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Dárek k Vánocům všem občanům Městského obvodu Plzeň 9 – Malesice

100 Kč na vánočního kapra100 Kč na vánočního kapra
Vystřihněte si tuto poukázku a přijďte si ji nechat vyplnit a potvrdit (orazítkovat) v kterýkoliv úřední den na úřad 
MO Plzeň 9. Následně ji předložte při nákupu vánočního kapra u rybářů MO ČRS Křimice na prodejním místě u restaura-
ce „Roští“ v Plzni-Křimicích ve dnech 20., 21. nebo 22. prosince. Z ceny kapra Vám na základě poukázky bude automaticky 
odečtena hodnota 100 Kč. Poukázka je platná pouze s razítkem ÚMO Plzeň 9. 

Při nákupu jedné ryby lze uplatnit vždy nejvýše jednu poukázku!

Číslo poukázky: …………………………………………………

Vaše ulice:………………………..........................

Vaše č.p./č.o.: …………………………......

…………………………………………………………
ÚMO Plzeň 9 (razítko)

V pátek 2. listopadu 2018 se na ustavujícím zase-

dání sešlo nové zastupitelstvo MO Plzeň 9 vzešlé 

z letošních komunálních voleb a zvolilo nové vede-

ní obvodu.

Starostou se stal Bc. Aleš Tolar a místostarostou Mgr. 

Jiří Vaňourek, kteří po osmi letech ve funkcích vystří-

dali Ing. Miroslava Cudlmana a Moniku Holou.

Ve svých diskusních příspěvcích před volbou oba 

nově zvolení zdůraznili, že v nadcházejícím období je 

pro ně prvořadé vést jednání s vedením města Plzně 

vedoucí k urychlení výstavby vodovou a kanalizace, 

zvýšit bezpečnost v našem obvodu, usilovat o zklid-

nění zejména tranzitní dopravy a posilovat komunitní 

život v obvodu podporou spolků a pořádáním většího 

počtu společenských akcí pro veřejnost.  

Zastupitelé ustavili ze zákona povinný fi nanční a kon-

trolní výbor, navíc i osadní výbor pro Dolní Vlkýš a no-

vě zřídili i výbor občanský, jehož úkolem bude koor-

dinovat činnost všech zájmových spolků a pořádat 

společné akce.

V době po ustavujícím zastupitelstvu se ing. Slavomír 

Tomčák z důvodu střetu zájmu se svým zaměstnáním 

rozhodl rezignovat na post zastupitele a tím pádem i 

na post předsedy kontrolního výboru a v obou funkcích 

ho dle volebního výsledku nahradil první náhradník z 

kandidátky hnutí ANO 2011 Vladimír Vildman.

Nově zvolení zastupitelé

PRO Malesice a Dolní Vlkýš – Bc. Aleš Tolar (187 hla-

sů), Mgr. Jiří Vaňourek (181), Lenka Panýrková (180), Pe-

tr Pospíšil (175), Jaroslav Svoboda (187).

KDU-ČSL – Ing. Miroslav Cudlman (129 hlasů), Monika 

Holá (137), Zdenek Hejsek (114).

ANO 2011 – Ing. Slavomír Tomčák (48 hlasů) – místo 

něho náhradník Vladimír Vildman (44 hlasy)

Výbory zastupitelstva

Finanční – předseda Petr Pospíšil, členové Jaroslav Svo-

boda, Zdenek Hejsek

Kontrolní – předseda ing. Slavomír Tomčák (nahrazen 

Vladimírem Vildmanem), členové ing. Miroslav Cudlman, 

ing. Martin Chochola.

Občanský – předsedkyně Lenka Panýrková, členo-

vé ing. Miroslava Michálková,  Martin Elhota, František 

Otýs, Věra Pajerová.

Osadní výbor Dolní Vlkýš – předseda Pavel Kletečka, 

členové Bc. Gabriela Gebertová, Libor Čáslava.

