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Vážení občané,
obracím se na
Vás v období
těsně
před
prázdninami.
Čeká Vás čas
dovolených,
odpočinku
a zábavy. Před blížícími se
prázdninami poučte své děti o
bezpečnosti a to nejen při pohybu
na silnici, jízdě na kole, ale i
například při koupání a podobně.
Hraní s míčem na malesické návsi
bezpečnosti nepřidá. Snad již na
podzim se situace změní a budeme
mít hřiště a dětské hřiště. Na
druhou stranu apeluji především
na řidiče, snižte rychlost a
dodržujte předpisy. Abychom se po
prázdninách mohli sejít všichni,
být odpočatí a mít co nejvíce
skvělých zážitků. To také bylo
důvodem opravy zpomalovacích
prahů, které na podzim budou
přebudovány v pevné. Dnes již
zvažuji, že brzy budeme nuceni
změnit formát zpravodaje, protože
zpráv a příspěvků je mnoho a
do budoucna samozřejmě chci
pokračovat i v historickém okénku.
Zvlášť z důvodu, že příští rok
oslavíme 770 let obce Malesice.
Jiří Vaňourek
starosta

Inzerce

Hledám šikovného člověka, který bude
aktualizovat nové webové stránky
obvodu. Vhodné pro studenta. Nebojte
se, budete zaučeni pro tuto činnost.
Také hledám člověka, který by
měl spolupracovat s kronikářem
a podílet se na vedení obecní
kroniky. Bližší informace přímo
u starosty na obvodní radnici.

Strážníci dohlédnou na bezpečnost

Významný krokem ke zvýšení
bezpečnosti v Malesicích je
plánované otevření nové služebny
městské policie v Křimicích.
Strážníci budou mít kromě Křimic
na starosti také Radčice a Malesice.
V těchto obvodech se budou

pravidelně pohybovat cyklohlídky
a v nočních hodinách budou mít
strážníci k dispozici služební
vozidlo.
Slavnostní
otevření
křimické
služebny
městské
policie proběhne 1. července.

Trápí nás pořádek v obci?
Jarní úklid máme za sebou, někteří
z Vás se přičinili více, někteří méně.
Všechny z nás by však mělo zajímat,
jak správně nakládat s odpadem,
abychom měli nejen pěkné a zdravé
prostředí v obci, ale abychom se
také chovali šetrně k přírodě. Po
obci jsou rozmístěny kontejnery
na třídění odpadu – žluté na plasty,
zelené na sklo a modré na papír.
Tříděním lze dosáhnout i úspory
peněz placených za nakládání
s odpady z obecního rozpočtu.
Čím větší množství odpadů je v
obci vytříděno, tím více peněz
obec obdrží a tak zaplatí méně
za odvoz a uložení komunálního
odpadu na skládku. Každý z nás

svým chováním přímo ovlivňuje
další „život“ odpadu – pokud ho
správně roztřídíte, umožní se tak
jeho recyklace a znovupoužití.
Pokud ho vyhodíte do popelnice,
odpad se uloží na skládku nebo
se jinak zlikviduje bez dalšího
využití. Rozmístění a následný
svoz kontejnerů na tříděný odpad
spadají do kompetence obce,
proto směřujte svoje připomínky,
případně stížnosti na malý počet
či přeplněnost kontejnerů na
obvodní úřad. V obci máme také
místo na odkládání směsného
odpadu. Na dvoře úřadu je
umístěn velkoobjemový kontejner,
pokračování na str. 2

I letos jsme oslavili Den dětí
Již tradičně proběhl Dětský den na hřišti Sokola Malesice. Poděkování
patří všem složkám, které se na organizaci podílely.
V srpnu proběhne již tradiční Neckyáda. Máte tedy skoro dva měsíce na
to, abyste si vytvořili nějaké netradiční plavidlo a mohli se tak zapojit do
akce plné legrace.

Trápí nás pořádek v obci?
pokračování ze str. 1

do kterého lze ukládat směsný
odpad, pokud se nejedná o odpad
nebezpečný, nebo o odpad, se
kterým se musí nakládat zvláštním
způsobem - například zbytky
léčiv. Svoz nebezpečného odpadu
je prováděn dvakrát ročně ve
vyhlášeném termínu. Kromě toho
je v obci místo určené na odložení
bioodpadu – tj. zejména odpadu ze
zahrady, tato skládka je u hřbitova.
Tuto informaci považujte jako
výzvu všem občanům, a to hlavně

Cyklistické závody
V úterý 10. června se v Kyjovském
lese a v části Malesic jel 3. závod
Plzeňských cyklistických časovek.
Na zajištění závodů se podílel i Sbor
dobrovolných hasičů Malesice.
Hasičům děkuji za pomoc.

z důvodu šetrného chování k
životnímu prostředí, ale i z důvodu
kulturního a estetického, neboť
určitě všichni chceme žít v pěkně
upraveném a zdravém prostředí
a nechodit kolem odpadků a
tlejícího odpadu ze zahrad, který
obzvláště v létě zapáchá. Věřím,
že svým chováním a správným
přístupem k tomuto ožehavému
problému přispějete ke krásnému
a zdravému vzhledu obce.
Jaroslava Čečilová
členka zastupitelstva

Přijďte do
mateřského centra

V budově obvodního úřadu vzniklo
Mateřské centrum. Ve spolupráci s
maminkami se podařilo zvelebit
téměř nepoužívanou zasedací
místnost. Bližší informace o chodu
a pravidla používání centra získáte
přímo na úřadě nebo na obvodních
internetových stránkách. Mateřské
centrum je určeno pro děti
předškolního věku. Podmínkou je
přítomnost rodiče.

Pozor na uzavírku

Komunikace průtahu Radčicemi
je uzavřena pro veškerou
dopravu s výjimkou městské
hromadné dopravy, vozidel
stavby a vozidel pro dopravní
obslužnost – tedy místních s
trvalým bydlištěm v Radčicích,
doprava zboží, hosté a podobně.
Objízdná trasa vede přes
Křimice. Uzavírka pro nákladní
vozidla je platná do konce
října 2008. V červnu je průjezd
zcela uzavřen vždy na víkend 21.- 22. a 28.-29.6. Důvodem
je výstavba prodloužených
kanalizačních
odboček
v
západní části ulice V Radčicích,
od ulice Rolní k průmyslové
zóně. Předpokládané uvolnění
průjezdu po komunikaci (pouze
s omezením nákladní dopravy)
je koncem června 2008.

