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Pojďme se pobavit a užít si příjemný Advent
u nás doma
Milí sousedé, ani jsme se nenadáli a máme zde
znovu období Adventu, předzvěst blížících se vánočních svátků a konce roku.
Protože toto období roku vybízí více než kterékoliv
jiné k zastavení se ve všeobecném shonu a zpestření si dlouhých večerů, připravili jsme ve spolupráci s místními spolky pro letošní Advent v našem obvodu skutečně bohatou nabídku kulturních a společenských akcí.
Jejich kompletní přehled najdete na následující
straně, věřím, že si z nich vyberete a přijdete, bude tak příležitost potkat se v předvánočním čase
se sousedy, které třeba v denním shonu jen míjíte,
u hrnku svařáku si popovídat a příjemně se naladit
na blížící se svátky.
V předvečer začátku Adventu (30.11) se uskuteční slavnostní rozsvícení vánočního stromku, při kterém vystoupí akrobati s ohněm, zpívat budou místní i chotíkovské děti a zpěvačka známá ze SuperStar Bára Zemanová. Děti, ženy i dívky a jsou zváni
na dvoje adventní dílny (29.11. a 3.12). V neděli 7.
prosince se uskuteční předvánoční posezení členek
ČČK a seniorů s občerstvením a hudbou.

„Půlnoční“ mše
Sváteční „půlnoční mše“ na Štědrý den se letos bude
v malesickém kostele sv. Jiří konat ve 20.30 hodin.
Další koncerty jsou nachystány na třetí i čtvrtou adventní neděli. 15. prosince si naplánujte vycházku
ke kapličce p. Marie Pomocné v Kyjovské lese, na
zdejším prostranství bude zpívat Smíšený pěvecký sbor Nová česká píseň – koncert se uskuteční
pod širým nebem, místo bude slavnostně nasvíceno i ozvučeno a podávat se bude i občerstvení pro
zahřátí. Tento koncert spolu s námi spolupořádá i
sousední obvod Radčice
22. prosince se uskuteční koncert Vlaďky Bauerové a klavíristy Václava Greifa v Malesickém kostele sv. Jiří a zde se již bude rozdávat i Betlémské
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Ať Vás všechny cesty vedou příští rok
tím správným směrem...

Cyklostezka Malesice, únor 2019
Foto: Jana Martanová

světlo. Na Štědrý den pochopitelně nebude chybět
již neodmyslitelné společné zpívání koled na návsi od 16.30.
V hospůdce Pod farou se 23. prosince uskuteční
první ročník soutěže o Nejlepší bramborový salát
v Malesicích a Dolním Vlkýši.
Zvlášť bych se chtěl zmínit o akci Krampus show,
která se u nás uskuteční poprvé. V zastupitelstvu
jsme se usnesli, že klasickou mikulášskou besídku, o kterou bohužel rok od roku klesal zájem, letos
nahradíme „průvodem“ Mikuláše a anděla s družinou čertů „krampusáků“. Jde o moderní záležitost,
která se k nám rozšířila z Rakouska a Bavorska a
těší se i u nás velkému zájmu.
Vystoupení se uskuteční pod otevřeným nebem
v ulici Ke Kostelu na prostranství mezi Malesickou
návsí a vstupem na hřiště Sokola v sobotu 7. prosince od 18.00 hodin. Protože se pravděpodobně

Od prosince bude do Malesic
jezdit na zkoušku trolejbus
Trolejbusem z Malesic do centra Plzně a zpět? Zní to bláznivě, ale skutečně tomu tak bude a to už brzy. Od 2. prosince zavádějí Plzeňské městské dopravní podniky novou dočasnou trolejbusovou linku MHD č. 19 v
trasách linek 11 a 35 Ústřední hřbitov – CAN Husova – Radčice – Malesice / Křimice. Linka bude odbavovat v úseku Ústřední hřbitov – CAN Husova v pravidelných zastávkách linky 11, v úseku CAN Husova – Malesice nebo Křimice pak v pravidelných zastávkách linky 35.
Podle vyjádření vedení PMDP bude linka v provozu do odvolání (předpoklad na tři měsíce) a bude sloužit zejména k ověření provozu trolejbusů s bateriovým pohonem pro budoucí možné využití na sloučené lince 11+35.
Do/z Malesic bude zajíždět pět spojů každý všední den. Odjezdy budou
v časech 5.45 (jede jen na Hl. nádraží), 11:16, 13:12, 14:55 a 16:38. Ve
Také Malesice se letos 6. dubna připovánočním prázdninovém období od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 linka jezjily k celonárodní akci Ukliďme Česdit nebude.
ko. Více než 50 pytlů odpadků a nej-

