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Vážení občané,
obracím se na
Vás v dalším čísle
našeho čtvrtletníku
a to s řadou
informací, zpráv,
ale i proseb. Mnozí
občané se mě již
ptali, proč Devítka ještě nevyšla, zda
jsem s ní skončil a podobně. Důvod
je prostý. Nechtěl jsem, aby Devítka
vyšla před krajskými volbami, protože
někteří z Vás by mě mohli obvinit,
že nezávislý zpravodaj využívám
k předvolební agitaci. Opravdu to
nemám zapotřebí a tímto vysvětluji
důvod opoždění vydání. Výsledek
voleb všichni znáte, já nemám
potřebu se k němu vyjadřovat přes
tento zpravodaj, ale kdykoli jsem
ochoten k diskuzi prostřednictvím mé
e-mailové adresy vanourek@plzen.
eu a to nejen na toto téma.
Jiří Vaňourek
starosta

Jste spokojení se
strážníky?

Skoro půl roku už funguje služebna
městské policie pro Malesice, Radčice
a Křimice. Občané sousedních obcí si
tento krok pochvalují. Rád bych znal
také názor Vás, obyvatel Malesic. Sdělit
mi ho můžete například na e-mailovou
adresu nebo využít schránku přímo
na úřadě. A v této souvislosti jedna
prosba. Prosím, poznamenejte si
nebo si uložte do mobilních telefonů
číslo 721096266. Je to kontakt
na hlídku, která je vždy v terénu.
Naučte se prosím toto číslo používat.

Odpočinkový areál s hřišti už vyrůstá
Tato informace je pro mě asi největší
radostí. Možná jste si již sami při
procházkách všimli, že v zadní
části parku, na pozemku bývalého
tréninkového hřiště Sokola, vyrůstá
zajímavý areál. Pro ty, kteří nejsou

Celý areál bude volně přístupný
veřejnosti. Tímto vyvracím fámy, které
okolo celého projektu běží. A to že si
areál vybudovali pouze Sokolové pro
sebe. Sokol bude mít vyhrazeno jen
několik hodit týdně pro činnost svých

s tímto projektem seznámeni, uvádím
základní informace. Jedná se o areál
s víceúčelovým hřištěm, hřištěm na
streetball a dětským hřištěm. Vznikne
tak místo pro odpočinek rodičů a děti.
Po obvodu areálu bude cestička pro
kočárky, děti na odrážedlech a chybět
nebudou lavičky. Dětskému hřišti
bude dominovat dřevěný hrad se
skluzavkou, houpačkami a kolotočem.

mužstev. O tom najdete informace
nejen na internetových stránkách
Malesic, popřípadě na letácích ve
schránkách, ale také v provozním
řádu areálu. V současné době řešíme
problémy se správcovstvím areálu
a dokončujeme zmíněný provozní
řád. Celá investice přijde na 5
milionů korun a peníze se podařilo
zajistit mimo rozpočet obvodu.

Jak to vypadá s vodovodem a kanalizací
Toto téma je stále aktuální a v poslední
době o to víc, že jsem se dozvěděl
o problémech občanů s nekvalitní
vodou ve studních a také o úbytku vody.
Podle posledních informací, které ale
není možné brát jako definitivní, by
výstavba vodovodu měla proběhnout
v roce 2010, za pomoci financí
z fondu soudržnosti Evropské unie.

Složitější je situace u kanalizace.
Narážíme na majetkové problémy
– například nesouhlas občanů nebo
exekuce. Zastupitelstvo obvodu
přijalo usnesení, aby výstavba první
i druhé etapy kanalizace byla zařazena
mezi veřejně prospěšné stavby.
Toto rozhodnutí by mohlo pomoci
při řešení případných problémů.

V příštím čísle si přečtete . . . . . . . . .
Čtvrté číslo Devítky vyjde před vánočními svátky. Mimo jiné se dozvíte
aktuální informace o kulturním zařízení a o zpívání vánočních koled.

Co bude dál s malesickou školkou

S koncem letošního roku končí
pronájem budovy mateřské školy.

Na základě výsledků ankety o dalším
využití objektu jsme se rozhodli, že se

pokusíme nekolaudovat celý objekt na
původní účel. Pokud vše půjde podle
plánu, tak do konce roku bychom
měli mít dokumentaci pro stavební
povolení na mateřskou školu bez
kuchyně a místnost, která by sloužila
jako knihovna s bezbariérovým
přístupem. Zahrady chceme upravit
a doplnit novými dětskými prvky.
Naše zastupitelstvo bude v těchto
dnech rozhodovat o tom, zda náklady
ve výši zhruba 3 a půl až 4 miliony
korun zaplatí z vlastního obvodního
rozpočtu.

Neckyáda i rybářské závody měly úspěch

Již 7.ročník Neckyády se uskutečnil v srpnu. Celá řada velmi zajímavých
plavidel zdolala úsek z Malesic do Křimic. Škoda, že občané Malesice se
příliš aktivně nezúčastňují tohoto klání. Ale téměř stovka přihlížejících, včetně
diváků z okolí, svědčí o zájmu o tuto akci. Zájem byl i o rybářské závody. Jak
vidíte na jedné z fotografií, v rybníce u nás žijí „velké“ ryby.

Poslední etapa
výměny občanských
průkazů

V letošním roce probíhá poslední
etapa výměny občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů za
občanské průkazy se strojově
čitelnými údaji (strojově čitelnými
údaji jsou dva řádky písmen,
číslic a znaků na spodním okraji
přední části občanského průkazu).
Povinnost provést výměnu mají
občané, kteří vlastní občanský
průkaz bez strojově čitelných údajů
vydaný do konce roku 2003. Žádost
o vydání nového občanského
průkazu by měli podat nejpozději
do 31.11.2008, neboť platnost
jejich dosavadního občanského
průkazu končí dnem 31.12.2008.
Tato výměna nepodléhá správnímu
poplatku. Žádost mohou občané
podat na oddělení správních
činností Magistrátu města Plzně,
náměstí Republiky 16, v úřední
dny: pondělí a středa od 8.00 do
18.00 hodin, úterý a čtvrtek od 8.00
do 12.00 hodin. Mohou také využít
službu objednání přes internet
na adrese: www.uradbezcekani.
cz, aby se tak vyhnuli případným
delším dobám čekání. Povinnost
vyměnit občanský průkaz se
netýká občanů narozených před
1.1.1936, kteří vlastní občanský
průkaz, ve kterém mají vyznačenou
dobu platnosti ,,bez omezení“
nebo ,,platnost prodloužena bez
omezení“ Tyto průkazy zůstávají
nadále platné. Stejně tak občanské
průkazy se strojově čitelnými údaji
po dobu v nich uvedenou.

Sledujte stránky obvodu, získáte tam řadu zajímavých informací. Starší čísla zpravodaje Devítka si
můžete stáhnout z internetových stránek obvodu http://umo9.plzen.eu/cz/home/index.html
Místo pro Vaše připomínky a názory
odstřihněte a vhoďte do schránky na ÚMO9 (nemusíte podepisovat)

