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Během letošního léta se na veřejném majetku v 

Malesicích odehrálo několik předem naplánovaných 

převážně rekonstrukčních akcí.

Na víceúčelovém hřišti v Malesicích fi rma Umělky.cz 

obnovila povrch velkého hřiště, byly vyměněny bran-

kové sítě a instalovány nové sítě na zadní hrazení k 

tlumení nárazů míče. Investorem oprav byl Sokol, je-

muž hřiště patří, a využil k tomu dotace jak od Měs-

ta Plzně, tak od městského obvodu Malesice. Zvý-

šený zájem o sportování na nově opraveném hřišti 

budiž důkazem, že se oprava vydařila.

Díky reportážím v mnoha médiích jste zřejmě za-

znamenali, že během léta jsme přistoupili k řešení 

opětovného problému s nedostatkem vody ve stud-

ni v mateřské škole a nechali jsme na zahradě vyvr-

tat hlubinný vrt. Stejná fi rma Profi voda ho následně 

provedla i v Malesickém Dvoře, kde byly se starou 

studnou podobné problémy jako ve školce.

V Dolním Vlkýši probíhaly celý srpen práce na 

opětovném zpevnění povrchu vozovky v ulici Na 

Stráži v rámci reklamace loni provedené dešťové 

kanalizace.

V Malesicích se v září rozběhly práce na rekon-

strukci chodníku v ulici U Ptoka, hotovo by zde mě-

lo být do konce září.  

V průběhu září na několika místech v Malesicích 

(například v ulici Ke Kostelu a U Potoka) provádě-

li geologové vrty, v tomto případě však nešlo o sta-

vební činnost, nýbrž pouze o geologický průzkum 

potřebný v rámci projekčních prací pro budoucí vo-

dovodní a kanalizační síť.  (alt)

Letní rekonstrukce a stavební činnost 
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Letní akce v Malesicích     bjektivem   

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.

Kaplička panny Marie Pomocné v Kyjovském lese byla vysvěcena přesně 
před 125 lety. Na oslavu výročí se zde 15. září uskutečnila mše s vystou-
pením mysliveckých trubačů i chrámových a operních pěvců.

Svoz nebezpečného odpadu
Chcete se zbavit například staré televize, lednice, mrazá-
ku, chemického odpadu jako jsou barvy, staré oleje, ředi-
dla a autobaterie nebo prošlé léky?
Dvakrát do roka organizuje městský obvod ve spolupráci 
s Čistou Plzní „Svoz nebezpečného odpadu“.
Kontejner bude přistaven ve středu 9. října od 16.00 
do 16.25 na návsi v Dolním Vlkýši a od 16.30 do 17.00 na 
návsi u autobusové zastávky v Malesicích. 
Připomínáme, že svoz nebezpečného odpadu nelze vyu-
žít pro ukládání pneumatik, stavební sutě nebo molitanů, 
ty odvezte do některého ze sběrných dvorů, například v 
Plzni na Košutce.

   Milí sousedé,
Po čase se Vám znovu dostává do rukou náš obvodní ob-

časník Devítka. Věřím, že jste si léto a prázdniny užili, 
v tomto čísle Devítky Vám připomínáme, jaké akce se u 
nás děly v létě i jaké investice a opravy proběhly.

Na této a následující straně si můžete vystřihnout 
prezentaci a přihlašovací formulář pro nový mobilní 
rozhlas. Novinka, o které jsem se zmínil v minulém čísle, 
již začala fungovat a občanům našeho obvodu přináší 
komfort v podobě zasílání všech podstatných informací 
o dění v Malesicích a Dolním Vlkýši přímo do mobilů – ať 
již formou SMS nebo přes aplikaci pro chytré telefo-
ny. Věřím, že díky této novince se zlepší informovanost 
veřejnosti a časem budeme moci omezit hlášení klasic-
kými ampliony, které leckoho otravuje a hlavně přenos 
informací tímto způsobem je už přece jen zastaralý a 
není zcela spolehlivý. 

