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     Svět 

     Hlavním evropským i světovým problémem byla pokračující občanská válka 
v Sýrii a rozmach teroristické organizace Islámský stát, který ovládl rozsáhlá území 
v Sýrii a Iráku a svoji činnost rozšiřoval na další území severní Afriky, zvláště Libye. 
Islámský stát také podnikal další teroristické útoky na všech kontinentech, od 
teroristických útoků v Paříži, přes Ankaru, výbuch ruského letadla nad Sinajským 
poloostrovem až po útok v San Bernardinu v USA. 

     Evropská unie 

     Nejen v důsledku bojů přišlo do Evropy na 1 300 000 nelegálních imigrantů.  
Maďarsko, které sklízelo kritiku za snahu dodržovat pravidla Schengenského 
prostoru, zaregistrovalo na 370 000 imigrantů ze 107 zemí světa. Ukázalo se, že 
Evropská unie není schopna účinně chránit své hranice. 

     V Řecku pokračovala finanční krize, ale její dopady stejně jako boje na východě 
Ukrajiny byly mediálně zatlačeny do pozadí touto masivní nelegální imigrací. 

     Česká republika 

     V Česku se největší pozornosti těšila elektronická evidence tržeb, prosazovaná 
ministrem financí A. Babišem. Prezident Zeman nadále prosazoval proruské a 
pročínské postoje, na druhé straně se setrvával na protiuprchlických a 
proizraelských postojích.  

    Společenský život v obci 

    Společenské organizace se obvyklým způsobem účastnily veřejného života 
v obci. Ke změně došlo v místní organizaci Českého červeného kříže, předsedkyně 
paní Zdeňka Morgensternová odstoupila z důvodu blížící se osmdesátin, vedení se 
ujala místopředsedkyně paní Růžena Jílková. 

         Občanské sdružení Plzeň9  uspořádalo mimo běžný provoz několik tradičních 
akcí, v únoru třetí malesický bál a dětský maškarní ples v duchu hradní a zámecké 
veselice. Poslední červencový den proběhly na nově opravené silnici, před jejím 
oficiálním otevřením, z Malesic do Touškova závody na kolečkových bruslích pro 
děti i dospělé. Začátkem záři se uskutečnil čtvrtý ročník Jarmarčení. Návštěvníci si 
mohli vyzkoušet různá řemesla, uskutečnilo se několik představení Divadla máma 
a táta, na něž finančně přispěl městský obvod. Na podzim se konaly další tradiční 
akce – Drakiáda a lampionové putování.  

   Dobrovolní hasiči zasahovali u tří větších požárů, v červnu hořelo v ubytovně na 
zámku, koncem srpna zasahovali u požáru vlkýšského lesa a u požáru odpadového 
kontejneru na dvoře úřadu městského obvodu. V květnu vyčistili víceúčelovou 
požární nádrž, sloužící též jako koupaliště. V srpnu se konal již 15. ročník 
Neckyády, jejímž pořadatelem byl Český rybářský svaz v Křimicích. 



    Fotbalisté TJ Sokol ukončili podzimní část Městského přeboru mužů na druhém 
místě ve své kategorii. Oddíl žáků pro nezájem rodičů i dětí ukončil činnost. 
Turistický oddíl uspořádal několik cyklistických výletů. TJ Sokol se dohodl na 
spolupráci a začal podporovat oddíl malých turistů Skřítci, kteří využívali prostor 
hřiště jako zázemí pro svoji činnost. 

     Ve dnech 18.-19.dubna uspořádal úřad městského obvodu malesickou pouť. 
V předvečer oslav 70. Výročí osvobození západních Čech americkou armádou se 
v Malesicích zastavilo historické uskupení vojenských vozidel Convoy of 
Remebrance 1945-2015, na jehož průjezd finančně přispělo zastupitelstvo 
obvodu. Dětský den byl oslaven na fotbalovém hřišti dětskými soutěžemi a malým 
občerstvením. Program zpestřilo vystoupení chovatele a cvičitele dravých ptáků a 
členů kynologické stanice s ukázkami výcviku psů z Křimic.  

