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Vážení občané Malesic a Dolního Vlkýše, 
     obracím se k Vám zase přibližně po čtvrt 
roce, abych Vás seznámil s posledními no-
vinkami a akcemi, které se v našich obcích 
uskutečnily nebo právě probíhají. 
     Rovněž se na Vás obracím naposledy 
ze své nynější funkce starosty a člena sou-
časného zastupitelstva městského obvo-
du Plzeň 9. Počátkem příštího měsíce, ve 
dnech 5.-6. října, se uskuteční komu-
nální volby, tj. volby do zastupitelstva 
naší městské části a do Zastupitelstva 
města Plzně. 
     Do 2. října se ve Vašich poštovních 
schránkách objeví hlasovací lístky. V jed-
né velké obálce tak najdete hlasovací líst-
ky pro volby do obou zmíněných zastu-
pitelstev. Bude tam též informační leták, 
ve kterém bude popsán návod, jak s lístky 
zacházet, aby Vaše volba byla platná. 
    Těmito volbami tedy skončí čtyřleté ob-
dobí, které si odvažuji nazvat úspěšným. 
Na jiném místě Devítky ještě zmíním pár 
věcí, jejichž realizace mi udělala velkou 
radost, a které slova o úspěšnosti potvr-
zují.
     To, co však chci především udělat, je 
poděkovat těm, kteří svou prací a pomo-
cí přispěli k tomu, aby se podstatná část 
úkolů ve prospěch občanů našeho ob-
vodu podařila zrealizovat, nebo alespoň 
posunout o krok dále k jejich následné 
realizaci.
    Poděkování patří také zastupitelům, 
zaměstnancům úřadu, členům všech zá-
jmových spolků, dobrovolným hasičům, 
ale především Vám všem, našim obča-
nům. Ať už jste byli nějak nápomocni 
a fandili nám, nebo jste byli mezi kritizu-
jícími. Obojí je totiž potřebné. Podpora 
a pomoc pomůže, kritika naopak přinutí 
k zamyšlení, nebo zvýšenému úsilí, které 
je v daném směru zapotřebí ještě učinit.
    Na závěr mi tedy dovolte popřát Vám, 
milí spoluobčané, jen to dobré a u komu-
nálních voleb potom správné rozhodnutí 
k výběru těch, o nichž si myslíte, že Vás 
budou dobře zastupovat a rozhodovat 
s rozumem a odpovědností v období ná-
sledujícím.           

 Miroslav Cudlman, 
starosta MO Plzeň 9-Malesice 

DEVITKA

Stezka pro chodce a cyklisty
Radčice-Malesice
   Se stavbou se začalo hned počátkem 
letních prázdnin. V době, kdy tento člá-
nek čtete, bude již s největší pravděpo-
dobností dokončena.
   Více než kilometrová délka  stezky (cca 
1,1 km) samozřejmě znamenala velké 
převozy materiálu. Podařilo se však se 
stavbaři dohodnout, aby se téměř veš-
kerá doprava uskutečnila po polních ces-
tách, takže stavební vozidla v obci prak-
ticky nebyla vidět. 
   Již v průběhu stavby byla stezka lidmi 
hojně využívaná, což sice občas půso-
bilo provozní potíže, ale je vidět, že úsilí 
a investice vynaložené na její vznik byly 
správné.  

Odvodnění ulic Na Stráži 
a propustku na Vlkýšské návsi
   Také stavba kanalizace byla zaháje-
na na začátku prázdnin. I tahle akce by 
nyní měla být dokončena. Realizaci však 
pozdržely neočekávané problémy s ne-
správně uloženým vedením sítí někte-
rými organizacemi a chybné informace, 

které před plánovanou stavbou projek-
tant i stavebník od správců těchto spo-
lečností dostali.  
   Bonusem pro obyvatele ale v případě 
této stavby bylo dokončení pokládky 
nového povrchu celé silnice III/18052 do 
centra obce. S tím by tedy mělo končit 
dlouhé trápení místních občanů, jezdí-
cích odsud denně po této „děravé“ silnici 
za svými povinnostmi.

