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Vážení spoluobčané,
   po uplynutí období prázdnin a do-
volených se na Vás opět obracím pro-
střednictvím našeho malesického ob-
časníku. Doufám, že 
jste tyto vytoužené 
dny všichni prožili 
v co největším kli-
du a bez obvyklých 
denních starostí, 
ale zároveň jste za-
žili něco nového, 
nepoznaného a do 
nadcházejícího podzimu se vracíte plní 
nového elánu, sil, ale hlavně samozřej-
mě s tolik potřebným zdravím.
   V tomto čísle objevíte informace ne-
jen o aktivitách, které v uplynulých 
měsících v naší městské části proběh-
ly, ale také o akcích, jež se na nejbližší 
období připravují. Ne všechny úkoly se 
vždy daří řešit k naší i Vaší úplné spoko-
jenosti. Co se však opravdu podařilo – 
upravit sál kulturního zařízení tak, aby 
jeho akustika „snesla“ i společenské či 
hudební produkce – to si již přečtěte 
sami v následujícím článku.
    Krásné  podzimní dny Vám přeje

Ing. Miroslav Cudlman
                                               starosta MO 9

Konečně jsme se dočkali...

Aktivity Plzeň9 o.s. Od ledna do června 
probíhalo cvičení pro ženy. Toto cvičení i na-
dále pokračuje, přijďte mezi nás, jste vítáni.
Úterý od 19 do 20 hodin bodyforming (ka-
rimatku, sportovní oblečení a obuv s sebou).
Čtvrtek od 17 do 18 hodin zumba, na hodi-
nu je povolen vstup s dětmi. 
Hodiny probíhají pod vedením zkušených lek-
torek v sále Malesického Dvora.
Cvičení pro děti od 4 do 7 let, každé úterý 
a čtvrtek od 16 do 17 hodin. 
Za příznivého počasí na hřišti, v zimních mě-
sících v sále Malesického Dvora.
Angličtina pro dospělé – kurzy na třech 
úrovních se konají každé úterý od 18.15 h.
Pracujeme také na přípravě 2. ročníku Dra-
kiády, která proběhne 15. října.  6. listopadu 
budeme Putovat se světýlkem a 26. listopadu 
se uskuteční Adventní setkání pro ženy. 
Sledujte naše stránky www.plzen9.unas.cz, 
kde zveřejňujeme další informace, ale můžete 
si také prohlédnout fotografie akcí. 

                     Plzeň9 o.s.

MALÉ  VELKÉ  AKTUALIT Y

   Je tomu asi rok, co bylo v naší městské 
čtvrti slavnostně otevřeno kulturní a spo-
lečenské centrum Malesický Dvůr. Jak se 
ale později ukázalo, poněkud ukvapená 
kolaudace a prý špatné zadání celé stav-
by zapříčinily ponechání závad, kvůli kte-
rým bylo skoro nemožné sál Malesického 
dvora užívat. Investor stavby se však od-
mítl na odstranění závad dál finančně po-
dílet. Jednalo se o nevyhovující akustiku 
sálu, což je u prostoru určeného ke kul-
turním účelům závada zásadní a zvýšená 
kluzkost podlahy, nevyhovující plánova-
nému sportovnímu využití sálu. 
   Zastupitelé MO Plzeň 9 na červnovém 
zasedání odhlasovali, že uvolní z rozpoč-

Neckyáda 2011. Již tradičně se i letos na 
konci prázdnin uskutečnila na řece Mži plav-
ba nevšedních plavidel od Malesického mlý-
na ke křimické hospůdce „V Roští“.
V pořadatelství tohoto již 11. ročníku opět 
nezklamala Místní organizace českého rybář-
ského svazu v Křimicích za pomoci sponzorů, 
ke kterým tradičně patřilo i ÚMO 9-Malesice.
Plavbu uskutečnilo celkem 15 nejrůznějších 
velice zdařilých plavidel, z toho tři i z naší 
obce. Jedno z nich - pod názvem „Vikingové“ 
-  bylo dílem vítězné posádky.
Odpoledne patřilo dětským soutěžím, potom 
hrála oblíbená skupina Kyseliny. I letos se zde 
podávaly výtečné rybí speciality připravené 
manželi Pajerovými.
Počasí letos  této akci přálo, a tak už nyní se 
můžeme těšit a případně začít také vymýšlet 
plavidlo na příští ročník.

