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JARO A PŘÍRODA
   Většina zvěře žijící v našem okolí vyvádí svá mláďa-
ta, která potřebují ochranu a ohleduplnost nás všech. 
Myslivecké sdružení Malesice se dlouhodobě snaží 
o zachování dobrých stavů zvěře, která v okolí Male-
sic vždy žila. 
      S rozvíjející se 

civilizací má zvěř 
i u nás stále méně 
místa pro svůj ži-
vot. Proto žádá-
me všechny, kteří 
v tomto krásném 
ročním období, 
ale i po celý rok, 
navštěvují příro-

du okolí Malesic, aby dodržovali ohleduplnost vůči 
zde žijící zvěři. Nechoďte do míst, kde má zvěř hodně 
krytu a mohla by zde klást svá mláďata. Pokud již ná-
hodou na čerstvě narozené mládě narazíte, je nejlep-
ší na něho nesahat a nechat ho na svém místě. Jeho 
matka si ho sama najde. Zvlášť opatrní by měli být 
majitelé psů. Mějte vždy psy pod svým dohledem.                                                       

Velikonoční setkání. Místní sdruže-
ní ČČK ve spolupráci s úřadem MO Plzeň 9 
pořádá již tradiční setkání u příležitosti 
velikonočních svátků dne 15. 4. v 16.30 h. 
v zasedací místnosti OÚ Plzeň 9-Malesice. 
Pod vedením zkušených profesionálů si zde 
zkusíte vyrobit vlastní velikonoční květinové 
dekorace či ozdobíte perníčky. Nebude chy-
bět ani pohoštění připravené členkami ČČK.   
   Přijďte se pobavit a možná i rozšířit počet 
členů této obecně prospěšné organizace !!

Odvoz separovaného a jiného 
odpadu. Jak samozřejmě všichni víte, 
také naše dvě části obce jsou již řadu let za-
pojeny do společného třídění odpadů. Pro 
tento nekomunální odpad je zde vytvořeno 
celkem 6 odkládacích míst, kde jsou kontej-
nery (objem 1100 l), příp. větší plastové ná-
doby (240 l) rozmístěny. V současné době je 
prováděno třídění na papír, plast a sklo. Jen 
pro připomenutí, vše, co je možno odkládat 
do plastového odpadu, je uvedeno na větši-
ně těchto kontejnerů, do skla se odkládá jak 
barevné, tak i bílé sklo. 
   Svozový den pro plastový odpad je čtvrtek, 
papír je odvážen v pátek. V některých méně 
využívaných místech je tříděný odpad odvá-
žen jen 1 x za 14 dnů, sklo potom na všech 
místech 1 x měsíčně. 
 Pro odložení velkoobjemového odpadu 
(nábytek, matrace, linolea, koberce apod.) 

je možno nadále použít kontejner ve dvoře 
úřadu MO. 
   Tak jako každý rok, budou i letos provede-
ny na jaře a na podzim společné svozy ne-
bezpečného odpadu (použité pneu, elek-
tropřístroje, barvy, ředidla, léky apod,). 
První z nich již  22. dubna odpoledne.
   Kdykoliv můžete použít také 9 stálých sběr-
ných dvorů na území Plzně, nejbližší pro nás 
je v Úněšovské ulici na Lochotíně.

Černé skládky. V poslední době se 
nám opět začínají častěji objevovat zejmé-
na na odlehlejších místech území našich 
obou obcí nechtěné skládky věcí a materi-
álu, které do přírody nepatří. Jedná se nejen 
o stavební suť, nejrůznější části demontova-
ných automobilů, ale i např. obyčejný směs-
ný domácí odpad.
   Věříme, že tenhle nepořádek nepochá-
zí od místních obyvatel, tedy od těch, kteří 
v tomhle prostředí chtějí dále žít. Proto by-
chom vás chtěli požádat, abyste se při svých 
procházkách po okolí všímali cizích aut po-
hybující se po polních cestách a případné 
nově nalezené skládky nám oznámili, aby-
chom mohli zakročit a zabezpečit jejich co 
nejrychlejší úklid. Jedině tak se dá předejít 
jejich dalšímu rozšiřování. Koncem loňské-
ho roku jsme dvě takové, rozsahem větší, za 
pomoci firmy AVE odpadové hospodářství 

MALÉ  VELKÉ  AKTUALIT Y

Vážení a milí spoluobčané,
   dovolte mi, abych Vám všem popřála krásné, voňavé jaro, které nás, jak 
doufám, letos překvapí slunečným počasím a pohodou. Zima je za námi 
a ten týden sněhu se dal docela dobře vydržet. A protože nebyl sníh ani na 
horách věřím, že se nám letos vyhnou i povodně, které nám v minulých letech 
přidělaly dost a dost starostí.
   Je dobrým zvykem, že s příchodem jara se každý pustí do velkého jarního 
úklidu nejen doma, ale i na své zahrádce. Chtěla bych Vás poprosit, abyste 
věnovali pozornost i společným prostorům, chodníkům a travnatým plo-
chám v bezprostřední blízkosti svého obydlí. Mějte také na paměti, že suchá 
tráva a větve se nesmí pálit na zahradách, ale patří na skládku pro ně urče-
nou vedle hřbitova.
   Hodně pohody, klidu, dobré nálady, málo starostí a hlavně krásné prožití 
velikonočních svátků přeje všem občanům              

Monika Holá, místostarostka

likvidovali v okolí tzv. „višňovky“.   
   Nemusíme jistě dodávat, že takovéto úkli-
dy stojí značné peníze, které by bylo možno 
investovat účelněji pro nás všechny.

