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Vážení a milí spoluobčané,
je tu léto, na které jsme se tolik těšili. Přeji dospělákům krásnou dovolenou a
dětem prima prázdniny. Přeji, abychom se všichni ze svých cest vrátili zdraví
a odpočinutí.
JP
Vážení čtenáři,
chtěl bych touto cestou poděkovat všem přátelům, členům spolků, občanům
a občankám obce Malenice za pomoc s přípravou a organizací oslav „700 let
obce Malenice“, která se konala ve dnech 15.–16. 6. 2018 na farské zahradě.
Děkuji všem ženám, které napekly cukroví a v krojích vítaly návštěvníky a
pozvané hosty. Zvláštní poděkování patří občanům a kamarádům, kteří
pomohli s přivezením, postavením a v neděli s bouráním a odvozem stanu a
pivních setů a dalšího materiálu.
Chtěl jsem tímto poděkováním všem připomenout, že bez této pomoci by se
tato oslava nemohla konat, a že mým přáním je, aby tato pomoc nám všem
zůstala i do budoucna a všichni jsme k sobě měli blíže ve společném díle.
Děkuji
Jan Houzim – starosta

Zprávy z obce
Svoz komunálního odpadu: 4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8. a 29. 8.

Nepořádek kolem kontejnerů
Žádáme spoluobčany, aby řádně třídili a udržovali pořádek okolo kontejnerů na tříděný odpad. Objemné věci (např. boby, dětská odstrkovadla aj.)
se ukládají v rámci velkoobjemového sběru, který se koná každou druhou
sobotu v měsíci v 9:00–11:00 v areálu čistírny odpadních vod Malenice.
Kdo má zájem, může velkoobjemový a nebezpečný odpad vozit i do Sběrného dvora ve Volyni (v Červeném mlýně). Po předložení občanského
průkazu je uložení odpadu pro občany obce Malenice zdarma.
Webové stránky
V dubnu 2018 došlo ke změně webových stránek obce Malenice:
www.obecmalenice.cz. I nadále je možné objednat si bezplatné zasílání
novinek do Vaší e-mailové schránky. Přihlášení k odběru novinek se nachází v zápatí úvodní stránky.
Odečty vodoměrů
Budou prováděny pověřeným zástupcem obce Malenice, panem Františkem Benešem, od 15. 7. do 31. 7. 2018. Cena vodného a stočného:
45 Kč/m3 (25 Kč/m3 vodné a 20 Kč/m3 stočné), úhrada vodného a stočného je možná na místě p. Benešovi, na pokladně obce Malenice v úředních dnech PO a ST (8:00–12:00 a 13:00–16:00) nebo na účet obce Malenice č. 0680341369/0800, VS 31192(+ číslo popisné). Splatnost vodného
a stočného je do 31. 8. 2018. V případě nepřítomnosti v uvedeném termínu je možné stav vodoměru nahlásit přímo v kanceláři obce Malenice:
ou@obecmalenice.cz, 383 371 035, 723 158 150.
Nová změna železniční dopravy
Změny od 2. 7. do 18. 10. 2018 jsou k nahlédnutí na webových stránkách
dopravce GW Train Regio: http://www.gwtr.cz/cs/sumava/jizdni-rady/vyluky. Podle poslední aktualizované verze výluky by opět měly jezdit
vlaky, mimo OS 18123 (4:43), OS 18101 (6:13) směr Strakonice, OS
18120 (6:47), OS 18102 (7:40) směr Vimperk.
Nabídka práce
Obec Malenice přijme pracovníka na pozici údržbář veřejných ploch na
dohodu o provedení práce s nástupem možným ihned. Bližší informace
podá starosta pan Jan Houzim (tel.: 724 182 240).

