nabídku ﬁrmy
Dřevotvar s nejnižší nabídkovou cenou, kdy bylo při
kontrole nabídky zjištěno, že
chybí rozpočet na Opravu

točny MK. Firma Dřevotvar
sdělila, že při kontrole podané
nabídky zjistili chybějící
stránku v podané nabídce.
Proto hodnotící komise
zasedla podruhé, aby
posoudila, zda má chybějící
rozpočet vliv na konečnou
nabídkovou cenu. Po přepočítání všech rozpočtů bylo
zjištěno, že v nabídkové ceně
je chybějící rozpočet
započítán. Firma Dřevotvar
byla požádána o doplnění
chybějícího rozpočtu. Firma
rozpočet obratem doplnila
a proto komise při svém
třetím zasedání doporučila
jako vítěze nejlevnější
nabídku ﬁrmy DŘEVOTVAR
ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
s cenou ve výši 4.205.223,75
Kč bez DPH.
Usnesení č. 56/21/ZM:
Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo jako nejvhodnější nabídku na veřejnou
zakázku
MK Malšice –
Dobřejice a Všechlapy ﬁrmy
D Ř E V OT VA R Ř E M E S L A
a STAVBY s.r.o. s cenou
4.205.223,75 Kč.
Pro: 11/ Proti: 0/ Zdržel se: 0

3/ Dne 10. 8. 2021 se na
úřadu městyse uskutečnilo
výběrové řízení na zajištění
nahodilé kůrovcové těžby
městyse Malšice. S výsledkem
seznámil přítomné pan
Antonín Randa, předseda
hodnotící komise. Dalšími
členy byli pan Pavel Hejný,
pan Libor Kníže, paní Anna
Kubíčková a
pan Pavel
Strnad. V rámci výběrového
řízení bylo osloveno celkem 5
ﬁrem. Nabídku podaly 3 ﬁrmy,
ﬁrma Jihozápadní dřevařská
a.s., Sušice s nabídkovou
cenou 659.000 Kč bez DPH,
pan Dušan Žirovnický, Tábor
s cenou 760.000 Kč bez DPH
a ﬁrma Pila Kalafut s.r.o.,
Turovec s cenou 690.000 Kč
bez DPH. Nabídka ﬁrmy
Jihozápadní dřevařská ve výši
659.000 Kč bez DPH byla tedy
hodnotící komisí vybrána
jako nejvhodnější. Zastupitelé schválili jako nejvhodnější nabídku ﬁrmy
Jihozápadní dřevařská a.s.
Sušice.

Usnesení č. 57/21/ZM:
Zastupitelstvo městyse
Malšice schválilo nabídku na
veřejnou zakázku Zajištění
nahodilé kůrovcové těžby
městyse Malšice ﬁrmu
Jihozápadní dřevařská a.s.,
Sušice s nejnižší nabídkovou
cenou 659.000,- Kč bez DPH
Pro: 11/Proti: 0/Zdržel se: 0

4/ V tomto bodě starostka
předložila zastupitelům 9.
rozpočtové opatření, schválené ve své pravomoci
a návrh 10.rozpočtového
opatření ke schválení. V 10.
rozpočtovém opatření, se
zvyšují výdaje o právě
odsouhlasené zakázky, a to
výdaje na zajištění těžby ve
výši 800.000 Kč a o náklady
na opravu MK Dobřejice,
Všechlapy ve výši 5.100.000
Kč. Částky jsou s DPH.
Usnesení č. 58/21/ZM:
Zastupitelstvo městyse
schválilo 10. rozpočtové
opatření roku 2021.
Pro: 11/Proti: 0/Zdržel se: 0

5/ Pozemky
a) Na městys se obrátil pan
Jiří Říha, Obora se žádostí
o odkoupení či směnu části
zaploceného pozemku p.č.
729/1 v kú Obora u Maršova
2
o výměře cca 218 m , který je
ve vlastnictví městyse. Jako
náhradu při případné směně
pozemků nabídl pozemek
2
p.č. 734/15 o výměře 461 m ,
v kú Obora u Maršova, na
kterém je komunikace. Starostka navrhla směnit tyto
pozemky, a vzhledem k tomu,
že pan Říha nabízí podstatně
větší pozemek, navrhla
i uhradit všechny náklady
spojené s převodem. Záměr
prodeje byl vyvěšen. Zastupitelé se na směně pozemků
shodli, pouze diskutovali
o úhradě nákladů za směnu.
Pan Libor Kníže navrhl, aby se
Pokračování na str. 3 >>>
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o tyto náklady městys s panem Říhou podělil. Starostka
o tomto návrhu dala hlasovat,
protože návrh neprošel, (Pro:
5 - Libor Kníže, Hana Šedivá,
Jaroslav Janoušek, Martin Šimota, Antonín Randa, Proti:0,
Zdržel se: 6 - Miloslava Šebková, Pavel Kašpar, Martin
Novák, Petr Novák, Pavel
Hejný, Pavel Klíma) hlasovalo
zastupitelstvo o druhém návrhu na kterém se usnesli
takto:
Usnesení č. 59/21/ZM:
Zastupitelstvo městyse
schválilo směnu části zaploceného pozemku p.č. 729/1
v kú Obora u Maršova ve
vlastnictví Městyse Malšice
a pozemku p.č. 734/15 v kú
Obora u Maršova ve vlastnictví pana Jiřího Říhy s tím,
že náklady spojené s převodem uhradí Městys Malšice.
Přesná výměra bude známa
z geometrického plánu.
Pro: 6 (Miloslava Šebková,
Pavel Kašpar, Martin Novák,
Petr Novák, Pavel Hejný, Pavel
Klíma) / Proti: 0 / Zdržel se: 5
(Libor Kníže, Hana Šedivá,
Jaroslav Janoušek, Martin
Šimota, Antonín Randa)

