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Vážení a milí spoluobčané, 
   obracíme se na Vás přibližně po čtvrt 
roce, abychom Vám opět přiblížili některé 
novinky z dění v našem městském obvo-
dě. Nejdříve dovolte, abychom poblaho-
přáli školákům k dosaženým výsledkům. 
Věříme, že pro pěkné známky udělali ma-
ximum a co se letos nepovedlo, povede se 
v příštím školním roce.
   Ale dost o škole, jsou tu prázdniny, čas 
dovolených, a také našich každoročních 
upozornění: Kluci a děvčata! Dávejte po-
zor nejen na sebe, ale i na své kamarády. 
Rodiče! Snažte se vždy vědět, kde se Vaše 
ratolesti nacházejí, s kým a čím se zabý-
vají. Řidiče, kteří projíždějí naší obcí, jsme 
se snažili zpomalit nejen zpomalovacími 
prahy, ale i snahou o častější policejní 
kontroly a měření rychlosti. Především 
v době letních prázdnin je třeba počítat 
i s větším pohybem cyklistů a dětí v uli-
cích. Dávejte prosím pozor, ať nedochází 
k úrazům. Záleží jen na nás všech, jaké ty 
nastávající prázdniny budou. 
   Dovolte nám, abychom Vám touto ces-
tou popřáli hodně krásných slunečních 
dní a hlavně jen těch nejpříjemnějších zá-
žitků. Nashledanou v září!
 Miroslav Cudlman, starosta 
 M. Holá, místostarostka   

Chodník v Chotíkovské ulici?
JIŽ BRZY!
   Zřejmě si už ani nebudete moci vzpo-
menout na dobu, kdy jsem Vás poprvé 
informoval o záměru postavit tolik po-
třebný chodník v Chotíkovské ulici od 
odbočky na Dolní Vlkýš až po odbočující 
komunikaci ke hřbitovu. 
   Po dlouhé době přípravných prací se 
podařilo až nyní dopracovat k výkupům 
pozemků od soukromých vlastníků, kte-
ré jsou pro tuto stavbu zčásti zapotřebí. 
Současně byly také uzavřeny nájemní 
smlouvy a smlouvy o věcných břeme-
nech s ostatními zúčastněnými organi-
zacemi. Podepsání uvedených smluv je 
základním předpokladem pro získání sta-
vebního povolení. 
   Současně se podařilo (a toho si ob-
zvláště cením) zdolat základní problém, 

což bylo sehnat souhlas a příslib vlastní-
ka komunikace o možnosti spolupráce 
a hlavně financování výstavby celé akce. 
Předběžná hodnota díla je totiž dle odha-
du projekční kanceláře vyčíslena na více 
než 6 milionů korun a na uhrazení téhle 
částky by se Plzeňský kraj měl spolupo-
dílet více než padesáti procenty. Až tato 
dohoda nám otevřela možnost plánovat 
zahájení prací již na rok 2015. 
   Nyní již tedy vše závisí na rychlosti, s ja-
kou město bude uzavírat kupní smlouvy 
na potřebné pozemky. Na to pak navá-
že dokončení projektové dokumentace 
a samozřejmě následné vypsání soutěže 
na dodavatelskou stavební firmu.  
   Doufám, že se tedy v dohledné době 
podaří uskutečnit dílo, jehož počátek pří-
pravných prací se datuje již od roku 2011.              

M. Cudlman      

   Rozhodnutím prezidenta republiky byly 
20. června 2014 vyhlášeny volby do za-
stupitelstev obcí, které se uskuteční ve 
dnech 10.–11. října 2014.
   Volební strany mohou do 5. srpna do 
16.00 hodin podat kandidátní listiny re-
gistračnímu úřadu. Každá volební strana 
může podat pro volby do téhož zastupi-
telstva obce pouze 1 kandidátní listinu. 
   Registrační úřad potvrdí podání kan-
didátní listiny zmocněnci volební strany 
nebo nezávislému kandidátu. Tvoří-li 
volební stranu nezávislý kandidát nebo 
sdružení nezávislých kandidátů, připojí 
volební strana ke kandidátní listině peti-

ci podepsanou voliči podporujícími její 
kandidaturu. V záhlaví petice a na každé 
její další straně musí být uveden název 
volební strany, název zastupitelstva obce, 
do kterého volební strana kandiduje, 
a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče 
musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, 
datum narození a místo, kde je přihlášen 
k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro 
podporu volební strany nelze započítat. 
Nezapočítávají se také podpisy kandi-
dátů samých. Potřebný počet podpisů 
na peticích uveřejní registrační úřad na 
úřední desce nejpozději 85 dnů přede 
dnem voleb.      