na tuto akci do Malesic přijedou podívat i hosté z
okolí, prosíme místní o trpělivost s vyšším množstvím lidí i aut. Zároveň všem místním zájemcům
o akci doporučuji, aby nepřišli až na poslední chvíli, ale raději se dostavili o něco dříve a zabrali si
ta nejlepší místa. I zde bude zajištěno občerstvení pro zahřátí.
Předem děkuji všem dobrovolníkům, kteří se do
přípravy akcí zapojí a pochopitelně i sponzorům za
jejich ﬁnanční příspěvek, i díky němuž jsou všechny akce pro veřejnost ZDARMA.
Věřím, že se nám všechny naplánované adventní akce vydaří
a budeme mít příležitost osobně
si při nich popřát krásné svátky a
hodně štěstí do Nového roku.
Bc. Aleš Tolar, starosta

Stromek máme z Lochotína,
překážel tam u paneláku
Vánoční strom jsme letos získali z druhého městského obvodu Lochotín. Sílící smrk tam překážel a stínil velmi blízko jedné z bytovek, jejíž obyvatelé žádali strom porazit. 20. listopadu jsme ho převezli k nám do Malesic a osadili tak
jako loni na ochoz Malesického Dvora, kam je na něj z celé návsi dobře vidět a
zároveň je ochráněn před případnými zloději ozdob.
Slavnostně bude rozsvícen v předvečer zahájení Adventu 30.11. večer.Tou dobou už bude instalována a rozsvícena i veškerá uliční výzdoba. Letos naše zastupitelstvo odsouhlasilo její obnovu nákladem 300 tisíc korun. Původní ozdoby byly vyčištěny a obnoveno umělé chvojí, do horní části Chotíkovské ulice a
v ulici Ke Kostelu, kam se dříve výzdoba nevěšela, byly pořízeny nové ozdoby
a světelné řetězy letos poprvé zdobí také kapličku na návsi v Dolním Vlkýši.

strana 2

prosinec 2019

KRÁTCE
ZE ZASTUPITELSTVA MO

Rekonstrukce chodníku v ulici U Potoka
a co se bude dít s povrchy silnic a chodníků dál
Na podzim letošního roku se uskutečnila
již delší dobu naplánovaná, ale bohužel odkládaná rekonstrukce chodníku v ulici U Potoka v Malesicích. Zakázku ﬁnancovanou
z rozpočtu Správy veřejného statku Města
Plzně prováděla ﬁrma DYBS, celkově si vyžádala částku 603.455,- Kč vč. DPH.
V letošním roce se uskutečnily rovněž
opravy povrchu komunikací v ulicích Luhové, Ke Mži a Ke Stodole. V příštím roce
by měl být podobným způsobem obnoven
povrch zbylé části ulice Ke Mži, v letošním
roce byl vyprojektován a napřesrok by měl
být postaven nový chodník z ulice Chotíkovské do ulice Vlkýšské. Na základě přání
obyvatel bytovek ve spolupráci se SVS MP
připravujeme projekt rozšíření počtu parkovacích míst v okolí paneláků.

ZMO na jednání dne 7.10. rozhodlo:
- Nesouhlasit s navrženým odprodejem dvojbytového domu na adrese Chotíkovská 108 z majetku
Města Plzně a převzít dům do trvalé správy městského obvodu - 8 hlasů pro, 1 hlas proti
(p. Cudlman).
- Nepořádat letos Mikulášskou besídku tak, jak bylo zvykem, ale zajistit místo ní průvod krampus
masek - 8 hlasů pro, 1 se zdržel (p. Cudlman)
- Využit pozemek p.č. 158/2 Dolní Vlkýš pro zřízení
hřiště a komunitního místa - 9 hlasů pro.
- Proplatit z rozpočtu MO fakturu ve výši 10.000 Kč
za kulturní vystoupení při akci Jarmarčení - 7 hlasů pro, 2 se zdržely (p. Cudlman, pí Panýrková)
Termíny příštího jednání zastupitelstva MO:
2. prosince (od 19.00 hodin).

