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ADVENTNÍ TVOŘENÍ
Letošního 4. prosince se uskutečnil již IV. ročník předvánočního setkání žen pořádané
místním sdružením ČČK společně s úřadem MO pod názvem Adventní tvoření. Již při
vstupu všechny přivítala vánoční atmosféra s vůní pečiva, svařeného vína a jehličí. K vidění byly ukázky výroby vánočních dekorací v podobě vkusných svícnů a adventních
věnců. Nově jsme měli možnost poznat vyrábění háčkovaných ozdob, které se nám velice líbily. Předávaly se recepty
právě ochutnaných dobrot.
Ani letos nechyběla keramika
z chráněné dílny EXODUS, přibyly i výrobky z LEDOVCE.
Atmosféra na tomto setkání
byla opět srdečná a všichni
se tak rozcházeli s příjemným
pocitem hezky prožitého odpoledne.
Za ČČK přejeme krásné prožití vánočních svátků a úspěšný
nový rok 2015.

Malesičtí hasiči děkují. Členové jednotky Sboru dobrovolných hasičů

v Malesicích chtějí tímto poděkovat svým příznivcům za spolupráci a pomoc při své činnosti v roce 2014 a současně popřát všem spoluobčanům městského obvodu MO Plzeň 9
prožití příjemných svátků, hodně zdraví a spokojenosti v roce následujícím.

TJ Sokol Malesice
V průběhu podzimní části sezony Městského přeboru se naši fotbalisté muži
utkali celkem ve 13-ti zápasech se svými soupeři, konečné umístění v tabulce
bylo příznivé, přezimují na prvním místě
tabulky této soutěže. Hráčům se vyhýbala zranění a nedostali ani žádné tresty od
fotbalového svazu za žluté nebo červené
karty. Na schůzi po sezoně byli hráči výborem FO za svoje výkony pochváleni.
V září jsme začali společně s Plzeň 9
o.s. s náborem nejmladších fotbalistů,
na hřišti se nám dvakrát v týdnu objevilo vždy cca 10 žáčků na tréninku vedeném hráči z oddílu mužů. Doufáme, že
se účast bude zlepšovat i v roce 2015,
před začátkem jarní sezony budeme informovat veřejnost o dalších termínech
tréninku žáků.
Na Nový rok odpoledne se sejdeme již
tradičně na hřišti k protažení těl fotbálkem pro Vánocích a k posezení v klubovně TJ.
Výbor TJ přeje všem občanům městské
části a příznivcům TJ hezké sváteční dny
a hodně zdraví a osobní pohody do roku
2015.

Stavební práce v obcích
Oprava zastávky MHD
na Malesické návsi
Jednou z posledních zastávek stavbařů
před koncem tohoto roku v Malesicích
byla rozsáhlejší oprava nástupní zastávky
MHD na Malesické návsi. Zastávka musela být mírně posunuta tak, aby nástupní
ostrůvek nezasahoval do stávajících vjezdů jednotlivých nemovitostí. Nový povrch zastávky by pak měl usnadnit snadnější a rychlejší možnost očisty zejména
v zimních měsících od sněhu a námrazy.

Rekonstrukce kapličky Sv. Jiří
V těchto dnech byla dokončena celková rekonstrukce kapličky v Dolním Vlkýši.
Kaplička se dočkala i zcela nového zvonu
od známého českého zvonaře pana Rudolfa Manouška, který na zvon vytvořil
reliéf svatého Jiří s drakem. Ještě tento
týden by měl být upraven průchod stropem kapličky pro provaz zvonu a potom
ihned po převzetí dokončené stavby sem
bude navrácena i její původní výzdoba.
Posvěcení nového zvonu proběhne
na jaře příštího roku, o tom Vás budeme
v předstihu informovat.
-mc-
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Vážení spoluobčané,
letošní podzim proběhl zejména ve znamení komunálních a senátorských voleb.
Zvolili jste si své nové zastupitele. Jsou to
(dle abecedy): Cudlman Miroslav, Hálová Marie, Hoblík
Martin, Holá Monika, Chochola Martin, Pospíšil Petr,
Svoboda Jaroslav,
Tolar Aleš a Vaňourek Jiří.
Někteří můžete mít k někomu ze zvolených své výhrady, jiní jste třeba naopak
spokojeni. Přesto však věřím, že všichni
tito Vaši zástupci našeho obvodu, na
které se nyní tedy můžete se svými požadavky či připomínkami obracet, budou
pracovat jen v duchu potřeb Vás všech
a potřeb tohoto obvodu.
Novým senátorem za obvod Plzeň-město se stal dlouholetý starosta obvodu Plzeň 2-Slovany, Ing. Lumír Aschenbrenner.
Tolik krátce k událostem nedávno uplynulým a nyní už jen rychlý pohled na dny
právě přicházející. Zima už opět „klepe na
vrata“, s ní období chladu, plískanic, ale
třeba i sněhu, předvánočního shonu, nákupů a snahy dohonit něco, co jsme nestíhali po dobu celého roku.
Dovolte mi tedy, abych Vám opět po roce
(jako by to bylo včera!) popřál splnění
všech Vašich vánočních přání, ale hlavně
příjemné a hlavně klidné Vánoce a do nového roku jen to nejlepší.
Miroslav Cudlman, starosta MO Plzeň 9

