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V E L I KO N O Č N Í P O S E Z E N Í
I letos je pro Vás připravena akce s ukázkami výroby velikonočních dekorací,
zdobení perníčků či malování a háčkování
ozdob. Neměly by chybět ani tradiční velikonoční pomlázky. Přípravu a výrobu
všech těchto nezbytných velikonočních „rekvizit“ si budete moci nejen prohlédnout,
ale budete moci zkusit i něco sami vyrobit.
Na těchhle tradičních a oblíbených před-

-velikonočních setkáních nechybí nikdy ani
ochutnávky slavnostních pamlsků vlastnoručně vyrobených členkami Červeného kříže, ale hlavně - nechybí ani dobrá nálada.
Nenechte si ujít zajímavou podívanou!
Akce se koná 4. dubna od 16.30 h. v zasedací místnosti úřadu.
Srdečně Vás zvou pořadatelé - Místní
sdružení ČČK a Úřad MO Plzeň 9.

45 nových stromků v Malesickém sadu

V průběhu března pokračovala obnova
městského ovocného sadu mezi Malesicemi a Dolní Vlkýší. Do proluk mezi stárnoucími třešněmi vysázenými v padesátých letech přibylo celkem 45 nových
stromků – jabloní, hrušní, třešní a višní. Revitalizaci provádí Martin Horňák,
který se věnuje navracení starých a tradičních odrůd ovoce do krajiny, v rámci
projektu financovaného z Fondu životního prostředí města Plzně.
Do těchto jarních výsadeb se zapojila
také veřejnost, žáci 15. ZŠ Plzeň a studenti Církevní ZŠ a SŠ Plzeň.

Zápisy do 1. ročníku základních
škol v Plzni pro školní rok 2017/2018
budou zahájeny 1. dubna 2017 a budou probíhat v konkrétních termínech
stanovených základními školami až do
30. dubna 2017.
Zápisy se uskuteční na 26 základních
školách, které zřizuje město Plzeň. Rodiče
mohou pro své dítě dle školského zákona
zvolit libovolnou školu, přednostní právo
na přijetí mají ale ve školách tzv. spádových, kde je rozhodující místo trvalého
pobytu dítěte.
Při letošních zápisech se zapisují
děti, které do 31. 8. 2017 dovrší šestý
rok věku. Pokud není dítě tělesně nebo
duševně přiměřeně vyspělé, může rodič
požádat též do 30. dubna 2017 o odklad
školní docházky.
Přehled termínů zápisů mohou zájem-

Vážení a milí spoluobčané,
ráda bych Vás prostřednictvím prvního
čísla letošní Devítky pozdravila v roce 2017
a popřála Vám mnoho úspěchů, zdraví,
klidu a spokojenosti.
První jarní den jsme přivítali už 20. března
- a i když nás zima určitě ještě zazlobí, zdá
se, že skutečné jarní počasí již přichází.
Od loňska velikonoční svátky zahrnují čtyři dny volna (včetně Velkého pátku),
a tak věřím, že většina našich obyvatel tohoto volna využije nejen k odpočinku, ale
i zvelebení svých zahrádek a svého okolí.
Shodou okolností se letos v Malesicích
shoduje termín Velikonoc s termínem konání tradiční pouti, takže si to jistě všichni
pěkně užijeme.
Všem Vám přeji nejen hezké Velikonoce,
ale i celý rok 2017.
Monika Holá, místostarostka

DEN MATEK

Změny v zápisech do škol
V souvislosti se změnou školského zákona dochází k několika podstatným změnám, které se týkají zápisů do mateřských
a základních škol, proto upozorňujeme
zákonné zástupce všech dětí, kterých se
budoucí zápis do MŠ či ZŠ týká, na několik důležitých informací.

březen 2017

ci získat jednak na webových stránkách
plzeňských škol (www.plzenskeskoly.
cz), jednak i na informačním serveru jednotlivých škol.
Na zápisy do základních škol navazují
zápisy do škol mateřských, ty se uskuteční v období od 2. května do 16. května. Novinkou je, že dnem 1. 9. 2017 je
pro předškoláky (= děti, které dosáhnou
5. roku věku) předškolní vzdělávání povinné – a to od počátku školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku. Povinný předškolní rok
bude ve veřejných mateřských školách
bezplatný a bude plněn v mateřských
školách zapsaných ve školském rejstříku.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR a dále cizince,

