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Vážení obyvatelé Malesic a Dolního 
Vlkýše, milí spoluobčané,
   držíte v rukou nové číslo zpravodaje, 
kterým  Vás informujeme o tom, co nám 
všem v brzké době ovlivní život v naší 
městské části. 
   Všechny Vás zdravím a v nastávajícím 
období dovolených a prázdnin přeji hod-
ně zdraví a pohody. Školákům a studen-
tům gratuluji k pěknému vysvědčení  - 
a těm, kterým se to v tomto školním roce 
moc nepovedlo, přeji, ať to příště lépe 
dopadne.  
   Naše republika, bohužel, patří dle sta-
tistik k  zemím, ve kterých dochází bě-
hem letních prázdnin k největšímu počtu 
dětských úrazů. Hlavně rodiče by neměli 
být tedy lhostejní k tomu, jak a kde tráví 
jejich děti svůj volný čas. Dávejte proto 
na své ratolesti pozor, nejedná se pouze 
o nebezpečí ze stále se zvětšujícího pro-
vozu na komunikacích, ale pozor i na to, 
s jakými lidmi se Vaše děti setkávají a ko-
munikují. Je určitě velmi těžké děti uhlí-
dat, ale přesto pevně doufám, že se nám 
všem tyto problémy v letošní létě vyhnou 
a všichni se po prázdninách sejdeme plni 
jen těch nejhezčích zážitků a vzpomínek.

Monika  Holá, místostarostka   

Dětský den
   Téměř shodně jako v  roce předcho-
zím, i letos se počasí v poslední květno-
vou neděli umoudřilo a po předchozích 
chladnějších dnech 
nám celé odpoled-
ne svítilo sluníčko. A 
tak mohlo zábavné 
a hravé odpoledne 
k oslavě Mezinárod-
ního dne dětí opět 
proběhnout na zná-
mém místě, na hřišti 
malesického Sokola. 
   Veselé odpoledne za účasti více než 
stovky dětí zpestřilo vystoupení chova-

tele a cvičitele dravých ptáků a Základní 
kynologické stanice z Křimic s ukázkami 
výcviku psů na překážkách a při zadržení 
pachatele.
   Nechybělo něco sladkého „na zub“ 
a různé jiné dárky za zdolání nástrah jed-

notlivých disciplín a drobné 
občerstvení.
Při  organizaci a pomoci 
všem soutěžícím s plněním 
různých úkolů pomáhaly 
téměř všechny místní slož-
ky organizací. Všem jim za 
tuto pomoc moc děkujeme. 
Za finanční pomoc je nutno 

potom poděkovat všem sponzorům této 
tradičně vydařené akce.

   Všichni zaregistrovali velké letošní 
oslavy pořádané městem Plzeň při příle-
žitosti 70. výročí konce 2. světové války 
a osvobození našeho města americkou 
armádou. Součástí těchto oslav jsou kaž-
doročně „spanilé jízdy“ dobových vojen-
ských vozidel, které po Plzni a jejím okolí 
pořádá Military Car Club Plzeň. Na jedné 
z těchto jízd se nám celou kolonu podaři-
lo přilákat k zastávce na Malesické návsi, 
kde jsme si krásně zachovalá historická 
vozidla mohli zblízka prohlédnout. 
   I když se do poslední chvíle jednalo 
o povolení průjezdu této kolony po ješ-
tě v té době uzavřené komunikaci mezi 
Radčicemi a Malesicemi, nakonec vše 
dobře dopadlo a celá kavalerie tak přijela 
za doprovodu Policie ČR i MP do Malesic. 
Celkem se jednalo o rekordních 93 po-

Convoy of Remembrance 1945-2015 

   Při této příležitosti položil starosta obce 
spolu s  hlavním organizátorem jízdy, 
plzeňským zastupitelem p. R. Bayerem, 
pamětní kytici u pomníku obětem svě-
tových válek na Malesické návsi.        -mc-

HASIČI, DĚKUJEME! 
   Koncem května provedli naši dobrovolní 
hasiči vzorné vyčištění víceúčelové po-
žární nádrže, sloužící také jako koupaliště. 
Voda je čistá, připravená na osvěžení v par-
ných dnech. 
   Udržujme koupaliště i okolí čisté. Pro od-
padky jsou zde připravené koše.                                                                                                              
                                                            Děkujeme.