Další žádost o prodej zaplocené části pozemku p.č. 729/1
o výměře cca 37 m2 a pozem2
ku pč.1/5 o výměře cca 3 m
v kú Obora u Maršova zaslala
paní Irena Machandrová,
Ústrašice. Ve své žádosti
mimo jiné navrhla směnu
zaplocených pozemků za její
pozemek p.č. 729/10 o výmě2
ře 32 m , jedná se v podstatě
o mez na okraji komunikace,
kterou městys nepotřebuje.
Starostka proto navrhla prodat zaplocené části pozemků
paní Machanderové za cenu
2
400 Kč/m , s tím, že kupující
uhradí všechny náklady spojené s převodem. Záměr
prodeje uvedených částí
pozemků byl zveřejněn.

Usnesení č. 60/21/ZM:
Zastupitelstvo městyse
schválilo prodej částí pozemků p.č. 1/5 v kú Obora u
2
Maršova o výměře cca 3 m
a pozemku p.č. 729/1 v kú
Obora u Maršova o výměře
2
cca 37 m , přesná výměra
bude známa z geometrického plánu, paní Ireně
Machandrové, Ústrašice
s tím, že veškeré náklady
spojené s převodem uhradí
kupující.
Pro: 11/Proti:0/Zdržel se: 0

6/ RŮZNÉ
a) Na jednání zastupitelstva
se dostavil Ing. Arch. Stanislav
Kotrčka, který seznámil přítomné se třemi návrhy brány
mezi čp 112 a farou čp 1.
Jednalo se především o výšku brány. Uvedl, že se jedná
o lidovou architekturu, proto
žádná ze tří variant není
špatná. Varianta č. 1 je varianta nejvyšší a proporčně je
odvozená od římsy fary,
varianta č. 2 je odvozena od
domu čp 112 a varianta č. 3 je
nejnižší. Starostka dala hlasovat od varianty č. 3, tj.
nejnižší brány mezi domy čp.
112 a čp.1, která nebyla
schválena.
Pro: 1 (Petr Novák) / Proti: 0/
Zdržel se: 10 (Hejný Pavel,
Janoušek Jaroslav, Kašpar
Pavel, Klíma Pavel, Kníže
Libor, Novák Martin, Šebková
Miloslava, Randa Antonín,
Šedivá Hana, Šimota Martin)

Poté dala hlasovat o druhé variantě, která byla schválena.
Usnesení č. 61/21/ZM:
Zastupitelstvo městyse
schválilo variantu č. 2, tj.
střední výšku brány proporčně odvozenou od domu
čp 112.
Pro: 8 (Hejný Pavel, Janoušek
Jaroslav, Kašpar Pavel, Klíma
Pavel, Kníže Libor, Novák
Martin, Randa Antonín,
Šimota Martin) / Proti: 0/
Zdržel se: 3 (Novák Petr,
Šebková Miloslava, Šedivá
Hana)
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b) Starostka seznámila zastupitele s novou smlouvou
s ﬁrmou Elektrowin na zpětný
odběr elektrozařízení, která
zohledňuje schválení nové
odpadové legislativy.
Usnesení č. 62/21/ZM:
Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo smlouvu
s ﬁrmou Elektrowin.

a nastínila hrubou kalkulaci
výdajů na pěstební práce.
V příloze byly tyto položky
jednotlivě rozepsány i s možnostmi získání dotací. Dále
předložila schválený ceník
pěstebních a těžebních prací.
f)
Starostka informovala
o probíhající veřejnosprávní
kontrole v Základní a Mateřské škole Malšice.

Pro: 11/Proti: 0/Zdržel se: 0

c) Vzhledem k tomu, že bylo
pro městys zakoupeno
novější osobní auto Škoda
Octavia, požádala starostka
zastupitele o schválení podmínek pro prodej staré Škody
Octavie. Firma CB auto
ocenila na 20.000 Kč, vzhledem k nízké ceně nedala
starostka auto na protiúčet,
ale navrhla prodej obálkovou
metodou. Pan Antonín Randa
navrhl minimální cenu pro
soutěž ve výši 50.000 Kč,
o které se hlasovalo.
Usnesení č. 63/21/ZM:
Zastupitelstvo městyse
schválilo vyhlášení veřejné
soutěže obálkovou metodou
na prodej automobilu Octavia s nejnižší nabídkovou
cenou 50.000 Kč.
Pro: 11/Proti: 0/ Zdržel se: 0

d) Starostka předložila zastupitelům upravený obsah
změny č. 2 Územního plánu
Malšice. Bylo zjištěno, že
stavební parcely p.č. 195
a 398 v kú Malšice, kde stojí
rodinné domy, nejsou
v územním plánu vedeny
jako stavební.
Usnesení č. 64/21/ZM:
Zastupitelstvo městyse
schválilo Upravený obsah
Změny č. 2 Územního plánu
Malšice.
Pro: 11/Proti: 0/Zdržel se: 0

e) Paní starostka předala
zastupitelům dopis nové
hajné paní Anny Kubíčkové,
která v něm popsala stávající
situaci v obecních lesích