Opravy chodníků v centru 
Malesic
   Další dvě stavby, o kterých jsem infor-
moval v posledním čísle, jsou již vysou-
těžené, ale vzhledem k současné situaci 
všech stavebních firem bojujících s ne-
dostatkem pracovníků a přetlakem za-
kázek, se termín jejich realizace, bohužel, 
posouvá do podzimních měsíců (říjen, 
listopad) tohoto roku. Opravu chodníku 
v ul. Ke Mži bude provádět spol. SILBA 
s.r.o., chodník v ul. U Potoka bude opra-
vovat spol. DYBS Plzeň s.r.o. pod dozorem 
investora obou staveb, kterým je společ-
nost SVS města Plzně. Každopádně do 
konce roku by měly být obě stavby také 
dokončeny.                      Miroslav Cudlman

Letní stavební práce v našich obcích 

   Chtěl bych Vás seznámit s výsledky an-
kety, kterou jsme opět po nějaké době 
uspořádali, abychom Vás jednak podrob-
něji seznámili s přípravou další z větších 
a důležitějších akcí, jednak abychom zna-
li i Váš názor. Jak jsme uváděli v předcho-
zím čísle, jedná se o rekonstrukci byto-
vého domu čp. 40 v ul. Ke Kostelu, který 
je v současné době v neutěšeném stavu, 
ale kde by v budoucnu mohly vzniknout 
menší nájemní byty, o jejichž nedostatku 
obecně se v poslední době dozvídáme 

ze všech stran. Jedna z variant přestav-
by počítá i případně se vznikem lékařské 
ordinace.

   V anketě jsme obdrželi celkem 89 od-
povědí. Z toho většina (cca 75 %) byla 
PRO zahájení této rekonstrukce. Těchto 
89 občanů však představuje, bohužel, 
jen malý vzorek (cca 15 %) z téměř šesti 
set obyvatel našich obcí,  jejichž většiny 
názor ovšem neznáme. O tom, zda tedy 
s touto stavbou začít či ne, bude muset 

rozhodnout nové zastupitelstvo našeho 
obvodu, které teprve vzejde z letošních 
voleb. 

   Doufám, že to bude rozhodnutí správ-
né a příznivé pro většinu z Vás, i když jste 
nám tentokrát třeba svůj názor nepředali.

-mc-

VÝSLEDKY ANKETY



   Milí sousedé z Malesic a Dolní Vlkýše, 
právě čtete „zvláštní“ vydání zpravoda-
je ÚMO Plzeň 9, v němž je bilancováno 
uplynulé čtyřleté volební období. My 
jsme po celou uvedenou dobu seděli 
v obvodním zastupitelstvu v „opozici“ 
a až na pár čestných výjimek jsme v dů-
ležitých rozhodnutích byli vždy přehlaso-
váni v poměru 5:4. 
   Nechceme vedení naší radnice paušál-
ně kritizovat a tvrdit, že se mu nic nepo-
vedlo, ale jsme přesvědčeni, že rozvoj 
Malesic i Vlkýše se mohl a do budoucna 
může ubírat daleko rychlejším tempem. 
Vadí nám především nekoncepčnost 
a neexistence plánu rozvoje obvodu, 
kdy se v uplynulých letech v podstatě 
jen dotáhly do konce již velmi dlouho 
připravované projekty hasičárny, chod-
níku v Chotíkovské ulici a cyklostezky, 
ale žádné nové projekty vedení obvodu 
nepřipravilo. Jedinou výjimkou je pro-
jekt rekonstrukce zchátralého obecního 
domu „Šuferajn“, s nímž však zásadně 
nesouhlasíme. Respektive souhlasíme 
s rekonstrukcí jako takovou, ale nesou-
hlasíme se schváleným způsobem jejího 
financování výhradně z rozpočtu našeho 
obvodu, který by to na dlouhá léta vý-
znamně omezilo. Toto rozhodnutí chce-
me do budoucna revokovat a dosáhnout 
toho, aby budouvu zrekonstruovalo na 
své náklady Město Plzeň a hledalo pro to 
dotační zdroje, nebo aby byl projekt pře-
dán soukromému investorovi třeba na 
stavbu domu pro seniory, přičemž město 
(obvod) by si nad jeho realizací ponecha-
lo kontrolu.
   Za klíčovou věc pro rozvoj Malesic a Vl-
kýše považujeme vodovod a kanalizaci. 
Jde pochopitelně v první řadě o riziko 

