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Vážení obyvatelé Malesic a Dolního Vlkýše, spoluobčané,
držíte v rukou další číslo zpravodaje našeho městského obvodu, jež Vás má dnes především informovat o největší připravované akci
letošního léta - o oslavách výročí obce Malesice. Nezapomeneme ani na ostatní připravované nebo nedávné události z našeho okolí,
které nám nějakým způsobem budou ovlivňovat náš zdejší život.
Abych však zbytečně nezabíral těmto aktualitám místo, popřál bych nejdříve dětem školou povinným, ať od svých učitelek a učitelů
obdrží před prázdninami co nejkrásnější vysvědčení, a nám všem hlavně hodně zdraví a pohody v nastávající době dovolených a samozřejmě především šťastné návraty a shledání.
Ing. Miroslav Cudlman, starosta

Oslavy 777 let obce Malesice

Jak už nejspíš všichni víte, oslavíme
v červnu společně 777. výročí první dochované písemné zmínky o obci Malesice. A nač se tedy můžete během oslav
těšit?
První z řady zajímavých akcí bude výstava zachycující naši obec a život našich
předchůdců v časech dávno minulých.
Uvidíte tady řadu dobových fotografií
a dokumentů, které zasvěceným komentářem doprovodí PhDr. Marie Hálová.
Vernisáž se uskuteční v neděli 12. června
a výstava bude dále otevřena a přístupná
na požádání u zaměstnanců úřadu v zasedací místnosti MO Plzeň 9. Další šance shlédnout komentovanou prohlídku
výstavy o historii Malesic jsou víkendové
dny 18.-19. června.

V pátek 17. června bude primátorem
města Plzně slavnostně předáno naší jednotce SDH nové zásahové vozidlo.
V sobotu 18. června od oběda do pozdního večera se uskuteční hlavní program
určený pro všechny věkové kategorie.
Začne na fotbalovém hřišti TJ Sokola
vystoupením mažoretek, které bude
následováno fotbalovým utkáním mezi
starou gardou Viktorie Plzeň a mužstvem
současných i bývalých hráčů TJ Sokol
Malesice. Pak opět vystoupí mažoretky,
po nichž Vám zahraje hudební skupina
Kroky Michala Davida. Oslavy v tento den
završí večerní setkání a taneční zábava
v sále Malesického dvora za hudebního
doprovodu skupiny Jenny.
Nedělní program patří hlavně dětem,

ale dospělé jistě potěší jak program malích žáčků MŠ Malesice, tak pěvecké vystoupení členů scény Divadla J. K. Tyla,
které uzavře celý program oslav.
Všechna vystoupení, pravděpodobně
s výjimkou symbolického vstupného na
pohádkový les, jsou pro Vás připravována
jako bezplatná. Občerstvení je zajištěno.
Budeme se těšit, že se s Vámi všemi při
této příležitosti setkáme, a pokud máte
povědomost a kontakty na bývalé obyvatele, známé či přátele, pozvěte je, aby
s námi společně oslavili výročí naší obce.
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SETKÁNÍ JUBILANTŮ

OFICIÁLNÍ PROGRAM:
12. 6. ÚMO Plzeň 9-Malesice
				

16.00-18.00 vernisáž výstavy spojená
s přednáškou o historii Malesic

17. 6. dvůr ÚMO Plzeň 9

16.00 slavnostní předání nového hasič. vozidla

18. 6. ÚMO Plzeň 9-Malesice

10.00-12.00
13.00-17.00 II. komentovaná prohlídka
				
výstavy o historii obce Malesice
hřiště TJ Sokol Malesice 13.00 zahájení oficiálního programu
13.30 vystoupení mažoretek Maršálky
14.00 výkop fotbalového utkání staré gardy
Viktorie Plzeň versus TJ Sokol Malesice
14.45 II. vystoupení mažoretek Maršálky
16.00-17.00 vystoupení hudební skupiny
			
Kroky Michala Davida
18.00 ukončení odpoledního programu
Malesický dvůr
20.00 setkání a taneční i poslechová zábava
			
se skupinou Jenny
19. 6.

