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Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 9 - Malesice              číslo 1, únor 2020

Občané Městského obvodu Plzeň 9, 

kteří nemají jinou možnost jak řešit li-

kvidaci splaškových vod ze svých do-

mácností než individuálním vývozem 

žump nebo septiků, mohou nově žá-

dat městský obvod o příspěvek na ty-

to vývozy.

Zastupitelstvo MO schválilo na svém 

jednání 3. února 2020 „Pravidla pro po-

skytování příspěvku“.

K získání příspěvku je třeba podat na 

úřadě MO žádost, a to vždy jednou za 

čtvrtletí nejpozději do 15. dne následují-

cího měsíce po uplynutí čtvrtletí (leden, 

duben, červenec, říjen). K žádosti je tře-

ba doložit doklady o provedení plateb se 

všemi náležitostmi (viz. pravidla).

Maximální výše možného příspěvku či-

ní 33% celkově vynaložených nákladů 

domácnosti, nejvýše pak 1.500,- Kč za 

čtvrtletí ne jednu domácnost/č.p. Vypla-

cení příspěvku podléhá schválení zastu-

pitelstva MO, prostředky získá žadatel 

až následně po tomto schválení buď v 

hotovosti na úřadě MO nebo bezhoto-

vostně na účet (dle požadavku vyplně-

ného v žádosti).

Formulář „Žádost o příspěvek“ si může-

te stáhnout na webových stránkách ob-

vodu v sekci Úřad a samospráva pod od-

kazem „Příspěvek na vyvážení odpad-

ních vod“ nebo si ho vyzvednout a vy-

plnit na úřadě MO.

Případné dotazy k podání žádosti o pří-

spěvek vám zodpoví p. tajemník MO na 

tel. 378 036 882, e-mail: hejtmanekv@
plzen.eu případně p. starosta na tel. 602 
481 823, e-mail: tolara@plzen.eu.

Občané našeho obvodu mohou nově 
žádat o příspěvek na vývoz splašků

Čistá Plzeň mění svozové dny, v Malesicích 

zůstává středa, ve Vlkýši bude nově čtvrtek

Společnost  Čistá Plzeň optimalizuje své svozové trasy a v některých 
lokalitách Plzně se kvůli tomu od 17. února změní svozové dny. V Ma-
lesicích to pro směsný odpad z domácností bude i nadále středa, ale v 
Dolním Vlkýši nově čtvrtek.
 Pro zjištění aktuálního svozového dne slouží nová aplikace umístěná 
na http://cistaplzen.cz/. Po zadání adresy nemovitosti v aplikaci zákazní-
ci zjistí aktuální svozový den.
 Zákazníci se mohou s dotazy na svozové dny  telefonicky obrátit na 
zákaznické centrum Čisté Plzně na telefonní číslo 800 44 11 11. 
V rámci změny svozových tras bude rozšířen systém o sobotní svoz 
separovaného odpadu.
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Akce v Malesicích     bjektivem   

Před Vánoci se kona-
ly dva koncerty, v male-
sickém kostele zpívala 
Vlaďka Bauerová a Ond-
řej Tolar, u nádjerně na-
svícené kapličky p. Ma-
rie Pomocné soubor 
Nová česká píseň.

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

Krampus show, to byla Mikulášská besídka trochu jinak. V Malesicích bylo díky průvo-
du pekelných bytostí pořádně živo a přijelo se na něj podívat i přes tisíc hostů odjinud. 
Dobrá zpráva: žádného hříšníka si čerti neodnesli. 

V předvečer Štědrého dne se 
uskutečnila soutěž O nejlep-
ší bramborový salát nedotče-
ný ženskou rukou. Zúčastni-
lo se jí třináct soutěžících. Po 
posouzení ryze ženskou od-
bornou porotou byli vyhod-
noceni na předních místech: 
1. místo - Slavomír Tomčák 
(na snímku), 2.-3. místo Mi-
roslav Zikmund st. a Mar-
tin Gál, 4.-5. místo Roman 
Koláček a Jaroslav Svobo-
da, 6. místo Milan Švec. Dá-
le soutěžili (bez uvedení po-
řadí) a uznání si zaslouží: Mi-
lan Hasch, Jakub Rataj, Ro-
man Peš, Jiří Hrbek, Martin 
Valíček, Jiří Vaňourek a Jan 
Zachata.

Pravidla�pro�poskytování�p�ísp�vku�na�vyvážení�odpadních�vod�vlastník�m�nemovitostí
pro�bydlení�na�území�MO�Plze	�9�z�rozpo
tu�MO�Plze	�9�

1. Úvodní�ustanovení�

1.1. Pro�snížení�náklad��na�vývoz�odpadních�vod�z�objekt��ur�ených�k�trvalému�bydlení�poskytuje�
M�stský�obvod�Plze��9�ze�svého�rozpo�tu�finan�ní�p	ísp�vek�ob�an�m�obvodu,�u�jejichž�
nemovitostí�není�možnost�napojení�na�ve	ejnou�kanalizaci�a�nemají�jinou�možnost�likvidace�
odpadních�vod�než�individuální�vývoz.�
�

2. Poskytovatel�p�ísp�vku�

2.1. Poskytovatelem�p	ísp�vku�je�statutární�M�sto�Plze�,�m�stský�obvod�Plze��9�
�Malesice�

2.2. Zdrojem�financování�p	ísp�vk��je�rozpo�et�m�stského�obvodu�

2.3. O�vyplacení�p	ísp�vku�rozhoduje�svým�usnesením�zastupitelstvo�m�stského�obvodu,�na�vyplacení�
p	ísp�vku�není�právní�nárok.�
�

3. P�íjemce�p�ísp�vku�

3.1. P	íjemcem�p	ísp�vku�m�že�být�pouze�ob�an�starší�18�let�s�trvalým�pobytem�na�území�M�stského�
obvodu�Plze��9,�který�spl�uje�podmínky�pro�poskytnutí�p	ísp�vku�uvedené�v�bod��1.1.�t�chto�
„Pravidel“.�

3.2. P	íjemce�p	ísp�vku�nesmí�mít�v��i�M�stskému�obvodu�Plze��9�žádné�nesplacené�závazky�po�lh�t��
splatnosti.��
�

4. Termín,�forma�a�výše�p�ísp�vku�

4.1. P	ísp�vek�m�že��init�max.�1/3�(33%)�z�celkových�prokazateln��vynaložených�náklad��na�vy�erpání�
odpadních�vod,�jejich�odvoz�a�likvidaci�v�za	ízení�k�tomu�ur�enému�do�maximální�výše�1.500,��K��na�
nemovitost�(�íslo�popisné/orienta�ní)�za�jedno�kalendá	ní��tvrtletí.�

4.2. P	ísp�vek�je�vyplácen�v�národní�m�n��CZK,�bezodkladn��v�návaznosti�na�p	íslušné�rozhodnutí�
Zastupitelstva�M�stského�obvodu�vždy�po�uplynutí�daného�kalendá	ního��tvrtletí.�

