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Vážení občané,
obracím se na
Vás opět zhruba
po čtvrt roce.
Je krátce po
víkendovém
řádění
orkánu
Emma.
Jsem
rád, že náš obvod prošel celkem
úspěšně. Výjimkou byly výpadky
elektrické energie. To ale k řádění
přírodních živlů patří. Nedošlo k
výraznému poškození majetku a
ani ohrožení na životech občanů.
Zároveň bych se Vám chtěl omluvit
za ne zrovna čisté prostředí v
obci zpočátku roku. Situace
byla způsobena dlouhodobým
onemocněním pracovníka, který
úklidové práce vykonává. Snažili
jsme se alespoň nárazově největší
nepořádek odstranit. V současné
době jednáme s úřadem práce
o nabídce práce pro dalšího
pracovníka.
Jiří Vaňourek
starosta

Zapojte se do
přípravy Devítky i Vy
Náš malesický zpravodaj Devítka
má za sebou rok existence. Svůj
první cíl nastartovat nový způsob
informování občanů jsem splnil.
Letos chci do tvorby Devítky
zapojit zastupitele, zaměstnance
obvodní radnice a také Vás občany Malesic. Napište co Vás
trápí, co Vás potěšilo nebo co
Vás zajímá. Podělte se s ostatními
o své názory. Příspěvky můžete
zasílat na adresu vanourek@plzen.
eu nebo vhodit do schránky nově
umístěné na plotě obvodního úřadu,
která je neomezeně přístupná.

Mateřské centrum a vítání občánků

Dalším počinem, který jsem připravoval během zimního období, bude
otevření Mateřského centra v prostorách zasedací místnosti. Název
ještě není konečný, možná to bude Klub maminek, Dětský koutek atd.
Dětský koutek bude sloužit dětem do 4 let. Bližší informace dostanou
přímo rodiny, kterých se to týká. Plánuji také na konec března schůzku
rodičů, abychom si ujasnili pravidla existence centra. Předběžný termín
schůzky je neděle 30.3. od 17 hodin v zasedací místnosti ÚMO9. Tímto
Vás také žádám, pokud máte doma hračky, které byste mohli věnovat do
centra, můžete je přinést na úřad. Na 25.3. plánuji historicky první Vítání
občánků. Opět rodiny, kterých se to bude týkat, dostanou pozvánku.

Práce na víceúčelovém sále pokračují
Jistě Vás zajímají poslední zprávy, které se týkají výstavby nového sálu.
Přípravu stavby provázejí drobné problémy. Byla provedena čerpací
zkouška studny, která má stavbu zásobovat vodou. Je dostatečně silná,
bohužel rozbor vody odhalil nedostatky. Proto bylo provedeno čištění
studny a bude následovat další rozbor, zhruba po dvou měsících. Menší
problémy jsou i majetkové. Část pozemku pod bývalou stavbou byla
ve vlastnictví státu. Ten dnes například podmiňuje prodej veřejnou
prospěšností celé stavby a cenu za odprodej pozemku zatím nastavil
nezvykle vysoko. Projekt řešíme také s památkáři a architekty města.
Na základě jejich připomínek s největší pravděpodobností ještě
dojde k drobným změnám a úpravám projektu. Stále ale nejsme
ve výraznějším skluzu a letos na podzim bychom mohli získat
stavební povolení. Poté bude následovat veřejná soutěž, protože se
jedná o dílo, jehož cena výrazně převyšuje částku 6 milionů korun.

Zpívání vánočních koled mělo úspěch
V současné době se pomalu blíží
první jarní dny, ale já si ještě dovolím
vzpomenout na poslední dny minulého
roku. Přímo na Štědrý den jsme se
sešli o sochy sv. J. Nepomuckého,
kde jsme si před štědrovečerní večeří

zazpívali nejznámější koledy. Tímto
všem účastníkům akce děkuji za
účast a velmi mě překvapil i počet
zpívajících. Na to, že se jednalo
o první pokus, tak si myslím, že
jsme dali základ nové tradici.

Rychlá jízda se řidičům vymstila
V minulém čísle jsem upozorňoval
na nebezpečí rychlé jízdy v obci.
Den před Silvestrem došlo k vážné
dopravní nehodě se zraněním a o
několik dní později k další nehodě
a to přímo v místě, na které jsem
upozorňoval. Výjezd z ulice Ke
Kostelu na Chotíkovskou ulici naproti

hřbitovu. Tato nehoda se obešla bez
zranění. S blížícími se jarními dny
přibudou na silnicích i cyklisté a
situace se ještě ztíží. Proto se budu
snažit dojednat s Městskou policií
časté měření rychlost na vytipovaných
úsecích. Na příjezdech do obce se
jezdí velmi rychle.

Zima silnicím
neprospěla
Ujišťuji Vás, že vím jak žalostný
je stav silnic v Malesicích. Po
zimě jsou plné výtluků a nejvíce
je ničí těžká technika, která obcí
projíždí. Budu se snažit jednat s
kompetentními orgány a institucemi
o neprodlených opravách, ale
výsledek předem nemohu zaručit.

Dejte svého psa včas
očipovat!
Tuto povinnost ukládá
Vyhláška o povinnostech
chovatelů psů.
V Malesicích čipování psů
proběhne přímo na úřadě
ÚMO 9 a to v sobotu
22.3. od 14 do 15 hodin.

Závěrem .........

Tentokrát jsem opět vynechal
historické okénko, ale formát
zpravodaje je omezený, takže až
příště.
Počátkem
dubna
bude
Zastupitelstvo
města
Plzně
rozhodovat
o
přebytku
z
hospodaření za rok 2007. Máme
zažádáno o peníze na dětské a
víceúčelové hřiště. Takže držte
palce!
Místo pro Vaše připomínky a názory
odstřihněte a vhoďte do schránky na ÚMO9 (nemusíte podepisovat)

