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Vážení občané,
tentokrát se na Vás 
obracím po kratším 
období, než obvykle 
dělí jednotlivá 
vydání Devítky.
A to hned ze dvou 
důvodů. Je to sníh 

a mateřská škola, dvě nejčastěji 
probíraná témata posledních dní v 
v diskuzích s Vámi občany. Z tohoto 
důvodu je větší část Devítky věnovaná 
právě jim. To však neznamená, že 
ostatní články ve zpravodaji mají 
menší důležitost. I v nich najdete 
další důležité informace.

Jiří Vaňourek
starosta

Termíny jednání Zastupitelstva
obvodu v roce 2010

25.2. 25.3. 29.4. 27.5. 24.6.

Sníh přináší radosti i starosti
Sníh a jeho úklid to je věc, která v 
letošní zimě zajímá snad každého v 
obvodě. Zatímco děti měly ze sněhu 
radost, protože se po dlouhé době 
mohly věnovat zimním sportům 
přímo v Malesicích, jiný pohled měli 
řidiči, kteří každé ráno museli své 
plechové miláčky ometat smetáčky 
a rozmrazovat okna. A jiný pohled 
měli chodci, kteří na chodnících 
bojovali s fyzikálními zákony.
Jak jistě všichni dobře víte, od 
letošní zimy platí tzv. Kuberův 
zákon o úklidu chodníků. Za něj 
už nezodpovídá majitel přilehlé 
nemovitosti, ale majitel chodníků, 

což je ve většině případů město. 
Chci nejen za sebe, ale za celý úřad 
poděkovat všem, kteří nevzali tento 
zákon úplně doslova a chodníky 
před svými domy dál uklízeli a tím 
nám pomáhali. Vím, že je takových 
občanů v Malesicích většina. Moc 
dobře vím, kde najdu chodník v 
perfektním stavu a těm, kdo ho 
uklidili, ještě jednou děkuji. Na 
druhou stranu vysvětlení postupu 
města Plzně. To ve své vyhlášce 
o odklizení sněhu používá termín 
odklizení sněhu v době nejbližší 
možné a míní se tím doba 48 hodin. 

Mateřskou školu letos v září otevřeme
Úkol, který jsme si dali jako 
zastupitelstvo a to je znovuotevření 
mateřské školy v obvodě v září 
letošního roku stále platí, i když se 
Vám může zdát, že se nic neděje. 
Věřte, že tento klid je pouze zdánlivý.
Rada města Plzně na konci loňského 
roku schválila zvýšení kapacity MŠ v 
Radičích a naše mateřinka bude jejím 
odloučeným pracovištěm a bude 
spadat pod 16. ZŠ na Americké ulici. 
Zastupitelé Malesic uvolnili částku 

6 milionů korun na rekonstrukci 
objektu školky, ale protože tato suma 
stále není fi nální, probíhají složitá 
jednání ohledně dofi nancování akce.
Zápis do mateřské školy v Malesicích 
se uskuteční ve dnech 17. a 18. března 
2010 a proběhne v MŠ v Radčicích! 
Důvodem je to, že zatím nemáme 
dostatek učitelek, nové budou 
nastupovat až od září. Podrobnosti 
o zápisu najdete na webových 
stránkách obvodu a také na plakátech.

I když je ještě zima, malesický 
Sokol už se chystá na jaro. Na jarní 
měsíce připravuje nábor do fotbalové 
přípravky. Chlapci ve věku 5 až 9 
let budou moci 
trénovat   nejen 
oblíbený fotbal, 
ale i celkovou 
sportovní zdatnost 
na hřišti v 
Malesicích.

