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Vážení občané,
máme za sebou 
hektické období 
nejdelší volební 
kampaně v historii.
Dnes již znáte 
výsledky. Některé 
z Vás možná 

potěšily, některé zarmoutily. Pro mě 
osobně je největším překvapením 
nízká volební účast. V době, kdy se 
rozhoduje o ekonomické budoucnosti 
naší země, nemají téměř dvě pětiny 
občanů potřebu, čas nebo chuť jít 
zkusit něco změnit. Pro mě osobně 
tito lidé pak nemají právo následně 
cokoliv kritizovat a radit. Za vším je 
ale zřejmě česká povaha, což je možná  
i důvod toho, že se nacházíme tam, 
kde jsme. Ale dost bylo mudrování 
a rychle k věcem, které se nás přímo 
týkají.

Jiří Vaňourek
starosta

Termíny jednání Zastupitelstva
obvodu v roce 2010

24.6., 30.9., 21.10., 25.11., 16.12

Přechod už chodcům slouží
Na malesické návsi začal fungovat 
nový přechod pro chodce. Věřím, že 
pomůže k větší bezpečnosti v obci. 
Přechod se rodil velmi obtížně, 
protože Policie ČR má dosti vysoké 
nároky na rozhledové pohledy a navíc 
vše komplikovala stávající zastávka 
MHD. Nakonec se vše podařilo 

vyřešit a přechod funguje. Dalším 
prvkem, který by měl podstatně zvýšit 
bezpečnost, je studie na vybudování 
chodníku v Chotíkovské ulici nad 
odbočkou na Dolní Vlkýš. Tento 
úsek až k odbočce na hřbitov je pro 
chodce extrémně nebezpečný. Věřím, 
že se i zde podaří problém vyřešit. 

Pytlíky na úklid pro pejskaře
Novinkou pro majitele psů 
v Malesicích bude zkušební umístění 
nádob a stojanů s pytlíky na psí 
exkrementy. Byl bych velice rád, 
kdyby se občané naučili po svých 
čtyřnohých miláčcích uklízet, 
protože některé části obce jsou 

opravdu nedůstojné. Tvrzení, že 
na „vesnici“ se nehodí tyto nádoby 
instalovat neobstojí, protože chceme 
žít v čistotě a Malesice jsou obvodem 
města. Nezapomeňte zaplatit za 
svého psího miláčka. Termín se blíží, 
poplatek musíte uhradit do 30. června.

Již 10. ročník malesické Neckyády 
se uskuteční v sobotu 21. srpna. 
Doufám, že si jubilejní ročník 
nenecháte ujít a to nejen jako diváci, 
ale hlavně jako aktivní účastníci.  
Dejte prostor své fantazii a tvořivosti 
a připravujte originální plavidla!

I letos se v Malesicích 
pojede Neckyáda

ilustrační foto



Přijďte se bavit na dětský den
V neděli 6. června bude na hřišti 
Sokola Malesice již tradiční 
dětský den. Děti se mohou těšit na 
vozítka segway strážníků městské 
policie, ukázku historického šermu, 
balónkovou show s Techmanií nebo 
zvířátko z plzeňské ZOO. Dětský den 
připravili ÚMO Plzeň 9, SOKOL, 

myslivci a hasiči Malesic, Český 
červený kříž. Všem děkuji za pomoc 
a podporu. Partnerem dětského dne 
je Techmania. Den dětí proběhne 
také v Dolním Vlkýši a to na návsi 
5. června. V případě nepříznivého 
počasí se obě akce neuskuteční 
a přesunou se na jiný termín.

Májka a pálení čarodějnic se vydařily
Poslední dubnový den byl již tradičně 
ve znamení stavění májky a pálení 

čarodějnic. Letos jsem se byl podívat 
na májce v Malesicích i v Dolním 

Vlkýši. Pro občany této části našeho 
obvodu mám za jejich akci pouze slova 
chvály. Tak nějak bych si představoval 
lidovou zábavu a veselici. Samozřejmě 
nechyběly soutěže a to nejen pro 
děti, ale i pro dospělé. Líbila se mi 
i spousta masek a všudypřítomná 
dobrá nálada. Samozřejmě ani 
v Malesicích nechyběla májka, 
ale trochu uškodilo to, že se do 
poslední chvíle nevědělo, kde bude 
stát. Kdybych měl použít sportovní 
hodnocení, tak tentokráte vyhráli 
občané Dolní Vlkýše rozdílem třídy.

Skládka na bio 
odpad

Obrátili se na mě občané Malesic 
s prosbou uveřejnit v Devítce, že by 
bylo dobré v neděli dodržovat klid, 
tedy omezit sekání trávy a jiné hlučné 
činnosti. Tímto Vám to dávám na 
zvážení. Byli byste ochotni dodržovat 

nepsaný zákon o klidu v neděli 
v obvodě? Nechci, aby se jednalo 
o rozhodnutí jediného člověka, 
navíc od stolu a proto Vám dávám 
možnost a prostor se k této otázce 
vyjádřit. Na internetových stránkách 

obvodu bude možné hlasovat 
formou ankety. Ti, kdo nevyužijí 
možnost na internetu, mohou vyplnit 
níže otištěný lístek a vhodit ho do 
schránky v budově obvodního úřadu.

Obvodní úřad nechal po zimě skládku 
na bio odpad uklidit a připravit na 
letní sezonu. Najdou se ale tací, kteří 
soustavně odkládají trávu doprostřed 
skládky. Vím, ono je to pohodlnější, 
ale takhle ve středu skládky vzniká 
bariéra z tlející trávy a okraje jsou 
prázdné. Není možné nechávat 
skládku uklízet každých 14 dní. 
Nevím, co dokáže přinutit „trávaře“, 
aby ukládali trávu postupně od okrajů 
prostoru. Je třeba si uvědomit, že 
obec jiné prostory k ukládání odpadu 
ze zahrádek nemá a záleží jen na nás 
a naší ohleduplnosti, jak dlouho nám 
bude skládka sloužit.

Hlasujte o nedělním klidu v obvodě

Místo pro Vaše názory
odstřihněte a vhoďte do schránky na ÚMO 9 (nemusíte podepisovat)

I N Z E R C E

Techmania je interaktivní, hravá, jejím úkolem je zprostředkovat vědu a techniku 
„kontaktním“, resp. zábavným způsobem. Návštěvníci jsou přímo vybízeni 
k tomu, aby se jednotlivých exponátů dotýkali, hráli si s nimi a objevovali 
tak fyzikální, optické a jiné principy, na jejichž základě předměty fungují.