4.3. P	ísp�vek�vyplácí�Finan�ní�odbor�ÚMO�Plze��9�–�Malesice�dle�požadavku�uvedeného�žadatelem�
v�žádosti�o�p	ísp�vek�bu�:�
a)�v�hotovosti�
�v�míst��svého�sídla�(Chotíkovská�72/14,�Plze��9)�v�dob��ú	edních�hodin�

b)�bezhotovostní�platbou�ve�prosp�ch�ú�tu�žadatele.�
�

5. Postup�p�i�poskytování�p�ísp�vku�

5.1. P	ísp�vek�se�poskytuje�na�základ��písemné�žádosti�ob�ana�podané�na�p	íslušném�formulá	i,�který�je�
k�dispozici�na�ÚMO�Plze��9�a�ke�stažení�na�webu�ÚMO.�

5.2. P	ílohou�žádosti�musí�být�kopie�doklad��(p	íjmový�doklad/faktura)�vystavených�a�potvrzených�
osobou�oprávn�nou�ke�svozu�odpadních�vod.���
Z�doklad��musí�být�patrné:�

a) datum,�kdy�se�uskute�nil�vývoz�

b) místo�(adresa�nemovitosti),�kde�se�vývoz�uskute�nil�

c) objem�vyvezených�odpadních�vod�

d) druh�odpadních�vod�–�kal�z�žumpy��/��kal�ze�septiku�

e) zp�sob�likvidace�(ozna�ení��OV�s�místem�vypušt�ní)�

f) celkov��vynaložené�náklady�na�daný�vývoz�a�likvidaci�odpadních�vod�

V�p	ípad��doložení�faktury�je�žadatel�povinen�doložit�potvrzení�o�jejím�uhrazení.�K�náklad�m,�
které�nebudou�doloženy�t�mito�doklady�nebude�p	i�vy	ízení�žádosti�p	ihlíženo.�

5.3. Žádosti�o�poskytnutí�p	ísp�vku�za�dané��tvrtletí�je�možné�podat�na�ÚMO�Plze��9�nejpozd�ji�do�15.�
dne�následujícího�m�síce�po�uplynutí�daného�kalendá	ního��tvrtletí.�

V�p	ípad��schválení�p	ísp�vku�zastupitelstvem�MO�a�jeho�vyplacení�o�tom�bude�žadateli�vystaveno�písemné�potvrzení�
ze�strany�ÚMO�Plze��9.�

   Milí sousedé,
období vánočních svátků už je sice dávno pryč, ale dovolte mi prosím ješ-

tě jednou se vrátit k loňskému adventu a poděkovat všem dobrovolníkům a 
sponzorům, kteří přispěli k tomu, že  předvánoční kulturní program byl v 
Malesicích opravdu bohatý a mohli jsme si ho společně náležitě užít.  

Nový rok už ale uhání tryskem a tak rychle k tomu, co už se v něm událo 
a co nás čeká. Velmi podstatnou věc přineslo první letošní jednání zastu-
pitelstva obvodu. Jsem rád, že kolegové zastupitelé hladce schválili návrh 
na zavedení příspěvků občanům na vývoz splašků. Ulehčí lidem do doby, 
než k nim bude zavedena kanalizace.

Naštěstí to snad už nebude dlouho trvat. Po letech přešlapování a odklá-
dání na neurčito zazněl v uplynulých dnech od vedení Města Plzně závazek 
zahájit stavbu kanalizace v Malesicích příští rok. V návaznosti na to se 
začne stavět i vodovodní přivaděč.

Stavby obou sítí jsou připraveny v etapách a ještě určitě nastane mnoho 
komplikací a nějaký čas potrvá, než se přípojek dočkají všichni, kteří na to 
netrpělivě čekají.

Mimo jiné i proto jsem velmi rád, že aktuálně v Malesicích koluje petice za 
co možná největší urychlení stavby obou sítí. Budu velmi rád za podpis kaž-
dého z Vás, kteří se k ní připojíte.  Může to být jen a jen ku prospěchu věci.

Děkuji,
Bc. Aleš Tolar, starosta MO Plzeň 9

Štědrovečernímu společnému zpívání koled tentokrát 
krajně nepřálo počasí. I v hustém deští se ale zašlo dost 
zpěváků a tradici jsme tak neporušili.

Při rozsvícení stromečku nemohly chybět děti. 
Zpěvačce Báře Zemnové dělali předskokany žáci 
z pěveckého kroužku při  ZŠ Chotíkov.

Do Nového roku jsme vyšli spo-
lečně při turistickém pochodu s 
občerstvovací zastávkou v Dol-
ním Vlkýši.Společné adventní posezení s vyráběním 

adventních dekorací.



V sobotu 18. dubna se stane Malesický Dvůr dě-

jištěm kulturní akce, která u nás dosud neměla ob-

doby. Ponese název Revival Fest Made in Malesi-

ce a podtitul „Pařba jara“.

Jak uvádějí pořadatelé z agentury Live PROMO 

a Brothers Production, cíleně zvolili termín na po-

mezí mezi končící plesovou a začínající sezonou 

letních festivalů. 

V sále Malesického Dvora vystoupí čtyři v tuzem-

sku velmi populární a jedny nejúspěšnější reviva-

lových skupin - Revival Olympic Domažlice, Ka-

bát revival west, Pilsen QUEEN Tribute Band a 

Rammstein Tribute Show. Program festivalu ote-

vře již v podvečer kapela W.A.M.P. rock, která je 

díky místnímu bubeníkovi v Malesicích a okolí vel-

mi známá a oblíbená.

Mezi kapelami budou připraveny nejen pivní soutě-

že a po živé produkci všechny dorazí rockotéka.

Návštěvníci se mohou těšit na našlapanou muzi-

ku, stage, světelné i pyro efekty a moderátora Li-

bora Janíčka. Malesický Dvůr se postará o kvalitní 

festivalovou baštu, pivko i ohnivou vodu.

Důležitá zpráva pro všechny místní. Díky podpoře, 

kterou festivalu věnuje náš obvod, budou mít všich-

ni lidé s trvalým pobytem v Malesicích a Dolním Vl-

kýši nárok na výrazně zlevněnou vstupenku. Zatím-

co na místě budou stát 350 Kč a v předprodeji si ji 

všichni ostatní mohou koupit za 250 Kč, místní li-

dé ji mohou mít jen za 99 Kč. Vstupenky si je tře-

ba předem zarezervovat na tel. 602 481 823 (stačí 

SMS) a k vyzvednutí budou zhruba týden před fes-

tivalem na úřadu městského obvodu. 
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Ples Sokola Malesice, pátek 14. února, 20.00 
Malesický Dvůr
Hraje Arraband, bohatá tombola. Vstupenky 
za 130 Kč je možné rezervovat na tel. 604 938 312.