Vánoce v Malesicích

13. 12. od 16.00 h - Předvánoční posezení pro důchodce (pořádá ÚMO Plzeň 9 ve
spolupráci s místní organizací ČČK v zasedací místnosti úřadu MO)
20. 12. od 16.00 h v kostele Sv. Jiří v Malesicích Vánoční koncert žáků ZUŠ Terezie
Brzkové (pořádá ÚMO Plzeň 9)
24. 12. od 16.30 h u sousoší Sv. J. Nepomuckého se uskuteční setkání se zpíváním
vánočních koled. Texty koled obdržíte vytištěné přímo na místě.
24. 12. již ve 20.30 h se uskuteční v našem kostele Půlnoční mše
25. 12. tradičně od 15.15 hod proběhne v tomto kostele další sváteční bohoslužba

Mikulášská nadílka
Levněji a pohodlněji
až do Touškova

Ve spolupráci se společností POVED
(Plzeňský organizátor veřejné dopravy)
se podařilo prosadit příznivější způsob
dopravy našich občanů (a nejen jich)
směrem do Města Touškova a zpět.
Od 1. 1. 2015 by mělo pokračovat několik spojů naší současné linky MHD
č. 35 a další s označením pravděpodobně č. 51, dále do Města Touškov a stejným způsobem zpět. Méně se už tady
budeme potkávat s vozy ČSAD, které
by tudy měly projíždět a zde stavět jen
jako dálkové spoje (např. Pernarec).
Toto prodloužení autobusové linky pro
nás samozřejmě přinese několik změn.
Jednou z nich je malý časový posun
(v řádu minut) příjezdů a odjezdů do
našich zastávek, proto doporučujeme
před koncem roku si vytisknout, opsat
nebo zakoupit nový jízdní řád.
Druhou daleko příznivější změnou je
jízda do Touškova na snížené jízdné
(vnější okruh), což jistě uvítají zejména
ti občané, kteří tuto stranu trasy využívají hlavně k cestám na návštěvy, nákupy či za lékaři. Občané nad 70 let budou
cestovat i zde zcela zdarma.
-mc-

Cesty kolem Dolní Vlkýše

zpříjemní nové aleje

Celkem 164 nových stromů přibylo podél
cest v okolí Dolní Vlkýše. Vysázel je Martin
Horňák v rámci projektu financovaného
z Programu péče o krajinu. „Ovocné stromy u cest potěší nejen přírodu, ale i procházející turisty. Kromě zdravé svačinky
poskytují v létě příjemný stín a v zimě
chrání před prudkým větrem,“ říká Martin
Horňák, který se několik let věnuje péči
o krajinu. Do výsadby stromů se zapojilo
i Honební společenstvo Malesice a několik dalších dobrovolníků. Právě díky nim
budou moci výletníci už brzy ochutnat
několik odrůd švestek nebo třeba jedlé jeřabiny. Nové aleje vedou podél polní cesty
k bývalým usazovacím nádržím Na Stráži
směrem k Chotíkovu a od vodárny v ulici
Ke Kůští.			
-mc-

Také v letošním roce uspořádal
Úřad městského obvodu Plzeň 9 Mikulášskou nadílku pro naše nejmenší spoluobčany. Uskutečnila se v sále Malesického Dvora v sobotu 6. 12. Podvečer
zahájily melodie známých dětských písniček a následovaly různé soutěže a hry.
Potom však přišli téměř opravdoví čerti.
Ještěže se spolu s nimi dostavili i Mikuláš
s andělem, kteří třesoucí se dětské hlásky
uklidňovali a rozdávali sladké odměny.
Dětem do 6ti let, které nemohly přijít
osobně, nechal Mikuláš balíček dobrot
na našem malesickém úřadě. Možno si
vyzvednout nejdéle do středy 17.12.

