
V nedávných dnech jsme měli na radnici našeho ob-

vodu dvě milé společenské povinnosti  - při slavnost-

ním aktu Vítání občánků jsme pogratulovali rodičům 

dětí, které nedávno přišly na svět. Jen o pár dnů poz-

ději jsme se při setkání jubilantů pobavili s lidmi, kteří 

patří mezi nejstarší Malesičany a Dolní Vlkýšany.

Tyto dvě události mě přiměly podívat se hlouběji do 

statistik, které pravidelně zpracovává Útvar koncep-

ce a rozvoje města Plzně, na věkové složení obyvatel 

našeho obvodu. Kdo má řeč čísel rád, toho pár těch-

to údajů jistě rovněž zaujme.

K prosinci roku 2018 měl náš obvod (nejméně lidnatý 

z deseti plzeňských částí) 860 trvale hlášených obyva-

tel, z toho 429 mužů a 431 žen. Na rozdíl od velkých 

plzeňských obvodů jsou Malesice spolu s ostatními 

okrajovými částmi města výrazně mladší, což je způ-

sobeno především novou výstavbou rodinných domů 

a obecným trendem vystěhování rodin z centra Plzně 

a panelových sídlišť. 

Je to patrné na poměrném zastoupení věkové skupi-

ny 0-24 let. V tomto věku je v našem obvodu více než 

30 % obyvatel a podobně jsou na tom například i ob-

vody Lhota a Černice, naopak například na Lochotí-

ně je mladých lidí do 24 let jen zhruba 23 %.

Co se seniorů týče, ve věkové skupině 60+ je v Ma-

lesicích a Dolním Vlkýši celkem 159 občanů (18,4 

%), v průměru v Plzni ale dosahuje tohoto věku té-

měř 30 % obyvatel. Při pohledu na tzv. „strom života“, 

který rozděluje všechny obyvatele dle věku po pěti-

letkách jsou vůbec nejpočetnější věkovou skupinou 

u nás čerství čtyřicátníci. Malesičanů a Vlkýšanů ve 

věku 40 – 44 let je celkem 106 (tedy 12,3 %) – ostat-

ní věkové skupiny viz přiložená tabulka, najděte se v 

ní a snadno zjistíte, kolik máte mezi sousedy svých 

vrstevníků...  (tol)

4. dubna 2019 jsme 
opět po roce přivíta-
li naše nejmenší ob-
čánky. Slavnostní ob-
řad se konal ve zre-
konstruované zaseda-
cí místnosti ÚMO Pl-
zeň 9 a zúčastnilo se 
jej pět dětí (tři holčič-
ky a dva chlapci) z cel-
kového počtu sedmi v 
uplynulé době naroze-
ných dětí. Starosta ob-
vodu přivítal děti mezi 
občany našeho obvodu 
a jejich rodičům popřál 
hodně zdraví, trpělivos-
ti a radostných okamžiků při jejich výchově. Obřad zpestřilo i velmi milé vystoupení školáků ze ZŠ Rad-
čice. Nově narozené děti byly zapsány do pamětní knihy a rodiče si mimo slavnostního zážitku odnášeli 
i dárky a květinu. Na závěr obřadu proběhl přípitek na zdraví všech a fotografování. Děkujeme všem, kte-
ří se slavnostní události účastnili, a přejeme i touto cestou pevné zdraví, spokojenost a spoustu každo-
denních radostných zážitků!  (RB)

DEVITKA
Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 9 - Malesice           číslo 2, červen 2019

V našem obvodu tak jako v mnoha vesnicích srov-

natelné velikosti funguje „obecní rozhlas“. Plní důle-

žitou roli, když  jeho prostřednictvím může radnice ší-

řit k občanům informace jak v případě mimořádných 

událostí, tak informace obecné povahy, pozvánky na 

kulturní či sportovní akce atd.  

Informovanost občanů považuji za velmi důleži-

tou věc, nicméně domnívám se, že spoléhat v tom-

to směru hlavně na obecní rozhlas už není v dneš-

ní době „in“. 