Dětský maškarní karneval, Sobota 15.února, 15.00 
Malesický Dvůr
Bohatý program plný soutěží, tancování a zábavy. 
Vstupné 30 Kč dospělí, 20 Kč dítě k prodeji na místě.

Malesické vepřové hody, sobota 22.února, 10.30 
prostranství u úřadu MO v Chotíkovské ulici
Domácí zabijačkové pochoutky z produkce restaurace 
Gastro Kalikovský mlýn k prodeji domů i ke konzuma-
ci na místě ve vyhřátém stanu. Hrát bude harmonikář. 
Tombola o naporcované prase. 

Den otevřených dveří MŠ Malesice, čtvrtek 
12. března 8.00-10.00 a 14.00-16.00
Všichni zájemci o prohlídku prostor a setkání s učitel-
kami jsou zváni. 

Staročeský bál, sobota 14. března, 19.30
Malesický Dvůr
Hraje soubor písní a tanců Jiskra (pořadatel bálu) a 
Classic Band
Vstupenky za 150 Kč možno rezervovat na tel. 724 
094 232.

Pohádky pana Pohádky, sobota 28. března, 15.00 
Malesický Dvůr 
Představení Divadla K+K pro předškolní a mladší 
školní děti

POZVÁNKY PRO OBČANY

MALESIC A DOLNÍHO VLKÝŠE

Městský obvod Plzeň 9 chce i nadále svým občanům zprostředkovat za zvýhod-

něných podmínek možnost navštívit kulturní představení, která se konají mimo náš 

obvod, ale v současnosti se zabýváme otázkou, jakou formou to nadále dělat tak, 

aby byli občané s nabídkou pokud možno co možná nejvíce spokojení.

Až dosud organizujeme (zpravidla 2x ročně) zájezdy především na muzikálová 

představení do různých pražských divadel (aktuálně zájezd na muzikál Galileo – viz 

pozvánka vpravo), ale setkáváme se čím dál častěji s názorem, že tyto zájezdy ne-

jsou to pravé, protože občané nemají možnost vlastní volby. Je pravda, že někomu 

nemusí vyhovovat způsob dopravy, zvolený termín zájezdu, dalšímu se zase netre-

fíme do vkusu volbou představení, chce jiné sedadlo (řadu) v divadle atd. 

Existuje možnost, jak tuto nespokojenost vyřešit a dát lidem možnost vybrat si líst-

ky na představení dle vlastní volby. Uzavřít partnerství s některou z kulturních insti-

tucí (Divadlem J.K.Tyla, C.K.Pluto, Měšťanská Beseda atd.) a nechat na Vás, abys-

te si sami vybírali představení z jejich nabídky.

Obě možnosti představují pro rozpočet obvodu zhruba podobné nároky. U zájezdů 

do Prahy nakupujeme zlevněné lístky a hradíme veškeré náklady na dopravu. U lístků 

na plzeňská představení dle Vaší volby bychom cenu dotovali odhadem z 50 %.

Obě možnosti budou mít určitě své zastánce i kritiky, ale abychom vyhověli většině, 

chtěli bychom znát Váš názor, který můžete vyjádřit hlasováním na internetu  https://

www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/DWtooMBS, stejná anketa běží i na facebooku 

@PlzenMalesice, případně napište SMS nebo zavolejte na tel. 602 481 823.  (alt)

Zájezd na muzikál Galileo

Jednání dne 2.12. 2019 (7 zúčastněných, omluveni 
pí Panýrková, p. Cudlman):

- ZMO schválilo rozpočet MO na rok 2020 s vlastními příjmy 
ve výši  398 tis. Kč a výdaji ve výši 9.446 tis. Kč,  fi nancování, 
které tvoří tvorbu a použití účelových fondů a dále převody fi -
nančních prostředků mezi rozpočtem MMP a MO, příp. mezi 
jednotlivými MO v celkové výši  9.048 tis. Kč (7 pro, 0 proti).

Jednání dne 2.2. 2020 (8 zúčastněných, omluven 
p. Vildman):

- Pravidla pro poskytování příspěvku občanům obvodu na 
vývoz a likvidaci splaškových vod (7 pro, 1 se zdržel - Hejsek).
- Pronájem uvolněné bytové jednotky v domě č.p. 108 (8 
pro).
- Výzvu pro podávání žádosti o dotace na činnost v roce 
2020 pro spolky a zájmové útvary (8 pro).
- Změnu začátku konání řádných zastupitelstev MO na 
18.00 hodin (6 pro, 2 se zdrželi – Tolar, Cudlman)
- Uvolnění částky 150 tis. Kč z FRR MO na rekonstrukci ša-
ten a sprch v Malesickém Dvoře (7 pro, 1 se zdržel - Cudlman)
- Uvolnění částky 150 tis. Kč z FRR MO na doplnění herních 
prvků dětských hřišť v Malesicích a v Dolním Vlkýši (7 pro, 1 
se zdržel - Cudlman).

KRÁTCE ZE ZASTUPITELSTVA MO Bobr se vrátil, važme si ho. 
Naopak nutrie nekrmte, ty jsou škodné

V pátek 17. dubna 2020 se uskuteční zájezd do pražského divadla 
Hybernia na muzikálové představení Galileo. Vstupenka včetně do-
pravy je pro občany našeho obvodu za dotovanou cenu 299,- Kč. Re-
zervace míst u pí Podskalské na tel. 378 036 884. Odjezd autobusu 
v 15.00 hodin.

ANKETA PRO OBČANY: Společný zájezd 
za kulturou, nebo raději zlevněný lístek 
na představení dle vlastního výběru?

Chystá se velká akce - Revival fest Made in Malesice

Vánoční turnaj v nohejbalu
Nejen mlsáním a gaučingem, ale i zdravým pohybem v Malesi-

cích trávili sváteční dny na konci roku. Vánočního nohejbalového 

turnaje v Malesickém Dvoře se zúčastnilo sedm týmu, které spo-

lu každý s každým svedly napínavé boje. První místo obsadil TA-

XI tým ve složení René Kristl, Richard Kristl, Jiří Klas, druhé mís-

to patřilo týmu Jasný vítěz (Švec, Říha, Jánek) a třetí skončily Ma-

lesice A (Tolar, P. Klas, Krepindl).

Fotbalistům začne sezona v březnu
V polovině března odstartuje jarní část fotbalistům malesického 

Sokola. Áčko i rezerva začnou druhou polovinu sezony na hřiš-

tích soupeře a v Malesicích se poprvé půjde na fotbal až v nedě-

li 29. března a to hned na dvojzápas městské soutěže Malesice 

B – VS Plzeň B (od 11.30) a krajské soutěže Malesice A – Kozo-

lupy (od 15.00). 

