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Rok 2016 

     Světové události 

     Pokračujícím evropským i světovým problémem byla občanská válka v Sýrii a 

boj proti teroristické organizaci Islámský stát, která navzdory územním ztrátám 

v Sýrii a Iráku prováděla teroristické útoky na všech kontinentech.   

     Evropa   

     V důsledku dohody s Tureckem přišlo do Evropy z Turecka podstatně méně 

nelegálních imigrantů, ale o to více jich bylo ze severní Afriky.  Evropská unie 

nadále nebyla schopna účinně chránit své zvláště námořní hranice.  

     V Řecku pokračovala finanční krize, ale její dopady stejně jako boje na 

východě Ukrajiny byly nadále zatlačovány do pozadí událostmi na předním 

Východě 

     Evropská unie 

     Nejdůležitější událostí v EU bylo hlasování ve Velké Británii o vystoupení 

z Evropské unie 23. června. Těsně vyhráli příznivci Brexitu, jak bylo vystoupení 

nazváno, ale zahájení jednání o vystoupení z Evropské unie odložila Velká 

Británie na rok 2017. 

     Česká republika 

     Na podzim proběhly volby do krajských zastupitelstev a do jedné třetiny 

senátu. V devíti krajích a v Praze vyhrálo hnutí ANO 2011, ve dvou krajích 

vyhrála ČSSD, v jednom kraji KDU-ČSL a v jednom hnutí Liberecký kraj.  

     Politický život v obci 

     Obec byla beze změny spravována zastupitelstvem zvoleným roku 2014. 

V dubnu schválilo zastupitelstvo výsledek hospodaření malesického obvodu za 

rok 2015 ve výši 2,9 milionu Kč přebytku, který byl převeden do fondu rezerv a 

rozvoje.  

     Ve volbách do krajského zastupitelstva Plzeňského kraje získali více než 10 

hlasů následující strany - ODS (50), ANO 2011 (43), ČSSD (32), TOP 09 (26), 

KDU-ČSL (16), Česká pirátská strana (15), Svoboda a přímá demokracie (12), 

KSČM (11). Z 613 zapsaných možných voličů v obci se zúčastnilo voleb 236 

osob, které odevzdaly 234 platných hlasů.  
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    Společenský život v obci 

    Hlavní společenskou událostí byly oslavy 777. výročí od první písemné zmínky 

o obci. Oslavy byly rozložené do dvou víkendů v červnu. Vernisáž výstavy 

převážně historických fotografií spojená s přednáškou o historii Malesic se 

konala odpoledne v neděli 12.června v zasedací síni obvodního úřadu. Výstava 

byla zpřístupňována na požádání během následujícího týdne a během hlavních 

oslav byla otevřena pro veřejnost s možností komentované prohlídky. V sobotu 

18.června výstavu navštívilo asi 50 osob, v neděli byla účast slabší.  Fotografie 

použité na výstavu byly uloženy na úřadu městského obvodu. 

     Hlavní část oslav proběhla 18. a 19.června. V sobotu ve 13 hodin na hřišti TJ 

Sokol vystoupily mažoretky, následovalo fotbalové utkání staré gardy Viktorie 

Plzeň a bývalých i současných členů fotbalového oddílu TJ Sokol Malesice. Po 

dalším vystoupení mažoretek k poslechu zahrála hudební skupina Kroky 

Michala Davida. Večer se konala taneční zábava v Malesickém dvoře, ke které 

hrála hudební skupina Jenny. 

     V neděli byly oslavy zaměřeny na děti. Dětský zábavní den se konal od 11 do 

19 hodin. Největší úspěch měla akce Velký pohádkový les, kterou pořádala 

agentura Veldo (Velké dobrodružství). Start byl u horního rybníka, cíl byl u 

hradu Kyjov. Děti v průběhu cesty plnily úkoly na deseti stanovištích 

s pohádkovými bytostmi, v cíli na každé dítě čekala odměna. Hlavně za účelem 

určité regulace návštěvnosti platily děti symbolické vstupné 20,- Kč, ovšem za 

kupón, který po zaplacení obdržely, si mohly vyzvednout občerstvení – párek 

v rohlíku a nápoj. Členové TJ Sokol zajišťující občerstvení vydali celkem 322 

porcí. Z tak vysokého počtu dětí vyplývá, že se této akce účastnili i obyvatelé 

okolních obcí a místní rodáci, kteří oslavy využili k návštěvě obce. Odpoledne se 

konala v kostele Sv. Jiří bohoslužba, následovalo vystoupení žáků mateřské 

školy a pořad Svět operety a muzikálu v podání členů Divadla J. K. Tyla v Plzni. 

