
Dolního Vlkýše, 1 v ulici Na 
Stráži a 2 na Vlkýšské návsi, 
které by měly současnou 
zástavbu v této části pokrýt. 
Další 3 hlásné body potom 
rozšiřují systém v Malesicích 
o zástavbu podél horní části 
Malesického potoka, tedy 
ulice K Rybníku a její přileh-
lé části v novější zástavbě 
obce.
   Současné rozšíření sys-
tému je spolufinancováno 
Magistrátem města Plz-
ně i naší městskou části.                               
-mc-
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Vážení spoluobčané,
   obracím se k Vám zase 
přibližně po čtvrt roce, 
abych se pokusil sezná-
mit Vás s  posledními 
novinkami a akcemi, 
které se v naších obcích 
uskutečniliy nebo právě 
probíhají. 
   Současně Vás naposledy oslovuji ze 
své funkce starosty a člena současného 
zastupitelstva. V tomto měsíci se usku-
teční volby nejen do části senátu ČR, ale 
zejména do zastupitelstev městských 
obvodů i do Zastupitelstva města Plz-
ně. Z těchto voleb zároveň vzejde i nový 
primátor. Tyhle volby jsou pro nás ob-
čany nejdůležitější, protože můžeme 
nejvíce ovlivnit, jakým směrem se bude 
dál ubírat vývoj našeho nejbližšího okolí 
a co bychom v něm rádi změnili.
   Dovolte mi tedy v tomto čísle Devítky 
alespoň zkráceně shrnout, co se v našem 

obvodu od listopadu 2010 do současné 
doby podařilo uskutečnit, či se naopak 
nezměnilo a stále nás tíží. Mnohé z toho 
jsou věci a projekty, na které jsme bohužel 
neměli přímý vliv, ale věřím, že se nám to 
z našich pozic dařilo alespoň v dobrém 
ovlivňovat, či směřovat k úspěšnému 
konci. 
   Chtěl bych touto cestou také poděkovat 
členům jednotlivých neziskových a zá-
jmových organizací - jednotce Sboru dob-
rovolných hasičů, občanskému sdružení 
Plzeň9, členům Sokola TJ a Mysliveckého 
sdružení Malesice i členkám Českého čer-
veného kříže za spolupráci a za jejich ak-
tivní činnost pro spoluobčany. 
   Závěrem Vám chci popřát především 
pevné zdraví, další spokojený život v na-
šich dvou obcích a také šťastnou ruku při 
volbě nových zastupitelů.
   Za celé současné zastupitelstvo našeho 
obvodu 

Miroslav Cudlman, starosta 

   Vážení občané, ve dnech 10. a 11. října 
se konají volby do zastupitelstev měst-
ské části, města, ale  také do 1/3 Senátu  
Parlamentu ČR.  
   Do 7. 10. 2014 Vám proto budou doru-
čeny do Vašich poštovních schránek hla-
sovací lístky. V jedné velké obálce najdete 
hlasovací lístky pro volby do zastupitel-
stva MO Plzeň 9-Malesice, zastupitelstva 
města Plzně i Senátu Parlamentu ČR. 
V této obálce bude též informační leták, 
ve kterém je popsán způsob úpravy jed-
notlivých hlasovacích lístků. 
   Vzhledem k rozsahu těchto společných 
voleb doporučujeme důkladně pročíst in-
formační leták, aby zbytečně nedocháze-
lo ke zmaření Vašich hlasů.
Přejeme dobrou volbu   
  Úřad Plzeň 9-Malesice