 

Malesické branky, body, vteřiny

Vy, kdo žijete poblíž nebo chodíte na procház-

ky do blízkosti řeky Mže v Malesicích, jste si 

jistě všimli nových „obyvatel“, kteří se zde usa-

dili. Bobr evropský a nutrie říční. Živočichové 

na první pohled podobní, avšak ve skuteč-

nosti zejména pro svůj vliv na životní prostře-

dí velmi odlišní. 

Pohled na následky činnosti  bobrů vyvolává 

u mnoha lidí emoce a  mnohdy mylné názo-

ry, že jsou to škůdci hodní vyhubení, přesto-

že ve skutečnosti jsou svým konáním přírodě 

prospěšní. Nutrie naopak leckdo považuje za 

roztomilá neškodná zvířátka a dokonce je kr-

mí, přestože jsou škodné.

Aby tyto a další souvislosti lidé pochopili a 

vzali za své a chovali se podle toho, vytvoři-

li jsme společně s ing. Dagmar Svobodovou 

Kaiferovou, vedoucí odboru životního prostře-

dí Magistrátu města Plzně na popud malesic-

kého starosty Aleše Tolara vysvětlující a varov-

né cedule s texty a obrázky, které budou v Ma-

lesicích záhy instalovány. Tento článek vychá-

zí z jejich obsahu. 

Bobrem ohlodané ani poražené stromy 
nejsou zkáza!
Po několika desetiletích se do naší přírody 

opět vrací jeden z největších volně žijících hlo-

davců. Velice plachý noční živočich, původně 

vyhubený člověkem pro chutné maso a kože-

šinu, se v posledních letech začal postupně 

rozšiřovat na všechny vodní plochy a místa, 

kde původně žil.

Jeho přítomnost a zejména hodně viditelné 

pobytové stopy jsou dnes patrné téměř na ce-

lém území Plzeňského kraje a jeho počty na 

jednotlivých lokalitách svědčí o stabilizova-

né populaci.  

Je dobře, že se bobr do naší přírody zase vrá-

til, a to i přesto, že jeho přítomnost leckde budí 

vášně, nenávist a nevraživost.  

Dokonce je na místě tvrdit, že návrat bob-

ra evropského do námi zdevastované, násil-

ně přetvořené a vyčerpané krajiny byl moud-

rým krokem přírody, a to doslova za pět mi-

nut dvanáct.

Ať se nám to líbí nebo ne, tak bobr evropský 

sem prostě patří a má zde mimořádně důleži-

té místo. Díky jeho neuvěřitelné píli systema-

ticky a hlavně efektivně zadržuje vodu v kraji-

ně, zakládá nové tůně, rybníky, mokřady, ko-

řenové čistírny a zásobárny vody. Ty pak posi-

lují spodní vody, zavlažují vyprahlou půdu, vý-

razně snižují erozi zemědělské půdy a jsou zá-

kladem vzniku nových biotopů či stanovišť pro 

vegetaci i živočichy. 

Dále na břehové vegetaci a dřevinách reali-

zuje bobr přirozené a nezbytně nutné pěsteb-

ní zásahy, nekompromisně potlačuje nepů-

vodní a u vody nevhodně rozšířené druhy dře-

vin a naopak preferuje, podporuje a zmlazuje 

dřeviny původní. 

To vše bez ohledu na skutečnost, že opravdo-

vý výsledek jeho snažení se na lokalitě proje-

ví až za několik desítek let ku prospěchu eko-

systému a dalších generací. 

Zkrátka bobr evropský vrací naší krajině, příro-

dě, řekám a údolním nivám nejenom jejich pů-

vodní vzhled, ale i funkčnost a hlavně význam. 

To, co se nám dnes zdá jako pustošení, ničení 

a pohroma, je však pouze náš subjektivní po-

cit, v jehož důsledku můžeme na lokalitě udě-

lat podstatně větší škody.

Karel Makoň, záchranná stanice živočichů

• Proto respektujte, prosím, přírodu a naše zvířecí sousedy.
• Nezasahujte škodlivě do jejich přirozeného vývoje, chovejte se ohleduplně.
• Ve vlastním zájmu dbejte při pohybu na lokalitě zvýšené opatrnosti, zejména 
   v blízkosti ohlodaných, poražených a podnorovaných vzrostlých dřevin (stromů). 
• Vysvětlete dětem, čeho všeho se mají na lokalitě vyvarovat. 
• Nelikvidujte a neodnášejte poražené dřeviny (potravu a stavební materiál bobra).

• Hlídejte si domácí mazlíčky a nenechávejte je volně pobíhat bez dozoru.
• Nekrmte a nepodporujte šíření nutrie říční (nepůvodního druhu živočicha dovlečeného 

   člověkem z Ameriky).

Nutrie říční Nutrie říční (Foto T. Typltová)(Foto T. Typltová)  

Bobr evropský Bobr evropský (Foto T. Typltová)(Foto T. Typltová)  

sobota 
4. dubna 

Pojďme společně 
uklidit Malesice, Dolní 
Vlkýš a jejich okolí 

Sraz v 9.00 hod. 
před MŠ v Malesicích a na 
návsi ve Vlkýši 

S sebou dobrou náladu, 
pracovní rukavice a pevnou obuv. 
Po akci si opečeme špekáčky! 
 
Kontaktní osoba: Aleš Tolar, 602 481 823 
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Devítku jsme se rozhodli oz-

vláštnit novou rubrikou „Pro pa-

mětníky“. Budeme zde uveřej-

ňovat zajímavé archivní snímky 

dokumentující zajímavé události 

z historie Malesic, které se nám 

podaří objevit nebo je získáme 

od pamětníků.

Dnes uveřejňujeme tematický 

zimní snímek starý přesně 33 

let. V polovině února 1987 byla 

zima pořádně tuhá a hodně sněhu. Na křižovatce uprostřed Malesic se tak stala 

na zasněžené silnici takováto nehoda, kdy nákladní tatra dostaly smyk a probo-

řila zeď sousedního stavení.

Máte-li i i vy doma zajímavé snímky z malesické historie, budeme rádi, když nám 

je poskytnete k oskenování, originály vám vrátíme.   

Pro pamětníky…

DNa základě stále se množících oprávněných stížností připomínáme všem majitelům psů, že 

je jejich povinností zabránit tomu, aby psi znečišťovali veřejná prostranství. K tomuto účelu je 

po celém našem obvodu rozmístěn dostatek košů a pravidelně doplňovány sáčky. Pokud odně-

kud sáčky zmizí (jsou ukradeny), nahlaste to, případně si přijďte sáčky vyzvednout na ÚMO.

Majitele psů upozorňujeme, že kromě úklidu po psech jim městská vyhláška zakazuje nechat 

psy volně pobíhat v zastavěném území obce, kde musí být psi jen na přiměřeně dlouhém vo-

dítku a na zastávkách MHD a v místech s vyšší koncentrací lidí mají mít i náhubky. Ani na mís-

tech s povoleným volným pohybem psů nesmí žádné zvíře na volno ohrožovat lidi!