Co nás čeká v červenci
Divadlo

Na venkovním parketě na Zámostí nám zahraje kočovné divadlo Velký vůz
komedii Děkujeme, že jste přišli aneb komedie pro pět herců a jednoho
Karla. Začátek 7. 7. v 19:00.
Předpouťová zábava

Zábava se uskuteční v sobotu 28. 7. na parketu.
Všechny srdečně zve SDH Malenice a KIS Malenice.
Hlavní událost léta – Pouťové malinové slavnosti

Zveme všechny na 3. ročník skvělé akce plné zábavy a dobrot.
Začínáme v neděli 29. 7.2018 od 9:00 již tradičně na farské zahradě v Malenicích. Můžete se těšit na spoustu dobrého jídla a pití nejen z malin.
Fotbal

Na fotbalovém hřišti si nenechte v neděli 29. 7. ujít tradiční
fotbalový srandamač.

Co nás čeká v srpnu
SDH Malenice zve na tradiční hasičskou
Soutěž o pohár starosty obce v sobotu 4. srpna.
Provoz knihovny o prázdninách

29. června je knihovna zavřena
O prázdninách bude knihovna otevřena v obvyklou dobu 20. 7., 17. 8. a 31. 8.
Pokud budu v Malenicích, klidně zavolejte, ráda vám knihy zapůjčím. Případná změna termínu otevření knihovny bude včas oznámena. Děkuji za pochopení a přeji všem čtenářům hodně času na letní čtení.
J. Pelechová

Zprávy ze školy
Malé ohlédnutí z MŠ
Rok se s rokem sešel a máme tady opět léto a s ním i prázdniny. Letos budou pro nás o něco delší, protože v prostorách mateřské školy bude probíhat rekonstrukce umývárny, a z toho důvodu bude MŠ uzavřena po celou
dobu letních prázdnin. Věřím, že si my všichni včetně těch nejmenších
volno zasloužíme. Vždyť máme za sebou rok plný práce, poznávání, sportování a dalších zážitků, malých i větších úspěchů… Máme za sebou Adventní jarmark, týden Školy lyžování na Zadově, jarní Kurz plavání ve

Strakonicích, absolvování „Předškoláčka“ (celoroční systematické přípravy dětí na školu), besedy s policistou na téma „Mé povolání“ a „Dopravní výchova pro předškoláka“. Také nás navštívila různá divadelní
představení, užili jsme si Karneval, návštěvu Klauna Ferdinanda, pátrání
po pokladu na Den dětí, „Holčičí den“ spojený s módní přehlídkou, školní
výlet do Pohádkové kovárny, nemálo školních i mimoškolních vystoupení
(Vánoční besídka, besídky pro seniory, Den matek, Vítání občánků,
Oslava 700 let obce…) a mnoho dalšího. V neposlední řadě se nám také
na jaře podařilo za podpory Krajského úřadu a OÚ Malenice získat finanční prostředky na zakoupení nových originálních tříkolek, koloběžek a
maxi molitanové stavebnice v hodnotě 84 000 Kč. Ráda bych poděkovala
nejen všem, kteří nám pomohli získat tyto peníze ale také tatínkům p. Tyburcovi, p. Sajfrídovi a p. Škopkovi, kteří nám ve svém volném čase pomohli tříkolky smontovat a díky nimž na nich už děti mohou jezdit. Děkuji všem kolegům i rodičům za spolupráci a třinácti předškoláčkům, kteří
nám odchází do 1. třídy, přeji mnoho úspěchů, radosti a přátelství ve školních lavicích.
Ved. uč. Mgr. Jana Škopková

Zprávy z kultury
Vážení maleničtí i přespolní,
ještě před zahájením divadelních prázdnin se na Vás obracíme s výzvou:
Přijďte mezi nás! Neváhejte a přistupte blíže! V našem divadelním spolku
budete vlídně přijati, zažijete legraci, získáte patřičný nadhled, jelikož jeviště je, alespoň v Malenicích, výš než hlediště, užijete si pozitivní stres
před každým vystoupením, zdokonalíte své pohyby i mluvu, prožijete
nové příběhy. Ale hlavně najdete spřízněné duše, protože nás všechny
spojí „prkna, co znamenají svět“.
S odvahou a důvěrou se můžete obrátit na kteréhokoli člena našeho souboru, jenž Vám podá téměř pravdivé informace, nebo přímo na číslo 723
567 479, či e-mail: jarka.houzimova@seznam.cz.
Za SPOMAL Jaroslava Houzimová
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