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Mikulášská nadílka

Úřad městského obvodu Plzeň 9 za pomoci členů SDH již tradičně uspořádal
Mikulášskou nadílku pro naše nejmenší
obyvatele. Uskutečnila se 4. 12., jako obvykle v sále Malesického dvora.
Za zvuku melodií známých dětských
písniček si děti s rodiči užily různé soutěže a hry. Nechyběli téměř opravdoví
čerti, ale naštěstí přišel se svými dárečky
a úsměvy i Mikuláš s andělem.
Doufáme, že si tyto chvíle užili hlavně
dětští návštěvníci a že budou rádi vzpomínat.

Rozšíření hlásičů varovného systému
Koncem letošního října došlo k dalším rozmístění ozvučných bodů varovného hlásicího systému (bezdrátového rozhlasu), který by měl v blízké
budoucnosti pokrývat celé území
obou obcí Dolního Vlkýše a Malesic.
Letošními čtyřmi novými body se tak
završilo zvukové pokrytí centra Malesic. Nově přibyly dva ozvučné body
v ul. Ke Kostelu, jeden při ul. U Potoka (v prostoru stanoviště kontejnerů
před bytovkami), poslední potom na
rozcestí ulic Chotíkovská a Vlkýšská.
Jednalo se již o třetí etapu výstav-

by těchto hlásných bodů, jejíž celková realizace byla z důvodů značných
finančních prostředků rozdělena na
více částí. Každý takovýto bod připojení vyjde totiž bezmála na třicet tisíc
korun. I pro letošní rok se však podařilo dohodnout částečné spolufinancování ze strany Magistrátu města Plzně.
K úplnému pokrytí obce zbývá podle
návrhu již jen prostor novější výstavby
domů od fotbalového hřiště směrem
k lesu, s předpokládaným počtem asi 5
až 6 bodů, které bychom rádi doplnili již
v příštím roce.
M. Cudlman

Krásné vánoční svátky a do roku 2016 hodně
		
štěstí, spokojenosti a zdraví Vám přejí
zastupitelé obce
a zaměstnanci ÚMO Plzeň 9 - Malesice

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

Dne 3. prosince se uskutečnil již pátý
ročník předvánočního setkání pod názvem Vánoční tvoření, které každoročně
pořádá místní sdružení ČČK společně
s úřadem MO.
Setkání bylo tradičně velmi příjemné
a nové poznatky a pomoc při vlastnoruční výrobě různých vánočních dekorací v podobě svícnů, adventních věnců či
ozdobných stromků uvítali určitě všechni přítomní. Ani letos nechyběly ukázky
výroby háčkovaných ozdob či zdobení
perníčků.
Spoustu výrobků bylo možné si hned
i koupit. Nechyběly opět ani výrobky z terapeutické dílny LEDOVEC.

Příjemnou atmosféru podtrhla i ochutnávka přineseného vánočního pečiva,
a tak se všichni rozcházeli s pocitem hezky prožitého podvečerního času.
Za ČČK přejeme hezké prožití svátků vánočních a vše nejlepší v roce novém.

prosinec 2015

Vážení spoluobčané,
rok uplynul jako voda a je tady poslední
letošní číslo naší Devítky.
S koncem roku bývá zvykem bilancovat. V roce 2015 jsme se dočkali hlavně
oprav jednotlivých silnic, ať se jedná
o silnici z Malesic směrem na Radčice
nebo opačným na Město Touškov. Je
opravdu „zázrak“, že se podařilo v posledních měsících roku ještě opravit a z
větší části i vyasfaltovat silnici do Dolního Vlkýše. Proběhly i opravy či obnova
některých polních či vycházkových cest,
podél řeky směrem na Křimice nebo z
ulice Ke Sv. Josefu směrem k Radčicím.
Doufám, že v následujícím roce se dočkáme i dlouho očekávaného chodníku
v Chotíkovské...
U příležitosti závěru roku chci poděkovat všem zastupitelům za součinnost
při jednáních, která nejsou někdy úplně
jednoduchá, ale věřím, že jsou vždy vedena ve prospěch našich občanů a obcí
Malesic a Dolního Vlkýše.
Velký dík patří i všem našim spolkům
a občanským sdružením za jejich prospěšnou činnost.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem
popřála krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a úspěšný start do roku
2016.
Monika Holá, místostarostka