Nové vedení našeho obvodu
  Výsledky voleb do zastupitelstva MO Plzeň 9 - Malesice

  PRO Malesice a Dolní Vlkýš  48,5 %  (1596 hlasů)   5 mandátů
  KDU-ČSL   33,1 %  (1089 hlasů)  3 mandáty
  ANO 2011   10,3 %    (340 hlasů)  1 mandát
  SNK pro Malesice a Dolní Vlkýš   8,1 %    (266 hlasů)  0 mandátů

Upozornění

Ve dnech 27. až 31. prosince bude z důvodu čer-
pání dovolené úřad MO Plzeň 9 UZAVŘEN.

Vážení občané,
obracím se na Vás zhruba měsíc po nástupu 

do funkce poprvé touto cestou coby starosta 
našeho obvodu. Prostřednictvím zpravodaje 
Devítka Vám chci i nadále sdělovat nejdůleži-
tější informace o dění v Malesicích a v Dolním 
Vlkýši. Protože jsem z Vaší strany zaznamenal, 
že chcete mít z radnice zpráv více, rozhodl 
jsem se vydávat Devítku častěji (5x ročně) a ve 
větším čtyřstránkovém rozsahu. Zároveň jsem 
zvýšil četnost zpráv publikovaných na webových 
stránkách a založil rovněž facebookový profi l 
našeho obvodu. Věřím, že všemi uvedenými způ-
soby Vám budu moci sdělovat informace nejen 
o kulturních a společenských akcích, které se 
budou u nás dít, ale hlavně o investicích, jež 
povedou ke zvelebení našeho okolí.

V době, která zbývá do konce roku, se s Vámi 
velmi rád uvidím, přijmete-li pozvání na někte-
rou z předvánočních akcí (viz strana 3). Pokud 
na osobní setkání nedojde, dovolte mi již nyní 
jménem svým, ale i všech zaměstnanců ÚMO 
Plzeň 9 a zastupitelů popřát Vám klidné prožití 
vánočních a novoročních svátků. A aby nezů-
stalo jen u slov, tak jako malý dárek jsme ve 
spolupráci s křimickými rybáři pro Vás přichys-
tali poukázku na kapra. Využijte ji a nechte si u 
štědrovečerní tabule chutnat. 

Aleš Tolar, starosta MO Plzeň 9
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Zhruba 150 lidí si přišlo v sobotu 17. listopadu večer zatančit na 2.retrodiskotéku do Malesického 

Dvora. Hity uplynulých let v režii legendárního diskžokeje Luďka Jaroše zněly sálem až do druhé hodi-

ny ranní. Místní ženy a dívky, které chodí na čtvrteční cvičení, si připravily překvapení a předvedly se-

stavu Poupata, populární spartakiádní skladbu Michala Davida z roku 1985. Oproti březnové diskoté-

ce přišlo mnohem více návštěvníků ve slušivých retrooblečcích, což přispělo ke skvělé atmosféře celé 

akce. Díky Luďku, díky Věro Vaňourková za Poupata, díky členům SDH, Aleši Tolarovi, Lence Panýr-

kové a personálu MD za pomoc s přípravou sálu a organizací akce. Věřím, že si na retrohity opět za-

tančíme koncem zimy.                 Za spolek Plzeň9 z.s. Miroslava Michálková

Retrodiskotéka se vydařila

Akce v Malesicích objektivem

Vánoční vyrábění

Zasedačka na úřadě městského obvodu voně-
la ve středu 21. listopadu až do večera svařá-
kem, stoly se prohýbaly pod dobrotami a každý 
z účastníků si odnášel buď adventní věnec, per-
níčky nebo jiný symbol blížících se Vánoc. Dě-
kujeme Českému červenému kříži za zorgani-
zování akce! (alt)
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Foukalo! 
A krásně to létalo. 

