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DEVITKA
Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 9 - Malesice

číslo 2, červen 2020

Milí spoluobčané,
dovolte mi v úvodníku tohoto, v pořadí druhého letošního vydání
Devítky, se v krátkosti vrátit k tomu nejdůležitějšímu, čím jsme si
v plynulých třech měsících prošli a co tak významně ovlivnilo život
každého z nás.
Naštěstí nemám informace o tom, že by kohokoli z nás koronavir
zasáhl fatálně a ohrozil ho na životě. Nechci polemizovat o tom,
nakolik byly obavy z rozšíření nemoci oprávněné, protože v tom nemají
jasno ani lékaři a jiní odborníci. Co je pro mě důležité, je to, jak jsme
se k věci dokázali postavit a jak jsme zmíněné (ať již reálné nebo
plané) hrozbě čelili. Obrovské díky v této souvislosti bych chtěl ještě
jednou vyslovit všem dobrovolníkům, kteří se v první fázi zapojili
do šití roušek, dobrovolným hasičům, kteří pomohli s jejich distribucí i následně se stáčením a rozvážením dezinfekčního roztoku do
domácností. Díky nim všem jsme dokázali již brzy po zavedení všech
opatření v době všeobecného nedostatku ochranných prostředků každou z malesických a vlkýšských domácností těmito nezbytnými věcmi
zásobit a přispět tak v této těžké době ke zvýšení pocitu bezpečí.
Ještě jednou za to všem, kdo k tomu přispěli, děkuji.
Vše se snad nyní v dobré obrací, omezení se rozvolnila a život se
vrací do původních kolejí. Je však jisté, že všechny ekonomické dopady, které s sebou uplynulá doba přinesla, bude většina z Vás bohužel
pociťovat ještě dlouho, ať už patříte mezi krizí přímo dotčené podnikatele nebo zaměstnance ohrožených ﬁrem. Následků nebude bohužel
ušetřen ani náš městský obvod přímo závislý na rozpočtu Města Plzně
a státu.

Co si v této těžké situaci přát jiného než to aby nad hodnotou peněz
a reálných hmotných statků převážila hodnota zdraví a lidských
životů. V uplynulých týdnech jsme se právě o ně nejvíce obávali, tak si
jich i nadále co nejvíce važme a věřme, že budeme-li zdraví, budeme i
šťastní a těžkou dobu díky tomu lépe přečkáme.
Bc. Aleš Tolar, starosta MO Plzeň 9

Dětské hřiště: pořídili jsme nové herní prvky
Padlo i rozhodnutí malesický areál uzamknout cizím občanům
V letošním roce (stejně jako v letech
předchozích) se zastupitelstvo našeho
městského obvodu rozhodlo pořídit pro
nejmenší obyvatele Malesic a Dolního
Vlkýše další herní prvky. Po loňské nové lanovce a prolézačkách jsme letos
i na základě přání občanů přistoupili
k nákupu tzv. zemních trampolín, které se těší mezi dětmi velké oblibě.
Jednu trampolínu jsme instalovali
v Dolním Vlkýši a druhou na hřiště v Malesicích.
Bohužel ohledně malesického dětského hřiště jsme se letos
v průběhu jarních měsíců dostali do nepříjemné situace. Malesické hřiště začali v podstatě využívat pouze děti a dospělí z malesické ubytovny na zámečku a z bývalého mlýna. Bohužel docházelo
k opětovnému porušování i nejzákladnějších pravidel provozního řádu, ničení samotných herních prvků a oplocení, kouření, pití alkoholu atd. Tito návštěvníci na hřišti za sebou nechávali nepořádek a nadměrným
hlukem obtěžovali lidi žijící v přilehlých
domech. Dostaly se ke mně informace
i o několika incidentech mezi návštěvníky, které přešly ze slovních výpadů a
výhružek až k fyzickému napadení. Situace zkrátka dospěla do takového stavu,
že místní lidé téměř zcela přestali na hřiště chodit a věc vybudovaná za nemalé prostředky z rozpočtu našeho obvodu
tak vlastně jeho občanům úplně přesta-

la sloužit. Situaci jsem opakovaně řešil
s policií, bohužel věci měly vždy podobný průběh, po dobu namátkové přítomnosti hlídky bylo vše v pořádku, ale po
jejím odjezdu se věci vrátily do původních kolejí. Navrhl jsem proto kolegům
zastupitelům (přiznávám krajní), nicméně podle mě jediné možné řešení – hři-

