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DEVITKA

VÍTEJ JARO!

V letošním roce připadl první jarní
den na 20. března, což znamená, že
tímto dnem skončila zima a nastává
čas na pořádný úklid. Začátek jara je
tedy ideální dobou pro očistu. Ta by se
měla týkat nejen těla a duše, ale i bytu,
domu, zahrady a v neposlední řadě
i okolí našeho obydlí.

Věřím, že si každá hospodyňka
snadno poradí s jarním úklidem v domácnosti. Nezapomeňte však zapojit
i ostatní členy, abyste se mohla z jara
těšit i Vy a nestala se z Vás udřená, strhaná, nervózní a nic nestíhající žena.
Co se týká zahrady, chtěla bych připomenout, že suché větve a tráva se
nesmí v žádném případě pálit na zahradách. I nadále je v naší městské
čtvrti k dispozici skládka vedle hřbitova, kam je možné trávu a větve uložit.

duben 2012

Stavební ruch na silnici ve směru Chotíkov

Jednou z nejlepších zpráv posledních
měsíců je samozřejmě brzké započetí
prací na opravě silnice III/18051 mezi
Malesicemi a Chotíkovem. Tato zásadní
oprava bude oficiálně
zahájena počátkem
dubna, avšak již nyní
zde můžete vidět stavební aktivity v podobě
mechanizace pracující
na čištění a prohlubování příkopů, které jsou
součástí celé akce.
Kompletní oprava by
měla proběhnout v termínu od 2. 4. do 18. 5.
2012, z čehož přibližně

na 2 týdny dojde k úplné uzavírce provozu z důvodů drcení starého krytu a pokládce nových živičných vrstev. Přesný
termín této uzavírky bude dodavatelem
stavby oznámen předem
na viditelných místech
v obci.
Koncem května bychom již tedy měli jezdit
po nové silnici. Následovat musí nutná oprava
krytu navazující ulice
Chotíkovské uvnitř obce.
Doufejme tedy, že počasí celé akci bude přát
a stavba bude hotova
v termínu.

Občanské sdružení Plzeň9

Přijďte mezi nás! Bavme se, sportujme a vzdělávejme se společně
Občanské sdružení Plzeň9 načalo druhý
rok své existence. Když se ohlédneme do
minulosti, je už tam pěkná řádka vydařených akcí.
Maškarní bál, Malesická pouť, pálení čarodějnic, Stopovačka Kyjovským lesem,
Malesické jarmarčení, nohejbalový a tenisový turnaj, Drakiáda, Lampionový průvod, Adventní vyrábění, to vše jsou akce,
které už sdružení uspořádalo pro malé
i velké občany Malesic, Vlkýše a okolí.
Vedle Novoroční vycházky, kde účast
bohužel poznamenala nepřízeň počasí, se
už letos uskutečnil další Maškarní bál, při
kterém Malesický dvůr doslova praskal ve

švech. V únoru opět změřily síly nohejbalové trojice při turnaji Malesice vs. Dolní
Vlkýš a 1. března se konal badmintonový
turnaj.
Sdružení má pochopitelně řadu plánů
i do budoucna. V podstatě všechny loňské
akce se dočkají pokračování. Už 21. a 22.
dubna jste zváni na Malesickou pouť.
Více se o činnosti sdružení dočtete na
webu www.plzen9.cz, kde je i fotogalerie
ze všech uskutečněných akcí a kontakty
na osoby zodpovědné za pravidelné programy.
Tak neváhejte, A přijďte mezi nás...
Plzeň9, o.s.

