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DEVITKA

Vážení spoluobčané,

letošním 2. číslem Devítky se na Vás obracím o něco dříve, ještě než se rozjedete
na prázdniny a dovolené. Důvodem je
potřeba získat od Vás odpovědi na malou anketu, případně názor Vás všech na
řešení situace v ulici Ke Kostelu. Rychle
sílící provoz zde velmi komplikuje život
zejména občanům, kteří tuto komunikaci používají hlavně jako chodník... Vše
najdete podrobněji vysvětleno v tomto
čtvrtletníku.
Dalším důvodem je upozornění na blížící se stavební aktivity v Malesicích. Ty

Májové setkání

nám sice také budou
nějaký čas znepříjemňovat život, ale do budoucna jistě přinesou
všem užitek a zlepšení
vzhledu obce. Jedná
se o výstavbu osvětlení na Malesické návsi
a úpravy povrchů některých komunikací.
Přes tato nadcházející drobná úskalí
bych však již nyní chtěl všem školákům
popřát úspěšné zvládnutí konce školního
roku a samozřejmě dosažení takových výsledků, ze kterých budou mít radost nejen

Dne 11. května 2013, na Den matek, se uskutečnilo v „Malesickém dvoře“ příjemné setkání
nejen malesických žen, které uspořádalo místní sdružení Českého červeného kříže ve spolupráci s ÚMO Plzeň 9. Nechybělo samozřejmě
malé pohoštění, hudba a dobrá nálada všech
přítomných. Milým zpestřením sobotního odpoledne bylo předání květin a přání všem zúčastněným ženám starostou MO.

POMOZTE ZVOLIT nejlepší řešení
zklidnění provozu v ulici Ke Kostelu
Řešením situace provozu v ul. Ke Kostelu, (tedy značenou obytnou zónou) se
zastupitelstva naší městské části i orgány
magistrátu města zabývají již několik let.
Stále větší hustota provozu na této komunikaci, a tím i zvýšené nebezpečí zejména
pro chodce, je způsobena sílícím provozem obecně, nově opraveným povrchem
silnice od Chotíkova, ale významnou měrou se zde projevuje samozřejmě i provoz
z nové zástavby rodinných domků a bytovek, který zde tvoří cca 2/3 počtu zde
projíždějících vozidel. Zjednosměrněním,
či dokonce uzavírkou krátké části ulice (od
Chotíkovské k potoku), tedy variantou,
kterou zde navrhuje Policie ČR a zástupci
magistrátu, by sice došlo k omezení vozi-

del touto ulicí pouze projíždějících, ovšem
ve zbývajících třech čtvrtinách délky se
provoz prakticky nezmění, neboť zde budou muset projet naopak i zdejší vozidla,
i která by jinak při výjezdu směr Chotíkov
běžně použila tuto příp. uzavřenou část
ulice. Pokud tedy někdy do budoucna
nebude vybudován nějaký obchvat Malesic, významně se zde provoz snížit asi
nemůže.
Pro snížení rychlosti projíždějících vozidel zde byly vybudovány zpomalovací
prahy, možná jsou ale málo účinné. V současné době je do této ulice připravováno
zakoupení informativního radaru pro měření rychlosti, jedná se také o dalších provizorních montovaných prazích. Po mno-

