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Vážení a milí spoluobčané, 
nový rok – nový začátek. Přeji všem do nového roku 2018 hodně zdraví, lásky 
a radosti. A v neposlední řadě hodně zážitků z akcí, které nás v Malenicích 
čekají. JP 

Zprávy z obce 
 

Svoz komunálního odpadu: 10., 17., 24., 31. (každý týden ve středu) 

Upozornění pro uživatele obecního vodovodu a kanalizace  

 

 

V období od 18. 12. do 23. 12. 2017 byl proveden odečet vodoměrů. Platba vod-

ného a stočného je splatná do 31. 3. 2018. Platbu lze uhradit v hotovosti na po-

kladně OÚ Malenice nebo zasláním na účet obce č. 0680341369/0800, VS: 31192 

(+ číslo popisné). Prosíme o uvedení daného variabilního symbolu. Děkujeme 

všem za součinnost. 
 

 

V měsíci listopadu musela obec Malenice, jako vlastník a provozovatel vodovodu, 

z důvodu výskytu nadlimitního množství arsenu v obecním vodojemu (limit 

0,01 mg/l, výskyt 0,015 mg/l), přistoupit k vyhlášení opatření, že voda z vodojemu 

je pouze užitková. Nové rozbory vody potvrdily limit arsenu v normě a voda je od 

27. 11. 2017 opět pitná. Děkujeme všem za pochopení situace. 

Pro trvalé zabezpečení pitné vody podala obec Malenice žádost o investiční do-

taci na Státní fond životního prostředí na akci „Napojení vrtu HV-4 na vodovodní 

soustavu Malenice – Zlešice: II. etapa (technologie na úpravu vody)“. V prosinci 

byla pořízena technologie na odbourání arsenu z nově připojeného vrtu HV-4. 

Další informace 

 

Obec Malenice v listopadu 2017 zahájila realizaci akce „Revitalizace ryb-

níka Malenice v k. ú. Malenice – p. č. 4370“ spolufinancovanou Minister-

stvem zemědělství ČR. 

Celková výše nákladů 1 051 342,76 Kč, dotace 683 000 Kč. 
 

Obec Malenice v listopadu realizovala akci „Obnova veřejného osvětlení 

Zlešice“. Projekt byl spolufinancován Jihočeským krajem z Programu ob-

novy venkova 2017 investičním příspěvkem ve výši 108 000 Kč. Celkové 

náklady činí cca 461 000 Kč. 
 



Volba prezidenta České republiky konaná na území ČR ve dnech 12. a 

13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 
 

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 

Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě pre-

zidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") oznamuji dobu 

a místo konání volby v obci Malenice:  
 

Místo konání volby – zasedací síň OÚ Malenice, Na Návsi 95  

12. ledna 2018: 14:00–22:00  

13. ledna 2018: 8:00–14:00  

Případné druhé kolo: 

26. ledna 2018: 14:00–22:00 

27. ledna 2018: 8:00–14:00 

Charita Malenice 

 
V neděli 7. 1. 2018 proběhne v Malenicích a okolních obcích Tříkrálová 

sbírka. Její výtěžek bude použit především na činnost Pečovatelské služby a na 

podporu aktivizační činnosti Charity Malenice (tradiční posezení pro seniory, 

pouť ke Sv. Vojtěchu, Václavská pouť apod.) 

Prosíme o shovívavé a vstřícné přijetí našich koledníků. 

Všem občanům děkujeme za darované příspěvky. 

Charita Malenice 

Další akce 

Již pátý ročník Dětského Discoplesu! 

Sobota 27. ledna v 17:00–22:00 v KD Malenice 
POZOR: Nejedná se o dětský karneval, ale o ples pro děti :) 

První část bude věnována menším dětem (hry, hudba, choreografie), druhá část 

starším. 

Prosím, aby děti byly společensky oblečené. 

Vstup dobrovolný pro všechny. 

Během večera vystoupí všechny skupiny, které navštěvují volnočasové 

kroužky PETra DANCE. 

Prosím všechny, kteří mohou dát nějaké ceny do „tomboly“, ať se mi ozvou!  

Na všechny tanečníky se těší Petra Hovorková 
 



 
 

Sbor dobrovolných hasičů Malenice 

zve všechny své členy 

v sobotu 20. ledna 2018 od 18:00 do KD v Malenicích 

na 

Výroční valnou hromadu 



Malenické mažoretky 

Malenické mažoretky se znovu „objevily“ před 3 

roky. Na začátku nás bylo 7 a dnes je nás 16. Nejsme 

takové ty klasické mažoretky v uniformách, které ši-

roká veřejnost zná. Děláme to pro zábavu a hlavně 

pro potěšení našich blízkých. Loňský rok byl nabitý 

spoustou vystoupení – na Spolkovém plese, Dni matek, na oslavách v Radomyšli, na 

Hubertské zábavě a završily jsme to vánočním večírkem Vertivu. 

V tomto roce nás čeká vystoupení na spolkovém bále, příprava na 700 let výročí Ma-

lenic a určitě pro vás budeme mít překvapení na Den matek. Chtěly bychom také vy-

stoupit na Dni dětí s Vertivem. 

Na závěr bych chtěla poděkovat Svazu žen za peněžitou částku, za níž jsme pořídily 

kostýmy, Jiřině Podlešákové za peněžitý dar, Jardovi Neužilovi, který pro nás mixuje 

hudbu, velké dík Milušce Schejbalové a Milušce Pravdové za ušití lodiček a 

sukýnek, Hertě Tesařové za pomoc před vystoupením, obci Malenice za propůjčení 

sálu na tréninky, škole za rádio a azyl v tělocvičně a velké díky Petře Novotné za 

spolupráci. Naše poděkování patří i všem ostatním, kteří nám rádi zatleskají. V tomto 

novém roce přejeme všem hodně zdraví, úspěchů a stále dobrou náladu. 

S pozdravem Martina Pravdová 
 

 

Čeká nás také loutkové divadlo. 

V únoru se můžete těšit na masopust – v sobotu 10. února 2018. 
 

 

Malenický zpravodaj vydává nákladem 250 výtisků obec Malenice. Za obsah 

odpovídají autoři jednotlivých příspěvků. Tisk: OÚ Malenice. Příspěvky přijímá 

kancelář OÚ Malenice nebo je zasílejte na email: jana@usmev.net 


