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Stavba silnice
Malesice-Radčice

Všichni jste jistě zaregistrovali stavbu,
která nám nyní hodně ztrpčuje cestování z Malesic ve směru na Radčice. Jedná
se o probíhající opravu komunikace, po
jejímž dokončení bude bezprostředně následovat obdobná oprava silnice v úseku
od Malesic až po křižovatku na Kumberk.
Investorem této akce je Plzeňský kraj,
stavbu realizuje společnost Berger Bohemia a.s.

Základem opravy je především zpevnění
krajnic, u kterých docházelo vlivem silného zatížení k neustálému poklesu podloží
a tím borcení okrajů asfaltového koberce.
Po odtěžení těchto krajových částí zde dojde k doplnění nových vrstev kameniva,
následovat bude v celém profilu tzv. recyklace za studena, na níž bude na závěr položen nový asfaltový koberec a upraveny
krajnice a příkopy.
Předpokládaná doba 1. etapy opravy je
cca 6 týdnů, 2. etapa směrem na Město
Touškov zabere asi 8 týdnů. Celá stavba
by měla skončit nejpozději do letošního
30. června.
Často se nás ptáte, zda dojde k celkovému rozšíření vozovky. Tohle bylo původně
i naše přání směrem k investorovi stavby
již v době její přípravy. Skutečnost je ale
taková, že vozovka nemůže být zvětšena,
neboť je limitována šíří pozemku, na kterém stavba leží. Snaha o rozšíření tohoto

Vážení a milí spoluobčané,
po dohodě se starostou si Vás dovoluji
z postu místostarostky MO Plzeň 9-Malesice v úvodu dnešní „ Devítky“ pozdravit a popřát krásné jaro, hodně pohody,
zdraví a trpělivosti v dalším období.
V posledních dnech to konečně vypadá
na příchod skutečného jara,nejen kalendářního. Sluníčko nám přeje a díky větším teplotám jistě začne čilý ruch na našich zahrádkách a v patřičné míře snad
i kolem našich domů.
Jaro je jedním z nejhezčích ročních období, užijte si tedy krásného počasí, vycházek do přírody a nechte za sebou vše,
co se Vám v loňském roce nepovedlo.
Krásné prožití Velikonoc a bohatou pomlázku Vám přeje
Monika Holá

pozemku byla, ale jeho majiteli, kterým
je Plzeňský kraj, se nepodařilo získat sousední pozemky od jejich majitelů.
Bezpečnější cestu pro cyklisty a chodce snad získáme výstavbou cyklostezky
s chodníkem, která je ale také podmíněna výkupem části sousedního pozemku...
O tom nyní společně s městem opětovně
jednáme s jeho vlastníky. M. Cudlman

Čarodění

v Malesickém Dvoře
Na čtvrtek 30. 4. od 18.00 hod. pro Vás
připravuje provozovatel Malesického dvora
bohatou podívanou i zábavu.
V programu uvidíte divadelní a šermířskou společnost ROMANTIKA s čarodějnicemi, ďáblem a inkvizitorem, dále taneční
a čarodějnickou skupinu ARVENA, hudební
středověkou skupinu s pekelnými nástroji
Holba a další. Od 23.00 hod Vám začínající
noc zpříjemní rocková skupina STAŘÍ PSI.
Na všechny se těší personál Malesického
dvora. Bližší informace na adrese gejdos@
malesickydvur.cz, nebo tel. 775 489 488.

duben 2015

Co připravujeme ?

Malesická pouť bude letos ve
dnech 18.-19. 4. se na Malesické návsi.
Přijďte si pěkně užít všechny atrakce!
Convoy of Remembrance

S radostí Vám oznamujeme, že se nám opět
podařilo pro Malesice zajistit jednu ze zastávek tentokrát zřejmě největšího historického uskupení vojenských vozidel, při
putování po západních Čechách v předvečer 70. výročí osvobození Plzně americkou
armádou. Convoy of Remembrance 19452015, jak se letošní ročník nazývá, se u nás
zastaví k pozdravení i k možnosti prohlídky
vozidel v pátek 1. 5. 2015 přibližně od 10.00
do 10.30 hod. Vzhledem k účasti cca 80 vozidel tohoto konvoje proběhne plánované
zastavení na Malesické návsi a v ul. Ke Kostelu, odkud je možný odjezd bez nutnosti
otáčení vozidel.

