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DEVITKA

Vážení spoluobčané,
v posledních dnech už se konečně
začíná zdát, že příchod letošního jara
neproběhne jen v kalendáři, ale pocítíme
jej i zvýšením teplot.
Zimy jsme si letos
opravdu užili více než
dost. Potrápily nás
hlavně na chodnících
nejen stále se opakující sněhové srážky, ale po celé toto období
zejména velice málo slunných dnů.
Přestože musíme být ještě asi na nějaké
poslední záchvěvy zimy připraveni, vše
již začíná být veselejší.
Jaro je jedním z nejhezčích ročních období. A tak se již určitě všichni těšíme na
vycházky do přírody, či práce okolo domů
na zahrádkách. Nezapomeňte, prosím,
při tom ani na své nejbližší okolí.
Přestože Velikonoce jsou již za námi,
dovolte mi popřát Vám i do těch dalších
letošních dnů co nejvíce pohody, klidu
a sluníčka.
Ing. Miroslav Cudlman, starosta MO 9

Pozor na mláďátka!
Jaro je tady a veškerá zvěř se připravuje na vyvedení svých potomků.
V lese, lukách a v polích můžeme narazit na nově narozené zvířecí jedince. Mláďata všech živých tvorů i jejich
matky zrovna v tomto období potřebují ohleduplnost nás všech. Zvláště
majitelé psů by měli být velmi opatrní. Vyhýbejte se raději proto místům,
kde zvěř nachází bezpečí a klid pro
kladení nových jedinců.
Za ohleduplnost děkuje
Myslivecký svaz Malesice

duben 2013

PŘEDVELIKONOČNÍ SETKÁNÍ

Dne 20. 3. 2013 uspořádalo místní sdružení
ČČK ve spolupráci s úřadem MO Plzeň 9 v zasedací místnosti úřadu setkání k příležitosti
nadcházejících velikonočních svátků. Především ženy se zde setkaly, aby si předaly
zkušenosti s přípravou výzdoby a s tradicemi, spojenými s těmito dny. K příjemnému
setkání přispěla nejen dobrá nálada všech
přítomných, ale také pohoštění, které člen-

ky sdružení pro všechny připravily, včetně
možnosti vlastní výroby velikonočních dekorací z květin a zdobení kraslic.
Další připravovanou akcí je tradiční posezení s hudbou pořádané ke Dni matek, které
se uskuteční v sobotu 11. května 2013 od 17
hodin v salónku Malesického dvora.
Přijďte se pobavit, případně i rozšířit počet
členů této obecně prospěšné organizace!

MALÉ VELKÉ AKTUALIT Y
Poplatky za psy.

Nezapomeňte, že
i letos se musí uhradit poplatek za psa. Výše
ročního poplatku je stejná jako v loňském
roce, tedy pro důchodce, kteří nepobírají
jiný příjem než-li důchod, 200,- Kč, pro majitele rodinných domků je poplatek 500,- Kč
a pro ostatní poplatníky 900,- Kč. Poplatky
je nutno uhradit nejpozději do 30. 6. 2013.
V případě ztráty nebo úhynu Vašeho psího
miláčka Vás žádáme též o nahlášení. Děkujeme a hodně radosti z Vašich mazlíčků Vám
přejí zaměstnanci úřadu.
Nález modelu letadla. Dne 23. 3.
2013 byl nalezen ve větvích stromu v kyjovském lese model letadla. Jedná se o model
velkého letadla s rozpětím křídel přes 2 m
a s elektrickým pohonem. Pokud se vám uvedený model ztratil nebo znáte majitele, kontaktujte pana Názlera, tel. 603 396 642.
Přivítání nových občánků. Jak už
se stalo tradicí, proběhne opět po roce uvítání nových občánků Malesic. Vítání občánků
se uskuteční ve středu 15. 5. 2013 v 16 hod.
v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 9. Rodičům,
kteří dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů dali úřadu svůj souhlas na
tiskopisu, jenž obdrželi při narození svého

děťátka, bude zaslána pozvánka. Pokud někteří rodiče nových občánků tento souhlas
nedodali a chtějí se vítání zúčastnit, prosíme,
aby tento svůj souhlas přišli do 22. 4. 2013
podepsat na ÚMO Plzeň 9.
Stížnosti občanů. Poslední dobou
jsou stále častější stížnosti obyvatel na volné pobíhání psů během jejich venčení. Tento
volný pohyb psů je pro některé občany obtěžující, v dalších případech však mohou lidé
a zejména děti pociťovat i strach a nebezpečí.Volné pobíhání psů je na vymezených
veřejných prostranstvích území města Plzně
obecně závaznou vyhláškou č. 19/2006 zakázáno. Žádáme proto občany o dodržování
této vyhlášky.
Začíná cvičení jógy. Členky TJ Sokol
Malesice po dohodě s lektorkou p. O. Martínků připravili možnost nového cvičení pro
všechny věkové kategorie (vhodné již od 10
let) bez rozdílu pohlaví. Cvičení jógy s počátkem od 10. 4. 2013 se bude konat každou
středu od 18.30 hod na úřadu MO Plzeň 9.
Zájemci se mohou hlásit paní Martínků (tel.
606 390 544) nebo přijít přímo v uvedenou
hodinu na úřad MO. S sebou pouze cvičební
úbor, starší deku a karimatku.

