DEVITKA

Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 9 - Malesice
číslo

3

Vážení a milí spoluobčané,

po dohodě s panem starostou si Vás
dnes v úvodu „Devítky“dovoluji pozdravit já, jako místostarostka ÚMO Plzeň
9 Malesice. Chci Vám zároveň popřát
krásný podzim, ještě hodně takových
prosluněných dní, které nám nedají
jen tak zapomenout na letošní krásné
a teplotně nadprůměrné léto.
Chtěla bych také požádat obyvatele
Malesic, aby svým způsobem života
neznepříjemňovali život ostatním a neznemožňovali jim, hlavně přímým sousedům, užívání jejich objektů a zahrad.
Každý máme své zájmy a koníčky, to ale
nesmí omezovat vlastnická práva ostatních spoluobčanů...
A co Vás čeká v novém čísle Devítky?
Opět tu najdete informace o akcích,
jež se na našem území udály během
minulého období, ale i tom co se právě
chystá. Dozvíte se i to, že opět nemáme nájemce „Malesického dvora“ a že
o bezproblémový chod tělocvičny se
stará obvod, než se podaří tento objekt
znovu pronajmout... A na dvě strany
našeho čtvrtletníku se vešla ještě spousta jiných užitečných informací, jak jistě
shledáte.
Všem přispěvatelům děkuji za jejich
články a Vám už snad jen přeji příjemnou četbu.
Monika Holá

ZMĚNY V ODKLÁDÁNÍ
BIOODPADU
Jak jsme Vás již informovali na jiném
místě, začátkem září 2015 se podařilo dokončit úpravu plochy na původní skládce u hřbitova tak, aby tuto plochu mohla
převzít jako provozovatel společnost Čistá
Plzeň, která od 1. 9. 2015 zajišťuje svoz a
likvidaci veškerého komunálního odpadu
od občanů.
Odkládání pevnějších složek bioodpadu (větve) zůstává na původním místě,
nově je upraveno odkládání měkkých
složek bioodpadu, pro které je zde k dispozici nyní jeden kontejner, v nejbližší
době přibude ještě druhý. Brzy sem bude
přemístěn i kontejner velkoobjemového
odpadu z prostoru dvora ÚMO Plzeň 9.
Provozní doba této skládky je nyní každou St a So v týdnu od 16 do 19 hod.
O změnách provozních hodin budete
v souvislosti s proměnou délky denního
světla vždy informováni.

říjen 2015

Obnova malesických stromořadí
V nedávné době jsem byl informován
společností Povodí Vltavy o přípravě
k dokončení kácení posledních z řady
rizikových jehličnatých stromů, které ve
spodním prostoru ulice
U Potoka (naproti původnímu zemědělskému statku) byly původně vysázeny. Z důvodu
nebezpečí zlomení či
pádu těchto stromů
byla již v loňském roce
v období vegetačního
klidu první část stromořadí pokácena.
Přiznám se, že z kácení vzrostlých stromů nemám nikdy dobrý pocit. Vždyť tahle alej tady tvořila dlouhé roky příjemné
a klidné prostředí, a zejména v létě, zvláště takovém jako bylo to letošní, poskytovaly nám všem blahodárný stín.
Budiž ale nám, komu je líto pokácených
stromů, útěchou, že na místě původní
výsadby by měla být majitelem pozemku vysázena nová alej s listnatými
stromy, vhodnými do
vlhčího prostředí na břehu potoka.
Bohužel, aby milovníci přírody neměli málo
špatných zpráv, jsem
v současné době obdržel
další varování ze strany
pracovníků města, kteří
se zabývají posuzováním stavu starých
stromů, na nebezpečí rozlomení či úplného pádu topolů v ul. Ke Svatému Josefu.

Pravdou je, že už teď nás tito staří dlouháni často zaměstnávají úklidem větví po
každém větším poryvu větru.
Vzhledem k tomu, že ani
v tomto případě se nejedná
o pozemek našeho města,
přestože už se o jeho získání dlouhou dobu snažíme, bude vyvoláno jednání
s jeho vlastníkem o možném
způsobu řešení nápravy.
Na druhé straně se ovšem
snažíme o doplňování zeleně
v našem okolí jinou výsadbou. V poslední době zejména liniovou
ovocnou. Po loňské výsadbě jedlých jeřábů a dalších ovocných stromů při polních
cestách - zejména v katastru Dolního Vlkýše, vzniknou ještě letos dvě nová menší
stromořadí v malesickém katastru. Jedno
za požární nádrží směrem k Vochovu, ve
druhém případě pak dojde k doplnění
ovocného stromořadí podél polní cesty po její obnově (viz. jiný článek
tohoto vydání) směrem k radčické kapličce.
Již delší dobu vyvíjím snahu
o nalezení možné cesty a případného „cizího“ spolufinancování pro postupnou obnovu původní „třešňovky“. Nyní,
po dlouhé době probíhajících
pozemkových úprav, kdy došlo konečně k získání tohoto
pozemku do vlastnictví města,
by snad mělo dojít k posunu vpřed.
Miroslav Cudlman

