1
duben 2009

Vážení občané,
po

dohodě

se

starostou si Vás, milí
spoluobčané, dovoluji
z postu místostarosty
ÚMO
v

9

úvodu

Kulturní zařízení – malesická hospůdka
Informace o postupu ostře sledované
stavby: po vydání stavebního povolení
koncem roku 2008 byl znovu připraven
projekt k výstavbě. Náklady byly

tentokrát
dnešní

„Devítky“ pozdravit
a popřát jarní pohodu a zdraví v tomto roce.
Ačkoliv musíme čelit všichni společně vlivům
hospodářské a ekonomické krize, která
bude mít své dopady i do rozpočtů obcí
v důsledku negativního hospodaření státu,
a v posledních dnech zažíváme i nešťastnou
krizi vládní uprostřed našeho evropského
předsednictví, snažíme se všichni zastupitelé,
za podpory našich partnerů na městské
radnici, a úřadu ÚMO 9 naplnit plány, se
kterými jsme vstupovali do tohoto volebního
období. V tomto roce by mělo být dokončeno
víceúčelové

hřiště,

dokončen

projekt

obnovy mateřské školky a zahájeny práce
na novém kulturním stánku v Malesicích. To
vše samozřejmě kromě jiných drobnějších
projektů, které zde již byly v minulých dvou
letech nebo budou dokončeny a nechci je zde
všechny uvádět.
Otokar Cudlman
místostarosta ÚMO 9

770 let Malesic
V letošním roce oslaví obec Malesice 770
let od založení. To znamená, že Malesice
jsou starší než Plzeň. K tomu výročí jsme
pro Vás připravili informační brožuru
o historii Malesic, doplněnou dobovými
fotografiemi. Jakmile bude brožura
hotová, budute neprodleně informováni.
Tímto děkujeme autorce paní Hálové.

Vítání občánků
28. dubna se v budově obvodního
úřadu ÚMO 9 v Malesicích
uskuteční již 2. vítání občánků.
Rodiče, jichž se tato informace
bude týkat, budou včas informováni.
Vítání proběhne v Rodinném centru.

plánovány na více než 30 milionů korun
bez DPH. Došlo k výraznému zvýšení
oproti posledním kalkulacím, takže
kolegové z Magistrátu města Plzně
nechali znovu přezkoumat
výši nákladů na stavbu.
Tím došlo ke zpoždění
u
vyhlášení
soutěže
na stavebního dodavatele
a
zahájení
výstavby.
V rozpočtu města naše
akce pro rok 2009
zůstává. Práce na uvolnění
prostředků pro stavbu
jsou ze strany ÚMO 9
intenzivní, neboť městské
finance
mohou
být
vzhledem k hospodářské
situaci
omezené.

Příprava kanalizace se komplikuje
Kromě příznivých zpráv je tu jedna
z kategorie katastrofických. Minulý
týden byla předběžně přerušena práce
na projektové dokumentaci pro stavební
povolení na akci kanalizace Malesice.
Důvodem jsou zcela nepřekonatelné
majetkové
poměry
v
trasách
kanalizačních stok. Na některé pozemky

jsou nesouhlasná stanoviska některých
občanů Malesic. Navíc jsou strategické
pozemky zatíženy exekucemi a to je
další zásadní problém. Do vyřešení
exekuční plomby není možné pokračovat
ve stavebním řízení pro stavební povolení.
Více se může dozvědět přímo na základě
dotazů zaslaných na vanourek@plzen.eu

Jarní úklid zahrad má svá pravidla
Všichni jsme jistě přivítali po dlouhé
zimě rychlý nástup jara, se skoro až
letními teplotami. Práce na vlastních
zahrádkách a okolí našich
domů a bytů můžou začít.
Při této příležitosti bychom
rádi spoluobčany znovu
informovali a připomněli
jim
možnost
ukládání
odpadů rostlinného původu
na skládku u hřbitova.
Tam můžete ukládat travní
odpad, případně větve.
Avšak žádný jiný odpad,
který na tuto plochu nepatří.
Nabízí se samozřejmě také
možnost
kompostování
odpadů
na
vlastních
pozemcích.
Prosíme
o dodržení těchto pravidel, jinak bude
skládka brzo plná a není možné tam

uložený odpad dále zpracovávat.
V minulých dnech se v našem obvodu
objevilo několik černých skládek

odpadu, což nebude možné ze strany
obvodního úřadu v budoucnu tolerovat.

V Malesicích nám může být ještě lépe Rodinné centrum

Je to již 6 let, co jsem se i s rodinou
nastěhoval do Malesic a jsem moc rád,
že jsem se takhle rozhodl, jelikož se
pro nás, za tuto poměrně krátkou dobu,
staly Malesice opravdovým domovem.
Především nás zaujala okolní příroda
(lesy, řeka, rybníky) a čistý vzduch.
Je snad snem každého člověka bydlet
v překrásné přírodě a přitom kousek
od centra města. Jediné, co jsem zde
od počátku postrádal bylo bohatší

sportovní a kulturní vyžití. Právě proto
jsem se zde od počátku začal zapojovat
do veřejného života. V současné době jsem
již třetím rokem členem zastupitelstva
a mám dobrý pocit z toho, když vidím,
jak se nám začíná obec zvelebovat.
Letos bude dokončeno víceúčelové
hřiště, je hotový projekt i stavební