Dětský den. Dětský den v Malesicích se tentokrát bude konat již v předvečer oficiálního Dne dětí tj. v neděli dne
31. 5. od 14.00 hod na fotbalovém hřišti
v Malesicích. Jako obvykle se bude jednat
o odpoledne plné dětských her a soutěží,
hudby a radosti z výher. Malé občerstvení
připraveno pro všechny děti!
Na všechny tyto akce Vás srdečně zve
ÚMO Plzeň 9 spolu s místními organizacemi.
NA KOLE Z PLZNĚ
NA HRADY - 21. ročník

Dne 30. 5. se uskuteční již 21. ročník
největší organizované cyklistické
jízdy v západních Čechách určené pro
všechny zájemce. Start i cíl je u Kamenného rybníka v Plzni-Bolevci.
Vše na: www.nakolezplzne.cz
nebo tel. 725 290 782 (p. Kalina)

Červen - měsíc myslivosti a ochrany přírody
V naší zemi je již několik desítek let červen měsíc myslivosti a především ochrany přírody. Pro přírodu je tento měsíc
velice důležitý, protože na svět přicházejí
nové generace volně žijící zvěře.
Čerstvě narozená mláďata potřebují od člověka co nejvíce klidu, ochrany
a ohleduplnosti.
Myslivecké sdružení Malesice se snaží
o zachování dobrých stavů zvěře, která

v okolí Malesic vždy žila. Proto bychom
chtěli požádat zejména ty, kteří navštěvují louky a lesy v okolí Malesic, aby byli vůči
zvěři ohleduplní.
Nechoďte do míst, kde má zvěř hodně
krytu a mohla by zde klást svá mláďata. Pokud již na čerstvě položené mládě Zvlášť opatrní by měli být majitelé psů.
narazíte, je nejlepší na něj nesahat a ne- Mějte psa vždy pod svým dohledem, aby
chat ho na svém místě. Jeho matka si své nedocházelo k rušení zvěře. Zamyslete se
a dopřejte zvěři klid.
mládě určitě najde.

Blíží se změna odpadového systému
Od 1. září tohoto roku bude v Plzni zaveden nový systém nakládání s komunálním odpadem, který bude zahrnovat
odvoz odpadu vznikajícího u občanů
(z činnosti fyzických osob). Nový systém
připravuje Statutární město Plzeň ve spolupráci s městskou společností Čistá Plzeň, s. r. o., jak se nově jmenují Plzeňské
komunální služby s. r. o.
Nový odpadový systém bude znamenat
některé změny, které se dotknou zejména vlastníků nemovitostí na území města
Plzně. V současné době je proto připravo-

vána detailní informační kampaň, v rámci
níž budou všechny změny, nutné kroky
a nezbytná spolupráce ze strany vlastníků nemovitostí i občanů města Plzně včas
vysvětleny a popsány. Občané i další majitelé nemovitostí díky tomu získají v dostatečném časovém předstihu a ve srozumitelné formě všechny potřebné informace,
aby přechod na nový systém proběhl
hladce a nikoho zbytečně nezatížil.
Dobrou zprávou pro všechny je to, že

Co pro Vás udělalo a co chystá

Občanské sdružení Plzeň9?

Hned dva plesy (jeden pro dospělé,
druhý dětský) uspořádalo v uplynulých
dnech občanské sdružení Plzeň9.
Třetí malesický bál se konal 28. února
a při jeho pořádání jsme letos spojili síly
s malesickým Sborem dobrovolných hasičů. I když chřipková epidemie právě
vrcholila, sál Malesického dvora byl slušně zaplněný a všichni přítomní se dobře
bavili s kapelou Duo DREAM, připravena
ceny za odvoz odpadu budou díky byla velmi bohatá tombola s hlavní cenovému systému přibližně poloviční. nou v podobě divočáka. Část výtěžku
jsme tak jako loni věnovali na charitu jako dar těžce zdravotně handicapované
Současně s tímto datem dochází také Kamilce Havlové z Plzně.
V sobotu 21. 3. 2015 se v Malesickém
k opětovnému otevření dětského hřiště
dvoře uskutečnil dětský maškarní ples
na Vlkýšské návsi.
Žádáme rodiče, kteří tato dětská hři- v duchu hradní a zámecké veselice. Souště se svými dětmi navštěvují o dohled
nad činností dětí tak, aby nedocházelo
k ohrožení jejich bezpečnosti a poškozování dětských prvků. Úřad MO Plzeň 9

Dětská hřiště opět v provozu

Od 1. 4. 2015 bude po zimní přestávce znovuotevřeno dětské a víceúčelové
hřiště v Malesicích za fotbalovým hřištěm. O jeho provoz a údržbu se bude
opět starat správkyně pí. Vnoučková (tel.
724 733 520), na kterou se mohou zájemci o pronájem hřiště obracet. Otevřeno
bude denně 9 - 20 hod.