MALÉ VELKÉ AKTUALIT Y

Akce Českého Červeného Kříže Večer ukrajinské kultury, aneb

V závěru bych Vás chtěla požádat,
aby každý, komu na to stačí síly, pomohl i s úklidem svého okolí. Vždyť
hezké a čisté bychom to měli mít nejen
za- ale i před hradbou. Přeci nechceme
nechat všechnu práci na pracovnici
úřadu paní Valentové, i když Ta ji podle
mého názoru vykonává velmi poctivě
a svědomitě.
Hezké prožití Velikonoc přeje všem
spoluobčanům
Monika Holá

Rádi bychom vás tímto pozvali na nejbližší
akce, pořádané našimi členkami ČČK ve spolupráci s ÚMO 9:
Dne 3. dubna 2012 se v zasedací místnosti úřadu od 17 hod
uskuteční ukázky
velikonoční výzdoby a vlastní výroby,
vztahující se k Velikonocím.
Další akcí potom
bude tradiční posezení pořádané ke
Dni matek, které se uskuteční v pátek dne
11. května 2012 opět od 17 hod v salónku
Malesického dvora.
Přijďte se pobavit, případně i rozšířit počet
členů této obecně prospěšné organizace !

žijeme tu spolu, tak se lépe poznejme!

Dne 15. června 2012 od 17 hod pořádá MO
Malesice ve spolupráci s pobočkou ČČK Malesice večer ukrajinské kultury ve velké zasedací místnosti na ÚMO Plzeň 9-Malesice.
Naši spoluobčané ukrajinské národnosti,
kteří s námi již delší dobu žijí v Malesicích,
nás seznámí s kulturou a životem v jejich
vlasti. Během besedy se dozvíme, jaké zvyky,
tradice a svátky se dodržují na Ukrajině. Popovídáme si o životě na venkově, jak se žilo
dříve a jak se žije na Ukrajině dnes. Uvidíme
ukázku lidového kroje. K ochutnání budou
připraveny tradiční ukrajinské pokrmy. Celý
večer bude provázet ukrajinská lidová hudba.
Srdečně zveme všechny občany z Malesic
a Dolního Vlkýše .

Stav komunikací (2. část)
Pokračování mého článku o komunikacích z minulého čísla Devítky bych chtěl
věnovat popisu stavu a problémů (také
přípravě na jejich odstraňování) komunikací uvnitř naší obce.
Silnice na průtahu obce ve směru na
Touškov, tedy Malesická náves pokračující
ulicí Mlýnskou (včetně Chotíkovské ulice)
jsou komunikacemi, které zřizuje, obnovuje a udržuje Plzeňský kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic (SÚS). První dvě
z nich jsou ještě v relativně slušném stavu.
Připravovaná oprava ulice Chotíkovské
byla nastíněna již na jiném místě tohoto
vydání Devítky.

opačného charakteru. Vlastníkem pozemku
je sice město, ale vlastníkem rozpracované
vozovky je stále společnost Global s.r.o.,
která je dosud městu nepředala.
I v letošním roce by se však měla uskutečnit oprava alespoň dalších úseků chodníků
hlavně uprostřed obce, konkrétně v ulici
Chotíkovské a na Malesické návsi.
V obci Dolní Vlkýš se podařilo dokončit
opravu povrchů Vlkýšské návsi. Opravu
příjezdové komunikace projednáváme se
správcem komunikace.

Problémem téměř u všech ostatních ulic
v obci je, že pozemky pod těmito komunikacemi nejsou v majetku obce. O zřízení
vozovek na nich nejsou podklady, na základě kterých bychom je mohli od vlastníka,
tedy od Pozemkového fondu ČR, bezplatně převést. Z těchto důvodů se zase město
zdráhá do oprav investovat, takže vzniká jakýsi začarovaný kruh. Přesto se na podzim
povedlo zrealizovat velkou opravu v ulici
Luhové a v letošním roce by měla být opraIng. Miroslav Cudlman
starosta MO 9
vena ulice U Potoka. U ostatních potom bu- 		
dou provedeny jen opravy výtluk.
   Samostatnou kapitolou jsou ulice KyjovVýuka angličtiny na ZŠ Chotíkov
ská a Nad Zámkem. Zde je problém trochu