K tomu je ale zapotřebí, aby se do systému přihlásilo, 
co nejvíc občanů. Registrujte se proto k nové službě ať 
už vyplněním a odevzdáním letáku, nebo přímo navštivte 
webovou stránku www.plzen9.mobilnirozhas.cz a tam 
se k odběru novinek přihlastě, respektive stáhněte si 
aplikaci do svých telefonů.

Děkuji,
Bc. Aleš Tolar, starosta MO Plzeň 9

 

Sledujte náš web umo9.plzen.eu, facebook @PlzenMalesice a přihlaste se k odběru zpráv na www.plzen9.mobilnirozhlas.cz

Začátek září je v Malesicích už tradičně ve znamení Jarmarčení, při kte-
rém si mohou malí i velcí vyzkoušet zapomenutá řemesla našich před-
ků. Bohužel, letos akci krajně nepřálo počasí, což se podepsalo pod 
malou účast.

Výtěžek z promítání Kinematograf bratří Čadíků tradičně věnuje 
na charitu, v Malesicích se podařilo na dobrovolném vstupném 
vybrat 5670,- Kč ve prospěch Konta Bariéry. Díky všem!

LETNÍ KINO MĚLO 
LETOS V MALESICÍCH
SVOU PREMIÉRU

Čtyři dny promítal v areálu víceúčelového hřiště Kinematograf bratří Čadíků 
české fi lmy. I když počasí ne vždy přálo, projekce navštěvovalo od 50 do 100 
diváků. Poděkování za poskytnutí elektrické přípojky patří Sokolu a za zajiště-
ní stánku s občerstvením malesickým dobrovolným hasičům. 

Malesická školka se na konci školního roku tradičně loučila be-
sídkou a pasováním předškoláků. Děti i paní učitelka dostaly 
od obce malé dárky.

Zpěvák a kytarista Martin Maxa s doprovodem vystoupil 
v pátek 13.září v zaplněném salonku Malesického Dvora.



Kamenný smírčí kříž, který odhadem již déle než 

250 let stojí ve Vlkýšké ulici na okraji Malesic, ob-

jevili zdejší obyvatelé v červnu letošní roku povale-

ný na zemi a rozlomený na několik částí. 

Přivolaný odborník na tyto drobné památky kon-

statoval, že kříž již byl sice ve špatném technickém 

stavu, nicméně ke zřícení mu s největší pravděpo-

dobností „pomohl“ neznámý vandal.

Pískovcové kvádry i torzo kříže projdou celkovou 

obnovou a  část kříže bude nahrazena novými ka-

mennými prvky.  Po jeho znovu vztyčení jen pár 

metrů od původního místa bude opodál osazena 

lavička a zjara je v plánu tady osázet i nový květi-

nový záhon tak, aby toto místo vybízelo k zastave-

ní a odpočinku. Náklady na provedení prací odsou-

hlasilo zastupitelstvo uvolnit z fondu rezerv a roz-

voje našeho obvodu.

V souvislosti s touto věcí se na naši radnici obrá-

til jeden z občanů s informací, že podobný smírčí 

kříž stával i u lesní cesty mezi Vlkýšem a Komber-

kem (dokládají to staré mapy) a jemu se podařilo dí-

ky satelitním snímkům jeho podstatnou část objevit 

povalenou opodál. V příštím roce se budeme snažit 

i tento kříž znovu vztyčit na původním místě.

Domnívám se, že tyto drobné památky, které po-

stavili naši předci většinou jako připomínku smut-

ných událostí, do krajiny patří a je naší povinností 

se o ně i v současnosti starat.  (alt)
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Večer pro seniory, pátek 11. října, 18.00
Malesický Dvůr (salonek)
Městský obvod zve všechny dříve narozené obyvatele 
obvodu na Oslavu mezinárodního dne seniorů. 
V rámci programu se během krátké přednášky dozví-
te zajímavé informace od městské policie ohledně bez-
pečnosti a pak se budete především dobře bavit. Vy-
stoupí děti ze základní školy a po zbytek večera budou 
hrát k tanci a poslechu City Band Romana Audese.

O pejskovi a kočičce, neděle 13. října, 17.00
Malesický Dvůr (salonek)
Divadelní představení pohádky bratří Čapků v po-
dání herců Divadla KK, které znáte i z televizních 
obrazovek.

