
Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 9 - Malesice

DEVITKA4
číslo 

Vážení spoluobčané,
   v letošním roce Vás v úvodu Devítky 
oslovuji naposledy. 
   Mám-li bilancovat, 
opět se podařilo spl-
nit pár úkolů a pokrýt 
tak některé potřeby 
obyvatel našich obcí. 
Výrazně jsme zlepšili 
čistotu a úpravu obce 
(osázení prostoru Sv. Jana Nepomucké-
ho), velké vylepšení nastalo v sále Ma-
lesického Dvora apod. Špatná zpráva 
je, že stavba vodovodu a kanalizace je 
zatím stále v nedohlednu, neboť měs-
to nám nadále odmítá poskytnout na 
tyto základní inženýrské sítě finanční 
prostředky. Bohužel výhled do dalších 
let, tak jak pravděpodobně sami regis-
trujete z každodenních zpráv o státních 
(a tedy i našich obecních) financích, 
nám v tomto ohledu velké naděje do 
budoucna nedává. 
   Přesto nechci být pesimistou a věřím, 
že se nám podaří prostředí a podmínky 
pro náš život zde postupně zlepšovat. 
Pomalu, ale jistě, jak se říká... A v novém 
roce budeme ve svém úsilí pokračovat.
   Prožijte krásné vánoční svátky a do 
dalšího roku Vám všem přeji hodně kli-
du, pohody a tolik potřebného zdraví. 

Ing. Miroslav Cudlman
                                               starosta MO 9

Náves v novém rouše

VydáVání občanských průkazů 
a cestoVních pasů bude omeze-
no. V souvislosti s přechodem na výrobu 
nového typu občanského průkazu oznámilo 
Ministerstvo vnitra termíny odstávek systémů 
pasů a občanských průkazů.
Žádost o vydání pasu může žadatel podat nej-
později do 19. prosince. Od 27. prosince nebu-
de možné požádat o vydání nového pasu ani 
si hotový pas vyzvednout. Ministerstvo sta-
novilo termín pro vydávání stávajícího typu 
občanského průkazu  do 14. prosince.
Odstávky se netýkají vydávání cestovních 
pasů  a občanských průkazů bez strojově či-
telných údajů - krátkodobých. Předávání vy-
hotovených občanských průkazů odstávky 
systémů nezasáhnou. 
kontrola čipů u psů. V roce 2012 
bude probíhat kontrola čipů vašich psů. Proto 
Vás žádáme při příští platbě poplatku za psa 
v roce 2012 přinést s sebou ke kontrole i číslo 

malÉ  VelkÉ  aktualit y

   Jistě jste zaregistrovali, že v průběhu 
října 2011 došlo za pomoci získané dota-
ce k novému osázení zeleného prostran-
ství okolo sochy Sv. Jana Nepomuckého 
na Malesické návsi. Původní zde stojící 
vzrostlé stromy musely být již dříve od-
straněny pro svou nebez-
pečnost v důsledku svého 
stáří a chorob. Plně tento 
nový vzhled zajisté oceníme, 
až na jaře záhon rozkvete.
   A kdo to vůbec byl Sv. Jan 
Nepomucký (z větší části 
historicky potvrzená legen-
da):  Žil v letech cca 1340 až 
1393. V roce1389 byl jme-
nován generálním vikářem 
pražského arcibiskupa, je-
hož úřad hrál ve své době 
podstatnou roli ve správě 
arcibiskupství, zvláště v neklidné době 
sporů mezi arcibiskupem Janem z Jen-
štejna a králem Václavem IV. Jeden z je-
jich sporů se týkal také jmenování bisku-
pů a vůbec vysokých církevních úřadů. A 
když po smrti jednoho z dosavadních bis-

Kontaktní adresa pro vyřizování dávek  bude 
od 1.1. 2012 :
Příspěvek na péči a sociální dávky pro 
zdravotně postižené občany  
Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště  
v Plzni, Kaplířova 2731/7, 320 73 Plzeň, 
tel.: 950 148 111 (kanceláře č. 101-122 
v 1. patře budovy)
Dávky pomoci v hmotné nouzi
Úřad práce ČR - Kontaktní pracoviště 
v Plzni, Klatovská třída 2848/200e, 320 71 
Plzeň, tel.: 950 148 111.

noVÉ  hračky  do  Školky. Městský 
obvod Plzeň 9-Malesice obdaroval děti z míst-
ní mateřské školy nově zakoupenými hrač-
kami, které doplní již tak pěkně vybavenou 
školku. Hračky  byly předány prostřednictvím 
starosty s přáním, aby vykouzlily novou ra-
dost a úsměvy na dětských tvářích pod jistě 
krásně vyzdobeným vánočním stromečkem.          

