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DEVITKA

Vážení spoluobčané,
po období letních prázdnin a dovolených nastává
opět období každodenních povinností.
Počasí letošního léta
určitě přálo nejen všem
milovníkům vody, ale všeobecně, myslím,
všem vyznavačům volného pohybu a aktivit v přírodě. Teploty téměř celého období prázdnin si téměř v ničem nezadávaly

VOLBY

do Poslanecké
sněmovny ČR
Ve dnech 25. a 26. 10. 2013 se budou
konat volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. V Malesicích se bude
chodit k volbám jako vždy na ÚMO Plzeň
9, v Chotíkovské ulici 72/14. Občané, kteří
se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mohou předem požádat o přenosnou volební urnu.
Žádat je možno před volbami na číslo tel.
378 036 884, nebo v době voleb na tel.
602 687 600. Do 23. 10. mohou občané,
kteří se v době voleb nebudou zdržovat
v místě trvalého pobytu osobně požádat o vydání voličského průkazu.

s teplotami jižně položených přímořských
letovisek.
Věřím, že i Vy jste si tedy během tohoto
příjemného období roku dostatečně odpočinuli a užili své zasloužené dovolené
v okruhu svých rodin nebo jiných příjemných lidí. Především jste však jistě načerpali nové síly a chuť do nadcházejících
dní všedních.
V aktuálním čísle Devítky Vám opět přinášíme informace nejen o aktivitách, kte-

říjen 2013

ré se během léta udály, ale i o těch, které
na Vás čekají v nejbližší době.
Hned následující článek pojednává o důležité věci, která ovlivní chod a směr naší
země v dalších letech, tedy o předčasných
podzimních volbách do poslanecké sněmovny. Určitě si proto nenechte ujít moc
spolurozhodovat o dalším osudu nejen
nás, ale i dalších našich generací.
Co nejjasnější dny podzimu Vám přeje
Miroslav Cudlman, starosta MO 9

Dne 28. 9. 2013 uspořádal
místní sbor dobrovolných
hasičů soutěž v požárním
Hasiči děkují tímto všem sponzorům, kteří přispěli jak
sportu, a to s disciplínou
cenami,
tak i finančními příspěvky a vedení TJ Sokola
požární útok. Soutěže se
Malesice
za propůjčení areálu a spolupráci při vlastním
zúčastnilo celkem 9 družstev mužů i žen, závodilo se pořádání akce.
dvoukolově.
Vedení SDH Malesice
Samozřejmě, jak to v tomto sportu bývá, nechyběla
soutěživost a hecování, ale
hlavně zde byla všudypřítomná dobrá nálada.
V závodě mužů zvítězilo
družstvo z Křečova, soutěž
žen ovládly dívky z SDH
Vochov.
Počasí celému odpoledni
přálo, voněly opékající se
klobásy, točilo se plzeňské.

HASIČSKÁ SOUTĚŽ

MALÉ VELKÉ AKTUALIT Y
DRAKYÁDA. Plzeň9 o.s. zve všechny

malé i velké na letošní malesickou Drakiádu, která se uskuteční v sobotu 5. 10. 2013
od 14:30 na louce za Malesickým rybníkem.
Kromě pouštění draků a opékání buřtů se
můžete těšit i na drobné hry pro děti, za
jejichž splnění na ně čeká odměna. Kromě
draků nezapomeňte vzít buřta, tradiční polínko na oheň a dobrou náladu. V případě
opravdu ošklivého počasí, může být akce
zrušena. Bezvětří není na překážku.

LAMPIONOVÉ PUTOVÁNÍ. Ob-

čanské sdružení Plzeň9 Vás zve na čtvrté
Lampionové putování a baterkovou stopovačku v Kyjovském lese. Sejdeme se v
neděli 3. 11. 2013 v 17:00 u sochy sv. Jana
Nepomuckého odkud budeme společně
putovat s lampiony až ke sv. Josefu, kde
bude táborák. Skupinky dětí s dospělým
doprovodem se pak vydají s baterkami na
označenou světelnou stezku Kyjovským le-

sem. Kromě buřtů, nezapomeňte lampion
a hlavně spolehlivou baterku. Nenechte si
ujít jedinečný zážitek!

