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Vážení občané,
obracím se 
na Vás po delší 
odmlce způsobené 
p r á z d n i n a m i . 
A také naposledy 
z pozice starosty, 
který připravil 
toto číslo Devítky. 

Za necelý měsíc budou komunální 
volby a Vy svým hlasem budete 
rozhodovat o svých zástupcích 
ve vedení obce. Já znovu opakuji již 
mnou jednou vyřčenou myšlenku, 
ten, kdo odmítá jít k volbám, nemá 
právo následně cokoli kritizovat. 
Přeji Vám při Vašem rozhodování 
šťastnou ruku, ať vyberete ty, kteří 
budou opravdovou zárukou dalšího 
rozvoje a rozkvětu obce. I z mého 
pohledu bude dnešní Devítka trochu 
bilanční a retrospektivní. Ale některé 
věci, které vnímáme každý den, se 
stávají běžnou součástí a nevnímáme 
je jako věci, které jsme dříve neměli. 
Přeji všem hezký život v Malesicích 
a to nejen těm, kteří byli spokojení, 
ale i těm, kteří mi nemohli přijít 
na jméno. V této Devítce najdete 
seznam změn, které se v Malesicích 
uskutečnily za činnosti zastupitelstva, 
které v období listopad 2006 až říjen 
2010 pracovalo v tomto složení: Jiří 
Vaňourek - starosta, Otokar Cudlman 
- místostarosta, Jaroslava Čečilová, 
Josef Červený, Martin Hoblík, Libor 
Kohel, Rudolf Kristl, František 
Martan, Vendulka Trnková (Ladislav 
Kašpar), uvedeno bez titulů, politické 
příslušnosti, v abecedním pořadí.

Jiří Vaňourek
starosta

Kulturní a společenské centrum se otevře
Již jste jistě nedočkaví na zahájení 
činnosti v nové budově. Poslední 
zářijový den má proběhnout 
kolaudace, poté bude následovat 
instalace vnitřního vybavení 
a zkušební provoz.
O termínu první akce, vlastním 
provozu a nabídce v zařízení budete 
informováni na stránkách obce 
a letáky do vašich stránek. Odpověď 

na otázku, která padne snad stokrát. 
Nová budova, proč není dotažené 
do konce i okolí budovy? Jednoduchá 
odpověď - v době, kdy jsme získali 
stavební povolení, nebyla Malesická 
náves v majetku Plzně, ale byla 
majetkem státu a nemohli jsme 
projektovat práce na cizím pozemku. 
Ale v současné době se již zpracovává 
studie na revitalizaci návsi.

Malesické změny 2006 -2010
1. Oprava požární nádrže 
2. Oprava zdí hřbitova
3. Zpomalovací prahy ul. Ke Mži, Ke  
    Kostelu a K Sv. Josefu
4. Radar od Touškova
5. Hasičárna převedena do majetku 
    Plzně
6. Projekt na rekonstrukci hasičárny
7. Nový výstražný systém - siréna a 
    info systém na budově ÚMO 
8. Nové vozidlo SDH
9. Nová nástupní zastávka MHD – 
    přístřešek 
10. Informační mapa na Malesické 
      návsi
11. Přechod pro chodce na Malesické 
      návsi
12. Posunutí výstupní zastávky MHD 
      – lepší výstup z autobusu
13. Převod Malesické návsi do  
      majetku Plzně 

14. Kulturní zařízení na Malesické 
      návsi
15. Oprava sochy sv. J. Nepomuckého

pokrač. na str. 2

Slavnostní otevření MŠ
Proběhne v pondělí 4. října 2010 

v 10 hodin. 
Od 13 do 16 hodin je pro zájemce 
připraven Den otevřených dveří. 



Změny v MHD
Jistě jste zaregistrovali změny 
v MHD. Vaše připomínky, názory 
a kritiku čekáme v písemné podobě 
na úřadu nebo je můžete napsat 
na webové stránky obce. Vaše 
připomínky předáme PMDP k řešení 
a připomínkování. Nemůžeme 
z pozice úřadu zaručit kladné 
vyřízení Vašich požadavků.

Anketa o nedělním 
klidu

Nevěřil jsem, kolik vášní tím 
rozpoutám. Výsledek, ať webový 
nebo písemný, je jasný – zhruba 
půl na půl. Je to pro mě zklamání. 
Na jednu stranu si mohu vážit 
pracovitosti těch, co chtějí v neděli 
pracovat, ale jsem názoru, že 
do kulturní civilizované společnosti 
tohle prostě nepatří. To je ale čistě 
můj subjektivní názor.

Neckyáda 2010
Mé poděkování patří nejen velkému 
počtu diváků, ale hlavně posádkám 
z Malesic, kterých bylo hodně, 
a hlavně byly oživením celé akce. 
Celkem se Neckyády zúčastnilo 
15 plavidel a některá se následně 
objevila i na plzeňské neckyádě. 
Reportáž z akce v Malesicích najdete 
na webu obvodu. Takže znovu za rok 
a těšíme se na nové tváře.

pokračování ze str. 1

16. Projekt revitalizace Malesického     
        potoka a protipovodňová opatření
17. Projekt revitalizace Malesické 
      návsi
18. Projekt na chodník v Chotíkovské 
      ulici
19. Mateřské centrum v zasedací 
      místnosti ÚMO 9
20. Víceúčelové hřiště a dětské hřiště 
      v parku

21. Nová zeleň v ul. K Rybníku a v 
      zahradě MŠ
22. Snížení přelivů u Malesických 
        rybníků – protipovodňové opatření
23. Pročištění cest od parku ke 
      kapličce, za hřbitovem a původní 
      cesty ke sv. Josefu
24. Vydání publikace Historie 
      Malesic
25. Komplexní pozemková úprava v 
      Dolním Vlkýši
26. Komplexní pozemková úprava v 
      Malesicích
27. Projektová dokumentace ve stádiu 
      stavebního povolení cyklostezka 
      Malesice –Radčice
28. Dokumentace na cyklostezku 
      Malesice – Křimice greenways
29. Nová mateřské škola

30. Rekultivace prostoru za garážemi
31. Oprava dvou mostů na  
      Malesickém potoku
32. Zpravodaj Devítka

33. Zájezd do Hudebního divadla 
      v Karlíně v Praze
34. Zpívání vánočních koled
35. Vítání občánků
36. Turnaje o pohár starosty v 
      nohejbale a malé kopané
37. Internetové stránky obce
38. Nová služebna MP v Křimicích i 
      pro Malesice

39. Oprava střechy na domě č.p. 40 
40. Nová fi rma místo chátrající 
      zelárny u požární nádrže
41. Nákup nové techniky pro údržbu 
      obce – sekačka, křovinořezy, atd.
42. Přidané veřejné osvětlení v 
      zatáčce Chotíkovské ulice
43. Cyklistické závody v Kyjovském 
      lese
44. Stojany na sáčky na psí 
      exkrementy

45. Oprava střechy a cibule kostela 
      sv. Jiří v Malesicích
46. Nové vánoční osvětlení
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