ště uzavřít pouze pro místní obyvatele.
Staré chatrné oplocení areálu jsme nechali vyměnit za nové bytelnější s bariérou proti přelezení a osadit nová vrátka, která budou již brzy trvale uzamčena. Elektronický klíč pro vstup do areálu dostanou pouze místní občané. Klíče budou vydávány na úřadě městského
obvodu (za symbolický zálohový poplatek) na jméno konkrétním držitelům (jakmile bude výdej el.klíčů občanům spuštěn, budeme o tom informovat rozhla-

sem a na internetu). Klíč vám zůstane
trvale v držení a vy a vaše děti tak budou moc na hřiště i nadále chodit. Pochopitelně záležet v danou chvíli bude
na odpovědnosti každého z vás, abyste
za sebou vrátka do areálu vždy pečlivě
zavírali a nepouštěli dovnitř nikoho „cizího“. Pochopitelně kromě tohoto opatření budeme i nadále na hřišti vykonávat častou osobní kontrolu správcem i
policií, ale věříme, že opatření samo o
sobě povede ke zklidnění situace. Jako další krok připravujeme do areálu a
jeho okolí osadit monitorovací kamery,
stejně jako na další tři vytipovaná místa v našem obvodu, kde se v uplynulé
době stávají vandalské a jiné kriminální skutky (prostor u bytovek, u sběrného místa odpadu a na Vlkýšskou náves).
Závěrem mi dovolte informovat, že
situaci ohledně zvyšujícího se počtu
ubytovaných problémových lidí v Malesicích rozhodně nepodceňujeme a
během uplynulého půl roku jsem kvůli
tomu spolu s místostarostou inicioval a
absolvoval sérii jednání jak s dotčenými úřady a institucemi (policie, ČIŽP,
hasiči, odbor bezpečnosti MMP, hygiena…), tak se samotnými provozovali ubytovacích zařízení. V situaci se pochopitelně angažuje rovněž
pracovnice sociálního odboru našeho ÚMO. Věřím, že problémy se nebudou dál vyhrocovat.
Bc. Aleš Tolar

Zajímavost:
v Malesicích se
už zase vaří pivo
Asi není velkým překvapením, že
v Malesicích býval kdysi pivovar, ale
překvapení určitě pro mnohé je, že
se u nás už pivo zase vaří.
Někdejší zámecký pivovar v Malesicích má původ už na konci 16. století. V historických pramenech z té
doby jsou zmiňovány i chmelnice
v okolí obce a sladovna. V dobách
největší slávy činil výstav malesického pivovaru prý až 4500 hl. Provoz
v pivovaru byl ukončen roku 1906 a
jeho prostory byly tehdejšími majiteli
Schönborny přeměněny na maštale
pro koně. Budova pivovaru byla zbořena v 50. letech 20. století. Dnes
jsou k vidění zbytky pivovarských
sklepů (hospodářská budova přes
ulici) vedle Malesického Dvora sloužící zemědělcům jako sklady.
A jak je to s novým malesickým pivovarem, respektive minipivovárkem? Vznikl loni a je dílkem bratranců Radima Vališe a Václava
Valenty. Zkrácením jejich jmen a
příjmení vznikl název VALVARA.
V jejich domácím pivovárku vaří
začínající mladí „sládci“ pod
dohledem zkušeného mentora ing. Ladislava Kovácse
ze slovenského pivovaru
Ikkona originální piva a pivní speciály. Jak se jim dílo
daří, můžete posoudit sami.
Prodejní okénko na adrese
Nad Zámkem 12 mají otevřené denně od 16.00 do
21.00 nebo po domluvě na
tel. 776 599 023.
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KRÁTCE ZE ZASTUPITELSTVA MO
Jednání 20.4.2020 (přítomno všech 9 členů zastupitelstva):
• ZMO schválilo hospodářský výsledek MO za rok 2019 se
zůstatkem hospodaření ve výši 2.126.209,90 Kč – všech 9
pro
• ZMO schválilo poskytnutí dotací spolkům (viz. samostatný
článek na straně 5) – 9 pro
• ZMO schválilo návrh starosty na zřízení pracoviště České
Pošty v budově úřadu MO – 9 pro
• ZMO projednalo žádosti provozovatele Malesického Dvora
o úpravu nájemních podmínek v důsledku koronakrize. ZMO
neschválilo žádost o zrušení podmínky mít min. 5 dnů v týdnu
v nabídce teplé jídlo (všech 9 proti), ZMO neschválilo žádost
o prominutí nájmu od března 2020 do prosince 2020 (3 pro
– Hejsek, Vildman,Tolar, 2 se zdrželi – Cudlman, Vaňourek,
4 proti – Svoboda, Pospíšil, Panýrková, Holá). ZMO schválilo návrh zastupitelky Holé odpustit nájemné po dobu plošného uzavření restaurací + 1 následující měsíc (8 pro, 1 se zdržel – Vaňourek).
Jednání 1.6.2020 (přítomno 8 členů - omluvena Panýrková):
• ZMO schválilo na návrh starosty zavedení docházkového
systému na víceúčelové hřiště umožňující vstup pouze občanům obvodu (viz samostatný článek na str. 1) - všech 8 pro
• ZMO schválilo poskytnutí příspěvku Florbalové škole Plzeň na tréninky mládeže v Malesickém Dvoře úhradou polovičních nákladů na pronájem haly do max. výše 15.000 Kč v roce 2020 (8 pro).
• ZMO odsouhlasilo poskytnutí dotací občanům na vývoz
splašků za 1.čtvrtletí roku 2020 v celkové výši 26.334,- Kč
(8 pro).
• ZMO souhlasilo s předloženou studií na vybudování 2 půdních bytů v budově úřadu MO a schválilo uvolnění prostředků z rozpočtu MO na vypracování projektu (7 pro, 1 se zdržel
– Cudlman).