Poplatky za psy. Poslední dobou se ve 
větší  míře vyskytuje hlášené volné pobíhání 
psů po naší obci, a proto prosíme chovatele 
o jejich lepší zabezpečení. Městská policie 
po odchytu Vašeho psa předá do útulku 
a vy za něho musíte při vyzvednutí zaplatit. 
Tento odchyt je též nahlášen jako přestupek 
za únik psa a je vám pak vyměřena pokuta. 
V prvním takovém případě je výše pokuty 
500,- Kč, v případných dalších potom do-
chází ještě k navýšení tohoto poplatku.
  Chceme též připomenout, že pravidelné 
poplatky ze psů jsou splatné do 30. 6. 2014 
a tato doba se velice rychle krátí. Důchodci 
platí 200,- Kč, ostatní občané v rodinném 
domku 500,- Kč a v bytovkách 900,- Kč.    
V případě úhynu Vašeho psa je nutno do 
14 dnů nahlásit tuto skutečnost.

   Mezi jarní tradice, které se v Malesicích již pravidelně konají, patří také 
uvítání našich nově narozených občánků. To letošní se uskuteční ve 
středu 23. 4. 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 se zpracováním, shromažďováním a uchováním osobních údajů 
svého dítěte k zajištění veškerých úkonů spojených s vítáním občánků, 
bude zaslána pozvánka. Pokud někteří rodiče tento souhlas ještě nedo-
dali a chtějí se vítání se svým děťátkem zúčastnit, prosíme, aby jej nejpoz-
ději do 14. 4. přišli podepsat do kanceláře č. 5 ÚMO Plzeň 9.

Přivítání nových občánků

   Usnesením zastupi-
telstva ze dne 28. 1. 
2014 se městská část 
Malesice a Dolní Vlkýš 
připojila k mezinárodní kampani 
„Vlajka pro Tibet“.

Myslivecký svaz Malesice



   Přinášíme vám stručné informace o čin-
nosti malesického Sokola. I když od po-
sledního domácího fotbalového utkání 
uběhlo několik měsíců a mohlo by se zdát, 
že v Sokole se nic neděje, opak je pravdou. 
Hned po skončení podzimní části sezóny 
začaly přípravy na tradiční zimní akci, kte-
rou byl samozřejmě ples pořádaný naší 
organizací. Ples se konal 14. 2. 2014 v Ma-
lesickém Dvoře, k tanci a poslechu hrálo 
Duo Berband. Soudě dle ohlasu zúčastně-
ných se ples opět vydařil. 
   Všem sponzorům a členům organizač-
ního týmu patří velký dík, za milou účast 
děkujeme i všem zúčastněným. 

Malesičtí Sokolové    Fotbalový oddíl se také již v průběhu zimy 
začal připravovat na jarní část sezóny a to 
nejen tréninky v Malesicích a přilehlých 
lesích, ale také vícedenním soustředěním 
ve sportovním areálu Berounka v Liblíně, 
které bylo zakončeno prvním přípravným 
utkáním. Snad se tato příprava příznivě 
projeví v právě započaté jarní sezóně, do 
které tým úspěšně vstoupil výhrou první-
ho zápasu v Liticích. 
   Také turisté již připravují nové akce (ne-
jen na jaro), o nichž vás budou informovat 
prostřednictvým plakátů na vývěskách. 
   Veškeré informace o činnosti Tělový-
chovné jednoty Sokol Malesice naleznete 
také na webu www.tjmalesice.cz. 

   Jako rozloučení s rokem 2013 uspořádalo 
sdružení Plzeň9 SILVESTROVSKÉ VYKROČE-
NÍ z Malesic do Dolního Vlkýše a zpět. Na 
desítky účastníků čekala procházka maleb-
ným okolím Dolního Vlkýše, ochutnávka 
domácího cukroví, teplý čaj a svařák. I když 
se letos děti nemohly svézt zpět do Male-
sic na saních, všichni si nedělní dopoledne 
náležitě užili.

Silvestrovské vykročení

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                                       

   Podobně jako v ostatních částech Plz-
ně, ani naše mateřská škola v Malesicích 
nestačí na uspokojení všech požadavků 
o přijetí. Letošní rok je pro zájemce asi nej-
kritičtější. Bylo podáno celkem 20 žádostí 
k zápisu, z toho 18 dětí z Malesic a Dolní-
ho Vlkýše.  Volných míst je však v současné 
době pouze 5, další 4 by se mohly objevit 
po psychotestech dětí a po jejich případ-
ném přechodu do přípravného ročníku 
ZŠ. O celkovém počtu přijatých se bude 
tedy rozhodovat v polovině měsíce dub-
na. Oznámení o přijetí nových uchazečů 
bude potom vyvěšeno po 22. dubnu jak 
na dveřích místní mateřské školy, tak na 
webu www.duhovaskola.cz.

