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Vážení spoluobčané,
  dovolte mi, abych Vás touto formou v le-
tošním roce již naposledy pozdravil a po-
přál Vám klidné prožití posledních dní 
roku 2012, především krásné a šťastné 
Vánoce v okruhu Vašich nejbližších. 
   I z koncem tohoto roku by se mělo bilan-
covat - na jedné straně snažení a plány 
a na té druhé skutečně dosažené výsled-
ky. Zůstanou zde za námi některé, mys-
lím, povedené akce, stejně tak, jako úkoly 
ještě zdaleka ne dokončené.
   Z těch prvých by bylo dobré připome-
nout již téměř dokončené velké opravy 
chodníků v centru Malesic, doplnění ně-
kterých hracích prvků pro děti v Malesi-
cích i v Dolním Vlkýši, výsadba  živých (do 
budoucna vánočních) stromů v centrech 
obou obcí či vykoupení posledního po-
zemku od soukromé osoby potřebného 
k dokončení projektu na přivedení pitné 
vody z Plzně. Patří sem i rekonstrukce 
vozovky na Chotíkov či zkapacitnění 
Malesického potoka v jeho horní části, 
i když toto byly akce jiných organizací na 
našem území. Na druhé straně zůstávají 
nedokončené pozemkové úpravy katast-
ru Malesic, bránící pokračování velmi dů-
ležitých projektů vodovodu i kanalizace 
pro obě naše obce, stav povrchu vozovky 
v Chotíkovské ulici a zejména silnice do 
Dolního Vlkýše či zmírnění nebezpečné-
ho provozu v ulici Ke Kostelu. 
   Výhledy a přání do budoucna zůstávají 
nadále veliké, o jejich naplnění však roz-
hodne dostatek či nedostatek finančních 
prostředků. Město nám v tomto ohledu, 
bohužel, velké naděje do blízkého bu-
doucna nedává. 
   V této chvíli si tedy přejme alespoň hez-
ké Vánoce a do nově přicházejícího roku 
především hodně zdraví

Ing. Miroslav Cudlman
                                                starosta MO 9

Nový rozpočet městského obvodu

Topná sezona versus kvalita ovzduší...?

   Zastupitelstvo města Plzně schválilo 
na svém jednání dne 8. 11. 2012 finanční 
vztah rozpočtu města k městským obvo-
dům pro sestavení nového rozpočtu měs-
ta na rok 2013. 
   Vzhledem k odporu zejména velkých 
městských obvodů nebyla ekonomickým 
náměstkem primátora přijata navrhova-

prosinec 2012

ná a dlouhou dobu připravovaná vari-
anta, která zohledňovala jak jednotlivé 
potřeby výdajů jednotlivých obvodů, 
tak také jejich vlastní přímé příjmy. Přes-
tože se počet našich obyvatel od doby 
přistoupení k městu téměř zdvojnásobil, 
ostatně stejně jako u většiny malých ob-
vodů, budeme se muset uskrovnit o dal-
ších téměř 8 % prostředků oproti roku 
předchozímu.  
   Vyrovnaný rozpočet našeho obvodu pro 
příští rok jsme takto museli navrhnout na 
částku ve výši 5 014 tis. Kč. Dle původně 
navržené nové varianty bychom si bývali 
naopak znatelně polepšili. 

   Schválená varianta pro nás však zname-
ná, že musíme opětovně přehodnocovat 
potřebnost nebo velikost jednotlivých 
pravidelně donedávna hrazených výda-
jů např. za služby, prováděné opravy, na 
jiném místě tohoto vydání zmiňovanou 
zimní údržbu komunikací, ale i počet 
vlastních zaměstnanců. Přesto se bude-
me snažit, aby se tato ponížená rozpočto-
vaná částka co nejméně projevila zejmé-
na na čistotě či vzhledu obce.
   Nejinak však dopadla většina menších 
městských obvodů a to je také jeden 
z důvodů, proč již některé z nich začaly 
vážně uvažovat o možnostech a důsled-
cích svého odtržení od města.

