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číslo 

Vážení spoluobčané, 
   obracím se na Vás přibližně po čtvrt roce, 
abych vám opět přiblížil některé novinky 
z dění v našem městském obvodě. Nebu-
du zde popisovat již probíhající dopravní 
stavby, které už se ostatně pomalu blíží 
ke svému závěru, ale hlavně stavby, které 
by se měly rozběhnout v nejbližších mě-
sících. Dále se pokusím popsat problém 
bytového domu v ul. Ke Kostelu a požá-
dám Vás o vrácení zpětného názoru na 
další postup i jeho využití. Nebude chybět 
ani shrnutí podstatných věcí, které naše 
zastupitelstvo na svých zasedáních od-
souhlasilo či naopak.
   Protože se však již překotně blíží oče-
kávaný čas prázdnin, nemohu vynechat 
ani stále opakované upozornění všem 
řidičům, stejně jako rodičům dětí, na zvý-
šený letní provoz na komunikacích, který 
s sebou přináší i zvýšené nebezpečí pro 
ty, kteří se na nich pohybují, zejména pro 
hrající si děti. Těm přeji pěkné vysvědčení 
a prázdniny plné dobrodružství s dobrým 
koncem...
   ...Vám všem potom přeji příjemné prožití 
dovolených, množství krásných zážitků, 
hezké počasí, a budu se těšit na setkání 
po prázdninách, prožitých především bez 
zdravotní újmy.
                  Ing. Miroslav  Cudlman, starosta   

DĚTSKÝ DEN 

   V minulém čísle tohoto občasníku jsem 
Vás informoval o přípravách společné 
akce nás a našich sousedních obcí, kon-
krétně Křimic, Radčic, Vochova a Malesic, 
kterých se v letošním roce ujal a připravil 
Úřad MO Plzeň 5 v Křimicích. Sousedské 
hry, jak bylo toto sportovně zábavné od-
poledne 6-ti členných týmů jednotlivých 
obcí pojmenováno, proběhlo 26. 5. na 
obnoveném Zámeckém náměstí v Křimi-
cích. 
   Čtyři družstva spolu zápolila v pěti ne-
tradičních disciplínách, jako např. koule-
ní balíku slámy (viz. snímek) nebo jízda 
s kolečkem naplněným hlávkami zelí. Vše 
zpestřené různými překážkami, s cílem 
dosáhnout co nejrychlejšího času. I když 
nešlo ani tak o výsledek, jako o dobrou 
zábavu, jsem velmi rád, že nasazení všech 
členů našeho mladého týmu, postavené-

SOUSEDSKÉ  HRY

evid. č. MK ČR 22539

   Sobotní odpoledne 2. 6. na hřišti TJ So-
kola Malesice přineslo počasí, jako malo-
vané. Děti tentokrát přijeli pobavit objed-
naní divadelníci. Připravili pro ně i několik 
soutěžních disciplín spojených s atrakce-
mi, po jejichž splnění dostávali děti nej-
různější malé odměny. 
   Odpoledne vrcholilo divadelním před-
stavením, které vtáhlo do děje nejen dět-
ské diváky, ale také jejich rodiče.
   V teplém letním počasí nechybělo samo-
zřejmě občerstvení s ledovou tečkou pro 
téměř osmdesát dětských účastníků toho-
to zábavného odpoledne.  

ho z řad členů JSDH a fotbalistů TJ Sokola, 
přineslo získání skvělého 1. místa a pu-
tovního poháru!
   Počasí akci přálo, o obveselení přihlí-
žejících diváků bylo postaráno nejen 
různými „nehodami“ soutěžících, ale i pří-
tomnou hudbou či občerstvením, a tak 
si určitě všichni, jak soutěžící, tak i diváci 
toto odpoledne příjemně užili. 
   V příštím roce se můžeme těšit na po-
kračování těchto veselých sousedských 
setkání v některé z dalších tří obcí.

LETEM naším SVĚTEM 
 Také v letošním roce již připravují čle-
nové Českého rybářského svazu, poboč-
ka Křimice, tradiční zábavnou plavbu po 
řece Mži – „Neckyádu“. Uskutečnit by se 
měla v sobotu 18. 8. od 14 hodin pod Ma-
lesickým jezem, s cílem plavby v Křimicích 
u mostu okolo 16. hodiny. 
 Dne 6. 6. jsme opět po roce přivítali 
naše maličké nové občánky. Slavnostní-
ho obřadu, který se konal v zasedací míst-
nosti ÚMO Plzeň 9, se zúčastnilo 5 dětí se 
svými rodiči a nejbližšími. Obřad zpest-
řilo milé vystoupení žáků z MŠ Malesice. 
Poté starosta obvodu přivítal občánky do 

