
Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 9 - Malesice

březen 2016
1
číslo 

   První písemná zmínka o Malesicích je ar-
chivována již z prosince roku 1239. Jedná 
se o listinu krále Václava I., která stvrzuje 
převod majetku mezi opatem kladrubské-
ho kláštera a Zdeslavem z Malesic.  
   V letošním roce tedy naše obec oslaví 
777. výročí od její prvně datované existen-
ce. Připomenutí tohoto hezkého výročí se 
uskuteční již v červnu, zastupiteli obce byl 
vybrán konkrétně víkend 18.-19. červ-
na. Úřad městského obvodu a zde nyní 
fungující spolky plánují k této příležitosti 
uspořádat několik akcí, ve kterých by měly 
být zastoupeny jak dětské, tak i sportov-
ní a kulturní vystoupení, vše určené pro 
malé i dříve narozené návštěvníky. O přes-

 Chystáme
  OSLAVY!

ném programu, který se teprve připravu-
je, Vás budeme v předstihu informovat.
   Budeme se těšit, že se s Vámi všemi při 
této příležitosti setkáme a pokud bude-
te mít povědomost o kontaktech, anebo 
možnost informovat a pozvat například 
i naše bývalé obyvatele, budeme samo-
zřejmě jen rádi. 

Připravovaná výstava 
    Vzhledem k tomu, že jako jednu z při-
pomínek tohoto výročí plánujeme i výsta-
vu dochovaných písemností, fotografií či 
předmětů z naší obce, rádi bychom tímto 
požádali všechny, kdož vlastní fotografie 

DEVITKA
MALESICE letos slaví 777 narozeniny

   U příležitosti nadcházejících velikonočních 
svátků uspořádalo ve čtvrtek 17. 3. Místní 
sdružení ČČK ve spolupráci s Úřadem MO Pl-
zeň 9 v zasedací místnosti Úřadu již tradiční 
„Velikonoční setkání“.

či písemné zmínky zachycujících život 
v naší obci dříve i v době nedávno minu-
lé, o jejich zapůjčení. Jedná se zejména 
o dokumenty či fotografie zachycující 
život občanů, spolků, tělovýchovných 
sdružení a samozřejmě bychom velice 
rádi vystavili i případně Vámi zapůjčené 
dobové předměty či kroje.
   Pokud vlastníte jakékoliv takovéto do-
kumenty či předměty, ozvěte se prosím, 
nebo dejte zprávu, co nejdříve na úřad, 
kde si s Vámi dohodneme podmínky pro 
zapůjčení. Listinné či fotografické mate-
riály je možno samozřejmě naskenovat 
a ihned vrátit.               Děkujeme předem!                                            

Velikono č ní    setká ní
   Také letos mohl každý příchozí ocenit dílka 
zkušených výrobců květinových velikonoč-
ních dekorací, zdobených perníčků či ma-
lovaných a háčkovaných ozdob. Nechyběly 
ani tradiční velikonoční pomlázky. Přípravu 
a výrobu všech těchto nezbytných součástí 
velikonočních svátků zde mohl každý pří-
chozí nejen shlédnout, ale mohl si jejich vý-
robu sám vyzkoušet, či zakoupit a odnést. 
   Na těchto setkáních nechybí nikdy ani 
ochutnávky velikonočních pamlsků vlastno-
ručně vyrobených členkami sdružení. Při čaji 
či kávě se tak vždy rozproudí i čilá komunika-
ce se sdělováním receptů a nápadů. Nejinak 
tomu bylo i tentokrát.
   Za příjemně strávené odpoledne všem zú-
častněným děkujeme ! 

   Jednou z akcí, které připravujeme v rámci 
oslav na sobotu 18. 6. 2016, je fotbalový zá-
pas, který sehraje mužstvo staré gardy Vik-
torie Plzeň proti mužstvu složenému ze sou-
časných i bývalých hráčů TJ Sokola Malesice. 
   V souvislosti s tímto utkáním padl i návrh 
uspořádat (po nebo před tímto utkáním) 
i zápas týmů složených pouze z  občanů 
Malesic a Dolního Vlkýše, které si myslím 
můžeme z hlediska dlouhodobého soužití 
obou obcí také do těchto oslav kvalifikovat 
coby místní. Předpokládáme samozřejmě, 
že tohle utkání se bude hrát na menším hřiš-
ti a se zkrácenou dobou.
   Vyzývám tedy tímto všechny možné zájem-
ce z řad současných či bývalých občanů naší 
obce, aby se hlásili co nejdříve, abychom 
mohli s tímto utkáním do programu časově 
počítat. Svůj zájem hlaste i s kontakty na Vás, 
prosím, na e-mailovou adresu postaumo9@
plzen.eu či cudlmanm@plzen.eu nebo pří-
mo na úřadu MO Plzeň 9 v Chotíkovské ulici.