                            Miroslav Cudlman

   V uplynulé zimní sezóně se ovzduší 
v obci, bohužel, dále zhoršovalo. Děje se 
tak v důsledku topení nekvalitními pali-
vy a zejména pak spalováním odpadů při 
vytápění rodinných domů, ačkoliv toto je 
zakázáno.
   Občané si na tento problém opakovaně 

stěžovali. Není se čemu divit, zvláště při 
inverzích se zejména v centru obce nedá 
téměř nadechnout. 
   Chceme vás proto znovu důrazně požá-
dat: mějte ohled na zdraví své i nás všech a 
topte pokud možno jen těmi ekologičtěj-
šími palivy.                                              -mc-





PŘEDADVENTNÍ SETKÁNÍ
   Dne 30.11.2012 se uskutečnilo již druhé Posezení před adventem pořádané míst-
ním sdružením ČČK společně s úřadem MO, které lze hodnotit jako velmi příjemné 
a vydařené setkání všech, kdož si udělali čas a přišli do zasedací místnosti ÚMO 
v Malesicích.
   Již při vstupu nás přivítala vánoční atmosféra s vůní pečiva, svařeného vína a jehličí. 
Úvodem jsme si připomněli něco o historii adventu a adventních zvycích, násle-

dovaly ukázky, jak lze vyrobit vá-
noční dekorace v podobě vkus-
ných svícnů, adventních věnců 
a zdobených vřesů, které zde 
byly letos nejvíce obdivovanou 
a zároveň i nejkupovanější oz-
dobou na vánoční stůl. Předáva-
ly se recepty právě ochutnaných 
dobrot a nechyběla ani keramika 
z chráněné dílny EXODUS, kte-
rá poutala nemalou pozornost, 
takže drobné dárky si odnášel 
domů téměř každý.
   Atmosféra na našem setkání 
byla tak srdečná a veselá záro-
veň, že jsme odcházeli s příjem-

ným pocitem pěkně prožitého odpoledne. Většina účastníků prožila v Malesicích 
velkou část svého života, a tak si stále měli co říci. Právě předvánoční čas je tím 
pravým pro takováhle přátelská setkání.
   ZA ČČK přejeme krásné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2013.



   V letošním roce bude oživena vánoč-
ní atmosféra koncertem dětského sbo-
ru při ZŠ umělecké v Chválenické ulici 
pod vedením paní Krskové. Koncert 
se uskuteční dne 20.12. 2012 od 17.30 
hod v kostele Sv. Jiří v Malesicích.
   Již tradičně si letos společně za-
zpíváme vánoční koledy u sochy 
Sv. Jana Nepomuckého. Toto zpívání 
bude na Štědrý den od 16.30 hod. 
Texty koled v tištěné podobě obdržíte 
přímo na místě.
   Půlnoční mše v našem kostele se 
v letošním roce uskuteční na Štědrý 
večer již ve 20.30 hod.
   Další bohoslužba proběhne na 
1. svátek vánoční dne 25.12. 2012 tra-
dičně od 15.15 hod.

Srdečně zveme všechny zájemce !

Zprávy z jednání 
zastupitelstva obce

Výtah z podstatných částí usnesení 
zastupitelstva městské části ze dne 
25. 9. 2012:
a) zastupitelstvo vzalo na vědomí 
záměr provést zateplení stropu II.NP 
v budově ÚMO Plzeň 9
b) zastupitelstvo odsouhlasilo záměr 
přenechání nájmu budovy kulturního 
zařízení Malesický dvůr stávajícímu 
podnájemci p. Štěpánu Štruncovi
c) zastupitelstvo odsouhlasilo jedno-
rázový roční finanční příspěvek veli-
teli jednotky SDH ve výši 2000,-Kč na 
používání vlastního osobního vozidla  
a telefonu pro potřeby zajišťování čin-
nosti jednotky SDH.
Výtah z podstatných částí usnesení 
zastupitelstva městské části ze dne 
30. 10. 2012
a) zastupitelstvo odsouhlasilo plán 
zimní údržby komunikací v obcích
b) zastupitelstvo odsouhlasilo odmě-
nu pro masku čerta, anděla a Mikulá-
še ve výši 600,-Kč při pořádání dětské 
mikulášské nadílky společně s nájem-
cem Malesického dvora.  
Výtah z podstatných částí usnesení 
zastupitelstva městské části ze dne 
28. 11. 2012
a) zastupitelstvo odsouhlasilo rozpo-
čet MO Plzeň 9 na rok 2013
b) zastupitelstvo odsouhlasilo záměr 
prodeje části poz. č. 135 p. Rostislavu 
Heřmanovi. Jedná se o část pozemku 
těsně přiléhající k budově tohoto zá-
jemce.