Kdo ještě dopoledne 
14. října váhal a přesto po 
obědě přišel, nelitoval. Kolem 
druhé opravdu začalo mírně foukat 
a ve tři už foukalo tak akorát, že draci 
drželi na obloze až do pozdního odpoled-
ne. Poté zahřátí u ohýnku, špekáčky, brambory a opečená jablíčka. 
Parádní odpoledne a rozcházeli jsme se opět až kolem šesté. Ten-
to rok v tričkách s krátkým rukávem. Parádní den. Snad se nám to 
podaří dobře naplánovat i napřesrok.  (mm) 

Letošní lampionový průvod, tentokrát s 
dlabáním dýní, se vydařil. Velcí i malí dla-
bali dýně pilkami, noži, lžícemi i vrtačkou. 
Přišla se podívat i část Addamsovy rodiny, 
duchové, čarodějnice, kostlivci a jiná stra-
šidla. Děkujeme hospůdce Pod Farou za 
pomocné ruce a poskytnuté zázemí, Mar-
tinovi Elhotovi za darované dýně a nové-
mu starostovi Alešovi Tolarovi za věnova-
né buřty a svařák od ÚMO 9.   (mm) 

Drakiáda 

Lampionový 
průvod 

a Dýňování

Ve středu 28.listopadu se v zasedací místnosti úřadu konala 
zvlášť milá akce - setkání vedení obvodu s místními nejstarší-
mi obyvateli a seniory, kteří v letošním druhém pololetí osla-
vili kulaté nebo půlkulaté životní jubileum. Každý dostal ma-
lou pozornost, dámy kytičku, vládla příjemná atmosféra. Osla-
venci i nad stránkami obecní kroniky a u dobových snímků za-
vzpomínali na mládí v Malesicích. (alt)



        

Za výraznou podporu děkujeme hlavnímu partnerovi:

TRIO-D – profesionální 
služby v oboru 
agrochemikálie a osiv

EQUIfarm – provozovatel 
Malesického Dvora, dodavatel 
cateringu a závodního stravování
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Městský obvod Plzeň 9 – Malesice a partneři

Vás zvou na

VÁNOČNÍ KONCERT
při rozsvícení stromečku. 

Vystoupí

SVĚTLANA NÁLEPKOVÁSVĚTLANA NÁLEPKOVÁ 
a děti z MŠ Malesice, pěveckého kroužku ZŠ Chotíkov

a žongléři VELETOČ

NEDĚLE  9. prosince 2018, 17.00 hodin
Malesický Dvůr – venkovní prostranství  (při krajní nepřízni počasí vnitřní sál)

Vánoční speciality, uzené maso, svařák, punč
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Mikulášské odpoledne s nadílkou pro děti 
Pátek 7. prosince, od 17.00 hodin, 

Malesický Dvůr

hudba, tanečky, zábava, nadílka 

(všechny děti s trvalým pobytem v obvodu 

0-8 let dostanou balíček)

Vánoční koncert při rozsvícení stromečku
Neděle 9. prosince od 17.00 hodin

(viz plakát níže)

Zpívání koled, rozdávání Betlémského světla, 
společný vánoční přípitek svařákem
Štědrý den, 24. prosince, 16.30 hodin, 

na návsi u sochy sv. Jána

(texty koled budou ke stažení včas 

na www.umo9.plzen.eu)

Půlnoční mše svatá
Štědrý den, 24.prosince, 20.30 hodin, 

kostel sv. Jiří

(25., 26. prosince a 1. ledna se konají mše 

od 15.15 hodin)

Společné Tříkrálové vykročení
Neděle 6.  ledna, 14.00 hodin

trasa z Malesic (od sochy sv. Jána) do Dolního 

Vlkýše a zpět

Sokolský ples
TJ Sokol Malesice pořádá tradiční Sokolský 

ples, který se bude konat 22.2.2019 od 20. hodin 

v Malesickém dvoře. Hraje skupina ARRABAND. 

Vstupné je 130,-Kč. 

Vstupenky bude možné předem zakoupit 

na tel. 604 938 312 nebo přímo na místě. 

