
Malenický zpravodaj 
květen 2019 

jana@usmev.net www.obecmalenice.cz 
 

Vážení a milí spoluobčané, 
počasí si s námi ještě trochu pohrává, ale po ledových mužích už snad bude 
lépe – moudré pranostiky slibují: Před Servácem není léta, po Serváci s 
mrazy veta. A pranostiky se moc nemýlí :-). Tak i tak Vám přeji krásné dny, 
vždyť je mj. také měsíc lásky :-) JP 

Zprávy z obce 

Svoz odpadu: čtvrtek 9. a středa 22. května 
 

Provozní doba skládky biologického odpadu ve Volyni 

Úterý a čtvrtek: 8:00–12.00 a 13:00–17:00, sobota: 8:00–12.00. 
 

Poděkování 

Zastupitelstvo Obce Malenice děkuje všem bývalým členům zastupitel-

stva za „vzdání se odměny za výkon funkce člena“. Peníze ze zřízeného 

peněžního Fondu Zastupitelstva byly využity na nákup obecní techniky 

(Iveta Frková, Pavel Frnoch, Jan Houzim, Jan Kolafa, Jiří Maršák, Jiří 

Mráz, Jana Slepičková, Jana Svítivá) a jako neúčelový dar Římskokato-

lické farnosti Malenice (Josef Bláhovec). 
 

Ohlašování pálení 

Vzhledem k častému pálení klestu, odpadu či lesní hrabanky bychom 

rádi upozornili na možnosti hlášení prováděného pálení na Krajské ope-

rační a informační středisko HZS Jihočeského kraje. 

Pálení je možné ohlásit telefonicky, a to na čísla 950 230 108, 

950 230 105, 950 230 106 nebo 950 230 107. Při ohlášeni je nutné uvést 

jméno, telefonické spojení na osobu, která bude spalování provádět, 

přesnou identifikaci místa, datum a hodinu pálení, případně další údaje, 

které bude požadovat příslušník HZS Jihočeského kraje. 

Druhým možným způsobem je vyplnění elektronického formuláře na 

webových stránkách HZS Jihočeského kraje – www.hzsjck.cz. Na 

úvodní straně webových stránek je pod názvem „Pálení“ umístěn formu-

lář. Každý, kdo formulář vyplní, obdrží z informačního systému HZS Ji-

hočeského kraje potvrzení o přijetí zadaného hlášení. 



Co se bude dít v květnu 

Zveme vás mezi nás – akce SPAS na měsíc květen 2019 

Spolek aktivních seniorů a seniorek a zdravotně postižených připravil 

program na měsíc květen pro své členy z Volyně, Malenic a okolí: 

• 6. 5. – kreativní tvoření – v klubovně SPAS (Dům s pečovatelskou 

službou Volyně) 

• 14. 5. – zahájení seniorských plovárniček – na volyňském koupališti 

• 15. 5. – zahájení „Hrajeme pétanque“, pak přes léto každou středu 

• 16. 5. – pěší výlet – Kašperské Hory, Sedlo – autobusem i pěšky 

• 23. 5. – zájezd autobusem do Slavonic a Dačic 

• 29. 5. – zájezd Dostupná Šumava – Zelený autobus – letos nová trasa 

Upřesnění akcí sledujte v e-mailech nebo na vývěsce SPAS na návsi. 
 

Zveme všechny malé i velké na tradiční lampionový průvod 

v úterý 7. května ve 20:00. 

Zakončení na parketu na Zámostí s opékáním buřtů. 
 

 

 

Vítání léta 2019 začne 25. 5. od 20:00 na Zámostí 

Srdečně zve KIS Malenice, DJ J. Neužil ml., Right Now a Frenciz Band! 



