
Vážení a milí spoluobčané,
   dovolte mi, abych Vás po delší době, než 
bývá obvyklé, přivítala při čtení dalšího čís-
la občasníku „DEVÍTKA“.
   Také tímto posledním letošním vydáním 
budeme trochu bilancovat, co se v letoš-
ním roce povedlo, či co už méně. Najdete 
zde články o tom, co se v našem obvodě 
událo, co se teprve připravuje nebo co se 
již podařilo úspěšně dovést ke zdárnému 
konci. Věřím, že si každý najde ty zprávy 
a informace, které ho zajímají. 
   Závěrem bychom Vám s panem starostou 
a všemi zaměstnanci úřadu MO chtěli po-
přát klidné prožití vánočních svátků, hod-
ně dárků pod stromečkem a do roku 2018 
hodně štěstí, pohody, klidu a hlavně zdraví.
                   Vaše místostarostka Monika Holá
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  Také v letošním roce uspořádal Úřad 
městského obvodu Plzeň 9 Mikulášskou 
nadílku pro naše nejmenší obyvatele. 
Uskutečnila se jako obvykle v sále Male-
sického dvora, první prosincovou neděli.
  I tentokrát to bylo odpoledne se spous-

Mikulášská nadílka tou zábavy doprovázené melodiemi zná-
mých i méně známých dětských písniček. 
Na závěr se objevili strašidelní čerti, ale 
i laskavý a milosrdný Mikuláš s andělem.   
   Doufáme, že si to všechny děti užily, 
a nyní už se tedy mohou těšit na překva-
pení pod vánočními stromečky.          -mc-

Rekonstrukce hasičské zbrojnice
se stala bezesporu největší stavební akcí 
městského obvodu z posledních let. 
   Přestože plány a projektová dokumen-
tace se připravovaly řadu let, k vlastní 
stavbě jsme se rozhodli až poté, co Mi-
nisterstvo vnitra ČR vypsalo v roce 2016 
dotační titul nejen na výstavby nových 
zbrojnic, ale i na přístavby a rekonstrukce 
těch stávajících. Vítězem následně vypsa-
né soutěže, a tedy dodavatelem staveb-
ních prací, se stala stavební společnost 
Bytové a inženýrské stavby z Plzně s ce-
nou necelých 6 mil Kč. 
   Stavební práce začaly počátkem červen-
ce částečnou demolicí původní stavby. 
Vlastní stavební práce, včetně budování 
nových základů s ohledem na zvětšení za-

stavěné plochy oproti původní stavbě, pak 
byly zahájeny již koncem tohoto měsíce. 
Dále již vše běželo jako „po drátku“. Vlastní 
výstavba, včetně povinných technologic-
kých přestávek, trvala necelých 5 měsíců. 
V současné době probíhají v nové budově 
již jen dokončovací a úklidové práce tak, 

STAVEBNÍ PRÁCE V OBCI    A co dalšího je na této akci ještě potěšu-
jící, že se nám ještě k původně přislíbené 
podpoře MVČR podařilo získat i finanční 
dotaci Plzeňského kraje, takže z původ-
ně zamýšlené spoluúčasti našeho ob-
vodu, která měla představovat asi 4 mil 
Kč, bude námi vydaná částka méně než 
poloviční. Naši hasiči tak dostali asi ten 
nejlepší dárek pod stromeček!

Nové cvičební prvky 
   V průběhu měsíce října letošního roku 
došlo také k doplnění některých cvičeb-
ních a posilovacích prvků v areálu více-
účelového hřiště v Malesicích. Moderní 
cvičební prvky určené především pro 
dospělé jsou doplněny speciální pry-
žovou dopadovou plochou. Její vzhled, 
vlastnosti a způsob zbudování byly také 
vzhledem k umístění v chráněném krajin-
ném prvku původního zámeckého parku 
největším problémem při povolení této 
dostavby.
   Nyní si tak mohou i rodiče dohlížející na 
své ratolesti na dětském hřišti zkusit pro-
táhnout svá vlastní těla.    