Knížku mapující historii Malesic  
autorky Marie Hálové 
si stále ještě můžete 
koupit. A to v budově 
úřadu městského 
obvodu. Cena výtisku 
je 60 Kč.
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SOKOL Malesice zve 
malé sportovce

Kniha o Malesicích je 
ještě k dostání
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Strážníci se zaměří 
na pejskaře

Na majitele psů se v nejbližším 
období zaměří hlídky městské 
policie v Malesicích. Většina občanů 
respektuje vyhlášku města Plzně o 
volném pohybu psů, která říká, že v 
zastavěné části obce musí být pes na 
vodítku. Po svých psech při venčení 
také uklízí. Najdou se ale tací, kteří 
to zcela ignorují. Ani v jednom 
případě ale neobstojí argument, že 
jsme vlastně na vesnici. A to ani u 
strážníků, kteří se na volné pobíhání 
psů a jejich venčení především v okolí 
dětských hřišť, zastávek MHD a v 
místech, kam chodí lidé na procházky, 
zaměří. Netřeba připomínat, že za 
nedodržování vyhlášky lze ukládat 
pokuty.

Vytápění budeme sledovat
V minulém čísle Devítky byl článek 
o tom, že někteří občané při vytápění 
svých domů používají nekvalitní 
palivo. Je podezření i na spalování 
plastů, které zákon výslovně 
zakazuje. Mám pocit, že některé 
občany tento článek evidentně 
neoslovil. Na obvodní radnici přišlo 
několik upozornění včetně fotografi í 
na to, jak se někteří spoluobčané 
chovají. Upozornění na tyto hříšníky 
ode mne obdržela i městská policie. 
Ta sice zatím nemůže konat, ale 
měla by znečišťovatele ovzduší 
alespoň upozornit, že po přijetí 
novely zákona se tento způsob 
vytápění může majiteli výrazně 

prodražit. Znovu tedy vyzývám 
všechny, aby se zamysleli nad tím, 
čím topí a neobtěžovali okolí dýmem 
a zápachem z komínů. Jde o zdraví 
nejen sousedů, ale i Vaše.

Jak na internetové stránky Malesic
Najdete je na webové adrese              http://
umo9.plzen.eu Zde můžete rychle 
a pohodlně získat mnoho informací 
o dění a akcích v našem obvodě. 
Můžete si stáhnout úřední formuláře 
nutné pro nejrůznější jednání na 
úřadě, zarezervovat si elektronicky 
například termín výměny občanského 
nebo řidičského průkazu, ověřit 
si platné úřední hodiny a mnoho 
dalších informací, které vám ušetří 
čas zbytečného běhání po úřadech. 
Pro vaši rychlou orientaci jsou 
nejdůležitější tmavě šedá políčka 
v levé horní části titulní stránky 
webových stránek. Kliknutím myší 

do vybraného políčka se dostanete na 
jeho obsah. Políčka hlavního menu 
se značkou čtverečku se šipkou (ve 
své pravé části) značí, že se v dalším 
kroku dostanete do podřazeného 
menu s dalšími informacemi. Zpět do 
titulní stránky „Malesic“ se kdykoli 
vrátíte kliknutím na logo Plzně v 
hlavičce každé stránky. A pokud 
některé informace jsou chudší nebo 
dokonce prázdné - to můžete zlepšit 
i vy, pokud nám zašlete své náměty, 
návrhy, příspěvky a připomínky, aby 
se naše malesické internetové stránky 
staly ještě živějším informačním 
fórem pro nás všechny.

V Malesicích úklid 
nezajišťuje nasmlouvaná fi rma, ale 
jeden pracovník úřadu. Pokud dojde 
ke kalamitě, nastupuje do práce i v 
sobotu či neděli, ale udržet chodníky 
zcela uklizené není v lidských silách. 
Navíc uklízíme sníh v některých 
chodci využívaných částech Malesic, 
kde ale nejsou pozemky ve vlastnictví 
města. Což není výmluva, ale pouze 
konstatování situace. Nemyslím si, 
že by bylo řešením postupovat jako 
zhruba stejně velký městský obvod 
Lhota, kde vynaložili za zimní údržbu 
jen za prosinec více než 50 000 Kč.
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