„Rozvoj“ Malesic a Vlkýše 
pohledem opozičních zastupitelů

v podobě ohrožení místních zdrojů vody 
a také o blížící se zpřísnění pravidel pro 
vývoz splašků. Bez realizace sítí ale nelze 
ani obnovovat veřejná prostranství a po-
vrchy ulic. Vadí nám, že jsme promarnili 
další čtyři roky, během kterých se vedení 
našeho obvodu nepodařilo přesvědčit 
lidi ve vedení Města Plzně o potřebě vy-
naložit na tyto investice potřebné peníze 
a přípravu staveb urychlit. V Plzni se při-
tom dál investují stovky milionů do pro-
jektů, které jsou pro život zbytné. Stále 
přitom platí závazek Města Plzně z doby 
připojení Malesic k Plzni před 16 lety, že 
město se postará o srovnání našich ži-
votních podmínek na úroveň ostatních 
obvodů. Ale realita je jiná. Bohužel mu-
síme konstatovat, že z našeho pohledu 
v tomto směru uplynulé čtyři roky nefun-
govala „politická“ spolupráce a Malesice 
nedokázaly získat potřebný efekt z toho, 
že na naší radnici „vládla“ strana KDU-ČSL 
a stejná strana byla i součástí koalice na 
magistrátu.
   Chceme dosáhnout změny ve vedení 
našeho obvodu. Ve výše uvedených klíčo-
vých investičních věcech udělat konečně 
krok kupředu. Jde nám ale i o „maličkos-
ti“ - aby vedení našeho obvodu s občany 
lépe komunikovalo, bylo vstřícnější, da-
leko aktivnější v pořádání společenských 
akcí, více podporovalo zájmové spolky 
a celkově dbalo na to, aby v Malesicích 
a Vlkýši vládla mezi lidmi lepší nálada 
a dobře se nám zde žilo.

Opoziční zastupitelé
Bc. ALEŠ TOLAR
Mgr. JIŘÍ VAŇOUREK
PETR POSPÍŠIL
JAROSLAV SVOBODA

Občanský spolek 
Plzeň9 z.s.
   Občanský spolek Plzeň9 z.s. i letos plnil 
své hlavní cíle: podpora komunitního 
života v obvodu, provozování sportu, 
pořádání dětských, rodinných a kultur-
ně-společenských akcí. Sportovní klu-
by volejbalu, nohejbalu, stolního tenisu 
a futsalu i nadále pokračují ve své pra-
videlné činnosti. Po prázdninách opět 
začalo cvičení pro ženy, koná se každý 
čtvrtek od 19:00 v sále MD, zveme tím-
to všechny ženy a dívky, aby se k nám 
přidaly, cvičení je určeno široké veřej-
nosti. Kroužky angličtiny od září také 
pokračují. Spolek letos uspořádal již 
osmý ročník maškarního plesu pro děti 
a opět bylo plno. V březnu roztančila sál 
MD také 1. malesická retrodiskotéka, na 
kterou přišlo více než 160 lidí. Společně 
s hasiči spolek organizoval stavění máj-
ky v hasičárně a na konci května jsme se 
sešli v Malesickém dvoře na Den souse-
dů, kde proběhla společná sousedská 
večeře a divadelní představení pro děti. 
Věříme, že tato akce, jejímž cílem je 
utužovat vztahy mezi sousedy v daném 
obvodu, najde tradici podobně jako na 
desítkách míst po celé Plzni také u nás 
v Malesicích. V neděli 16. září se ko-
nalo již sedmé Jarmarčení, malí i velcí 
vyráběli, tvořili a dobře se bavili a na 
Malesické návsi to celý den žilo. V říjnu 
spolek chystá opět drakiádu, v listopa-
du lampionový průvod. 17. listopadu je 
naplánována 2. malesická retrodiskoté-
ka, v sobotu 1. prosince adventní vyrá-
bění pro děti i dospělé a v lednu společ-
ný novoroční výšlap. Sledujte plakáty 
a stránky https://www.facebook.com/
plzen9/.  Miroslava Michálková, kontakt 
plzen9@email.cz

