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Akce v Malesicích

Dětský maškarní ples uspořádal v neděli 10. března
spolek Plzeň9. Malesický
Dvůr byl plný k prasknutí,
všichni se skvěle bavili díky kouzelníkovi Magic Soukupovi. Letošní maškarní
byl již 9. ročník a jak čas letí bylo vidět podle toho, že
z dětí před lety dovádějících
v maskách už jsou mladíci a
slečny a již zvolna přebírají
pořadatelskou roli.

Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 9 - Malesice

číslo 1, březen 2019

Chystané projekty investičních akcí v našem obvodu
Letošní novinkou v Malesicích byly vepřové hody. Uspořádal
je městský obvodu ve spolupráci s Hospůdkou pod Farou a
Gastro Kalikovský mlýn.
Jednodenní pololetní prázdniny využily desítky školáků s rodiči z našeho obvodu k volnému bruslení na zimním stadionu na Košutce. Půl druhé hodiny patřila ledová plocha pouze našemu obvodu.

Vánoční svátky si nohejbalisté v Malesickém Dvoře zpestřili každoročním turnajem. Kdo vyhrál, nebylo podstatné, hlavně vládla dobrá nálada.

V minulém vydání zpravodaje Devítka jsem slíbil příště se podrobněji věnovat tématu investičních akcí, které se v našem obvodu chystají.
V současnosti, stále ještě na začátku nového volebního období, jsme bohužel v situaci, kdy prakticky žádný
připravený a okamžitě realizovatelný projekt k dispozici nemáme. Proto bude letošní rok pro náš obvod především ve znamení příprav a projektování.
Významné prostředky v řádech milionů korun vynaloží
letos Město Plzeň na projektování vodovodu a kanalizace, přičemž obě investice jsou etapizovány.
I. fáze kanalizace zahrnující výstavbu ČOV, páteřní
stoku Malesicemi, přivaděč z Vlkýše a tamní řady, má
v současnosti vydáno stavební povolení a zbývá dokončit dokumentaci pro provedení stavby. II. fáze kanalizace zahrnující zbytek Malesic má dokončenou
vyhledávací studii a právě se rozeběhly práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Projekt vodovodu, který se připravuje již neuvěřitelných 14 let, je aktuálně ve fázi opakované změny a
prodloužení platnosti územního rozhodnutí. Projekt je
léta odkládaný, navíc komplikovaný tím, že v průběhu
projekčních prací docházelo k pozemkovým úpravám,
změně generelu Města Plzně, došlo k navýšení objemu plánovaného vodojemu u sv. Josefa atd. Na sklonku

loňského roku i pod tíhou aktuální situace s nedostatkem vody ve studnách v Malesicích a uzavření školky jsme vstoupili do jednání s vedením Města Plzně s
výsledkem, že veškerý inženýring vodovodu a procesy potřebné k zahájení stavby budou urychleny tak,
aby přivaděč byl realizovatelný v roce 2021. Otázkou
je, zda pro tento rok vedení Města Plzně uvolní na realizaci stavby i potřebné prostředky, ale v úsilí dosáhnout toho vedení našeho obvodu nepoleví.
Co se týče méně významných investičních akcí, byly letos zahájeny projekční práce na vybudování nové
cyklostezky z Malesic do Křimic. Povede po pravém
břehu řeky Mže. Aby cesta mohla sloužit kromě pěších a cyklistů také zemědělcům i správci vodního toku a jejich technika cestu nepoškozovala, bylo rozhodnuto vybudovat ji z asfaltového povrchu. Stezka bude
zařazena do sítě plzeňských Greenways a naváže na
v minulosti budovaná a letos prodlužovaná propojení
Křimic, Radčic a centra města.
Další nově projektovanou stavbou v Malesicích je prodloužení chodníku v Chotíkovské ulici po levé straně silnice dál kolem váhy na konec obce. V Dolním Vlkýši se připravuje projekt revitalizace návsi zahrnující vybudování nové točny pro autobusy tak, aby tam
kromě ČSAD mohly se svými většími autobusy začít

Ahóój sousedé,

22.2. se konal sokolský
ples. Kdo nepřišel, prohloupil. Hrála skvělá muzika a byla velmi bohatá
tombola, mimo jiné s těmito krásnými dorty věnovanými malesickou
radnicí.

