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 Vážení spoluobčané,

   Letošní podzim utekl, ostatně jako celý 
rok, jako voda a máme tady opět zimu. 
Při pohledu do 
kalendáře nás 
proto nepřekvapí 
blížící se Vánoce 
a s nimi spojené 
různé aktivity, 
především však 
určitě očekává-
ní a radost dětí 
z dárků pod stro-
mečkem. My od-
rostlejší se těšíme na příjemná shledání 
s nejbližšími a snad i na trochu zpomale-
ní v dnešní hodně uspěchané době.
   Rád bych Vám proto popřál příjemné 
a klidné Vánoce a do nového roku jen to 
nejlepší.

Ing. Miroslav Cudlman, starosta MO 9
PLZEŇ9 o.s.

prosinec 2013

   Občanské sdružení Plzeň9 pořádalo 
v neděli 3. 11. 2013 už čtvrté Lampiono-
vé putování. Průvod dětí vyrazil od so-
chy sv. Jana Nepo-
muckého směrem 
ke sv. Josefu, kde 
už byl přichystaný 
pořádný táborák. 
Od něj postupně 
vyrážely malé sku-
pinky dětí s ba-
terkami na ozna-
čenou světelnou 
stezku Kyjovským 
lesem. Účastníci 
se na trase setkali nejen se strašidelně 
osvětlenými torzy dřevěných „jelenů“, 
ale i s hodnou Bílou paní od které dosta-
li bonbony. Ve zbývajícím čase si každý 
opekl buřta a mohl spokojeně vyrazit 
k domovu.   

ADVENTNÍ KONCERT
   V sobotu 7. prosince se uskutečnil v malesickém 
kostele Adventní koncert v provedení mladých začí-
najících umělců ZUŠ Terezie Brzkové v Plzni. Kostel se 
rozezněl melodiemi nejen známých koled, ale také dal-
ších skladeb, které se dotýkají předvánoční či vánoční 
atmosféry.
   Celým hudebním pásmem nás provedla paní Lenka 
Martanová, které tímto děkujeme za přípravu a krásný 
zážitek pro všechny, kdo si nenechal tuto akci ujít. Velké 
poděkování patří také všem účinkujícím.

   V minulém čísle jsme Vás informovali, 
že se v objektu opravují drobnější závady, 
jako pozůstatek po předcházejícím provo-
zovateli, a že se čeká na rozhodnutí Rady 
města Plzně o novém nájemci. 
   Vše se podařilo dokončit tak, že od 1. 11. 
2013 mohl být objekt znovu otevřen pro 
všechny zájemce. Určitě je velkou výho-
dou, že novým provozovatelem je nyní 
místní občan. Jestli jste se ještě do této 
chvíle sem nedostali, určitě to udělejte, 
budete mile překvapeni příjemnou obslu-
hou, prostředím a chutnou kuchyní.
   Do nového působení přejeme hodně 
úspěchů a milých hostů.

Malesický dvůr
opět v provozu

   Mladé stromky starých odrůd hrušní, 
jabloní, třešní a višní od letošního podzi-
mu najdete podél obnovené polní cesty 

Dolní Vlkýš má novou ovocnou alej 

   Stejně jako v loňském roce pořádalo 
sdružení Plzeň9 pro šikovné děti Vánoč-
ní vyrábění. V sobotu 23. 11. 2013 mohli 
účastníci navštívit celkem jedenáct sta-
novišť, kde na ně čekalo nápadité před-

vánoční tvoření. Děti 
si odnesly domů krás-
né svícny, přáníčka, 
obrázek na sklo, an-
dílky i jednoduchý dr-
haný náramek.  Večer 
byl pak věnován ma-
minkám, které společ-
ně vyráběly a zdobily 
věnce i jiné dekorace.
   Poslední listopadový 
pátek byl ve znamení 
již druhé valné hro-

mady Plzeň9 o.s. Kromě souhrnu akti-
vit a správy o hospodaření  zde proběhla 
i diskuse o změně stanov  a volba orgánů 
sdružení. Jako předsedkyně byla zvolena 
Gabriela Gebertová. 

k Lomečku. Celkem 20 stromů tu na obec-
ní cestě vysadili s finanční podporou Pro-
gramu péče o krajinu po dohodě s ÚMO 
Plzeň 9 pan Martin Horňák a paní Alena 
Lehmanová, kteří se věnují přírodnímu 
zahradničení. „Na výsadbě se podílely 
i děti z 15. Základní školy v Plzni, které se 
v rámci projektu ENVÝK v letošním roce 
učí pěstovat vlastní zdravé ovoce, bylinky 
a zeleninu“, vysvětlila paní Lehmanová.
    Občané tu budou moci ochutnat třeba 
hrušky odrůd Šídlenka a Madlenka a jabl-
ka Matčino nebo Chodské. „První plody 
bychom mohli sklízet už za dva roky, po-
kud nám počasí bude přát“, doplnil pan 
Horňák.



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                                       

	 	

   Letos 28.11. se uskutečnil již III. ročník 
setkání žen před adventem pořádané 
místním sdružením ČCK společně s úřa-
dem MO, tentokrát pod názvem Advent-
ní tvoření.
   Již při vstupu všechny přivítala vánoč-
ní atmosféra s vůní pečiva, svařeného 
vína a jehličí. K vidění byly ukázky výro-
by vánočních dekorací v podobě vkus-
ných svícnů, adventních věnců. Nově 

PŘEDADVENTNÍ  SETKÁNÍ

Výtah z podstatných částí usnesení 
zastupitelstva městské části ze dne 
19.11. 2013:

a) zastupitelstvo schválilo dárkové ba-
líčky pro děti do 6 let věku na Miku-
lášskou besídku v hodnotě a 100,- Kč 
a současně odměny pro masky Mikulá-

še, čerta a anděla ve výši 600,- Kč a za 
moderování s hudební produkcí na této 
akci do výše 1500,- Kč;

b) zastupitelstvo odsouhlasilo návrh 
rozpočtu městského obvodu Plzeň 9 - 
Malesice na rok 2014 a výhledy na roky 
2015 - 2017.

