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Vážení ob�ané,
obracím se na 
Vás již pot�etí v 
tomto roce. Toto 
vydání našeho 
� t v r t l e t n í k u  
p�ináší hlavn�  
vzpomínky na 

letošní léto. V��ím, že i Vy jste si 
b�hem léta odpo�inuli a hezky si 
užili zasloužené dovolené. Další 
�íslo malesické Devítky vyjde 
p�ed váno�ními svátky a již mám 
p�ipravené jedno malé p�ekvapení. 
Zárove� se omlouvám, že jsem 
tentokrát vynechal okénko z historie 
Malesic, bohužel n�které události 
byly d�ležit�jší a tím pádem 
dostaly p�ednost. Snad mi historici 
odpustí, p�íšt� jim prostor p�idám.

Ji�í Va�ourek
starosta

Termíny jednání Zastupitelstva v roce 2007
25.10, 29.11, 20.12

Jak to vypadá s kanalizací ?
N�kdy se setkávám s názory, že se v�nuji pouze menším akcím a že 
akce typu vodovod a kanalizace jsou v nedohlednu. Mé vysv�tlení je 
jednoduché. Zatím se snažím o v�ci, které mohu zajistit sám �i n�jak 
ovlivnit. Nap�íklad zpomalovací práh v ulici Ke Mži, vybudování nového 
p�íst�ešku na nástupní zastávce MHD, posunutí kone�né, díky kterému se 
výrazn� zlepšily podmínky vystupování a podobn�. B�hem posledního 
jednání zastupitelstva byla p�edstavena �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 ú�astním zastupitelstva nap�íklad 
v K�imicích a Rad�icích a to z toho d�vodu, abych zjistil s jakými 
problémy se tyto obce p�i výstavb� kanalizace potýkají, abych vid�l 
reakce ob�an�, jejich problémy a jak je �eší n�kte�í již zkušení starostové.

Chceme SMS centrum ?
Tato informace je zatím zjiš�ovací. Od léta na m�stských obvodech 
Doubravka a Lhota funguje SMS centrum. Je to služba, kdy je ob�an 
o d�ležitých v�cech týkajících se obvodu informován prost�ednictvím 
SMS zprávy na mobilní telefon. Každý si m�že zvolit ur�ité 
okruhy zpráv, které chce dostávat. Poté si zaregistruje sv�j mobilní 
telefon. Ceny za rozesílané SMS zprávy platí m�sto. Chci zjistit, 
zda bude o tuto službu zájem i u nás v Malesicích. Prosím sd�lte mi 
Váš názor na toto téma na p�iloženém úst�ižku. Jestliže se potvrdí 
zájem o službu, ihned za�nu pracovat na spušt�ní SMS centra.

Na 27.�íjna jsme p�ipravili zájezd 
do hudebního divadla v Karlín� 
v Praze na muzikál Limonádový 
Joe. Vstupenky jsou p�ednostn� 
nabízeny �eskému �ervenému k�íži 
a d�chodc�m z Malesic. V tomto 
p�ípad� je cena �áste�n� dotována 
obcí. Pokud se celý zájezd nevyprodá 
budou vstupenky nabídnuty široké 
ve�ejnosti. Informace budou na 
výv�skách a webových stránkách.

Za kulturou do Prahy



Místo pro Vaše p�ipomínky a názory
odst�ihn�te a vho�te do schránky na ÚMO9 (nemusíte podepisovat)

Nep�íjemná vzpomínka na 
21.�ervence, kdy za�al ho�et seník na 
statku pana Lexy. Podle vyšet�ovací 
verze byl úmysln� založen. 
Tím celá záležitost neskon�ila, 
protože následn� došlo dvakrát k 
samovznícení vyvezeného sena a 
bylo nutné požár postupn� dohašovat. 
Další t�i týdny jsme byli otravováni 
velmi nep�íjemným kou�em, který 
vycházel z požá�išt�. N�kolikrát 
jsem na žádost ob�an� volal hasi�e, 
ale bohužel, dohašování požáru již 
nespadalo do jejich kompetence.

Hlavní události léta 2007 v Malesicích
Jedna z p�íjemných letních vzpomínek. 
V sobotu 18.srpna se konal již 7.ro�ník 
Neckyády. Na �eku se u malesického 
mlýna vydalo 13 nádherných plavidel, 
která doplula až do cíle v K�imicích. 
Neckyáda m�la velký ohlas u 
divák�, kte�í z b�eh� �eky vydatn� 

povzbuzovali jednitlivé posádky.
Sou�ástí 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 d�kuji 
za vzornou reprezentaci Malesic.

Neckyáda 2007 se vyda�ila

V ned�li 9.zá�í se uskute�nilo hasi�ské 
odpoledne v areálu Sokola Malesice. 
D�ti ze SDH Chotíkov, spole�n� 
se �leny SDH Malesice, p�edvedly 
ukázky požárního útoku, štafety 
4x60m a štafety dvojic. Celá akce 
se t�šila velkému zájmu ve�ejnosti 
a ukázala, že SDH Malesice pomalu  
za�íná obnovovat svoji �innost a 
p�ítomnost hasi�� v obci  je p�ínosem.

Hasi�ské odpoledne

V srpnu za�al další ro�ník fotbalových 
sout�ží. Fotbalisté Malesic t�šn� p�ed 
za�átkem sout�že vym�nili trenéra, 
ale úvod jim nevyšel. Srde�n� Vás 
zveme na další domácí utkání. P�ij�te 
povzbudit naše borce. P�i nep�íznivém 
po�así m�žete využít nov� vybudované 
zast�ešení, které fotbalový stánek op�t 
zkrášlilo. Pot�šující je, že se po roce 
poda�ilo obnovit �innost žákovského 
družstva. Tréninky malých 
fotbalist� jsou každé úterý a �tvrtek. 

Fotbalisté zahájili sezónu

Požár zni�il seník

V��ím, že zprávy, které jsem Vám 
sd�lil pro Vás budou zajímavé a 

že se budete podílet na zm�nách v 
obci Malesice.
S pozdravem

Mgr.Ji�í Va	ourek, starosta