Miroslav Cudlman

Výtah z podstatných částí usnesení 
zastupitelstva ze dne 1. 2. 2016:
a) zastupitelstvo odsouhlasilo ponechání 
odměn pro neuvolněné zastupitele bez 
navýšení 

Výtah z podstatných částí usnesení 
zastupitelstva ze dne 15. 2. 2016:
a) zastupitelstvo schválilo nového nájem-

Zprávy z jednání zastupitelstva obce

Vážení a milí spoluobčané,
     v úvodu této Devítky bych Vám všem 
chtěla popřát krásné jaro se spoustou slu-
níčka. Jistě budem všichni rádi, až nám le-
tošní zima dá doopravdy vale.
   Jarní úklid asi nemine nikoho z nás... Jako 
každý rok dáme co proto svým domácnos-
tem, zahradám a ostatním zákoutím. Chci 

Vás poprosit, abyste věnovali pozornost 
také společným prostorům, chodníkům 
a travnatým plochám v bezprostřední blíz-
kosti Vašeho obydlí. Všichni přece chceme 
chodit po čistých chodnících bez papírků, 
cigaretových nedopalků a .........  
   V tomto čísle se hlavně dočtete o přípra-
vách oslav 777 let od založení naší obce, jež 

pořádá Úřad Malesice ve spolupráci s naši-
mi sdruženími a spolky. Při této příležitosti 
Vás chceme požádat o zapůjčení materiálů 
pro doprovodnou výstavu.
     Hodně pohody, málo starostí a hlavně 
krásné prožití velikonočních svátků přeje 
všem spoluobčanům

 Monika Holá, místostarostka

ce objektu Malesický dvůr spol. Equifarm 
s.r.o.
b) zastupitelstvo odsouhlasilo návrh po-
dání žádosti o dotaci na rekonstrukci ha-
sičské zbrojnice
c) zastupitelstvo schválilo prodej části po-
zemku p.č. 1547 v kú. Malesice, o výměře 
20 m2 společnosti WB Mills s.r.o. 



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                                       

   V březnu probíhají zápisy do plzeňských 
mateřských škol. I v letošním roce je mož-
né vyplnit přihlášky pouze elektronic-
kou cestou, stejně jako v roce minulém. 
  Na internetové adrese http://mszapis.
plzen-edu.cz/, kde naleznete podrobné 
informace o tomto projektu (včetně krité-
rií pro přijetí dětí do MŠ) si mohou rodiče 
přihlášku doma elektronicky rovnou vypl-
nit a vytisknout, jít k lékaři pro potvrzení 
o povinném očkování a pak ji odnést do 
vybrané MŠ. Rodiče mají také možnost 
donést přihlášky i do více MŠ najednou.
   Pro ty rodiče, kteří nemají přístup k in-
ternetu nebo k  tiskárně, jsou vytvoře-
na kontaktní místa na Odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy a také na pří-

Elektronické zápisy do mateřských škol v Plzni 

   Ze hřbitovních zdí se již na mnoha mís-
tech delší dobu uvolňovaly kameny a na 
území hřbitova se válely rozpadlé či po-
lorozpadlé části původních náhrobků, 
o které se již dlouhou dobu jejich pů-
vodní vlastníci nestarali. Tento stav se ko-
nečně podařilo po několika letech snah 
změnit. Nutno dodat, že ne úplně na vině 
byla v tomto případě Správa krematorií 
a hřbitovů města Plzně, která má i náš 
hřbitov na starosti. Problémy dělalo v pří-
padě náhrobků nevyjasněné vlastnictví 
a nakládání s takovýmto majetkem, což 
vyřešilo až přijetí nového Občanského 
zákoníku.
   Od listopadu 2015 je konečně obvodová 
zeď zpevněna betonem a překryta nový-
mi římsovými plechy. Místa po odstraně-
ní nefunkčních náhrobků jsou doplněna 
ornicí. O dořešení několika případů zbyt-
ků pomníků, zatím nevyjasněných vlast-
níků, s tímto správcem ještě jednáme. 

   Návštěvní hodiny hřbitova nejsou zatím 
nijak omezeny, a tak chceme návštěvní-
ky místa „posledního odpočinku“ při této 
příležitosti požádat, aby při svém odcho-
du nenechávali vchodové dveře hřbitova 
otevřené a uzavírali je na kliku. 

Předem děkujeme.  

 Čerstvě narozená mláďata potřebují od člověka 
co nejvíce klidu, ochrany a ohleduplnosti. 

 Nechoďte do míst, kde má zvěř hodně krytu 
a mohla by zde klást svá mláďata. Pokud již na čerstvě 
položené mládě narazíte, nesahejte na ně a nechte je 
na svém místě. Jeho matka si své mládě určitě najde. 

Zvlášť opatrní by měli být majitelé psů. Mějte psa 
vždy pod svým dohledem, aby nedocházelo k rušení zvěře. Dopřejte zvěři klid!

