
Kronika obce za rok 2017 

     Světové události 

     Největším válečným konfliktem byla stále občanská válka v Sýrii. V červenci 

irácký premiér oznámil vítězství nad samozvaným Islámským státem a 

osvobození Mosulu, ale v Sýrii nadále pokračovaly boje. Počet imigrantů 

přicházejících do Evropy přes Turecko se dále snížil, ale zesílil příliv imigrantů 

z Afriky do Itálie.  

     Evropa 

     V únoru Evropský parlament schválil obchodní dohodu CETA mezi Evropskou 

unií a Kanadou. V červnu se Černá hora stala oficiálně 29. členem 

Severoatlantické aliance (NATO). V říjnu se konalo referendum o nezávislosti 

Katalánska, které španělská vláda prohlásila za nezákonné a násilně jej 

potlačila. V prosinci byla v Haagu po 24 letech ukončena činnost Mezinárodního 

trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. 

     Největší přírodní katastrofou v Evropě se staly lesní požáry ve středním 

Portugalsku, při kterých zahynulo nejméně 62 osob. V říjnu zasáhla střední 

Evropu cyklóna Herwart, která se přeměnila 29. října v bouři dosahující 

v nárazech síly orkánu. Bouře si vyžádala celkem 11 obětí. 

   Česko 

   Nejdůležitější událostí byly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky, které se konaly 20. - 21. října. Vyhrálo hnutí ANO 2012, na druhém 

místě se s velkým odstupem umístila Občanská demokratická strana (ODS) a na 

třetím místě Česká pirátská strana (Piráti). Prezident Zeman jmenoval Andreje 

Babiše 6. prosince předsedou vlády a 13. prosince jmenoval vládu složenou 

pouze ze zástupcům ANO, které se do konce roku nepodařilo získat důvěru 

Poslanecké sněmovny. 

     Česko zasáhl podvakrát silný vítr. Severozápadní Čechy zasáhl 13. ledna vítr, 

který na Klínovci dosáhl rychlosti 119 km za hodinu.  V důsledky cyklóny 

Herwart 29. října zahynuli čtyři lidé, všechna úmrtí způsobily pády stromů. 

Nejvyšší rychlost větru byla naměřena na Luční Boudě v Krkonoších – 182 km za 



hodinu, pak přestaly obě stanice na Sněžce dodávat údaje. V prosinci zasáhlo 

Ostravsko zemětřesení s magnitudou 3,5. 

     Politický život v obci 

     Obec spravovalo zastupitelstvo zvolené roku 2014. V dubnu schválilo 

výsledek hospodaření malesického obvodu za rok 2016 ve výši 2.559.236,- Kč 

přebytku, který byl převeden do fondu rezerv a rozvoje. Rozpočet na rok 2017 

byl schválen ve výši 7.365.000,- Kč.  

     V červnu se konalo v salónku Malesického dvora setkání občanů nad 

připravovaným strategickým plánem města Plzně do roku 2030. Zde se občané 

jednoznačně vyslovili pro vybudování vodovodu a kanalizace. 

     Ve volbách do Poslanecké sněmovny 20. - 21. října zvítězilo v obci hnutí ANO 

(108 hlasů), na 2. místě ODS (71), na 3. Piráti (48), 4. Svoboda a přímá 

demokracie – Tomio Okamura (43), 5. TOP 09 (34), 6. KSČM (20), 7. Starostové 

a nezávislí (17), 8. - 9. ČSSD a KDU-ČSL shodně obdržely po 16 hlasech. 

     Společenský život v obci 

     Obvodní úřad spolupracoval při organizování společenského života se 

zájmovými organizacemi, působícími v obci, hlavně s místní organizací Českého 

červeného kříže. Jednalo se o tradiční akce, kterými byly velikonoční posezení a 

vánoční tvoření, oslava Dne matek, vítání občánků, dvojí setkání s jubilujícími 

občany. Pro děti byla uspořádána Malesická pouť, oslava Mezinárodního dne 

dětí a Mikulášská nadílka. Program MDD byl doplněn novými atrakcemi, jako 

byl skákací hrad, jízda koňským spřežením po obci a představení šermířsko-

divadelního spolku Harcíři.  Vánoční svátky byly tradičně oslaveny 

předvánočním posezením v salónku Malesického dvora, koncertem dětí ze 

základní školy v Chotíkově v kostele sv. Jiří a zpíváním koled na Štědrý den k 

večeru u sochy sv. Jana Nepomuckého. Štědrovečerní mše se konala na Štědrý 

den v kostele sv. Jiří ve 21 hodin. 