Drakiáda, sobota 19. října, 14.00
Louka u rybníka
Tradiční malesická drakiáda s opékáním buřtů.

Volné bruslení, úterý 29. října, 14.15-15.30
Ice Arena Plzeň-Košutka
Stejně jako na jaře využijeme i na podzim volný den 
prázdnin a zveme všechny děti z Malesic a Vlkýše s 
rodiči na volné bruslení do Ice Areny. Led bude hodi-
nu a půl rezervován jen pro ně. Rozdělen na část pro 
bruslaře i hokejisty. Přítomni budou trenéři HC Pilsen 
Wolves a připraveni pomoci začátečníkům s výukou.

Lampionový průvod + dýňování, 
sobota 2. listopadu, 15.00
Společné dlabání dýní před restaurací Pod farou (dý-
ně zajištěny), lampionový průvod ke kapličce p. Marie 
a po návratu táborák. 

Manaslu 2018 a jiné osmitisícovky,
pátek 22. listopadu, 20.00
Malesický Dvůr (salonek)
Beseda se známým horolezcem a cestovatelem Hon-
zou Trávníčkem o jeho výpravách s promítáním diapo-
zitivů a fi lmů.

POZVÁNKY PRO OBČANY

MALESIC A DOLNÍHO VLKÝŠE

Letošní tábor, tedy vlastně pratábor, se konal u potoka Hadovka u Konstanti-

nových Lázní. Pomocí šamanského rituálu se všichni Skřítci přenesli do doby 

lovců mamutů a pomáhali šamanovi získat suroviny pro výrobu lektvaru, který 

zachránil jeho lid. Lektvar prapodivné barvy byl uvařen a vypit a tomíci se zase 

vrátili v čase zpět. Přežili dokonce i napadení tygrmutem a nakonec vše dobře 

dopadlo. Mnozí se naučili nové dovednosti a všichni si užili spoustu zábavy a 

jeli domů plni zážitků.    Marie Hörlová, Turistický oddíl mládeže TOM Skřítci

Malesičtí Tomíci - Pratábor
Z jednání zastupitelstva (2.9.2019): 

- ZMO ukládá:
- zajistit revizi dřevěných dětských herních prvků v Dolním Vl-
kýši, případně navrhnout a zajistit jejich opravu nebo obměnu 
(starostovi)
- zajistit úklid chodníku podél Kumberské ulice (tajemníkovi)
- zajistit posečení trávy podél ulice U Potoka (tajemníkovi)

ZMO souhlasí:
- se změnou vyhlášky města Plzeň č. 8/2001 – Statut města

ZMO nesouhlasí:
- se změnou vyhlášky města Plzeň č. 4/2014 – poplatky za ko-
munální odpad
zastupitelstvo nesouhlasí s touto změnou z důvodu značného 
zvýšení poplatků
- se změnou vyhlášky města Plzeň č. 5/2014 – systém shro-
mažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ního odpadu, zastupitelstvo nesouhlasí s touto změnou z dů-
vodu zrušení možnosti obyvatelstva ukládat bezplatně staveb-
ní suť (1 m3/měsíc) do sběrného dvora a tím zvyšování nebez-
pečí černých skládek

ZMO schvaluje:
- zařazení nových investičních akcí do rozpočtu MO Plzeň 9 – 
Malesice - provedení vrtů/studní v MŠ a Malesickém Dvoře a 
nákup a instalace dětských herních prvků – víceúčelová hřiště
- přijetí a určení investiční dotace z rozpočtu PK na realiza-
ci projektu „Dolní Vlkýš – orientační měřič rychlosti vozidel“ ve 
výši 100.000,- Kč
- přijetí a určení neinvestiční dotace z rozpočtu PK na realiza-
ci projektu „2019 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestič-
ní povahy“ určené jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí 
ve výši 29.900,- Kč
- znění zápisu do kroniky obvodu za rok 2018

ZMO požaduje:
- učinit všechny potřebné kroky k omezení tranzitní dopravy v 
ulici Ke Kostelu v Plzni 9 – Malesicích a ukládá starostovi jed-
nat s příslušnými orgány o splnění tohoto usnesení

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

KRÁTCE ZE ZASTUPITELSTVA MO Nové letecké snímky Malesic i Dolního Vlkýše 
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Obnova kamenného kříže ve Vlkýšské ulici

Od soboty 10. srpna platí nový režim na malesických rybnících. 