ČERVEN - měsíc myslivosti a ochrany přírody

   Poslední nájemce Malesického dvora toto 
zařízení opustil již v září loňského roku. Jeho 
nucený a urychlený odchod (neplacení ná-
jemného) neprospěl ani samotnému objek-
tu, a tak téměř okamžitě bylo nutno začít 
s  prohlídkou a opravami jednotlivých sta-
vebních částí a technických zařízení této bu-
dovy. Současně začal úřad obvodu společně 
se zastupiteli hledat nového vhodného ná-
jemce tohoto našeho kulturně-sportovního 
zařízení a řešit úpravu nájemného. Tentokrát 
bylo rozhodnuto přenechat hledání vhodné-
ho nájemce realitní kanceláři, v našem přípa-
dě RK Pubec. 
   Při posledním mimořádném zasedání za-
stupitelstva obvodu v únoru byli tak posuzo-
váni tři přihlášení zájemci, z nichž byla jedna 
ze společností vybrána. Od této doby jsou 
řešeny poslední úpravy nájemní smlouvy 
a technické úpravy tak, aby objekt konečně 
našel dlouhodobějšího spolehlivého nájem-
ce. Podpis nájemní smlouvy a předání objek-
tu očekáváme do konce tohoto měsíce s tím, 
že nový provozovatel by rád oznámil znovu-
otevření zařízení v průběhu měsíce dubna 
tohoto roku.
   Všichni věříme, že bylo vybráno správně, 
a že nový nájemce bude celé zařízení včetně 
restaurace provozovat k široké spokojenosti 
nás všech.                                                         -mc- 

Provoz Malesického dvora

   Od 1. 1. 2016 mají občané, kteří jsou hlášeni na úřední adrese (ÚMO, OÚ), v našem 
případě na Úřadu městského obvodu Plzeň 9-Malesice v Chotíkovské ul. 72/14 možnost 
si zde přebírat  výzvy k vyzvednutí zásilky /dopisů/.
   Tyto výzvy jsou na uvedené úřední adrese uloženy ze zákona po dobu 10 dní. Vlastní 
zásilky jsou potom uloženy (dle výzvy) většinou na poštovním úřadu v Plzni – Radčicích.

POZOR ZMĚNA !!!

   V některém z předchozích čísel občasní-
ku jsem si tak trochu posteskl, že bohužel, 
i život dřevin a zejména stromů je omezen 
jen na určitou dobu a pak musí přijít buďto 
řízená likvidace pokácením nebo, pokud 
to okolní provoz a místo dovolí, je možno 
tyto dřeviny nechat s mírnými úpravami 
dožít. 
   Pro první z uvedených dvou možností 
jsme se rozhodli, samozřejmě po konzul-
taci s odborníky, v případě topolového 
stromořadí v ulici Ke Sv. Josefu. V současné 
době vyřizujeme povolení ke kácení tak, 
abychom to stihli co nejdříve. 
   Verzi „nechat dožít“ jsme využili v přípa-
dě obnovy polní cesty mezi Malesicemi 
a Radčicemi, kde staré, málo rodící, ovoc-
né stromy byly pouze prořezány tak, aby 

Další výsadby stromů jejich suché části neohrožovaly kolem-
jdoucí a nově vysazené stromky nahradily 
pouze ty původní stromy, které již zcela 
dožily nebo zde úplně chyběly. 
   Zůstat na svých místech bude moci 
i část stromů ovocného sadu v polích nad 
Malesicemi, známého spíše pod názvem 
„višňovka/třešňovka“. Mimochodem, asi 
málokdo z nás bude vědět, že tento sad 
při svém vzniku v roce 1954 dostal (jak je 
psáno v obecní kronice) „hrdé“ jméno sad 
Říjnové revoluce... Po ukončení pozem-
kových úprav dostalo tuto část krajiny do 
svého majetku město. Možná jste v nedáv-
né době zachytili v médiích zprávu, že se 
podařilo přesvědčit tohoto vlastníka, aby 
nám podal pomocnou ruku a uvolnil nám, 
v tomhle i v dalších případech postupných 
obnov přírody, nemalou finanční částku 
z fondu odboru životního prostředí. Chce-
me dále pokračovat  - zatím alespoň v ta-
kovýchto menších projektech - a umožnit 
tak přístup do míst, která mnozí z nás mož-
ná současném stavu ještě ani nepoznali. 
Dalším důvodem je samozřejmě možnost 
natrhat si dobré, chemicky neošetřované 
ovoce. To platí i v případě ovocných alejí 
vysázených v nedávné době.

Opravy hřbitova v Malecicích 

slušných Úřadech městských obvodů 
(viz níže). Tam je možno elektronickou 
přihlášku do MŠ vyplnit a vytisknout. 
Je potřeba vzít s sebou průkazku zdravot-
ní pojišťovny dítěte.
   Vyplňování přihlášek na výše zmí-
něném webu bude probíhat v  termínu  
od 14. -29. 3. 2016, pak bude následovat 
sběr přihlášek ve dnech 30.– 31. 3. 2016.  
Čas sběru potvrzených přihlášek si stano-
ví každá MŠ, doporučujeme rodičům sle-
dovat webové stránky MŠ a Úřadů měst-
ských obvodů nebo se na těchto místech 
přímo informovat.
   Aplikace umožní rodičům sledovat on-
line informace o průběhu přijímacího ří-
zení. Aktuální počet volných míst v měst-

ských mateřských školách bude uveden 
na výše uvedené adrese a webových 
stránkách jednotlivých mateřských škol 
do konce února.         