Místní sdružení ČČK ve spolupráci s Úřadem MO Plzeň 9 pořádá v salónku Malesického Dvora oslavu Dne matek. Toto
již tradiční setkání se koná dne 13. května
od 17.00 hod. Matky a maminky, přijďte
posedět a pobavit se!
kteří oprávněně pobývají na území ČR déle
než 90 dnů. Naopak nevztahuje se na děti
s hlubokým mentálním postižením a děti
dlouhodobě pobývající v zahraničí.
Zákonní zástupci dětí jsou povinni přihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání ve spádové MŠ. Město řeší spádové
MŠ obecně závaznou vyhláškou. Území
Křimic, Radčic a Malesic je samostatným
školským obvodem.
Město pro zápisy do MŠ opět využije elektronickou aplikaci na www.mszapis.plzen.
eu jako v minulých letech. Veškeré informace k zápisům do MŠ naleznou rodiče od
konce března na uvedené webové stránce
a dále na webových stránkách příslušných
mateřských škol.


Přispějte svým názorem k rozvoji Plzně

Od dubna do června dostanou při přípravě jednoho z nejdůležitějších dokumentů ve městě opět slovo Plzeňané. Tentokrát na veřejných projednáních, která jsou
naplánována ve všech městských obvodech. Projednání v Malesicích se uskuteční
ve středu 7. června od 17 do 19 hodin v salonku Malesického Dvora. Nový strategický plán získal konkrétnější obrysy a přichází na řadu diskuze o nejdůležitějších
cílech, opatřeních a příkladech aktivit, které povedou k jejich naplnění. Podrobnější
informace najdete na www.ukr.plzen.eu

