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DEVITKA

Zase je nás víc: 10 nových občánků

Radostnou událostí je vždy přivítání nových občánků v naší obci. To letošní se uskutečnilo 18. 4. 2012 v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Malesice. Přivítali
jsme 5 chlapců a 5 děvčátek. O kulturní program se postaraly malesické děti, které
navštěvují ZŠ v Radčicích. Rodičům přivítaných dětí byly předány květiny a drobné
dárky.

ČERNÉ SKLÁDKY
Přes značnou snahu úřadu apelovat na
občany, aby udržovali čistotu a pořádek
i v okolí krajských komunikací k.ú, Malesice se čas od času objeví skládka odpadků

či již nepotřebných věcí na místech, kde se
pak velmi obtížně a nákladně musí odklízet. Příkladem v tomto směru je rokle pod
silnicí na vrcholu směr Chotíkov. Obdobné
odkládání „nepotřebného“ znečisťuje také
okolí potoka v Kumberské ul. na spodním
okraji Dolního Vlkýše .
Ještě nepochopitelnější je odhazování domovních odpadků
přes ploty sousedům. V poslední době byl takto opakovaně
odklízen cizí domovní odpad
za hradbou hřiště TJ Sokol.
Bohužel, i „takoví“ jsou mezi
námi spoluobčané! Rád bych
touto cestou požádal o udržování pořádku nejen uvnitř našich obcí, ale i v jejich okolí.
Děkujeme za případné upozornění !

červen 2012

Vážení spoluobčané,
tak jako v každém roce by se Vám
toto číslo mělo dostat do rukou těsně
před koncem školního roku. Proto se
chci nejdříve obrátit na všechny kluky
a holky s přáním
úspěšně zvládnutého roku s výsledky a
vysvědčením, z kterého budou mít radost nejen oni sami, ale i jejich rodiče.
Nadcházející čas dovolených a dětských prázdnin s sebou opět přináší
zvýšený provoz, a to nejen obecně na
silnicích, ale i na komunikacích uvnitř
obce. Z tohoto důvodu bych takto rád
apeloval opět na řidiče - dodržujte
silniční pravidla předepsaná v obci!
Počítejte se zvýšeným pohybem dětí
především na komunikacích a buďte
ohleduplní! V poslední době se rozmohl velmi nebezpečný nešvar, kterým
je prakticky nerespektování přednosti zprava tam, kde to není značkami
upraveno jinak…
S upozorněním a prosbou se chci obrátit i směrem k rodičům dětí školního
a předškolního věku. Poučte své ratolesti raději ještě několikrát o tom, že se
při svých hrách budou pohybovat po
cestách, na kterých nebudou sami.
Mé druhé přání patří potom společně
Vám všem, a to přání krásně a klidně
prožitých dnů volna a dovolených tak,
abychom se na konci léta sešli zase
všichni zdraví a odpočatí.
Miroslav Cudlman, starosta

MALÉ VELKÉ AKTUALIT Y
Cestování dětí. Upozornění: dne 26. 6.
2012 skončí možnost cestování dětí zapsaných v cestovních dokladech rodičů. Po
tomto datu musí mít každý občan České republiky k vycestování do zahraničí vlastní
cestovní doklad. A proto si raději včas před
dovolenými zkontrolujte své doklady.
Psi. Červen je již poslední měsíc na řádné
zaplacení poplatků ze psů.
V minulém měsíci se uskutečnilo očkování
psů na dvoře úřadu, kdo nestihl toto povin-

né očkování psů, musí si jej nyní již zajistit
samostatně.
Májové setkání. U příležitosti dne matek
se 12. května uskutečnilo v „Malesickém
dvoře“ velmi příjemné a přátelské setkání
malesických žen, které uspořádalo místní
sdružení Českého červeného kříže ve spolupráci s ÚMO Plzeň 9. K příjemnému setkání
přispěla nejen dobrá nálada všech přítomných, ale také hudba, která některé zvedala ze židlí k tanci. Milým zpestřením večera

bylo předání květin a přání všem zúčastněným ženám. Všichni přítomní si večer
pěkně užili.

V minulém čísle jsem Vás informoval
o přípravách akce, po které už všichni
místní motoristé volali několik let. Jedná se
o rekonstrukci silnice III/18051 MalesiceChotíkov, jež byla dne 18. 5. 2012 úspěšně završena a silnice uvedena do provozu.
Myslím, že kdo tudy poslední dobou projel, musel uznat a pochválit odvedenou
práci stavbařů.
Bohužel současně s tím se však nepovedla provést také oprava pokračování této
silnice uvnitř obce, tedy ulice Chotíkovské.
Původně zamýšlené odfrézování povrchu
a pokládka nového živičného koberce musela být po provedených sondách a zjištění
tenké vrstvy asfaltu a neúnosného podloží
zrušena.