     V dubnu byl pro občany uspořádán autobusový zájezd do Prahy do Divadla 

bez zábradlí na hru Terasa autora J.- C. Carriére. Zvýhodněné jednotné vstupné 

včetně dopravy činilo pro občany obvodu 200,- Kč. 



      Občanský spolek Plzeň9 z. s. pořádal různé kurzy, sportovní a společenské 

akce zaměřené hlavně na rodiny s dětmi.  V únoru se konal velice úspěšný 

dětský maškarní ples s diskotékou, tombolou a vystoupením kouzelníka. V září 

proběhl 6. ročník Jarmarčení s ukázkami řemesel a pohádkovými představeními 

divadlo Máma a táta. V říjnu se konala tradiční Drakiáda a 17. listopadu 

lampiónový průvod zakončený táborákem v hospodě Pod Farou. Na svoji 

činnost obdržel spolek od obvodního zastupitelstva 73.000,-Kč. 

      Turistický oddíl mládeže Skřítci kromě schůzek v klubovně a víkendových 

výletů uspořádal o prázdninách týdenní tábor v Třemešné pod Přimdou a 

v prosinci procházku po obci zaměřenou na téma česko-německé Malesice. Na 

svoji činnost oddíl obdržel od obvodního zastupitelstva 15.000,-Kč. 

  

      Tělovýchovná jednota Sokol 

      V tělovýchovné jednotě působily oddíly turistický a fotbalový, ve fotbalovém 

oddílu bylo založeno druhé družstvo. V únoru byl uspořádán v Malesickém 

dvoře bál. Od obvodního zastupitelstva obdržela TJ příspěvek 60.000,-Kč, 

dalších 30.000,- Kč získala na údržbu fotbalového hřiště. 

    Český myslivecký svaz o deseti členech získal od obvodního zastupitelstva 

příspěvek ve výši 27.000,- Kč na obnovu stavů drobné zvěře. Myslivci ulovili 

devět divokých prasat, sedm srnců, patnáct jelenů sika, čtyři jezevce a třicet 

jedna lišek. 

      Sbor dobrovolných hasičů asistoval v červnu u hašení požáru travního 

porostu mezi Malesicemi a Dolním Vlkýšem a v říjnu u planého poplachu. 

V květnu byla zahájena přestavba hasičské zbrojnice, která byla v prosinci 

zkolaudována. Stavba byla vysoutěžena za cca 6 miliónů Kč, celková částka 

včetně víceprací, úhrady nákladů koordinátora  BOZP a technického dozoru byla 

6,49 miliónu Kč. Stavbu provedla firma Bytové a inženýrské stavby Plzeň. 

Většina nákladů byla uhrazena z přijatých dotěěací, obvod uhradil částku ve 

výši 1.682.000,- Kč. Členové sboru se podíleli na vystěhování a opětném 

zařízení budovy. 



       O dění v obci třikrát ročně informovala Devítka : Zpravodaj Městského 

obvodu Plzeň 9 – Malesice, která vycházela jak v tištěné podobě, tak na webové 

stránce obvodu. 

    Stavební rozvoj obce 

     Město dále pokračovalo v přípravě projektové dokumentace vodovodu a 

kanalizace. Projekt chybějící příjezdové cesty k vodojemu byl dokončen, bylo 

však zjištěno, že vzhledem k budoucímu rozvoji obvodu musí být projekt 

vodojemu doplněn na dvojnásobný objem 500 metrů krychlových.  Pro stavbu 

vodovodu bylo vydáno územní rozhodnutí.  V projektové dokumentaci 

kanalizace byla zahájena projektová příprava druhé etapy, protože při výstavbě 

pouze první etapy by nebylo možné uvést čističku odpadních vod do provozu.  

       Stavba chodníku v horní části Chotíkovské ulice byla dovedena do stádia 

realizace. Vzhledem k zdlouhavému administrativnímu řízení byla stavba 

zahájena na podzim. Aby nebyl zbytečně přes zimu omezen provoz na silnici, 

byly na podzim provedeny pouze přípravné práce v úseku vedoucím ke 

hřbitovu.  

     Na počátku roku byla dokončena úprava parkoviště a příjezdové cesty ke 

hřbitovu a skládce zřízením nové trasy veřejného osvětlení. 

   Největší stavební akcí obvodu byla výše zmíněná přestavba hasičské 

zbrojnice. 