Malesické branky, body, vteřiny…
Fotbalisté Sokola Malesice mají za
sebou podzimní část sezony a nevedli
si špatně. A-tým po rozpačitých výkonech i výsledcích v úvodu i střední
části podzimu na jeho konci zabral. Po sérii čtyř závěrečných
zápasů bez ztráty se nakonec
v tabulce po polovině sezony
vyhoupl na čtvrté místo a s 24
body má ztrátu jediného bodu na
sousedy z Města Touškova. Ti přezimují na druhém místě zajišťujícím postup do baráže o 1.A třídu.
Blízko postupu z nejnižší městské soutěže je i malesické béčko. To dokonce

svou tabulku po podzimu vede, když z
dvanácti odehraných zápasů našlo jen
tři přemožitele.
Nohejbalisté Malesic hrající pod hlavičkou spolku Plzeň9 válčili letos v
městské soutěži, třídě
A. Družstvo během sezony dosáhlo na sedm
výher i stejný počet porážek a v konečné osmičlenné
tabulce obsadilo 4. místo.
Na ples Sokola Malesice jste zváni
v pátek 14. února 2020 do Malesického Dvora.
inzerce

Podzim
u Tomíků
Turistický oddíl TOM
Skřítci se na podzim vypravil na zříceninu hradu Komberk a Sigmondovo stezku, kde zrovna
řádili loupežníci z Petrovky. Úterní schůzky teď za
tmy a v plískanicích trávíme v klubovně, kde hodně vyrábíme a hrajeme
hry. (mh)

Nutné kácení stromů v Malesicích
Doba vegetačního klidu umožňuje kácení dřevin. Od 25. listopadu bude v Malesicích provádět Povodí Vltavy s.p. kácení a údržbu břehového porostu podél Malesického potoka v úseku ř.km. od 0,740 do 0,880, tedy podél Bezové ulice. Městský obvod musí na základě kontroly Odboru životního prostředí porazit dva mohutné, bohužel nestabilní stromy v prostoru víceúčelového hřiště – jedná se o jednu lípu (obvod kmene 203 cm) pro rozsáhlý defekt kmene (hrozí zlom) a dub letní (o.k. 120
cm) pro poškozenou bázi kmene podkorním hmyzem a dřevokaznou houbou (hrozí vyvrácení). V případech všech poražených stromů bude na území obvodu provedena náhradní výsadba.

Výuka angličtiny
Úřad MO Plzeň 9 nabízí občanům obvodu možnost výuky anglického jazyka pro začátečníky i pokročilé v prostorách budovy úřadu. Podmínky výuky - termíny, četnost,
délku výuky i počet studentů lze domluvit individuálně. Další informace hejtmanekv@plzen.eu nebo na tel. 378036882.

Cvičení jógy pro všechny generace
Chcete si na vlastní tělo vyzkoušet účinky jógy? Máte možnost. Od listopadu se
v zasedací místnosti na úřadě městského obvodu v Malesicích znovu konají pravidelná cvičení jógy pro všechny generace vždy v úterý od 18.00 do 19.30 hodin.
Kapacita sálu je omezená, proto neváhejte a včas si pro sebe zaregistrujte místo na tel. 724 179 187.

Uzavírka úřadu MO v době mezi svátky
Z důvodu čerpání dovolené zaměstnanců bude Úřad městského obvodu v době od
23. prosince do 3. ledna uzavřen. Knihovna bude v letošním roce naposledy otevřena
18. prosince. Děkujeme za pochopení.