MALESICKÉ JARMARČENÍ, pů-

vodně plánované na sobotu 12. 10., je zrušeno z důvodu uzavření Malesického dvora
a tím ztráty potřebného zázemí. Vzhledem
k tomu, že nejbližší možný termín otevření
je odhadován až na začátek listopadu, rozhodlo se sdružení Plzeň9 o.s. tuto oblíbenou
akci přesunout až na teplotně příznivější
jarní období. Děkujeme za pochopení.

NECKYÁDA. Již 13. ročník tradiční srpnové akce pořádané aktivní Místní organizací českého rybářského svazu v Křimicích
se tentokrát uskutečnil 17. 8. 2013. Shodou
okolností se na letošním startu sešlo také
13 osádek se svými velice propracovanými
a originálními plavidly.
Nejpočetnější byla malesická posádka
plavidla „Dablteamu“, se svou připomín-

kou letošních skvělých úspěchů plzeňských
družstev nejrozšířenějších kolektivních
sportů u nás v nejvyšších soutěžích. Zaslouženě v konečném hodnocení osádek i plavidel zvítězili.
Druhým v pořadí skončilo plavidlo nazvané „Ptáci v kleci“, na třetím místě se umístila
osádka plavidla trefně nazvaného „Komanči“ s detailně propracovanou Tatrou 613.
Po celý zbytek odpoledne se dále soutěžilo
o nejrůznější ceny a večer navázal na zajímavé odpoledne hudebním duem „Kyseliny“. Ani tentokrát nechyběla nabídka nejrůznějších - především rybích - specialit.
Počasí letos nemohlo vyjít lépe, ostatně
přálo i v celém parném létě všem dalším
vodním radovánkám.
Závěrem nemůže chybět blahopřání všem
účastníkům k úspěšnému zdolání všech nástrah trati a úspěšnému doplutí až do cíle.

TJ Sokol Malesice
Jistě vám neunikly změny na budově
zázemí oddílů. V průběhu roku došlo k zateplení, opravě a také novému nátěru fasády. Je příjemné vidět takhle pěkně opravený objekt uprostřed obce...
Fotbalové družstvo ukončilo úspěšně
svoji účast v Městské soutěži mužů na jaře
letošního roku a podařilo se tím postoupit
do vyšší soutěže pro ročník 2013/2014.
Po několika přípravných zápasech v průběhu letních měsíců, kdy odešlo několik

Budoucnost

Malesického Dvora?

Jak jste všichni určitě zaregistrovali, původní nájemce objektu ukončil svoji činnost ke 30. 8. 2013 a objekt předal správci, kterým je v současné době městská
organizace Obytná zóna Sylván.
Vzhledem k tomu, že při předání objektu bylo zjištěno větší množství závad,
provádí v této době správce jejich opravy
tak, aby bylo možno objekt předat novému nájemci nejpozději do konce října.
Provoz tímto novým nájemcem by pak
mohl být zahájen od 1. 11. 2013.
Kdo se jím stane, o tom rozhodne Rada
města Plzně v půlce října tak, aby nový
provozovatel mohl podepsat následně
novou nájemní smlouvu a objekt převzít
ještě do konce měsíce října.
Doufejme tedy, že se vše v těchto termínech podaří dokončit a kulturní zařízení
bude od listopadu tohoto roku již opět
uvedeno v provoz.
-mcVýtah z podstatných částí usnesení
zastupitelstva městské části ze dne
25. 6. 2013:

fotbalistů zpět z hostování v Malesicích
a zároveň se nám podařilo přivést nové
kluky, byla nová soutěž zahájena koncem
srpna. Naši borci bojují zatím se střídavými úspěchy a cílem pro podzimní část
bude udržení mužstva ve středu tabulky
s možností hrát na jaře 2014 v horní polovině této soutěže .
Turistický oddíl měl o prázdninách
přestávku, členové si užívali individuální
dovolenou. Pro podzim je naplánováno
několik akcí a pochodů. První z nich se
uskuteční v neděli 13.10. 2013. Bude to
turistika podél řeky Berounky s výchozím