 Letošní slunné prázdniny si malesičtí 
tomíci náramně užili. Společně všichni 
strávili týden na stanovém táboře v Tře-
mešném pod Přimdou, kde spolu s India-
na Jonesem nalezli chrám s kouzelným 
lektvarem. Pak se starší členové oddílu 
vydali na týdenní putování po Českém 
lese, tzv. Posvejch 2018, ze kterého mají 
všichni spousty zážitků. Spaní pod „širá-
kem“, vaření na vařičích, propocená trič-
ka, koupání v lesních rybníčcích, tajemná 
atmosféra zaniklých vsí, návštěva tábořišť 
jiných oddílů a spousta smíchu utužila 
oddílová přátelství a už plánujeme, kde 
to prozkoumáme příští rok.
 Od poloviny září už naše činnost běží 
zase naplno. Rádi přivítáme nové členy 
na některé z našich úterních schůzek 
nebo sobotních výletů.

 TOM Skřítci 

TÁBOROVÉ LÉTO



TJ Sokol nadále provozuje dva oddíly - 
fotbalový a turistický.

Turistický oddíl pořádá ročně několik ze-
jména pěších turistických akcí.

   Fotbalový oddíl mužů v průběhu tohoto 
období zlepšil svoji výkonnost a hráčům 
se podařili postupně postoupit z městské 
soutěže přes městský přebor až do I.B tří-
dy, tedy krajské soutěže, kterou hraje již 
třetí sezonu. V průběhu posledních dvou 
let jsme založili též B mužstvo mužů, 
které hraje městskou soutěž a kde hrají 
jednak hráči, kteří mohou dorůst kvalitou 
do A mužstva mužů a také starší fotbalis-
té, kteří by již na kvalitu krajské soutěže 
neměli, ale stále mají potřebu sportování 
a radosti ze hry.
   Bohužel nám chybí již posledních více 
než 15 let mládežnické oddíly - žáci a do-
rost. Učinili jsme pokus založit a nechat 
hrát alespoň přípravku, bohužel se nám 
nesešlo potřebné množství dětí pro při-

Stručné zhodnocení posledního čtyřletého období 
a spolupráce TJ Sokol Malesice a ÚMO 9 možno areál provozovat. Pomáhají nám 

také sponzorské dary členů a dalších 
právnických osob, které 
se podařilo získat.
   V areálu Sokola jsme celé 
období umožňovali setká-
vání dětí z TOM Skřítek, 
kteří měli k dispozici jed-
nu z méně využívaných 
prostor v sociálním záze-
mí areálu i vlastní hřiště.
   Areál dáváme k dispo-
zici také pro akce ÚMO 9, 
např. každoroční oslavy 
Dětského dne, při kterých 
naši členové aktivně po-
máhali s jejich zabezpe-

čením. Rovněž tak nedávné 777. výročí 
obce jsme slavili na tomto hřišti.
   Těšíme se na spolupráci i s novým zastu-
pitelstvem ÚMO 9 a pevně věříme v další 
pokračování určitě oboustranně prospěš-
né spolupráce a vzájemné pomoci.
                     Za TJ Sokol Malesice z.s.
    František Otýs, předseda VV TJ

hlášení do soutěže. To bude výzva pro 
vedení Sokola a případně i nové zastupi-
telstvo městské části v dalším období.
   K provozu a údržbě areálu TJ Sokol 
výrazně přispívají každoroční dotace 
ÚMO 9 a sportovní komise magistrátu 
města, za které znovu děkujeme a které 
jsou využity na údržbu a provoz areálu 
TJ. Bez nich by ani v budoucnosti nebylo 