Pojďte do letního kina!
Po loňské premiéře jsme i letos pozvali do Malesic Kinematograf
bratří Čadíků. Přijede už 19. června a jeho zdejší zastávka bude
tentokrát pětidenní. V parčíku u víceúčelového hřiště bude promítat
pět úspěšných českých ﬁlmů z nedávné doby, které si v hlasování
na internetu a na Facebooku vybrali sami občané našeho obvodu.
Přijďte se do malesického letňáku naladit na blížící se léto. Pro
každého bude přichystána židlička, ale kdo chce, pohodlnější křesílko nebo deku si doneste vlastní. O občerstvení se postará stánek dobrovolných hasičů. Přehled všech ﬁlmů viz plakát na str. 3.

Veřejné osvětlení: nové lampy ve Vlkýši,
opravy v Malesicích
Na základě požadavku občanů bylo rozšířeno veřejné osvětlení do
ulice Ke Stodole v Dolním Vlkýši, kde dosud žádné lampy nebyly.
Potíže s častými výpadky veřejného osvětlení jsou v Malesicích
v lokalitě ulic K Rybníku, Pod Hrází, U Lesa a Příčná. Protože část
rozvodu zde je městská a část soukromá, musí se na celkové rekonstrukci podílet všichni vlastníci. Podle příslibu všech zúčastněných by se měla v brzké době situace zlepšit. Městský úsek zahrnují ulici Pod Hrází a zhruba polovinu ulice K Rybníku dostane
i nová úspornější LED svítidla.