      Před Vánoci proběhlo tradiční vánoční tvoření pořádané místním sdružením 
Českého červeného kříže ve spolupráci s úřadem městského obvodu, následovalo 
předvánoční posezení, v neděli 20.prosince vánoční koncert žáků ZUŠ Terezie 
Brzkové z Plzně v kostele Sv. Jiří a na Štědrý den se zpívaly vánoční koledy na 
Malesické návsi u sochy sv. Jana Nepomuckého. Dále úřad městského obvodu 
zorganizoval vítání malých občánků, jehož program zpestřila účast dětí z mateřské 
školy. Protože individuálně prováděné gratulace občanům při životních výročích 
starostou obce a pracovníky úřadu některým z občanů nevyhovovaly, rozhodlo 
zastupitelstvo městského obvodu změnit formu gratulací. Od roku 2016 budou 
pořádána pro jubilanty 2x ročně společná narozeninová setkání v zasedací 
místnosti úřadu městského obvodu. 

     Malesický dvůr 

     Nový nájemce, který měl od února pronajatý Malesický dvůr, nezvládl provoz 
zařízení, hlavně z důvodu vysokých provozních nákladů. Protože přestal hradit 
nájemné, městský obvod v polovině září od smlouvy ustoupil. Tělocvična tak byla 
od této doby opět provozována v režii obvodu až do konce roku. V září se zde 
konal hudební večer, v podání sólistů Divadla J. K. Tyla zazněly melodie z operet a 
muzikálů.      

    Rozvoj obce 

    V důsledku ukončení pozemkových úprav v roce 2014 mohlo být opět započato 
v pokračování přípravy projektové dokumentace pro stavební povolení vodovodu 
a kanalizace. Nově bylo v projektové dokumentaci vodovodu zjištěno, že zde chybí 
projekt příjezdové cesty k vodojemu. Zpoždění z důvodu doplnění chybějící této 
části se odhadovalo na jeden rok. Projektová dokumentace kanalizace pro západní 
část obce byla dovedena do stádia požádání o stavební povolení. 

      Příprava stavby chodníku v horní části Chotíkovské ulice byla dovedena do 
stádia výkupu pozemků, v některých případech bohužel došlo k průtahům, 
způsobenými odlišnými zájmy majitelů těchto pozemků. 



     Zastupitelstvo města Plzně odsouhlasilo poskytnutí dotace ve výši 240 000,- Kč 
na poslední etapu oprav vnějších omítek kostela sv. Jiří, čímž byla oprava vnější 
fasády ukončena a zbývá opravit pouze vstupní portály do hlavní lodi a zákristie. 

     V Dolním Vlkýši byly provedeny okruhové drenáže kolem kapličky sv. Jiří, které 
odvedly podpovrchové vody z okolí kapličky do potoka na Vlkýšské návsi a 
vlhnoucí omítky byly opět opraveny. V prosinci se podařilo z prostředků kraje 
opravit další část cesty vedoucí z Malesic do Dolního Vlkýše pokládkou 
celoplošného asfaltového koberce. 

     Obor výstavby MO vydal v Malesicích stavební povolení a ohlášení staveb pro 
osm rodinných domů, vše v lokalitě U Šlemu. Pro jeden rodinný dům v ulici Nad 
Zámkem byl vydán souhlas s užíváním a přiděleno číslo popisné 238/11. Nejvyšší 
číslo popisné bylo stále 241. V Dolním Vlkýši byla vydána dvě stavební povolení a 
dva souhlasy s užíváním rodinného domu, čísla popisná 51/14 a 53/14. 

     Životní prostředí 

     Povodí Vltavy dokončilo kácení posledních vzrostlých jehličnanů při březích 
potoka v ulici U Potoka, které představovaly bezpečnostní riziko. Tyto stromy byly 
vysazeny za komunistického režimu místním občanem z toho důvodu, že původní 
přestárlé listnaté stromy odumřely nebo byly vykáceny a břehy potoka byly 
ponechány úplně holé. V současné době se Povodí Vltavy, jako vlastník tohoto 
pozemku, zachová odpovědněji a na březích potoka, podle svého vyjádření, na 
jaře vysadí listnaté stromy, vhodné do tohoto vlhčího prostředí. 