Prosvětlení ulic U kostela a garáží. Již 
tak úzkou vozovku ve spodní části ulice Ke 
Kostelu do nedávných dnů ještě více zužo-
val porost z okolních zahrad. Po projednání 
s vlastníky se podařilo za pomoci několika 

místních nadšenců tento stav napravit, a tak 
je již tento pruh pozemku ulice i prostranství 
před garážemi v ul. U Potoka opět světlejší 
a bezpečný pro vyšší vozidla.
Apel do budoucna však zní - vlastníci všech 
zahrad a pozemků, prosím kontrolujte a pra-
videlně udržujte svou zeleň tak, abyste tím 
neznepříjemňovali život ostatním!

Chodník v ulici U Potoka. Po delších pří-
pravách se obci podařilo o prázdninách za 
pomoci opět několika dobrovolníků (zejména 
z řad SDH) opravit schůdnost frekventované-
ho chodníku ulice U Potoka. 
V místě, nazývaném nelichotivě „u čůráčku“, 
kde dochází zřejmě hlavně vlivem špatného 
stavu ocelového vodovodního potrubí k výro-
nu vody a jejímu odvodu do Malesického po-
toka, bylo uloženo pod povrch plastové po-
trubí, jež tento pramen odvádí do vodoteče. 
Neměly by se tak snad již opakovat situace, 
kdy pro množství ledu či bláta nebylo možné 
tímhle místem bezpečně ani projít. I zde jsme 
si vzpomněli v rámci úspory finančních pro-
středků obce na kdysi tak populární „akce Z“.  

říjen 2011

tu městského obvodu částku cca 350 tisíc 
korun na zakoupení akustických závěsů.
   Smlouva byla podepsána s firmou Di-
vadelní služby, která tyto závěsy ušila 
a nainstalovala k naší plné spokojenosti 
počátkem září tohoto roku. Jako materiál 
byl použit samet, naimpregnovaný účin-
ným ohnivzdorným ekologicky nazávad-
ným přípravkem. 
   Již první zkoušky ukázaly, že závěsy 
akustiku sálu výrazně zlepšily. Provozova-
tel společenského centra již v současné 
době připravuje řadu akcí a překvapení, 
na kterých se o tom budete moci sami 
přesvědčit. O těchto akcích vás budeme 
předem informovat. 



   Dne 17. září uspořádal místní sbor dobro-
volných hasičů na fotbalovém hřišti TJ So-
kol Malesice hasičské závody. Soutěžilo se 
v požárním útoku, 
který byl okořeněn 
zvláštní disciplí-
nou, při které veli-
tel družstva vyběhl, 
postavil plechovky 
na terče, překonal 
překážku v podobě 
vyvýšeného prkna, 
vypil třetinku vy-
braného nápoje a po doběhnutí na startov-
ní čáru vyběhl společně s celým družstvem 
k vlastnímu požárnímu útoku. 
   Závodů se zúčastnilo celkem šest mužských 
a tři ženská družstva. Domácí družstvo žen 
se umístilo na stříbrném stupínku, družstvo 
mužů potom na místě pátém. 

Petr Zíka, starosta SDH

    Do první třídy v ZŠ a MŠ Chotíkov letos 
nastoupilo 22 žáčků, z toho 7 dětí z Ma-
lesic a D. Vlkýše. Jsou velmi živí, šikovní 
a přímo lační po práci. Nejkrásnější dá-
rek dostali hned 1. září - zbrusu novou 
interaktivní tabuli. Děti jí daly příhodný 
název – kouzelná tabule. Tabule totiž 
zpívá, povídá, promítá obrázky.....a tak 
se vlastně neučíme, ale kouzlíme.
   Interaktivní tabule není jen v první tří-
dě, ale ve všech třídách základní školy. 
Za interaktivní tabule vděčí škola OÚ 
Chotíkov.              

Mgr. Ladislava Kuncová
                                         ředitelka školy

   Od nápadu po realizaci uběhla pěkná 
řádka měsíců a 3. září jste mohli výsledek 
práce lidiček z občanského sdružení Pl-
zeň9 o. s. posoudit sami. Nejen vidět jste 
mohli řemeslo sklářů, zpracování ovčí 
vlny, dobové hračky, košíkářství, výrobu 
svíček a ručního papíru, šperkaře, vitrá-
že, točení na kruhu, práci pekařů, dráte-
nictví, zpracování slámy a tkaní.