Od mnohých z Vás zaznívá ohledně hlášení rozhla-

su oprávněná, byť navzájem si odporující kritika. Těm, 

co bydlí blízko stožárů s ampliony, se zdá, že hláše-

ní jsou příliš hlasitá a obtěžující, jiným naopak vadí, 

že ho špatně slyší a nerozumí mu, protože zvuky se 

k jeho domu dostávají z reproduktorů až s ozvěnou. 

Někdo si stěžuje, že hlášení jsou příliš častá a opa-

kují se, jiným naopak vadí, že často hlášení zaznívá 

v době, kdy nejsou doma a o obsahu sdělení se tak 

nedozví. Fotbalistům a těm, kteří mají rádi sport, se 

líbí pozvánky na fotbal, jiné naopak obtěžují. 

Jak tenhle problém řešit? Usnesli jsme se s ostat-

ními kolegy zastupiteli, že v našem obvodu začne-

me hlášení obecního rozhlasu provádět moderněj-

ším způsobem – tzv. chytrým mobilním rozhlasem 

– tedy zasíláním informací občanům přímo do jejich 

mobilních telefonů.  

Odpadnou tak současné problémy a každý, kdo se 

do systému chytrého hlášení přihlásí, si bude moci 

sám určit, zda a jaký typ informací bude chtít z radni-

ce dostávat. Cíl, kterého chceme dosáhnout, je jas-

ný: Kdo informace z radnice bude chtít, tomu už by 

nemělo nic utéct. Kdo o ně nestojí, toho už nebude 

nic obtěžovat.  

Po přechodnou dobu budou ještě oba systémy – jak 

současný klasický tak chytrý rozhlas do mobilních te-

lefonů, fungovat souběžně. Postupem času, pokud se 

chytrý rozhlas osvědčí a bude občanům vyhovovat, 

bychom klasické hlášení ampliony chtěli omezit a do 

budoucna ho využívat už jen ve skutečně mimořád-

ných situacích.

Zkušební provoz chytrého rozhlasu bude spuštěn v 

průběhu léta. Pokud chcete zprávy do mobilů z radni-

ce dostávat, bude zapotřebí se k jejich odběru přihlá-

sit vyplněním formuláře, který Vám zašleme e-mailem 

případně ho můžete přijít vyplnit na úřad městského 

obvodu. Kdo se do systému přihlásí, tomu garantu-

je, že poskytnuté kontaktní údaje nepředáme žádné 

třetí osobě a nemůže tak dojít k jejich zneužití. Stej-

ně tak má každý  z přihlášených jistotu, že kdykoliv 

v budoucnu může své nastavené chytrého rozhlasu 

změnit nebo odebírání zpráv ukončit.

Věřím, že zavedení chytrého obecního rozhlasu se v 

našem obvodu podaří a bude Vám vyhovovat tak ja-

ko obyvatelům řady jiných srovnatelně velkých obcí, 

kde jsem čerpal zkušenosti od kolegů starostů. Do-

mnívám se, že informovanost obyvatel je velmi důle-

žitá a kromě obecního rozhlasu k tomu pochopitelně 

budeme dál využívat všechny možnosti, které se na-

bízejí – webové stránky, facebook i klasické plakáty 

na nástěnkách a ve vývěsních tabulích.

Bc. Aleš Tolar, starosta

Chytrý obecní rozhlas    Milí sousedé,
Každé roční období má něco do sebe, ale léto 

má výsadní postavení. Je to doba prázdnin a 
dovolených, horkých dnů a příjemných veče-
rů vybízejících k procházkám i k posezení na 
zahrádkách při grilování, nebo u pivka a vína na 
terasách restaurací.

Přeji Vám i dětem, ať už zamíříte na dovole-
nou a prázdniny do dálek k moři, na hory nebo 
zůstanete v Čechách i jen na svých zahradách 
v Malesicích a Vlkýši, abyste si tuhle krásnou 
část roku užili a zasloužený odpočinek využili k 
načerpání sil do dalších náročných měsíců.

A především, dávejte na sebe a své nejbližší 
pozor! Léto je doba největšího množství úrazů. 
Tak ať se po návratu z každého výletu setkáme 
ve zdraví a v pohodě.

Bc. Aleš Tolar, starosta MO Plzeň 9
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Májka byla letos v Malesicích po letech pouze jedna, jak se na ves-
nici sluší a patří. Sešlo se díky tomu u ní večer požehnaně souse-
dů a příští rok to bude určitě ještě lepší.