Výměna osobních dokladů
   ÚMO Plzeň 9 – Malesice upozorňuje ob-
čany, aby si zkontrolovali platnost svých 
občanských průkazů a včas požádali o vy-
stavení nového dokladu. V letošním roce 
vyprší platnost dokladů, které byly měněny 
z důvodu hromadných změn adres – zave-
dení ulic v obvodu. 
   Občanské průkazy se vyřizují na Magis-
trátu města Plzně, odbor správních čin-
ností, nám. Republiky 16 (objekt bývalé 
Plzeňské banky). 
   Bližší informace lze získat na telefonních 
číslech: 378 032 450-6 nebo 378 032 447, 

a dále na internetových stránkách: http://www.plzen.eu/obcan/urad/vyridte-si-na-
-uradu/clanky/informace-k-vydani-obcanskeho-prukazu.aspx. Doporučujeme pro-
vést předem rezervaci času pro vyřízení pomocí služby www.uradbezcekani.cz ! 
   Pro občany, kteří nejsou schopni ze zdravotních důvodů navštívit MMP osobně, lze 
dojednat vyřízení průkazu v místě bydliště.

Změna odpadového systému se blíží!
   Jak jsme Vás již informovali, od 1. září tohoto roku bude v Plzni zaveden nový sys-
tém nakládání s komunálním odpadem, který zahrnuje sběr, odvoz i likvidaci veške-
rého odpadu vznikajícího z činnosti fyzických osob. Nový systém bude provozovat 
Statutární město Plzeň prostřednictvím městské společnosti Čistá Plzeň, s. r. o., jak 
se nově jmenují původní Plzeňské komunální služby s. r. o. 
   Podklady s návodem na novou registraci ke svozu již všichni vlastníci nemovitostí 
obdrželi do svých poštovních schránek. Nezapomeňte, Vaše zaregistrování by 
mělo být provedeno nejpozději do 31. července 2015.                                                                             
   O ukončení Vašich současných smluv, které máte s jednotlivými svozovými organi-
zacemi, se postará hromadně Statutární město Plzeň.

sádek motocyklů, osobních i nákladních 
vozidel z několika zemí Evropy.
   I počasí nám nakonec vcelku přálo, a tak 
si tuhle jedinečnou událost nenechal ujít 
opravdu rekordní počet diváků nejen 
z Malesic, ale i ze širokého okolí.



SRPNOVá NeCkyáDa 
   Letošní (již 15.)ročník tradiční zábavné 
plavby po řece Mži  „Neckyáda“, kterou 
pořádá Český rybářský svaz v Křimicích se 
uskuteční v sobotu 22. 8.
   Plánovaný počátek akce se startem pod 
Malesickým jezem je ve 14 hodin, zakotve-
ní vlastnoručně zhotovených plavidlech 
v cíli plavby je předpokládáno v Křimicích 
u mostu okolo 16. hodiny. Následuje tra-
diční veselé odpoledne soutěží pro děti 
i dospělé, večer určitě nikdo nepohrdne 
hudbou a tancem za doprovodu hudební 
skupiny Kyseliny.
   Zájemci o účast na plavbě se mohou při-
hlásit v restauraci U Mže („Roští“), kde také 
obdrží pravidla pro stavbu plavidel nebo 
u p. Šteinera na tel.č.: 603 723 850.                                             
   Všechny příznivce i diváky srdečně zvou 
pořadatelé této zábavné akce !

Skládka biodpadů 
   Současně se změnou firmy, která bude 
od 1. 9. 2015 likvidovat veškerý komunál-
ní odpad v Plzni, dojde k tomuto datu také 
k podstatné změně v likvidaci biologicky 
rozložitelného odpadu, jež bude také 
nově prováděn městskou společností 
Čistá Plzeň. Skládka tak, jak ji známe a do 
současné doby provozujeme, nesplňuje 
předepsané normy, a proto bude nově 
veškerý tzv. měkký bioodpad (tráva, listí, 
ovoce apod.) odtud odvážen a likvidován 
centrálně. Nově budeme tedy tento druh 
odpadu ukládat do kontejnerů, které sem 
budou k tomuto účelu přistaveny.
Shromaždiště větví, které jsou likvidovány 
štěpkováním a odvozem, zůstane na stej-
ném místě dále.
   Celý areál bude nově oplocen, uzavřen 
a uložení bioodpadu zde zdarma bude 
nadále možno využívat otvírací hodiny 
(zastupitelstvem MO odsouhlaseno ve 
středu a sobotu v odpoledních hodinách). 
K tomuto účelu budou na skládce v sou-
vislosti se zřízením zpevněné plochy pro 
kontejnery a opravou oplocení probíhat 
v  letních měsících stavební práce, při 
nichž bude ukládání bioodpadu dočasně 
ztíženo. 
   Děkujeme za pochopení !! 

   Úřad městského obvodu Plzeň 9 přijme 
na dohodu o pracovní činnosti v této 
souvislosti pracovníka/ici pro otvírání 
skládky a dohled nad ukládáním odpadů. 
Bližší informace na ÚMO Plzeň 9 u tajem-
nice úřadu pí. Červené (tel 378 036 882, 
cervenan@plzen.eu).

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                                       

   K městským tradicím patří také kaž-
doroční slavnostní uvítání nově naroze-

ných občánků. V případě našeho obvo-
du se pak tato akce obvykle uskutečňuje 
počátkem roku následujícího.