Uklízejte si po svých psech



V sobotu 18. dubna se stane Malesický Dvůr dě-

jištěm kulturní akce, která u nás dosud neměla ob-

doby. Ponese název Revival Fest Made in Malesi-

ce a podtitul „Pařba jara“.

Jak uvádějí pořadatelé z agentury Live PROMO 

a Brothers Production, cíleně zvolili termín na po-

mezí mezi končící plesovou a začínající sezonou 

letních festivalů. 

V sále Malesického Dvora vystoupí čtyři v tuzem-

sku velmi populární a jedny nejúspěšnější reviva-

lových skupin - Revival Olympic Domažlice, Ka-

bát revival west, Pilsen QUEEN Tribute Band a 

Rammstein Tribute Show. Program festivalu ote-

vře již v podvečer kapela W.A.M.P. rock, která je 

díky místnímu bubeníkovi v Malesicích a okolí vel-

mi známá a oblíbená.

Mezi kapelami budou připraveny nejen pivní soutě-

že a po živé produkci všechny dorazí rockotéka.

Návštěvníci se mohou těšit na našlapanou muzi-

ku, stage, světelné i pyro efekty a moderátora Li-

bora Janíčka. Malesický Dvůr se postará o kvalitní 

festivalovou baštu, pivko i ohnivou vodu.

Důležitá zpráva pro všechny místní. Díky podpoře, 

kterou festivalu věnuje náš obvod, budou mít všich-

ni lidé s trvalým pobytem v Malesicích a Dolním Vl-

kýši nárok na výrazně zlevněnou vstupenku. Zatím-

co na místě budou stát 350 Kč a v předprodeji si ji 

všichni ostatní mohou koupit za 250 Kč, místní li-

dé ji mohou mít jen za 99 Kč. Vstupenky si je tře-

ba předem zarezervovat na tel. 602 481 823 (stačí 

SMS) a k vyzvednutí budou zhruba týden před fes-

tivalem na úřadu městského obvodu. 
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Ples Sokola Malesice, pátek 14. února, 20.00 
Malesický Dvůr
Hraje Arraband, bohatá tombola. Vstupenky 
za 130 Kč je možné rezervovat na tel. 604 938 312.

Dětský maškarní karneval, Sobota 15.února, 15.00 
Malesický Dvůr
Bohatý program plný soutěží, tancování a zábavy. 
Vstupné 30 Kč dospělí, 20 Kč dítě k prodeji na místě.

Malesické vepřové hody, sobota 22.února, 10.30 
prostranství u úřadu MO v Chotíkovské ulici
Domácí zabijačkové pochoutky z produkce restaurace 
Gastro Kalikovský mlýn k prodeji domů i ke konzuma-
ci na místě ve vyhřátém stanu. Hrát bude harmonikář. 
Tombola o naporcované prase. 

Den otevřených dveří MŠ Malesice, čtvrtek 
12. března 8.00-10.00 a 14.00-16.00
Všichni zájemci o prohlídku prostor a setkání s učitel-
kami jsou zváni. 

Staročeský bál, sobota 14. března, 19.30
Malesický Dvůr
Hraje soubor písní a tanců Jiskra (pořadatel bálu) a 
Classic Band
Vstupenky za 150 Kč možno rezervovat na tel. 724 
094 232.

Pohádky pana Pohádky, sobota 28. března, 15.00 
Malesický Dvůr 
Představení Divadla K+K pro předškolní a mladší 
školní děti

POZVÁNKY PRO OBČANY

MALESIC A DOLNÍHO VLKÝŠE

Městský obvod Plzeň 9 chce i nadále svým občanům zprostředkovat za zvýhod-

něných podmínek možnost navštívit kulturní představení, která se konají mimo náš 

obvod, ale v současnosti se zabýváme otázkou, jakou formou to nadále dělat tak, 

aby byli občané s nabídkou pokud možno co možná nejvíce spokojení.

Až dosud organizujeme (zpravidla 2x ročně) zájezdy především na muzikálová 

představení do různých pražských divadel (aktuálně zájezd na muzikál Galileo – viz 

pozvánka vpravo), ale setkáváme se čím dál častěji s názorem, že tyto zájezdy ne-

jsou to pravé, protože občané nemají možnost vlastní volby. Je pravda, že někomu 

nemusí vyhovovat způsob dopravy, zvolený termín zájezdu, dalšímu se zase netre-

fíme do vkusu volbou představení, chce jiné sedadlo (řadu) v divadle atd. 

Existuje možnost, jak tuto nespokojenost vyřešit a dát lidem možnost vybrat si líst-

ky na představení dle vlastní volby. Uzavřít partnerství s některou z kulturních insti-

tucí (Divadlem J.K.Tyla, C.K.Pluto, Měšťanská Beseda atd.) a nechat na Vás, abys-

te si sami vybírali představení z jejich nabídky.

Obě možnosti představují pro rozpočet obvodu zhruba podobné nároky. U zájezdů 

do Prahy nakupujeme zlevněné lístky a hradíme veškeré náklady na dopravu. U lístků 

na plzeňská představení dle Vaší volby bychom cenu dotovali odhadem z 50 %.

Obě možnosti budou mít určitě své zastánce i kritiky, ale abychom vyhověli většině, 

chtěli bychom znát Váš názor, který můžete vyjádřit hlasováním na internetu  https://

www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/DWtooMBS, stejná anketa běží i na facebooku 

@PlzenMalesice, případně napište SMS nebo zavolejte na tel. 602 481 823.  (alt)

Zájezd na muzikál Galileo

Jednání dne 2.12. 2019 (7 zúčastněných, omluveni 
pí Panýrková, p. Cudlman):

- ZMO schválilo rozpočet MO na rok 2020 s vlastními příjmy 
ve výši  398 tis. Kč a výdaji ve výši 9.446 tis. Kč,  fi nancování, 
které tvoří tvorbu a použití účelových fondů a dále převody fi -
nančních prostředků mezi rozpočtem MMP a MO, příp. mezi 
jednotlivými MO v celkové výši  9.048 tis. Kč (7 pro, 0 proti).

Jednání dne 2.2. 2020 (8 zúčastněných, omluven 
p. Vildman):

- Pravidla pro poskytování příspěvku občanům obvodu na 
vývoz a likvidaci splaškových vod (7 pro, 1 se zdržel - Hejsek).
- Pronájem uvolněné bytové jednotky v domě č.p. 108 (8 
pro).
- Výzvu pro podávání žádosti o dotace na činnost v roce 
2020 pro spolky a zájmové útvary (8 pro).
- Změnu začátku konání řádných zastupitelstev MO na 
18.00 hodin (6 pro, 2 se zdrželi – Tolar, Cudlman)
- Uvolnění částky 150 tis. Kč z FRR MO na rekonstrukci ša-
ten a sprch v Malesickém Dvoře (7 pro, 1 se zdržel - Cudlman)
- Uvolnění částky 150 tis. Kč z FRR MO na doplnění herních 
prvků dětských hřišť v Malesicích a v Dolním Vlkýši (7 pro, 1 
se zdržel - Cudlman).