ČČK ve spolupráci s občanským výborem MO uspořádal poslední
lednové pondělí přednášku s bylinkářkou paní Jitkou Kristlovou.

Do nového roku
2019 jsme vykročili tradičně společným pochodem
Malesice – Vlkýš a
zpět. Na výšlap se
v neděli 6. ledna vydalo kolem padesáti dospělých a dětí, chybět nemohla
tradiční svařáková
občerstvovací stanice na obrátce ve
Vlkýši.

DEVITKA

Letošní v pořadí třetí retrodisco bylo maškarní. Nejvíc se na parketu sešlo pirátů a pirátek.

po více než osmi letech se na Vás obracím prostřednictvím našeho zpravodaje Devítka. Pozici starosty našeho obvodu jsem v roce 2010 opustil
možná i trochu neuváženě, ale nic nejde vrátit zpět. Po čase jsem získal
jiné pohledy na věci, které nás obklopují a asi bych mnohé věci tehdy řešil
trochu jinak.
Ale ono se za těch osm let toho až moc nezměnilo. To je právě to, proč
jsem se nechal přemluvit k návratu do vedení malesické radnice, tentokrát
do funkce místostarosty.
Jsme malý obvod (pro mě vesnice s MHD), kde lidé by se měli znát, společně se bavit a mít radost z věcí, které nás obklopují.
Vím, že všichni budete poukazovat, že jsme sice plzeňský obvod, ale
chybí nám základní infrastruktura. I nás to trápí.
Naším cílem je udělat vše, co bude v našich možnostech, abychom dokázali projekty infrastruktury připravit a nejlépe realizovat.
Ale co já osobně pokládám za velmi důležité, abychom dokázali nastartovat kulturní a společenský život v obci. Abychom se dokázali bavit a užívat
si života v Malesicích a v Dolním Vlkýši.
Některé novinky už jsme Vám představili, ale celá řada akcí se chystá a
doufám, že budete spokojeni. A to je náš cíl.
Mgr. Jiří Vaňourek, místostarosta

zajíždět i PMDP.
Stavební akce, které se v letošním roce v Malesicích
uskuteční, budou spíše drobnějšího rázu. Dojde na
rekonstrukci povrchu chodníku v ulici U Potoka odloženou z loňského roku, Ve Vlkýši v ulici Ke Kumberku
bude zpevněn strmý břeh potoka a budou tam osazena svodidla. V rámci každoroční výspravy povrchu je
v plánu zpevnit asfaltovou drtí odstavnou plochu pro
parkování aut před mateřskou školou a loni provedená rekonstrukce křižovatky v ulici Ke Kostelu bude završena osázením zeleně.
Na úřadě MO dostane velká zasedací místnost novou
výmalbu, podlahovou krytinu a nábytek tak, abychom
měli důstojnější prostředí pro konání obřadů, schůzí
zastupitelstva či spolků a setkání s občany.
V letošním roce bychom rádi investovali také do světelné výzdoby v Malesicích i ve Vlkýši tak, aby o letošním Adventu vypadala veřejná prostranství obou obcí trochu veseleji.
Projektem, který si zaslouží zvláštní pozornost, je rekonstrukce bytového domu Šuferajn. Je to jeden z velkých úkolů, který před námi stojí. Se situací ohledně
tohoto domu a našimi plány s ním Vás seznámím v
některém z příštích vydání Devítky.
Bc. Aleš Tolar, starosta













sobota

6. dubna
Uklime

Malesice
a
Dolní Vlkýš
Sraz v 9 hod.
Na urených místech pro
jednotlivé skupiny.