7/ Diskuse
V diskusi starostka požádala
o stanovení termínu zasedání
zastupitelstva, o které požádala ﬁrma Keramost, která
chce seznámit zastupitele
a občany s dalším podnikatelským záměrem na
těžbu bentonitu v Maršově.
Zastupitelé se shodli na
zasedání dne 12. 10. 2021 od
18.00 v úřadovně v Maršově.
8/ ZÁVĚR
Na závěr starostka poděkovala všem přítomným za
účast a v 17.15 hodin zasedání
zastupitelstva ukončila.
Zapsala:
Lada Kupková
Starostka:
Miloslava Šebková MBA
Ověřil dne:
Ing. Pavel Hejný
Ing. Libor Kníže

POZVÁNKA
NA 22. ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva
Městyse Malšice,
které se bude konat
v úterý 12.10. 2021
od 17.00 hod. v Maršově
Program:
1. Zahájení od 17. hodin
2. Rozpočtová opatření
3. Pozemky – pronájem,
prodej
4. Různé
5. Keramost od 18. hodin
6. Diskuse
7. Závěr
Miloslava Šebková MBA v. r.
starostka městyse Malšice
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Co se ještě děje v obci?
>>> Pokračování ze str. 1
Po jednáních na krajském
úřadě a díky připravenosti ze
strany městyse Malšice
(projektová dokumentace až
po provádění stavby) bylo
možné zařadit do rozpočtu
kraje na příští rok stavbu
okružní křižovatky v Malšicích. Kraj by se měl podílet
částkou 7 milionů korun
a městys Malšice by měl mít
v rozpočtu na příští rok 2
miliony korun. Dále je městys
Malšice pozvaný ohledně
žádosti o dotace na chodníky
v Malšicích na konzultaci se
SFDI (Státní fond dopravní
infrastruktury). Na všechny
chodníky, které odsouhlasilo
zastupitelstvo máme také
stavební povolení.
V lesích městyse Malšice
probíhá rozsáhlá těžba kůrovcového dřeva, za pomoci
harvestorové technologie.
Těžbu harvestorem, v rámci
výběrového řízení, vyhrála
ﬁrma Jihozápadní dřevařská
a.s.

Těžební práce včetně vyvážení klestu a těžebních zbytků
budou probíhat pravděpodobně až do konce roku.
Zároveň připravujeme s projektantem a paní hajnou
žádost o dotace na opravu
lesních cest, která může
pokrýt až 90% nákladů.
Protože na hřbitově v Malšicích dochází v letní sezoně
voda, umístili jsme vedle
studny ještě jednu zásobní
nádrž. Stávající vrt není tak
vydatný, a i když je voda z něj
přečerpávána do studně, tak
bohužel nestačila momentální spotřebě. Na nádrži
bude umístěn kohout, nebudete muset ručně pumpovat,
pouze v zimě musí být mimo
provoz, aby nezamrzl. V zimním období bude k dispozici
ruční pumpa, spotřeba vody
není téměř žádná.
Na požadavek občanů, proč
v Čenkově neodbíjí hodiny
jsem se dozvěděla, že je to po
bouřce, opravář potvrdil, že
vyhořela elektronika, přístroj

tedy odvezl k výrobci. Po opravě budou hodiny dále
odbíjet, pokud by jako
v minulosti měl někdo s odbíjením problém, ozvěte se.
Zatím víme, že odbíjení občanům chybí. S opravou
hodin v Čenkově budou
opraveny i věžní hodiny v Malšicích. Dále byly v Čenkově na
požadavek revizního technika odstraněny dětské
houpačky, které již nevyhovovaly a momentálně jsou
objednány nové.
Malšice s Čenkovem jsou
nyní propojeny opravenou
místní komunikací, do které
byl ještě narychlo položen
kanalizační a vodovodní řad
k novostavbám.
V Oboře proběhla oprava
několika rozbitých kanalizačních vpustí, dále bude
zastupitelstvo projednávat
opravu zborceného kanalizačního úseku v ulici u Pánků.
V Oboře vybírají nové
venkovní posezení na parket,
stávající už dosloužilo.
Miloslava Šebková MBA

Výběrová řízení v letech 2019-2021
2019
Prodloužení vodovodu a kanalizace u čp 19 Malšice
Rozšíření parkoviště u ZŠ Malšice
Přístavba pavilonu ZŠ Malšice - 2NOVÉ KMENOVÉ UČEBNY
Stavební úpravy a přístavba výtahu k úřadu Malšice
Budování nových vodních zdrojů Dobřejice Všechlapy

2020
Oprava nádrže Všechlapy
Sociální byty fara Malšice

2021
Rekonstrukce vodní nádrže v Malšicích
Oprava obecních bytů Malšice a Třebelice
Kuchyně do sociálních bytů Malšice
Modernizace a intenziﬁkace ČOV Malšice
Oprava MK Čenkov
Prodloužení vodovodu a kanalizace Čenkov
MK Malšice - Dobřejice a Všechlapy
Zajištění nahodilé kůrovcové těžby
4