     Na katastru obce Malesice vznikla dvě menší nová stromořadí – jedno za 
požární nádrží při polní cestě směrem na Vochov, v druhém případě se jednalo o 
doplnění ovocného stromořadí podél obnovené polní cesty vedoucí od ulice Ke 
Sv. Josefu směrem ke kapličce v Dolním kyjovském lesu. Při obnově této cesty 
došlo k vykácení náletových dřevin, odtěžení kořenů, podloží cesty bylo částečně 
zpevněno kamennou drtí a povrch navezením zeminy a ohumusováním. Část této 
cesty, vedoucí okolo nové zástavby pod lesem, byla příčně vysvahována k lepšímu 
odtoku srážkových vod a povrch zpevněn jemnou kamennou drtí.  

     Změny ve způsobu odkládání a odvozu bioodpadu a velkorozměrového 
domovního odpadu, si vynutily největší stavební akci roku, kterou bylo oplocení 
pozemku původní skládky vedle hřbitova a zpevnění povrchu pro ukládání 
velkoobjemových kontejnerů na tyto odpady. Důvodem bylo převzetí systému 
shromažďování, svozu a likvidace veškerého komunálního odpadu od 1.září 2015 
městem, které k tomu účelu založilo společnost Čistá Plzeň. Po prověření 
bioskládky u hřbitova bylo zjištěno, že není dostatečně bezpečná (velký spád 
způsobující odtok odpadových vod do okolí) a proto bylo rozhodnuto o odkládání 
měkčích částí bioodpadu do dvou kontejnerů, jejichž obsah se bude odvážet 
mimo Malesice a centrálně likvidovat. Skládka větví zůstala na stejném místě 
s tím, že budou likvidovány štěpkováním a odvozem. Stanoviště kontejnerů bylo 
zpevněno, celý areál byl oplocen a zdarma zpřístupněn, dle rozhodnutí 



zastupitelstva, ve středu a v sobotu v odpoledních hodinách. Za tím účelem byl 
přijat společností Čistá Plzeň pracovník pro provoz skládky. Následný srpnový 
požár kontejneru na velkoobjemový domovní odpad, který byl umístěn do té doby 
na dvoře úřadu městského obvodu, upozornil na nebezpečí skladování odpadu 
uprostřed obytné zástavby a proto byl i tento kontejner přestěhován do tohoto 
nového areálu.  

    Obec stále trápil problém husté dopravy na silnicích vedoucích centrem obce a 
špatné ovzduší způsobené kromě husté dopravy také topením pevnými palivy. 
K dalšímu nárůstu dopravy přispěla rekonstrukce silnice III/18050 v úseku Radčice 
Město Touškov. Investorem byl Plzeňský kraj, zhotovitelem firma Berger Bohemia 
a.s., oprava trvala od března do července. 

     Začátkem června se objevila na poli pod zámkem mezi kukuřicí jedna rostlina 
bolševníku. Majitel pole, nájemce ani úřady nereagovaly a proto se odstranění 
rostliny ujal malesický občan pan Ondráček. 

     Po celý rok trápily obyvatele přemnožené lišky a kuny, které hubily hlavně 
slepice, kuny navíc působily škody i na domech.  

     Suché počasí způsobilo pokles spodních vod ve studnách, na podzim k dalšímu 
poklesu přispělo i vypuštění jezu na řece Mži u mlýna v souvislosti s rekonstrukcí 
vodní elektrárny. 

     V říjnu se konal výlov rybníků Dravý I a Dravý II.  

     Obyvatelstvo 

     K 31. prosinci 2015 žilo v obci 795 občanů a 22 cizinců, z toho bylo 406 žen, 389 
mužů. Dětí do 15 let bylo 148. V Malesicích žilo 712 občanů, v Dolním Vlkýši 83 
občanů. Narodil jeden chlapec a čtyři dívky, zemřela jedna žena a tři muži, z toho 
jeden muž spáchal sebevraždu oběšením. 

