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Vážení občané,
obracím se na Vás 
letos podruhé. 
Tentokráte v době 
prázdnin. Doufám, 
že vysvědčení 
dopadlo pro 
děti i rodiče na 

výbornou. Tam, kde to nebylo úplně 
v pořádku, je třeba doufat, že příště to 
bude lepší a hledat na všem pozitivní 
věci. Hlavním tématem prázdninové 
Devítky, tak jako v minulém roce, 
je bezpečnost. I přes instalaci 
radarů upozorňujících řidiče na 
rychlost, kterou jedou, stále si řada 
z nich s dodržováním předepsané 
„padesátky“ nedělá hlavu. Najdou 
se i přísloveční závodníci, kteří se 
Malesicemi přímo řítí. Právě na 
ně důrazně apeluji, aby si rychlost 
svých vozidel vyzkoušeli raději na 
nějakém uzavřeném okruhu. Také 
připomínám, že v obytných zónách 
je rychlost omezena na 20 kilometrů 
v hodině a platí tu přednost zprava. 
Především v době prázdnin je třeba 
počítat s větším pohybem cyklistů 
a dětí v ulicích a okolí silnic. 
Dětem přeji, aby si prázdniny co 
nejvíce užili a Vám ostatním příjemně 
strávenou dovolenou. 

Jiří Vaňourek
starosta

Zahájení úprav mateřské školy se blíží
Možná už jste si všimli, že fi rma, která 
měla v nájmu objekt bývalé školky, 

postupně odvážela stroje a budovu 
již opustila. V současné době se 
dokončuje projektová dokumentace 
ke stavebnímu povolení. Hned poté 
vybereme fi rmu a přes zimu se bude 
objekt upravovat. Provoz mateřské 
školy chceme zahájit 1. září 2010. 
V blízké době se bude také pracovat 
na úpravách zahrady. Kromě úprav 
a výsadby nové zeleně musíme 
vyměnit herní prvky, které již nesplňují 
požadavky na bezpečnost dětí.

Termíny jednání Zastupitelstva
obvodu v roce 2009

24.9. 29.10. 26.11. 17.12.

Sportovní areál už funguje naplno
Po zhruba měsíčním zkušebním 
provozu začal plynule ostrý provoz 
nového sportovního areálu. Během 
zkušební doby jsme odhalili některé 
drobné nedostatky, které budeme 
postupně odstraňovat. Jde například 

o obalení držáku na koš, umístění 
dětského koše, instalaci stojanů 
na jízdní kola, odvodnění okolí 
streetbalového hřiště a podobně. 
Areál má na starosti správce pan Šlajs. 
Kontaktní telefon na něj je 724 733 520

Kontejnery na separ najdete jinde
Kontejnery na separovaný odpad 
jsme nechali nově přesunout 
z místa u konečné stanice autobusů 
MHD před most do ulice Ke Mži. 
Vedli nás k tomu hned dva důvody. 
Jednak estetické hledisko, protože 
nádoby, leckdy obložené dalším 
odpadem, nevypadaly nijak vábně.  
A také to, že do kontejnerů dávali 
odpad i lidé, kteří nejsou z Malesic.

Opět připomínám kontakt na hlídku 
Městské policie Plzeň, která má na 
starosti Křimice a Malesice. Prosím, 
poznamenejte si nebo si uložte do 
mobilních telefonů číslo 721 096 266. 
Je to kontakt na hlídku, která je vždy 
v terénu. Naučte se prosím toto číslo 
používat. 



Letní osvěžení 
nabízí opravené 

koupaliště 
V horkých letních dnech můžete 
v Malesicích najít osvěžení nejen 
u řeky, ale i u nově opravené 
požární nádrže. Ta díky úpravám 
dna a vyčištění slouží také jako 
koupaliště. Náklady na úpravy ve 
výši zhruba 1 milion korun hradila 
Správa veřejného statku města Plzně. 
V letní sezóně samozřejmě zajistíme 
pravidelné sekání trávníků a údržbu 
laviček.

Kulturní zařízení začneme stavět ještě letos
Mnozí z Vás již přestali věřit, že nové 
restaurační a hlavně společenské 
zařízení budeme schopni postavit. 
V době celosvětové ekonomické krize 
se nám ale podařilo projekt prosadit. 
Výstavba začne ještě v letošním roce. 
Myslím, že v roce, kdy Malesice 
oslaví 770 let od svého založení, je 
to hezký dárek od města Plzně.

Přijde si užít trochu legrace a ještě lépe 
se rovnou přidejte. Sestavte vlastní 
plavidlo a v sobotu 22. srpna 2009 
vyražte na plavbu v dalším ročníku 
Neckyády. Start bude ve 14 hodin od 
malesického jezu. Bližší informace 
Vám sdělí porybný pan Pajer, nebo se 
je dozvíte přímo na obvodním úřadě. 
Neckyádu pořádají rybářský svaz 
Křimice a Úřady městských obvodů 
Křimice a Malesice.

Neckyáda bude v srpnu

Historická publikace o Malesicích
V letošním roce, kdy si připomeneme 
770 let od založení obce, bychom 
rádi vydali publikaci mapující 
historii Malesic. Měla by mít formát 
malého sešitu se zhruba šedesáti 
stranami textu a asi dvaceti stranami 
fotografi í. Chtěl bych touto cestou 
požádat všechny fi rmy, popřípadě 

podnikatele, kteří mají určitý vztah 
k Malesicím, zda by byli ochotní 
jakoukoliv formou přispět na vydání 
této historické brožury. Můžeme jim 
za jejich podporu nabídnout určité 
reklamní místo a také poděkování 
v knize.

Dětský den se v Malesicích opět vydařil

Do schránek jste dostali letáčky od 
fi rmy AVE s informací o možnosti 
využít sběrný dvůr na Lochotíně. 
Dvůr na malesickém ůřadě neslouží 
jako sběrný dvůr! Dvakrát do roka 

bude probíhat svoz nebezpečného 
odpadu, kdy bude možné dát věci na 
dvůr úřadu cca 1 týden před svozem. 
O tom Vás budu včas informovat.

Využijte sběrný dvůr na Lochotíně

Magistrát města Plzně – Odbor sociálních služeb
oznamuje

Dětská lékařská služba
první pomoci

nonstop od 1. července 2009
poskytována výhradně
v Nemocnici U Sv. Jiří

Staniční ul. 74, Plzeň – Doubravka
(vjezd do areálu z Opavské ul.)

Dostupnost:
trolejbus č. 10 a 16 (zastávka Těšínská)

autobus č. 30 (zastávka Ul. Družby)
Provozní doba: 17:00 – 07:00

So, Ne, svátky: nepřetržitě
Tel: 377 262 970, 377 263 965, 377 266 647

Však já si ohlídám, jak plníte ty 
vaše volební sliby. 