Milí spoluobčané Malesic 
a Dolního Vlkýše, milí sousedé,
   po celé volební období jsme se snaži-
li, aby do Malesic nedoléhala „velká po-
litika“, a tak byla DEVÍTKA zpravodajem, 
který přinášel věcné informace pro naše 
sousedy a spoluobčany.
   „Opoziční zastupitelé“ navrhli, aby v po-
sledním čísle před volbami „politika“ byla, 
a tak si dnes můžete, kromě věcných in-
formací, přečíst i něco z „politické kuchy-
ně“, tedy to, co patří spíše do volebních 
materiálů jednotlivých stran a hnutí. 
   Vzhledem k politizaci věcných témat 
z pohledu „opozice“, stojí za zmínku, proč 
byla uspořádána anketa, týkající se re-
konstrukce obecního bytového domu č. 
p. 40 v ulici Ke Kostelu. To, v jakém stavu 
jej město v roce 2003 přebíralo, a nadále 
do něj nic zásadního neinvestovalo, jsme 
popisovali již v předchozích číslech toho-
to zpravodaje. Stejně tak i nebezpečí, kte-
ré by mohlo Malesice potkat v případě, 
že nezačneme jako obvodní zastupitel-
stvo s tímto objektem pracovat. Bytové 
domy jsou městem prodávány v soutěži, 
kde jediným kritériem je cena. Dům by 
mohl koupit kdokoliv, a město ani obvod 
nemají ze zákona žádný nástroj jak zabrá-
nit tomu, aby zde vznikla např. ubytovna. 
I proto jsme se snažili, aby objekt zůstal 
v majetku města a toto nám jej svěřilo do 
naší správy. V letech 2010 - 2018 neexis-
tovaly žádné dotace na budování bytů 
a nejsou vypsány ani na rok 2019. Pokud 
dojde ke shodě, je po volbách nutné na 
základě zhotovené projektové doku-
mentace získat stavební povolení a poté 

znovu jednat o financování rekonstrukce 
s nově zvolenou Radou města Plzně.
   Jako občané Malesic a Dolního Vlkýše 
víme, že klíčové je vybudování kanali-
zace a následně i vodovodu.  Bohužel – 
na rozdíl od obce Lhota (dnes MO Plzeň 
10) – nebylo v roce 2002 vedením obce 
Malesice zakotveno budování kanali-
zace a vodovodu do odstavce 2, čl. 11 
smlouvy s městem Plzeň z 27. 11. 2002. 
Vzhledem k tomu, že obec Lhota v teh-
dejší době měla již pro výstavbu kanali-
zace platné územní rozhodnutí, podařilo 
se tehdejším zastupitelům této obce pro 
své občany vyjednat lepší podmínky - viz 
čl. 11 smlouvy:  „2. Město Plzeň prohlašu-
je, že (…) zajistí realisaci odkanalizování 
obvodu Plzeň 10 - Lhota podle vydané-
ho územního rozhodnutí a pokračování 
v druhé etapě výstavby vodovodu.“
   Přesto ani Lhota kanalizaci dosud nemá. 
Město Plzeň zatím buduje kanalizační 
sběrače jen tam, kde může splnit pod-
mínky pro zisk dotace. Takto bylo možné 
vybudovat pouze Úslavský kanalizační 
sběrač pro Božkov, kde bylo možné díky 
počtu obyvatel tuto dotaci získat. Úze-
mí – kde je tradiční vesnická zástavba či 
rodinné domy – Koterov, Valcha, Lhota, 
Malesice ani Dolní Vlkýš – bohužel nespl-
ňují podmínky pro dotace z EU tedy tzv. 
ekvivalentní počet obyvatel ve vztahu 
k nákladům na vybudování kanalizace. 
Přesto se nám podařilo prosadit, aby Od-
bor investic magistrátu dál pracoval na 
projektech, jak pro územní a stavební po-
volení, tak pro provádění stavby. Součas-
ně se podařilo prosadit rozšíření těchto 