Úprava stromořadí U Potoka

Jistě mnozí z Vás zaznamenali práce, které proběhly v předchozích dnech uprostřed obce. Najatí pracovníci společností
Povodí Vltavy zde prováděli kácení prvních z řady křehkých rizikových jehličnatých stromů, které byly již v dřívějším
období vyhodnoceny odborem životního
prostředí MMP jako nevhodné a nebezpečné do prostředí uvnitř obce s častým
pohybem lidí. Z tohoto důvodu byly již
v loňském roce v období vegetačního
klidu tyto stromy zakráceny pod úroveň
střech okolních budov. Bohužel, přestože zde tyto stromy tvořily hezké prostředí
a v létě poskytovaly příjemný stín, budou
muset být postupně, pravděpodobně
v průběhu příštího roku pokáceny. Na jejich místě však bude, dle příslibu majitele
pozemku (Povodí Vltavy), vysázena jiná
alej listnatých stromů vhodných do tohoto prostředí na břeh potoka.

EHMK v Plzni

V sobotu 17. ledna 2015 se po pěti letech příprav naplno spustí všechny akce
Plzně – Evropského hlavního města kultury 2015. Pod taktovkou uměleckého
ředitele Plzně 2015 Petra Formana se
rozehraje podívaná na oslavu zahájení
největší kulturní události roku 2015 v ČR.
Přidejte se k nám!
Slavnostní podvečer, večer a noc se odehrají ve třech částech. Od odpoledne se
budou scházet obyvatelé i návštěvníci
města na čtyřech místech, odkud vyrazí
do středu města průvody inspirované plzeňskými tradicemi. Právě na náměstí Republiky se odehraje druhá část zahájení.
Původní skladbu ke slavnostnímu momentu komponuje jeden z nejvýraznějších českých současných skladatelů a dirigentů Marko Ivanovič. Jejím vrcholem je
tolik očekávané první rozeznění nových
zvonů v plzeňské katedrále. Součástí společného okamžiku, nazvaného Symfonie
zvonů, bude také unikátní videoprojekce
na fasády domů kolem náměstí a stěnu
katedrály a překvapení, které se odehraje
nad hlavami diváků a kolem nich.
Večer se pak oslavy přesunou i do okolních částí města – jak venkovních, které
se mimořádně pro tento den promění
v pěší zónu, tak i do prostor historických
domů, dvorků, kulturní sálů, muzeí, galerií, knihoven, hospůdek a hudebních
klubů. Plzeň bude oslavovat nejen pivem,
ale i hudbou, tancem, zpěvem, divadlem
či poezií. Pro otužilé bude připraven venkovní ledový bar plzeňského sochaře
Františka Bálka, teplé nápoje a ochutnávky evropské i české kuchyně.
To je malý nástin některých atrakcí
a událostí večera a noci. Podrobný program najdete na www.plzen2015.cz/
zahajeni.

PLZEŇ9 o.s. Vás zve

20. prosince 2014, od 9.00 - Malesický
Dvůr - amatérský nohejbalový turnaj trojic
3. ledna 2015, Novoroční vycházka Malesice - Vlkýš - Malesice s občerstvením,
sraz ve 14.00 u sochy sv. Jana Nepomuckého
21. února 2015 - dětský maškarní ples
28. února 2015 - společný ples Plzeň9
o.s. a malesických hasičů, hraje DUO DREObjekt Malesického Dvora AM, bohatá tombola, vstupné 150 Kč (reV současnosti je zajišťován provoz Male- zervace míst na tel. 607 704 339).
sického Dvora úřadem MO jen v mimoreVíce informací o uskutečněných akcích
staurační části, a to pouze na omezené
a
pozvánky
na další chystané akce sdručinnosti. Po vypsání několika záměrů se
přihlásil jediný zájemce, který hodlá celý žení Plzeň9 najdete na samostatném
letáku, za jehož nezištné roznesení do
objekt opět plnohodnotně využívat.
Po podpisu nájemní smlouvy by tak schránek spolu s Devítkou upřímně děmohl být celý objekt v nejbližší době opět kuji paní doručovatelce Monice Holé.
		
Aleš Tolar, Plzeň9, o.s.
zprovozněn.

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