POZVÁNKY PRO OBČANY

MALESIC A DOLNÍHO VLKÝŠE
Ani pošmourné lezavé počasí nás Skřítky neodradi-

lo a stihli jsme spoustu pěkných výletů. Turistický od-

díl není jen o nachozených kilometrech, ale hlavně 

o nových poznatcích a spoustě zábavy s kamarády. 

Vydali jsme se například na rozhlednu Křížový vrch u 

Chotěšova, zúčastnili se zasazení lip republiky v Ma-

lesicích, strávili víkend na záchranné stanici živočichů 

ve Spáleném Poříčí a chystáme se ozdobit stromeček 

pro lesní zvěř. Samozřejmostí jsou dále úterní schůz-

ky, kde si hrajeme, vyrábíme, učíme se a někdy i tro-

chu zlobíme. Oddíl se i přes odchod některých členů 

dále rozrůstá a přibývají noví Skřítci větší i menší. Vě-

říme, že i nadále budeme bezva partou, protože pro 

rok 2019 už máme spoustu plánů.

Marie Hörlová, TOM Skřítci

Podzim u Skřítků
Starostovské hodiny pro veřejnost
Chcete cokoliv sdělit starostovi či místostarosto-
vi, máte stížnost, námět co v našem obvodu zlep-
šit nebo jakýkoliv jiný podnět?  Vedení obvodu Vás 
rádo vyslechne a ve svém programu proto vyhra-
dilo „hodiny pro veřejnost“. Starostu či místostaros-
tu můžete (i bez předchozího objednání) navští-
vit na úřadě městského obvodu Plzeň 9 v Chotí-
kovské ulici vždy  v pondělí v době od 14.00 do 
17.00 nebo v pátek od 9.00 do 12.00. Kontakto-
vat je můžete i kdykoliv jindy  mimo uvedenou do-
bu na tel. 702 220 842 (Tolar) nebo na tel. 
604 321 404 (Vaňourek) či na mailových adresách 
tolara@plzen.eu nebo vanourek@plzen.eu.

Nový chodník v ulici Ke Mži
V těchto dnech dokončují dělníci stavbu nového 
chodníku v ulici ke Mži v Malesicích. Je to posled-
ní stavební akce letošního roku v našem obvo-
dě. V plánu byla rovněž rekonstrukce části chodní-
ku v ulici U Potoka, jeho výstavbu ale Správa ve-
řejného statku města Plzně odložila na jaro příští-

ho roku. (alt) 

Informace z radnice i na Facebooku
Městský obvod Plzeň 9 jde s dobou a ve snaze co 
nejvíce informovat veřejnost si zřídil i facebookový 
profi l. Najdete ho pod označením 
„@PlzenMalesice“ a kdo používá sociální sítě, 
stačí profi l začít sledovat nebo mu dát lajk a už 
Vám neunikne žádná z informací o tom, co se 
v našem obvodu děje nebo bude dít. (alt)

O zájezd na muzikál byl zájem 
Poslední listopadový den uspořádal Úřad měst-
ského obvodu zájezd do Prahy na muzikál „Doktor 
OX“. O zájezd byl velký zájem a jeho kapacita se 
snadno zaplnila. Rádi dáme v příští roce občanům 
podobnou příležitost vyrazit do Prahy za uměním 
za velmi výhodou cenu. Vstupenky na představení 
zajišťujeme lidem s více než 50% slevou a náklady 
na dopravu hradíme z rozpočtu obvodu. (alt)

Baby klub obnovuje činnost 
Od Nového roku bude obnovena činnost Baby klu-
bu při ÚMO Plzeň 9. Maminky s malými dětmi, kte-
ré ještě nenavštěvují školku, se budou moci schá-
zet, aby si děti mohly společně hrát, každé úterý 
dopoledne a čtvrtek odpoledne ve velké zaseda-
cí síní úřadu. Přesný termín zahájení činnosti bude 
oznámen na webu www.umo9.plzen.eu, více infor-
mací rovněž u garantky Babyklubu pí Chlebinové 
na tel. 603 294 085. (alt)