KRÁTCE ZE ZASTUPITELSTVA MO Bobr se vrátil, važme si ho. 
Naopak nutrie nekrmte, ty jsou škodné

V pátek 17. dubna 2020 se uskuteční zájezd do pražského divadla 
Hybernia na muzikálové představení Galileo. Vstupenka včetně do-
pravy je pro občany našeho obvodu za dotovanou cenu 299,- Kč. Re-
zervace míst u pí Podskalské na tel. 378 036 884. Odjezd autobusu 
v 15.00 hodin.

ANKETA PRO OBČANY: Společný zájezd 
za kulturou, nebo raději zlevněný lístek 
na představení dle vlastního výběru?

Chystá se velká akce - Revival fest Made in Malesice

Vánoční turnaj v nohejbalu
Nejen mlsáním a gaučingem, ale i zdravým pohybem v Malesi-

cích trávili sváteční dny na konci roku. Vánočního nohejbalového 

turnaje v Malesickém Dvoře se zúčastnilo sedm týmu, které spo-

lu každý s každým svedly napínavé boje. První místo obsadil TA-

XI tým ve složení René Kristl, Richard Kristl, Jiří Klas, druhé mís-

to patřilo týmu Jasný vítěz (Švec, Říha, Jánek) a třetí skončily Ma-

lesice A (Tolar, P. Klas, Krepindl).

Fotbalistům začne sezona v březnu
V polovině března odstartuje jarní část fotbalistům malesického 

Sokola. Áčko i rezerva začnou druhou polovinu sezony na hřiš-

tích soupeře a v Malesicích se poprvé půjde na fotbal až v nedě-

li 29. března a to hned na dvojzápas městské soutěže Malesice 

B – VS Plzeň B (od 11.30) a krajské soutěže Malesice A – Kozo-

lupy (od 15.00). 

 

Malesické branky, body, vteřiny

Vy, kdo žijete poblíž nebo chodíte na procház-

ky do blízkosti řeky Mže v Malesicích, jste si 

jistě všimli nových „obyvatel“, kteří se zde usa-

dili. Bobr evropský a nutrie říční. Živočichové 

na první pohled podobní, avšak ve skuteč-

nosti zejména pro svůj vliv na životní prostře-

dí velmi odlišní. 

Pohled na následky činnosti  bobrů vyvolává 

u mnoha lidí emoce a  mnohdy mylné názo-

ry, že jsou to škůdci hodní vyhubení, přesto-

že ve skutečnosti jsou svým konáním přírodě 

prospěšní. Nutrie naopak leckdo považuje za 

roztomilá neškodná zvířátka a dokonce je kr-

mí, přestože jsou škodné.

Aby tyto a další souvislosti lidé pochopili a 

vzali za své a chovali se podle toho, vytvoři-

li jsme společně s ing. Dagmar Svobodovou 

Kaiferovou, vedoucí odboru životního prostře-

dí Magistrátu města Plzně na popud malesic-

kého starosty Aleše Tolara vysvětlující a varov-

né cedule s texty a obrázky, které budou v Ma-

lesicích záhy instalovány. Tento článek vychá-

zí z jejich obsahu. 

Bobrem ohlodané ani poražené stromy 
nejsou zkáza!
Po několika desetiletích se do naší přírody 

opět vrací jeden z největších volně žijících hlo-

davců. Velice plachý noční živočich, původně 

vyhubený člověkem pro chutné maso a kože-

šinu, se v posledních letech začal postupně 

rozšiřovat na všechny vodní plochy a místa, 

kde původně žil.

Jeho přítomnost a zejména hodně viditelné 

pobytové stopy jsou dnes patrné téměř na ce-

lém území Plzeňského kraje a jeho počty na 

jednotlivých lokalitách svědčí o stabilizova-

né populaci.  

Je dobře, že se bobr do naší přírody zase vrá-

til, a to i přesto, že jeho přítomnost leckde budí 

vášně, nenávist a nevraživost.  

Dokonce je na místě tvrdit, že návrat bob-

ra evropského do námi zdevastované, násil-

ně přetvořené a vyčerpané krajiny byl moud-

rým krokem přírody, a to doslova za pět mi-

nut dvanáct.

Ať se nám to líbí nebo ne, tak bobr evropský 

sem prostě patří a má zde mimořádně důleži-

té místo. Díky jeho neuvěřitelné píli systema-

ticky a hlavně efektivně zadržuje vodu v kraji-

ně, zakládá nové tůně, rybníky, mokřady, ko-

řenové čistírny a zásobárny vody. Ty pak posi-

lují spodní vody, zavlažují vyprahlou půdu, vý-

razně snižují erozi zemědělské půdy a jsou zá-

kladem vzniku nových biotopů či stanovišť pro 

vegetaci i živočichy. 

Dále na břehové vegetaci a dřevinách reali-

zuje bobr přirozené a nezbytně nutné pěsteb-

ní zásahy, nekompromisně potlačuje nepů-

vodní a u vody nevhodně rozšířené druhy dře-

vin a naopak preferuje, podporuje a zmlazuje 

dřeviny původní. 

To vše bez ohledu na skutečnost, že opravdo-

vý výsledek jeho snažení se na lokalitě proje-

ví až za několik desítek let ku prospěchu eko-

systému a dalších generací. 

Zkrátka bobr evropský vrací naší krajině, příro-

dě, řekám a údolním nivám nejenom jejich pů-

vodní vzhled, ale i funkčnost a hlavně význam. 

To, co se nám dnes zdá jako pustošení, ničení 

a pohroma, je však pouze náš subjektivní po-

cit, v jehož důsledku můžeme na lokalitě udě-

lat podstatně větší škody.

Karel Makoň, záchranná stanice živočichů

• Proto respektujte, prosím, přírodu a naše zvířecí sousedy.
• Nezasahujte škodlivě do jejich přirozeného vývoje, chovejte se ohleduplně.
• Ve vlastním zájmu dbejte při pohybu na lokalitě zvýšené opatrnosti, zejména 
   v blízkosti ohlodaných, poražených a podnorovaných vzrostlých dřevin (stromů). 
• Vysvětlete dětem, čeho všeho se mají na lokalitě vyvarovat. 
• Nelikvidujte a neodnášejte poražené dřeviny (potravu a stavební materiál bobra).

• Hlídejte si domácí mazlíčky a nenechávejte je volně pobíhat bez dozoru.
• Nekrmte a nepodporujte šíření nutrie říční (nepůvodního druhu živočicha dovlečeného 

   člověkem z Ameriky).