STAVEBNÍ PRÁCE V NAŠEM OBVODĚ
Odstavná plocha před
hřbitovem

připravovanou výstavbu stezky pro chod- Výstavba chodníku
ce a cyklisty Radčice-Malesice, na jejíž
v Chotíkovské ulici
přípravě projektové dokumentace jsme
Jak jsme avizovali již minule, v průběhu
I v tomto případě se konečně věci pohnupodzimu loňského roku došlo k výstavbě se již s ÚMO Plzeň 7 v Radčicích dohodli ly od všech těch příprav, obíhání úřednínového parkoviště a příjezdové cesty ke a společně zadali. Výstavba této stezky by ků, institucí a žádostí (proseb), ke konečhřbitovu a skládce bio či velkoobjemové- ideálním případě mohla proběhnout již v né fázi. Výstavba tohoto jednostranného
příštím roce.
chodníku podél silnice III/18051, dlouhéRekonstrukce hasičské
ho cca 320 m, od ulice Bezové až po ulici
Ke Kostelu se konečně dostala do plánu
zbrojnice
Koncem roku 2017 byla dohotovena pro- staveb jak kraje, tak i našeho města a její
realizace by tak měla proběhnout v II. pol.
jektová dokumentace. Počátkem tohoto
letošního roku.
roku potom naše zastupitelstvo odsouhlaSoučástí této stavby, na které se sposilo částečné financování výstavby naším
lupodílí náš městský obvod s KÚPK, jsou
obvodem. V závislosti na vysoutěžené
výstavba nové kanalizace jako odvodceně by tak MO Plzeň 9 za rekonstrukci hanění silnice, veřejné osvětlení chodníku
sičské zbrojnice pro naši jednotku SDHO
a nezbytné přeložky inženýrských sítí.
měl zaplatit částku do 4,7 mil. Kč. Výše při- Chodník bude ukončen po přechodu na
ho odpadu. Na počátku letošního roku poznané dotace Ministerstva vnitra ČR pro protilehlou stranu silnice před bytovkou
dél této příjezdové komunikace a parkovituto stavbu pak činí necelých 3 mil. Kč.
novým můstkem napojeným na stávající
ště potom byla vystavěna zcela nová trasa
komunikaci ke hřbitovu.
veřejného osvětlení, které poslouží nejen
Na konci roku by tak měl spojovat tuto
návštěvníkům místního hřbitova, ale také
část obce s centrem daleko bezpečnější
všem, kteří zejména v kratších dnech podpřístup, než ten, který je zvláště v posledzimního či zimního období potřebují naním období po otevření části SZ obchvatu
vštívit se svým odpadem výše uvedenou
města mnohem frekventovanější a tedy
skládku.
značně nebezpečný. Dostavba zbylého
Stavbu této trasy provedla velmi kvalitně
úseku obchvatu by měla pak proběhnout
a rychle i přes letošní velké mrazy společv letech 2020/21.
-mcnost Elektro Wellmont Plzeň, které bych
Původní
stav
zbrojnice
před
rekonstrukcí
chtěl tímto ještě jednou poděkovat.
V současné době již vypsal Odbor invesV průběhu několika příštích dnů zde na
připravené ploše provede ještě Úřad MO tic MMP, který bude celou výstavbu řídit
Po úspěšném loňském „výjezdu
a dozorovat, výběrové řízení na dodavaPlzeň 9 osazení nových laviček.
za kulturou“ pořádá Úřad MO Plzeň
tele stavby. Vlastní výstavba by měla tedy
Rekonstrukce lesní cesty
9-Malesice i letos, v pátek 28. dubna,
proběhnout v období od května do prov Kyjovském lese
autobusový zájezd do Prahy spojený
since letošního roku, tak, aby stavba byla
s návštěvou divaTaké v Kyjovském lese se podařilo Sprá- zkolaudována nejpozději do konce března
delního představě veřejného statku města Plzně společně roku 2018.
vení. Tentokrát
I
z
těchto
údajů
vidíte,
kolik
příprava
tase stavební společností Eurovia v průběbyla vybrána kohu měsíce února zkolaudovat zcela nově kovéto vcelku neveliké stavby (rozsahem
medie s názvem
zrekonstruovanou cestu napříč Dolním obdobné jako rodinný domek) zabere
Terasa z repertokyjovským lesem od posledních domů času vůči vlastní výstavbě. Připomínám,
áru Divadla bez
v Radčicích až ke skládce dřeva na kopci že první plány pro tuto rekonstrukci byly
zábradlí. Jedná
připraveny
již
v
roce
2011.
směrem na Chotíkov. Jedná se o cestu fise o dílo z přeloDoufáme, že stavební práce již proběhnancovanou částečně z Evropských fondů
mu tisíciletí, v reurčených pro financování staveb lesnické nou bez větších problémů a nová budova
žii K. Heřmánka
poskytne již počátkem příštího roku azyl
infrastruktury.
a s výborným hereckým obsazením
Jak jsme vás již také informovali, výstav- jak naší jednotce SDH, tak i novému vozi(viz http://www.kulturniportal.cz/divaba části této cesty od Radčic ke kapličce dlu, které jsme obdrželi od města v polovidlo/divadlo-bez-zabradli/.
významně zkrátí a ušetří finance pro námi ně loňského roku.
Zvýhodněné jednotné vstupné pro
občany našeho obvodu (200,-Kč vč.
Zprávy z jednání zastupitelstva obce
autobusové dopravy) je určeno předVýtah z podstatných částí usnesení
Výtah z podstatných částí usnesení
nostně našim seniorům, ale v rámci
zastupitelstva ze dne 5. 12. 2016:
zastupitelstva ze dne 9. 1. 2017:
kapacity se můžou zúčastnit i ostatní.
a) zastupitelstvo schválilo rozpočet MO a) zastupitelstvo schválilo rozpočet stavby
V této souvislosti je možné se již
Plzeň 9-Malesice na rok 2017 v celkovém Rekonstrukce hasičské zbrojnice, výši přiod začátku dubna předběžně teleobjemu finančních prostředků 7 365 tis. Kč znané dotace ve výši 2,9 mil. Kč a převod
fonicky nebo osobně registrovat na
b) zastupitelstvo schválilo společnou pří- finančního podílu MO Plzeň 9 na této stavÚMO Plzeň 9 u paní Podskalské, tel.
pravu a financování projektové dokumen- bě ve výši 4,7 mil. Kč do rozpočtu OI MMP
373 086 884.
tace akce Stezka pro chodce a cyklisty Rad- b) zastupitelstvo schválilo záměr města na
Doba odjezdu v odpoledních hodičice-Malesice spolu s MO Plzeň 7 ve výši výkupu části pozemku p.č. 281/3, k.ú. Dolnách bude upřesněna, předpokládaný
84 700 Kč.
návrat okolo 23. hodiny.
-mcní Vlkýš pro rozšíření komunikace.

NÁVŠTĚVA   DIVADLA

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