KRÁTCE

Důležitá zpráva pro cestující MHD! Obě nejvyužíva-

nější linky zajíždějící do Malesic změní od 9. prosin-

ce svou konečnou v centru města.  Linky č.35 a č. 57 

už nebudou končit/začínat U Ježíška, ale nově bu-

dou končit/začínat přímo na hlavním nádraží na no-

vě zprovozněném autobusovém  terminálu. Lidé tak 

budou mít podstatně snazší přestup na jiné linky ne-

bo vlakové spoje, než tomu bylo dosud. Rozsah pro-

vozu obou linek se nezmění, přesto věnujte pozornost 

změnám jízdních řádů od 9. prosince. 

U spojů MHD i ČSAD dojde k některým nepatrným 

úpravám v časech odjezdů, všechny jízdní řády týka-

jící se Malesic jsou ke stažení na 

www.umo9.plzen.eu.

9. prosince se mění jízdní řády, linky 35 a 57 
budou mít  nově konečnou na hlavním nádraží

Tři památné lípy byly letos na podzim vysaze-
ny v našem obvodu. Získali jsme je tak jako řa-
da dalších měst a obcí u příležitosti výročí 100 
let Československa od plzeňského hejtmanství.  
Jedna lípa byla zasazena na návsi v Dolním Vl-
kýši a dvě jsme se rozhodli zasadit na začátku 
nové cyklostezky z Malesic do Radčic. Tam se 
uskutečnilo v sobotu 17. listopadu slavnostní 
sázení za účasti veřejnosti.  Poděkování patří 
všem, hlavně místním hasičům za ruce přilože-
né k dílu, Martinu Horňákovi z organizace „Pé-
če o krajinu“ za odbornou radu a členům oddí-

lu TOM Skřítci za nadšení. Celkem se zúčastnilo 
na šest desítek dospělých i dětí. Společně jsme 
se všichni podepsali na pamětní list a uložili ho 
spolu s fotografi emi a místním zpravodajem De-
vítka do speciální lahve ke kořenům jedné z lip 
jako vzkaz příštím generacím. Sobota byla slu-
nečná, ale podzim už  o sobě dával vědět, tak 
u táboráku bylo nejlíp. Opekli jsme si buřtíky  a 
na závěr i vyslechli státní hymnu... Prožili jsme 
krásné odpoledne, díky  všem a lípám ať se da-
ří a spokojeně rostou k radosti všech místních 
i kolemjdoucích! (alt)

Každá sezóna začíná pořádnou přípravou a to se nám 
bohužel nepodařilo. Léto bylo velmi horké a ve 40 stup-
ních se prostě trénovat nedá a tak jsme se snažili dě-
lat maximum, ale opravdu toho moc dělat nešlo. Sem 
tam nějaký ten výběh, nějaký fotbálek a tím to vlastně 
haslo, pak se šlo k vodě. A to celé se bohužel projevilo 
hned se startem sezony.
První zápas s Petřínem byl ještě dobrý, hrálo se velmi 

dobře a aktuálního půlmistra jsme porazili na penalty, to 
navíc ještě soupeř srovnával pár minut před závěrečným 
hvizdem. Ale pak se to vezlo... Smolný zápas s Radni-
cemi znamenal těsnou prohru (bohužel vinou individu-
álních chyb jednotlivců), následoval odfl áknutý zápas s 
Touškovem, kdy jsme si poločasové vedení nechali se-
brat. A vyvrcholení přišlo ve Vejprnicích, tam nás zaří-
zl rozhodčí, kdy i vlastní fanoušci a hráči domácích se 
nám doslova omlouvali, že to určitě není koupený zá-
pas. Trenér dostal i pokutu 3.000 Kč, jelikož řekl od plic, 
co si o tom celém myslí.
Naštěstí je v Malesicích jedna důležité věc, a to naprosto 

skvělá parta, a ta dělá víc než cokoli jiného. Začali jsme 
mimo tréninky dělat týmové středy a scházeli se každou 
středu na Boleváku, kde jsme na terásce s dobrým piv-
kem a kusem žvance rozebírali, kde ta chyba asi je.