 

 
KIS Malenice zve všechny maminky, babičky, tetičky a sestřenice na 

oslavu Dne matek 

11. května 2019 od 19:00 v KD Malenice 

Hudba: Kůrovec 

Ukázka líčení 

Kytička a malé pohoštění 

Zprávy z mateřské školy 

V pátek 26. dubna proběhla u nás v MŠ akce nazvána „Zahradní odpo-

ledne“. Jednalo se o setkání rodičů a dětí navštěvujících naši mateřskou 

školu, jehož cílem bylo společnými silami zvelebit dětem školní za-

hradu. Ráda bych touto cestou PODĚKOVALA všem zúčastněným rodi-

čům i dětem (a že nás byla velká banda) za to, jak skvěle a rychle zre-

konstruovali a natřeli altánek a nábytek, opravili, co bylo potřeba, zkon-

trolovali stav odrážedel a tříkolek, shrabali trávník a za mnoho další pa-

rádně odvedené práce. Odměnou pro nás všechny bylo závěrečné opé-

kání buřtů (děkujeme našim kuchařkám 😊) a další skvělé občerstvení, 

které přinesli rodiče sami. Myslím, že jsme si odpoledne užili jak my 

velcí, tak i děti, kterým se nechtělo vůbec domů. Mám radost, že i v 

dnešní době se nám podařilo uskutečnit takové setkání, kde dokážeme 

dětem ukázat, jak je důležitá a jaké může mít výsledky SPOLUPRÁCE a 

PRACOVITOST. Pořízené fotografie budou zveřejněny na našich webo-

vých stránkách. Ještě jednou všem moc děkuji. 😊 

Vedoucí učitelka Mgr. Jana Škopková 
 



Babičky a dědečkové, pojďte číst dětem 

Rádi bychom touto formou oslovili místní (či 

rodinné) babičky a dědečky, zda by neměli chuť 

sdílet s dětmi z naší mateřské školy více vese-

lých chvilek než jen o besídkách. Budete-li 

chtít, přijďte za námi do školky přečíst dětem 

třeba Vaši oblíbenou pohádku, nebo jim vyprá-

vět o Vašich dětských dobrodružstvích apod. Věřte, že to potěší jak děti, 

tak i Vás. Už nyní pravidelně dochází do školky za dětmi naše Miládka a 

její kouzelná pohádka, tak se nebojte přidat k ní. Budeme moc rádi. 

Tímto děkuji mamince I. Frkové za pěkný námět. 

Pokud budete mít zájem přijít, je potřeba se domluvit předem. Můžete 

volat na tel. č. 728 856 071 nebo se můžeme domluvit osobně.  

Vedoucí učitelka Mgr. Jana Škopková 

Velikonoce 2019 v Malenicích očima návštěvníků 

Zdravíme všechny dobré duše, 

s manželem Jiřím jsme prožili dva krásné a nezapomenutelné velikonoční 

dny r. 2019 v mých milovaných rodných Malenicích. Manžel vytvořil z 

těchto akcí video, pokud máte zájem, můžete zhlédnout 

(https://youtu.be/cvp_WGx2PtQ nebo https://youtu.be/SZK-JpxtAcY). 

Vždy nás překvapí elán a nasazení dvojice Pepa Frk a Vašek Štětina při růz-

ných výstavách, ani tentokrát chlapci nezklamali. Byli jsme velmi mile pře-

kvapeni, že na vernisáž dorazil i pan starosta p. Bednařík s manželkou. 

Akce neckyáda, to je síla, vysoká účast nás, čumilů, mluví vždy sama za 

sebe, není k tomu co dodat! Fakt, jste dobří, jen tak dál! 

Vám všem patří nejen poděkování, ale i přání hodně zdraví, sil a elánu do 

dalších akcí. 

To vám přejí Blažena Narovcová (Votrubová) a Jiří Votruba 

Upoutávka na příští měsíc 

V červnu oslaví děti svůj den s mysliveckým sdružením a slavit bu-

deme také Den otců! Těšit se můžete na nové představení divadelního 

spolku SPOMAL. 

 

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 