Neděle 10. 12. od 16.00 h.  - Předvánoční posezení v salónku Malesického 
Dvora (pořádá ÚMO Plzeň 9 ve spolupráci s místní organizací ČČK)  
pátek 15. 12. od 17.00 hod. pořádá ÚMO Plzeň 9 v kostele Sv. Jiří v Malesicích 
Vánoční koncert dětí ZŠ Chotíkov s doprovodem.
Štědrý den 24. 12. od 16.30 h. -  Zpívání vánočních koled u sousoší  
                                                               Sv. J. Nepomuckého na Malesické návsi 
Štědrovečerční mše - v kostele Sv. Jiří od 21.00 hod. 
Pondělí 25. 12. od 15.15 h. - sváteční bohoslužba (Hod Boží) v kostele Sv. Jiří 
Pondělí 1. 1. 2018 od 15.15 h. -  1. bohoslužba v novém roce v kostele Sv. Jiří

Malesické Vánoce

Tradiční VÁNOČNÍ TVOŘENÍ letos pro-
běhlo opět 22. 11. Bylo příjemné se po 
roce setkat a vyzkoušet si nějaký nový 
způsob, jak rodině zkrášlit (nebo ochu-
tit) vánoční svátky. Děkujeme členkám 
ČČK za to, že akci zorganizovaly, i těm, 
kdož přispěli svou milou návštěvou!

aby mohl být v průběhu prosince objekt 
zkolaudován a předán. Letošní zimu by tak 
již měli mít naši hasiči i s nedávno poříze-
ným vozidlem z předchozího roku k dispo-
zici nový vytápěný objekt seveškerým po-
třebným zázemím.



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                                       

Skřítci na táboře

Výtah z podstatných částí usnesení ze dne 11. 9. 2017:
Zastupitelstvo odsouhlasilo po přijetí dotací na stavbu hasičské zbrojnice od MV a KÚPK 
ve výši cca 4,7 mil. Kč navrácení finančních prostředků ve výši 3 mil. Kč MO Plzeň 9 

Výtah z podstatných částí usnesení ze dne 16. 10. 2017:
a)  zastupitelstvo neschválilo převzetí bytového domu čp. 108 do správy MO Plzeň 9
b)  zastupitelstvo odsouhlasilo úhradu částečné obměny sportovního vybavení 
      v sále Malesického dvora

Zprávy z jednání zastupitelstva obce

CO JE V PLÁNU

   Také v letošním roce proběhla na konci 
května a v polovině listopadu na úřadu 
městského obvodu setkání s jubilanty 
(obyvateli našeho MO od 65 let po 5 le-
tech, od 80 let každoročně). Ta jsou po-
řádána nejen kvůli společným setkáním 
starosty obce a zástupců úřadu s nimi, ale 
i k setkání těchto oslavenců navzájem. 
   Pro jubilanty bylo opět připraveno malé 
pohoštění a drobný dárek. Nejinak by 
tomu mělo být i v příštím roce. Přemýš-
líme a budeme rádi za odezvy na mož-
nost pořádat tato setkání nově třeba také 