prací i na projektovou dokumentaci pro 
tzv. II. etapu těchto sítí v místech, kde pů-
vodně plánovány nebyly.  Jejich následná 
realizace v dalším období bude záviset na 
možnostech rozpočtu města a rozpočtu 
Vodárny Plzeň, příp. na dotačních titu-
lech, pokud se změní jejich pravidla. 
   Z toho důvodu jsme realizovali zejmé-
na to, co je v možnostech obvodu. Před 
dvěma roky se tak podařilo ve spoluprá-
ci s náměstkem primátora pro dopravu 
zavést od září 2016 školní autobus do 
Dolního Vlkýše, v minulém roce potom 
upravit lesní cestu v Kyjovském lese jako 
přípravu části trasy navazující na námi 
připravovanou cyklostezku spojující Ma-
lesice s Radčicemi a v letošním roce získat 
finanční prostředky na její realizaci. 
   Za velice důležitou věc také považuje-
me, že se nám v minulém roce ve spolu-
práci s magistrátem povedlo získat státní 
dotaci a opravit objekt hasičské zbrojnice 
na důstojné zázemí místní jednotky dob-
rovolných hasičů.  
   Myslíme, že se nám podařilo vybudo-
vat věci opravdu důležité a potřebné 
pro další rozvoj našeho obvodu. Žijeme 
tu s Vámi, potkáváme se, často mluvíme 
s mnohými z Vás. Každý si tak můžete 
udělat obrázek o tom, co pravda je, co 
naopak není, jaké jsou reálné možnosti 
a co jsou jen vzdušné zámky.
                                    
                                    
                                    Ing. Miroslav Cudlman  
  Monika Holá
                                    PhDr. Marie Hálová                                                                      
                                    Martin Hoblík
                                    Ing. Martin Chochola

Naše práce pro občany Malesic a Dolního Vlkýše 



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                                       

   Kdo by si pomyslel, když se připravoval 
první roční této oblíbené letní akce i mezi 
obyvateli Malesic, že její 18. ročník se po-
daří zorganizovat na neuvěřitelné datum 
18. 8. 2018 !!! Křimickým rybářům se to 
povedlo, stejně jako vlastně celá letošní 
akce. Ještě než všech 12 bizardních pla-
videl vyrazilo od jezu v Malesicích, při-
pravila obveselení pro všechny přítomné 

   V průběhu tohoto 
měsíce se na udr-
žované ploše u ví-
ceúčelové nádrže 
koupaliště v Ma-
lesicích podařilo 
pracovníkům společnosti JOSLA Fit-
park smontovat a zabudovat sestavu 
fitness hřiště. Přípravu akce  ztěžovaly 
obtíže spojené zejména s povolením 
výstavby a její přípravou. V případě 
povolení výstavby se jednalo přede-
vším o splnění podmínek v souvislos-
ti s výstavbou v povodňové zóně, ve 
které se právě tento pozemek nachází. 
   Byly zde zabudovány čtyři prvky 
(orbitrek, zdvihací bench zařízení, 
brusle a double lavice), určené pře-
vážně k protažení a procvičování svalů 
a úponů hlavně dospělých osob. Děti 
zde mohou také cvičit, ale pod dohle-
dem dospělých.
   Výstavbu tohoto fitness hřiště finan-
covalo město Plzeň prostřednictvím 
své organizace SVSmP, kterému je nut-
no i v tomto případě zvlášť poděkovat 
obdobně jako u výstavby na jiném 
místě zmiňované cyklostezky. 
   Obdobné hřiště bychom rádi zbu-
dovali i v Dolním Vlkýši, je nutno jen 
vytypovat a všemi odbory odsouhlasit 
klidný a snadno dostupný pozemek, 
nejlépe v majetku města.
   Doufám v hojné využívání tohoto 
cvičebního náčiní a všem cvičícím pře-
ji především bezúrazové posilování 
jejich tělesných schránek, aby „zlí jazy-
kové“ nepokyvovali hlavami a neříkali 
„sportem k trvalé invaliditě“ :).       -mc-

18. NECKYÁDA

NOVÉ CVIČEBNÍ 
PRVKY, 
aneb ve zdravém těle...