Členové TJ Sokol
přes zimu nazaháleli

Dne 18. 2. 2015 proběhla Výroční členská schůze TJ Sokol Malesice a bylo zvoleno vedení této organizace pro letošní rok.
V zimních měsících 2014-2015 uspořádali fotbalisté čtyřdenní soustředění
v pěkném sportovním prostředí Liblína na
Berounce. V průběhu další zimní přípravy
zaměřené na fyzickou přípravu a vytrvalost odehráli několik přátelských zápasů a
21. 3. 2015 zahájili jarní část sezony Městského přeboru v domácím prostředí.
Zveme všechny příznivce fotbalu přijďte nás povzbudit!!! Veškeré
informace o jarním programu naleznete
na adrese http://tjmalesice.cz/ nebo na
vývěsce v obci.
V září 2014 jsme se dohodli společně
s Plzeň 9 o.s. na provedení náboru nejmladších fotbalistů, na hřišti se nám dvakrát v týdnu objevovalo vždy cca deset
žáčků na tréninku vedeném hráči z oddílu
mužů. Vzhledem k počasí zatím ještě v letošním roce jejich tréninky nebyly zahájeny.
TJ také nadále podporuje malé turisty.
Děti z oddílu TOM 20904 Skřítci pod vedením slečny Boušové a pana Hörla užívají
prostor na hřišti TJ Sokola jako zázemí pro
svou činnost.
Turistický oddíl TJ dospělých má naplánovány na jaro dvě společné akce
v termínech 11. 4. a 8. 5. 2015. O trasách
a možnostech třeba i Vaší účasti budete
informováni obvyklou cestou.
Výbor TJ přeje všem občanům městské
části a příznivcům TJ hezké jarní dny .

Zprávy z jednání
zastupitelstva obce
Výtah z podstatných částí usnesení
zastupitelstva ze dne 19. 01. 2015:
a) zastupitelstvo navrhlo změny ve vymezení ploch přírodních, lokální a nadregionální biocentra týkající se připravovaného
územního plánu
b) zastupitelstvo odsouhlasilo novelu
vyhlášky MP, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálního odpadu
v Plzni a výši poplatku za komunální odpad
c) zastupitelstvo schválilo přijetí finančních prostředků ve výši 91.000,-Kč z rozpočtu FŽP MP na úhradu projektu Vlkýšská
náves pro děti
d) zastupitelstvo odsouhlasilo záměr jednat ve věci výkupu části pozemku p.č.
179/1 (cca 250 m2) s vlastníkem spol. WB
Mills s.r.o. a jeho převod do trvalé správy
MO Plzeň 9.
Výtah z podstatných částí usnesení
zastupitelstva ze dne 16. 3. 2015:
a) zastupitelstvo schválilo úkoly pro finanční a kontrolní výbory
b) zastupitelstvo schválilo dar ve výši
5.000,-Kč pro Military Car Club Plzeň na
pořádání konvoje vojenských historických
vozidel Convoy of Remembrance 19452015 se zastávkou a prohlídkou vozidel
v Malesicích dne 1. 5. 2015.

těže představující pět rytířských ctností, šikovný moderátor, příjemná hudba,
domácí buchty upečené některými maminkami, tématická výzdoba a zejména
vystoupení kouzelníka, to vše přispělo
k příjemné atmosféře celé akce. Všem
maminkám, tatínkům i dětem, kteří se
ujali organizace, patří poděkování!
A co chystáme na nejbližší dny? V sobotu 28. března Velikonoční díly a vyrábění
z FIMA (od 15.00 pro děti, od 17.00 pro
maminky/babičky). Malí i velcí páni kluci
si přijdou na své při tvůrčích dílnách a výstavě z MERKURa (termín upřesníme). Na
závěr dubna nebude určitě chybět tradiční májka.
Sledujte naše webové stránky www.
plzen9.cz, kde se o všech chystaných akcích i probíhajících zájmových kroužcích
dozvíte vše potřebné. Jste na ně srdečně
zváni, zároveň budeme rádi, když nám
s přípravou a organizací akcí pomůžete.
Za o.s. Plzeň9 Aleš Tolar

pečných stromů na březích v ul. U Potoka. Během jara je nahradí novými listnatými stromy, které se do obydlených částí
obce více hodí.
V této souvislosti nás však správce Povodí Vltavy upozornil na nové jehličnaté
které zde někdo zasadil tak říkaJehličnany k potoku NE! stromky,
jíc „na divoko“, a požádal nás o zveřejnění
Jak jsme Vás již dříve informovali, i letos informace k zamezení další takovéto svépřes zimu pokračovali pracovníci Povodí volné výsadby. Děkujeme za její dodržoVltavy s odstraňováním některých nebez- vání a za pochopení.

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