     Bezpečnost 

     Na bezpečnost dohlížela služebna městské policie Skvrňany, součástí jejího 
obvodu kromě Skvrňan byly též Malesice, Radčice a Křimice. Pro Malesice, Dolní 
Vlkýš a Radčice byl určen jeden strážný na plný úvazek, v nočních směnách a o 
víkendech do těchto obcí jednou zajížděla hlídka ze služebny ve Skvrňanech. 
V Malesicích bylo zjištěno deset přestupků na úseku dopravy, z toho sedm 
přestupků bylo řešeno domluvou a dva pokutou, z toho jeden přestupek způsobil 
cyklista. V obci bylo provedeno 62 kontrol osob, byla nalezena jedna pohřešovaná 
osoba, Policii ČR bylo předáno jedno podezření ze vzájemného napadení (bitka 
cizinců v dubnu v ubytovně na zámku) a jedno podezření na prodej padělaného 
zboží, ze zastávky městské hromadné dopravy byl dvakrát vykázán spící 
bezdomovec, osmkrát došlo k nedovolenému vstupu do objektů (PCO). Městská 
policie zasahovala i v oblasti znečišťování životního prostředí, třikrát se domluvou 
řešilo obtěžování sousedů kouřem, pětkrát bylo přijato oznámení o volně 



pobíhajícím psu, z toho tři psi byly převezení do útulku, jedenkrát byl domluvou 
řešen přestupek znečištění veřejného prostranství a byly objeveny dva vraky 
vozidel, které byly po nahlášení odstraněny.  

     Činnost strážníků městské policie měla hlavně preventivní charakter, dohlíželi 
na dodržování veřejného pořádku, vyhlášek města, pomoc občanům a každodenní 
dohled nad přechody pro chodce v blízkosti škol, v Malesicích se jednalo hlavně o 
dohled na přechod na Malesické návsi v době odjezdů žáků a studentů do škol. 

     Počasí 

     Počasí bylo nadprůměrně teplé a suché, v kraji spadlo pouze 79% srážek dle 
dlouhodobého průměru a průměrná teplota byl vyšší o 2,1°C. Celkově bylo na 
území státu 53 tropických dní. 

     Zima byla teplá a suchá, ranní teploty se udržovaly kolem nuly, nejvyšší denní 
teploty nikdy nespadly pod bod mrazu. V  únoru spadlo v kraji pouze 11% srážek.  

     Jaro bylo teplotně nadprůměrné a srážkově opět podprůměrné, spadlo pouze 
kolem 70% dlouhodobého normálu.  

     Léto bylo srážkově silně podnormální  (červenec 36%, srpen 56%, září 51%) a 
teplotně silně nadprůměrné (v červenci +3,7°C, v srpnu +5,1°C). Vysoké teploty 
blížící se ke 30°C trvaly již od počátku června, 6.června bylo v Malesicích 34°C. Od 
počátku července teploty vysoko překračovaly 30°C, 3. a. 6.července byla nejvyšší 
v Malesicích teplota 36°C, 21.července v Plzni-Bolevci bylo naměřeno 37°C. 
Tropické teploty pokračovaly i v srpnu, padaly teplotní rekordy, od 4. do 15.srpna 
odpolední teploty vysoko překračovaly 30°C, 11. a 12.srpna bylo v Plzni-Bolevci 
38°C a 14. srpna 39°C, koncem srpna opět teploty stoupaly nad 30°C, poslední 
tropické dny byly 1. a 17.září. 

     Celkově byly září a říjen teplotně průměrné. Říjen a listopad byly srážkově 
nadnormální (114% a 181%), ale srážkový deficit nevyrovnaly, navíc v prosinec byl 
opat suchý (46% dlouhodobého normálu). Nejvyšší teplotní odchylka byla 
v prosinci (+5,5°C). První sníh napadl 22.listopadu, ale rychle roztál, podobně jako 
pozdější ojedinělé sněhové přeháňky. O Vánocích bylo až 12°C a polojasno až 
slunečno. Na Silvestra večer napadla slabá sněhová pokrývka. 

 

Duben 2016, zpracovala Marie Hálová 

 