  Vedení MŠ Malesice

Mateřská škola nestačí

   Státnímu pozemkovému úřadu ve spo-
lupráci s projekční kanceláří se snad ko-
nečně v nejbližší době podaří (přes leckdy 
těžká jednání s ně kterými vlastníky po-
zemků) v Malesicích ukončit pozemkové 
úpravy katastrálního území. 
   Výhodou těchto úprav pro většinu vlast-
níků je sjednocení jejich pozemků do 
větších celků tak, aby je bylo možno lépe 
obdělávat, ale hlavně aby byly přístupné 
samostatně, bez nutného vjezdu na po-
zemky dalších vlastníků. Pro obec, respek-
tive město, je dokončení těchto úprav 
důležité v tom, že by se následně mělo 
stát vlastníkem pozemků, na kterých leží 
biokoridory nezbytné pro život a přesun 
zvěře, ale i pozemků důležitých pro plá-
nované a velice potřebné stavby vodovo-
du a kanalizace v našich obcích. Umožní 
se tak i zahájení dalších prací, například 
na plánovaných stavbách chodníků pro 
pěší či cyklostezek sloužících k napojení 
na sousední obce. 
   Doufáme, že dokončení těchto úprav 
nepozastaví před úplným cílem žádné ne-
nadálé překážky, tak jak se již v minulosti 
několikrát stalo.

Pozemkové úpravy 

Oprava kaple Sv. Jiří 
na Vlkýšské návsi
   Jistě jste si všimli, jak zapracoval zub času 
na „nedávno“ rekonstruované kapličce 
uprostřed Dolního Vlkýše (léta utíkají, je to 
již bezmála 20 let). Pro-
to jsem velice rád, že 
se podařilo přesvědčit 
vedení SVS města Plzně 
o nutnosti opětovného 
stavebního zásahu. Pro-
jektová příprava, kterou 
bylo nutno předem kon-
zultovat s památkáři, 
řeší také některé nedo-
statky, které se nepoda-
řilo odstranit při minulé 
rozsáhlé rekonstrukci. 
Výsledkem by mělo být 
hlavně zastavení proni-
kání zemní vlhkosti do 
nadzemního zdiva, která 
poškozuje omítky a mal-
by celé budovy.
   V současné době se již odstraňují poškoze-
né omítky a staré betonové podlahy tak, aby 
stavba mohla vysychat. Celá oprava by měla 
skončit do července letošního roku.
   Bonusem zdárně dokončené akce by moh-
lo být zavěšení nového zvonu ve věžičce 
kapličky. 
   Na zkultivované prostranství Vlkýšské ná-
vsi s dominující opravenou kaplí by měla 

Naše nové stavby brzy přibýt i nová vývěska a snad i nějaký 
nový dětský prvek. 

Chodníky v Malesicích
   Pro „Malesičáky“ bude jistě příjemnou 
zprávou, že se v letošním roce dočkají dal-
šího pokračování oprav chodníků (např. 
v Mlýnské ulici) a  navíc rekonstrukce od-

jezdové zastávky MHD na 
Malesické návsi. 
   Po odsouhlasení majite-
lem pozemku, dnes Státním 
pozemkovým úřadem, by 
měly začít v nejbližší době 
také práce na přípravě zá-
sadní opravy velmi frekven-
tovaného chodníku „V Pach-
lu“, správně v ulici U Potoka.
   A snad se již opět rozběh-
nou práce na projektové 
přípravě pro stavbu nové-
ho chodníku v Chotíkovské 
ulici, kterým by mělo dojít 
k napojení středu obce s je-
jím okrajem. Pozastavení 
těchto prací bylo způsobe-
no nutností uzavírání smluv 

o budoucím majetkoprávním vypořádání 
s vlastníky pozemků, které budou k této 
stavbě zapotřebí. Provedení celé stavby 
je připravováno tak, aby akce mohla pro-
běhnout současně s opravou komunikace 
v této části ulice za spolupráce a finanční 
účasti města a Správy a údržby silnic Plzeň-
ského kraje.  
                                                       M. Cudlman

   Rozhodnutím prezidenta republiky byly 
vyhlášeny volby do Evropského parla-
mentu, které se budou konat ve dnech 
23. a 24. května 2014. Volební místnost 
bude jako vždy zřízena ve velké zasedací 
místnosti na ÚMO Malesice. Pro území 
Malesice a Dolní Vlkýš je určen jeden 
volební okrsek. Volič, který se nebude 
moci zúčastnit voleb ve svém volebním 
okrsku, má možnost písemně požádat 
o vydání voličského průkazu. Voličský 
průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb 
do Evropského parlamentu k hlasování 
v jakémkoliv volebním okrsku na území 
České republiky.

Květnové 
volby do EP 