Nutrie říční Nutrie říční (Foto T. Typltová)(Foto T. Typltová)  

Bobr evropský Bobr evropský (Foto T. Typltová)(Foto T. Typltová)  

sobota 
4. dubna 

Pojďme společně 
uklidit Malesice, Dolní 
Vlkýš a jejich okolí 

Sraz v 9.00 hod. 
před MŠ v Malesicích a na 
návsi ve Vlkýši 

S sebou dobrou náladu, 
pracovní rukavice a pevnou obuv. 
Po akci si opečeme špekáčky! 
 
Kontaktní osoba: Aleš Tolar, 602 481 823 
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Devítku jsme se rozhodli oz-

vláštnit novou rubrikou „Pro pa-

mětníky“. Budeme zde uveřej-

ňovat zajímavé archivní snímky 

dokumentující zajímavé události 

z historie Malesic, které se nám 

podaří objevit nebo je získáme 

od pamětníků.

Dnes uveřejňujeme tematický 

zimní snímek starý přesně 33 

let. V polovině února 1987 byla 

zima pořádně tuhá a hodně sněhu. Na křižovatce uprostřed Malesic se tak stala 

na zasněžené silnici takováto nehoda, kdy nákladní tatra dostaly smyk a probo-

řila zeď sousedního stavení.

Máte-li i i vy doma zajímavé snímky z malesické historie, budeme rádi, když nám 

je poskytnete k oskenování, originály vám vrátíme.   

Pro pamětníky…

DNa základě stále se množících oprávněných stížností připomínáme všem majitelům psů, že 

je jejich povinností zabránit tomu, aby psi znečišťovali veřejná prostranství. K tomuto účelu je 

po celém našem obvodu rozmístěn dostatek košů a pravidelně doplňovány sáčky. Pokud odně-

kud sáčky zmizí (jsou ukradeny), nahlaste to, případně si přijďte sáčky vyzvednout na ÚMO.

Majitele psů upozorňujeme, že kromě úklidu po psech jim městská vyhláška zakazuje nechat 

psy volně pobíhat v zastavěném území obce, kde musí být psi jen na přiměřeně dlouhém vo-

dítku a na zastávkách MHD a v místech s vyšší koncentrací lidí mají mít i náhubky. Ani na mís-

tech s povoleným volným pohybem psů nesmí žádné zvíře na volno ohrožovat lidi!

Uklízejte si po svých psech
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Občané Městského obvodu Plzeň 9, 

kteří nemají jinou možnost jak řešit li-

kvidaci splaškových vod ze svých do-

mácností než individuálním vývozem 

žump nebo septiků, mohou nově žá-

dat městský obvod o příspěvek na ty-

to vývozy.

Zastupitelstvo MO schválilo na svém 

jednání 3. února 2020 „Pravidla pro po-

skytování příspěvku“.

K získání příspěvku je třeba podat na 

úřadě MO žádost, a to vždy jednou za 

čtvrtletí nejpozději do 15. dne následují-

cího měsíce po uplynutí čtvrtletí (leden, 

duben, červenec, říjen). K žádosti je tře-

ba doložit doklady o provedení plateb se 

všemi náležitostmi (viz. pravidla).

Maximální výše možného příspěvku či-

ní 33% celkově vynaložených nákladů 

domácnosti, nejvýše pak 1.500,- Kč za 

čtvrtletí ne jednu domácnost/č.p. Vypla-

cení příspěvku podléhá schválení zastu-

pitelstva MO, prostředky získá žadatel 

až následně po tomto schválení buď v 

hotovosti na úřadě MO nebo bezhoto-

vostně na účet (dle požadavku vyplně-

ného v žádosti).

Formulář „Žádost o příspěvek“ si může-

te stáhnout na webových stránkách ob-

vodu v sekci Úřad a samospráva pod od-

kazem „Příspěvek na vyvážení odpad-

ních vod“ nebo si ho vyzvednout a vy-

plnit na úřadě MO.

Případné dotazy k podání žádosti o pří-

spěvek vám zodpoví p. tajemník MO na 

tel. 378 036 882, e-mail: hejtmanekv@
plzen.eu případně p. starosta na tel. 602 
481 823, e-mail: tolara@plzen.eu.

Občané našeho obvodu mohou nově 
žádat o příspěvek na vývoz splašků

Čistá Plzeň mění svozové dny, v Malesicích 

zůstává středa, ve Vlkýši bude nově čtvrtek

Společnost  Čistá Plzeň optimalizuje své svozové trasy a v některých 
lokalitách Plzně se kvůli tomu od 17. února změní svozové dny. V Ma-
lesicích to pro směsný odpad z domácností bude i nadále středa, ale v 
Dolním Vlkýši nově čtvrtek.
 Pro zjištění aktuálního svozového dne slouží nová aplikace umístěná 
na http://cistaplzen.cz/. Po zadání adresy nemovitosti v aplikaci zákazní-
ci zjistí aktuální svozový den.
 Zákazníci se mohou s dotazy na svozové dny  telefonicky obrátit na 
zákaznické centrum Čisté Plzně na telefonní číslo 800 44 11 11. 
V rámci změny svozových tras bude rozšířen systém o sobotní svoz 
separovaného odpadu.
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Akce v Malesicích     bjektivem   

Před Vánoci se kona-
ly dva koncerty, v male-
sickém kostele zpívala 
Vlaďka Bauerová a Ond-
řej Tolar, u nádjerně na-
svícené kapličky p. Ma-
rie Pomocné soubor 
Nová česká píseň.

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

Krampus show, to byla Mikulášská besídka trochu jinak. V Malesicích bylo díky průvo-
du pekelných bytostí pořádně živo a přijelo se na něj podívat i přes tisíc hostů odjinud. 
Dobrá zpráva: žádného hříšníka si čerti neodnesli. 

V předvečer Štědrého dne se 
uskutečnila soutěž O nejlep-
ší bramborový salát nedotče-
ný ženskou rukou. Zúčastni-
lo se jí třináct soutěžících. Po 
posouzení ryze ženskou od-
bornou porotou byli vyhod-
noceni na předních místech: 
1. místo - Slavomír Tomčák 
(na snímku), 2.-3. místo Mi-
roslav Zikmund st. a Mar-
tin Gál, 4.-5. místo Roman 
Koláček a Jaroslav Svobo-
da, 6. místo Milan Švec. Dá-
le soutěžili (bez uvedení po-
řadí) a uznání si zaslouží: Mi-
lan Hasch, Jakub Rataj, Ro-
man Peš, Jiří Hrbek, Martin 
Valíček, Jiří Vaňourek a Jan 
Zachata.