Kč
1 332 016,00
943 550,00
9 483 447,00
1 570 000,00
1 790 177,00

Malšické a
bečické ženy
vás zvou:
2.10. VÁCLAVSKÉ
POSEZENÍ
- restaurace U Michala
9.11. HARMONIKY
- restaurace U Michala
9.12. VÁNOČNÍ TRH
- Č. Budějovice
27.12. UKONČENÍ ROKU
– restaurace U Michala
Objednávky: M. Caisová,
tel.: 776 114 405

PODĚKOVÁNÍ
Mnohokrát děkujeme paní
starostce Městyse Malšice
Miloslavě Šebkové za uskutečnění zájezdu dne 14.
9. 2021, hlavně za úhradu
autobusové dopravy. Po
dlouhé době jsme se opět
sešli a navštívili minipivovar v Pacově a Muzeum
rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Všichni jsme byli
mile překvapeni a spokojeni s krásně prožitým
dnem.
Malšické a bečické
seniorky

realizace ﬁrmou
Kluzák s.r.o. Tábor
HES Stavební
Táborské stavby s.r.o.
Táborské stavby s.r.o.
Profastav Tábor

Kč realizace ﬁrmou
1 907 075,00 Profastav Tábor
13 958 284,23 HORA s.r.o.
Kč
3 127 661,58
2 065 006,83
546 054,00
24 286 178,31
636 018,23
849 269,00
4 205 223,75
659 000,00

realizace ﬁrmou
Stavimperk s.r.o
Táborské stavby
Milan Kodad
Společnost VHST + Dřevotvar
Vialit Soběslav
Profastav Tábor
Dřevotvar řemesla a stavby
Jihozápadní dřevařská a.s.

Střípky z kronik / Knihovna
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43. Střípky z kronik
Z válečného deníku malšického pokrývače Duška – 7. část
Dne 6. října (1914) jsme šli od
(řeky) Driny pryč. Přišli jsme
do vesnice, jmenovala se
Salaš. U ní byla větší rovina.
Tam jsme měli nařízeno
udělat si v zemi skrýše. Zem
tam byla písčitá, a tak jsme si
udělali jámy 150 cm hluboké.
Na nich nahoře jsme si udělali
střechu. Od Bosenské Rače,
od Sávy, jsme si nanosili
drážkové tašky, pokryli jsme si
to a měli jsme bydlení jak ve
vilové čtvrti. My jsme tam byli
v tom úkrytu tři. Jeden se
jmenoval Kopka, Václav
Šedivý a já, Dušek. Dovnitř
jsme si nanosili slámu, byli
jsme jak doma.

Náš pluk měl ten večer
pohotovost. Zas šli znova do
Srbska, již potřetí. Nás
nepřišel žádný vyměnit, tak
jsme tam byli až do 26. října.
Zas se měli, ubozí srbští lidé,
na co se těšit – a my s nimi.

Pan plukovník Nykrle – tomu
postavili malou chaloupku
z cihel od naší kompanie. Dva
důstojníci odešli pryč (Obrtynfer a Slavík) a byl nám
přidělen poručík, jmenoval se
Karpeles, byl to Žid. Zlatý
člověk!! Hned ten den jsme
dostali všichni dost jídla,
guláše plné šálky, samé maso,
knedlíky. Kdo chtěl, mohl si
dojít dvakrát nebo i třikrát!
Taky nám v tom bytě někdy
ryl krtek, když jsme leželi,
házel nám zem do obličeje.

Naši dva vojíni se vrátili
a s nimi šli hned vojáci do
divize nás vyměnit. My jsme
museli do Rače na divizní
velitelství. Tam nám dali jíst,
peníze, chleba na cestu
a převezli nás přes Sávu. Tam
jsme zase šli do Slavonské
Rače. Zde jsme nasedli do
vlaku a jeli jsme do stanice
Šitu ve Slavonii. Tam jsme
vystoupili z vlaku a byli jsme
tam do rána. Ráno jsme
nasedali znovu do vlaku.

Byli jsme tam až do 23. října.
Ten den jsme šli asi 10 vojínů
na vartu (stráž) k prachárně
a na plac (místo) Nové Selo.

Dne 27. října jsme přijeli do
Mitrovic na nádraží. Odtud
jsme šli přes most přes řeku
Sávu, na srbskou stranu.

Dne 26. října četař Bedřich
poslal dva vojíny do Bosenské
Rače na velitelství od divize,
že jsme tam už tři dny, žádný
že nás nejde vyměnit. Nám se
tam dařilo moc dobře,
lágroval (tábořil) tam od 11.
pluku (tzv. Pěší Písecký pluk)
nový batalión. My jsme od
nich dostávali jídlo.

Pár řádků z knihovny…
Čtení prodlužuje život…
Jedna stránka, druhá, třetí…
Každodenní starosti odplouvají, ocitáme se v jiné realitě.
Fantazie jede na plné obrátky
a my si představujeme, jak
vypadají jednotliví hrdinové a
prostředí, v němž se děj
odehrává. Náš dech i tep se
zpomalují…

sociální bublinu. Může nás
dokonce zbavit i předsudků.
Knížky snižují stres, zlepšují
empatii a sociální cítění,
aktivují mozek a rozšiřují
slovní zásobu. Navíc oddalují
Alzeimera a prodlužují život.
Dlouhodobá studie uvádí, že
30 minut denně nad knihou
= 2 roky života navíc. To je
pozitivní, že?