Dětský den

OPRAVY

komunikací
Po průtazích bylo ze strany SÚS PK přistoupeno k zadání zpracování projektové
dokumentace na celkovou rekonstrukci
vozovky. Do té doby ovšem budeme muset
vzít zavděk opětovné záplatování děr, které by mělo být v době vydání tohoto čísla
snad již provedeno.
V této době bude již snad provedena také
oprava výtluk vozovky do Dolního Vlkýše,

Kontejner

na velkoobjemový odpad

Dne 9. 6. 2012 se na hřišti TJ Sokol uskutečnilo tradiční setkání našich nejmenších s odpolednem plným her, hudby
a sladkostí. Radostné odpoledne si zde
užilo asi 50 dětí i se svými rodiči.
Na přípravě i realizaci se spolu s úřadem
MO podílely jak členky ČČK, tak i Hasiči
a členové Mysliveckého sdružení.
Velký dík za finanční podporu této akce
patří všem sponzorům, a to jak místním
firmám Trio-D, Lak Racing a Ludvík Lexa,
tak i dalším jako Metrostav, EMG Energo
a Plzeňský ATAC-IN.

Malesičtí Sokolové
V první polovině letošního roku se členové Sokola zúčastnili následujících aktivit:
V březnu proběhl úspěšný návrat tradičního sokolského plesu zpět do Malesic po několika letém azylu v Chotíkově.
Ples navštívilo přes 160 přátel naší tělovýchovné jednoty a také tance a zábavy ze
širšího okolí.
Fotbalisté z oddílu mužů odehráli povedenou jarní část soutěže a skončili na
celkovém třetím místě v tabulce. Vyloučena ještě není ani možná baráž o postup
do Městského přeboru, zavisí to na výsledcích mužstev z vyšších soutěží. Rozlosování nového ročníku bude provedeno
v polovině července v Plzni.

Velkokapacitní kontejner ve dvoře na
úřadu v Malesicích je určen jen pro občany Malesic a Dolního Vlkýše. Neslouží
však jako klasický sběrný dvůr.
Kontejner je určen zejména pro nadměrný a velkoobjemový odpad (např.
nábytek, koberce, linolea apod.) Rozhodně tam nepatří pneumatiky či jiné autodíly, odpad z domácností, stavební suť,
atd. Také sem však není možné ukládat
odpad, který se má třídit, a pro který jsou
na dalších místech obou obcí připraveny
plastové kontejnery (plast, sklo, papír).
Totéž platí pro bioodpad, pro který nám
zatím stále ještě slouží skládka u hřbitova, a další tzv. nebezpečný odpad.
Takovéto druhy nedovolených odpadů
v kontejneru však každý týden nacházíme a musíme je po našich neukázněných
občanech třídit.
Na tyto druhy odpadů využívejte sběrné dvory na území města Plzně či přímo
skládku v Chotíkově!
Turistický oddíl byl na dvou jednodenních akcích - putování po historii Plzně
kolem rotundy v Koterově a výšlapem
na zříceninu Radyně, potom kolem Boleveckých rybníků. V květnu se vydařila
při spolupráci s organizací Juniorsport
Plzeň společná vícedenní akce kolem
Sázavy a Vltavy, včetně návštěv starých
trampských osad u obou řek, Slapské
přehrady a po cestě první den i výšlapu
na Kamenný vrch v Brdech a prohlídky
zahrady na zámku v Dobříši.
Počasí při všech akcích stálo při nás,
účastníci prošli nepoznanými místy.
Jako členové Plzeňské sportovní unie
jsme byli na volební Valné hromadě PSU
v květnu, kde bylo zvoleno nové vedení
této organizace.
Otokar Cudlman

ke které již bylo vydáno platné rozhodnutí.
Bohužel uvedení do obdobného stavu, jako
je nyní komunikace směr Chotíkov, je zatím
nadále v nedohlednu. I zde je to vinou nedokončených a stále probíhajících pozemkových úprav a v souvislosti s tím i zpoždění v dokončování projektové dokumentace
na odkanalizování obou obcí.
Dobrou zprávou na závěr je, že se podařilo zajistit alespoň opětovnou provizorní
opravu povrchu ulic Kyjovská a Nad Zámkem. Během prázdnin by potom měla proběhnout další část rekonstrukce chodníku
na Malesické návsi.
		

Ing. Miroslav Cudlman
starosta MO 9

Stavební práce
na potoce
Počátkem dubna začala pod rybníkem
stavba „Zkapacitnění Malesického potoka“, která už ze svého názvu dává na
vědomí, že bychom se již nadále neměli
obávat alespoň v této části obce každého déletrvajícího deště. Investorem
stavby je s. p. Povodí Vltavy a provádí
ji zde stavební společnost Stavmonta
s.r.o., Plzeň
Po jejím dokončení v průběhu letních
měsíců by mělo proběhnout také přislíbené pročištění koryta potoka od ulice
Ke Kostelu níže.

SRPNOVÁ NECKYÁDA
Také v letošním roce pořádá Český
rybářský svaz, pobočka Křimice v součinnosti s úřady MO 5 Křimice a MO 9
Malesice další ročník tradiční zábavné
plavby po řece Mži na vlastnoručně
zhotovených plavidlech, nazvanou
Neckyáda.
Jízda s počátkem dne 18. srpna 2012
ve 14.00 hod pod jezem u Malesického
mlýna a koncem v Křimicích, kde vás
potom čekají ještě různé hry, samozřejmě ocenění těch nejlepších a večer zábava s kapelou zvanou Kyseliny.
Zájemci o účast se mohou přihlásit
v Restauraci U Mže („Roští“) do 11. 8.
2012, kde obdrží pravidla pro stavbu
plavidel.
Všechny srdečně zveme!

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