hřiště TJ Sokol Malesice 11.00-19.00 dětský zábavný den
SV okraj obce (u lesa) 13.00-17.00 pohádkový les s agenturou Veldo
kostel Sv. Jiří
15.15 bohoslužba
16.15 vystoupení žáků MŠ Malesice
			
16.30-17.30 Svět operety a muzikálu
				
v podání členů Divadla J. K.Tyla v Plzni

Od letošního roku již nejsou jubilanti
(od 65 let po 5 letech, od 80 let každoročně) navštěvováni v den svých narozenin
pracovníky úřadu doma, ale nově jsou
zváni na společné setkání do zasedací
místnosti na úřadu v Malesicích.
První takovéto setkání se konalo letos
18. května. Pro oslavence bylo připraveno malé pohoštění a drobný dárek. Setkání se zúčastnili jubilanti, kteří oslaví
narození v první polovině roku. Pro jubilanty, narozené v druhé polovině roku,
připravujeme obdobné setkání na konec
měsíce října. Ti všichni budou samozřejmě osobně pozváni předem.
Těší nás že, soudě dle ohlasů z této akce,
se tenhle způsob osvědčil a přítomným
se líbil.

Stavební práce v obci
Dokončení obnovy polní
a vycházkové cesty
Celková oprava cesty jako pokračování
ulice Ke Sv. Josefu směrem ke kapličce na
okraji Radčic se přece jen poněkud protáhla. Původní předpoklad o zpevnění jen
vrchní svažitější části cesty kamenivem
byl po jednání se zhotovitelem a odborem
životního prostředí mírně přehodnocen
a bylo rozhodnuto kamenivem zpevnit celý
zbytek cesty. Tento přírodní materiál bude
sloužit jednak jako izolační vrstva proti případnému rozrůstání zbývajícího kořenového balu odstraněných křovin, jednak jako
vodopropustná vrstva umožňující rychlejší
odvodnění cesty v době vlhkého počasí.
Následně byla už tato vrstva překryta vrst-

vou písčité zeminy a následně ornicí, která
už je v současné době i osetá travním semenem tak, aby ještě v době pozdního jara
stihla tráva zakořenit. Po dokončení opravy
cesty došlo ještě ke srovnání zbývajícího
úseku této komunikace na okraji Malesic.
Dostalo se jí i částečné zpevnění drobným
lupkem, takže nyní už je celá tato spojnice obou vesnic připravena na turistickou i
cyklistickou sezónu.

Stavby v přípravné fázi

● Výstavba chodníku

V současné době prochází poslední částí jednání o vydání stavebního povolení
k tak dlouho připravované stavbě chodníku v Chotíkovské ulici. Ke zdárnému konci
snad dospěje v průběhu letních měsíců.
Pokud vše proběhne podle očekávání,
mohla by se celá akce provádět ještě před
nástupem zimy nebo v brzských jarních
měsících roku příštího. Předpokládaná
cena celé stavby je cca 6,5 mil Kč, přičemž
financována bude z 50 % Plzeňským krajem a z 50 % naším městským obvodem.

● Točna autobusu v D. Vlkýši
Ještě donedávna nemožná věc se nyní
snad přibližuje svému alespoň částečnému naplnění. Po dříve provedených opravách povrchu vozovky do Dolního Vlkýše
dojde s největší pravděpodobností i na
návsi Dolního Vlkýše k úpravám a částečnému prodloužení horního propustku

tak, aby zde mohla být vytvořena točna
pro autobus a od začátku školního roku
2016/17 tak mohla být zavedena dopravní obsluha i do této obce.
Naplánovaná trasa jízdy autobusu bude
řešena pro začátek prodloužením linky
ČSAD současného školního autobusu (kolem 7 h ranní) jezdícího na trase Nýřany,
Touškov, Malesice, Chotíkov s koncem
v Plzni a odpoledne dle konce vyučování
v ZŠ Chotíkov 2 x zpět. Předpokladem je,
že spoj využijí nejen školáci, ale i dospělí
zájemci, kterým se umožní přestup v Malesicích na pravidelnou linku č. 35 nebo č.
57, ale i pokračování přímo do Plzně. Připravované jízdní řády budou vyvěšeny
-mcv předstihu.