Své ovoce to neslo, první 2 body jsme urvali doma s 
týmem Volduch a to chybělo málo a zůstali nám doma 
všechny 3 body. Na druhou stranu, dlouho to nevydrže-
lo, a dostali jsme rychtovačku ve Třemošné.
Ovšem, to byla poslední prohra v této polovině sezony. 

Od té doby jsme se nadechli k lepším výkonům a první 
to odnesly Plasy, kdy jako vedoucí celek tabulky odje-
ly z Malesic s porážkou 5:1. Poté Tlučná, Mýto, Holoub-
kov, Slovan a vše jsme korunovali šestou výhrou v řa-
dě v Příkosicích. 

Na tamní zápas jsme vyrazili v retro oblečení, jelikož 
ten den jsme měli samozřejmě dokopnou a v místním 
Malesické Dvoře byla RETRO diskotéka, takže jsme to 
pojali stylově. A se slovy o vidlácích jsme si oblékli oble-
čení 80. let a jeli s náladou domů. V našem svatostánku 
se již vše připravovalo - masíčko od Martina Otýse už 
bylo na roštu, sud naražený, alko i nealko v lednici a zá-
bava započala. Zhruba v 23 hodin jsme se společně vy-
dali na retro zábavu a tam to tedy stálo za to, rozhodně 
jsme nebyli k přehlédnutí a taneční výstup našeho nej-
lepšího střelce Jirky Svobody stojí také za zmínku. Ne-
smím ani zapomenout na největšího tanečníka večera 
a tím je náš Šašlik Olin.
Takže když se to tak kolem dokola vezme, nakonec se 

ta půlka ročníku dá brát jako úspěšná, hlavně jeho zá-
věr. Každopádně se teď budeme soustředit na to, aby 
naše zimní příprava byla mnohem efektivnější než letní 
a my mohli zabojovat o přední místa tabulky!
Důležité: Za zmínku stojí i fakt, že jsme si do příštího ro-

ku dali předsevzetí vybudovat tým mládeže. Přece jen je 
důležité ty bohaté fotbalové zkušenosti našim špuntům 
předávat a hlavně, aby naše milované Malesice nevy-
padly z fotbalové mapy!

Za Sokol Malesice Ondřej Pondělík

Sokol Malesice: zhodnocení první poloviny sezony 2018/19  

dále rozrůstá a přibývaj

říme, že i nadále bude

rok 2019 už máme spoVysadili jsme 
památné lípy 

Oba malesické rybníky Dravý I. a Dravý II. změnily ma-

jitele. Respektive i nadále jím zůstává Český rybářský 

svaz (ČRS), ale nikoliv již Místní organizace ČRS Kři-

mice, ale nově obě nádrže přešly do majetku Západo-

českého územního svazu (ZÚS) Českého rybářské-

ho svazu. To je mimo jiné důvod, proč po letošním po-

sledním výlovu v režii křimických rybářů zůstaly rybní-

ky bez vody a bude tomu tak celou zimu. Z jednání s 

rybáři vyplynulo, že noví majitelé rybníků se rozhodli s 

ohledem na budoucí využití napustit rybníky až na ja-

ře.  Jednatel p. Bílý sdělil, že ZÚS ČRS již nemá v plá-

nu využívat rybníky dál jako chovné a letošní výlov tak 

byl zřejmě na dlouho poslední. Rybáři nově chtějí udě-

lat z malesických rybníků „revír“ s možností rybolovu 

na udici (pro rybáře s povolenkou). (alt)

Budoucnost 
malesických rybníků

Prodej vánočních 
stromů v Malesicích

Kdo se nechce pro vánoční stromeček trmá-
cet daleko, může si ho koupit přímo v Malesi-
cích. Prodej stromků začne 3. prosince u pí. 
Třískové v Chotíkovské ulici. Nákup neodklá-
dejte.  (alt)
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