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Vážení a milí spoluobčané,
obracím se na Vás přibližně po čtvrt
roce, abych Vám opět přiblížil některé
události v našem městském obvodě.
A tak v Devítce opět naleznete několik informací o tom, co již proběhlo, ale také co
se teprve chystá.
Je tu zase doba dovolených a prázdnin,
tak jen opět připomínám dětem, aby byly
opatrné a dávaly pozor nejen na sebe,
ale i na své kamarády. Rodiče, zajímejte
se, kde se Vaše ratolesti nacházejí, s kým
a čím se zabývají. Řidiči! Když projíždíte
obcí, mějte na paměti, že zřejmě potkáte děti na kolech, děti, které teď nemusí
do školy a běhají po vsi... Záleží na nás
všech, jaký ten nastávající čas dovolených a prázdnin bude.
Dovolte mi také, abych poblahopřál
všem školákům ke známkám, které se
jim podaří v nastávajícím týdnu přinést.
Pokud tentokrát nesplňují všechna očekávání, věřím, že příště to bude lepší.
Vám všem potom přeji hodně krásných
slunečních dní a spoustu co nejpříjemnějších letních zážitků.
Ing. Miroslav Cudlman, starosta

DĚTSKÝ DEN

Počasí se v sobotu 3. června mimořádně
povedlo. Teplo, chvílemi i sluníčko, se muselo líbit každému návštěvníkovi. Tradiční
předprázdninová akce pro děti tak mohla
opět proběhnout na známém místě fotbalového hřiště malesického Sokola.
Pro dětské návštěvníky připravili dobrovolníci z řad místních složek SDH, TJ Sokol,
ČČK, myslivců a zaměstnanců úřadu nejen
spoustu tradičních, ale i několik nových
atrakcí, jako třeba velmi oblíbený skákací
hrad nebo jízdu koňským spřežením. Tím

červen 2017

se projížděli s dětmi i dospělí po Malesicích celé odpoledne. Nadšené byly děti
také z divadelního představení sehraného
v dobovém oblečení a zbroji šermířsko-divadelním spolkem Harcíři.Vzhledem
k počasí byli velice atraktivní i disciplíny
spojené s vodou.
Celá řada sladkostí, dárky za zdolání
nástrah jednotlivých disciplín i ceny pro
vítěze potom byly odměnou pro více než
80 dětských účastníků letošního dětského
odpoledne.
-mc-

KONTROLA PÍSKOVIŠŤ

Strážníci kontrolovali dětská hřiště
s dopadovými plochami a pískoviště,
jestli tam nejsou poházené nebezpečné předměty. Důkladnou kontrolou
tentokrát prošla místa v částech Křimice, Radčice, Malesice.
Za účasti předních představitelů jednotlivých městských částí se vydali v květnu
všichni na místa, kde můžete potkat nejčastěji hrající si děti. K hledání nebezpečných předmětů byl využit detektoru kovu,
který byl zakoupen MO Plzeň 1 a pro tento
účel byl zapůjčen i s obsluhujícím strážníkem z obvodní služebny Lochotín. S pomocí detektoru se pro tentokrát podařilo
odhalit díly hliníkových obalů, zrezivělé
části šroubků nebo drátky a jiné. Při kontrole těchto míst nebyly nalezeny žádné injekční stříkačky ani jiný infekční materiál.
Jana Pužmanová, tisková mluvčí MP Plzeň

Vítání nových občánků

I v letošním roce přivítáme nově narozené občánky. Toto vítání se uskuteční v odpoledních hodinách ve středu 21. 6. v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 9. V letošním
roce je pozváno celkem šest rodin se novými ratolestmi. Nově narozené občánky

SETKÁNÍ JUBILANTŮ
Na konci letošního května, proběhlo na
úřadu městské části první jarní setkání
jubilantů (od 65 let po 5 letech, od 80 let
každoročně), sloužící nově od loňského
roku ke společným setkáním představitelů úřadu s oslavenci, ale i k setkání jich
navzájem.

přivítají zástupci úřadu se starostou městského obvodu v programu se slavnostním
zápisem do knihy.
Přejeme našim malým občánkům hezký
a spokojený život v našem obvodu i kdekoli jinde v tomhle světě.