Pravidla�pro�poskytování�p�ísp�vku�na�vyvážení�odpadních�vod�vlastník�m�nemovitostí
pro�bydlení�na�území�MO�Plze	�9�z�rozpo
tu�MO�Plze	�9�

1. Úvodní�ustanovení�

1.1. Pro�snížení�náklad��na�vývoz�odpadních�vod�z�objekt��ur�ených�k�trvalému�bydlení�poskytuje�
M�stský�obvod�Plze��9�ze�svého�rozpo�tu�finan�ní�p	ísp�vek�ob�an�m�obvodu,�u�jejichž�
nemovitostí�není�možnost�napojení�na�ve	ejnou�kanalizaci�a�nemají�jinou�možnost�likvidace�
odpadních�vod�než�individuální�vývoz.�
�

2. Poskytovatel�p�ísp�vku�

2.1. Poskytovatelem�p	ísp�vku�je�statutární�M�sto�Plze�,�m�stský�obvod�Plze��9�
�Malesice�

2.2. Zdrojem�financování�p	ísp�vk��je�rozpo�et�m�stského�obvodu�

2.3. O�vyplacení�p	ísp�vku�rozhoduje�svým�usnesením�zastupitelstvo�m�stského�obvodu,�na�vyplacení�
p	ísp�vku�není�právní�nárok.�
�

3. P�íjemce�p�ísp�vku�

3.1. P	íjemcem�p	ísp�vku�m�že�být�pouze�ob�an�starší�18�let�s�trvalým�pobytem�na�území�M�stského�
obvodu�Plze��9,�který�spl�uje�podmínky�pro�poskytnutí�p	ísp�vku�uvedené�v�bod��1.1.�t�chto�
„Pravidel“.�

3.2. P	íjemce�p	ísp�vku�nesmí�mít�v��i�M�stskému�obvodu�Plze��9�žádné�nesplacené�závazky�po�lh�t��
splatnosti.��
�

4. Termín,�forma�a�výše�p�ísp�vku�

4.1. P	ísp�vek�m�že��init�max.�1/3�(33%)�z�celkových�prokazateln��vynaložených�náklad��na�vy�erpání�
odpadních�vod,�jejich�odvoz�a�likvidaci�v�za	ízení�k�tomu�ur�enému�do�maximální�výše�1.500,��K��na�
nemovitost�(�íslo�popisné/orienta�ní)�za�jedno�kalendá	ní��tvrtletí.�

4.2. P	ísp�vek�je�vyplácen�v�národní�m�n��CZK,�bezodkladn��v�návaznosti�na�p	íslušné�rozhodnutí�
Zastupitelstva�M�stského�obvodu�vždy�po�uplynutí�daného�kalendá	ního��tvrtletí.�

4.3. P	ísp�vek�vyplácí�Finan�ní�odbor�ÚMO�Plze��9�–�Malesice�dle�požadavku�uvedeného�žadatelem�
v�žádosti�o�p	ísp�vek�bu�:�
a)�v�hotovosti�
�v�míst��svého�sídla�(Chotíkovská�72/14,�Plze��9)�v�dob��ú	edních�hodin�

b)�bezhotovostní�platbou�ve�prosp�ch�ú�tu�žadatele.�
�

5. Postup�p�i�poskytování�p�ísp�vku�

5.1. P	ísp�vek�se�poskytuje�na�základ��písemné�žádosti�ob�ana�podané�na�p	íslušném�formulá	i,�který�je�
k�dispozici�na�ÚMO�Plze��9�a�ke�stažení�na�webu�ÚMO.�

5.2. P	ílohou�žádosti�musí�být�kopie�doklad��(p	íjmový�doklad/faktura)�vystavených�a�potvrzených�
osobou�oprávn�nou�ke�svozu�odpadních�vod.���
Z�doklad��musí�být�patrné:�

a) datum,�kdy�se�uskute�nil�vývoz�

b) místo�(adresa�nemovitosti),�kde�se�vývoz�uskute�nil�

c) objem�vyvezených�odpadních�vod�

d) druh�odpadních�vod�–�kal�z�žumpy��/��kal�ze�septiku�

e) zp�sob�likvidace�(ozna�ení��OV�s�místem�vypušt�ní)�

f) celkov��vynaložené�náklady�na�daný�vývoz�a�likvidaci�odpadních�vod�

V�p	ípad��doložení�faktury�je�žadatel�povinen�doložit�potvrzení�o�jejím�uhrazení.�K�náklad�m,�
které�nebudou�doloženy�t�mito�doklady�nebude�p	i�vy	ízení�žádosti�p	ihlíženo.�

5.3. Žádosti�o�poskytnutí�p	ísp�vku�za�dané��tvrtletí�je�možné�podat�na�ÚMO�Plze��9�nejpozd�ji�do�15.�
dne�následujícího�m�síce�po�uplynutí�daného�kalendá	ního��tvrtletí.�

V�p	ípad��schválení�p	ísp�vku�zastupitelstvem�MO�a�jeho�vyplacení�o�tom�bude�žadateli�vystaveno�písemné�potvrzení�
ze�strany�ÚMO�Plze��9.�

   Milí sousedé,
období vánočních svátků už je sice dávno pryč, ale dovolte mi prosím ješ-

tě jednou se vrátit k loňskému adventu a poděkovat všem dobrovolníkům a 
sponzorům, kteří přispěli k tomu, že  předvánoční kulturní program byl v 
Malesicích opravdu bohatý a mohli jsme si ho společně náležitě užít.  

Nový rok už ale uhání tryskem a tak rychle k tomu, co už se v něm událo 
a co nás čeká. Velmi podstatnou věc přineslo první letošní jednání zastu-
pitelstva obvodu. Jsem rád, že kolegové zastupitelé hladce schválili návrh 
na zavedení příspěvků občanům na vývoz splašků. Ulehčí lidem do doby, 
než k nim bude zavedena kanalizace.

Naštěstí to snad už nebude dlouho trvat. Po letech přešlapování a odklá-
dání na neurčito zazněl v uplynulých dnech od vedení Města Plzně závazek 
zahájit stavbu kanalizace v Malesicích příští rok. V návaznosti na to se 
začne stavět i vodovodní přivaděč.

Stavby obou sítí jsou připraveny v etapách a ještě určitě nastane mnoho 
komplikací a nějaký čas potrvá, než se přípojek dočkají všichni, kteří na to 
netrpělivě čekají.

Mimo jiné i proto jsem velmi rád, že aktuálně v Malesicích koluje petice za 
co možná největší urychlení stavby obou sítí. Budu velmi rád za podpis kaž-
dého z Vás, kteří se k ní připojíte.  Může to být jen a jen ku prospěchu věci.

Děkuji,
Bc. Aleš Tolar, starosta MO Plzeň 9

Štědrovečernímu společnému zpívání koled tentokrát 
krajně nepřálo počasí. I v hustém deští se ale zašlo dost 
zpěváků a tradici jsme tak neporušili.

Při rozsvícení stromečku nemohly chybět děti. 
Zpěvačce Báře Zemnové dělali předskokany žáci 
z pěveckého kroužku při  ZŠ Chotíkov.

Do Nového roku jsme vyšli spo-
lečně při turistickém pochodu s 
občerstvovací zastávkou v Dol-
ním Vlkýši.Společné adventní posezení s vyráběním 

adventních dekorací.