(Ne)pořádek v okolí hřbitova je naší vizitkou...
Vloni se podařilo uvést toto místo posledního odpočinku (včetně jeho okolí)
do mnohem přijatelnějšího stavu, než
v jakém se nacházel v dobách nedávno

Pozor na mláďata
v přírodě!
Nastalo jarní období, kdy zvěř pokládá svá mláďata.
Je samozřejmostí, že myslivci MS Malesice se obrací k Vám spoluobčanům
se snahou o připomenutí ohleduplnosti k mláďatům. Vyhýbejte se místům,
kde zvěř nachází bezpečí
a klid pro kladení nových
jedinců.
Proto prosíme majitele
psů, aby nepoustěli své
psy z důvodu
kontaktu se
zvěří.

minulých. Stalo se tak i díky pomoci Správy hřbitovů města Plzně.
Co se však stále nedaří je udržet alespoň
tento stav. Jedná se zejména o úklid před
vchodem v okolí odpočinkových laviček,
dále potom v prostorech za hřbitovní zdí.
Mnozí z nás si zřejmě tato místa pletou
s odpadkovými koši,
kam mohou odkládat
nejen již nepotřebnou výzdobu náhrobků, ale i další použité
věci.
Do sběrného kontejneru umístěného
přímo před vchodem je to přitom pár
kroků!

Ze života TJ Sokol
Malesice

Fotbal. S nástupem jarního času a téměř letního počasí se rozběhly fotbalové soutěže okresů a krajů. Naše mužstvo
mužů v okresní soutěži přezimovalo na
výborném druhém místě tabulky a v jarní části se bude dále pokoušet bojovat
o příčky nejvyšší.
Tuto jarní část soutěže jsme začali již
v neděli 25. 3. 2012 domácím vítězným
zápasem s Druztovou B a dalšími zápasy budeme pokračovat vždy v neděli od
15.00 hodin, 8. 4. s Letnou, 22. 4. s Černicemi, 28. 4. se Spartou Plzeň, 13. 5. s Hradištěm a 27. 5. s Bukovcem. Vzhledem
k mistrovství Evropy ve fotbale, které
bude v červnu a červenci v Polsku a na
Ukrajině, skončí tento ročník již 3. 6. 2012.
Přijďte povzbudit fotbalisty Malesic.

I žáci z Malesic a Kůští, kteří navštěvují ZŠ Chotíkov, mají v letošním školním
roce další obohacení výuky.
V letošním školním roce probíhá v této
škole v 8. a 9. ročníku 1 krát týdně, vždy
ve středu, výuka konverzace v angličtině, kterou vede rodilý mluvčí – Angličan.
Ve vyučovací hodině je přítomna paní
učitelka, která v případě potřeby dětem
pomůže.
Od měsíce listopadu zde probíhá rovněž 1 hodina týdně s rodilým mluvčím
i ve 4. ročníku. Tento způsob výuky se
stal jistě příjemným obohacením a žáky
je velmi oblíben.
Ladislava Kuncová, ředitelka ZŠ a MŠ

Turistický oddíl. Již v sobotu 14. 4.
2012 se uskuteční první letošní putování, a to za historií Plzně. Cesta povede
na rotundu Sv. Petra a Pavla nad Koterovem a dále potom přes Sedlec na zříceninu hradu Radyně. Pochod skončí ve
Starém Plzenci, odkud se budeme vracet autobusem do Malesic. Sraz na autobusové zastávce v Koterově na návsi
bude upřesněn dle jízdního řádu MHD.
Další akce je plánovaná na sobotu
12. 5. 2012 s počátkem na konečné stanici autobusu na Bílé Hoře a cestováním
kolem Boleveckých rybníků přes Chotíkov zpět do Malesic (čas srazu bude
upřesněn).
Obě akce jsou v rozsahu 10-15 km
a jsou plánovány jako celodenní. Přesnější informace a kontakty budou vyvěšeny předem na nástěnkách v obci.
Těšíme se na další nové turisty.

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