Malesická Májka
   Dne 30. 4. 2014 uspořádalo Plzeň 9 o.s. 
malesickou Májku. Grilovalo se selátko, 
pekly se buřty a zpívalo se u ohně. Děti 
zdobily Májku, kterou se také podařilo 
uhlídat. Chtěli bychom touto cestou podě-
kovat malesickým dobrovolným hasičům 
za pomoc a všem za skvělou náladu.    
              Díky, Plzeň 9 o.s.    

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

   Jistě jste již zaregistrovali rozmístění 
dalších třech těchto odpadkových košů, 
sloužících hlavně pro majitele našich 
psích kamarádů. 
   Jedná se místa, hojně využívaná při je-
jich venčení. V centru obce je to roh uli-
ce Ke Kostelu a Ke Sv. Josefu, další jsou 
potom před vchodem na koupaliště 
a v Chotíkovské ulici. V nejbližší době při-
bude ještě čtvrtý koš v ulici K Rybníku.
   Doufáme, že budou hojně využívány 
a napomůžou tak k udržování větší čisto-
ty v obci.                                              Děkujeme.  

Nové odpadkové koše na psí exkrementy



   Velký dík za finanční podporu této 
akce pro děti potom patří všem spon-
zorům, a to jak místním firmám Trio-D, 
Lak Racing a p. Martina Hoblíka, tak i pl-
zeňským pobočkám firem Metrostav či 
Profi EMG.  

Srpnová neckyáda. I v  letošním 
roce se uskuteční se startem pod Malesickým 
mlýnem tradiční zábavná plavba po řece Mži 
– „Neckyáda“ pořádaná Českým rybářským 
svazem, pobočka Křimice jako již 14. ročník 
v pořadí. Plánovaný počátek akce je od 14 ho-
din dne 16. 8. 2014, ukončení plavby vlastno-
ručně zhotovených plavidlech potom v Křimi-
cích u mostu okolo 16. hodiny. Odpoledne se 
nebudete nudit při různých soutěžích pro děti i 
dospělé, ani večer při hudební produkci kapely 
Kyseliny.
Zájemci o účast na plavbě se mohou přihlásit 
u pana Šteinera na tel: 603 723 850 nebo v re-
stauraci U Mže („Roští“), kde také obdrží pra-
vidla pro stavbu plavidel. Všechny příznivce 
srdečně zvou pořadatelé této zábavné akce !
pronájem maleSického dvo-
ra. Již téměř 2 měsíce je uzavřen objekt 
tohoto zařízení, které má úřad naší městské 
části svěřený do správy. Den 15. června 2014 
byl posledním dnem pro podání žádosti no-
vým uchazečům o možnost pronájmu tohoto 

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                                       

   Počasí se dne 31. 5. 2014 zcela mi-
mořádně umoudřilo a po předchozích 
deštivých studených dnech konečně 
vykouklo sluníčko. Tradiční jarní akce 
pro děti tak mohla opět proběhnout na 
známém místě fotbalového hřiště male-
sického Sokola. 
   Děti bavili dobrovolníci z řad místních 
složek SDH, TJ Sokol, ČČK, myslivců a za-
městnanců úřadu, kteří se na organizaci 
podíleli, ale i řada nových atrakcí jako 
třeba koňského spřežení pana Hasche 
z Radčic, které nejen s dětmi projezdilo 
po Malesicích celé odpoledne.  
   Připravené sladkosti a různé jiné dárky 
za zdolání nástrah jednotlivých disci-
plín potom bylo odměnou pro téměř 80 
dětských účastníků tohoto zábavného 
odpoledne. Škoda jen, že se akce nezú-
častnily všechny děti z našeho obvodu.

Dětský Den

MALÉ  VELKÉ  AKTUALIT Y

Výtah z podstatných částí usnesení za-
stupitelstva městské části ze dne 29. 4. 
2014:
a) zastupitelstvo schválilo závěrečný účet 
a účetní uzávěrku obvodu Plzeň 9 - Male-
sice za rok 2013
b) zastupitelstvo odsouhlasilo dotace 
spolkům v obci pro rok 2014
- pro TJ Sokol Malesice ve výši 45 tis. Kč na 
provozní náklady
- pro Plzeň9 o.s. ve výši 45 tis. Kč na provoz-
ní náklady 
- pro Myslivecké sdružení Malesice ve výši 
27 tis. Kč na zmírnění úbytků drobné zvěře
c) zastupitelstvo odsouhlasilo výkup po-
zemku o velikosti 197 m2 od společnosti 
WB Mills s.r.o. za částku 157.600, - Kč z pro-
středků MO Plzeň 9 pro potřeby jednotky 
SDH Malesice a MO Plzeň 9 v Malesicích.

