Malenice
Kraj: Jihočeský

Okres: Strakonice

Správní obvod: Strakonice

GPS souřadnice: 49.126406N, 13.882827E

Nadmořská výška: 483 m n. m.

První pís. zmínka: 1318 (700 let)

Počet obyvatel: 684

PSČ: 387 06

Adresa URL: www.obecmalenice.cz

Památky a zajímavosti Malenice
V kostele sv. Jakuba Většího se nachází presbytář z počátku 14. století, loď z let 1708-1709. Dnešní
podoba je z roku 1885. Na zdi za oltářem je možno spatřit pozůstatky nástěnných maleb z první poloviny
14. století: Smrt Panny Marie, Zmrtvýchvstání, Misericordia Domini a smrt sv. Vavřince, Adam a Eva v ráji nástěnná malba ze 14. století na pravé boční straně, kamenná kropenka u kostelního vchodu, cínová
křtitelnice v kostele.
Kaple sv. Václava se nachází na vrchu Hůrka (jihovýchodně nad obcí). Postavena byla v duchu románské
rotundy na náklady archiváře Františka Teplého a dne 25. září 1932 slavnostně posvěcena. V roce 2003
byla komplexně opravena, v současné době slouží jako poutní místo při zářijové Václavské pouti.
Původní obraz sv. Václava, zdobící vnitřek kaple, byl zcizen. V roce 2008 Jakub Komrska namaloval nový
obraz, dle své vlastní předlohy, přímo na zeď.
Boží muka na mostě se sochou sv. Jana Nepomuckého a kříž z roku 1893. Kaple sv. Jana Nepomuckého
stávala pod kostelem sv. Jakuba, v místech nynějšího hlavního vchodu. Ke konci 18. století byla tato kaple
zbořena a socha přemístěna na most přes řeku Volyňku. K celkové rekonstrukci této kapličky
došlo v roce 2006.
Jeskyně v Jiřičků skále patří k přírodním malenickým zajímavostem. Skalní útvar krystalického
vápence se nachází na severním okraji obce nad levým břehem řeky Volyňky. Jeskyně při úpatí
byla objevena roku 1920 firmou Minibergrů z Volyně. Vstupní otvor je vysoký přibližně dva metry. Stěny jsou
pokryty shluky sraženého vápence. Velké množství kostí zde nalezených svědčí o tom, že jeskyně
sloužila jako úkryt divoké zvěři již v době ledové.
Na místním hřbitově se nachází místo posledního odpočinku mnoha slavných a známých osobností:
architekt Josef Zítek /stavitel Národního divadla v Praze/; archivář František Teplý /autor velkého
množství národopisných studií/; Anna Hüttnerová; herec Jiří Pleskot; akademický malíř Jaroslav
Pešek; režisér Zdeněk Podskalský; prof. MUDr. Marie Pešková, DrSc.; sbormistr Pavel Kühn.
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