     Úřad městského obvodu se podílel na společenském životě v obci. Ve 

spolupráci s Českým červeným křížem uspořádal v zasedací místnosti 

Velikonoční posezení, během něhož se mohly účastnice seznámit 

s velikonočními zvyky a v květnu následovala oslava Dne matek. V dubnu se 

ÚMO podílel na pořádání pouti na horní části Malesické návsi. V červnu byl 

pořádán úspěšný zájezd do Prahy do Divadla Na Fidlovačce na muzikál Jeptišky.   
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     V září   ÚMO zorganizoval vítání malých občánků. Slavnostního obřadu se 

zúčastnilo šest dětí se svými rodiči, program doplnila účast dětí z mateřské 

školy.  

     Nově organizovaná setkání jubilantů, kteří dosáhli od 65 let a více kulatých 

narozenin (od 80 let každoročně), se uskutečnila v  zasedací místnosti v budově 

obvodního úřadu v květnu a v listopadu. Pro občany, kteří v daném roce oslavili 

kulaté výročí, bylo připraveno malé pohoštění a drobný dárek.  

     Počátkem prosince uspořádal ÚMO Mikulášskou nadílku pro děti, při které 

děti do věku osmi let obdržely nadílkový balíček. Ve spolupráci s Českým 

červeným křížem proběhlo Předvánoční posezení. Předvánoční náladu navodil 

též koncert v kostele sv. Jiří za účasti dětí ze základní a mateřské školy 

v Chotíkově a členů Divadla J. K. Tyla. Na Štědrý den se od 16.30 hodin tradičně 

zpívaly vánoční koledy na Malesické návsi u sochy sv. Jana Nepomuckého. 

     V budově ÚMO bylo nadále provozováno rodinné centrum pro děti do šesti 

let v doprovodu dospělých. Pobočka Knihovny města Plzně v prvním patře 

budovy ÚMO byla otevřena každou středu od 14 do 18 hodin. Návštěvníci zde 

kromě půjčování knih mohli využívat kopírku a přístup k Internetu. ÚMO 

zajišťoval provoz multifunkčního hřiště, rezervace hřiště s umělým povrchem 

byla možná též prostřednictvím internetu. 

     O dění v obci informovala tři čísla občasníku Devítka a webová stránka 

obvodního úřadu. 

      Dobrovolní hasiči 

     V předvečer oslav 17.června bylo sboru dobrovolných hasičů slavnostně 

předáno primátorem města Plzně nové hasičské zásahové vozidlo značky Iveco 

v ceně 2 344 980,- Kč. Staré vozidlo AVIA A 31.1K bylo následně prodáno obci 

Pláně za 20 000,- Kč.   

     Obvodu se podařilo získat příslib dotace na rekonstrukci hasičské zbrojnice 

na rok 2017 z fondu ministerstva vnitra na podporu činnosti sborů 

dobrovolných hasičů. V rámci přípravy na rekonstrukci byla na pozemku 

zbrojnice vyvrtána studna a část pozemku zakoupená od majitele sousedního 

mlýna spol. WB Mills s.r.o. byla nově oplocena. 

    Jednotka sboru dobrovolných hasičů asistovala u dvou požárů. V květnu 

došlo k požáru osobního auta způsobeného dětmi z ubytovny ve mlýně, při 

kterém zůstalo v autě uvězněné dítě. V červnu hořelo v Kyjovském lese.      
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V červnu hasiči vyčistili více účelovou požární nádrž, využívanou též jako 

koupaliště. Zúčastnili se několika soutěží sborů dobrovolných hasičů, v červenci 

získali třetí místo v soutěži družstev v Křečovicích. 

     Myslivecké sdružení 

     Myslivecké sdružení mělo nezměněnou členskou základnu. Nejen 

z příspěvku městského obvodu se snažilo zvýšit stavy drobné zvěře, na druhou 

stranu regulovalo počet zvěře přemnožené. Bylo uloveno 13 divokých prasat, 

24 jelenů sika, 8 srnců, 14 lišek, 3 kuny a 4 jezevci. Srny myslivci nelovili, 

protože jejich počet jako obvykle regulovali řidiči, v roce 2016 byly evidovány tři 

zajeté srny. Počet lišek byl oproti 22 liškám uloveným roku 2015 nižší.  