uspořádán cyklistický výlet z Malesic
TJ Sokol Malesice byl
do Dobřan a okolí (celkem ujeto kolem
Tak slušně, jak naši fotbalisté ukončili v červnu ročník 2014/2015 a celou
předchozí sezonu, začali ve druhé polovině srpna i tu další novou. Po několika
přípravných zápasech v létě potom v
prvních soutěžních utkáních uspěli a položili tak dobrý základ pro své podzimní
putování Městským přeborem mužů. Po
sedmi odehraných kolech si udržují pozici v horní polovině tabulky této soutěže.
I turisté naplnili předprázdninové období pěknými dvěma akcemi - 8. 5. 2015

60 km). Další akce proběhla potom 27. 6.
2015, kdy jsme se nechali cyklobusem
odvézt až na německé hranice a odtud
jeli většinou po cyklostezkách přes Bělou
nad Radbuzou a Stříbro zpět do Malesic,
což znamenalo včetně několika občerstvovacích zastávek a ujetých 95 kilometrů
krásný celodenní výlet.
V průběhu podzimu připravujeme ještě nejméně jednu pěší turistickou akci,
o které budeme případné zájemce informovat plakáty ve vývěsce.

Stavební práce v našich obcích
Obnovení polní
a vycházkové cesty
V průběhu července 2015 se podařilo
obnovit a zprovoznit nepoužívanou polní
cestu navazující na ulici Ke Sv. Josefu.
Rozoráním vyježděné cesty na poli směrem do Kyjovského lesa a ke kapličce nad
Radčicemi došlo k přerušení jedné z nejužívanějších vycházkových tras v Malesicích, která slouží také jako spojnice mezi
těmito sousedními obcemi.
Došlo k prořezání a vykácení náletových
dřevin. Následně i dodavatelsky ke strojní
úpravě povrchu cesty a jejího sklonu tak,
aby ji nepoškozovaly odtoky srážkových
vod. Povrch cesty byl upraven posypem
kamenné drtě. V současnosti se za pomoci občanů z Malesic dokončuje výsadba
zeleně kolem okrajových částí cesty.

Oprava povrchu bioskládky
u hřbitova
Největší stavební akcí, kterou jsme si
zajišťovali bez pomoci dalších městských
organizací, byl určitě narychlo připravovaný projekt zpevnění povrchu bioskládky
v Malesicích vedle hřbitova.
Důvodem byla nutnost převzetí systému
shromažďování, svozu a likvidace veškerého komunálního odpadu společností
Čistá Plzeň, jehož součástí je i likvidace
odpadových složek biomasy.
Za tímto účelem bylo nutné vybudovat
plochu, na které budou umístěny kontejnery, kam se bude „měkčí“ část tohoto
odpadu (listí, tráva, ovoce apod.) ukládat

AKTUALITY
Kvalita ovzduší a topná sezóna

S příchodem chladnějších dnů a zahájení
„topné sezóny“ se začínají opět objevovat
případy valících se tmavých dýmů z komínů a štiplavého kouře...
Své životní prostředí si tak zhoršujeme
sami používáním nekvalitních paliv a zejména v některých případech, bohužel,
i spalováním odpadů při vytápění rodinných domů.
Občané si na tento problém opakovaně
a právem stěžují. Chtěli bychom proto
Vás, kteří pouštíte jedovaté zplodiny
svými komíny do ovzduší, znovu požádat o používání jen ekologických paliv
při vytápění Vašich domů.

Hudební večer v MD

Po dlouhých přípravách a vyjednáváních
se podařilo do sálu Malesického dvora úřadu MO Plzeň 9 přivést v neděli 13. 9. 2015
několik sólistů plzeňského Divadla J. K.
Tyla s melodiemi, áriemi a duety známých
divadelních operet a muzikálů.
Všichni milovníci pěkných melodií si jistě
tyto chvíle mimořádně užili. Po delší době
byl tak opět sál tohoto zařízení alespoň
z větší části zaplněn.

a odkud bude následně odvážen k likvidaci. Hrubší část bioodpadu (větve) bude
i nadále skladována v levé části původního pozemku skládky, odkud je zajištěno
i jeho vyvážení s likvidací externí firmou.
Spolu s úpravou vydlážděné skladovací
levé části plochy došlo také k úpravě povrchu přední manipulační plochy asfaltovým recyklátem a oplocení celého areálu.
V příštím roce zbývá Správě veřejného
statku města Plzně realizovat vlastní příjezd a odvodnění celé této plochy vcelku
s připravovaným zřízením parkovacích
míst před hřbitovem o jejich připojení
k příjezdové komunikaci.