Pro oslavence bylo připraveno malé
pohoštění a drobný dárek. Pro další jubilanty, slavící svá výročí v druhé polovině
roku, bude připraveno obdobné setkání
na opět na podzim.
Věříme, že se všem osmi zúčastněným
oslavencům společně strávené odpoledne líbilo a že příští podobná setkání budou stejně úspěšná.

POPLATKY ZA PSY. Tak, jako každý rok i nyní by měl být do 30. června uhrazen poplatek za svého psa/y. Výše ročního po-

platku zůstává stejná, což pro důchodce, kteří nepobírají jiný příjem než-li důchod,, činí 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.
Děkujeme za dodržení výše uvedeného termínu a přejeme vám hodně radosti z vašich mazlíčků.

STAVEBNÍ AKCE A JEJICH PŘÍPRAVY
Drobné stavby

obyvatele zůstaly, a také o jediný objekt
Jak jsme vás koncem minulého roku in- ve vlastnictví města, který by mohl poskytformovali, hned počátkem toho letošního nout v budoucnu prostor i k dalším účelům
roku se uskutečnily některé menší stavby a potřebám obce (např. obchod, klubovna,
ordinace lékaře apod.) V případě zamýšleného prodeje této budovy by utržené peníze město použilo na údržbu jiných objektů v Plzni a našemu vlastnímu obvodu by
toto řešení nic nepřineslo.
Svěření objektu do naší správy proběhlo
k začátku letošního roku, i když se závazkem, že jej budeme muset opravit z vlastních prostředků. Celkový odhad nákladů
nebo úpravy v našich dvou obcích. Dětské rekonstrukce, kterou budeme muset co
hřiště v Dolním Vlkýši doplnily další dva nejdříve začít formou projektové přípravy
nové hrací prvky, nyní zbývá již jen zde chystat, je cca 10 mil. Kč.
osadit nový stolek s lavičkou, aby si rodiče
měli při dohledu na své ratolesti také kde
popovídat. Další, sice drobnou, ale velmi
příjemnou změnou, bylo doplnění nových
odpočinkových laviček na několika místech v Malesicích. Jedná se o prostranství
před hřbitovem, před bytovkami a také na
dvou místech v ul. U Potoka, jež je centrálně nejvíce využívaná jako spojovací cesta se středem obce. Další menší stavbou
Vzhledem k tomu, že dva z bytů tohobyla oprava povrchu komunikace v ul.
Pod Hrází frézovaným asfaltem, která si to objektu jsou stále obydlené, musí být
o tuto úpravu říkala již od doby dokonče- rekonstrukce připravována s rozdělením
ní nového kamenného koryta horní části min. na 2 samostatné etapy. V projektu by
Malesického potoka, a zůstávala poslední se mohlo uvažovat i s případným budouprašnou ulicí v obci.
cím využitím podkroví celého objektu.
Příprava opravy objektu č.p. 40 O dalších významných stavbách pro
Jak jsme již dříve informovali, počátkem obec, chystaných na 2. polovinou tohoto
roku 2016 zařadilo město tento bytový roku jsme psali již v předchozí Devítce.
dům ve středu obce (spíše znalý pod po- V současné době jsme již také byli soukrojmem „šuferajn“), vzhledem k jeho sou- mým investorem informováni o přípravách
časnému špatnému technickému stavu stavebních prací, jejichž dokončení v nedak objektům určeným k prodeji. Proti tomu- leké budoucnosti by mělo významně ovlivto záměru města se naše zastupitelstvo, nit vzhled i styl života obce. Jedná se o přii když ne jednomyslně, rozhodlo postavit pravovanou první etapu parcelace pole
a odmítlo jej a požádalo o svěření objektu před obcí známou jako lokalita Za parkem.
Jakmile budeme mít nové informace
do své správy. Důvodem byly nejen obavy z možnosti vzniku další ubytovny v naší k této připravované stavební investici, buobci, ale také skutečnost, že se jedná o ob- deme vás samozřejmě prostřednictvím tojekt s posledními obecními byty (mimo dva hoto občasníku, ale hlavně na jednotlivých
v Chotíkovské ulici), které městu pro naše jednáních zastupitelstva, informovat. -mc-