     Občanské sdružení Plzeň9   

     Občanské sdružení pokračovalo ve svých sportovních, vzdělávacích a 

kulturně-společenských akcích. Jakousi generálkou na oslavy 777. výročí bylo 

uspořádání Dne sousedů v květnu v Malesickém dvoře v souvislosti 

s Evropským dnem sousedů, při kterém kromě občerstvení proběhla beseda 

nad kronikou obce. Zúčastnění pamětníci přispěli svým pohledem na to, jak se 

události 20. století projevily v obci. Akci finančně podpořil Magistrát města 

Plzně. 

     Tělovýchovná jednota Sokol 

     Fotbalisté TJ Sokol vstoupili na jaře do vyšší krajské soutěže, to znamená. I. B 

třídy. Na konci podzimní části soutěže se mužstvo pod vedením trenéra 

Františka Otýse drželo na předním místě tabulky skupiny C. Turistický oddíl  

pokračoval ve své činnosti, uspořádal několik poznávacích výletů, z toho jeden 

cyklovýlet. Zapůjčováním prostor pomáhala TJ turistickému oddílu mládeže 

Skřítci. V únoru uspořádala TJ Sokol jediný společenský ples v obci. 

     Turistický oddíl mládeže Skřítci 

     Turistický oddíl mládeže Skřítci, který sdružoval děti od šesti let, pořádal 

jednou za týden setkání členů, jednou za měsíc výlet a v létě týdenní tábor. 

Setkání se uskutečňovala v prostorách TJ, současně však bylo započato 

s úpravou bývalé kotelny u panelového bytového domu čp. 127 na klubovnu. 

V lednu děti besedovaly se zástupci policie o zásadách bezpečného chování.  
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Český rybářský svaz 

     V srpnu se konal již 16. ročník Neckyády, jejímž pořadatelem byl Český 

rybářský svaz v Křimicích. 

     Malesický dvůr 

     V únoru odsouhlasilo zastupitelstvo nového nájemce Malesického dvora, 

kterým se stala společnost Equifarm s.r.o.  Před tím, než nový nájemce začal 

Malesický dvůr provozovat, bylo nutné provést prohlídku a zajistit opravy 

jednotlivých stavebních části a technických zařízení. Nejnáročnějším úkolem 

byla oprava úpravny vody, do které byla zabudována nová reverzní osmóza 

v ceně 233 131,- Kč. Nový nájemce zahájil provozu 4. května, tímto datem bylo 

ukončeno provozování tělocvičny v režii obvodu. 

     Rozvoj obce 

     Město dále pokračovalo v přípravě projektové dokumentace vodovodu a 

kanalizace. Byl téměř dokončen projekt chybějící příjezdové cesty k vodojemu. 

V projektové dokumentaci kanalizace pro západní část obce bylo zjištěno, že 

chybí příjezdová cesta k čističce, proto bylo zadáno její doprojektování.  

      Stavba chodníku v horní části Chotíkovské ulice byla dovedena do stádia 

před vlastní realizací. Bylo získáno stavební povolení a v prosinci odsouhlasili 

zastupitelé obvodu převedení finančního podílu obvodu na odbor investic 

Magistrátu města Plzně, který bude stavbu realizovat. Z celkové rozpočtové 

ceny díla cca 6,5 miliónu Kč převedl obvod na odbor investic 3 600 000,- Kč 

s tím, že v případě nižší výsledné ceny bude přeplatek obvodu vrácen. 

    V září byla zavedena do Dolního Vlkýše nová autobusová linka. Podmínkou 

autobusového spojení bylo zpevnění silnice vedoucí do Dolního Vlkýše, což 

zajistila v roce 2015 Správa a údržba komunikací Plzeňského kraje. Druhou 

podmínkou bylo zřízení autobusové točny a nástupního ostrůvku na Vlkýšské 

návsi, to provedla v srpnu městská organizace Správa veřejného statku. Licenci 

od kraje získala ČSAD rozšířením linky současného školního autobusu jezdícího 

na trase Nýřany, Město Touškov, Malesice, Chotíkov s ukončením v Plzni. Jedná 

se o jeden spoj ráno a dva odpoledne. Spoj mohou využívat i další občané buď 

pro dopravu do Malesic, nebo přímo do Plzně. 