Zprávy z jednání zastupitelstva
obce

Výtah z podstatných částí jednání zastupitelstva městské části ze dne 14. 9.
2015:
a) Zastupitelstvo odsouhlasilo mimořádnou úhrady nákladů za vystoupení
Divadla máma a táta jako součást akce
podzimní Jarmark ve výši do 10.000,-Kč
b) zastupitelstvo schválilo nový povodňový plán MO Plzeň 9 -Malesice
c) zastupitelstvo neodsouhlasilo záměr
města Plzně s prodejem nemovité věci
na adrese Plzeň 9-Malesice, Ke Kostelu 6,
tzn. pozemku p.č. 8 o výměře 1284 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 40,
v k. ú. Malesice a požádalo o převedení
tohoto nemovitého majetku a svěření
do trvalé správy MO Plzeň 9-Malesice.
Za finanční pomoc děkujeme také sponzorovi této příjemné akce.

Podzimní výlovy rybníků

První výlov na rybníku Dravý II (velký)
proběhne již v sobotu 10. 10. 2015, na
menším rybníku hned sobotu následující.
Vzhledem k deštivé předpovědi tohoto
týdne, ale současně zatím nízké hladině
rybníka, jak jsme byli informováni, začne
vypouštění vody pravděpodobně v úterý
7.10. 2015. Čekejme tedy v druhé polovině
tohoto týdne částečně zvýšenou hladinou
vody v potoce. Vypouštění menšího z rybníků by se na hladině potoka, vzhledem
k nutné akumulaci ve vypuštěném spodním, již projevit nemělo.

Provoz Malesického dvora

Pozorovatelná klesající úroveň služeb ze strany provozov atele MD měla
pravděpodobn ě obvyklý důvod – velké
provozní náklady a nedodstatek financí.
A tak další, i přes výzvy neuhrazené nájemné, bylo poslední kapkou k odstoupení od
smlouvy s tímto nájemcem ze strany ÚMO
Plzeň 9, ke kterému došlo v polovině září.
Nyní bude tedy část objektu bez restauračního zařízení opět provozována naším
úřadem MO tak, abychom byli schopni

Akce
Plzeň9 o.s.
Poslední červencový den jsme využili

toho, že na nově opravenou silnici z Malesic do Města Touškova ještě nesměla auta
a po dohodě se silničáři a dodavatelskou
firmou jsme zde v předvečer oficiálního
otevření uspořádali společnou in-line vyjížďku a závody na kolečkových bruslích
pro děti i dospělé. Svezení po hladkém
asfaltu si užívaly desítky malých i velkých
bruslařů. Zkušení bruslaři i stateční začátečníci. I když nebyla nouze ani o „držkopády“, vše dobře dopadlo a nikdo nepřišel
k vážnější úhoně. Všechny děti dostaly
sladké odměny a nejrychlejší dospěláci
v závodu na 700 metrů Petr Kubias (čas
1:22) mezi muži a Hedvika Mišterová (1:53)
mezi ženami si odnesli po lahvince sektu.
Za pomoc s organizačním zajištěním akce
patří poděkování dobrovolným hasičům.

Na návsi byla „radost pobejt“

Na začátku září se v naší obci už stalo
tradicí Malesické Jarmarčení. Letos jsme
uspořádali už jeho čtvrtý ročník a podle
ohlasů návštěvníků se opět velmi vydařil.
Na návsi se u stánků činil řezbář, dráteník,
perníkářka, přadlena, hrnčíř a řada dalších
řemeslníků. Malí i velcí návštěvníci si mohli na vlastní ruce zkusit jejích řemesla a vyrobit si, co si kdo usmyslel. Náves za krásného počasí babího léta celý den doslova
žila. Příjemnou atmosféru umocňovaly
melodie flašinetu, děti se bavily hned u
několika představení Divadla Máma a táta,
v kostele předvedly své umění místní mladé muzikantky Markétka Komínková s Petruškou Svobodovou. Zájemce vozily po
okolí na výlety koňský povoz i dva historické automobily. Restaurace pod Farou
přichystala speciální „gril-menu“ a všem se
doslova sbíhaly sliny v jarmareční cukrárně, kam malesické ženy, dívky ba dokonce i jeden muž dodaly své vlastnoručně
upečené koláče a buchty těch nejlepších
domácích receptur. Zkrátka na návsi byla
zase po roce radost pobejt.
Všem, kdo se na přípravě letošního Jarmarku nezištně, zdarma a bez nároku na
jakoukoliv odměnu podíleli, patří můj velký dík.
A co dále o.s. Plzeň9 pro Vás chystá?
Na podzim to budou opět dvě tradiční
akce. Drakiáda (předpokládaný termín 24.
října) a Lampionové putování (cca polovina listopadu). Informace o obou akcích se
dozvíte včas z plakátů a na webu www.
plzen9.cz
uspokojit hlavně sportovní aktivity našich
spoluobčanů. Veškeré podrobnosti k možnému využití MD i k jeho rezervaci jsou
uvedeny na webových stránkách tohoto
zařízení http://malesickydvur.cz/.
Prioritou však nadále zůstává uzavření
nové smlouvy s nájemcem, který bude provozovat celé toto zařízení včetně restaurace k nejširší spokojenosti.

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