Čtení nám otevírá oči,
ukazuje nám svět mimo naši

(Výběr z článku
- časopis Květy č.13/2019)

Večer jsme přišli do srbské
vesnice jménem Zasavica
(dle stejnojmenné řeky- AS).
V ní jsme zůstali do rána.
Druhý den jsme šli zas dál.
V některých vesnicích byli
maďarští vojáci, všecko
rozbíjeli, co jim přišlo do rány.
Dne 28. října jsme přišli do
srbské vesnice Ravině (Ravna,
Srbsko – AS). Tam jsme se
setkali s naším plukem. Zde
jsem dostal zásilku od mojí
ženy. Do rána jsme spali na
zahradě pod celtovými stany.
Dne 29. října jsme stáli na
náměstí. Tam jenerál (generál) připínal dvěma vojínům
zlaté medaile. Ty dostali za
zásluhu po 8. září. Tehdy tam
zůstala v kukuřičném poli
jedna kumpanie. Měli raněné
a měli hlad. Na žádnou
stranu, nikam nemohli. Ptali
se celého pluku, kdo by je
chtěl převést přes řeku Drynu
na bosenskou stranu. Z celého pluku se přihlásili jen tito
dva. A ti dva zachránili celou
kumpanii. Dali též v sázku
i vlastní životy. Oba byli
myslivečtí adjunkti. Když jim
generál připínal ty medaile,
tak dělostřelci třikrát vystřelili
z kanonu na jejich počest.
U Ravně, než jsme tam přišli,
byl asi velký boj. Bylo tam
moc jam od granátů, některé
stromy byly vyhozené i s kořeny, též některá stavení byla
zbořená.
Dne 31. října jsme šli v jednu

hodinu v noci zas do boje.
Ráno jsme přišli k velkým
bažinám. S velkým rozechvěním jsme očekávali, zda
do nás Srbové začnou brzo
pálit. Ale dobře to dopadlo.
Srbové ustoupili a zanechali
prázdné zákopy. Tak jsme zas
postupovali dál. V poledne
jsme přišli do vesnice
Radenavič. Všechno obyvatelstvo bylo vystěhováno,
domy vyrabované. Někde
bylo na stole jídlo, kolem
lžíce, mísy. Ani neměli čas se
najíst. Venku chodila stáda
vepřového dobytka, houfy
husí a drůbeže.

Čtení pro děti?

knihy u dětí snadné. Pokud
mají knihy ve vašem denním
programu čestné místo,
blahopřeji. Jsou totiž výborným nástrojem pro vývoj
dítěte, nejvíc stimulující
„hračkou”.

Vztah dětí ke čtení podstatně
ovlivňuje nejenom škola, ale
ještě dávno před nástupem
do školy i rodina v pozitivním
i negativním smyslu. Obyčejné čtení pohádek před spaním napomáhá zájmu dětí
o knihy i v budoucnu. Bohužel i toto tradiční čtení se
z rodinného života postupně
ztrácí. Skoro pětina českých
dětí však knihy spojuje
s nudou. Obstát v konkurenci
televize, internetu, sociálních
sítí, mobilního telefonu, nebo
počítačových her není pro

Pak jsme pochodovali zase
dál kupředu. K večeru jsme
přišli do krásné vesnice Vanovo Polje (správně Banovo
Polje, obec u Bogatiče v Srbsku - AS). Tam byla smutná
podívaná. Všechno obyvatelstvo bylo pryč, vystěhované.
Nezůstala než jedna stařenka,
která nemohla utéct. My jsme
v té vesnici zůstali až do rána,
celý pluk. Měli jsme přísně
nařízeno obyvatelům neubližovat a nic jim nekrást. Ten
zákaz platil všude, kam jsme
přišli. Důstojníky jsme měli
inteligenty, samí Češi. Všechna čest jim! Celý 102. pluk byli
samí Češi.
Přepis, zpracování,
úprava textu
Mgr. Alois Sassmann

Dana Křížovská
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Základní a mateřská škola

Okénko ZŠ Malšice

Učíme se v zahradě
Během letních prázdnin se
nabídka venkovních aktivit
pro naše děti a žáky rozrostla
o venkovní badatelský prostor. Na pozemku u školní
tělocvičny vyrostla sestava
didaktických a pěstitelských
prvků doplněná stavbami
z proutí a lavičkami. Na
pozemku u mateřské školy pak
mají děti k dispozici pracovní
pult, další proutěnou stavbu,
čtyři vyvýšené záhony a dvě
lavičky pro odpočinek. Součástí
sestavy je například pocitový
chodník, vyvýšené záhony
nebo xylofon k prozkoumávání
zvuků, rezonance a vibrace
dřevin. Tvořivé hry a činnosti
s přírodními materiály rozvíjí u
dětí smyslové vnímání, jemnou
motoriku, rozvíjí schopnost
učení a posilují environmentální vztahy a vazby.

i velkým badatelům hodně
zábavy a potěšení z poznávaní
a učení se na naší školní
zahradě.
Mgr.Kristina Zůbková,
ředitelka ZŠ a MŠ Malšice