SETKÁNÍ  JUBILANTŮ

  Projektové a přípravné práce pro rea-
lizaci velkých investic v našem obvodu, 
tedy vodovodu a kanalizace, které při-
pravuje město, sice pokračují, ale stále 
ještě nejsou dokončeny. 
   Z tohoto důvodu tedy zatím připra-
vujeme a uskutečňujeme jen takové 
stavby, které jsme schopni si sami pro-
jektově zajistit a na které jsme si stih-
li ve většině případů buďto „našetřit“ 
z vlastního rozpočtu obvodu anebo 
s příspěvkem města a různých dotač-
ních programů.
   Jednou z těchto akcí je zahájení pro-
jektových prací a příprava na rekon-
strukci obytného domu čp. 40 v ulici 
Ke Kostelu, který jsme zachránili před 
jeho prodejem městem a dostali jej 
svěřený do své správy. V něm by tak 
mělo postupně vzniknout min. 5 až 6 
malometrážních bytů I. kategorie pro 
seniory z našeho obvodu nebo jako 
startovací byty pro mladé rodiny. Další 
byty by potom mohly přibýt, podle zá-
jmu a stavu financí, i v podkroví tohoto 
objektu.
   Další, již téměř připravenou akcí ve 
spolupráci s městem, je výstavba no-
vého chodníku s cyklostezkou směrem 
na Radčice napojující se v ulici Ke Sv. 
Josefu a ústící u kapličky Panny Marie 
před Radčicemi.
   V příštím roce by tak mohli konečně 
zejména cyklisté dosáhnout bezpeč-
nějšího napojení na Plzeň. V tomto pří-
padě vše.   
   Mimo tyto dvě stavby by v příštím 
roce měla být dokončena výstavba 
jednostranného chodníku v Chotíkov-
ské ulici, kde již proběhlo předání sta-
veniště dodavatelské firmě a v přípravě 
je také chodník v ulici Ke Kostelu. 
   Obyvatele Dolního Vlkýše pak bude 
jistě zajímat akce, připravovaná Sprá-
vou veřejného statku společně se 
SÚSPK, kterou je odvodnění ulice Na 
Stráži spojené s rekonstrukcí propust-
ku v křižovatce s Kumberskou ulicí 
a následně dokončení nového povr-
chu příjezdové komunikace do obce.  
Jak sami vidíte, plány tedy nejsou 
opravdu malé.                                   -mc-

   Turistický oddíl mládeže TOM 20904 
„Skřítci“ v Malesicích má za sebou již 
pět let činnosti. Tradičně jsme i letos 
školní rok završili tím největším dobro-
družstvím, kterým je týdenní letní tábor. 
Tentokrát se z nás stali detektivové, kteří 
v nádherné krajině Českého lesa hravě 
zvládli rozluštit všechny zapeklité přípa-
dy a dopadnout většinu zločinců.
   Od září zahajujeme další Skřítkův rok. 

Opět se budeme pravidelně scházet ka-
ždé úterý v Malesicích a o víkendech se 
vydávat na jednodenní výlety a víkendo-
vé výpravy na zajímavá místa.
   Čeká nás spousta her, naučíme se nové 
dovednosti a hlavně si užijeme společně 
spoustu zábavy v prima partě.
   Rádi přivítáme mezi sebou nové kama-
rády ve věku od 6 let. Zájemci naleznou 
vše podstatné z naší činnosti a kontakty 
na www.tomskritci.cz.

Občanský spolek Plzeň9 z.s.
V letošním roce členové spolku uspořá-
dali několik tradičních akcí pro veřejnost. 
V únoru dětský maškarní rej s disko-
tékou a kouzelnickou show. Návštěvní-
ků se sešlo tolik, že bylo nutno do sálu v 
MD přidat stoly ze dvora. Kouzelník při-
pravil skvělý program a každý si odnesl 
něco z připravené tomboly. V polovině 
září proběhl 6. ročník Jarmareční. Děti 
i dospěláci se pustili do výroby různých 
výrobků, divadlo Máma a táta přivezlo tři 
nové pohádky a malesické ženy nezištně 
přispěly do jarmareční cukrárny domácí-
mi koláči i zdobenými dorty. Tato svým 
rozsahem nejvýznamnější akce spolku již 
šestým rokem oživila Malesickou náves. 

Třetí říjnový víkend patřil drakiádě, 
tentokrát za ideálního větrného počasí. 
Na kopci se vyrojily desítky draků, kolem 
třetí hodiny odpoledne jich na obloze lé-
talo kolem čtyřiceti! Děti si také vyrobily 
papírové větrníky. 17. listopadu jsme se 
sešli v lampiónovém průvodu, na závěr 
byl v hospůdce Pod Farou připraven tá-
borák, všichni se mohli zahřát svařákem a 
opéct si špekáčky. I přes ne zrovna ideální 
počasí byla účast poměrně velká. Všem, 
kdo se na přípravě letošních akcí ne-
zištně, ve svém volnu a bez nároku 
na jakoukoliv odměnu podíleli, patří 
velký dík. Fotografie z akcí najdete na 
webu www.plzen9.cz, nebo na www.
facebook.com/plzen9.

v prostředí Malesického dvora. 
   Věříme, že všem zúčastněným oslaven-
cům společně strávená odpoledne uděla-
la radost.                                                    -mc-