    V roce 2016 určilo město bytový dům č. p. 40 vzhledem k jeho špatnému 

stavu k prodeji. Obvodní zastupitelstvo těsnou většinou odhlasovalo žádost o 

převedení budovy do majetku obvodu s tím, že rekonstrukce bude provedena 

na náklady obvodu (prvotní odhad 10 miliónů Kč). Důvodem byly nejen obavy 

z možnosti vzniku další ubytovny, ale také skutečnost, že se jedná o jediný 

objekt s malometrážními byty v obvodu. Budova byla převedena do majetku 

obvodu k  1. lednu 2017, na projektovou přípravu přestavby v roce 2017 bylo 

vydáno 35.695 Kč.  Dům č. p. 40 je budova bývalé farní školy, pozdější německé 

školy, ve 20. století přezdívané Schulverein, o níž je dochována nejstarší 

písemná zmínka k roku 1713. Budova byla opakovaně přestavována, v první 

polovině a koncem 19. století pro školní účely, po 1. světové válce pro bytové 

účely. 



     Víceúčelové hřiště v zámeckém parku v Malesicích bylo doplněno cvičebními 

a posilovacími prvky pro dospělé včetně speciální pryžové dopadové plochy. 

Dětské hřiště na návsi v Dolním Vlkýši doplnily dva nové hrací prvky, fond 

odboru životního prostředí města Plzně na ně přispěl 40.000.- Kč. 

     V ulici Pod Hrází byla pokryta vozovka frézovaným asfaltem. Jednalo se o 

poslední ulici v obci s nezpevněným povrchem. 

     V Kyjovském lese se podařilo Správě veřejného statku města Plzně 

zkolaudovat v únoru nově zrekonstruovanou cestu napříč Dolním Kyjovským 

lesem od posledních domů v Radčicích až ke skládce dřeva na kopci směrem na 

Chotíkov. Cesta byla částečně financována z Evropských fondů určených pro 

financování staveb lesnické infrastruktury. Část této cesty od Radčic ke kapličce 

v Dolním Kyjově bude využita též jako součást připravované cyklostezky 

z Malesic do Radčic, na jejíž projektovou přípravu bylo poskytnuto obvodem 

68.462,-  Kč. 

     V Malesicích bylo vydáno 24 stavebních povolení a 12 staveb rodinných 

domů bylo zkolaudováno, v Dolním Vlkýši bylo vydáno 11 stavebních povolení a 

6 rodinných domů bylo zkolaudováno.  

     Životní prostředí 

     Obec stále trápil problém husté dopravy na silnicích vedoucích centrem obce 

a špatné ovzduší způsobené kromě dopravy také topením pevnými palivy. 

     Špatný stav otopných zařízení a používaných nekvalitních paliv ilustruje fakt, 

že kouř vzniklý při zatápění v domu v Chotíkovské ulici vyvolal falešný požární 

poplach. 

     Automobilový provoz v ulici Ke Kostelu se místní obyvatelé snažili omezit 

peticí s požadavkem na její uzavření v směru na Chotíkovskou ulici. To by při 

cestě do Chotíkova a na Severní předměstí Plzně, ale i na místní bioskládku 

znamenalo pro více než sto domů dvojí kilometrovou objížďku centrem obce. 

Vzhledem k tomu, že centrem obce projíždělo denně stále se zvyšující množství 

aut (cca 6000 denně), z toho značná část aut nákladních, obyvatelé centra 

dopověděli peticí proti uzavření ulice Ke Kostelu. Na základě petic bylo 

provedeno měření v ranní dopravní špičce v ulici Ke Kostelu, při které bylo 

zjištěno, že za dvě hodiny v horní části při výjezdu do Chotíkovské ulici projelo 



přes 40 aut, z toho 10 místních, ale u mateřské školy projelo ve stejné době více 

než 120 aut. Na základě tohoto faktu bylo rozhodnuto v zájmu bezpečnosti dětí 

vybudovat chodník vedoucí z Malesické návsi ke školce a provést stavební 

úpravy na křižovatce u školky.   

        Zastupitelstvo obvodu následně odsouhlasilo navrženou variantu 

dopravního napojení lokality za parkem na silnici do Radčic v místě stávající 

polní cesty za zámeckým parkem na pozemku p. č. 1615. Toto řešení by mělo 

v budoucnu odvést část místního provozu z ulice Ke Kostelu. 

      V březnu pokračovala obnova městského ovocného sadu mezi Malesicemi a 

Dolním Vlkýšem. Do proluk mezi stárnoucími třešněmi přibylo celkem 45 

nových stromků – jabloní, hrušní, třešní a višní. Výsadbu zajistil pan Martin 

Horňák, který se věnuje navracení tradičních odrůd ovoce do krajiny, peněžní 

prostředky poskytl Fond životního prostředí města Plzně.  Na výsadbě se 

podíleli žáci 15. Základní školy v Plzni a studenti Církevní základní a střední školy 

v Plzni. 