     Na podzim byla zahájena stavba příjezdové cesty a odstavného parkoviště 

pro návštěvníky hřbitova či sběrného dvora a s tím bylo provedeno i odvod 

srážkových vod ze sběrného dvoru. Stavbu provedla na náklady města 
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společnost SUPTEL Plzeň. Byla provedena také příprava na doplnění této stavby 

veřejným osvětlením příjezdové komunikace, z důvodu zdlouhavého 

administrativního řízení však byla realizace odložena na rok 2017.  

     Na hřbitově byla provedena oprava kamenné zdi, ze které se uvolňovaly 

kameny. Zeď byla zpevněna betonovou záklopní deskou a římsovými plechy. Z 

území hřbitova byla odstraněna část rozpadlých náhrobků, o které se nikdo 

nestaral. Jednání o odstranění dalších poškozených náhrobků  bude 

pokračovat. 

     Stavební úřad zkolaudoval celkem pět rodinných domů, z toho dva v 

Malesicích a tři v Dolním Vlkýši , u jednoho domu v Dolním Vlkýši došlo ke 

změně v užívání stavby z rekreačního na rodinný dům. Dále byla vydána dvě 

stavební povolení a tři územní souhlasy a ohlášení stavby na stavbu rodinných 

domů, šest povolení pro studny, devět stavebních povolení nebo ohlášení pro 

doplňkové stavby a dvě změny v užívání rekreačních objektů na rodinné domy. 

     Životní prostředí 

     Obec stále trápil problém husté dopravy na silnicích vedoucích centrem obce 

a špatné ovzduší způsobené kromě dopravy také topením pevnými palivy. 

     Po o celý rok nadále trápily obyvatele přemnožené lišky a kuny. 

     Cesta vedoucí od ulice Ke Sv. Josefu ke kapličce v Dolním Kyjovu na okraji 

Radčic byla zpevněna kamenivem, které by mělo sloužit jako izolace proti 

kořenům křovin a zároveň jako vodopropustná vrstva umožňující rychlejší 

odvodnění při dešti. Kamenivo bylo překryto vrstvou písčité zeminy a následně 

ornicí, která byla oseta travním semenem. Cesta tak může být využívána pěšími 

i cyklisty jako spojnice Malesic a Radčic. Původní ovocné stromy rostoucí podél 

cesty byly prořezány a nově vysazené stromy nahradily, ty které již dožily.  

     Zastupitelstvo obvodu schválilo přijetí částky 111 915,- Kč z Fondu životního 

prostředí Ministerstva pro místní rozvoj České republiky za účelem realizace 

projektu Extenzivní městský sad Malesice. Tyto prostředky byly použity na 

revitalizaci ovocného sadu směrem na Dolní Vlkýš, známého pod názvem 

Třešňovka nebo Višňovka, který po ukončení pozemkových úprav zůstal v 

majetku města.  

    V ulici Ke Sv. Josefu musela být pokácena řada topolů, které lemovaly plot 

fotbalového hřiště, protože se vzhledem ke svému stáří a stavu staly 

nebezpečnými.  
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     Smrky pokácené v roce 2015 na břehu potoka v ulici U Potoka byly 

nahrazeny spol. Povodí Berounky patnácti duby. Ve skutečnosti bylo zjištěno, že 

na březích potoka někdo zasadil i dva nové smrčky. 

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

    Obyvatelstvo 

    K 31.prosinci 2016 žilo v obci 804 občanů, z toho bylo 410 žen a 394 mužů. 

Dětí do 15 let bylo 146. V Malesicích žilo 715 občanů, v Dolním Vlkýši 89 

občanů. Narodili se tři chlapci a dvě dívky, zemřeli dvě ženy (Eva Vaňková 67 

let, Slávka Suttnerová 84 let) a tři muži (Josef Mukenšnábl 86 let, František 

Ondrán 83 let, Václav Tříska 66 let), z toho jeden muž spáchal sebevraždu 

oběšením. Cizinců žilo v obci 23, z toho 14 mužů, 2 chlapci a 7 žen.  

     Obec a úřad městského obvodu navštívil pan Howard Lesser z Bethesdy ve 

státu Maryland v USA, který je potomkem rodiny Bleyerů a Hübschů žijících v č. 

p. 46 v bývalé židovské čtvrti. Zajímal se o své předky, ale kromě fotografií návsi 

zahrnujících částečně i bývalou židovskou čtvrť se v obci žádné památky 

nezachovaly. 