Zprávy z jednání zastupitelstva obce

   Jako každým rokem pořádal Úřad měst-
ského obvodu Plzeň 9 Mikulášskou nadíl-
ku pro naše nejmenší obyvatele. Usku-
tečnila se v Malesickém dvoře dne 6. 12. 
2013. Kromě Mikuláše přišel i čert, a tak 
se mnohým dětem při básničce nebo pís-
ničce trochu třásl hlas. Odměnou jim byl 
balíček sladkostí. Na všechny strasti však 
určitě zapomněly, jakmile spustila hudba 
a jejich oblíbené písničky. 
   Doufáme, že si tento podvečer užily 
a hlavně, že nezapomenou, co čertovi 
s Mikulášem slíbily. 

Mikulášská nadílka
   Již tradičně se i letos uskuteční se-
tkání se zpíváním vánočních koled 
u sochy Sv. J. Nepomuckého. Toto zpí-
vání bude na Štědrý den od 16.30 h. 
Vytištěné texty koled 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 první 
svátek vánoční 25.12. 2013 tradičně 
od 15.15 hod.            Srdečně zveme !

Vánoce	v	Malesicích

SILVESTROVSKÉ  VYKROČENÍ 
z Malesic do Dolního Vlkýše a zpět – Ko-
munitní centrum Plzeň9 o.s. zve všechny 
dne 31.12. 2013 od 9:30 hod. na zakonče-
ní roku 2013. Sraz u sochy sv. Jana Nepo-
muckého v Malesicích. Teplé občerstvení 
zajištěno!                       Gabriela Gebertová

jsme měli možnost nejen vidět zdobení 
vánočních perníčků, ale i si tuto činnost 
vyzkoušet. Předávaly se recepty právě 
ochutnaných dobrot. Ani letos nechyběla 
keramika z chráněné dílny EXODUS. 
   Atmosféra na tomto setkání byla opět 
srdečná a všichni se tak rozcházeli s pří-
jemným pocitem hezky prožitého odpo-
ledne. 
   Za ČČK přejeme krásné prožití vánoč-
ních svátků a úspěšný nový rok 2014.

Čištění 
Malesického potoka 

   V minulých dnech proběhla ze strany 
Povodí Vltavy dlouho slibovaná a odklá-
daná akce, kterou bylo odstranění ná-
nosů bahna a rozšíření zúženého profilu 
koryta v prostřední části toku naší obcí. 
U dalších částech potoka potom bylo 
provedeno vyřezání porostů z prosto-
ru přímo zasahujícího do profilu toku. 
Neodstraněny zůstaly stromky a křoví 
ze strání přiléhajících ke korytu, které, 
jak mi bylo vysvětlováno, přímo nebrá-
ní průtoku. Bohužel, i z některých míst, 
ke kterým se firma nemůže dostat jinou 
cestou, než-li přes pozemky osob, kteří jí 
k tomu nedali svolení.  
   I přes to se snad podařilo odstranit 
nebezpečí, které hrozilo v případě větší 
vody v místě průtoku pod mostem silni-
ce, které bylo z tohoto pohledu hodně 
krizové.

Úprava stromořadí 
podél potoka

   Současně s předchozí akcí proběhla 
také rozsáhlá úprava jedlového stromo-
řadí podél potoka uprostřed obce. Již 
delší dobu jsme byli upozorňováni od-
borným oddělením Správy veřejného 
statku mP, že výška a druh těchto stro-
mů se do zastavěné části obce nehodí 
a je nebezpečná. Doporučováno bylo 
vykácení tohoto stromořadí. Posledním 
signálem potom byl vyvrácený strom na 
střeše statkové budovy po působení ná-

razového větru z května letošního roku. 
   Pro nesouhlas mnohých s úplným od-
straněním tohoto stromořadí, proto bylo 
rozhodnuto provést alespoň podstatné 
zkrácení, které by mělo výrazně omezit 
nebezpečí vývratů a lámání křehkých 
jedlí. Doufejme tedy, že se již příští rok 
vrcholy těchto stromů snad opět ozelení 
a nebude nutné pokračování v těchto, 
pro mnohé jistě, drastických opatřeních. 

Krásné	vánoční	svátky	
a	do	roku	2014	

hodně	štěstí,	spokojenosti	
a	zdraví	Vám	přejí 
všichni	zastupitelé	obce	

a	zaměstnanci	
ÚMO	Plzeň	9	-	Malesice

   Také letos, 30. 11., uspořádal turistický 
oddíl tradiční „poslední letošní výšlap“, 
kterým je obvyklá vycházka na rozhlednu 
Krkavec. Počasí bylo již znatelně chlad-
nější, a tak se šlo svižněji. Nechyběla však 
občerstvující zastávka v bufetu na Štu-
perku a závěrečné zhodnocení celoroční 
aktivity oddílu, tentokrát již v Malesickém 
dvoře.
   Fotbalistům TJ Sokol Malesice se pod-
zimní část soutěže úplně nevydařila, nic-
méně poslední zápas této části zvládli 
a výhrou 0:6 na stadionu VS Plzeň si za-
jistili přezimování na 11. místě tabulky. 
Jarní část soutěže začíná v březnu 2014.
   Na únor 2014 je připravován fotbalový 
bál v Malesickém dvoře. Tímto Vás chce-
me samozřejmě již předem pozvat!  

TJ Sokol Malesice


