DEVITKA

Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 9 - Malesice
číslo

3

Vážení a milí spoluobčané,
po delší době, než bývá obvyklé, Vás opět
vítám při čtení dalšího čísla občasníku „DEVÍTKA“.
Dovolte mi v závěru roku malou rekapitulaci alespoň části z toho, co se v tomto roce
podařilo či naopak.
• Již na jaře byla dokončena obnova polní
cesty směrem ke kapličce v Radčicích.
• Při návštěvě hřbitova si určitě nejde nevšimnout nově vybudované společné příjezdové cesty i ke skládce bioodpadu spolu
s parkovacími místy, uvnitř hřbitova potom
proběhlo odstranění starých léta neudržovaných zbytků náhrobků a vykácení náletových keřů.
• Pro obyvatele Dolního Vlkýše je zcela určitě důležité, že se po velkých komplikacích
podařilo zajistit provoz linky školního autobusu se zastávkou na Vlkýšské návsi.
• Všichni také určitě vzpomenete na oslavy
výročí 777. let Malesic, které v obci proběhly
a myslím, že byly opravdu velice povedené.
• To, co naopak postupuje velice pomalu,
a co je pro obě naše obce velmi důležité, je
dokončování projektových prací na sítích
vodovodu a kanalizace.
V tomto čísle najdete dále informace
o proběhlých stavebních pracích, o tradičně připravovaných setkáních našeho
sdružení ČČK či dalších vánočních a předvánočních akcích, které se pro Vás chystají
v našem obvodě.
Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem
všech zastupitelů popřála krásné a klidné prožití vánočních svátků, hodně štěstí,
zdraví, klidu a pohody v roce 2017.
Monika Holá, místostarostka

SETKÁNÍ JUBILANTŮ
Druhé letošní setkání jubilantů naší
obce (od 65 let po pěti letech, od 80 let
každoročně) se konalo 16.11. Tato narozeninová setkání jsou nově pořádána
jako společenské akce v zasedací místnosti na úřadu MO v Malesicích. První
proběhlo již na jaře letošního roku. Pro
oslavence bylo opět připraveno malé pohoštění a drobný dárek. Jubilanti, jejichž
narozeniny spadají do druhé půlky roku,
tak oslavili své výročí společně se starostou a zástupci úřadu MO Plzeň 9.
Dle ohlasů se takovýto způsob osvědčil
a přítomným se líbil.
-mc-

Vítání občánků

Dne 21. 9. 2016 jsme opět po roce přivítali naše nejmenší občánky. Slavnostního
obřadu, který se konal v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 9, se zúčastnilo 6 dětí
se svými rodiči a nejbližšími. Starosta obvodu přivítal občánky do našich řad a rodičům popřál hodně zdraví, trpělivosti
a radostných okamžiků při jejich výchově

listopad 2016

a péči. Obřad zpestřilo velmi milé vystoupení malesických školáků ze ZŠ Radčice.
Nově narozené děti byly zapsány do pamětní knihy a rodiče si mimo slavnostního zážitku odnášeli i dárky a květinu.
Na závěr obřadu proběhl přípitek na
zdraví všech a nezbytné fotografování.
Přejeme touto cestou ještě jednou naším novým malým spoluobčanům i jejich
rodičům hodně zdraví, spokojenosti a životní radosti!

mc-

Mikulášská nadílka

Také v letošním roce pořádá Úřad městského obvodu Plzeň 9 Mikulášskou nadílku pro naše nejmenší obyvatele. Uskuteční se jako obvykle v sále Malesického
dvora v sobotu dne 3. 12. od 16.00 hod.
Děti se mohou těšit na podvečer plný
her a soutěží za zvuků oblíbených dětských písniček a melodií. Nebudou chybět ani téměř opravdoví čerti! Ale děti