Monika Holá, místostarostka

prosinec 2011
kupů potvrdil Jan Nepomucký za nového 
opata kladrubského kláštera opata Olena 
na místo Králíka z Buřenic, věrného pří-
vržence krále Václava, poskytl tak důvod, 
proč byl následně zajat a mučen. Kruté 
mučení i z rukou samotného krále nepře-
žil a 20. března 1393 večer bylo jeho tělo 
vhozeno z Karlova mostu do Vltavy.   

 V místě jeho shození do řeky se potom 
prý objevovalo pět hvězdiček, které dnes 
vídáme jako jeden z atributů okolo hlavy 
soch a obrazů Sv. Jana Nepomuckého. 
   V roce 1729  byl prohlášen Benediktem 
XIII.  za svatého.                                       -mc-

čipu. Toto číslo můžete také předem oznámit 
na naši e-mailovou adresu: podskalska@pl-
zen.eu. Děkujeme.

sociální reformy. V souvislosti s re-
alizovanou sociální reformou od ledna 2012  
chceme informovat občany města Plzně, že 
dojde ke změně v oblasti rozhodování o so-
ciálních dávkách – příspěvek na péči, dávky 
pomoci v hmotné nouzi a sociální dávky pro 
zdravotně postižené občany. 
Dnem 1.1. 2012 vstoupí v účinnost novela 
zákona  o sociálních službách, o pomoci 
v hmotné nouzi. Dále vstoupí v účinnost  
nový zákon  o poskytování dávek osobám se 
zdravotním postižením. Zásadní změna se 
týká toho, že od 1.1. 2012 si občan s trvalým 
pobytem ve městě Plzni bude žádat o výše 
uvedené sociální dávky na  Úřadu práce ČR 
– Kontaktním pracovišti  v Plzni, která bude 
přijímat žádosti, rozhodovat  a vyplácet výše 
uvedené sociální dávky.

V neděli 6. 11. 2011 se konalo již druhé 
Lampionové putování Malesicemi. Průvod 
se vydal od sochy sv. Jana Nepomuckého ke sv. Josefovi, kde děti vyměnily lampiony 
za baterky a vyrazily na značenou světelnou stezku lesem. Po návratu je čekala odmě-
na a táborák. Děkujeme malesickým dobrovolným hasičům za zajištění bezpečnosti 
celé akce.                                                     Plzeň9 o.s.

LAMPIONY 2011



   I o letošním 
štědrém dnu 
vás zveme na 
tradiční setká-
ní se zpíváním 
vánočních ko-
led. Uskuteční 
se  jako vždy 

u sochy Sv. Jana Nepomuc-
kého v 16. 30 hod. Texty ko-
led najdete na internetových 
stránkách našeho obvodu 
(http://umo9.plzen.eu), ale 
vytištěné je dostanete i pří-
mo na místě.
   Půlnoční mše v našem 
kostele se v letošním roce 
uskuteční na Štědrý večer již 
ve 20.30 hod. 
   Další bohoslužba bude na 
1. svátek vánoční dne 25. 12. 
od 15.15 hod.

MALESIČTÍ SOKOLOVÉ

   Dne 1. prosince 2011 
se v budově úřadu 
MO uskutečnila nová 
zajímavá akce, která 
se setkala s velkým 
o h l a s e m .  Č l e n k y 
místního ČČK ve spo-
lupráci s MO Plzeň 9 
zde uspořádaly před-
vánoční posezení 

s ukázkami výroby a zdobení vánočních dekorací, pletení 
vánočky a přípravou dalšího cukroví. Nechyběla možnost 
nákupu již hotového zboží a keramických výrobků chrá-
něné dílny Exodus. Každým tímto nákupem jste pomohli 
hendikepovaným spoluobčanům, kteří vystavené před-
měty vyráběli.                                                        Děkujeme. 

   Mikulášská nadílka pro naše nejmladší obyvatele se 
uskutečnila ve spolupráci Malesického Dvora a úřadu 
městského obvodu dne 3. prosince 2011. Kromě Miku-
láše samozřejmě nemohl chybět ani čert, a tak se mno-
hým z dětí srdíčko při básničce nebo písničce trochu 
chvělo.
   Pak si ale zařádili při disco-hudbě, takže za chvilku 
bylo po strachu. Snad i proto se už určitě všichni těší 
na rok další.  