Pozvánka na vítání občánků
MO Plzeň 9 zve rodiče dětí narozených od května 2018 doposud na slavnostní
obřad Vítání občánků, který se uskuteční dne 4.4. 2019 v 16 hod.
Rodiče, kteří mají zájem se se svým dítětem tohoto obřadu zúčastnit, musí
nejpozději do 1.4.2019 doložit podepsanou přihlášku se souhlasem ke
zpracování, shromažďování a uchování osobních údajů potřebných k zajištění
úkonů spojených s organizací obřadu vítání občánků (tiskopis je dispozici na
sociálním odboru ÚMO Plzeň 9, tel: 378 036 883, nebo na webových stránkách
obvodu). Rodičům, kteří již tento souhlas doložili, byla zaslána osobní pozvánka. Těšíme se Vaši účast! (rb)

S sebou dobrou náladu,
pracovní rukavice a pevnou obuv.
Na závr opékání but u táboráku.
Kontaktní osoba: Aleš Tolar, 602 481 823, tolara@plzen.eu
Registrace: https://www.uklidmecesko.cz/event/20355
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Letní kino v Malesicích
Ve snaze obohatit kulturní nabídku v Malesicích
jsme pro letošní rok uzavřeli dohodu s provozovatelem Kinematografu bratří Čadíků. Zavítá k nám
na sklonku června a čtyři dny bude promítat ﬁlmy
pod širým nebem. Improvizované letní kino vznikne v prostoru víceúčelového hřiště. V dostatečném předstihu bude na webu zveřejněna nabídka ﬁlmů a občané si hlasováním sami vyberou, co
se bude promítat. Kinematograf bratří Čadíků má
v Česku již více než 25letou tradici. Jedná se částečně o charitativní projekt, jehož výtěžek jde na
konto Bariéry. (alt)

Zastupitelstvo našeho obvodu rozhodlo uvolnit částku
300 tisíc korun (bez DPH) na obnovu a doplnění herních prvků na dětském hřišti v Malesicích.
Firmě Palis jsme zadali výrobu a montáž „lanovky“
pro starší děti, herního prvku s klouzačkou a prolézačkou pro předškoláky, obnoveny budou stávající houpačky i skluzavka, novou kladinovou houpačku dostanou i děti do Vlkýše na jejich relativně nové hřiště.
Pro letošní sezonu jsme stávající herní prvky nechali vyčistit horkou tlakovou vodou a kde to bude zapotřebí, obnovíme jejich nátěry.
V prostoru víceúčelového malesického hřiště se ještě před zahájením jarní sezony uskuteční také zdravotní prořezávka suchých a poškozených větví všech
stromů tak, aby pod nimi bylo bezpečno. Ve spolupráci se Sokolem Malesice se snažíme získat od Města
Plzně dotaci na obnovu umělého trávníku víceúčelového hřiště, který už bohužel dosloužil a stal se pro
sportovce nebezpečným. Zůstává zatím otázkou, zda

Kontejnery pro separovaný odpad
Co s ním? Myslíme s odpadem. Snažíme se možnosti pro jeho legální odkládání pro občany našeho obvodu zlepšit a proto s Čistou Plzní a dotyčnými ﬁrmami z oboru jednáme o doplnění našich
sběrných míst o další kontejnery. Nově již přibyl u
hřbitova v Malesicích kontejner pro elektroodpad
a brzy tam přibudou další pro staré ošacení a pro
hliníkové plechovky. Ve Vlkýši vznikne u zástavby nových domků v ulici Nad Kumberkem „hnízdo“
všech základních kontejnerů pro separovaný odpad (sklo-papír-plast) a u nové zastávky klasický
odpadkový koš. Podobných bychom i Malesicích
chtěli mít brzy více. Máte-li další náměty pro zlepšení, adresujte je na úřad MO. (alt)

/FTBIFKUF

OBOÅTȾ

Pokud srnče v klidu leží, je vše
v nejlepším pořádku. Jedenáctý den
po narození už začíná chodit se
svou matkou. Opuštěné srnče
zmateně pobíhá, píská a kvílí.
Je slyšet půl kilometru daleko.
Zajíci nemají pelech. Samice rodí
mláďata například uprostřed louky. Malí
zajíčci v klidu čekají a krmí se až v noci.
Zaječice je schopna nakrmit i cizí mláďata.
Malého zajíce z frekventované cesty můžete přenést
jen za pomoci kusu dřeva nebo lopatky a maximálně
do vzdálenosti 10 metrů.

