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Vážení občané,
obracím se na
Vás v tomto
roce naposledy.
Toto číslo kromě
informací
o
událostech, které
se v Malesicích
udály je i svým způsobem bilanční.
Více než rok utekl od doby, kdy
jsem se stal starostou a za tu dobu
se změnila řada věcí. Musím se
přiznat, že tento rok si zařadím
do kategorie velmi perných, které
se z mé mysli jen tak nevymažou.
První půlrok byl opravdu velmi
těžký. Přišla celá řada věcí mě do
té doby zcela neznámých a bylo
pro mě velmi těžké orientovat se
v některých souvislostech. Snažil
jsem se ale řešit vzniklé situace
především lidsky a vstřícně.
Jiří Vaňourek
starosta

Kulturně sportovní centrum

Pro mnohé občany téma velmi diskutované a mě velmi připomínané.
Ještě v době minulého zastupitelstva byla odsouhlasena oprava
Malesické hospůdky. Oprava měla být ve výši cca 10 milionů korun,
přičemž původní zdi sálu a celé hospody by zůstaly zachovány. Věnoval
jsem opravdu velké úsilí na to, aby byl celý projekt zastaven. Přišlo
mi totiž zcela nesmyslné takto starou stavbu opravovat. Současně byla
zpracována i studie nového stánku, která už Vám byla představena.
Problémy, které se stavbou souvisejí, jsou spíše legislativního
charakteru. Pravděpodobně bude nutné nechat vypracovat tzv.EIA,
tedy posouzení vlivu stavby na životní prostředí. To samozřejmě
celou akci zpozdí. Znovu opakuji, že současné problémy nejsou
ekonomického rázu, ale legislativního. Veřejnost byla s problematikou
této stavby obeznámena na listopadovém jednání zastupitelstva.

Přijďte zpívat Jak vypadá situace se školkou
Informoval jsem Vás, že se objevily určité problémy. Budova školky
Vánoční koledy je dlouhodobě pronajatá. Ihned po zvolení starostou jsem dané

Srdečně Vás všechny zvu
24.prosince v 17 hodin k
soše sv. Jana Nepomuckého
na zpívání vánočních koled.
Svíčky či betlémské světlo
vezměte s sebou. Texty koled
dostanete na místě. Nebojte se,
že přijdete o štědrovečerní večeři.

firmě dal výpověď. Bohužel smlouva, která byla podepsaná již před
více než 10 lety má dvouletou výpovědní lhůtu. Problém je také v
tom, že v sousedních Radčicích je zcela nová školka, která není plně
obsazena. Její výstavba přišla na zhruba 22 milionů korun a je spádová
pro Malesice. Já už mám s budovou školky určité plány, které chci
představit začátkem příštího roku. Ale již v lednu bych chtěl v zasedací
místnosti obvodní radnice vybudovat klub pro maminky s dětmi.
Jakmile bude vše připravené dozvíte se podrobnosti z vývěsek a letáčku.

Řidiči respektujte značení v obci
Tuto věc zmiňuji na základě velké
lidské tragédie, která se udála před
několika dny a má souvislost s naší
obcí. Prosím Vás, všechny řidiče,
dodržujte dopravní předpisy. Zvláště
jde o rychlost při průjezdu obcí. Zatím
nemáme vybudovaný přechod pro
chodce a komunikaci přechází velké
množství lidí, dětí, ale i maminek
s kočárky. Navíc v horní části
Chotíkovské ulice nejsou chodníky
a chodci jsou zde velmi ohroženi.

Historické

Také v některých částech Malesic
není přednost označena dopravními
značkami a řidiči na pravidlo pravé
ruky úplně zapomínají. I když se tam
nejezdí příliš rychle, ohroženi jsou
především cyklisté. Nejkritičtější je
křížení ulic Ke Kostelu a K Rybníku.
Také při výjezdu z ulice Ke Kostelu
na Chotíkov je značka konec obytné
zóny, která nahrazuje „Dej přednost
v jízdě“. Mám pocit, že ne všichni
řidiči to znají a hlavně respektují.

okénko

Již víme, že první zmínka o Malesicích
je z roku 1239. Zakladatelem Malesic
byl Zdeslav, syn Ratmírův. Některý
z dalších majitelů Malesic, snad
nejmladší syn Děpolta ze Zbiroha,
postavil nedaleko hrad Kyjov, k
němuž Malesice patřily. Psal se rok
1297. Roku 1365 se Kyjovský statek
dostal do vlastnictví kladrubského

Malesic

kláštera. Není známo, dokdy
Kladrubští statek drželi a zda hrad
udržovali. Není vyloučeno, že se
stal obětí v době husitských bojů.
Stejně jako jiné církevní statky
zabral zřejmě i Malesice některý
z bohatých plzeňských měšťanů.
		

Pokračování příště.

Věřím, že zprávy, které jsem Vám sdělil pro Vás budou
zajímavé a že se budete podílet na změnách v obci Malesice.
Všem občanům přeji do nového roku především zdraví, štěstí a
lásku a co nejvíce pohody a radosti za života.
S pozdravem
Mgr.Jiří Vaňourek, starosta

Změny, které
proběhly v roce 2007
První změnou, která je znatelná
je tento zpravodaj a to, že spolu
můžeme komunikovat.
Investiční akce v obci:
• Oprava mostu v ulici U
Potoka
• Nový zpomalovací práh v ulici
Ke Mži
• Nová střecha domu č.p. 40
• Nový
povrch
v
ulici
Borovicová
• Nová informační tabule u nové
nástupní zastávky MHD.
• A v neposlední řadě nová
vánoční výzdoba obce.

Jak věci pokračují

V září byla představena projektová
dokumentace na kanalizaci Malesic.
To je zatím běh na delší vzdálenost
a celá akce bude velmi finančně
nákladná. Věřím, že to během
volebního
období
zvládneme.
Na říjnovém zastupitelstvu jsem
představil návrh víceúčelového hřiště,
které by mělo příští rok vyrůst v
zadní části parku. Pokud máte zájem
vědět jak má sportoviště vypadat,
můžete přijít na obvodní radnici,
kde je dokumentace k nahlédnutí. V
lednu budeme mít na hřiště stavební
povolení. Celková investice je více
než 4 miliony korun. V současné
době řešíme vlastnické vztahy a
právní zajištění celého projektu.

Místo pro Vaše připomínky a názory
odstřihněte a vhoďte do schránky na ÚMO9 (nemusíte podepisovat)