   Oddíl kopané - fotbalové mužstvo dospělých odehrá-
lo velmi dobře podzimní část městské soutěže, s umís-
těním na druhém místě tabulky jsou hráči i realizační 
tým spokojeni. Děkujeme za přízeň všech fanoušků 
a fanynek fotbalu v Malesicích, budeme se těšit na je-
jich návštěvu v jarní části soutěže.
   Oddíl turistický - dne 28.10. jsme s úspěchem uspo-
řádali výstup na Malý a Velký Ostrý z německé strany. 
Přišlo 27 účastníků. Další 
pochod se konal 17.11. na 
vrch Krkavec u Plzně (16 
účastníků). I pro jarní tu-
ristickou sezonu připravu-
jeme několik zajímavých 
akcí, informace k nim 
samozřejmě  dosta-
nete včas. Příště 
pojďte s námi!

Mikulášská nadílka

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                                       

Předvánoční setkání

Vánoce  

 Krásné Vánoce 
a do roku 2012 hodně 

štěstí, spokojenosti 
a zdraví Vám přejí 

všichni zastupitelé obce 
a zaměstnanci 

ÚMO Plzeň 9 - Malesice

   Všichni si uvědomujeme, v jakém 
stavu jsou silnice kolem nás. Za to 
však vždy odpovídá vlastník. Jeho 
povinností je údržba a obnova. 
Abych vám objasnil, na jakém prin-
cipu tento děj probíhá, musím na 
začátku rozdělit silniční komunika-
ce do dvou skupin. 
   1. skupina - to jsou komunikace 
vně obce + hlavní průjezdové.
   2. skupinu tvoří ostatní ulice 
uvnitř obce, též zvané jako místní. 
   Dnes několik slov k 1. skupině 
komunikací. Jejich zřizovatelem je 
Plzeňský kraj a správcem potom 
Správa a údržba silnic (SÚS). Jejich 
stav je různý. 
   Silnice mezi Radčicemi a naší obcí 
se přes její velmi nepříznivé šířkové 
poměry podařilo po urgencích ale-
spoň částečně zlepšit zalitím příč-
ných spar a zpevněním krajnic. Pře-
sto víme, že pro chodce a cyklisty, 
kteří se zde často pohybují, je tato 
silnice hodně nebezpečná. Bohu-
žel, vyhlídka na její rozšíření zatím 
vždy ztroskotala na neúspěšných 
jednáních s majiteli okolních po-
zemků, které by byly k jejímu roz-
šíření zapotřebí. Zlepšení by mohlo 
přijít snad po úspěšném završení 
probíhajících pozemkových úprav 
obce. Obdobný stav je i v případě 
směrem na Touškov. 

   Samostatnou kapitolou zůstávají 
nejhorší z nich, tedy komunikace 
na Dolní Vlkýš a Chotíkov. První 
jmenovanou se podařilo alespoň 
z nejhoršího opravit. Přesto je jíz-
da tímto směrem pro vozidla i je-
jich pasažéry i nadále utrpením. 
Obnova povrchu, která by musela 
v tomto případě být spojená i se 
směrovými úpravami a rozšířením, 
by mohla nastat podle správce až 
po dokončení pozemkových úprav, 
které se v současné době projedná-
vají s jednotlivými vlastníky. Příslib 
na stálé lokální opravy jsme ale zís-
kali, a tak budou v průběhu příští-
ho roku provedeny snad alespoň 
velkoplošné záplaty. 
   Druhá z nich je ve směru Chotíkov. 
Po četných jednáních s vedením 
správce komunikace a vlastníkem 
jsem věřil, že oprava bude v této 
době již v plném proudu. Zatím 
však byl vysoutěžen pouze doda-
vatel této velké opravy. Celková 
obnova krytu spojená se zřízením 
nových krajnic a pročištěním příko-
pů by měla tak vzhledem k počasí 
proběhnout na jaře příštího roku. 
I v tomto případě je však vše závislé 
na financích. 
   V dalším čísle tohoto občasníku 
budu pokračovat o komunikacích 
uvnitř obce.                      

Miroslav Cudlman

Stav komunikací (1. část)

Plzeň9 o.s. Vás zve na

NOVOROČNÍ 
VYKROČENÍ

1. ledna 2012
z Malesic do Dolního 

Vlkýše a zpět / I. ročník
Start: 

Malesice, socha sv. Jana 
Nepomuckého ve 12.30 h

Teplé občerstvení 
zajištěno,

cukroví s sebou!

společnÉ

v Malesicích