Asi nejvíce uzavření škol poznamenalo socializaci žáků,
složitá doba posledních měsíců
potvrdila, že škola je významným společenským místem,
kde se mladí učí navazovat
kontakty, komunikovat, vyjadřovat se, učí se vnímat své
prostředí a reagovat na něj, dodržovat pravidla a řád a mnohé
další dovednosti a schopnosti
nutné pro život ve společnosti.
Zatímco do nedávna vytváření
a formování vztahů fungovalo
přirozeně, nyní musíme na
klimatu školy společně pracovat a vědomě jej spoluvytvářet.
Proto jsme ve škole od
letošního roku zavedli třídnické
hodiny, které nabízí třídnímu
učiteli i žákům prostor pro
společné řešení třídních
otázek, problémů a návrhů na
jejich zlepšení.

ské pracoviště. Každé úterý se
zde žáci mohou setkat a popovídat se školní psycholožkou,
která nabízí odbornou pomoc
v otázkách křehkosti lidské
duše.
Samozřejmě se věnujeme i posilování a upevňování školních
výstupů, zejména u předmětů
matematika, český jazyk a anglický jazyk. Zatímco angličtina
se učí ve skupinách (půlených
třídách) již dlouho, u matematiky a češtiny tento model
zkoušíme až letos. Menší počet
žáků při výuce umožní učitelům více se věnovat
jednotlivým žákům a snadněji
a pevněji doplnit mezery
v učivu, které distanční výuka
zanechala. Další možností,
kterou nabízíme je doučování
ﬁnancované z plánu národní
obnovy. Toto doučování je pro
všechny žáky zdarma a zájemci
o něj se mohou během září
hlásit učitelům.
Věříme, že všechny tyto kroky
vrátí do školy jistotu a rytmus,
na které se budeme moci opět
spolehnout.
Přejeme všem dětem a žákům
naší školy i jejich rodičům
radost z poznávání a učení se.
Mgr. Kristina Zůbková,
ředitelka ZŠ a MŠ Malšice
QR kódem načtete
náš web do svého
mobilního zařízení:

Jaký bude školní rok 2021/2022?
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Věříme, že do nového školního roku 2021/2022 všichni
vstupujeme s přáním, aby
školy byly otevřené a žáci se
po celý školní rok mohli
vzdělávat prezenční formou.
Kapitolu s názvem Distanční
výuka tak snad uzavřeme,
s jejími dopady se ale budeme
v různé míře a podobě setkávat
i v následujících měsících.

Další novinkou, která pomáhá
a podporuje žáky v sociálním
rozvoji je nové Školní poraden-

Projekt Učíme se v zahradě -ZŠ
a MŠ Malšice byl spoluﬁnancován ze Státního fondu
životního prostředí a byl
podpořen částkou ve výši 487
846 Kč. Přejeme všem malým

To samozřejmě nemůže
odhadnout nikdo z nás, ale
zatím si nepřipouštíme
žádná omezení. Proto jsme
všechny akce a aktivity
naplánovali plné očekávání,
že si to letos zase pěkně
užijeme! Do mateřské školy
v září nastoupilo 88 děti.
Učitelský tým doplňují 2

Zahájení školního roku 2021/22

asistentky pedagoga. Dále se
o nás starají 2 paní kuchařky
a školnice.
Na začátku školního roku
jsme se hned společně
s dětmi pustili do osázení
nových záhonků a hrabaliště,
které je součásti horní
zahrady nad tělocvičnou.

facebook.com/zsmalsice

www.zsmalsice.cz

Zahrady byly na konci
prázdnin doplněny o přírodní
prvky z dotačního programu
“Učíme se v přírodě ZŠ a MŠ
Malšice”. Užíváme si větších
venkovních prostor a počasí
nám k tomu přeje…

Vzájemně se poznáváme
a společně si tvoříme pravidla, abychom se tu měli
fajn, a aby naše školka byla
bezpečná. V říjnu se můžete
těšit na společnou akci s rodiči “ Ze zahrádky do spíže”
nebo na“Barevný týden”.

A co nám měsíc září dal?
Spoustu krásných slunečních
dnů, které trávíme hlavně
venku a nové kamarády.

Bc. Alena Šimáková,
vedoucí MŠ Malšice

Příměstské tábory / Co se děje v Maršově? / Obálkové soutěže
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Jak se povedly letošní příměstské tábory?
V létě se uskutečnily
poslední čtyři turnusy příměstských táborů ZŠ
a MŠ Malšice realizovaných
z Operačního programu
Zaměstnanost.
Táborů se letos zúčastnilo
okolo 80 dětí. Na prvním
turnuse „Máme rádi tvoření“
se děti staly galeristy. Inspirovány tvorbou světoznámých umělců vyráběly
„umělecká dílka“ do svých
galerií.
Na druhém turnuse „Cesta
kolem světa“ zažily děti při
návštěvách světových kontinentů mnoho dobrodružství
a dozvěděly se mnoho
zajímavostí.
Na posledních dvou turnusech „Máme rádi pohyb“ děti

především sportovaly, měřily
své síly s ostatními a překonávaly samy sebe.
Cílem tohoto dotačního
programu bylo poskytnout
rodičům příležitost pro
skloubení pracovních a rodinných povinností v čase
letních prázdnin a umožnit
tak celé rodině strávit více
času pospolu.
Velkým přáním nás vedoucích pak především bylo, aby
si děti tábory užily. Doufáme,
že se záměr povedl, za což
bychom rádi poděkovali
nejenom zúčastněným dětem, ale též rodičům.
Za všechny vedoucí PT ZŠ
a MŠ Malšice,
Markéta Prchlíková

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program
Zaměstnanost

Projekt OPZ Na táboře je PRÍMA
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/001158
21.6.2019 - 30.9.2021