Mládě, na které sáhnete, zabíjíte
www.zachranazvirat.cz
é

ůž

se nám to podaří uskutečnit ještě před letošní sezonou, nebo až napřesrok. (alt)

Dobrovolní hasiči bilancovali a plánovali
svou činnost na valné hromadě
Poslední únorovou sobotu se uskutečnila v hasičárně Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Malesice. Na programu bylo především hodnocení činnosti sboru v uplynulém období, plán do budoucna
a volby nového výboru.
Velitel jednotky Josef Krupa st. konstatoval, že hasiči byli jako každý rok nápomocni při akcích, které
koná úřad městského obvodu a občanské sdružení
Plzeň9, s nímž hasiči společně postavili májku, dohlíželi na bezpečnost při jarmarku, pouti nebo rozsvícení stromečku, pomáhali při sázení památných
lip. V červnu hasiči provedli každoroční čištění víceúčelové nádrže.
SDH Malesice se zúčastnil závodů pořádaných ke
110. výročí založení SDH Vochov, odkud si přivezl třetí místo. SDH Malesice asistoval loni u celkem sedmi požárů a byl nápomocen při čerpání studní místním obyvatelům.
Hosty valné hromady byli starosta městského obvodu, zástupci SDH Vochov a SDH Křimice a zástupce

vedení dobrovolných hasičů v okrese Plzeň město.
Z úst hostů zaznělo na adresu dobrovolných hasičů
uznání a poděkování za jejich činnost. Starosta obvodu zdůraznil, že město, potažmo obvod, hasiče dlouhodobě podporují, což dokládá jejich nové vybavení
moderním hasičským vozidlem a hlavně loňské otevření nové hasičárny.
Z následné diskuse vyplynula potřeba věnovat se více mládeži a pokusit se tak rozšířit řady dobrovolných
hasičů. Ve spolupráci s vedením obvodu a profesionálním hasičským sborem proto SDH během letošního
roku přichystá několik akcí pro děti a mládež s cílem
představit jim vybavení a činnost hasičů.
Součástí valné hromady byly i volby nového vedení SDH. Ve svých funkcích byli potvrzení všichni dosavadní členové, výbor SDH Malesice tak tvoří Petr
Zíka (starosta sboru), Josef Krupa st. (velitel jednotky), ing. Martin Chochola (zástupce starosty), Martin Elhota (zástupce velitele), Marek Bastyur, Ondřej
Dlabač a Jiří Balek. (jk, mch)

é

Malesické fotbalové jaro 2019 – přijďte fandit, děkujeme!
TJSokolMalesiceAKrajskásoutž,1.Btída
Tabulkapopodzimu
1.
SKPETÍNPLZEB 
13
2.
TJSokolPlasy

13
3.
TJSokolRadnice

13
4.
TJTatranTemošná 
13
5.
TJSokolMstoTouškov
13
6.
TJSokolMalesice 
13
7.
TJVolduchy

13
8.
TJSokolRaková

13
9.
SKSlaviaVejprniceB 
13
10.
SKSLOVANPlze1910
13
11.
TJSlavojMýtoB

13
12.
TJHoloubkov

13
13.
TJ echiePíkosice 
13
14.
TJTlu ná 

13

11
11
9
9
9
8
6
7
6
3
4
4
3
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
4
4
4
5
7
6
7
10
9
9
10
12