Kolik nás je a kolik nám je, aneb jaké je 
věkové složení obyvatelstva našeho obvodu

V�kové�složení�obyvatelstva�MO�Plze��9���Malesice
V�ková�

skupina�
Muži� Ženy� Celkem�� (%)�

0�4� 17� 25� 42� 4,9�
5�9� 28� 34� 62� 7,2�

10�14� 30� 34� 64� 7,4�
15�19� 23� 30� 53� 6,2�
20�24� 26� 14� 40� 4,7�
25�29� 31� 27� 58� 6,7�
30�34� 27� 23� 50� 5,8�
35�39� 32� 26� 58� 6,7�
40�44� 48� 58� 106� 12,3�
45�49� 33� 34� 67� 7,8�
50�54� 28� 29� 57� 6,6�
55�59� 25� 19� 44� 5,1�
60�64� 28� 23� 51� 5,9�
65�69� 21� 25� 46� 5,3�
70�74� 22� 15� 37� 4,3�
75�79� 8� 6� 14� 1,6�
80�84� 1� 6� 7� 0,8�

85+� 1� 3� 4� 0,5�

Akce v Malesicích     bjektivem   

V sobotu 25.5.2019 uspořádal občanský 
spolek Plzeň9 společně s ÚMO9 již tře-
tí společné sousedské posezení u příleži-
tosti Evropského dne sousedů. Program 
myslel na účastníky každého věku. Nejdří-
ve zazněly lidové písničky z Čech i Mora-
vy v podání Dua HARHOU a později večer 
zahrála skupina The Bowře v rytmu folk a 
country. Podávaly se dobroty připravené na 
grilu, do soutěže o nejlepší domácí peče-
nou dobrotu se sešlo celkem sedm „vzor-
ků“ včetně sušenek od dětí a dvou kvásko-
vých chlebů. Děti vyráběly z pedigu a kera-
miky, zastřílely si z Nerf pistolí, skákaly pa-
náka, přes gumu a hrály fotbálek. Zpívalo 
se a později i tančilo, příjemný a pohodo-
vý večer končil po půlnoci, kdy se rozchá-
zeli poslední účastníci. (mm)

TŘETÍ SOUSEDSKÉ POSEZENÍ V MALESICÍCH 
OPĚT POVEDENÉ

Výročí květnových událostí a všechny oběti válek jsme uctili 5.května 
položením květin u pomníku obětem válek na návsi v Malesicích. Krát-
kému pietnímu aktu asistovali i „vojáci“ s džípy z Military Car clubu.

8. května se uskutečnil zájezd na Lipno. Městský obvod chce každo-
ročně pořádat alespoň dva zájezdy pro své občany za zvýhodněnou 

cenu. Jeden přednostně určený seniorům, druhý ro-
dinám s dětmi. 

Velikonoční vyrábění spojené se sousedským posezením – milá 
tradice, kterou stejně jako společnou oslavu Dne matek organi-
zuje Český červený kříž Malesice.

2.června se v Ma-
lesickém Dvoře 
konal 2. ročník 
turnaje v bad-
mintonu smíše-
ných družstev. 
Kdo vyhrál a kdo 
skončil poslední 
nebylo důležité, 
zvítězila dobrá-
na nálada.

Také Malesice se letos 6. dubna při-
pojily k celonárodní akci Ukliďme 
Česko. Více než 50 pytlů odpadků a 
nejrůznějšího harampádí, šest pneu-
matik a mnoho dalšího svinčíku se 
podařilo uklidit podél cest a v lesích. 
Prokoukla i naše náves a některé uli-
ce, ze kterých dobrovolníci vymetli po 
zimě prach a písek. Veliké poděkování 
patří čtyřicítce dobrovolníků, kteří se 
zapojili do práce!!!



Turistický oddíl mládeže TOM Skřítci uskutečnil na ja-

ře několik zajímavých výprav. Například výlet na Šlo-

vický vrch u Dobřan, bývalý tankodrom, který je dnes 

vyhlášen evropsky významnou lokalitou. Tady měli 

Skřítci štěstí a viděli z blízka i divoké exmoorské po-

ny, kteří zde pomáhají udržet biotop potřebný pro život 

zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. 

