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Vážení občané,

obracím se na 

Vás ve druhém 
čísle malesické 
Devítky. Po 
prvním vydání 
se mi sešlo 

poměrně značné množství názorů. 
Některé byly pochvalné a některé 
samozřejmě méně. V každém 
případě jsem rád za jakékoliv 
informace a zprávy, které od Vás 
obdržím. Nebojte se pro sdělení 
Vašich názorů, podnětů a postřehů 
využít i moji e-mailovou adresu 
vanourek@plzen.eu 
Základní informací, kterou jsem 
Vám minule nesdělil je, jak často 
bude zpravodaj vycházet. Jde 
o čtvrtletník a doufám, že po 
přečtení toho čísla budete mít 
hezké prázdniny.

Jiří Vaňourek
starosta

Rodí se projekt nového sálu
Malesická hospůdka je téma stále opakované a nechci v žádném 
případě říci omílané. Jak jste si jistě všimli, dnes máme pouze velké 
místo, které radikálně změnilo vzhled obvodu. Věřte, že zbourání, 
následné vyprojektování a stavba zcela nové budovy byly správnými 
kroky. Původní verze rekonstrukce se týkala pouze sálu a střechy 
objektu, ale dosahovala téměř 10 milionů korun. To, že se podařilo 
celou akci přerušit považuji za velký úspěch. I když se tím čekání na 
nový sál prodlouží myslím, že následně bude stát za to. V současné 
době se již rodí projektová dokumentace na nový sál a restauraci. 
Především sál by měl být víceúčelový a kromě plesů by měl sloužit 
jako náhražka tělocvičny, i když menších rozměrů. Vše by mělo být 
jinak dispozičně řešené, aby budova nebyla přímo nalepena na silnici 
a aby byl zároveň využit krásný pozemek pro venkovní sezení.

V í c e ú č e l o v é  h ř i š t ě
V současné době se pracuje na architektonické studii na víceúčelové hřiště. 
To by mělo vzniknout v zadní části pozemku Sokola Malesice.Tímto také 
děkuji Sokolu za jeho velmi vstřícné gesto, protože obec nedisponuje žádným 
pozemkem, na kterém by mohlo být hříště umístěno. Jednalo by se o hřiště s 
umělým povrchem pro malou kopanou, volejbal, nohejbal a tenis. Zvlášť by 
bylo hřiště na streetball. Navíc celá část parku by měla být otevřena veřejnosti 
a řešena jako oddychové místo pro matky s dětmi doplněné hřištěm pro děti s 
prolézačkami, síťovými prvky, pružinovými houpadly a podobně. Největším 
problém této akce tentokráte nejsou fi nance, ale především to, že celá oblast 
parku je zařazena jako významný krajinný prvek a to způsobuje celou řadu 
omezení.

Termíny jednání 
Zastupitelstva v roce 2007
28.6, 27.9, 25.10, 29.1, 20.12



Kulturní a sportovní akce pořádané v obvodě
14.května proběhla oslava Dne Matek, kterou pořádal ČČK ve spolupráci s 
ÚMO 9
3.června se na hřišti Sokola Malesice uskutečnil Den dětí. Kromě již tradičních 
soutěží byl dětský den doplněn o zajímavé atrakce a děti dostaly spousty dárků 
od sponzorů. Již tradičně se na pořádání podíleli obvodní radnice, TJ Sokol 
Malesice, myslivci, hasiči a ČČK. Všem tímto děkuji. 

H i s t o r i e  M a l e s i c 
Rozhodl jsem se Vás informovat 
formou krátký zpráv také o 
historii Malesic a určitých 
významných datech týkajících 
se našeho obvodu.Tato část 
zpravodaje je především pro nové 
obyvatele Malesic, kteří o svém 
novém bydlišti ještě mnoho neví. 
Podklady připravuje náš kronikář 
pan Morgenstern.

Informace o datu vzniku 
Malesic a názvu obce
Ves “Malesice „byla založena 
vladykou Zdeslavem roku 1239, to 
znamená, že za dva roky oslavíme 
770 let naší obce. O vzniku 
názvu koluje několik pověstí. 
Vladyka Zdeslav vystoupiv na 
výšinu a obzíraje darované mu 
území pronesl prý ke své družině 
historická slova: “Malé – sice“ 
ale bohatstvím a krásou tento kus 
země oplývajícím zdá se býti“. A 
tak založená ves prý toto jméno 
dostala.

Věřím, že zprávy, které jsem Vám sdělil v tomto zpravodaji pro Vás budou zajímavé a že se budete 
podílet na změnách v obci Malesice.

S pozdravem Mgr.Jiří Vaňourek, starosta

Místo pro Vaše připomínky a názory
odstřihněte a vhoďte do schránky na UMO9 (nemusíte podepisovat)

TJ Sokol Malesice v uplynulém ročníku skončil v horní části tabulky (zbývala 
ještě 2 kola) v 1 B třídě skupiny C. Srdečně Vás zvu na utkání v následujícím 
ročníku. Zároveň zvu všechny malé fotbalisty na tréninky družstva žáků, které 
znovu obnovilo svoji činnost.
Zájezd do divadla do Prahy. Jak bylo určitou tradicí budeme po prázdninách 
pořádat zájezd do divadla do Prahy. Původně jsem myslel, že pojedeme již 
před prázdninami, ale kvalitní představení jsou již na 2 až 3 měsíce dopředu 
vyprodaná. Více informací získáte přímo na obvodní radnici nebo v informačních 
skříňkách.