ProgramjarníchzápasAtýmu
14.kolo
15.kolo
16.kolo
17.kolo
18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo
23.kolo
24.kolo
25.kolo
26.kolo

SO23.3.2019
NE31.3.2019
SO6.4.2019
NE14.4.2019
SO20.4.2019
SO27.4.2019
NE5.5.2019
SO11.5.2019
NE19.5.2019
NE26.5.2019
NE2.6.2019
SO8.6.2019
SO15.6.2019

13:00
16:00
16:30
16:00
17:00
17:00
16:00
17:00
16:00
17:00
16:00
17:00
16:00

SKPETÍNPLZEB SokolMalesice
SokolMalesiceSokolRadnice
TJSokolMstoTouškov SokolMalesice
SokolMalesiceSlaviaVejprniceB
TJVolduchy SokolMalesice
TJSokolRaková SokolMalesice
SokolMalesiceTJTatranTemošná
TJSokolPlasy SokolMalesice
SokolMalesiceTJTluná
TJSlavojMýtoB SokolMalesice
SokolMalesiceTJHoloubkov
SKSLOVANPlze1910 SokolMalesice
SokolMalesiceTJechiePíkosice

55:13
34:16
36:20
28:24
56:22
39:27
30:21
40:33
16:38
21:37
18:40
13:33
22:37
10:57

34
31
28
26
26
23
21
20
17
12
11
10
10
4

TJSokolMalesiceBMstskásoutž,Plzemsto
Tabulkapopodzimu
1.
KošutkaPlzeB

9
2.
VSPlze 

9
3.
SKVOCHOVB

9
4.
Plze Letná

9
5.
StarýPlzenecB

9
6.
MstoTouškovB

9
7.
SokolMalesiceB

9
8.
SLOVANPlzeB

9
9.
PrazdrojPlzeB

9
10.
UNIONPlzeB

9

8
7
6
6
5
4
3
2
3
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
3
3
4
5
6
7
6
8

ProgramjarníchzápasBtýmu
10.kolo
11.kolo
12.kolo
13.kolo
14.kolo
15.kolo
16.kolo
17.kolo
18.kolo

SO20.4.2019
NE28.4.2019
NE5.5.2019
NE12.5.2019
NE19.5.2019
NE26.5.2019
NE2.6.2019
NE9.6.2019
SO15.6.2019

17:00
13:00
17:00
17:00
13:00
15:00
13:00
17:00
13:00

Plze Letná SokolMalesiceB
SokolMalesiceBKošutkaPlzeB
MstoTouškovB SokolMalesiceB
UNIONPlzeB SokolMalesiceB
SokolMalesiceBSKVOCHOVB
StarýPlzenecB SokolMalesiceB
SokolMalesiceBVSPlze
SLOVANPlzeB SokolMalesiceB
SokolMalesiceBPrazdrojPlzeB

40:10
38:13
41:37
20:14
37:25
38:40
34:47
23:33
20:45
23:50
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Pozor na nové povinnosti spojené s vývozem a likvidací splašků