Ohlédnutí za našimi úspěšnými projekty 
v letech 2014-2018: 

účastníky i diváky posádka malesického 
„Country“ plavidla v podobě tanečního 
vystoupení s nafukovacími pannami. Ani 
v konečném pořadí, vyhlašovaném tra-
dičně v následném zábavném odpoledni 
v areálu V Roští, se toto plavidlo a jeho 
účastníci neztratili a skončili na krásném 
stříbrném stupínku. „V Roští“ pak proběhl 
i večer s dobrou zábavou a hudbou.
   Pravděpodobně se tak již nyní všichni 
těší na 19. pokračování této tradiční akce.

ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE:
Výtah z podstatných částí usnesení 
zastupitelstva městské části ze dne 
25. 6. 2018:
Zastupitelstvo odsouhlasilo dotaci 
Římskokatolické farnosti na rekon-
strukci elektroinstalace v kostele Sv. 
Jiří v Malesicích ve výši 20.000,-Kč.

1. Doplnění prvků dětského hřiště v Dolním Vlkýši – listopad 2014 
2. Výsadba nové aleje ovocných stromů podél cesty „k jámám“ – listopad 2014 
3. Oprava a posun nástupní zastávky MHD na Malesické návsi – prosinec 2014
4.  Výsadba ovocného stromořadí podél polní cesty k Vochovu  – duben 2015
5. Oprava silnice III/18050 na Radčice – květen 2015  
6. Oprava silnice III/18050 na Město Touškov – srpen 2015
7. Obnova a zpevnění polní cesty Ke Sv. Josefu („k lavičce“) – srpen 2015
8. Výstavba zpevněné plochy skládky bioodpadu – září 2015
9. Obnova povrchu silnice III/18052 do v Dolního Vlkýše (I.etapa) – listopad 2015
10. Oprava obvodových zdí hřbitova v Malesicích – prosinec 2015
11. Úprava Vlkýšské návsi pro točnu autobusů a počátek provozu – září 2016
12. Výstavba odstavné plochy a příjezdové cesty k bioskládce – říjen 2016
13. Revitalizace „třešňovky“, výsadba 45 nových stromů – březen 2017
14. Rozšíření kamerového systému v Malesicích – červenec 2017
15. Stavební povolení pro výstavbu kanalizace a ČOV (I. etapa)  - srpen 2017
16. Nové posilovací a cvičební prvky u multifunkčního hřiště – srpen 2017
17. Zřízení pamětního kříže na poutním místě u Sv. Josefa – listopad 2017
18. Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Malesicích – prosinec 2017
19. Dokončení projektu Odpočinkové místo u řeky Mže  – květen 2018
20. Výstavba chodníku a zvýšené křižovatky v ul. Ke Kostelu – červen 2018
21. Výstavba chodníku, odvodnění a veřejného osvětlení v Chotíkovské ulici 
       – srpen 2018
22. Dokončení obnovy povrchu silnice III/18052 do Dolního Vlkýše – srpen 2018 
23. Výstavba cyklostezky Radčice-Malesice – září 2018
24. Výstavba dešťové kanalizace ul. Na Stráži a propustku na Vlkýšské návsi 
      – září 2018
   Pokračuje příprava staveb, jejichž absence nás všechny zejména tíží (vodovodu 
a splaškové kanalizace), které byly dlouho pozastaveny z důvodů nutnosti předcho-
zího dokončení pozemkových úprav. Začaly však již také práce na dokumentacích II. 
etap těchto sítí tak, aby bylo možno v novém volebním období je dokončit a začít 
s jejich společnou výstavbou.