našich řad a jim i rodičům popřál hodně 
zdraví, radostných okamžiků a dobré žití 
v našem obvodu. Nově narozené děti 
byly zapsány do pamětní knihy a rodiče 
si mimo slavnostního zážitku odnášeli 
i drobné dárky a květinu. 
 První letošní společné setkání jubi-
lantů obce se starostou a zástupci úřa-

du konalo 23. 5., jako obvykle v zasedací 
místnosti na Úřadu MO v Malesicích. Pro 
oslavence bylo opět připraveno malé 
pohoštění a drobný dárek. Za všeobecné 
pohody společně zavzpomínali na proži-
té roky, při kávě se zákuskem vzájemně 
vyslechli své životní příběhy a alespoň na 
chvíli se tak vrátili do mladých let.



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                                       

Výtah z podstatných částí usnesení za-
stupitelstva městské části: 

... ze dne 15. 1. 2018:

Zastupitelstvo odsouhlasilo územní studii 
Plzeň Malesice-lokalita U šlemu.

...ze dne 19. 3. 2018:

a) Zastupitelstvo odsouhlasilo přístavbu 
montované předzahrádky Malesického 
dvora.

b) Zastupitelstvo neodsouhlasilo žádost 
spol. Atelier SAL se směnou nově vzniklých 
pozemků s infrastrukturou lokality Za par-
kem za část pozemku p.č. 1625 města Plzně.

c) Zastupitelstvo odsouhlasilo spolupodí-
lení se ve výši 30 % výkupní ceny za část 
pozemku p.č. 1626 o velikosti cca 150 m2, 
potřebného pro stavbu cyklostezky Rad-
čice-Malesice, od p. Fr. Elhoty do majetku 
města. 

d) Zastupitelstvo odsouhlasilo dotace na 
krytí provozních výdajů spolků v roce 2018:
Myslivecký spolek Malesice ve výši 27 tis Kč,
Asociace TOM 20904 Skřítci ve výši 25 tis Kč,
Plzeň9, o.s. ve výši 75 tis Kč, TJ Sokol Malesi-
ce ve výši 90 tis Kč, Český svaz včelařů Měs-
to Touškov ve výši 3 tis Kč.

... ze dne 26. 4. 2018:

Zastupitelstvo odsouhlasilo územní studii 
Revitalizace Malesické návsi s doporučením 
prověřit možnost přesunu výstupní zastáv-
ky školního autobusu do Chotíkovské ul.

... ze dne 14. 5. 2018:

Zastupitelstvo odsouhlasilo vypsání ankety 
pro občany ve věci příp. rekonstrukce byto-
vého domu č.p. 40 v Malesicích.

Zprávy z jednání 
zastupitelstva obce

   Brzy bude zahájena výstavba stezky pro 
pěší a cyklisty Malesice-Radčice. Rovinatá 
trasa tohoto chodníku bude kopírovat pů-
vodní polní cestu spojující okraj Malesic 
s Dolním kyjovským lesem.
  Správa veřejného statku města Plzně, 
jako zadavatel prací, již stavbu vysoutěžila 
- s nejnižší nabídkou vyhrála fa. STRABAG 
a.s. Přesný termín počátku stavby zatím 
ještě určen není, předpoklad je ale v prů-
běhu letních prázdnin.
   Dalšími dvěma stavbami, resp. oprava-
mi chodníků, jsou chodníky v ul. U Potoka 
(místně nazývaného „V pachlu“) a v ul. Ke 
Mži. V prvém případě se jedná o výměnu a 
rozšíření této dnešní „stezky“ na pozemku, 