     Obyvatelstvo 

     K 31. prosinci žilo v Malesicích a Dolním Vlkýši celkem 842 občanů, z toho 

bylo 426 žen a 416 mužů, dětí do patnácti let bylo 158.  Samotný  Dolní Vlkýš 

měl 102 obyvatele. Cizinců dle evidence Ministerstva vnitra ČR bylo 24, z toho 

19 s trvalým pobytem a 5 s přechodným pobytem.  Během roku se narodilo 7 

dětí, z toho 4 chlapci a 3 děvčata. Zemřely dvě ženy (Věra Juračková, 82 let, 

Anna Pajerová, 93 let) a jeden muž (Koloman Hadi, 74 let). 

     Mateřská škola byla plně obsazená. Do základní školy děti dojížděly nejen do 

Chotíkova, ale část z nich též do Radčic, Plzně a Města Touškova.    

     Bezpečnost 

     Ve spolupráci s odborem bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu 

města Plzně se podařilo získat dotaci na druhou panoramatickou kameru. První 

kamera byla instalována již v roce 2008 v dolní části Malesické Návsi u 

křižovatky na Chotíkov. Nová kamera byla umístěna v horní části Malesické 

Návsi. Jedná se o digitální kameru, která bezdrátově přenáší data na centrální 

pult ochrany Policie ČR a městské policie.  



     Činnost městských strážníků ze služebny Skvrňany a okrskového strážníka 

byla zaměřena hlavně na preventivní činnost. Celkem bylo v obvodu evidováno 

21 událostí, z toho v 8 případech se jednalo o oznámení občanů.  Tři přestupky 

na úseky dopravy a jeden proti veřejnému pořádku byly řešeny domluvou. 

Třikrát byl proveden odchyt zaběhnutého psa a jedna sražená srna byla 

nalezena ve směru na Chotíkov. 

     Největší nehodou v obci byl požár rodinného domu v poledne dne 1. března 

2017 v Dolním Vlkýši v ulici Na Stráži 39/5.  Příčinou byl trám obezděný krbovou 

vložkou. Bylo úplně zničeno nadzemní patro včetně střechy a vnitřního 

vybavení, škoda byla pojišťovnou vyčíslena na 3 300 000,- Kč u stavby a 

550 000,- Kč u vnitřního vybavení.  

     Počasí v kraji bylo vzhledem k dlouhodobému průměru 1981-2010  o 0,8°C 

teplejší, ale srážek spadlo pouze 95%.  

    V lednu byla chladná rána, odpoledne se teploty pohybovaly střídavě nad i 

pod nulou, ale bez sněhu, který pokud napadl, ihned roztál. Teplotně měl leden 

v kraji nejvyšší odchylku od dlouhodobého průměru – 3,9°C. Únor a březen byly 

teplotně nadprůměrné, se slabým sněžením nebo dešťovými přeháňkami.  

     Duben byl chladný (pouze 9. a 10. dosáhla teplota 22° a 24°C), srážkově byl 

jako jediný v 1. pololetí nadnormální (v kraji 167%).  Začátek května byl 

průměrně teplý, ale druhá polovina se stabilně pohybovala nad 20°C, od 27. 

května panovaly letní teploty, 30. 5. bylo 32°C.   V červnu panovaly tropické 

teploty, 18 . - 26. dosahovaly 30°C, 19. 6. dosáhla odpolední teplota  33°C. 

V obou měsících bylo sucho. 

     V červenci pokračovaly tropické teploty 3. - 10. a 18. - 31. Srpen byl 

chladnější, tropické teploty byly jen 30. - 31., ale pokračovaly 1. září, kdy 

dosáhla teplota v poledne 34°C a k večeru 38°C, takže se jednalo o nejteplejší 

den v roce. Teplotní rekordy pokračovaly až do 5. září, navrátily se 14. - 18. září, 

kdy dosahovala teplota  31°C, ještě 24. - 26. bylo 29°C.  Srážkově byly červenec 

a srpen suché, září bylo srážkově nadnormální.  

     Říjen byl teplý a vlhký, listopad a prosinec byly teplé a suché. Vichřice 

Herwart 29. 11. nezpůsobila v obci větší škody. Počátkem prosince klesaly ranní 

teploty pod nulu, ale odpolední vystupovaly stále nad nulu. Vánoce byly bez 



sněhu, 26. - 27. 12. bylo naměřeno  -2°C, 27. 12. přibyla slabá sněhová 

pokrývka, 28. 12. padal déšť se sněhem a na Silvestra pršelo. 

20. 11. 2018                                                  Zapsala Marie Hálová 

 

      

      

 

        

 

 

 