červen 2013

jejich rodiče, ale především oni sami.
V neposlední řadě nemůže chybět opakované upozornění jak všem řidičům, tak
i rodičům dětí na zvýšené nebezpečí přicházející s vyšší frekvencí vozidel, cyklistů
i pěších, jež do obou našich obcí i do jejich okolí s sebou pravidelně přináší letní
období.
Vám všem potom přeji příjemné prožití dovolených a volna, množství jen těch
nejhezčích zážitků, lepší počasí než dosud
a samozřejmě následné setkání především ve zdraví.
Miroslav Cudlman, starosta
hých jednáních a urgencích však nyní
začalo město připravovat a rozhodlo se
financovat, i s ohledem na zde umístěnou
MŠ, projekt i výstavbu chodníku od Malesické návsi po křižovatku ulic Ke KosteluBorovicová-Ke Sv. Josefu, který zahrnuje
i zvýšení této křižovatky a tím vytvoření
dalšího zpomalovacího prvku. Bohužel
pokračování chodníku i ve zbývající části
ulice brání daný malý šířkový prostor pozemku pro komunikaci, který zde město
vlastní.
Vlastní návrh umístění chodníku je
k shlédnutí na nástěnkách nebo v kanceláři ÚMO Plzeň 9.
Ne všichni občané Malesic však toto
nově navrhované řešení přivítali a tak na
zastupitelstvu dne 14. 5. 2013 byl vznesen
požadavek na uspořádání jakési místní
ankety o prospěšnosti tohoto projektu.
Proto je zde ve spodní části této strany
vyznačen hlasovací lístek s otázkou.
Hlasování se týká občanů Malesic starších 18 let.
Odpovědi prosím vhazujte do poštovní
schránky, nebo odevzdávejte přímo do
kanceláře ÚMO 9 v Chotíkovské ulici nejpozději do 21. 6. 2013. Případné dotazy zodpoví na tel. čísle 378 036 880 nebo
725 042 434 Mir. Cudlman.



Předem děkujeme.

Souhlasíte s vybudováním jednostranného chodníku od Malesické návsi po křižovatku ulic Ke Kostelu - Borovicová - Ke Sv. Josefu?

Pro vybudování chodníku: ........................počet obyvatel (domu či bytu)

Proti:........................počet obyvatel

Máte jiný návrh řešení? Napište jaký: ..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
Za č.p./byt ................... Vaše jméno .................................... Váš podpis ...................................

Dětský den
Již tradičně byla oslava dětského dne
připravena na hřišti TJ Sokola Malesice, ale
počasí tentokrát rozhodlo jinak. Celodenní
déšť a zima v sobotu 1. 6. 2013 nás přinutil přesunout se do sálu Malesického dvora. Jen díky velké snaze dobrovolníků z řad
místních složek SDH, TJ Sokol, ČČK a dalších,
kteří se na organizaci podíleli, se oslava dětského dne podařila. Dokonce si troufáme
říci, že nabídla i pro mnohé návštěvníky
nové neokoukané prostředí s hrami, které
venku provozovat nelze.
Nechybělo samozřejmě občerstvení, sladkosti, dárky a nové atrakce, které pro téměř
50 dětí s rodiči zpestřilo toto sobotní, jinak
uplakané, sobotní odpoledne.
Velký dík za finanční podporu této akce
patří všem sponzorům, a to jak místním
firmám - Trio-D, Lak Racing, GASYS, Milan
Tomášek, Martin Hoblík a Petr Polívka, tak
i dalším firmám Metrostav či Profi EMG.

Osvětlení sousoší
na Malesické návsi

Jednou z plánovaných stavebních prací
v Malesicích, která právě probíhá, je umělé osvětlení sousoší na Malesické návsi, aby
opravenou památku dobře viděli i ti, kteří
naší obcí projíždějí či procházejí po setmění. V zeleném pruhu okolo pomníku budou
osazeny 3 kusy zemních svítidel, jejichž úkolem bude plastické zvýraznění všech postav
tohoto sousoší. Součástí stavby je provedení
elektropřípojky ze sloupu VO.
Práce by měly být kompletně dokončeny
během června 2013.
Velký dík za návrh, zpracování projektu
a pomoc v přípravě této stavby patří známému plzeňskému architektovi Ing. arch. Janu
Soukupovi.

MALÉ VELKÉ AKTUALIT Y
NEZAPOMEŇTE! Blíží se splatnost poplatků
za psy /30.6.2013/. Připomínáme poplatek pro
občana z RD je 500,- Kč, pro důchodce 200,- Kč
a pro ostatní občany 900,- Kč za 1 psa.
Srpnová Neckyáda. Sobota 17. 8. 2013 bude
opět ve znamení „Neckyády“, kterou po roce pořádá ČRS, pob. Křimice za podpory úřadů MO Plzeň
5-Křimice, MO Plzeň 9-Malesice a dalších sponzorů. Tradiční plavba po Mži na plavidlech vlastní
výroby odstartuje ve 14 hod pod jezem u Malesického mlýna. Konec cca v 16 hod v Křimicích.
Program bude pokračovat různými soutěžemi
a oceněním nejlepších. Večer Vás pobaví kapela
Kyseliny. Zájemci o účast na plavbě se mohou přihlásit v Restauraci U Mže („Roští“) do 10. 8. 2013,
kde obdrží pravidla pro stavbu plavidel. Srdečně
Vás zvou pořadatelé!
Změny v Malesickém dvoře. V souvislosti s ukončením nájmu současného provozovatele tohoto
zařízení k 31. 8.2013 bude v nejbližších dnech Magistrát města Plzně vypisovat výběrové řízení na
hledání nového nájemce tohoto zařízení. Tento
záměr bude zveřejněn na úředních deskách města Plzně i našeho městského obvodu.