POPLATEK ZA PSA. Tak, jako každý

rok, i nyní bychom měli mít do 30. 6.
uhrazen poplatek za svého psa/y. Výše
ročního poplatku zůstala stejná jako
v loňském roce. Pro důchodce, kteří nepobírají jiný příjem, než-li důchod, 200,Kč, pro majitele rodinných domků je
poplatek 500,- Kč a pro ostatní poplatníky potom 900,- Kč.
Do evidence by měl být přihlášen majitelem každý nově pořízený pes do 14
dnů po jeho nabytí, nejpozději však do
6 měsíců věku zvířete. I v případě ztráty
nebo úhynu Vašeho psího miláčka Vás
žádáme o nahlášení této ztráty, abychom mohli provést úpravu ve zmíněné
evidenci. Předem děkujeme.
Hodně radosti z Vašich mazlíčků Vám
přejí zaměstnanci úřadu.

Zprávy z jednání
zastupitelstva obce
Výtah z podstatných částí usnesení zastupitelstva městské části ze dne 21. 3.
2016
a) Zastupitelstvo schválilo uvolnění finančních prostředků na zabudování nové
reverzní osmózy v úpravně vody Malesického dvora.
b) Zastupitelstvo přijalo částku 111.915,Kč z Fondu ŽP MMP za účelem realizace
projektu Extenzivní městský sad Malesice
c) Zastupitelstvo schválilo dotace na krytí
provozních nákladů spolků v roce 2016:
TJ Sokol Malesice ve výši 60 tis. Kč
Asociace turistických oddílů mládeže TOM
Skřítci ve výši 15 tis. Kč
Mysliv. spolek Malesice ve výši 27 tis. Kč
Sportovní a komunitní centrum Plzeň9 ve
výši 60 tis. Kč
Výtah z podstatných částí usnesení zastupitelstva městské části ze dne 25. 4.
2016
a) Zastupitelstvo schválilo výsledek hospodaření MO Plzeň 9 za rok 2015 ve výši
cca 2,9 mil. Kč.
b) Zastupitelstvo neodsouhlasilo prodej
části poz. p.č. 334 v k.ú. Dolní Vlkýš.
c) Zastupitelstvo neodsouhlasilo návrh vyhlášky o změnách koeficientů pro výpočet
daně z nemovitosti v části obce s navýšením z 1,6 na 2,5.

Začínají dovolené...

Informace o cestování s dětmi do
zahraničí:

Dětem do 15ti let lze vydat občanský průkaz (cesty v rámci EU a některých dalších
evropských států) za poplatek 50 Kč nebo
cestovní pas za poplatek 100 Kč. Platnost
obou dokladů je 5 let. Žádost o doklady
podává zákonný zástupce a lhůta pro vydání dokladu je 30 dnů. Cestovní pas lze
vydat i ve zkrácené lhůtě 6 pracovních
dnů za poplatek 2000 Kč. Rodný list dítěte NENÍ cestovním dokladem, tudíž
i novorozenci potřebují k cestám do
zahraničí vlastní doklad! Doklady si můRorýs obecný
žete vyřídit na Magistrátu města Plzně,
odbor správních činností, nám. Republiky
16, telefon: 378 032 456 (bližší informace:
Dne 12. května jsme byli jedním z vší- www.plzen.eu, odkaz vyřiďte si na úřadu).
mavých obyvatel naší obce upozorněni
Záchranná
na hrozivě vypadající zachycení ptačího
akce
mláděte pod římsou jednoho z obytných
domů na Chotíkovské ulici. Ihned se
rozjela záchranná akce, na místo dorazil
zástupce místních hasičů a společnými
silami se nám podařilo tohoto opeřence,
který uvízl v pasti vytvořené vlajícím silonovým vláknem, vyprostit.
Jednalo se o mládě rorýse obecného
v ČR zvláště chráněného jako ohroženého druhu. DÍKY!
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ZÁCHRANNÁ AKCE

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