Činnost TJ Sokol
Malesice

na vývěskách. Zveme všechny zájemce
o dobře strávený den v příjemné partě.
Fotbal
Družstvo mužů přezimovalo na prvním
místě tabulky Městké soutěže mužů.
Hráči i funkcionáři si na zimní Valné hromadě TJ dali za úkol co nejlépe reprezentovat Malesice i v jarní části sezony
a bojovat o první příčku v soutěži. Za
tímto účelem absolvovali i důkladnou
zimní přípravu doplněnou o čtyřdenní
soutředění mužstva v Liblíně a několika
přátelskými zápasy.
Vstup do jara se jim povedl, zvítězili
v prvních pěti jarních zápasech, soutěž
je ale těžká a dlouhá, největší soupeři
teprve přijdou... Přijďte je povzbudit na
domácí nedělní zápasy.
Předseda TJ Sokol Malesice

Turisté
Na 6. 4. 2013 připravili členové turistického oddílu nejen pro sebe první jarní
výšlap do přírody po okolí Konstantinových Lázní. Poznali krásy údolí malebného Úterského potoka. Navštívili i dvě
zříceniny - hrady Gutštejn a Švamberk.
Počasí celé akci přálo, a tak i přes celkem
náročnou vycházku dlouhou přes 20 km,
zakončenou vyhodnocením celé akce
s občerstvením, se všem zúčastněným
líbilo a již nyní se těší na další připravovanou květnovou vycházku do rozkvetlé
Americké zahrady u Chudenic s návštěvou Bolfánku a okolí. Přesný termín konání bude uveřejněn jako vždy v předstihu

Dětské a víceúčelové hřiště
Toužebně očekávané jaro je zde a s ním
i zpřístupnění dětského a víceúčelového hřiště v parku. Tento areál bude jako
obvykle otevřen denně v době od 9 do
20 hodin. V areálu jsou umístěny odpadkové koše, aby mohl každý návštěvník
po sobě před odchodem uklidit. Kuřáky
žádáme, aby nedopalky nezašlapovali
do písku, vždyť si tam hrají děti! Veškeré
herní prvky proběhly pravidelnou revizí,

ale i nutnými opravami. Nejvíce v tomto
ohledu trpí dětský kolotoč. Dbejte, prosím, na správné zacházení a nepřetěžování těchto prvků. Jsou určeny výhradně jen dětem!
Víceúčelové hřiště je možné využít po
objednání u paní Valentové (správcové)
na tel. 724733520 za 100 Kč /hod. Objednávky na zpřístupnění tohoto hřiště
a poskytnutí sítí jsou nutné den předem.
Míče vhozené do areálu hřiště je možné
vyzvednout u paní správcové.

Pozvánka na cyklovýlet

V letošním roce, 25. května, se bude
konat již 19. ročník cykloturistické akce
pro širokou veřejnost s názvem „NA
KOLE Z PLZNĚ NA HRADY“. Také letos
jsou připraveny trasy pro horská i silniční
kola o délkách od 30 do 150 km, nechybí ani zkrácená dětská trasa. Start i cíl je
stanoven před restauraci u Kamenného
rybníka.
Za pořadatele akce
Václav Kalina :-)
mob. 725 290 782, 728 386 423
www.nakolezplzne.cz



Mateřská škola praská ve švech
Tak jako v celé republice, i naše mateřská
škola by potřebovala být nafukovací. V letošním roce bylo podáno 15 žádostí k zápisu
dětí do mateřské školy v Malesicích. Bohužel
volných míst je pouze 7. V současné době
se čeká na rozhodnutí ředitelky školy, které z dětí bude přijato. Oznámení o přijetí
bude vyvěšeno na dveřích mateřské školy
po 20. dubnu.
Vedení MŠ Malesice

Skládka bioodpadu

Všichni znáte skládku u hřbitova, kam lze
zatím bezplatně odkládat bioodpad vyprodukovaný našimi zahrádkami. Přes všechna
upozornění se tu ale opět objevily věci, které
sem nepatří (např. zemina, starý nábytek či
pařezy stromů). Nejen že tuto skládku zbytečně zaplňují, v některých případech mají
devastační účinky na životní prostředí (odložená autobaterie nebo staré barvy). Tenhle odpad musí pak úřad obvodu odvážet
a likvidovat za peníze, které by bylo možné
využít smysluplněji ve prospěch nás všech.
Znovu tedy upozorňujeme a apelujeme
na vás - skládka je určena pouze na trávu, listí či větve ze zahrad a volného
prostranství na území našich dvou obcí!
I z tohoto důvodu sem při svých pochůzkách musí častěji zaměřit svou pozornost
hlídky městské policie.

Zprávy z jednání zastupitelstva obce
Výtah z podstatných částí usnesení
zastupitelstva městské části ze dne
29.1.2013:
a) zastupitelstvo odsouhlasilo s datem od
1. 2. 2013 změnu doby počátku jednání
zastupitelstev MO od 18.00 hod
b) zastupitelstvo neodsouhlasilo čl. 3 návrhu vyhlášky města Plzně, navrhující navýšení místního koeficientu pro výpočet
daně z nemovitosti na 2 (ze současného
ve výši 1)
c) zastupitelstvo odsouhlasilo ostatní navrhované koeficienty daného návrhu vyhlášky (zachovávající současný stav)
d) zastupitelstvo odsouhlasilo záměr výkupu pozemku č. 243/5, k.ú. Malesice od

pana I. Trnky pod stavbou garáže v majetku MO Plzeň 9-Malesice
e) zastupitelstvo odsouhlasilo návrh Vyhlášky města Plzně č. 2/2011 o zrušení
Fondu rozvoje bydlení.
Výtah z podstatných částí usnesení zastupitelstva městské části ze dne 26. 3.
2013:
a) zastupitelstvo odsouhlasilo výsledek
hospodaření MO Plzeň 9 za rok 2012
a převod hospodářského výsledku do
Fondu rezerv a rozvoje
b) zastupitelstvo odsouhlasilo změnu předávání dárkových balíčků občanům věku
80-ti let a výše s trvalým bydlištěm v MO
Plzeň 9 - každoročně.

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