Poté, co se majitelem rybníků stal nově západočeský územní svaz 

ČRS zde byl vyhlášen rybářský revír a rybáři s patřičnou povolen-

kou a rybářským lístkem zde mohli začít lovit.

Vedení našeho obvodu se s rybáři a i majiteli pozemku v soused-

ství rybníků dohodlo na obnovení přístupové lávky na hráz, kde 

jsme osadili i nové lavičky a jeden zahradní set. Jakmile pomine 

dlouhodobé sucho, mají rybáři v plánu napustit i horní rybník. 

Věřím, že nový způsob hospodaření na rybnících a lepší přístup 

k rybníkům jako k místu vycházek a možnost posedět zde ocení 

kromě rybářů odjinud i naši místní občané.  (alt)

Nový režim na malesických rybnících

HASIČI. Sbor dobrovolných hasičů Malesice by se rád rozros-

tl o nové členy, ideálně mladší muže ochotné stát se součástí zá-

sahové jednotky. Více informací poskytne velitel p. Elhota na tel. 

776742527.

FOTBALISTÉ. Sokol Malesice ve snaze znovu založit oddíl mláde-

že pořádá nábor mladých fotbalistů/-tek. Tréninky jsou každé úterý 

a čtvrtek od 16.00. Info u trenéra p. Pondělíka na tel. 601006007.

TANEČNÍCI. Spolek Plzeň9 zakládá nový kroužek společenské-

ho tance pro děti. První náborová lekce se uskuteční v pondě-

lí 30. září od 17.00 na UMO v Chotíkovské ulici. Více info na tel. 

602481823 (p. Tolar).

CVIČENKY. Po prázdninách se znovu rozběhlo pravidelné čtvr-

teční cvičení žen a dívek v Malesickém Dvoře. Lekce vždy ve 

čtvrtek od 19.00. Vstupné 50 Kč (více info na tel. 736649881, pí 

Vaňourková).

DOZOR K PŘECHODU. Městský obvod ve snaze zvýšit bezpečnost 

dětí hledá člověka ochotného vypomáhat jako dozor u přechodu pro 

chodce na zastávce. Podmínka – starší 18 let, dobrý zdravotní stav. 

Vhodné pro studenty nebo důchodce jako přivýdělek na DPP/DPČ. 

Zájemce bude vyškolen a vybaven Městskou policí. Služba obden, 

7.00-8.00 a 12.00-13.00, v rozsahu cca 15-20 hodin měsíčně, od-

měna 100 Kč/hodinu. Více info na tel. 602481823 (p. Tolar). 

Hledají se noví….

V letošním roce jsme oslo-

vili pracovníky úseku dronů 

Správy informačních tech-

nologií Města Plzně s pros-

bou o aktuální nafocení Ma-

lesic a Dolního Vlkýše z ptačí 

perspektivy. Výsledkem jsou 

kvalitní fotky a působivé zá-

běry ve velmi vysokém roz-

lišení, díky kterému lze tisk-

nout i fotografi e opravdu vel-

kých formátů. 

Snímky poslouží úřadu pro propagaci našeho obvodu, ale získat je může za výhodných pod-

mínek i kterýkoliv občan a třeba si s nimi vyzdobit byt či kancelář. Stačí kontaktovat tajemní-

ka ÚMO p. Hejtmánka a objednat si jeho prostřednictvím vytištění vámi vybrané fotografi e ve 

zvoleném formátu. Možná tip na „malesický“ vánoční dárek, co říkáte?  (alt)

Kontejner na plechovky a hliník 
Pokud zodpovědně separujete odpad a ne-

věděli jste až dosud, co si počít s plechovka-

mi a jinými kovovými obaly od nápojů a po-

travin, máme pro vás dobrou zprávu. V rám-

ci pilotního projektu rozšiřování možností se-

parovat odpad byl po dohodě s Čistou Plzní 

v našem obvodu nově umístěn kontejner prá-

vě na tento typ odpadu. Najdete ho u sběrné-

ho místa vedle hřbitova.

