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Vážení občané,
prázdniny školáků
jsou
za
námi
a také léto pomalu
končí. Mě osobně
poněkud mrzelo,
že se obvodem
spolupořádané
Neckyády nezúčastnila ani jedna
malesická posádka. Pro příští ročník
vymýšlím plavidlo, na kterém se
na řeku vydám já sám. Letní klid
v Malesicích vystřídá poměrně čilý
stavební ruch. Ještě na podzim začne
výstavba nové malesické hospůdky
s kulturním sálem. V přípravě je
také zřízení nového přechodu pro
chodce u výstupní zastávky městské
hromadné dopravy. Na naší návsi je
v plném prudu oprava sochy sv. Jana
Nepomuckého, o které se můžete
dozvědět více právě v tomto čísle
Devítky. V minulosti jsme slibovali
nové aktivity v našem rodinném
centru. Nabídku najdete na druhé
straně.
Doufám, že Vás osloví
a oživí tak život v našem obvodě.
Jiří Vaňourek
starosta
Dovoluji si Vás pozvat na 115.
výročí posvěcení kaple Nanebevzetí
Panny Marie v Kyjově
v neděli 13. září 2009 v 15 hodin.
Při této příležitosti bude kaple
znovu vysvěcena po opravě
a rovněž poděkuji všem, kteří se na
opravě podíleli.
Mons. Emil Soukup
arciděkan

Termíny jednání Zastupitelstva
obvodu v roce 2009
24.9. 29.10. 26.11. 17.12.

Patron Malesic se zaskví v plné kráse
V letošním roce Malesice slaví 770
let od svého založení. Mám radost, že
se právě v roce tohoto významného
výročí podařilo zajistit rekonstrukci
sochy svatého Jana Nepomuckého
na návsi. Práce již probíhají, ale
s ohledem na jejich větší rozsah než
se plánovalo, skončí až v příštím
roce. Náklady ve výši zhruba 600
tisíc korun hradí město Plzeň. Po

dokončení oprav samotné sochy
budou pokáceny čtyři stromy, které ji
v současné době obklopují. Posudky
dvou nezávislých odborných firem
totiž prokázaly, že jejich stav je
havarijní a ohrožují své okolí. Nová
zeleň bude kolem sochy svatého Jana
Nepomuckého vysazena později
a to v rámci připravované celkové
rekonstrukce
malesické
návsi.

Skládka je jen na rostlinný odpad
V poslední době se stále častěji
stává, že se na skládce u hřbitova
objevuje odpad, který tam rozhodně
nepatří. Jde především
o stavební suť, plasty
a starý nábytek. Důrazně
upozorňuji, že skládka je
určená jen pro rostlinný
odpad, například větvě,
trávu, listí a podobně. Je
nezbytné tato pravidla
respektovat, jinak bude
skládka
brzo
plná.
Navíc
za
ukládání
jiných druhů odpadů
hrozí sankce a mohlo
by dojít i k uzavření

skládky. Také upozorňuji, že obvodní
radnice nebude tolerovat černé
skládky, které se občas objevují.

Přijďte se naučit břišní tance
Oblíbená pohybová aktivita určená
pro všechny věkové i váhové
kategorie, velmi pozitivně působící
na psychickou i fyzickou stránku
ženy. Pokud máte zájem získat bližší
informace o možnosti tančit pod
vedením zkušené lektorky, přijďte

na ukázkovou hodinu v pondělí 14.
9. 2009 v 18 hodin do Rodinného
centra v budově obvodní radnice
v Malesicích.
Jsou vítány všechny ženy bez rozdílu
věku. Informace na místě nebo na
panyrkova@email.cz

Naši úspěšní hasiči chystají závody
Malesický
sbor
dobrovolných
hasičů letos slaví 110 let od svého
vzniku. Oslava tohoto
výročí spojená se závody
v požárním útoku proběhne
v sobotu 19. září od 11 hodin
na hřišti Sokola. Určitě
nejenom já budu našim
hasičům držet palce. Věřím,
že se jim podaří navázat na
nedávných úspěch, kdy na
závodech v Trnové obsadili
vynikající
třetí
místo.
Hasiči během závodů také
představí svoji techniku,
včetně nového technického

vozidla Avia, které získali od
hasičů z plzeňské Bílé hory.

Angličtina pro děti
i dospělé v Malesicích

Vážení spoluobčané,
možná, že tímto letákem někoho překvapím, možná to někteří z Vás
budete považovat za nesmysl, ale množí se stížnosti na chování
některých chovatelů psích miláčků. Proto jsem sepsal 10 základních
bodů, které když budeme všichni dodržovat, neměla by přijít již
žádná stížnost. Více informací a rad můžete čerpat i na
www.pejskar.cz
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Těm z Vás, pro které jsou tyto body samozřejmostí děkuji. Těm, kteří
některé neplní radím, aby se polepšili. Čistá a klidná obec je vizitkou nás
všech.
Jiří Vaňourek, starosta ÚMO 9



Jak jsme slíbili v červnu, budou
v Rodinném centru Malesice probíhat
kurzy angličtiny.
V pondělí 14. 9. 2009 od 19.15 hodin
se uskuteční ukázkové lekce dvou
lektorů – Češky a rodilého mluvčího.
Úroveň znalostí je od „věčného“
začátečníka až po konverzaci.
Na základě ukázkových hodin si
sami vyberete přístup a styl, který
Vám vyhovuje. Zápis proběhne
bezprostředně po skončení lekcí
a současně budou upřesněny veškeré
organizační náležitosti. Výběr dne
v týdnu, stanovení času a rozsahu
lekcí, jejich frekvence a podobně,
budou přizpůsobeny tak, aby čas
vyhovoval jak zaměstnaným, tak
maminkám na mateřské dovolené.
Cena Vás jistě překvapí.
Ukázkové lekce jakož i výuka budou
probíhat v Rodinném centru, které
najdete v budově obvodního úřadu
v Chotíkovské ulici.
Přijít může každý, kdo se chce něco
naučit. Přihlášení na ukázkovou lekci
není potřeba. Bližší informace: Irena
Macháčková, irenamm@seznam.cz,
608461194
Angličtina pro děti 4-6 let
Je možnost zorganizovat v Malesicích
kurz angličtiny také pro tuto věkovou
kategorii. Rodiče, kteří máte zájem
o výuku svých dětí, dostavte se 14.
9. 2009 ve 20 hodin do Rodinného
centra Malesice. Bližší informace:
Irena
Macháčková,
irenamm@
seznam.cz, 608461194

