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Vážení občané,
v končícím letošním
„osmičkovém“
roce se potkáváme
naposledy. Tento
rok, já osobně,
nepovažuji
za
příliš povedený, ale
každý z nás má na danou situaci asi
jiný pohled a jiný názor. Z hlediska
obce se určité věci podařily, ale jsou
i takové, jejichž splnění na nás stále
čeká a pevně věřím, že se ho brzy
dočkáme. Do nového roku 2009 přeji
Vám všem hlavně mnoho zdraví, štěstí
a osobních i pracovních úspěchů.
Jiří Vaňourek
starosta

Zpívání vánočních
koled

Srdečně Vás zvu na zpívání
vánočních koled k soše sv. Jana
Nepomuckého na Štědrý den od 17
hodin. Texty koled najdete v tomto
zpravodaji a také na internetových
stránkách obvodu na adrese http://
umo9.plzen.eu/cz/home/index.
html, kde máte možnost dozvědět
se i zajímavé informace z Malesic.

Jak se rodí moderní kulturní zařízení
Mou povinností je informovat Vás
o stavu připravenosti „hospody“.
Vím, že lidé často zapomínají a někdy
i rádi zapomínají. Proto jsem pro Vás
připravil základní data z historie naší
„Malesické hospůdky“. Rekonstrukce
místní hospody byla připravena
již v minulém zastupitelstvu. Tato
rekonstrukce v ceně cca 11 milionů
Kč se týkala opravy krovu, přístavby
zázemí a sociálních zařízení a vůbec
neřešila rekonstrukci restaurace
a dispozičně by zůstal malý sál,
o jehož využití bychom mohli hodně
diskutovat. Pro připomenutí viz foto

- tzv. malá EIA (posouzení vlivu
stavby na životní prostředí) 13
týdnů (uvádím týdny schvalování
dotčenými orgány za podmínek, že
nebude vznesena námitka), DUR

- takto by vypadal zrekonstruovaný
objekt, zůstala by i původní okna.
V den ustavujícího zastupitelstva
město
podepsalo
smlouvu
o rekonstrukci objektu. Nám trvalo
cca půl roku, abychom zrušily
smlouvy a na základě rozhodnutí
statiků celou stavbu odstranily –
v květnu 2007. Začalo projektování
nové stavby, nejdříve studie - ta byla
hotová v červenci 2007. Dále uvádím

vč ČOV(dokumentace k územnímu
rozhodnutí včetně čistírny odpadních
vod) 19 týdnů, vodoprávní řízení 7
týdnů, stavební povolení 11 týdnů,
prováděcí dokumentace 9 týdnů.
Sečteno a podtrženo - 59 týdnů, což
je 1 rok a 1 měsíc. Navíc jsme cca 6
týdnů ztratili diskuzí s Památkovým
odborem a Útvarem koncepce rozvoje
města o vzhledu stavby. Zastupitelé
obvodu vybírali z cca 30 vizuálních
podob a snažili se i z ekonomického
hlediska prosazovat ty nejlepší
varianty. Problém nám vyvstal také
pozemkový. Při rekonstrukci objektu
by nebylo nutné řešit pozemky pod
budovou. Při nové výstavbě bylo
třeba stavět na pozemcích města
a pozemek pod stavbou byl státu a bylo
nutné ho odkoupit. Plzeň zažádala
o odkoupení již v roce 2004 v ceně
cca 270 000 Kč, ale stát je poněkud
pomalejší a dnes již požadoval téměř
800 000 Kč. To je jen stručný výčet
toho, co jsme museli absolvovat. A co

kroky, které bylo třeba provést, aby
se nová stavba vůbec mohla narodit

nás ještě čeká? Soutěž na zhotovitele
stavby a vlastní stavba může začít.

Hřiště už slouží dětem

Od Mikulášské nadílky je v provozu
dětské hřiště. Zatím se jedná o
provizorní užívání. Je součástí celého

areálu, který bude dobudován na jaře
příštího roku. Klimatické podmínky
nedovolily položení koberců umělé
trávy pro sportoviště. Na jaře budou
také provedeny parkové a zahradnické
úpravy celého areálu. Protože je
dětské hřiště již schopno provozu

jako samostatná jednotka, nepřišlo
mi vhodné, aby v případě hezkého
počasí v zimním měsících byl celý
areál zavřený a děti by hřiště nemohly
využívat. Slavnostní otevření celého
areálu chystáme na jaro 2009. Provozní

řád pro dětské hřiště je vyvěšený na
plotě parku a můžete si ho přečíst i na
stránkách obvodu.

Nesem vám noviny
Nesem vám noviny, poslouchjete,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
/:Slyšte je pilně a neomylně:/,
rozjímejte.
Synáčka zrodila čistá Panna,
v jesličky vložila Krista Pána.
/: Jej ovinula a zavinula :/
plenčičkama.
K němuž to andělé z nebe přišli,
i také pastýři se sešli.
/: Jeho vítali, jeho chválili, :/ dary
nesli.
Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný,
který ses narodil z čisté Panny,
/: pohlédni na nás a přijmi od nás :/
tyto dary.
/: pohlédni na nás a přijmi od nás :/
tyto dary.

Štědrej večer nastal
1. Štědrej večer nastal,
štědrej večer nastal,
koledy přichystal,
koledy přichystal.
2. Panímámo vstaňte,
panímámo vstaňte,
koledu nám dejte,
koledu nám dejte.
3. Panímáma vstala,
panímáma vstala,
koledu nám dala,
koledu nám dala,
panímáma vstala,
koledu nám dala,
koledu nám dala.

Půjdem spolu do Betléma
1. Půjdem spolu do Betléma,
dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbat.
2. Začni, Kubo, na ty dudy:
dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbat.
3. A ty, Janku, na píšťalku:
dudli, tudli, dudli dá!
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbat.
4. A ty Mikši, na housličky:
hudli, tydli, hudli dá!
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbat.
5. A ty, Vávro, na tu basu:
brum, brum, brum, brum, bruma dá!
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku!
Já tě budu kolíbat.

Narodil se Kristus Pán
Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet nám, radujme
se.
Ref:
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.
Jenž prorokován jest, veselme se,
ten na svět poslán jest, radujme se.
Z života ...
Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzít Bůh na sebe, radujme se.
Z života ...
Goliáš obloupen, veselme se,
člověk jest vykoupen, radujme se.
Z života ...

Kvalita tisku Devítky
Vím, že někteří právem mohou poukazovat na nepříliš kvalitní tisk našeho zpravodaje. Problém je však čistě
ekonomického rázu. Při malém počtu výtisků, cca 280, se dostáváme k poměrně vysoké částce za 1výtisk
a tak tisknu, kde se dá. Důležité jsou informace, které prostřednictvím Devítky dostáváte. Nechci zatěžovat
rozpočet obce. Kdybyste věděli o laciném tiskaři (nebo sponzorovi), budu rád za informaci.
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