Jubilejní gratulace

Individuální gratulační návštěvy našich
jubilantů (od 65 let po 5 letech, od 80 let
každoročně) ne všem vyhovovaly, proto
zastupitelstvo MO na svém říjnovém zasedání odsouhlasilo změnu ve formě
předávání gratulací. Od začátku příštího
roku tedy již oslavenci nebudou navštěvováni v den svých narozenin pracovníky
úřadu doma, ale budou pro ně pořádána
společná setkání s předáním gratulací
a malým pohoštěním v zasedací místnosti
úřadu.
Narozeninová setkání budou pořádána
pravděpodobně 2 x ročně v cyklu jaro
a podzim, a jubilanti na ně budou pozváni v předstihu poštou.
Při takovýchto setkáních se budou
moci sejít i spoluobčané, kteří se běžně
nepotkávají nebo se dokonce nemusí ani
přímo znát. Věříme, že tento způsob společného předání gratulací přivítáte a že se
Vám společné oslavy budou líbit.

TJ Sokol Malesice

Po maratonu třinácti zápasů doma
a venku naši fotbalisté ukončili v polovině listopadu podzimní část své soutěže Městského přeboru mužů.
Před jarními odvetami začnou ze zajímavého druhého místa tabulky a až
teprve v průběhu března a dubna 2016
budou zjišťovat, zda bude možno počítat také s bojem o první příčku tabulky,
zajišťující postup do vyšší soutěže v dalším ročníku.
Také naši turisté ukončili letošní sezonu svou obvyklou trasou – vycházkou
z Malesic na vrchol Krkavce a při zpáteční cestě samozřejmě i rozloučením se sezonou v cyklobufetu v Chotíkově. Výletu
se zúčastnilo celkem 17 turistů včetně
několika psích miláčků. I přes poměrně

nevlídné a chladné počasí se akce vydařila a my se můžeme těšit na nové jarní
turistické výzvy.
O připravovaných turistických akcích
a zahájení jarní sezony fotbalistů Vás
budeme informovat plakáty ve vývěsce.
Předseda TJ Sokola Malesice

Stavební práce v obcích

Dokončování obnovy polní
a vycházkové cesty

Během léta tohoto roku se podařilo
obnovit dosud nepoužívanou část polní
cesty podél stávající zástavby pod lesem,
bezprostředně navazující na ulici Ke Sv.
Josefu. Téměř ihned následovalo nezbytné vyřezání a kácení náletových dřevin,
které bylo třeba pro celkové obnovení
posledních cca 300 m frekventované
spojovací cesty mezi Malesicemi a Radčicemi, s počátkem na nejvyšším bodě této
cesty („u lavičky“) a končícího na okraji
lesa nedaleko od kapličky v Radčicích. Po
odvozu takto vytěžené hmoty následovalo strojní odtěžení vrchní části půdy se
zbytky kořenových balů. Současně s tím
byly zlikvidovány i zbytky starých odumřelých ovocných stromů nebo jejich
částí a pro obnovení tohoto stromořadí
zde bylo vysázeno celkem čtrnáct nových
stromů různých odrůd.
V průběhu zimy, podle počasí, bude
provedeno zpevnění vrchní svažité části cesty drobným kamenivem ke zvýšení její únosnosti a následným překrytím
zeminou, aby ji v jarních měsících bylo
možné osít trávou a uvést tak cestu do
stavu vhodného nejen pro turistiku, ale

i pro přejezd hospodářské techniky na
okolní zemedělské pozemky. Ostatně na
úhradu všech jmenovaných prací máme
z Fondu životního prostředí MMP přislíbeny finanční prostředky, které by měly
pokrýt většinu potřebných finančních
nákladů.

Opravy silnice III/180 52
pokračují

V předchozích dnech proběhly další
práce ke zlepšení a zpříjemnění silniční
trasy mezi Malesicemi a Dolním Vlkýšem.
Pracovníkům najaté firmy se podařilo
během několika dnů opravit novým celoplošným asfaltovým povrchem dalších
cca 400 m uprostřed této trasy.
Po dlouhých letech stížností občanů
především D. Vlkýše, žádostí a intervencí
na krajském úřadu, kterému tato komunikace patří, se podařilo z velké části kvalitně opravit, částečně i rozšířit část silnice,
po které musí podniknout svou cestu do
zaměstnání, do školy, příp. za nákupem
většina občanů této obce, někdy i vícekrát za den. Náklady jen na opravu této
části silnice se pohybovali okolo 1 mil. Kč.
Velký dík za pomoc s vyjednáváním na
SÚSPK patří v této záležitosti Ing. Náhlíkovi, náměstkovi primátora m. Plzně. -mc-

UPOZORNĚNÍ zdravotně postiženým občanům
VÝMĚNA PRŮKAZŮ TP, ZTP a ZTP/P!