Chytrý rozhlas využívá už čtvrtina občanů
Služeb „chytrého obecního rozhlasu“, který umožňuje lidem dostávat informace o
dění v obvodu prostřednictvím textových zpráv do mobilních telefonů, e-mailu nebo
do aplikace pro chytré telefony, již využívá zhruba čtvrtina obyvatel obvodu starších
18 let. Přidejte se také, přihlásit se můžete na www.plzen9.mobilnirozhlas.cz nebo
zajděte na úřad MO, kde vám přihlášení rádi zařídí. Vše je zdarma.
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 ﬁrem na územní MO Plzeň 9 a elektronicky na www.umo9.plzen.eu/zivot-v-obvodu/obcasnik-devitka * Registrační číslo: MK ČR 22539
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Pátek 29.11., 19.00, zasedací místnost ÚMO
Adventní dílny pro maminky (možno i s dtmi) spolené vyrábní vnc

Sobota 30.11., 18.00, Malesický Dvr, Malesická náves
Rozsvícení vánoního stromu, ohnivá show + koncert dtí
a Báry Zemanové (kulináský program - ochutnávky
zabijakových specialit)
Úterý 3.12., 16.00, zasedací místnost ÚMO
Vánoní tvoení - výroba i prodej perník, dekorací
a ozdob (zvou lenky K - oberstvení zajištno)

KRAMPUS SHOW

Sobota 7.12., 18.00, prostranství od Malesické návsi
po vstup na hišt Sokola
Krampus show poprvé v Malesicích, aneb mikulášská besídka
letos trochu jinak

Nedle 8.12., 16.00, salonek Malesického Dvora
Pedvánoní setkání lenek K a senior
s oberstvením a muzikou (hraje Roman Audes)

Nedle 15.12., 16.30, prostranství u kapliky
p. Marie v Kyjovském lese
Adventní „svíkový“ koncert smíšeného
pveckého sboru Nová eská píse

Nedle 22.12., 17.00, kostel sv. Jií
Adventní pohlazení s Vlakou Bauerovou
- vánoní koncert plzeské zpvaky
za klavírního doprovodu Václava Greifa
+ rozdávání Betlémského svtla
Pondlí 23.12. od 18.00
Soutž o nejlepší bramborový salát
(nedotený ženskou rukou)
v hospdce Pod Farou

SPONZOŘI

POŘADATEL

Štdrý den 24.12.
Od 16.30 - spolený vánoní
pípitek svaákem
a zpívání koled (prostranství u sousoší Sv. Jana)
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Akce v Malesicích

bjektivem

Dýňování a lampionový průvod
Dýňování a lampionový průvod, to byl malesický program pro malé i velké v sobotu 2. listopadu. Zúčastnily se ho všechny generace.

V sobotu 19. října se uskutečnila Drakiáda. Letošní ročník byl výjimečný, protože alespoň trochu foukalo a draci tak k radosti svých malých
i velkých krotitelů krásně létali.

V pátek 11. října se v Malesickém Dvoře uskutečnila oslava Dne seniorů. Vystoupily děti z radčické i chotíkovské základní i mateřské
školy, hrál Band Romana Audese a senioři se dozvěděli při přednášce i užitečné informace o vlastní bezpečnosti.
V sobotu 28. září oslavili lidé v Dolním Vlkýši Gulášobraním – soutěží o nejlepší guláš. Na návsi vládla skvělá nálada, bavily se desítky místních lidí i
hosté odjinud. Každý soutěžní vzorek byl k ochutnání pro všechny, pivo točili malesičtí dobrovolní hasiči. Večer vyhrávala kapela Bigbeata. A kdo soutěž vyhrál? Porotě nejvíc chutnal guláš Jitky Švecové, takže putovní pohár
se stěhuje z Vlkýše do Malesic a pro příští ročník je to jistě „hozená rukavice“ i dalším adeptům. Za zorganizování akce patří poděkování celé řadě
dobrovolníků v čele s Filipem Hrnčárem, městský obvod akci podpořil zapůjčením stanu, pártysetů a příspěvkem na ceny pro vítěze.

Jeden den podzimních prázdnin
jsme opět využili pro volné bruslení rodin s dětmi z Malesic a Dolního Vlkýše, které mohly hodinu
a půl zdarma využít ledovou plochu Ice Areny na Košutce.

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