Obnova a doplnění herních prvků pro děti,
úpravy na víceúčelovém hřišti

KRÁTCE

březen 2019

24
22
19
16
15
12
9
7
7
4

Od Nového roku vstoupil v platnost nový tzv. Vodní
zákon, který má významný dopad na většinu obyvatel našeho obvodu. Mimo jiné totiž podstatně zpřísňuje podmínky pro nakládání s odpadními vodami pro
všechny majitele, kteří nemají své nemovitosti připojené na veřejnou kanalizaci a také pro ﬁrmy, které odvoz splašků zajišťují.
Podle zákona je bezpodmínečně nutné, že žumpu
či septik mohou vyvážet výhradně ﬁrmy, které k tomu
mají oprávnění a obsah nesmí vypouštět na pole či
do volné přírody, ale pouze na místa k tomu určená,
tedy na čističky odpadních vod.
Za každý svoz musí ﬁrma dotyčnému majiteli nemovitosti vystavit fakturu a potvrzení s objemem zlikvidovaných splašků a s označením místa, kam splašky odvezla k likvidaci.
Podle zákona budou muset všichni majitelé nemovitostí nenapojených na kanalizaci počínaje 1. lednem
2021 dokládat, jakým způsobem odpadní vodu nechali v uplynulých dvou letech zlikvidovat
Zákon stanoví vysoké pokuty, které hrozí majitelům
nemovitostí při nedodržení pravidel, stejně jako ﬁrmám, které k vyvážení splašků nemají oprávnění nebo které je vyvezou jinam než na ČOV.
Mějte na paměti, že nový zákon již platí a odložená
účinnost předkládání dokladů až od roku 2021 vzhledem k povinnosti doložit je dva roky zpětně je tak účinná již dnes. Abyste se nepříjemnostem vyhnuli, měli
byste kontaktovat ﬁrmy, které odvoz splašků dle nové
legislativy zajišťují. V našem regionu jich působí několik (ELIOD servis, Ekolevel, Fa Vykoukal Kuští, Vodárny Plzeň atd.) a jejich nabídky se liší jak cenou,
tak pružností svozu i kapacitou cisterny.
Zpřísnění zákona je bezesporu zapotřebí vnímat
jako pozitivní věc pro životní prostředí a pro ochranu spodních vod, které se stávají čím dal větším
bohatstvím.
Bohužel realitou dané věci je, že svoz splašků oprávněnou ﬁrmou splňující zákonná nařízení je pro obča-

Co přesně říká paragraf 38 Vodního zákona?

…Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové
jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky,
množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a
název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.

ny dražší, než jakým způsobem si mnohdy nechávali splašky likvidovat dosud.
V dané souvislosti Vás chci ujistit, že vedení obvodu vyvíjí maximální úsilí k tomu, aby byla urychlena
výstavba kanalizace v našem obvodu. Do doby než
se tomu tak stane, je naším cílem prosadit, aby v našem obvodu začal platit systém městských dotací občanům na svoz splašků. Ve výsledku by pak likvidace splašků vyšla občany výrazně levněji a za svozy
by platili přibližně stejné částky, jako za stočné v případě, že by byli napojeni na kanalizaci.
Naše jednání o zavedení systému dotací jsou na velmi dobré cestě a věřím, že již v krátkém horizontu několika měsíců Vás budu moct informovat detailněji o
jeho pravidlech a přesném termínu spuštění.

POZVÁNKY PRO OBČANY
MALESIC A DOLNÍHO VLKÝŠE
Vítání občánků
Středa 4. dubna, 16.00
Ukliďme Česko, ukliďme Malesice a Dolní Vlkýš
Sobota 6. dubna
více informací na str. 1
Pouť sv. Jiří
Pátek – neděle, 19.-21. dubna,
pouťové atrakce na Malesické návsi
Májka, pálení čarodějnic
Úterý 30. dubna 2019, od 16.00
prostranství před Hospůdkou Pod Farou
Lipno – zájezd pro občany 55+
Středa 8. května
více informací na jiném místě této strany
Den matek
Sobota, 18. května
slavnostní posezení v Malesickém Dvoře
Den sousedů
Sobota 25. května
společné sportovní zápolení Malesice vs. Radčice vs. Křimice – udělejte si čas, brzy budete vyzváni k reprezentaci našeho obvodu ve vybraných disciplínách, kdo nebude chtít soutěžit,
bude vítán jako fanoušek.
Dětský den
Sobota 1. 6. 2019
bohatý program s dárky, soutěžemi a zábavou
pro naše nejmenší