Vítání

nových občánků

Dne 15. 5. 2013 se uskutečnilo v zasedací místnosti Úřadu městského
obvodu vítání nových občánků našeho obvodu. Slavnostně byli přivítáni
2 chlapci a 8 děvčat, z toho 2 děti jako
noví občané Dolního Vlkýše a 8 dětí
z Malesic. O kulturní vložku s hrou na
flétnu a vtipnou pohádkovou scénkou
s Karkulkou a vlkem se postaraly děti
navštěvující ZŠ v Radčicích.
Po zápisu rodičů do pamětní knihy
úřadu jim byly předány malé upomínkové předměty s blahopřáním a květinou.

VÝTVARNÝ KROUŽEK „SKŘÍTEK“
V KŘIMICÍCH
Výtvarný kroužek Skřítek pro děti
škol(k)ou povinné od září otevírá v Křimicích SSUPŠ Zámeček. Kreslení, malování a prostorová tvorba. Bližší informace a přihlášky přímo na škole či na tel.
377 822 097 a e-mailu ateliery@zamecek.cz.

KURZY V KŘIMICÍCH
ZÁJMOVÉ VÝTVARNÉ KURZY pro mládež i dospělé a REKVALIFIKAČNÍ KURZY
nabízí SSUPŠ Zámeček. Kurzy se konají
v Křimicích od září do června. Malba,
kresba, volná tvorba, fotografování, počítačová grafika a mnoho dalších. Bližší
informace a přihlášky přímo na škole, na
www.zamecek.cz či na tel. 377 822 097
a e-mailu ateliery@zamecek.cz.

HUDEBNÍ FESTIVAL „CAPRICCI
ALLEGORICI“ V RADČICÍCH
SSUPŠ Zámeček a konzervatoř Plzeň Vás
zve na druhý ročník společného projektu
- hudební festival CAPRICCI ALLEGORICI.
Na progarmu je komická opera ZUZANDO KNIHOVEN
ČINO TAJEMSTVÍ od Ernanno Wolf-FerMALESICKÝCH PATRIOTŮ rariho v provedení studentů plzeňské
V Malesicích na úřadu máte stále ještě konzervatoře v exteriérech Soukromé
možnost koupit si unikátní knížku „Ději- střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček (Pod Vinicemi 82, Plzeň) ve čtvrny obce Malesice“,
tek 20. června od 17:00 hodin.
jejíž autorkou je vám
známá naše občanka
PhDr. Marie Hálová.
Brožura popisuje
počátky osídlení
v této lokalitě, dějiny
malesického panství,
počátky křesťanské
církve v oblasti i její
židovské osídlení. Dozvíte se více o událostech 19. a 20. století až do současnosti,
o stavebním vývoji a dochovaných památkách. Zajímavé pro vás bude také objevení významných osobností Malesic.
Vřele doporučujeme všem, kteří se zajímají o Malesice a blízké okolí. Cena za
brožovaný výtisk je 60,- Kč.

Zprávy z jednání
zastupitelstva obce
Výtah z podstatných částí usnesení
zastupitelstva městské části ze dne
14. 5. 2013:
a) Zastupitelstvo odsouhlasilo ukončení nájmu kulturního zařízení Malesický dvůr dohodou s výpovědní lhůtou
4 měsíce, tj. ukončením činnosti nájemce ke dni 31. 8. 2013.
b) Zastupitelstvo odsouhlasilo převzetí budovy kulturního zařízení Malesický
dvůr do trvalé správy s počátkem k datu
1.1. 2014.

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