Vánoční tvoření

Místní sdružení ČČK společně s úřadem MO opět letos pořádá tuto oblíbenou akci dne 22. 11. od 16.00 hod
v zasedací místnosti úřadu městského
obvodu.
I letos se bude jednat o setkání, při
němž bude možno získávat nové poznatky pro vlastnoruční výrobu hlavně
vánočních dekorací - svícnů, adventních věnců či ozdobných stromků.

nebojte se, Mikuláš s andělem vše uvedou
do pořádku a ochrání vás.
Letošní změnou je rozšíření věkové hranice pro obdarování
všech zde trvale hlášených dětí na věk do
8 let.
Všechny rodiče a především jejich děti srdečně zveme!
-mcUvidíte jak se dělají háčkované či perníkové ozdoby. Některé z předváděných
výrobků si bude možno také zakoupit
či nechat vytvořit dle vlastních nápadů.
A tradičně se to zde neobejde ani bez
vůně a chuti vánočního pečiva, čajů či
svařeného vína, které pro Vás organizátorky každoročně připravují.
Na Vaši účast se opět těší členky ČČK
a srdečně Vás prostřednictvím Devítky
zvou.

Krásné vánoční svátky a do roku 2017 hodně
		

štěstí, spokojenosti a zdraví Vám přejí
zastupitelé obce
a zaměstnanci ÚMO Plzeň 9 - Malesice

Vánoce v Malesicích

TJ Sokol Malesice

Sobota 10. 12. od 16.00 h. - Předvánoční posezení v zasedací místnosti
úřadu MO (pořádá ÚMO Plzeň 9 ve spolupráci s místní organizací ČČK)
Neděle 18. 12. od 16.30 hod. pořádá ÚMO Plzeň 9 v kostele Sv. Jiří v Malesicích
Vánoční koncert za účasti dětí ZŠ Chotíkov a účinkujících Divadla J. K.Tyla.
Štědrý den 24. 12. od 16.30 h. - Zpívání vánočních koled
u sousoší Sv. J. Nepomuckého na Malesické návsi
Štědrovečerční mše - v našem kostele od 21.00 hod.
Neděle 25. 12. od 15.15 h. - sváteční bohoslužba (Hod Boží) v našem kostele
Neděle 1. 1. 2017 od 15.15 h. - první bohoslužba v Novém roce

Z obavami vstupovali do nové vyšší
krajské soutěže I.B třídy fotbalisté TJ Sokol po zdařilém postupu na konci loňské
sezony. To vše při nezměněném kádru
mužstva, bez doplnění a posílení případnými novými tvářemi.

STAVEBNÍ PRÁCE V OBCÍCH
Odstavná plocha před hřbitovem Točna autobusů v Dolním Vlkýši
V průběhu října letošního roku byla
dokončena stavba příjezdových cest ke
Podzimní část soutěže nyní končí a my skládce bioodpadu, hřbitova a zároveň
můžeme konstatovat, že naše mužstvo odstavného parkoviště vozidel návštěvse stále drží na předním místě tabulky níků hřbitova.
skupiny C této krajské soutěže. PředeSoučasně s tím bylo provedeno i odvodvším výborný kolektiv s výrazným trené- nění plochy bioskládky, tak aby se zamerem Františkem Otýsem dokázal s muž- zilo případným odtokům znečištěných
stvem bez jediné prohry bodovat ve vod při větších dešťových srážkách.
všech zápasech podzimu.
Stavbu provedla na náklady města spoPřed jarními odvetami začnou tedy naši
lečnost SUPTEL Plzeň. Osazení nových
fotbalisté ze zajímavého popředí tabullaviček, pro které byla připravena také
ky.
zpevněná plocha navazující na přístuNaši turisté ukončili sezonu, letos dříve
než obvykle, tradiční trasou z Malesic na povou cestu, provede již na své náklady
Krkavec. Již nyní se však můžeme těšit na městský obvod.
Škoda jen, že se současně s tím neponové jarní turistické či cyklistické výzvy...
dařilo provést i zemní práce pro vedení
Předseda TJ Sokola Malesice
veřejného osvětlení, jehož vybudování
se podařilo prosadit a mělo by sloužit jak
pro návštěvníky hřbitova, tak i uživatelům
skládky. Tyto práce zabrzdila zdlouhavá
V příštím roce se naši hasiči dočkají rekon- administrativní stavební řízení. Přesto by
strukce hasičské zbrojnice. Jak jsme již dříve k této výstavbě mělo dojít v nejbližších
informovali, na tuto stavbu se nám podařilo měsících.
získat, jako jedinému obvodu města, dotaci z fondu ministerstva vnitra na podporu
činnosti sborů dobrovolných hasičů, která
by měla pokrýt 50 % veškerých nákladů
stavby. Náš obvod do této stavby investuje
další cca 3 miliony korun.
Děti jistě potěšíme rozšířením prvků na
dětském hřišti na Vlkýšské návsi. I v tomto
případě ještě čekáme na potvrzení částečné úhrady nákladů z fondu životního prostředí.
-mc-