TJ SOKOL Malesice: II. pololetí
   Fotbalový oddíl mužů zahájil v srpnu 
nový ročník MSM, s počtem dvanácti 
výher a třech proher vede přes zimní 
přestávku tabulku soutěže. V součas-
né době plánuje zimní několika denní 
soustředění pro získání fyzické kondice 
včetně  několika přípravných  zápasů. 
Jarní část sezony začne v polovině břez-
na 2013.
   Turistický oddíl uspořádal na podzim 

dvě akce – návštěva Chudenic včetně tzv. 
Bolfánku a Americké zahrady, koncem 
listopadu potom pěší tradiční pochod 
na rozhlednu Krkavec . O akcích pláno-
vaných na jaro 2013 budou zájemci včas 
informováni vyvěšenými plakáty.
   TJ Sokol Malesice uspořádal společ-
ně s místní organizací ČČK dvě zábavy 
v sále Malesického dvora, Annenskou 
v červenci a Václavskou v září 2012.

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                                       

Vánoce  

 Krásné Vánoce 
a do roku 2013 

hodně štěstí, spokojenosti 
a zdraví Vám přejí 
všichni zastupitelé obce 

a zaměstnanci 
ÚMO Plzeň 9 - Malesice

v Malesicích

   Množí se dotazy, jak zajistit bezpečnost 
dětí po výstupu z autobusu na cestě ze 
školy v Chotíkovské ulici. Přechodu se tu 
v nejbližší době nedočkáme, takže nejsná-
ze proveditelné, nejrychlejší a také nejbez-
pečnější řešení je pomoc zaškolených osob 
tzv. dopravních asistentů. 

Hledáme dopravní asistenty 
Pro bEZPEčNoST DěTÍ 

   na cestě do školy 

   Již v předstihu byl zastupitelstvem ob-
vodu schválen plán zimní údržby komu-
nikací. V případě větší sněhové nadílky 
budou místní komunikace pluhovány, 
některé z nich s větším podélným spá-
dem také sypány inertními materiály 
příp. solí. V případě komunikací, které po-
užíváme, ale jsou v majetku soukromých 
osob, tato povinnost zůstává na těchto 
vlastnících!!! Povinností nás všech však 
zůstává být připraveni a v zájmu před-
cházení možnosti vzniku úrazů používat 
vhodnou hlavně protikluznou obuv. 

ZIMA V ULICÍCH

   V sobotu 24. 11. 2012 uspořádalo ob-
čanské sdružení Plzeň 9 již druhé Vánoční 
vyrábění a věncování. Odpoledne přišly 
děti v doprovodu rodičů, aby si vytvořily 
vánoční ozdoby, přáníčka, svícny, svíčky, 
náušničky a jiné drobnosti pro radost. 
Předvánoční nálada byla večer završena 
vyráběním adventních věnců. 
   Z této tvořivé akce jsme si odnesli nejen 
hmatatelné výrobky, ale i hezký pocit ze 
společně strávených chvil. 

Gabriela Zadáková

Vánoční věncování

Kdo je dopravní asistent?
   Dopravní asistent je dobrovolník podí-
lející se na zajišťování bezpečnosti dětí 
cestou do/ze školy při přecházení silnic 
Má na sobě reflexní vestu a v ruce stavěcí 
terč. Samozřejmě je proškolen i pojištěn. 
Proškolení, výbavu i pojištění této osoby či 
osob zajistí město Plzeň. 
   Dopravní asistent před příjezdem auto-
busu stojí v rozhledově vhodném místě 
u autobusové zastávky a pomáhá dětem 
bezpečně přejít na druhou stranu silnice, 
zastavuje auta a upozorňuje děti na mož-
ná nebezpečí. 

Jak se stát dopravním 
asistentem?
   Každý dobrovolník, který by měl zájem 
našemu problému pomoci a chtěl by spo-
lupracovat jako dopravní asistent, by měl 
být starší 18 let (příp. 15 let s omezeními), 
trestně bezúhonný, fyzicky a duševně způ-
sobilý . 
   Bližší informace získáte na úřadu měst-
ského obvodu nebo přímo na tel. 378 032 
258, e-mail: plochy@plzen.eu.