Pokud máte průkaz vydaný před dubnem 2015, který nemá podobu plastikové kartičky (podobný jako OP nebo ŘP), je nezbytné do 31.12. 2015 požádat na Úřadu práce
ČR o vydání nového průkazu. Po 1.1. 2016 nebude možné na původní průkaz využívat žádné benefity a nároky, které z vlastnictví průkazu vyplývají.
V předchozích dnech byl schválen rozpočet S případnými dotazy se obracejte na sociální odbor ÚMO Plzeň 9 nebo přímo ÚP ČR,
města Plzně. Projevilo se v něm to, nač jsme kontaktní pracoviště Plzeň-město.
byli upozorňování v předchozím roce - žádné velké investice do nových staveb v městSobota 12.12. od 16.00 h. - Předvánoční posezení v zasedací místnosti
ských obvodech v plánu nejsou. Větší invesúřadu MO (pořádá ÚMO Plzeň 9 ve spolupráci s místní organizací ČČK)
tice půjdou jen do staveb rozpracovaných
Neděle 20. 12. od 16.30 h. - Vánoční koncert žáků ZUŠ Terezie Brzkové
nebo tam, kde podstatnou část nákladů pov kostele Sv. Jiří v Malesicích (pořádá ÚMO Plzeň 9)
kryjí dotace z operačních programů. Veškeré
Štědrý den 24.12. od 16.30 h. - Zpívání vánočních koled
takto „uspořené“ peníze půjdou na splácení
u sousoší Sv. J. Nepomuckého na Malesické návsi
dluhů či úvěrů ze staveb vybudovaných zde
Štědrovečerční mše - v našem kostele od 21.00 hod.
v předchozích letech.
Pátek 25.12. od 15.15 h. - sváteční bohoslužba (Hod Boží) v našem kostele
Úspory ve výdajích města samozřejmě
Pátek 1.1. 2016 od 15.15 h. - první bohoslužba v Novém roce
nejhůře ponesou obvody, kde chybí hlavně
infrastruktura. Tyhle stavby patří totiž in- danou investici okolo 6,5 miliónů korun by jako ordinaci a na malometrážní byty.
vestičně k nejdražším. Týká se to MO Plzeň mohla přibližně z poloviny pokrýt spolu- (Rozhodně nechceme, aby zde v případě
10-Lhota a našeho obvodu. Projekt vodovo- práce s krajem.
prodeje vznikla např. další ubytovna...)
du a kanalizace u nás počítá s investicí okolo
Dále plánujeme rekonstrukci hasičské
Tolik tedy výčet akcí, které chceme sami
300 miliónů Kč, což činí tyhle stavby zatím zbrojnice s odhadovanými náklady cca realizovat. Mimoto je samozřejmě nutné
hodně vzdálené. Pomoci by mohlo snad jen 5 mil. Kč. Zde čekáme na podmínky do- dotáhnout zejména projekt kanalizačních
vypsání nových dotačních titulů s regulemi, tačního programu, který je připravován na a vodovodních řadů do ulic, které z růzdo kterých by se uvedené stavby mohly vejít, podporu menších jednotek SDH. Bylo by ných důvodů dosud v těchto přípravách
a které by pokryly podstatnou část nákladů. hezké oslavit 120 let trvání zdejšího sboru nefigurovaly a měly by být realizovány,
Zatím se budeme pouštět jen do takových dobrovolných hasičů alespoň zahájením pokud možno, současně s ostatními.
staveb, na které jsme si našetřili z rozpočtů této stavby.
V příštím roce oslaví obec Malesice výročí
našeho obvodu. Připravujeme tak např. stavDalší investice bude nutná, podaří-li se 777 let od první písemné zmínky o jejím
bu jednostranného chodníku v Chotíkovské nám získat do správy obvodu objekt byto- vzniku, a tak bychom rádi připomenuli
ulici, jenž by navazoval na stávající v křižo- vého domu Ke Kostelu čp. 40 („šuferajn“), toto datum i nějakou akcí či akcemi, na
vatce s ul. Bezovou a končil napojením na který město již nechce opravovat, ale pro- kterých by se mohly podílet i všechny zde
komunikaci vedoucí ke hřbitovu. Předpoklá- dat. Ten by obec mohla využít například fungující spolky a sami občané.
-mc-

Co je v plánu?

Male sické
Váno ce

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

