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Vážení obané,
obracím se na
Vás již potetí v
tomto roce. Toto
vydání
našeho
tvrtletníku
pináší
hlavn
vzpomínky
na
letošní léto. Vím, že i Vy jste si
bhem léta odpoinuli a hezky si
užili zasloužené dovolené. Další
íslo malesické Devítky vyjde
ped vánoními svátky a již mám
pipravené jedno malé pekvapení.
Zárove se omlouvám, že jsem
tentokrát vynechal okénko z historie
Malesic, bohužel nkteré události
byly dležitjší a tím pádem
dostaly pednost. Snad mi historici
odpustí, píšt jim prostor pidám.
Jií Vaourek
starosta

Za kulturou do Prahy
Na 27.íjna jsme pipravili zájezd
do hudebního divadla v Karlín
v Praze na muzikál Limonádový
Joe. Vstupenky jsou pednostn
nabízeny eskému ervenému kíži
a dchodcm z Malesic. V tomto
pípad je cena ásten dotována
obcí. Pokud se celý zájezd nevyprodá
budou vstupenky nabídnuty široké
veejnosti. Informace budou na
vývskách a webových stránkách.

Jak to vypadá s kanalizací ?
Nkdy se setkávám s názory, že se vnuji pouze menším akcím a že
akce typu vodovod a kanalizace jsou v nedohlednu. Mé vysvtlení je
jednoduché. Zatím se snažím o vci, které mohu zajistit sám i njak
ovlivnit. Napíklad zpomalovací práh v ulici Ke Mži, vybudování nového
pístešku na nástupní zastávce MHD, posunutí konené, díky kterému se
výrazn zlepšily podmínky vystupování a podobn. Bhem posledního
jednání zastupitelstva byla pedstavena ást projektové dokumentace pro
kanalizaci. Jde o velmi nákladnou akci s investicí zhruba 110 milion
korun. Navíc je vše vázáno na peníze z Evropské unie a to opravdu
ovlivnit nedokážu. Zatím se ale úastním zastupitelstva napíklad
v Kimicích a Radicích a to z toho dvodu, abych zjistil s jakými
problémy se tyto obce pi výstavb kanalizace potýkají, abych vidl
reakce oban, jejich problémy a jak je eší nkteí již zkušení starostové.

C
h
c
e
m
e
S
M
S
c
e
n
t
r
u
m
?
Tato informace je zatím zjišovací. Od léta na mstských obvodech
Doubravka a Lhota funguje SMS centrum. Je to služba, kdy je oban
o dležitých vcech týkajících se obvodu informován prostednictvím
SMS zprávy na mobilní telefon. Každý si mže zvolit urité
okruhy zpráv, které chce dostávat. Poté si zaregistruje svj mobilní
telefon. Ceny za rozesílané SMS zprávy platí msto. Chci zjistit,
zda bude o tuto službu zájem i u nás v Malesicích. Prosím sdlte mi
Váš názor na toto téma na piloženém ústižku. Jestliže se potvrdí
zájem o službu, ihned zanu pracovat na spuštní SMS centra.

Termíny jednání Zastupitelstva v roce 2007
25.10, 29.11, 20.12

Hlavní události léta 2007 v Malesicích
Neckyáda 2007 se vydaila
Jedna z píjemných letních vzpomínek.
V sobotu 18.srpna se konal již 7.roník
Neckyády. Na eku se u malesického
mlýna vydalo 13 nádherných plavidel,
která doplula až do cíle v Kimicích.
Neckyáda mla velký ohlas u
divák, kteí z beh eky vydatn

povzbuzovali jednitlivé posádky.
Souástí akce byl i turnaj ve vodním
pólu na nafukovacích lehátkách. Hrálo
se v sádkách. Turnaj vyhrálo zcela
zasloužen družstvo Malesic ve složení
Svoboda, Švec, Dlaba. Tímto dkuji
za vzornou reprezentaci Malesic.

Fotbalisté zahájili sezónu
V srpnu zaal další roník fotbalových
soutží. Fotbalisté Malesic tšn ped
zaátkem soutže vymnili trenéra,
ale úvod jim nevyšel. Srden Vás
zveme na další domácí utkání. Pijte
povzbudit naše borce. Pi nepíznivém
poasí mžete využít nov vybudované
zastešení, které fotbalový stánek opt
zkrášlilo. Potšující je, že se po roce
podailo obnovit innost žákovského
družstva.
Tréninky
malých
fotbalist jsou každé úterý a tvrtek.

Požár zniil seník

Nepíjemná
vzpomínka
na
21.ervence, kdy zaal hoet seník na
statku pana Lexy. Podle vyšetovací
verze
byl
úmysln
založen.
Tím celá záležitost neskonila,
protože následn došlo dvakrát k
samovznícení vyvezeného sena a
bylo nutné požár postupn dohašovat.
Další ti týdny jsme byli otravováni
velmi nepíjemným kouem, který
vycházel z požáišt. Nkolikrát
jsem na žádost oban volal hasie,
ale bohužel, dohašování požáru již
nespadalo do jejich kompetence.

Hasiské odpoledne
V nedli 9.záí se uskutenilo hasiské
odpoledne v areálu Sokola Malesice.
Dti ze SDH Chotíkov, spolen
se leny SDH Malesice, pedvedly
ukázky požárního útoku, štafety
4x60m a štafety dvojic. Celá akce
se tšila velkému zájmu veejnosti
a ukázala, že SDH Malesice pomalu
zaíná obnovovat svoji innost a
pítomnost hasi v obci je pínosem.

Vím, že zprávy, které jsem Vám
sdlil pro Vás budou zajímavé a
že se budete podílet na zmnách v
obci Malesice.
S pozdravem
Mgr.Jií Va ourek, starosta

Místo pro Vaše pipomínky a názory
odstihnte a vhote do schránky na ÚMO9 (nemusíte podepisovat)