Co se děje v Maršově?
Dne 11. 9. proběhlo pod taktovkou SDH Maršov v místní
úřadovně "rozloučení s létem".
Pro děti zde byla připravena
spousta soutěží o věcné ceny,
občerstvení a skákací hrad.
Na krásně prožité dětské

odpoledne navázal večírek
pro dospělé.
Všichni zúčastnění si rozloučení s létem náležitě užili,
za což patří velký dík i městysu Malšice, který celou akci
ﬁnančně podpořil.
Jan Pánek, „malý starosta“

Starostka městyse Malšice vyhlašuje
dnem 16. 9. 2021

Starostka městyse Malšice na základě usnesení zastupitelstva
městyse číslo 63/21/ZM vyhlašuje dnem 16. 8. 2021

Soutěž na prodej majetku městyse obálkovou metodou

Soutěž na prodej majetku městyse obálkovou metodou

P I A N O

Osobní automobil ŠKODA OCTAVIA
reg. číslo 4C0 0443, rok výroby 2008, najeto 135 000 km.

Minimální cena je stanovena na 5.000 Kč.

Minimální cena je stanovena na 50.000 Kč.

Jedná se o piano v mateřské školce městyse Malšice. Piano si lze
prohlédnout v pracovních dnech v provozních hodinách školky po
předchozí telefonické dohodě (tel. č. 381 277 429 773 444 562).

Jedná se o služební vozidlo městyse. Vozidlo bylo v provozu od března 2008. STK
je platná do 27. 3. 2022. Vozidlo si lze prohlédnout v pracovních dnech v úředních
hodinách městyse po předchozí telefonické dohodě (tel. č. 381 277 488).

Zalepené a zapečetěné obálky označené na líci NEOTVÍRAT, KOUPĚ PIANO, na rubu
označené jménem a adresou účastníka soutěže, budou přijímány a zapisovány do knihy
došlé pošty Úřadu městyse v Malšicích.

Zalepené a zapečetěné obálky označené na líci NEOTVÍRAT, KOUPĚ ŠKODA OCTAVIA,
na rubu označené jménem a adresou účastníka soutěže, budou přijímány a zapisovány do
knihy došlé pošty Úřadu městyse v Malšicích.

Příjem soutěžních obálek končí v pondělí 11.10.2021 ve 13.00 hodin.

Příjem soutěžních obálek končí v pondělí 11.10.2021 ve 13.00 hodin.

V zalepené obálce bude uvedena navrhovaná cena za kupovaný majetek, která bude
shodná nebo vyšší než stanovená minimální cena. Zapečetěné obálky budou otevírány za
přítomnosti soutěžících a veřejnosti v pondělí 11.10.2021 od 13.30 hod. v zasedací
místnosti Úřadu městyse v Malšicích.

V zalepené obálce bude uvedena navrhovaná cena za kupovaný majetek, která bude
shodná nebo vyšší než stanovená minimální cena. Zapečetěné obálky budou otevírány za
přítomnosti soutěžících a veřejnosti v pondělí 11.10.2021 od 13.10 hod. v zasedací
místnosti Úřadu městyse v Malšicích.

Vítězem soutěže se stane nejvyšší nabídka ceny za uvedený majetek. V případě shodné
nejvyšší nabídky u dvou a více zájemců, rozhodne se novým kolem obálkové metody mezi
těmito zájemci. Platební podmínky - výherce složí kupní cenu na účet Městyse Malšice tak,
aby finanční prostředky městys obdržel do 10 dnů po rozhodnutí komise. V případě, že do
termínu splatnosti částka splacena nebude, soutěž se ruší a bude vypsána nová.
K předání piana dojde až po úhradě kupní ceny.

Vítězem soutěže se stane nejvyšší nabídka ceny za uvedený majetek. V případě shodné
nejvyšší nabídky u dvou a více zájemců, rozhodne se novým kolem obálkové metody mezi
těmito zájemci. Platební podmínky - výherce složí kupní cenu na účet Městyse Malšice tak,
aby finanční prostředky městys obdržel do 10 dnů po rozhodnutí komise. V případě, že do
termínu splatnosti částka splacena nebude, soutěž se ruší a bude vypsána nová.
K předání piana dojde až po úhradě kupní ceny.
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Kontrola kotlů / Beseda / Loučení s prázdninami / Sbírka / Sraz

HROMADNÁ KONTROLA KOTLŮ NA
TUHÁ PALIVA A PLYN
proběhne v obci ve dnech

Knihovna městyse Malšice pořádá cestovatelskou besedu

NA KOLE Z OMÁNU DOMŮ
Tadeáš Šíma

20. 10. - 22. 10. 2021
Tento den platí SNÍŽENÁ CENA s dopravou zdarma:
Kontrola kotle na tuhá paliva - 1.350 Kč včetně DPH a dopravy
Roční servisní prohlídka kotle na plyn - 1.690 Kč včetně DPH a dopravy
Kontrola spalinové cesty + čištění - 600 Kč včetně DPH a dopravy

Pro objednání volejte technika na číslo
POUČENÍ:

734 442 762

PO - PÁ
8:00 - 16:30

Kontrola kotlů na tuhá paliva je dle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h)
povinná 1x za 3 roky. (Kontrolám provedeným 2018 končí tento rok platnost).
Od 1.1.2020 mají technici povinnost informace o kontrolách kotlů ukládat do
centrálního registru Ministerstva životního prostředí. U kotlů plynových se
doporučuje provést alespoň 1x za rok servisní prohlídku,čištění. Kontrola
spalinové cesty je dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. povinná 1x za rok.
Hromadnou kontrolu organizuje firma TPT SERVIS s.r.o. IČ:01956752. Firma má
nasmlouvané techniky s oprávněním vykonávat kontroly na tyto značky kotlů na tuhá
paliva: ATMOS, BUDERUS, DAKON, KOVARSON, OPOP, ROJEK, VIADRUS, VIESSMANN,
Kotle zaniklých výrobců či domácí výroby. Každý obdrží protokol o provedené kontrole.