   Letošní „Vítání občánků“ se uskutečni-
lo ve středu 10. 6. v zasedací místnosti 

ÚMO Plzeň 9 za účas-
ti celkem šesti rodin 
se jejich ratolestmi. 
Rodičům i mrňatům 
zde zarecitovaly a za-
zpívaly děti za dopro-
vodu paní učitelky ze 
zdejší mateřské škol-
ky. Potom již následo-
valo slavnostní přiví-
tání, zápisy do knihy 
a gratulace s  předá-
ním drobných dárků.
   Malým občánkům 

přejeme touto cestou ještě jednou hez-
ký a spokojený život v našem obvodu 
a městě.

PřIVítání noVýcH obČánKů MĚStA

Oprava silnice č. III/18050 
   Stále pokračují stavební práce na úpravě 
silnice z Plzně do Města Touškov do podo-
by obdobné jako v úseku od Radčic, kte-
ré započaly již v průběhu měsíce března. 
V současné době je již před dokončením 
úsek ke křižovatce na Kumberk. Součas-
ně však pokračují práce na rekonstrukci 
můstku přes Čemínský potok před touto 
křižovatkou a nově se začíná pracovat na 
úseku silnice od této křižovatky do Města 
Touškova. Všechny tyto práce jsou povo-
leny a měly by tudíž skončit nejpozději 
do 31. 7. letošního roku. Až potom tedy 
zmizí dlouhá objížďka nejen pro všechna 
vozidla jedoucí tímto směrem z Plzně, ale 
pro nás i podstatná objížďka linky č. 57, 
která nám přináší mnohdy nedodržené 
časy příjezdů či odjezdů autobusů MHD 
v  Malesicích. Otevřením této opravené 
silnice dojde k datu 1. 8. 2015 snad již na 
delší dobu k poslední mimořádné změně 
jízdního řádu této linky. Nové jízdní řády 
budou opět v předstihu vyvěšeny na auto-
busových zastávkách a již nyní je můžete 
nalézt na webových stránkách PMDP.

Úprava polní cesty   
   Rozoráním po léta vyježděné cesty na 
poli směrem na Radčice bylo nutno při-
stoupit  k obnově již téměř zapomenuté 
původní části polní cesty z Malesic ke Sv. 
Josefu, využívané především jako přístup 
do lesa či jako turistická cesta. V současné 
době je provedena úprava povrchu, spo-
čívající hlavně v úpravě příčného sklonu 
směrem k rokli tak, aby docházelo k co 
nejkratší dráze při odtoku srážkových vod 

a zamezilo se především splavování bah-
na ve vyjetých kolejích směrem do obce. 
V nejbližší době by se měl ještě povrch 
této cesty alespoň částečně upravit drob-
ným kamenivem. V další části cesty došlo 
až k jejímu vrcholu „u lavičky“ k rozšíření 
vystříháním náletových křovin. V součas-
né době se začalo s nejtěžší částí zprůjezd-
nění této původní cesty, tj. s průklestem 
vůbec nevyužívané části cesty směrem ke 
kapličce nad Radčicemi zasvěcené Panně 
Marii Pomocné. 

Oprava kapličky Sv. Jiří 
Nedlouho po dokončení oprav v  roce 
2014 začalo opět docházet k poškozová-
ní maleb kapličky, rozpadu jejích omítek, 

z e j m é n a 
pak na so-
k l u .  P r o -
vedenými 
s o n d a m i 
byla za pří-
činu těchto 
p o š k o z e -
ní.  určena 
zvláště vy-

soká hladina podpovrchové vody v nej-
bližším okolí kaple v hloubce cca 40 cm 
pod okolním povrchem. Projektantem 
opravy bylo doporučeno odvedení těchto 
vod pomocí okruhové drenáže kolem kap-
ličky do koryta potoka na Vlkýšské návsi. 
Tyto práce jsou již provedeny, zbývá ne-
chat zdivo ještě vysušit a následně opravit 
omítky nadsoklového zdiva. Doufejme, že 
tím bude oprava této památky konečně 
dokončena a kaple bude již dále jen ozdo-
bou Vlkýšské návsi. 

Stavební práce v letních měsících

POPLaTek Za PSa. Nezapomeňte, že i letos je nutno uhradit poplatek za psa. Výše poplatku je stejná jako v loňském roce, což 
činí na rok pro důchodce, kteří nepobírají jiný příjem, než-li důchod, 200,- Kč, pro majitele rodinných domků je poplatek 500,- Kč 
a pro ostatní poplatníky 900,- Kč. Poplatky je nutno uhradit nejpozději do  30. 6. 2015. V případě ztráty nebo úhynu Vašeho psího 
miláčka Vás žádáme též o nahlášení. Děkujeme.                 Hodně radosti z Vašich mazlíčků Vám přejí zaměstnanci úřadu MO Plzeň 9