Na celovíkendovém pobytu v Mezholezích u Kdyně, 

kde mají tomíci jednu ze svých asociačních chalup, 

si někteří vyzkoušeli před táborem poprvé spát mimo 

domov a všichni to zvládli na jedničku. Starší členo-

vé překvapili a připravili si pro ostatní krátké divadel-

ní představení O Koblížkovi. Moderní pojetí této po-

hádky všechny moc pobavilo.

Na všech akcích byla jako vždy spousta her, zábavy 

a také nachozené nějaké ty kilometry.

Počasí už je příznivé, a tak můžete Skřítky vidět a 

slyšet dovádět v okolí Malesic na hřišti nebo loukách 

každé úterý, kdy mají pravidelné schůzky. 

Marie Hörlová, TOM Skřítci
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Kinematograf bratří Čadíků
Čtvrtek až neděle 20.-23. června

(viz program na jiném místě) 

Poutní mše
Neděle 18. srpna 2019

kaplička p. Marie v Kyjovském lese

Malesické jarmarčení
Sobota 7. září 2019

Malesická náves

Další ročník tradiční malesické akce, při které 

si malí i velcí mohou vyzkoušet zapomenutá 

řemesla, pobavit se a pochutnat si na domácích 

delikatesách.

Košilatá One man show + břišní tanečnice
Pátek 13. září, 20.00

Malesický Dvůr (salonek)

Stand up Košilatá one man show baviče Jana 

Vavřičky aneb Tohle vám na gyndě ani 

na kožním nikdo neprozradí! Následovat bude 

vystoupení břišních tanečnic.

O pejskovi a kočičce
Neděle 13. října, 11.00

Malesický Dvůr (salonek)

Známé příběhy Josefa čapka a Jiřího Žáka 

o pečení dortu, mytí podlahy, žížale, kterou 

se nedají zašít kalhoty a panence, co tence 

plakala v podání herců Divadla KK.

Manaslu 2018 a jiné osmitisícovky
Pátek 22. listopadu, 20.00

Malesický Dvůr (salonek)

Beseda se známým horolezcem a cestovatelem 

Honzou Trávníčkem s promítáním diapozitivů 

a fi lmů z jeho výprav.

POZVÁNKY PRO OBČANY

MALESIC A DOLNÍHO VLKÝŠE

Zastupitelstvo městského obvo-

du na svém třetím jednání v dub-

nu letošního roku mimo jiné roz-

hodlo o přidělení fi nančních dota-

cí zájmovým spolkům a organiza-

cím na rok 2019. 

Celková částka přidělovaná z roz-

počtu na tento účel byla v porov-

nání s loňským rokem navýšena z 

240 tisíc na 390 tisíc korun včet-

ně mimořádné dotace Sokolu na 

částečné krytí nákladů revitaliza-

ce umělého trávníku víceúčelové-

ho hřiště, které má městský ob-

vod v trvalé výpůjčce a slouží ši-

roké veřejnosti.

Zastupitelstvo při rozdělování do-

tací zohledňovalo požadavky jed-

notlivých spolků a plán jejich čin-

nosti, při hlasování nebyl žádný z 

přítomných  zastupitelů proti.  

Dotace městského obvodu pro spolky 
a organizace – kolik, komu a na co?

ZMO na svých posledních dvou 
jednáních 1.dubna a 3.června schválilo: 

- úhradu podílu na opravě/výměně čerpadla ve 
studni Malesického dvora ve výši 13.221,- Kč

- možnost umístění inzerátů v občasníku Devítka 
za cenu 10,- Kč/cm2 s maximálním využitím 
12,5 % plochy občasníku. 

- záměr instalovat orientační měřič rychlosti se 
schopností detekovat registrační značku vozidla 
na příjezdové komunikaci do Dolního Vlkýše, při-
čemž na projekt bude podána žádost o dotaci od 
Plzeňského kraje ve výši 100 tisíc Kč, podíl měst-
ského obvodu dosáhne 50 tisíc Kč. Realizováno 
bude pouze v případě přidělení dotace od Plzeň-
ského kraje.