Galerie městyse Malšice
27. 10. 2021 od 18.00 hodin
Prachatický rodák Tadeáš Šíma alias Tady Táda před dvěma lety přejel na
kole Africký kontinent z Maroka až do Kapského Města v JAR. Vloni se vydal
na další cyklovýpravu. Tentokrát z Ománu domů. Přes Arabský poloostrov
našlapal 4000 kilometrů, což je asi 200 třešňáků a jako první Čech přejel na
kole Saudskou Arábii. Kromě poutavého vyprávění o dobrodružství ze
Saudské Arábie nebo Jordánska, popíše také, jak se bojuje proti pytlákům
v pralesích Konga, kde trávil čas montováním fotopastí. K dostání bude také
jeho nová kniha, která popisuje první cestu přes Afriku.

Více informací naleznete na stránkách www.tptservis.cz

Klub přátel školy
při ZŠ a MŠ Malšice, z.s.
Letošní rozloučení s prázdninami "Cesta
za duhou" bylo opravdu pestré. Připravili
jsme krátkou trasu se stanovišti v barvě
duhy se zábavnými, pohybovými i naučnými úkoly. Po jejich splnění děti
postupně vybarvovaly všechny barvy
duhy. V cíli na ně čekal skřítek Leprikon
a každý dostal za splněné úkoly balíček
odměn z truhly pokladů. Samozřejmě
došlo i na opékání buřtíků a nechyběla ani
hudba a soutěže. Fotky můžete vidět ve
fotogalerii sekce Klub přátel školy na
stránkách ZŠ Malšice. Odpoledne jsme si
všichni užili a těšíme se na další společné
akce.
Za KPŠ Lucie Váchová

T Ě Š Í M E S E N A VÁ S !

Diakonie Broumov, dobrovolníci římskokatolických
farností bechyňska a další spolupracovníci
oznamují, že opět bude charitativní akce

SBÍRKA VĚCÍ

PRO CHUDÉ

A OPĚT I VÝDEJ CHUDÝM
Prosíme řekněte o této sbírce dalším lidem, díky.

V Malšicích bude sbírka

v sobotu 30. října 2021
od 13.30 do 15.15
na náměstí na parkovišti naproti kostelu,
kde bude označené auto kombi nebo dodávkové auto.

Sraz mustangů
Dne 9. 10. 2021 bude v Táboře probíhat
Charitativní sraz mustangů a US cars na
podporu Adámka Mihálka.
V 10:45 bude vyrážet kolona z Tábora přes Slapy, Malšice, Všechlapy, Bechyňskou Smoleč,
Sudoměřice u Bech. do Bechyně na náměstí.
Očekáváme kolonu 150 až 200 vozidel
amerických značek. Ty se sjedou ze všech
koutů ČR ať už veteráni nebo nejnovější
americké sporťáky.
Budeme velice rádi, když informujete své
obyvatele, že mají možnost si z průjezdu
vytvořit nezapomenutelný zážitek přímo
před jejich domy.
Dále pak budou vozy k vidění v Táboře
v odpočinkové zóně Komora od 13:00 včetně
doprovodného programu.

Darovat můžete: Zachovalé čisté oděvy, obuv,
lůžkoviny, ručníky, utěrky (lůžkoviny a bavlněné
oděvy mohou být i děravé), záclony, závěsy, látky
(alespoň 1 m2, ne odstřižky), peřiny, mobily, rádia,
a další menší elektrospotřebiče (i nefunkční),
slušné knihy a časopisy, hračky, domácí, sportovní
a kempové potřeby, funkční jízdní kola. Můžete také
předem nebo až při sbírce nabídnout (hned nevozit)
funkční ledničky, automat. pračky, kočárky, kamna,
i koupelnová apod.
Pozor, nepřijímají se: televize, koberce, lyže a lyž.
boty, silně znečištěné a mokré věci.
Máte-li problém s dopravou věcí, dobou sbírky, nebo
chcete-li bližší údaje, volejte na tel. 737 709 047. Výdej věcí
lidem v nouzi bude upřesněn. Věci budou převážně odeslány
do centra sociálního družstva Diakonie v Broumově, které
poskytuje materiální a další pomoc sociálně slabým,
a přitom zaměstnává lidi, kteří obtížně shánějí práci (lidé
před důchodem, propuštění vězni, bezdomovci, lehčí
invalidé apod.). Některé věci budou opět použity k pomoci
chudým lidem v Bechyni a okolí. Po roztřídění v Broumově se
věci dostávají k potřebným lidem u nás i v zahraničí. Část
věcí se prodá k pokrytí mezd a dalších nákladů činnosti.

Díky za Vaši pomoc

Více na www.diakoniebroumov.cz
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