   Centrum pro rodiče a děti, zřízené při Úřadu městského 
obvodu Plzeň 9, se sídlem v budově úřadu opět zahájilo 
po prázdninách svůj provoz. Prozatím se maminky s dětmi 
scházejí každé pondělí, v době od 10.00 do 12.00 hodin. Po 
domluvě, či pokud některým rodičům nevyhovuje stávající 
pondělní termín, je možno utvořit další skupinu(y) a vybrat si 
po dohodě na úřadu MO Plzeň 9 i jiné dny na společné setká-
vání a dětské hry. 
   Zároveň chceme tímto oslovit rodiče, kterým již třeba děti 
odrostly a mají doma nepotřebné, ale zachovalé hračky, např. 
autíčka, panenky, nádobíčko a podobně, zkuste je doručit na 
úřad, kde by dál sloužily a dělaly dětem radost. Děkujeme.
          Úřad MO  Plzeň 9-Malesice

DEVITKA
POZVÁNKA K VOLBÁM

RODINNÉ CENTRUM opět V PROVOZU

   V současné době byla dokončena již 2. etapa plánované vý-
stavby bodů varovného hlásicího systému (bezdrátového roz-
hlasu), který by v průběhu nejdéle dvou let měl pokrýt celé úze-
mí obcí Dolního Vlkýše a Malesic.
   Základní a podstatnou část tohoto varovného systému ne-
chal vybudovat a plně uhradil již v roce 2012 Odbor krizové-
ho řízení Magistrátu města Plzně. Prvotně jako výstrahu před 

blížícím se nebezpečím 
„velké vody“ při rozvod-
nění řeky Mže a Malesic-
kého potoka, a také jako 
náhradu za původní 
již dříve zrušený dráto-
vý rozhlas obce. V  této 
době bylo také dohod-
nuto možné využití sys-
tému k běžnému hlášení 
informací obyvatelstvu, 
nejen tedy v  dobách 
ohrožení vodou či požá-
rem. 
       V průběhu září 2014 
se tedy základní systém 
rozšířil o dalších 6 hlás-
ných bodů, z toho 3 jsou 
instalovány na území 

ŽIVOT  V  NAŠICH  OBCÍCH  
ZAS O NĚCO BEZPEČNĚJŠÍ...

Nové hlásné body varovného 
systému v Dolní Vlkýši...

...a v Malesicích



   V dubnu letošního roku začaly stavební 
práce na opravě kapličky Sv. Jiří v Dolním 
Vlkýši.
   Přestože původní rekonstrukce proběh-
la před dobou zcela nedávnou (r. 1999), 
docházelo zde ke stálému vzlínání zemní 
vlhkost do kamenného zdiva stěn, které 
udělalo za tuto krátkou dobu své a omít-
ky, i přes průběžné drobné opravy, byly 
ve velmi špatném stavu. 
    Stavební část prací, při které se podařilo 
provést jako základní předpoklad úspě-

chu chemickou izolaci proti zemní vlh-
kosti zdiva, již byla dokončena a předána.
   Třešničkou na dortu by mělo být do 
konce roku dodání nového zvonu od 
známého českého zvonaře pana Rudolfa 
Manouška (dodavatel mj. současných no-
vých zvonů pro plzeňskou katedrálu Sv. 
Bartoloměje), který se tak zde nainstaluje 
po delší odmlce způsobené odcizením 
toho původního. 
   Věřím, že se dokončené dílo bude líbit 
a nadále bude ozdobou Vlkýšské návsi. 

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                                       

Oprava kapličky se povedla

Nové dětské prvky v Dolním Vlkýši
   V průběhu září 2014 se podařilo dokončit plánovaný nový dět-
ský prvek na Vlkýšské 
návsi. Jedná se o místo 
poblíž starších balanč-
ních prvků. V současné 
době se tedy již jedná 
o ucelenou sestavu, kte-
rá pomůže rozvoji těles-
nému růstu a zdatnosti 
dětí v  nejširší věkové 
hranici ve věku 3-14 let. Podle prvotních ohlasů se tato sestava 
dětem (a nejen jim) líbí.