     Bezpečnost 

     Na bezpečnost stále dohlížela služebna městské policie Skvrňany.  V 

Malesicích byly zjištěny pouze dva přestupky, z toho jeden úseku dopravy a 

jeden přestupek proti veřejnému pořádku. Městská policie informovala 

obvodní úřad o znečišťování životního prostředí, objevila vrak motorového 

vozidla, černou skládku, padlý strom, poškozený kryt kanalizace a sraženou 

srnu na silnici ve směru na Chotíkov. Dále byly provedeny dva odchyty 

zaběhnutého psa, jedenkrát byly předány majiteli zaběhnuté ovce pohybující se 

na silnici směr Město Touškov a jeden opilý muž byl převezen ze zastávky 

městské hromadné dopravy na záchytnou stanici. 

   Činnost strážníků městské policie měla hlavně preventivní charakter, dohlíželi 

na dodržování veřejného pořádku, vyhlášek města a na přechodech pro chodce 

v blízkosti škol. V Malesicích se jednalo hlavně o dohled na komunikaci v ulici Ke 

Kostelu vedle mateřské školy a o dohled u přechodu pro chodce na Malesické 

návsi v době odjezdů a příjezdů žáků škol.  

     Na návsi u přechodu došlo na podzim k dopravní nehodě vinou řidiče 

jedoucího od Chotíkova, který nedal přednost v jízdě řidičce jedoucí od Města 

Touškova. Řidička havarovala, viník nehody ujel. 
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     Počasí 

     Počasí bylo mírně nad teplotním průměrem a průměrně vlhké. V kraji spadlo 

102% srážek dle dlouhodobého průměru a průměrná teplota byl vyšší o 1,3°C. 

Nejvyšší teplotní odchylka +3,6°C byla v únoru, nejméně srážek spadlo v 

prosinci (35%). 

     Zima byla teplá, ranní teploty se udržovaly kolem nuly, pouze v období 16. - 

23.ledna se pohybovaly pod nulou. Nejchladněji (-15°C ) bylo 22.ledna. V únoru 

klesly teploty pod nulu pouze ojediněle, 19.února bylo -10°C. Březen byl 

chladný, ranní teploty se pohybovaly nadále kolem nuly a denní do 10°C. Zimní 

srážky byly většinou dešťové nebo smíšené, v lednu a v únoru v kraji napadlo 

138% a 155% dlouhodobého průměru, ale v březnu pouze 70%. 

    Počátek jara byl chladný, zvláště duben, kdy se ranní teploty od 19.dubna 

držely kolem nuly. V květnu se denní teploty pohybovaly kolem 20°C , nejtepleji 

bylo v první dekádě června, až 28°C. Srážkově bylo jaro suché, v dubnu a květnu 

spadlo kolem 70% dlouhodobého normálu. V červnu se situace zlepšila, 

napršelo kolem 160% dlouhodobého normálu. 

     Léto bylo srážkově (kromě srpna - 59%) i teplotně mírně nad dlouhodobým 

normálem. Vysoké teploty blížící se ke 30°C trvaly již od konce června, vrcholily 

10.července (36°C), po krátkém ochlazení se oteplilo, ale teploty se pohybovaly 

pod 30°C. V srpnu přesáhla teplota 30°C pouze 4. 8. (31°C) a pak koncem srpna 

(25. - 27. 8. bylo 32°C). Nejteplejší bylo září, teplotní odchylka v kraji dosáhla 

+2,8°C, do 16.září se teploty držely okolo 30°C, pak došlo k ochlazení na 20°C. 

    Říjen a listopad byly teplotně mírně podnormální, prosinec nadnormální. 

V říjnu se ranní i denní teploty pohybovaly kolem 10°C, v listopadu ranní teploty 

střídavě klesaly pod nulu, odpoledne se blížily 10°C. Prosinec byl mírně teplejší 

(+0,9°C), ranní teploty klesaly pod nulu ojediněle, denní se držely většinou nad 

nulou. Nejchladněji bylo počátkem prosince a na Silvestra ( -7°C.). Prosinec byl 

nejsušším měsícem, spadlo pouze 35% srážek, většinou v podobě mrholení. 

 

V září 2017 zapsala Marie Hálová 