Zprávy  z  jednání 
zastupitelstva  obce

   Dne 27. a 28. června se jako každoroč-
ně pustili členové dobrovolných hasičů 
do čištění víceúčelové nádrže. Přes noc 
z pátku na sobotu se vypouštěla, aby se 
následně v sobotu mohla, ještě za po-
moci techniky pana Lexy a elektrického 
přívodu z přilehlé truhlárny, řádně vyčistit 
a znovu napustit. Bohužel už po necelém 
týdnu někteří obyvatelé nádrž znečistili, 
a tak se po týdnu čistila znova.
   V sobotu 21. června se mužské družstvo 
zúčastnilo hasičských závodů v Pláních. 
Běhalo se na historické mašiny PS8 a naše 
družstvo nakonec získalo druhé místo.

Výtah z podstatných částí usnesení za-
stupitelstva městské části ze dne 27. 5. 
2014
a) zastupitelstvo odsouhlasilo návrh vy-
hlášky města Plzně na systém shromažďo-
vání a odstraňování komunálního odpadu 
a stanovení poplatku za tento odpad
b) zastupitelstvo vzalo na vědomí zruše-
ní služebny městské policie v Křimicích 
k datu 30. 6. 2014 
c) zastupitelstvo schválilo záměr nového 
pronájmu Malesického dvora a přípravu 
nájemní smlouvy 

Výtah z podstatných částí usnesení za-
stupitelstva městské části ze dne 24. 6. 
2014
a) zastupitelstvo odsouhlasilo převod část-
ky 25 tis. Kč zpět do rozpočtu MO Plzeň 9 
určené na provozní náklady služebny MP 
v Křimicích v 2. pololetí 2014
b) zastupitelstvo odsouhlasilo příjem darů 
od jednotlivých dárců ve výši 12 tis. Kč na 
dětský den v Malesicích a jejich výdej.

objektu a uvedení do provozu. Přihlásil se je-
den zájemce, který však zatím novou nájemní 
smlouvu nepodepsal.
Rádi bychom věřili, že se v tomto směru podaří 
dojít v nejbližší době ke vzájemné shodě tak, 
aby se provoz mohl rozběhnout opět co nej-
dříve.
jarmarČenÍ. Na začátku měsíce září, 
přesně 6. 9.2014, se bude konat tradiční Male-
sické jarmarčení. Budou se na Vás těšit řemesla 
jako je drátenice, keramička, tkadlenka,prad-
lenka či divadlo. Přijďte si klasická řemesla vy-
zkoušet, jste zváni děti i dospělí.    Těšíme se na 
Vás, Plzeň 9 o.s. 
poplaTek Za pSa. Dne 30. 6. 2013 byl 
poslední řádný termín pro zaplacení poplat-
ků za naše psí miláčky.  Přesto ještě evidujeme 
několik nedoplatků. Pokud stále máte svého 
pejska, zastavte se nejpozději do konce čer-
vence 2014 tuto povinnost splnit, nevystavujte 
se případným upomínkám a následným navy-
šováním této platby .
 Ještě jednou připomínáme poplatek pro ob-
čana z rd je 500,- kč, pro důchodce 200,- kč 
a pro ostatní občany 900,- kč za 1 psa.

Malesičtí  dobrovolní 
hasiči se nenudí...

   Jak jsme Vás již dříve informovali, k 30. 6. 
letošního roku byla uzavřena po dlouhodo-
bých neshodách se starostou městské části 
stanice městské policie v Křimicích, kterou 
byla zajišťována hlídková činnost nejen 
v Radčicích a Křimicích, ale i v naší obci.
   Od 1. 7. 2014 bude však nadále zajišťo-
ván dohled u nás služebnou MP ze Skvr-
ňan, pod kterou křimická stanice vedením 
také patřila. Změnou, kterou určitě mnozí 
přivítají, je, že zde se zde bude pohybovat 
v denních i odpoledních hodinách jen jed-
nočlenná hlídka, zato však po delší časový 
úsek. Tato hlídka bude provádět dohled 
střídavě jen v Radčicích a u nás. V pozdních 
odpoledních a nočních hodinách bude za-

jišťován nadále dvoučlennými hlídkami pří-
mo ze služebny Skvrňany.
   Strážný, nám přidělený pro denní dobu, 
se jmenuje p. Vůcha s  přímým tel. č. 
775 391 933. Pro případ nutného rychlého 
zásahu nebo pomoci však i nadále platí tel. 
č. 156 na centrálu městské policie v Plzni.

Zabezpečení Malesic 
městskou policií

A ještě něco pro Děti...
   Na Vlkýšské návsi poblíž nynějších dět-
ských balančních prvků se brzy objeví dal-
ší novinka pro děti.
   Jedná se o ucelenou sestavu více prvků 
pro rozšiřování tělesné dovednosti a zdat-
nosti pro děti v nejširší věkové hranici ve 
věku od 3 do 14 let.
   Doufáme, že tato sestava přinese dětem 
hodně radosti - a nejen jim.