Nové šatny a sprchy v Malesickém Dvoře
Doba vynucené odstávky Malesického Dvora byla
využita k provedení rekonstrukce obou koupelen a
šaten sloužících sportovcům ve velkém sále Malesického Dvora. Původní
prostory, které se v provozu ukázaly jako nevyhovující, se podařilo vybouráním příček zvětšit a
sportovci tak nyní mají k
dispozici více prostoru na
převlékání a také dvojnásobný počet, tedy celkem
čtyři sprchy. Rekonstrukce obou šaten si vyžádala celkem částku 197 tis.
Kč z rozpočtu našeho MO.
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Před 110 lety se staly Malesice
místem historické události - prvního
letu letadla na českém území
V každém vydání Devítky si připomínáme něco z historie Malesic. Tentokrát se přímo nabízí připomenout událost, která se odehrála právě před 110 lety a Malesice se jí nesmazatelně zapsaly do historie českého letectví. Uskutečnil se zde první úspěšný let letadla na českém území. Bylo to 26. května 1910. Bohužel
letošní situace neumožnila připomenout si toto výročí větší veřejnou akcí, a tak v den výročí
26. května odpoledne letci z několika aeroklubů oslavili 110 let české aviatiky alespoň symbolicky přeletem letadel nad místem na okraji Malesic, kde se historická událost odehrála.
Na následujících řádcích se pokusím ve stručnosti vysvětlit souvislosti, které provázely první let v Malesicích podle informací z historických zdrojů a odborných článků a odpovědět
tak na otázky, které se s událostmi před 110
lety nabízejí.
Proč právě Malesice?
Byla to víceméně náhoda. České aviatické
družstvo, které sdružovalo hrstku českých průkopníků létání, se původně pro vybudování letiště pro první let zajímalo o jiné lokality především v Praze a okolí, například o pronájem části dostihového závodiště v Chuchli. Jenže naráželo tam na neochotu. Když už aviatikům konečně dorazilo z Francie vytoužené letadlo Blériot XIIbis, museli narychlo
vyřešit problém kam
s ním a právě v tu
dobu uspěli v Plzni,
která jim nabídla náhle nevyužívaný areál Plzeňského dostihového spolku v Malesicích. 11.března
1910 Okresní úřad
ve Stříbře uznal malesické závodiště za způsobilé pro letecký provoz a 15.března 1910
byla v místním tisku zveřejněna informace, že
„v Malesicích vznikl první řádný a stálý aerodrom v Čechách“.
Jak malesické letiště vypadalo, kde bylo
a co se tam dělo?
Na bývalém dostihovém závodišti, které se
nacházelo na tzv. ostrově na pravém břehu
dnešního koryta řeky (viz mapka), vyrostl nový dřevěný hangár a bylo v něm zaparkováno
zmíněné dvoumístné výcvikové letadlo Blériot.
Dráha byla upravena na délku tři sta metrů
a šířku třicet pět metrů a směřovala ve směru od Malesic. Začali se zde trénovat budoucí
čeští piloti a připravovali se za dozoru instruktora Roberta Schweizera. Ten se také pokoušel o prezentační ukázkové vzlety už v průběhu dubna 1910, ale nedařilo se mu to a stroj
dokonce při jednom z pokusů pochroumal. Ve
stejné době se o první lety s letadlem pokoušel
také známý český aviatik ing. Kašpar v Pardubicích, ale také jemu se dařily jen krátké vzlety
v délce maximálně několik set metrů, na první skutečný let v Česku se ještě muselo čekat
až na konec května právě u nás v Malesicích.
Jaký byl sled malesických událostí na konci května 1910?
Místo přece jen nezkušeného spíše mechanika než pilota Roberta Schweizera nakonec
poslali Francouzi do Malesic o poznání kvalitnějšího pilota Henriho Maria Jullerota s úkolem
předvést na dvouplošníku Farman v zemích
českých poprvé létající stroj v akci...

Po úspěšné úřední zkoušce 17.5.1910 trvající 4
minuty a 17 sekund mu byl povolen veřejný vzlet.
Je neděle 22. května 1910, půl páté odpoledne. Malesický areál hlídá kordon četnictva,
jízdní i pěší policie. Uvnitř se tísní téměř šest tisíc lačných diváků, možná trojnásobek dalších
očekává historickou událost na blízkých kopcích, přestože ve Vyhlášce veřejného vzletu
Farmanovým biplanem se jasně praví: „Pro diváky není bez nebezpečí se dívati zvlášť z blízkých vyvýšených míst. Neuposlechnutí tohoto předpisu stíháno bude pokutou od 2 do 200
K nebo vězením od 6 hodin do 14 dnů.“ Pět
hodin odpoledne. Farman už se měl vznést
do vzduchu, naneštěstí ale fouká příliš silný
vítr. Tři čtvrtě na osm. Na obloze už se objevuje měsíc, a tak musí pořadatel a otec slavného režiséra Martin Frič vytáhnout na žerď červenobílý prapor signalizující, že start se odkládá na čtvrtek 26. května. Dost napínání – 26.
května se to už povedlo. Toho dne se počasí umoudřilo, rychlost větru nepřekročila osm
metrů za sekundu. Jullerot přijel z Plzně těsně před pátou hodinou odpoledne. Francouz
si dal hodně záležet na výzdobě, jeho letadlo
zdobilo na krajní vzpěře mezi křídly pět vlaje-