Hasiče a děti

v příštím roce potěšíme

V září se konečně dočkala i Dolní Vlkýš
autobusového napojení. Jedná se sice
zatím jen o několik spojů sloužících především školákům, využívat jej ale samozřejmě mohou i ostatní.
To, co tomu bránilo nejvíce, bylo zpev-

nění povrchu komunikace, z větší části provedené majitelem komunikace
v předchozím roce, především potom
však zřízení točny autobusů a zastávkového ostrůvku na Vlkýšské návsi.
Tato stavba byla provedena městskou
organizací SVS v srpnu tohoto roku, poslední nedodělky ve formě bezpečnostních zábran a zábradlí potom byly okolo
hlubšího příkopu namontovány následně. To však byla pouze první etapa prací
na Vlkýšské návsi. Dalšími plánovanými
pracemi, které jsou nyní ve stadiu projektových příprav, je nový propustek na
spodní části návsi spojený s odvodněním
komunikace Na Stráži a dále zatrubnění
stávajícího příkopu spojené se zatravněním i v horní části návsi.
-mc-

Zprávy z jednání zastupitelstva obce Začala topná sezóna...
Výtah z podstatných částí usnesení ze
dne 2. 9. 2016:
a) zastupitelstvo odsouhlasilo pořízení
2 ks nových herních prvků na dětské hřiště na Vlkýšské návsi;
b) zastupitelstvo schválilo prodej staršího
hasičského vozidla AVIA A 31.1K zájemci
Obec Pláně u Plas za cenu 20.000,-Kč;
c) zastupitelstvo odsouhlasilo umístění
nového streetwork-outového hřiště na
pozemek p.č. 6/2 (u dětského hřiště) nebo
p.č. 1547 (vedle koupaliště), oba v k.ú. Malesice dle budoucích podmínek daných

dotčenými organizacemi MMP.

Výtah z podstatných částí usnesení ze
dne 30. 10. 2016:
a) zastupitelstvo odsouhlasilo odměnu
pro osoby s maskami čerta, anděla a Mikuláše a odměnu pro moderátora akce na
dětské Mikulášské nadílce 2016 v celkové
max. výši 10.000,-Kč ;
b) zastupitelstvo schválilo hodnotu 1 ks
dárkového balíčku na této akci pro děti
hlášené k pobytu v MO Plzeň 9 a ve věku
do 8 let ve výši 100,-Kč/ks.

Topná sezóna již opět začala. Dýmy
a štiplavý zápach zejména z některých
komínů dávají jasně najevo, čím majitel
zatopil... Musíme proto apelovat opět
na vás, kteří topíte nekvalitním, vysoce sirnatým topivem nebo dokonce pálíte odpad z domácnosti: zkuste
přemýšlet o nabídkách podpor spojených s dotacemi na nové kotle, kde
se topí palivy, jež nebudou tolik ničit
vaše i naše zdraví spolu s celým životním prostředím!
Děkujeme.

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