- dotace zajmovým spolkům (viz samostatný 
článek)

- zakoupení nové vánoční výzdoby v hodnotě do 
300.000,- Kč

- příspěvek 5.000,- Kč organizátorovi Sportmánie

- výkup části pozemku 295/1 k.ú. Malesice

Neschválilo:

prodej bytového domu č.p. 108 (Chotíkovská 32)

Termíny příštích jednání zastupitelstva MO: 
2.září, 7.října, 2.prosince (vždy od 19.00 hodin).

KRÁTCE 
ZE ZASTUPITELSTVA MO

V sobotu 1. června se v Malesicích na více-

účelovém hřišti konal Velký dětský den.

Uspořádal ho Městský obvod Plzeň 9 – 

Malesice ve spolupráci s agenturou Live-

Promo, SDH Malesice a místními zájmo-

vými spolky – Plzeň9, Sokolem Malesice, 

mysliveckým sdružením Malesice a Čes-

kým červeným křížem. Občerstvení zajistil 

personál Hospůdky Pod Farou.

Děti plnily na celkem devíti stanovištích 

(jak jinak, jsme devátý obvod…) nejrůzněj-

ší úkoly - skákání v pytlích, střílení ze vzdu-

chovky, stříkání hasičskou hadicí na cíl, ale 

třeba i správné poznávání nouzových tele-

fonních čísel. Zvlášť lákavá byla hlavně pro 

kluky možnost vyzkoušet si práci popelá-

ře při vysypávání popelnic do přistavené-

ho popelářského vozu.

Na každém stanovišti dostávaly děti za odměnu slad-

kosti a po absolvování celého kolečka i malý dárek, 

každé dítko mělo poukázku na občerstvení a cukro-

vou vatu zdarma.

V bohatém programu nechyběly dva velké skákací 

hrady a trampolína, dětská diskotéka a různé soutěže. 

V trvalém obležení byla fotobudka, kde si každý mohl 

s vtipnými rekvizitami nechat udělat fotku na památ-

ku. Malí i velcí si mohli vyzkoušet složit i speciál obří 

puzzle s malesickým motivem. Právě v této disciplíně 

a ve štafetě s popelnicí se uskutečnily i speciální sou-

těže pro smíšená družstva dětí a dospělých.

Rodiče si po skončení dětského programu ještě pose-

děli a také se pobavili, třeba při soutěži na chůdách a 

zvlášť atraktivní bylo klání v jezení klobásy na čas…

Zkrátka při dětském dnu se všichni, ať už malí nebo 

velcí, dobře a dlouho bavili.

Patří za to velké poděkování všem dobrovolníkům, 

kteří se nezištně zapojili do náročné organizátorské 

práce, byli na stanovištích nebo pomáhali s přípravou 

i s následných úklidem.

A pochopitelně tak bohatý program by se nemohl 

uskutečnit, kdyby nám nepomohli sponzoři, a podařilo 

se nám jich sehnat hodně. Největší díky patří dvěma 

hlavním partnerům – společnostem Trio-D a Růžička 

Promotion a vážíme si i pomoci všech dalších spon-

zorů - Služby za Vás.cz – p. Pondělík, Požární projek-

ty - p.Přibek, Likvido – p. Svoboda, GaSys Malesice, 

Statek Kumberk, EquiFarm – Malesický Dvůr, Techni-

ka pro domy – p. Pospíšil a Plzeňský deník. Pomohla 

nám i Čistá Plzeň a obec Vochov a pan Čečil.

Ještě jednou všem, kteří se na dětském dnu podí-

leli, děkujeme!

Bc. Aleš Tolar, starosta MO 
Mgr. Jiří Vaňourek, místostarosta MO 

Dětský den se v Malesicích vydařil – 
obrovské díky všem, kdo k tomu přispěli

Už jen do konce června je lhůta pro zaplacení poplatku za psa, a to buď osobně na 

úřadě MO nebo převodem na účet 48569080237/0100 (VS k vaší platbě Vám sdělí 

pí. Podskalská). Výše poplatku činí 200 Kč pro důchodce, 500 Kč pro majitele psa v 

rodinných domcích a 900 Kč pro ostatní poplatníky.  (mp)