ček ve tvaru trojúhelníka: francouzská, champagneská, česká, rakouská a osobní se zlatě
vyšitým latinským heslem Opertet velle - Jen
chtít. Jullerota ale nezdobila jen skvělá výzdoba letounu, dokázal také potvrdit pověst pilota, která ho předcházela. Skvělý start s Farmanem a poté pět okruhů a osmiček ve výšce osmdesáti metrů nad Malesicemi bylo nevídaných - a hlavně prvních. Muž na létajícím
stroji se před užaslými diváky udržel ve vzduchu plných devět minut.
Po přestávce přidal hrdina dne ještě dalších
pět a čtvrt minuty ve vzduchu a pět tisícovek
diváků mu poté uspořádalo na zemi nadšené
ovace, které pokračovaly i v Plzni.
Kromě honoráře byl Jullerot odměněn vzpomínkovou stuhou Českého aviatického družstva. Malesice si připsaly první dokonanou leteckou produkci v Čechách.
Jaký byl další osud malesického letiště?
Malesické letiště sice obstojně fungovalo a plnilo svůj účel k plné spokojenosti aviatiků, ale
bohužel jeho existence neměla dlouhého trvání. Rakouský Jockey-Club, kterému po zániku
Plzeňského dostihového spolku spadlo do klína závodiště, se rozhodl, že opět obnoví dostihovou činnost a tak mu letecký provoz začal překážet. V říjnu 1910 byl dřevěný hangár
z Malesic odstěhován na nově vznikající letiště na Borských polích a tím se sice významná, ale bohužel krátká historie malesického letiště uzavírá.
Bc. Aleš Tolar, starosta MO Plzeň 9
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Všechna představení v parčíku u víceúčelového hřiště začínají ve 21.30 hod.
Pátek 19. června

Sobota 20.června

PŘES
PRSTY

HODINÁŘŮV
UČEŇ

Sportovní romantická komedie (ČR, 2019) / Režie: P. Kolečko

Pohádka (ČR/SR, 2019) /
Režie: J. Rudolfová

Hrají: J. Langmajer, V. Dyk, P. Hřebíčková, D.Nesvačilová a další
Příběh ﬁlmu se odehrává na beachvolejbalových hřištích, ale nejen na nich.
Linda a Pavla jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všechno. Tedy skoro
všechno. Mladší Pavle tak trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem
Hynkem chce co nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Linda
nechápe. Zvlášť, když se jim podařilo kvaliﬁkovat na mistrovství Evropy…
Všechno ale nakonec zamotá svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí

Hrají: V. Preiss, J. Plesl, M. Krobot,
J. Plodková a další
Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudičky: dva dobří duchové osudu
mluví o bohatství a lásce, zlá sudička o chudobě a nekonečných strastech.
Čí sudba bude silnější?

Neděle 21.června

Pondělí 22.června

ŽENY
V BĚHU

POSLEDNÍ
ARISTOKRATKA

Komedie (ČR, 2019) /
Režie: M. Horský

Komedie (ČR, 2019) / Režie: J.Vejdělek

Hrají: Z. Adamovská, T. Kostková, V. Khek Kubařová, J.Boková, O. Vetchý
a další
Věře nečekaně zemře manžel a ona se rozhodne splnit jeho poslední přání,
uběhnout maraton. Protože je to ale téměř nemožné, rozhodne se, že poběží
rodinnou štafetu spolu se svými dcerami Marcelou, Bárou a Kačkou. Každá
z žen ale také řeší své osobní problémy.

Hrají: H. Čermák, T. Dyková, Y. Stolařová,
E. Balzerová, M. Pechlát, V. Kotek, P. Liška
a další
Komedie o rodině, kořenech a o tom, že
s nadhledem a s těmi správnými lidmi se dá
zvítězit i ve zdánlivě předem prohraných bitvách.

Úterý 23.června

Občerstvení - grilované maso/

TERORISTKA

klobásy, točené pivo, víno zajišťují dobrovolní
hasiči.