Do kontejneru patří:

- Nápojové plechovky

- Obaly od potravin 

(konzerv, paštik atd.)

- Kovové nádobky od 

kosmetiky

- Ostatní kovové obaly

Fotbalový podzim Sokola Malesice
Malesice A (1.B třída, skupina C)
  1. kolo  Neděle   25. 8. 2019     16:00           TJ Sokol Malesice - SK SMÍCHOV PLZEŇ 4:0 (2:0) 

  2. kolo  Sobota   31. 8. 2019     17:00            TJ Sokol Kozolupy - TJ Sokol Malesice 4:2 (3:1)

  3. kolo  Neděle     8. 9. 2019     16:00            TJ Sokol Malesice - TJ Sokol Město Touškov 1:8 (0:3) 

  4. kolo  Sobota   14. 9. 2019     16:30            TJ Sokol Plasy - TJ Sokol Malesice 3:0 (3:0)

  5. kolo Neděle   22. 9. 2019     16:00            TJ Sokol Malesice - TJ MĚSTO ZBIROH 

  6. kolo  Neděle   29. 9. 2019     16:00            TJ Sokol Malesice - TJ Sokol Raková 

  7. kolo  Neděle   6. 10. 2019    16:00            TJ Čechie Příkosice - TJ Sokol Malesice 

  8. kolo  Neděle 13. 10. 2019    15:30            TJ Sokol Malesice - TJ Tatran Třemošná 

  9. kolo  Sobota 19. 10. 2019     15:30            TJ Volduchy - TJ Sokol Malesice 

10. kolo  Neděle 27. 10. 2019    14:30            TJ Sokol Malesice - TJ Slavoj Mýto B 

11. kolo  Sobota   2. 11. 2019     14:00            SK SLOVAN Plzeň 1910 - TJ Sokol Malesice 

12. kolo  Neděle 10. 11. 2019    14:00            TJ Sokol Malesice - SK Slavia Vejprnice B 

13. kolo  Sobota 16. 11. 2019     13:30             FK Dýšina - TJ Sokol Malesice 

Malesice B (městská soutěž PM) 
14. kolo Neděle   18. 8. 2019     12:30            Malesice B - Prazdroj Plzeň B. 3:2 (1:1)

  1. kolo  Neděle   25. 8. 2019     12:30            Malesice B - Slovan Plzeň B 4:2 (3:0) 

  2. kolo  Sobota   31. 8. 2019     17:00            VS Plzeň B - Malesice B 1:6 (0:5) 

  3. kolo  Neděle     8. 9. 2019    12:30           Malesice B - Union Plzeň B 3:1 (1:1) 

  4. kolo  Neděle   15. 9. 2019     14:00            Starý Plzenec B - Malesice B 1:0 (0:0)

  5. kolo       volno
  6. kolo  Neděle   29. 9. 2019     12:30            Malesice B - Vochov 

  7. kolo  Neděle   6. 10. 2019     16:00            Prazdroj Plzeň B. - Malesice B 

  8. kolo  Neděle 13. 10. 2019     15:30            Slovan Plzeň B - Malesice B 

  9. kolo  Neděle 20. 10. 2019    12:30            Malesice B - VS Plzeň B 

10. kolo  Neděle 27. 10. 2019     14:30            Union Plzeň B - Malesice B 

11. kolo Neděle   3. 11. 2019     12:30            Malesice B - Starý Plzenec B. 

12. kolo       volno
13. kolo  Sobota 16. 11. 2019     13:30            Vochov - Malesice B 

najdete nás i na facebooku: facebook.com/u3v.zcu

Chcete získat nové znalosti?
Chcete poznat nové p�átele?

P�IJ�TE SE ZAPSAT NA U3V!

Zápisy probíhají na 
všech pobo�kách.
Do volných kurz� 

se�m�žete
p�ihlašovat
pr�b�zn�.

Máme pro vás teoretickou, praktickou i�terénní výuku, odborné 
exkurze, laborato�e, ateliéry, workshopy a�spole�enské aktivity.

info na www.u3v.zcu.cz

Studium pro seniory
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