Poplatek za psy do 30. června

Jsme občanský spolek, který byl založený koncem ro-

ku 2010 a zahrnuje v sobě komunitní centrum zaměře-

né na rodiny s dětmi a sportovní centrum, které je ur-

čeno i dospělým. Spolek byl založen partou nadšenců, 

kteří chtěli, aby se v Malesicích dali lidé dohromady a 

společně pro sebe i pro ostatní zorganizovali krouž-

ky a akce, za kterými většinou museli jezdit jinam, a 

hlavně aby se posílil komunitní život v obci. Spolek v 

současnosti organizuje sportovní kluby nohejbalu, fut-

salu, stolního tenisu, cvičení pro ženy a kroužky an-

gličtiny pro děti i pro dospělé. Spolek také organizuje 

pro občany Malesic a Vlkýše např. novoroční výšlapy, 

dětský maškarní ples, retrodiskotéku, Den sousedů, 

velikonoční a vánoční vyrábění, drakiádu, lampionový 

průvod a zářijové Jarmarčení. V minulosti spolek po-

řádal i jiné akce a kroužky a na jejich organizaci a po-

řádání se vystřídaly desítky dobrovolníků. 

Hledáme posily do našeho týmu a uvítáme i námě-

ty na to, jaké kroužky či sportovní aktivity byste v Ma-

lesicích uvítali pro děti či pro dospělé, tipy na kapely, 

divadla, řemeslníky apod. Chcete se přidat do našich 

sportovních klubů? Nebo si založit svůj? Můžete nám 

pomoci při organizaci některé z akcí? Chcete se více 

seznámit se svými sousedy, zapojit se, nebo jen do-

stávat pozvánky na akce? Zavolejte, napište, rádi se 

s Vámi sejdeme a probereme to. 

Kontakty a informace o našem spolku najdete zde: 

Plzen9@email.cz, https://www.facebook.com/plzen9/, 
https://plzen9.rajce.idnes.cz/, http://plzen9.cz/

Ing. Miroslava Michálková, předsedkyně spolku  

Občanský spolek PLZEŇ9 Vás zve do svých řad
V sobotu 31. srpna se uskuteční v Plzni a okolí cyklistický závod „Plzeňský maraton 

MTB 50 Kooperativy“. Trasy závodu zavedou jeho účastníky i do Malesic, konkrétně do 

ulic Ke sv. Josefu, Ke Kostelu a K Rybníku. Doprava v našem obvodu nebude omeze-

na, ale pořadatelé žádají občany o ohleduplnost k závodníkům. Pozor, tento den budou 

upraveny jízdní řády MHD!  (alt)

Cyklistický maraton omezí dopravu

Letní kino 
Malesice

20. – 23.6. 2019 

�tvrtek 20.6. 
Po �em muži touží (�R, komedie, 2018) – režie R. Havlík, 
hrají A.Polívková, J.Langmajer, M.Hádek, T. Pauhofová ad.

Pátek 21.6. 
Hastrman (�R, romant.,/thriller, 2018) – režie 
O.Havelka, hrají J.Lábus, K.Dobrý, S.Zmrzlá, D.Novotný.

Sobota 22.6.
�ertí brko (�R/SR, pohádka, 2018) – režie M.Najbrt, 
hrají O.Vetchý, J.Cina, J.Bárnos, J.Buda�.

Ned�le 23.6.
Chata na prodej (�R, komedie/drama, 2018) – režie 
T.Pavlí�ek, hrají I.Chýlková, D.Vávra, E.Geislerová, 
J.Ka�er ad.

 

Promítání v par�íku u víceú�elového h�išt�. 
Omezený po�et k�esílek a židlí, kdo chce, m�že si donést 
vlastní posezení �i poležení.
Ob�erstvení zajišt�no.
Všechna p�edstavení za�ínají ve 21.30 hodin.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ    (výt�žek na Konto Bariéry)

DEVÍTKA –  zpravodaj  Městského obvodu Plzeň 9 – Malesice * Vydavatel: Úřad městského obvodu Plzeň 9 – Malesice, 
Chotíkovská 72/14 318 00 Plzeň – Malesice, tel: 378 036 880, e-mail: postaumo9@plzen.eu * Informace o možnosti 
inzerce: Ing. Vít Hejtmánek, tel. 378 036 882, hejtmanekv@plzen.eu * Vychází 4x ročně jako periodický tisk územně 
samosprávného celku v nákladu 350 ks, distribuce zdarma do schránek občanů a fi rem na územní MO Plzeň 9 a elek-
tronicky na www.umo9.plzen.eu/zivot-v-obvodu/obcasnik-devitka * Registrační číslo: MK ČR 22539 

V pátek 14.června pořádá MO zájezd do pražského divadla Brodway na muzikál s 

hity Heleny Vondráčkové Kvítek mandragory. Zbývají poslední volná místa. Dotova-

ná cena vstupenky včetně autobusové dopravy je 350 Kč. Více informací u pí. Pod-

skalské na tel. 378036884.

