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Vážení občané,
dnešní Devítka je
o změnách. Tou
první, kterou asi
zaregistrujete,
je
nové foto. Nechci
používat více než
tři roky starou
fotografii a tak Vás uvádět v omyl. Za
tři roky přibylo vrásek, ubylo vlasů,
ale hlavně se ztratil úsměv. Po třech
letech jsem zjistil, že určité věci je
velmi obtížné prosadit a uskutečnit,
i když jsou to věci nutné a potřebné.
Ale velmi často za těmito problémy
stojí neústupné jednání vlastníků
určitých pozemků, kteří se svého
vlastnictví snaží využít na úkor
celé veřejnosti - viz problémy při
projektování vodovodu, kanalizace
atd. Doufám, že se v budoucnu situace
zlepší a alespoň někteří si uvědomí,
že jejich přístup komplikuje pro
většinu obyvatel Malesic významné
investice. I přes tyto problémy se
nám ale úkoly daří plnit. O tom se
více dozvíte právě v této Devítce.

Čilý stavební ruch v celé obci
Jak jste jistě zaregistrovali, v obci
i přes poměrně pozdní roční období
panuje čilý stavební ruch. Úspěšně
pokračuje
výstavba
kulturního
zařízení. Při zakládání stavby se
vyskytly problémy s inženýrskými
sítěmi ze sousedních pozemků. Vše
se podařilo vyřešit a stavba dále
pokračuje. Z informační tabule na
staveništi můžete vyčíst, že termín
dokončení je září 2010. Pevně věřím,
že se ho podaří dodržet. S tím nám,
jako zastupitelstvu obvodu, nastává
další problém a tím je hledání nového
nájemce pro provoz restauračního
zařízení. Proto se obracím na všechny

občany, pokud víte o možném
potenciálním provozovateli objektu,
můžete nás informovat, a to na
mé e-mailové adrese vanourek@
plzen.eu .S každým zájemcem
budeme jednat a následně vybereme
nového provozovatele. Potřebu
společenského sálu pro občany obvodu
potvrdila například letošní mikulášská
nadílka, kterou jsme museli rozdělit
na dvě skupiny, abychom se do malé
zasedačky úřadu vůbec vešli. A to
nemluvím o cvičení žen, břišních
tancích nebo kurzech angličtiny,
pro které je zasedačka též malá.

Jiří Vaňourek
starosta

Již potřetí bych Vás rád pozval
na

zpívání vánočních koled.
Společně se sejdeme u sochy
sv. Jana Nepomuckého na návsi
24. 12. v 17 hodin!
Texty koled obdržíte na místě,
nebo si je můžete stáhnout
z internetových stránek obvodu.
Termíny jednání Zastupitelstva
obvodu v roce 2010
28.1. 25.2. 25.3. 29.4. 27.5. 24.6.

Pozor na to, čím topíte
S nástupem topné sezóny bylo
zjištěno, že někteří spoluobčané
porušují zákon o ochraně ovzduší
č. 86/2002 Sb., neboť spalují
nekvalitní palivo. Tím nadměrně
obtěžují zápachem a ohrožují zdraví
sousedů. V některých případech je
podezření na spalování plastů, což
je zákonem výslovně zakázáno! Jako
palivo též nelze použít domovní
odpad! Z tohoto důvodu bude městská
policie provádět kontrolu objektů,

kde bude zjevné na odcházejícím
kouři z komína pálení nedovoleného
paliva. Zároveň sdělujeme, že každý
majitel nemovitosti je povinen
každoročně provádět revizi komínu
a kotle a musí mít o tomto revizní
zprávu, kterou je povinen na
požádání dotčeného orgánu předložit
ke kontrole. Za porušování zákona
o ochraně ovzduší je možno ukládat
pokuty od 5 tisíc do 150 tisíc korun.
Nebuďte bezohlední ke svému okolí.

Přechod pro větší bezpečí chodců
Výstavba přechodu pro chodce je
další probíhající akcí. Vím, jak je
v dnešní době při opravdu velikém
počtu projíždějících vozidel, a to
především v ranních hodinách, těžké
přejít hlavní silnici. Pro „drobné
šťouraly“ předesílám, že vybrané
místo je jediné, které v Malesicích
splňuje požadavky na zbudování
přechodu pro chodce podle platných

norem. Vím, že přechod vše neřeší.
Důležité je především dodržování
rychlosti v obci. Tomu mají pomáhat
radary se světelnými tabulemi, které
informují řidiče o rychlosti. V brzké
době by opět měla městská policie
začít měřit rychlost. I když současná
forma měření v úseku označeném
značkami není příliš účinná, je to
stále lepší než nedělat nic.

Ve školce bude živo
Dalším místem, kde brzy začne
stavební ruch, by měla být budova
mateřské školy. V době psaní
Devítky nám chybí ještě značná
část peněz na dofinancování této
akce, ale po opravdu dlouhých
jednáních snad bude celá investice
finančně pokryta. Další informace
o průběhu rekonstrukce a následném
otevření
MŠ
najdete
především na internetových
stránkách obvodu. Investice
plánujeme i na nadcházející
období.
Zastupitelstvo
obvodu schválilo záměr
v příštím volebním období
rekonstruovat
hasičskou
zbrojnici, kterou se po
zdlouhavých
jednáních
podařilo získat do našeho
vlastnictví. Chci poděkovat
současné majitelce mlýna

paní Vodičkové za velmi vstřícné
jednání při zpětném převodu
zbrojnice do majetku obce.
Dalším záměrem zastupitelstva
je rekonstrukce a revitalizace
malesické návsi v okolí sochy sv.
Jana Nepomuckého a cyklostezka
z Malesic do Radčic. V příštím roce
budeme tyto stavby projektovat.

Šťastné a veselé Vánoce a v novém roce 2010 především
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti Vám přejí
starosta Jiří Vaňourek a zaměstnanci Úřadu městského
obvodu Plzeň 9 Malesice.

Knižní historie
Malesic v prodeji

V období těsně před vánočními
svátky bude na našem obvodním
úřadě v prodeji kniha Historie
Malesic 1279 - 2009. Tímto děkuji
autorce publikace paní doktorce
Hálové, která celou knihu vytvořila
bez nároku na honorář. A také
firmám, které přispěly na vydání této
publikace. Ta se bude prodávat za
cenu 60 Kč. Kniha vychází v nákladu
400 kusů. Když už jsme u historie, na
stránkách obvodu můžete zhlédnout
unikátní videozáznam průjezdu
Malesicemi v roce 1990. Video
získal pan Morgenstein od starosty
Norimberka, který ho pořídil v roce
1990.