Termíny jednání zastupitelstva MO:
1.4., 3.6., 2.9., 7.10. a 2.12. 2019

Bc. Aleš Tolar, starosta MO Plzeň 9

DO PRÁCE NA KOLE již posedmé v Plzni
I letos se můžete se svými kolegy zapojit v květnu do celorepublikové soutěžní kampaně DO PRÁCE NA KOLE. Vyhecujte sebe a své kolegy, vytvořte 2-5 členný tým
a celý květen jezděte co nejčastěji do práce/školy na kole či koloběžce. Můžete také
běhat, chodit pěšky nebo jezdit na in-linech. Zlepšíte si svou kondici, zažijete s kolegy něco nového, a pokud normálně jezdíte autem, ulevíte i městu. Navíc můžete vyhrát nějakou ze zajímavých cen.
Vloni na Plzeňsku jezdilo 822 soutěžících ze 179 ﬁrem a organizací, kteří celkem
najezdili a naběhali 183 644 zelených kilometrů. Nejvýkonnější jezdec urazil 2592
km a nejlepší běžec 314 km. Cyklozaměstnavatelem roku Plzeňského kraje se stala ﬁrma IntraWorlds s.r.o.
Letošní ročník chce přilákat na kola i vás! Jezdit může každý, na věku ani profesi
nezáleží. Chce to mít jen chuť to zkusit. Ježděním „do práce na kole“ můžete jen získat. Kampaň si pochvalují jednotlivci a vítají ﬁrmy, které hradí zaměstnancům startovné jako formu zaměstnaneckého beneﬁtu. Kdo nemá své vlastní kolo, může využívat výpůjčky z místních systémů sdílených kol (kolemplzne.cz) a koloběžek (scoobike.cz). Přihlašování do kampaně je možné od 1. března do 30. dubna na www.dopracenakole.cz, v březnu je však registrace zvýhodněná.
Místní koordinátor: Jiří George Konečný – spolek Plzeň na kole, tel.: 605 567 135,
www.plzennakole.cz a www.fb.com/plzennakole.
Eva Haunerová, Plzeň na kole

Nezapomeňte na poplatek za psy
Poplatek za psa můžete platit jak na úřadě MO tak i převodem na účet č.
48569080237/0100 (VS k Vaší platbě vám sdělí pí Podskalská). Výše poplatku
činí 200,- Kč pro důchodce, kteří nepobírají jiný příjem než-li důchod, 500,- Kč pro
majitele rodinných domků a 900,- Kč pro ostatní poplatníky. Poplatky je nutno uhradit nejpozději do 30.6. 2019. V případě ztráty nebo úhynu Vašeho psího miláčka Vás
žádáme o nahlášení. Děkujeme. (mp)

Svoz nebezpečného odpadu
Ve středu 24. dubna se uskuteční pravidlený jarní svoz nebezpečného odpadu. Kontejner bude letos nově k dispozici i lidem v Dolním Vlkýši (na návsi) v 16.00 a poté v
Malesicích (u zastávky MHD) 16.30 hodin. V uvedených časech mohou lidé na místo přinést a zdarma zde odložit: rozpouštědla, barvy, lepidla, hnojiva a jiné chemikálie, léky, zářivky a jiný odpad s rtutí, olej, tuky, akumulátory, elektrické a elektronické
přístroje, baterie atp. (vh)

Občanský výbor MO Plzeň 9 pořádá zájezd pro občany 55+

Lipno a okolí
8. května 2019
Dotovaná cena pro občany obvodu 55+ let: 500 Kč *
(zbylých 600 Kč ze skutečné ceny zájezdu 1100 Kč hradí úřad MO)

Cena zahrnuje:
• Dopravu klimatizovaným busem Malesice-Lipno a zpět
• Vstup na Stezku korunami stromů + lanovku tam i zpět
• Hodinovou projížďku parníkem po jezeře
• Prohlídku Kláštera Vyšší Brod s průvodcem
• Obědové menu + nápoj

Více informací na tel. 378 036 884
* Dotovaná cena platí pouze pro občany s trvalým pobytem v našem obvodu nar. před
1.5.1964. Jen při nevyčerpání plné kapacity zájezdu bude dva týdny před konáním zájezdu
dána možnost dokoupit zbylá místa ostatním občanům, případně obyvatelům jiného obvodu.

