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Vážení obyvatelé Malesic a Dolního 
Vlkýše, vážení  spoluobčané,

   rád bych Vás touto formou pozdravil 
a navázal i na tradici ve vydávání toho-
to listu z našeho 
volebního obvodu 
MO 9, abyste i na-
dále nacházeli na 
stránkách „Devít-
ky“ nové informace 
o životě v obci.
   Toto vydání bude 
posledním v letoš-
ním kalendářním 
roce 2010. Snad se 
mnou budete souhlasit, když řeknu, že 
minimálně ze tří hledisek to byl rok přelo-
mový. Tím prvním je jasný matematický 
fakt, že tímto rokem končí první desetiletí 
třetího milénia. Ve druhém případě jde 
o úlevné konstatování, že se letos podaři-
lo dokončit některé z velkých akcí a naše 
obec se dočkala několika potřebných za-
řízení. V (ne)posledním případě se jedna-
lo o takzvaně „supervolební“ rok, ve kte-
rém proběhly hned dvoje volby, v nichž 
jste si zvolili své nové zástupce na další, 
ne nepodstatnou, část svého života.   
   V této souvislosti bych Vás rád ubezpečil 
o odhodlanosti své, stejně jako i místosta-
rosty a všech ostatních zastupitelů, rov-
něž tak i pracovníků úřadu městské části, 
prosazovat dále zájmy našeho obvodu 
v rámci města, kraje i při jednání s další-
mi organizacemi a osobami, se kterými 
budeme přicházet v souvislosti s prací 
pro obec i mimo ni  denně do styku. 
   Chci Vám také popřát příjemné prožití 
vánočních svátků, hodně klidu, pohody 
a samozřejmě tolik potřebného zdraví do 
roku 2011. 
                                       Ing. Miroslav Cudlman
                                                  starosta MO 9

Vánoce v Malesicích 
Také v letošním roce vás zveme k účas-
ti na již tradiční akci, kterou je zpívá-
ní vánočních koled u sochy sv. Jana 
Nepomuckého. I tentokrát se společně 
sejdeme na Štědrý den v 16.30 hod. 
Texty koled jsou jako obvykle zveřejně-
né předem na internetových stránkách 

Nástupzimy 
   Rychlý nástup zimy a s ní příchod prv-
ní vydatné sněhové nadílky v noci z 28. 
na 29. listopadu se podařilo při zapoje-
ní veškeré dostupné techniky a přede-
vším dobrovolných pracovníků zvlád-
nout tak, že byl příval napadaného 
sněhu v prvních pondělních hodinách 
alespoň částečně odklizen z chodníků, 
zastávek MHD a vedlejších ulic. Situa-
ce se v nebývalé míře znovu opakovala 
hned z 1. na 2. prosinec, což s „pomocí“ 
větru a vznikajících závějí lidem zkom-
plikovalo nejen cestu do práce a zpět. 

V dalších dnech byl potom prováděn 
úklid a rozšiřování prohrnutých chod-
níků a zastávek MHD. 
   Zima je však teprve na začátku, a pro-
to vás chceme požádat o pomoc s úkli-
dem sněhu a ledu z chodníků ve vašem 
okolí (myšleno přilehlé chodníky či 
cesty vašich domů). Uděláme vše, aby-
chom vám svou činností zimu co nej-
více usnadnili, ale bez vaší pomoci se 
neobejdeme. Zatím jsme společně prv-
ní letošní příděly sněhu zvládli, za což 
vám děkujeme a věříme, že naše dobrá 
spolupráce bude pokračovat i nadále. 

Večerní poetická atmosféra v předvánočních ulicích Malesic...

...za bílého dne je po poezii

Malesice mají nové zastupitelstvo
  Ve volbách do zastupitelstva obce byli dne 15. - 16. 10. 2010 ze čtyř sestavených 
kandidátek zvoleni tito noví zastupitelé MO Plzeň 9 - Malesice (seřazeno podle 
abecedy, bez titulů a politické příslušnosti): 
Miroslav Cudlman, Marie Hálová, Martin Hoblík, Monika Holá, Libor Kohel, 
Rudolf Kristl, Irena Macháčková, Karel Šmíd, Jiří Vaňourek
   Děkujeme všem voličům, kteří se aktivně zúčastnili voleb. 
  Během prvního ustanovující zastupitelstva obce dne 8. 11. 2010 bylo zvoleno 
nové vedení městské části – starosta Miroslav Cudlman, místostarosta Monika 
Holá. 

našeho obvodu (http://umo9.plzen.
eu), ale vytištěné je dostanete i přímo 
na místě. 
   Půlnoční mše v našem kostele se v le-
tošním roce uskuteční na Štědrý večer 
již v 21.30 hod. Další bohoslužba bude 
v sobotu, 26. 12. v 15.15 hod., na svátek 
Svaté rodiny (Boží hod). 