Zájezd na muzikál

Spolek/organizace� Požadováno P�id�leno� Ú�el�dotace�

Myslivecký�spolek�Malesice�� 27.000,�� 27.000,�� zmírn�ní�úbytku�a�zachování�stávajících�stav��drobné�zv��e�
výtvarné�a�kancelá�ské�pot�eby,�výukové�materiály,�sportovní,��
turistické�a�tábornické�vybavení,�vybavení�klubovny,�pronájmy,�Turistický�oddíl�mládeže�Sk�ítci� 50.000,�� 30.000,��
oddílová�tri�ka�apod.�
financování��innosti�všech�zájmových�a�sportovních�kroužk�,��
nákup�spot�ebního�materiálu�a�pom�cek�pro��innost,�po�ádání��Plze	9,�z.s.�� 130.000,�� 110.000,��
spole�enských�a�sportovních�akcí�pro��leny�i�širokou�ve�ejnost�
energie,�pojišt�ní,�údržba�areálu�a�budov,�regenerace�trávníku�

150.000,�� 120.000,��
a�založení�mládežnického�fotbalového�týmu�
mimo�ádná�ú�elov��vázaná�dotace�na��áste�nou�úhradu�náklad��

TJ�Sokol�Malesice,�z.s.�
+70.000,�� +70.000,��

revitalizace�um�lého�trávníku�víceú�elového�h�išt��
nákup�ochranných�pom�cek,�lé�iv�a�technických�prost�edk��


eský�svaz�v�ela��,�z.s.,�ZO�M�sto�Touškov� 3.000,�� 3.000,���
ur�ených�k�lé�ení�v�elstev,�propagace�v�ela�ství�
nákup�chladicího�boxu�pro�uskladn�ní�zv��e�po�dobu�vyšet�ení�

Myslivecké�sdružení�K�imice�–�Rad�ice,�z.s.,�� 10.000,�� 5.000,��
na�trichinelózu�(napadení�svalovcem).�

�ímskokatolická�farnost�Plze	�–�západ� 50.000,�� 25.000,�� rekonstrukce�elektroinstalace�kostela�sv.�Ji�í�v�Malesicích�

Jaro u TOMíků - Skřítků

V obci Vochov se rozběhla výstavba ČOV a kanalizace. 

Stavba se dotkne i pozemků na katastru našeho měst-

ského obvodu. Zřejmě protože v minulosti o tomto zá-

měru malesické občany nikdo šířeji neinformoval, roz-

šířily se mezi lidmi ohledně této stavby některé fámy a 

zbytečné obavy. Rádi bychom je proto touto cestou vy-

vrátili a občany Malesic uklidnili.

Stavba vochovské kanalizace a ČOV je vyprojektová-

na a právě se realizuje tak, že nová ČOV vznikne na po-

zemku mezi Malesicemi a Vochovem a odtok přečištěné 

odpadní vody bude veden potrubím na území Malesic, 

kde bude zaústěno v blízkosti mostu do řeky Mže. 

Toto stavební řešení zvolil projektant jako nejlepší z 

možných variant a schválilo ho Povodí Vltavy a všech-

ny další dotčené orgány.  V podmínkách pro výstavbu 

je jasně stanoveno, že stavební fi rma musí všechny do-

tčené pozemky a povrchy cest uvést do původního sta-

vu. Parametry vypouštěné vody z ČOV do řeky budou 

pochopitelně po spuštění ČOV pod trvalým dohledem 

orgánů ochrany životního prostředí.