povolení na novou hospodu včetně sálu,
v příštím roce se plánuje znovuotevření
mateřské školky a v plánu máme velké
množství dalších projektů, které by měly
zkvalitnit život občanů v Malesicích.
Je tu ale několik věcí, které mi
v Malesicích vadí a které bychom mohli
vlastním přičiněním sami odstranit. Stále
se zde lidé setkávají s povalujícími se
odpadky, výkaly od psů, motorovými
vozidly vyjetými kolejemi v trávnících,
bahnem na silnicích od vozidel
vyjíždějících za staveb atd.! Dalším
negativním jevem je nedodržování
pravidel silničního provozu v obci.
Mně osobně nejvíce vadí nedodržování
předepsané rychlosti v místech, která jsou
označena jako obytná zóna. Řidiči by si
měli uvědomit, že toto dopravní značení
má svůj význam a není zde jen pro
okrasu. Jde přeci o bezpečnost nás všech
a měli bychom takové řidiče upozorňovat
na to, že svým jednáním ohrožují zdraví
a životy nás všech, především dětí.
Věřím tomu, že až se nám povede tyto
neduhy odstranit, stane se bydlení v naší
krásné obci opět o mnoho kvalitnější!
Libor Kohel
zastupitel MO 9 Plzeň –Malesice

Informace pro spoluobčany

V souvislosti s některými dotazy
spoluobčanů Malesic, které jsem
zaregistroval, podávám krátkou informaci
k práci a kontaktu na úřad místostarosty
ÚMO 9. Pro toto volební období jsme si
v zastupitelstvu na počátku naší práce
(s přihlédnutím k plzeňským velikostí
srovnatelným obvodům a finančnímu
zatížení rozpočtu obce a rozdílně
od předešlého zastupitelstva, kde byly
obě pozice uvolněné) dohodli funkci
starosty jako uvolněnou a místostarosty
jako neuvolněnou. Tedy místostarosta
vykonává svoji činnost (až na výjimky
řešené dovolenou atd.) až po své pracovní

době u soukromé pojišťovací společnosti.
Jsem Vám spoluobčanům samozřejmě
v případě dotazů a připomínek kdykoliv
k dispozici na e-mailu Cudlman@plzen.
eu, mobilním telefonu 602 347 162 nebo
kdykoliv k osobnímu setkání po dohodě
v ranních, nebo večerních hodinách
ve všedních dnech a kdykoliv během
sobot a nedělí. V případě potřeby funguje
také naše permanentní dobré spojení se
starostou nebo úřadem ÚMO 9. Budu
se těšit na Vaše kontakty, rád Vám budu
nápomocen při řešení Vašich problémů
nebo u námětů na zlepšení naší práce.

TJ Sokol Malesice Vás rád přivítá
Dne 1. dubna 2009 jsme na výroční schůzi
TJ Sokol uzavřeli rok 2008 s kladným
finančním výsledkem. V rámci TJ působí
v současné době dva oddíly – fotbalový
a turistický. Našim fotbalistům se v roce
2008 na jaře povedlo zachránit soutěž
I. B třídy, v podzimním pokračovaní
soutěže již tak úspěšní nebyli a záchrana
této soutěže pro Malesice bude velmi
obtížná. Turistický oddíl bude v letošním
roce pořádat několik akcí, sledujte,
stejně tak jako v minulosti, vývěsku
u areálu TJ u fotbalového hřiště. Stále

hledáme nové členy TJ. Příležitost mají
děti v náboru do fotbalového oddílu,
u dospělých je možnost funkcionářské
práce nebo organizace turistických
akcí. Doufáme rovněž, že po otevření
víceúčelového hřiště, kde budeme moci
provozovat více druhů sportů, budeme
mít více námětů a zájemců pro další
práci TJ. Případné zájemce rádi uvítáme
a informujeme na naší e-mailové adrese
sokol.malesice@seznam.cz Těšíme se
na spolupráci s Vámi, novými členy TJ.

Malesice Vás zve
k návštěvě

Volná herna
Přijít s Vašimi dětmi můžete v pondělí
a středu od 14 do 17 hodin a v úterý
a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin.
Bodyforming pro ženy
Cvičí se každé úterý a čtvrtek od 20 hodin
pod vedením profesionální cvičitelky.
Sebou si vezměte karimatku, zcela čistou
obuv - cvičí se na koberci, kde si hrají
děti. Cena 30 Kč.
Maškarní karneval
Uskuteční se 22. dubna od 14 hodin.
Karneval je organizován svépomocí.
Chcete-li se svými dětmi přijít, musíte se
zapojit i do příprav programu. Podrobné
informace obdržíte do 14. dubna
na irenamm@seznam.cz
Kurzy anglického jazyka pro širokou
veřejnost
Plánujeme začátek na září 2009.
Zájemci se mohou hlásit do 31. května
na irenamm@seznam.cz V průběhu
června proběhne rozdělení přihlášených
do skupin dle úrovně znalostí. Hledáme
také profesionální lektory včetně,
rodilých mluvčí.
Rodinné centrum najdete v budově
Obecního úřadu. Informace včetně
aktualit najdete již brzy v samostatném
odkazu na webu městského obvodu
http://umo9.plzen.eu/cz/mo_plzen

Břišní tanec
v Malesicích

Oblíbená pohybová aktivita určená pro
všechny věkové i váhové kategorie,
velmi pozitivně působící na psychickou
a fyzickou stránku ženy. Pokud máte
zájem získat bližší informace o možnosti
tančit pod vedením zkušené lektorky zde
v Malesicích, přijďte na informativní
hodinu s ukázkou tance v pondělí 20.
dubna 2009 v 18 hodin do Rodinného
centra v budově Obecního úřadu. Jsou
vítány všechny ženy bez rozdílu věku.
Dotazy na panyrkova@email.cz

Děti změří síly
při Kuličkyádě
Na začátek května chystáme pro
děti 1. ročník Malesické kuličkyády.
Chceme oprášit tradici cvrkání kuliček.
Termín bude včas oznámen. Počkáme
na stálejší počasí a snad se i dočkáme.