Dopravní upozornění
a opatření
Přes určité zmírnění provozu vozidel
v obci v době školních prázdnin se v současné době opět vše vrátilo do předchozího stavu. Provoz vzrostl, a tak zejména
v Chotíkovské ulici a ul. Ke Kostelu, tedy
v částech komunikací bez chodníků, je
pro chodce stále více nebezpečný.
V ul. Ke Kostelu byly během období
prázdnin namontovány informativní
tabule o povolené maximální rychlosti,
tedy 20 km/hod a v minulý týden přibyly
ještě nové informativní měřiče
rychlosti vozidel,
o kterých jsme
velmi dlouho diskutovali s ohledem na značnou
investiční náročnost. Doufejme,
že přinesou očekávané zklidnění
dopravy !
I nadále však budou pokračovat krátkodobá nahodilá měření rychlosti, a to jak
městskými strážníky, tak i Policií ČR.
Dalším problematickým místem, na
které poslední dobou poukazují někteří
spoluobčané, ale i hlídky naší městské
policie, je další ulice v označené pěší
zóně v Malesicích– ul. K Rybníku. I zde si
často oprávněně ztěžují na rychlou jízdu
projíždějících aut a dále na nevhodné
parkování více vozidel před jednotlivými objekty tak, že téměř znemožňují

bodem v Chrástu u Plzně (více informací
naleznete na plakátech ve vývěskách). Na
trase je plánován ohýnek a opékání buřtů.
Všichni zájemci o tuto akci jsou vítáni.
V areálu naší tělovýchovné jednoty byly
uskutečněny i dvě akce, na kterých jsme
se pouze spolupodíleli a dali jsme k dispozici areál TJ.
Prvním byla oslava Dne dětí v červnu,
pořádaná ÚMO 9, ČČK, dobrovolnými hasiči a malesickým mysliveckým sdružením,
druhou akcí byly v září hasičské závody
pořádané místní organizací SDH.
Vedení TJ Sokol Malesice

průjezd ostatním. Zákon č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve svém par.
č. 39 vysvětluje možnost odstavení svých
vozidel v doslovném znění : „Stání je dovoleno jen na místech označených jako
parkoviště“. V obou těchto případech si
však nemůžeme stěžovat na cizí vozidla,
nýbrž v převážné většině na auta našich
místních spoluobčanů.
Jak jsem se dozvěděl, v tomto případě
již MP započala s upozorňováním neukázněných řidičů na tyto nešvary.
Jako třetí je nutno upozornit na nově

zbudovanou asfaltovou komunikaci
navazující na horní část návsi v Dolním
Vlkýši. I zde se z některých řidičů stávají
závodníci a bohužel pak pokračují vyšší rychlostí i přes Vlkýšskou náves, která
platila do nedávna za klidovou část centra obce.
Chci tedy na vás, řidiči, důrazně apelovat nejen ohledně dodržování rychlosti,
ale hlavně kvůli zachování ohleduplnosti a bezpečnosti vůči ostatním místním
obyvatelům.
-mc-

Zprávy z jednání zastupitelstva obce

Výtah z podstatných částí usnesení
zastupitelstva městské části ze dne
a) Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu
24. 9. 2013:
kronikářky obce M. Hálové za rok 2012.
a) Zastupitelstvo odsouhlasilo operační
b) Zastupitelstvo odsouhlasilo dotace
plán zimní údržby komunikací pro obdopro místní organizace na podporu jejich
bí 2013/2014
činnosti v celkové výši 105 tis. Kč. Jedná
se o dotaci Mysliveckého sdružení Male- b) Zastupitelstvo odsouhlasilo dotaci
sice ve výši 25 tis. Kč, Tělovýchovné jed- ve výši 2 tis. Kč pro Český rybářský svaz,
noty Sokol Malesice ve výši 40 tis. Kč a o.s. místní organizaci Plzeň-Křimice na pořádání Neckyády 2013.
Plzeň9 také ve výši 40 tis. Kč.

c) Zastupitelstvo požádalo o svěření do
trvalé správy pozemku č. 243/5, k.ú. Malesice po jeho výkupu a nabytí do vlastnictví města, Jedná se o část pozemku
(8 m2) pod objektem garáže Úřadu MO
Plzeň 9-Malesice, která by měla být odkoupena městem od fyzické osoby.
d) Zastupitelstvo odsouhlasilo nové názvy ulic na jedné komunikaci v Malesicích
a 4 komunikacích v Dolním Vlkýši (bude
vyvěšeno na vývěskách ÚMO Plzeň 9).

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

