
Od začátku září funguje v Malesi-
cích nová pošta. Nachází se v bu-
dově radnice v Chotíkovské ulici. 
Jedná se o tzv. „Poštu Partner“, 

tedy pobočku, jejíž provoz na zá-
kladě dohody s Českou poštou za-
jišťuje jiný subjekt, v daném přípa-
dě náš Městský obvod Plzeň 9.
V Plzni se jedná o první poštovní 

provozovnu tohoto typu, v Plzeň-
ském kraji jich jsou už čtyři desítky, 
většinou v malých obcích.  
 „Pošta v Malesicích pokud vím 

nikdy nebyla. Jejím otevřením vy-
cházíme vstříc přáním občanů. Ti 
dlouhodobě poukazovali na to, že 
u nás pošta není a že musí dojíž-
dět do jiných obvodů a obcí,“ ře-
kl starosta MO Plzeň 9 Aleš To-
lar. Věří, že nová pošta v Malesi-
cích bude hojně využívána. „Sta-
novili jsme v rámci možností ote-
vírací dobu tak, aby si lidi stihli za-
jít na poštu v době po návratu ze 
zaměstnání. Pošta je otevřena tři 
hodiny denně, vždy od 14.00 do 
17.00, v pátek od 12.00 do 15.00.“
Lidé mají v nové provozovně k 

dispozici všechny základní lis-
tovní, balíkové a fi nanční služby, které Česká poš-
ta poskytuje. V budoucnu by měl přibýt ještě termi-
nál Sazky.
„Projekt pošta Partner je jednou z možností, jak 

zkvalitnit život v obcích či okrajových částech měst. 
Jsme rádi, že jednání s vedením malesického obvo-

du dospělo ke vzájemné sho-
dě, a že otevřením pošty Part-
ner jsme přispěli ke zvýšení ži-
votní úrovně místních obyva-
tel,“ uvedl Boris Šlosar, který 
má projekt pošta Partner na 
České poště na starost.
Zřízení pošty nepřineslo pro 

městský obvod žádný výraz-
ný zásah do rozpočtu. „Jed-
nu místnost v přízemí radni-
ce, kde býval sklad, jsme na 
naše náklady přebudovali na 
kancelář. Pošta se postarala o 
její vybavení nábytkem a elek-
tronikou,“ řekl starosta Aleš 
Tolar s tím, že za poskytování 

poštovních služeb bude Česká pošta městskému ob-
vodu platit dle uzavřené smlouvy dohodnutou část-
ku a ta v podstatě pokryje mzdové náklady na dvě 
pracovnice, které obvod kvůli zřízení pošty nově za-
městnal na částečné pracovní úvazky.  

(red) 

Bohužel poslední dobou došlo 
v Malesicích a v Dolním Vlkýši 
opakovaně k případům krádeží 
a vloupání do rodinných domů, 
zahradních domků a zaparko-
vaných aut. 
Vedení našeho městského ob-

vodu o bezpečnosti opakovaně 
jednalo jak s Policií ČR tak Měst-
skou policií. Z poznatků krimina-
listů vyplývá, že pachatelé krá-
deží dojíždějí k nám odjinud a 
zpravidla si cíl svého nekalého 
jednání nejprve vytipují a vzá-
pětí přijíždějí krást „najisto“. Po-
licie zvýšila dohledovou službu v 
našem obvodu, pravidelně pro-
jíždí všechny ulice i během no-
ci. Pro zlepšení situace ale žá-
dají o spolupráci také veřejnost 
dodržováním těchto základních 
pravidel zajištění majetku. 

DEVITKA
Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 9 - Malesice           číslo 3, září 2020

V budově úřadu městského obvodu 
začala fungovat nová pošta 

   Milí sousedé,
léto je bohužel pryč. I když letos bylo pozname-

náno komplikacemi s koronavirem, dovolenou jste 
nejspíš prožili jinak, než bývalo zvykem a více než 
na cestách jste volno strávili doma, věřím, že i 
tak jste si prázdniny užili.  Snad k tomu přispělo i 
několik letních společenských akcí, které jsme po 
uvolnění opatření mohli uspořádat u nás v Malesi-
cích a Dolním Vlkýši (viz str. 4)

Bohužel situace se v posledních týdnech znovu 
zhoršila. Co přesně nás čeká a jak budeme muset 
náš život změnit, než rizika spojená s nákazou 
zase pominou, nikdo neví. Mimo jiné nám to 
komplikuje plánování dalších akcí. Rádi bychom se 
například společně setkali tak jako každý rok s na-
šimi jubilanty, chtěli bychom opět připravit pestrý 
program adventních akcí, bohužel v současnosti 
musíme myslet hlavně na naše zdraví. Protože to 
je věc prvořadá a starost o naše blízké bohužel 
veškerou zábavu odsouvá na vedlejší kolej. Věřme, 
že brzy vše pomine a bude zase důvod se veselit. 