Komedie (ČR, 2019) / Režie: R.Bajgar
Hrají: I. Janžurová, M. Hofmann, T. Dyková,
P. Liška, E. Holubová a další
Černá komedie o učitelce na penzi, která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva.
Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla nepomůže ani starostka, sežene si zbraň
a rozhodne se udělat to, co většinu z nás občas napadne, ale hned tu myšlenku rozumně
zapudíme. Brzy však zjistí, že stejně, jako je vražda složitá morálně, je nesnadná i prakticky…

Židličky pro každého zajištěny, případně
doporučujeme vlastní pohodlnější křesílka
a teplou deku.

stupné aritu!
v
é
n
l
o
Dobrov určené na ch

PARTNEREM LETNÍHO KINA JE SPOLEČNOST:
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Hraví tomíci plnili i v době
koronaviru doma nejrůznější úkoly

KRÁTKÉ ZPRÁVY
• Pozor na změny v jízdních řádech autobusů. Vstoupí v platnost 14.6., kdy zároveň nahrazuje ČSAD nový dopravce Arriva. Některé spoje pojedou v jiných časech a celkově se četnost spojů z Malesic směrem do Plzně i Města Touškova ve
všedních dnech zvýší.
• Nezapomeňte na poplatky za psy. Jejich splatnost je
30.června. V odůvodněných případech lze se splatností posečkat, ale je zapotřebí o to v termínu požádat.
• Obě restaurace na malesické
návsi jsou již v plném provozu.
Pod Farou prošly venkovní i vnitřní prostory rekonstrukcí a zařízení převzal nový nájemce. Malesický Dvůr upravil otevírací dobu tak,
že od pondělí do čtvrtka je otevřeno 11-15 hod. a od pátku do neděle celý den. Přijďte provozovatele obou restaurací ve složité
době po dlouhé uzavírce podpořit. Děkujeme.

Rozšíření obecního rozhlasu do dalších ulic
Malesický oddíl Skřítků se zúčastnil celorepublikového klání mezi tomíky tzv. Hořcové výzvy, která spočívala v tom, že i
v době koronavirových zákazů a omezení dělaly děti nejrůznější aktivity doma.
Během šesti týdnů tak plnily přes 100 úkolů
od pobytu na stromě, přes ledové sprchování, sbírání odpadků, nošení ponožek na ru-

kou, pozorování živočichů, vaření až po natáčení videí pro pořad Zprávičky. Účastnili se
děti i rodiče. Jen za náš oddíl vzniklo 1282
fotograﬁí a 57 videí dokazujících plné nasazení v „hořcovce“.
Vít Hörl
Asociace turistických oddílů
mládeže (TOM) ČR

Systém obecního rozhlasu byl v našem obvodě rozšířen do
dosud neozvučených ulic U Dubů a Nad Kumberkem v Dolním Vlkýši. Možnost sdělovat tímto způsobem občanům informace je klíčová zejména ve chvílích obecného ohrožení.
Pro klasická hlášení o novinkách a dění v obvodě raději stále častěji využíváme chytrý rozhlas, kde si každý občan sám zvolí, které informace chce dostávat a jakým způsobem, zda mailem, SMSkou nebo přes aplikaci. Vše zdarma. Do tohoto systému se můzete přihlásit na www.plzen9.mobilnirozhlas.cz

Zastupitelstvo rozdělilo dotace na činnost spolkům Na cyklostezce bylo zapotřebí opravit
praskliny a osadit nové závory

Na nové cyklostezce z Malesic do Radčic se rok a půl po dokončení již objevily na několika místech praskliny asfaltového povrchu.
O nápravě jednal náš městský obvod a Správa veřejného statku
MP s projektantem, stavebním dozorem i dodavatelskou ﬁrmou.
Závěrem bylo konstatování, že závady nejsou způsobeny vinou
stavitele cyklostezky, ale občasným pojížděním vozidel. Stezka
totiž byla projektována tak, že auta ji mohou přejíždět pouze v místě vjezdů na pole uprostřed úseku, kde je konstrukce zesílená.
Závěrem jednání byl závazek stavební ﬁrmy provést sanaci vzniklých prasklin, zároveň bylo rozhodnuto o instalaci nových závor
určených pro cyklostezky, které umožní vjezd pouze cyklistům,
event. kočárkům a invalidním vozíkům. Děkujeme za pochopení.
Zastupitelstvo MO na svém 10. jednání 20.
dubna 2020 mimo jiné rozhodlo o rozdělení
dotací na činnost spolků v letošním roce. Celkem byla rozdělena částka 250 tisíc korun a každý ze spolků dostal stejnou nebo vyšší částku než v uplynulých letech. Žádost o dotaci le-

tos nepodal spolek Plzeň9, kde z rozhodnutí
členské schůze dojde v průběhu letošního roku k utlumení činnosti spolku, přičemž jeho aktivity (organizování zájmových kroužku a společenských akcí) plně převezme Městský obvod Plzeň 9.