Opravit „Šuferain“ - ANO nebo NE?
obyvatele nebo jako startovací byty pro 
mladé. 
   Vzhledem ke hrozbě vzniku další uby-
tovny uprostřed obce se naše zastupitel-
stvo rozhodlo uskutečnění této nežádoucí 
možnosti zabránit a objekt byl nakonec 
svěřen do správy našeho obvodu, avšak 
s podmínkou, že jeho opravu provedeme 
na vlastní náklady do 5 let. Pokud ne, mů-
žeme o budovu opět přijít.  
   Po zaměření a provedených průzku-
mech stavu bylo rozhodnuto o nutnosti 
celkové rekonstrukce „Šuferainu“, včet-
ně napojení veškerých inženýrských sítí, 
na což je v současné době již připraven 
projekt. Uvedenou přestavbou by zde 
mohly vzniknout buď: a) 4 byty 1+KK 
a 2 byty 2+KK. Nebo dle potřeby obce 
by zde bylo možné zřídit místo jednoho 
až dvou bytů např. b) ordinaci lékaře, 
prodejnu, klubovnu pro místní spolky 
apod. Projekt počítá v případě potřeby 
i s možným dobudováním dalších 4 vět-
ších bytů 1. kategorie v podkroví. 
   Uvedená rekonstrukce objektu byla před-
běžně vyčíslena na částku cca 16,8 mil. Kč 
bez DPH (19,3 mil. Kč s DPH). Případné 
dobudování podkrovních bytů by přišlo 
na dalších cca 3,7 mil. Kč. Skutečná cena 
přestavby by měla být o něco nižší, vyšla 
by až z veřejné soutěže na dodavatele. Sa-
motná realizace je rozplánována postup-
ně ve třech samostatných etapách tak, 
aby nedošlo k nucenému vystěhování stá-
vajících nájemníků po dobu této stavby. 
   Zde se tedy dostáváme k předem avizo-
vanému dotazu na Váš názor, zda se do 
takovéhoto projektu pustit a prakticky 
(pokud se nepodaří získat nějakou dotaci) 
veškeré již naspořené prostředky našeho 
rozpočtu, ale i další finance, které se nám 
podaří uspořit v dalších několika letech, 
do projektu nainvestovat tak, aby nám 
uvedený objekt zůstal a abychom měli 
i do budoucna pro své občany v případě 
nutnosti připravené byty nejen pro případ 
nouze.                                                          -mc-

   Jak jsme psali již koncem loňského roku, 
je rekonstrukce obytného domu čp. 40, 
místně nazývaného „Šuferain“, v ulici Ke 
Kostelu v Malesicích delší dobu připravo-
vaným projektem našeho úřadu. Jedná se 
o původně farskou školu, vybudovanou 
již počátkem 18. století, která byla po vzni-
ku republiky kolem roku 1920 přestavěna 
na sociální byty. Tomuto účelu, se dá říci, 
slouží dodnes. 
   Od roku 2003 byla budova spravována 
městskou organizací. Budova a jednotlivé 
byty, bez zásadních investic, postupně do-
sluhovaly svému účelu a v současné době 
jsou obyvatelné a také obývané nájemní-
ky poslední 2 byty. 
   V roce 2016 byl záměrem města rozhod-
nuto o prodeji této nemovitosti, přičemž 
utržené finance z prodeje měly být pou-
žity na opravu obdobných domů a bytů, 
ovšem v jiných částech města. Tím by náš 
obvod přišel o jediný pozemek a objekt 
v centru obce vhodný k možnému zřízení 
vícero malometrážních nájemních bytů, 
vhodných například pro samotně žijící 

který se nám s městem po delších jedná-
ních podařilo v loňském roce vykoupit 
od původního vlastníka (Státní statek 

PŘIPRAVOVANÉ  STAVBY Jeneč v likvidaci). Jedná se o část chodní-
ku o délce jen asi 130 m délky, přesto ale 
chodníku v obci prakticky nejvíce využí-
vaného. Zde se nyní připravuje soutěž na 
dodavatele stavebních prací, se kterým 
bude následně dohodnut termín stavby. 
   Druhým chodníkem je prakticky obno-
va chodníku v části ulice Ke Mži, který zde 
také původně býval, ale vzhledem k po-
stupnému zvedání vozovky podél něho, 
zůstal do dnešních dnů již jen jeho ná-
znak.
   Poslední stavba již není dopravní, ale 
s dopravou je přesto spojená. Jedná se 
o výstavbu odvodnění komunikace Na 
Stráži s rekonstrukcí propustku na Vlkýš-
ské návsi. Zde je to o to náročnější, že se 
jedná prakticky o dvě stavby dvou růz-
ných investorů a pravděpodobně také 
dvou různých dodavatelů. Každopádně 
i tato akce, která způsobí omezení na jedi-
ném vjezdu do obce, by měla proběhnout 
hlavně v prázdninových měsících, tedy 
v době relativně menšího provozu.
   O všech začátcích uvedených staveb Vás 
budeme předem informovat.             -mc-

DOTAZOVACÍ KUPON
k rekonstrukci domu č.p. 40, ul. Ke Kostelu

Číslo popisné    ..........................     ...........................
                                   Malesice           Dolní Vlkýš

Počet dospělých osob 
v domácnosti celkem ............................................

Z toho PRO rekonstrukci......................................

Z toho PROTI rekonstrukci..................................

(Vyplněný kupon vraťte prosím do poštovní 
schránky na Úřadě MO Malesice nebo přímo 
na ÚMO Plzeň 9 do 10. 7. 2018. Váš názor nás 
velmi zajímá. Děkujeme.) 