MALESICKÉ JARMARČENÍ 
aneb Zkus to jako prarodiče 

28. 10. 2011 pěší výšlap na vrchol Ostrý na Šumavě, sraz v 9.00. Podle počasí, zdatnosti a počtu turistů bude místo srazu na 
Zadních Hamrech u objektu bývalé Pohraniční stráže nebo pro jednodušší cestu z německé strany na parkovišti nad obcí Lam. 
Vše bude upřesněno v týdnu před akcí na vývěsce u hřiště TJ Sokol. 
17.11.2011 pěší výlet na Krkavec, sraz v 9.00 u hřiště TJ Sokol. 
Nahlášení účastníků a případné dotazy, připomínky na tel. 602 347 162.                  TJ Sokol Malesice

Podzimní akce turistického oddílu TJ Sokol

tvářely dobové hry po děti – hrály se ku-
ličky s klasickými hliněnkami, chodilo se 
na chůdách, hrála se obdoba slepé báby, 
uprostřed návsi stálo veliké dřevěné blu-
diště. Nechyběli ani poníci, kteří dělali 
s dětmi vyjížďky k řece. K tomu veseke 
vyhrával flašinet, hrála divadélka. Mimo-
řádně byl zpřístupněn také místní kostel 
a paní varhanice připravila zvláštní re-

Hasičské závody

   Všechno bylo připraveno tak, že pri-
mární bylo si na řemeslo „sáhnout“. Zís-
kat vlastní zkušenost, případně i vlastní 
výrobek. A to se uskutečnilo celkem sed-
msetkrát! 
   Akce měla současně i cíl podpořit dvě 
vybrané sociální služby pro občany se 
zdravotním handicapem - z Exodu Plzně 
a Charity Klatovy a k další celokrajské Po-
radně pro dívky v tísni.
   Atmosféru vesnice našich babiček do-

pertoár. Návštěvníky vozila dobová auta 
české předválečné výroby.
   Ochutnat jste mohli místní mléčné vý-
robky, a pokud jste přišli včas, i zabijač-
ku či kachničku, neboť místní restaurace 
a hospůdky připravily staročeská jídla. 
   Akci podpořil Plzeňský kraj, EHMK Plzeň 
2015 a krajské Vlastivědné muzeum.

Za všechny podílející se dobrovolníky 
Irena Macháčková

   Po stížnostech občanů v uplynulém týdnu 
provedli pracovníci plzeňského zdravotního 
ústavu měření hluku způsobovaného provo-
zem vozidel v Chotíkovské ulici.
   Výsledky tohoto měření zatím ještě ne-
známe. Víme však, že hlučnost a otřesy zde 
způsobují kromě nevyhovujícího stavu povr-
chu vozovky, také řidiči, kteří jedou vyšší než 
povolenou rychlostí. Stav komunikace by se 
měl v nejbližší době zlepšit společně s ob-
novou povrchu na silnici č. III/18051 směrem 
Chotíkov.
   Na místě je však připomenoutí všem nám, 
kteří tudy projíždíme - přizpůsobujme rych-
lost svých vozidel tak, abychom neznepří-
jemňovali život spoluobčanům, kteří kolem 
silnice bydlí. Měření rychlosti nejen v této 
ulici bude již v brzké době následovat !“   

 MÁME KOUZELNÉ  TABULE 

 Měření hluku a rychlosti

   V červnu se uskutečnila v zasedací místnos-
ti našeho obecního úřadu výstava o historii 
obce Malesice. Bylo zde vystaveno množ-
ství fotografií, popisů historických událostí, 
map a vzácné obecní kroniky. Podklady k 
výstavě připravil pan Milouš Morgenstern 
a PhDr. Marie Hálová, která při „Besedě nad 
kronikou“ velice poutavě seznámila přítom-
né s historií naší obce. Beseda se pro velký 
úspěch opakovala.
   Díky za hezký zážitek a nové informace.                                                 

Martin Hoblík                                       

Pro případné dotazy a informace volejte tel. linky ÚMO 9 Malesice 378 036 880-4, 
nebo si o ně napište na e-mailovou adresu cudlmanm@plzen.eu                                       

Výstava o historii 
Malesic měla úspěch