Oprava chodníku v Mlýnské ulici
   Také opravy stávajících chodníků v Malesicích i v letošním roce 
se dočkaly svého pokračování. 
   V průběhu měsíců srpen-září proběhla výměna povrchu celé 
délky chodníku v Mlýnské ulici. Současně s tím bylo provede-

no i nutné srovnání a doplnění 
chybějících obrubníků.
   Podařilo se dořešit i odvodně-
ní prvních metrů tohoto chod-
níku od Malesické návsi podél 
objektu č.p. 24 spojené s ob-
novou původní jímací šachty 
dešťové kanalizace, která byla 
v  předchozích letech při sta-

vebních pracích na Malesické 
návsi zaslepena.
   Děkujeme tímto zde žijícím 
vlastníkům jednotlivých ob-
jektů za trpělivost s  dočasně 
ztíženým přístupem do jejich 
domovů.     
   Touto úpravou povrchu 
dochází nejen ke zlepšení 
schůdnosti chodníků, ale i k lepšímu vzhledu obce a v zimních 
měsících potom ke snazšímu úklidu komunikace.                       -mc-                                                      

Další stavby v obci

Co se zde měnilo v průběhu let
1. Obnovy povrchů chodníků Malesická náves, Chotíkovská
    a Mlýnská ul. (průběžně)
2. Rekonstrukce povrchu sálu Malesického dvora (1/2011)
3. Opravy chodníků a osazení zábradlí na malesickém
     hřbitově (5/2011)
4. Odvod vyvěrající vody v ul. U Potoka do stávajícího koryta
    (6/2011)
5. Montáž akustických závěsů v sálu Malesického dvora
    (7/2011)
6. Osázení sousoší Sv. J. Nepomuckého (10/2011)
7. Projektová dokumentace rekonstrukce hasičské zbrojnice
    (1/2012)
8. Rekonstrukce silnice III/18051 do Chotíkova (6/2012)

  
9. Zkapacitnění horní části Malesického potoka (8/2012)
10. Přístřešek posypového materiálu a garáž pro mechanizaci
       ÚMO (9/2012)
11. Vánoční osvětlení v Dolním Vlkýši (11/2012)
12. Výsadba vánočních stromů na návsích Malesice a Dolní
       Vlkýš (4/2013)
13. Osvětlení sousoší Sv. J. Nepomuckého (5/2013)
14. Montáž informativních měřičů rychlosti v ul. Ke Kostelu
       a Chotíkovská (6/2013)
15. Rekonstrukce povrchu v ul. Kyjovská a Nad Zámkem
       (7/2013)
16. Obnova polní cesty Za parkem (8/2013)
17. Výsadba nové ovocné aleje podél polní cesty K lomečku,
       D. Vlkýš (10/2013)
18. Čištění střední části Malesického potoka (12/2013)
19. Projekt zpřístupnění budovy ÚMO pro imobilní občany
       (4/2014)
20. Projektová dokumentace nového chodníku 
       v Chotíkovské ul. (8/2014)
21. Dokončení pozemkových úprav k.ú. Malesice (8/2014)
22. Výkup pozemku pro potřeby ÚMO a SDH - za hasičskou
       zbrojnicí (9/2014)
23. Rekonstrukce omítek kostela Sv. Jiří (10/ 2011 – 8/2014)
24. Výstavba varovného systému obyvatelstva - bezdrátový
       rozhlas (8/2012 – 2014)
25. Výstavba dětských prvků v D. Vlkýši (7/2013 - 9/2014)
26. Rekonstrukce kapličky Sv. Jiří v D. Vlkýši (9/2014)                                                    

„Chotíkovská“ před opravou...                                                      ...a po opravě                                                     

   Dokončených staveb je celá řada, nicméně na některé stále 
ještě všichni čekáme. Jedná se zejména o výstavbu kanalizace 
a vodovodu, chybí i cyklostezka směr Radčice. Ty byly poza-
staveny z důvodů dokončování pozemkových úprav (příprava 
potřebných pozemků), a rozbíhají se opět až nyní. 
   V obdobné situaci je projekt na rekonstrukci silnice do Dolní-
ho Vlkýše, kde ještě probíhají jednání o výkupech potřebných 
pozemků.       -mc-