Bc. Aleš Tolar, starosta MO Plzeň 9
Mgr. Bohuslav Ebermann, starosta Vochova

 

Výstavba kanalizace ve Vochově 
se dotkne i Malesic

V úterý 4.června na radnici na-

stala mimořádná chvíle - vede-

ní našeho obvodu slavnostně 

přijalo místního občana Karla 

Šmída ml., brankáře házenkář-

ského klubu Talent Plzeň, čers-

tvého držitele titulu Mistr Čes-

ké republiky. 

Mladý sportovec, který sho-

dou okolností týž den oslavil 

26.narozeniny, se přišel poch-

lubit zlatou medailí i obrovským 

putovním pohárem.

Karel Šmíd žije v Malesicích 

od malička a v jeho rodině se 

sportovní sklony a talent dědí 

z pokolení na pokolení. Karlův 

děda i tatínek hráli nejvyšší tu-

zemskou soutěž v hokeji, stej-

nému sportu se věnovali i Ka-

rel a jeho bratr.   

Až v raném dorostenec-

kém věku Karel přesed-

lal na házenou a dotáhl to 

hodně daleko. Vedle úspěš-

né sportovní kariéry už na-

víc stihl vystudovat vysokou 

školu, pokračuje na magis-

terském stupni a rozjel slib-

ně i pracovní kariéru. Há-

zené se věnuje coby po-

loprofesionál a určitě ještě 

má další sportovní úspěchy 

před sebou. 

Na radnici sportovec se 

starostou a místostarostou 

podepsali pamětní list, kte-

rý bude vložen jako připo-

mínka výrazného úspěchu 

zdejšího občana do male-

sické kroniky. 

Ještě jednou gratulujeme!

Gratulace Karlu Šmídovi k titulu mistra ČR v házené
Tak jako každý rok budou mít i letos lidé možnost slunit se a koupat u řeky Mže. Ná-

drž bude dle příslibu malesických hasičů vyčištěna a napuštěna nejpozději k termínu 

začátku letních prázdnin. Je důležité zdůraznit, že se nejedná o ofi ciální koupaliště, 

ale o požární nádrž, koupání je zde tedy zcela na vlastní riziko. 

Hasiči vyčistí a napustí „koupaliště“ 
Zřejmě jste zaznamenali, že v 

letošním roce ve snaze rozšířit 
možnosti legálně se zbavovat 
různého druhu odpadu byly v 
Malesicích nově osazeny kon-
tejnery na textil a také na elek-
troodpad (chystáme ještě hli-
ník). Bohužel právě kontejner 

na elektroodpad u hřbitova se záhy začal stávat terčem 
nájezdů zlodějů, kteří nádobu opakovaně povalili, vybrali 
co se jim hodilo a zanechali za sebou nepořádek a nut-
nost povolávat fi rmu a vše uvádět do řádného stavu.
Když se incidenty opakovaly, ve spolupráci s městskou 

policií jsme ke kontejneru umístili fotopast a skutečně, v 
pátek 24. května před pátou hodinou ráno přistihla pa-
chatele při činu. Ze snímku se je podařilo identifi kovat. 
Jedná se o mladíky žijící mimo Malesice. Případ dál ře-
ší policie, pachatele snad nemine trest.
Bohužel i na jiných místech v Malesicích dochází k van-

dalství a drobným i větším krádežím (naposledy opako-
vaně na cyklostezce). Situaci řešíme s městskou policií 
a budeme se snažit pachatele odhalovat a trestat, mimo 
jiné právě třeba pomocí fotopastí.   (alt)

Vykradače kontejneru přistihla fotopast

ODS 21,6 %, Piráti 17,8 %, STAN/TOP 14,4 %, SPD 13,0 %, ANO 12,5 %, KDU-ČSL 

4,8 %, PRO Zdraví a Sport 4,3 %, KSČM 4,3 %, atd..  Volební účast 31,4 %.

Výsledky eurovoleb v Malesicích 

Na přání občanů, kterým chyběl při víkendových cestách za sportem, kulturou či ji-

nou zábavou podvečerní spoj MHD přidá PMDP od prázdninové změny jízdních řá-

dů nový víkendový spoj, odjíždět bude z Malesic v 18.17 hodin. Máte-li připomínky či 

náměty na změnu JŘ veřejné dopravy, adresujte je na mail tolara@plzen.eu.

Nový víkendový spoj MHD 
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