Zprávy z jednání zastupitelstva obce
Výtah z podstatných částí usnesení zastupitelstva MČ ze dne 27. 3. 2017
a) Zastupitelstvo odsouhlasilo zprávu o hospodaření MO Plzeň 9-Malesice za rok 2016
a převedení přebytku ve výši 2.559.236,-Kč
do fondu rozvoje a rezerv MO Plzeň 9.
b) Zastupitelstvo schválilo dotace na krytí
provozních nákladů spolků v letošním roce
Tělovýchovná jednota Sokol Malesice ve
výši 60+30 tis. Kč: Asociace turistických oddílů mládeže TOM 20904 Skřítci ve výši 15
tis. Kč • Myslivecký spolek Malesice ve výši
27 tis. Kč • Sportovní a komunitní centrum
Plzeň9 ve výši 73 tis. Kč.
c) Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace ve
výši 40.000,-Kč z fondu OŽP na částečné

krytí nákladů na pořízení nových dětských
prvků hřiště v Dolním Vlkýši.
d) Zastupitelstvo neschválilo návrh dopravního opatření TÚ MMP spočívající v zaslepení
ul. Ke Kostelu na křižovatce s Chotíkovskou
ulicí a doporučilo jednat s Policií ČR o jiných
technických možnostech směřujících k omezení tranzitního provozu v této ulici.
Výtah z podstatných částí usnesení zastupitelstva MČ ze dne 22. 5. 2017
a) Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace ve
výši 96+73 tis. Kč na výkon sociální práce.
b) Zastupitelstvo souhlasilo s navrženou
variantou dopravního napojení lokality Za
parkem na silnici Radčice-Malesice v místě
stávající polní cesty na pozemku p.č. 1615.

Zakládání nových
černých skládek
Začaly jarní práce na zahradách a s ročním obdobím také spojené zvýšené úsilí
s údržbou trávníků a dřevin. Pro odpad
takto vzniklý, který by měl být prvotně
likvidován na pozemku, na kterém vznikl, ke konci roku 2015 zřídila a upravila
městská část nové sběrné místo v těsné
blízkosti místního hřbitova. Toto místo je
spravováno společností Čistá Plzeň, zabývající se svozem a likvidací i ostatních
druhů odpadů ve městě. K uložení biologického odpadu (větve, tráva, listí apod.),
stejně jako odpadu velkoobjemového
(např. nábytek, koberce, linolea), jsou zde
přistaveny celkem tři velké kontejnery,
odpad je zde možno uložit bezplatně.
Pro místní občany je toto místo otevřeno
celoročně o středách a sobotách v době
od 15 do 18 hodin.
Také v letošním roce se ovšem začali
objevovat na několika opět stejných místech, povětšinou městských pozemcích,
černé skládky tohoto biologického odpadu, které nám sem chodí občané hlásit.
Rádi bychom tedy opět upozornili na
nelegální zakládání těchto skládek a požádali ty méně slušné občany o odvoz
těchto odpadů na výše uvedené řízené
místo sběru, neboť tlení a zápach vzniklý na těchto černých skládkách potom
ostatním lidem otravuje život. Nově se
na tato místa budou opět více zaměřovat
i hlídky městské policie.

Rozšíření kamerového
systému v Malesicích
Ve spolupráci s odborem bezpečnosti
a prevence kriminality Magistrátu mP se
nám podařilo získat dotaci na instalaci
další panoramatické kamery, která by
v našem obvodu měla začít sloužit již na
podzim letošního roku. Jedná se o rozšíření městského kamerového systému,
který slouží k monitorování veřejných
prostranství a v případě spáchání přečinu či trestného činu, či podezření z něj,
umožňuje zpětně Policii ČR jeho záznam
při šetření použít. Jedná se o nemalou
částku, a to téměř 300 tisíc Kč, které bude
stát instalace této kamery a zřízení bezdrátového přenosu dat na centrální pult
v Plzni.
První obdobná kamera slouží v Malesicích již od r. 2008. Nová, tentokrát již
digitální, bude sledovat prostor přední
Malesické návsi. Kamery jsou umisťovány na místa s větším pohybem vozidel či
osob, jak bylo toto prostranství také vyhodnoceno. Zejména byl brán zřetel na
blízkou ubytovnu, na restaurační zařízení
a na silný provoz vozidel na hlavní silnici.
Doufejme, že i toto zařízení bude sloužit
zejména k preventivním účelům.

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