RODINNÉ CENTRUM 
 V neděli 31. 10. 2010 se na louce 
nad rybníkem uskutečnila První male-
sická drakiáda. Nedostatek větru nebyl 
překážkou. Sešlo se více než 50 dětí 
a stejný počet dospělých.

    V říjnu 2010 byl pro vás otevřen krás-
ný nový objekt Malesický Dvůr. Čeká 
zde na vás příjemné prostředí restau-
race, v zákulisí kuchyně se připravují 
dobroty v podobě lahodných pokrmů 
z mořských hlubin, kusy kvalitních 
steaků, nechybí ani české speciality, 
rozmanité saláty a sladké pohlazení 
v podobě tradičních i netradičních de-
sertů....

   V patře najdete příjemný salonek na 
soukromé i firemní akce. Malesickému 
Dvoru vévodí velký sál, který může být 
využitelný jak na sportovní tak i kultur-
ní akce. Jen několik týdnů nás dělí od 
dořešení veškerých technických zále-
žitostí sálu, aby mohl být plně využit 
a všem k dispozici. V nedávné době to 
byla například Mikulášská nadílka pro 
naše nejmladší spoluobčany.
   Nejbližší chystaná kulturní akce zde 
je Silvestr 2010, který bude probíhat 
v režii zkušených DJ‘s. Na programu 
jsou hity od let osmdesátých až po ty 
současné, chybět nebude ani krásný 
ohňostroj, pestré pohoštění a samo-
zřejmě novoroční přípitek...

Nová dominanta naší obce

MALESICKÝ DVŮR

Informace o rezervacích a vstupném jsou 
na tel.: 608 94 92 98 nebo 

na e-mailu : malesickydvur@email.cz. 
Můžete navštívit i webové stránky 

www.malesickydvur.cz

Letošní drakiáda se opravdu vydařila

   Novodobá činnost Českého červe-
ného kříže v naší obci se datuje od 
roku 1991. Z počátečních asi pěti čle-
nů se členská základna rozrostla na 
současných 60.
   Naše činnost je značně pestrá. Po-
řádáme zajímavé lékařské přednáš-

ky. Dvakrát ročně organizujeme sběr 
šatstva pro humanitární pomoc. Spo-
luobčanům, kteří již dovršili 50 let, 
chodí členky našeho výboru gratulo-
vat ke každým kulatým či polo-kula-

tým narozeninám s malým dárkem a ky-
tičkou. Vždy ke Dni matek a také v čase 
předvánočním pořádáme pro malesic-
kou veřejnost posezení s hudbou, tom-
bolou a občerstvením. Během roku se 
však scházíme i jen tak pro radost, pro 
stmelení kolektivu.
   Práce se nám daří, protože máme vel-
mi dobrou spolupráci jak s ÚMO Plzeň 
9 Malesice, tak i s Oblastním spolkem 
ČČK Plzeň. 
   Vás, kteří byste byli rádi prospěšní dru-
hým a chtěli se stát součástí přívětivého 
společenství, srdečně zveme do svých 
řad. Jakékoli další podrobné informace 
vám poskytne paní Zdeňka Morgenster-
nová na tel. 371 130 155.

 V sobotu 13. 11. 2010 přišlo na dvě 
stovky lidí na Lampionové putování za 
pokladem a vydali se v krásném teplém 
večeru průvodem z návsi ke sv. Josefo-
vi. Zde byla připravena stezka pro od-
vážné, táborák a ohňostroj na závěr.
    Za péči o bezpečnost moc děkujeme 
malesickým dobrovolným hasičům.

 Pravidelně se koná cvičení v sále 
Malesického Dvora (úterý 19 -20 h bo-
dyforming, středa 18 -19 h břišní tanec, 
čtvrtek 17 -18 h zumba (vstup je mož-
ný i s dětmi) a úterní kurzy angličtiny 
a čtvrteční herna pro nejmenší. Infor-
mace, stejně tak fotogalerii z konaných 
akcí, najdete na: http://umo9.plzen.eu.

Červený kříž 
je tu i pro vás

Termíny jednání zastupitelstva 
v roce 2011
Na posledním jednání zastupitelstva 
v roce 2010 se rozhodne o termínech 
veřejných zastupitelstev v roce 2011. 
Tyto informace budou následně uve-
řejněny na webových stránkách obce 
– www.umo9.plzen.eu.

Šťastné a veselé Vánoce a do nového roku 2011 
hodně štěstí, spokojenosti a především zdraví 

Vám přejí 
všichni zastupitelé obce a zaměstnanci 

Úřadu MO Plzeň 9 - Malesice

Mikulášská nadílka 
pro nejmenší se uskutečnila 4. pro-
since ve spolupráci Malesického 
Dvoru a úřadu městského obvodu. 
Pro děti bylo připraveno odpoledne 
plné hudby, soutěží a sladkostí, ne-
chyběl samozřejmě ani čert s Miku-
lášem a andělem. Akce se vydařila 
a všichni, kdo přišli, se již určitě těší 
na nějakou další.