Hasiči Malesice a jejich činnost
Sbor dobrovolných hasičů Malesice při své
jarní valné hromadě tradičně bilancoval svou
činnost a plánoval do budoucna.
Jak zaznělo ve zprávě o činnosti, loni jednotka zasahovala při celkem sedmi událostech, 300 hodin členové SDH opracovali při
údržbě výstroje, 70 hodin při spoluorganizování kulturních a společenských akcí a 35
hodin při údržbě vodních zdrojů - malesické
nádrže sloužící i jako koupaliště. Vyčištění a
příprava této nádrže na sezonu se uskuteční v nejbližších dnech.
Malesičtí hasiči rovněž od letošního jara disponují cisternou LIAZ. Vůz staršího data výroby, ale ještě plně funkční, získal náš městský
obvod darem od obvodu Doubravka. Hasiči
cisternu využijí mimo jiné k nouzovému zá-

Vysadíme nové stromořadí ovocných stromů
Patnáct jabloní, deset hrušní, deset třešní a šest višní. To je celkem
41 ovocných stromů, které se chystáme letos na podzim vysázet
podél cyklostezky z Malesic do Radčic. Pro projekt požadal náš
obvod dotaci z odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně.
Žádost jsme mimo jiné zdůvodnili tím, že usilujeme o zvýšení biodiverzity v intenzivní zemědělské krajině, vytvoření ekostabilizačního prvku a usilujeme o návrat starých ovocných odrůd do krajiny.
Zkrátka chceme udělat něco pro přírodu a vysazovat stromy je
přece základ...

Sv. Jan Nepomucký prochází obnovou
Zřejmě jste si všimli, že sousoší sv. Jana Nepomuckého na Malesické návsi si vzali do parády restaurátoři. Provádí po částech
celkovou očistu sochy a několik obnovovacích a konzervačních
zásahů, protože bohužel socha je na více místech poškozena vlivem počasí. Odkládání konzervace by mohlo do budoucna způsobit ještě větší škody. V rámci opravy sochy dojde i na opravu jedné historické nepřesnosti, kdy z neznámých důvodů někdo v minulosti očividně upravil na soše letopočet na 1726, i když správný dle historiků je původně vytesaný letopočet 1725.

sobování lidí, kteří mají vinou sucha potíže
s vysychajícími studnami. Kontakt pro zajištění této pomoci je 603 953 563 (ing.Chochola).

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

Nový termín pro muzikál
Zájezd na muzikál Galileo do pražského divadla Hybernia, který se v původním termínu kvůli koronaviru nemohl
uskutečnit, má nově stanoven termín na sobotu 19.9.2020.
Všechny původně přijaté rezervace zústávají v platnosti. Pokud o zájezd v novém termínu nemáte zájem, oznamte to na ÚMO.
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bjektivem

Kapličce P. Marie Pomocné v Kyjovském lese se vrátil hlas. Zasloužila se o to rodina Elhotových, která nechala odlít nový zvon při příležitosti 100. výročí narození papeže Jan Pavla II. Zvon v neděli 10. května při poutní mši slavnostně vysvětil plzeňský biskup Tomáš Holub.

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

Vraťme se těmito snímky do února letošního roku do doby krátce před koronavirem, kdy se mohly uskutečnit jedny z posledních společenských akcí. Na dvoře úřadu MO se konaly 22. února
vepřové hody a v Malesickém Dvoře 15. února dětský maškarní karneval.

V Dolním Vlkýši sice není žádná hospoda, ale městský obvod zde na přání místních nechal postavit
tento altán jako místo pro příležitostná setkání.

Pololetní prázdniny se staly opět příležitostí k již tradičnímu
volnému bruslení pro všechny Malesičáky a Vlkýšáky v ICE
Areně na Košutce. Účast byla opět vysoká.

Do Nového roku jsme vyšli společně při turistickém pochodu s
občerstvovací zastávkou v Dolním Vlkýši.

70. výročí konce 2. sv. války jsme si připomněli položením kytice u pomníku
obětem militarismu na Malesické návsi. Příjezd kolony džípů do Malesic stejně jako celé Slavnosti svobody musel být kvůli koronaviru zrušen, ale určitě
se pokusíme zorganizovat ho napřesrok.

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