Přeji všem hlavně pevné zdraví. 

Bc. Aleš Tolar, starosta MO Plzeň 9
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Pozor na zloděje! 
Nedávejte jim zbytečně příležitost

Akce v Malesicích     bjektivem   

První zářijovou neděli se uskutečnil již 9. ročník Malesického Jarmarčení. 
Přálo počasí a účast místních i hostů odjinud byla náramná. Akci pořádalo 
občanské sdružení Plzeň9 a městský obvod Plzeň - Malesice. Obrovské po-
děkování již tradičně patří všem dobrovolníkům, kteří se do příprav této ak-
ce zapojují (nebo poskytli materiální vybavení) a všem hospodyňkám za je-
jich příspěvky do malesické cukrárny.

Začátkem prázdnin byl v Dolním Vlkýši dokončen veřejný altán na 
horním okraji obce, který má sloužit k občasnému setkávání místních 
lidí. Ti si v jeho okolí sami vysázeli zeleň včetně jedné vzrostlé  lípy. 

V pátek a v sobotu 2. a 3. října se uskuteč-
ní volby do krajského zastupitelstva a ve 
volebním obvodu Plzeň-město zahrnujícím 
rovněž Malesice a Dolní Vlkýš také první ko-
lo voleb do Senátu. Případné druhé kolo se-
nátních voleb se pak uskuteční o týden poz-
ději v pátek 9. a v sobotu 10. října.
Volební místnost se bude nacházet jako ob-

vykle v zasedací místnosti Úřadu městského 
obvodu v Chotíkovské ulici 72/14. Otevřena 
bude vždy v pátek od 14.00 do 22.00 a v so-
botu od 8.00 do 14.00.
Vzhledem k aktuální epidemiologické 

situaci je nutné, aby každý volič vstu-
poval do volební místnosti se zakrytý-
mi ústy a nosem rouškou či respiráto-
rem. U vstupu do volební místnosti po-
užil dezinfekci  a dodržoval rozestupy. 
V případě, že z vážných zdravotních důvo-

dů nebudete schopni dostavit se do volební 
místnosti, můžete požádat o návštěvu členů 
volební komise s přenosnou urnou u vás do-
ma předem na tel. 378 036 882 nebo v době 
voleb na tel. 602 687 600
V případě nařízené karantény můžete volit 

z auta na stanovišti drive-in v DEPO 2015 v 
Presslově ul. V Plzni.
V případě, že v době konání voleb zjistíte, 

že nemáte platný občanský průkaz ani ces-
tovní doklad, zajistil Magistrát města Plzně 
mimořádně službu na oddělení občanských 
průkazů a cestovních dokladů (nám. Repub-
liky 16) v pátek 2. října od 14.00 do 21.30 a v 
sobotu 3. října od 8.00 do 13.30. 

První a druhý říjnový víkend 
se konají volby

Malesické škopkování, aneb minipivní slavnosti i s dětským programem se 

uskutečnily letos 8.srpna v areálu víceúčelového hřiště. Stánky zde mělo 

pět minipivovarů. Odpoledne byl program pro děti plný zábavy, v pivních 

soutěžích zápolili i dospělí a večer se všichni bavili při koncertech rocko-

vých skupin W.A.M.P. a Olympic Revival.

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

•  Snažte se ukládat veškerý majetek a snadno odcizitelné věci tak, aby zby-
tečně nelákaly pozornost zlodějů. Platí to jak pro věci uložené na zahradách 
rodinných domů, tak především pro věci v zaparkovaných autech.
•  Dbejte vždy na to, aby vstupní dveře do vaší domácnosti nezůstaly ani na 
krátkou dobu bez dohledu otevřeny, dveře zamykejte a zvažte nahradit kliku z 
vnější strany dveří koulí.
•  Nenechávejte cenné věci – například kabelku s peněženkou, důležité klíče 
atd. - v zádveří bytu, zvolte bezpečnější místo v domácnosti. 
•  Senioři a osoby žijící osamoceně by měly používat u vstupních dveří bezpeč-
nostní řetízek a panoramatické kukátko. 
•  Do bytu nedovolte vstoupit osobě, kterou důvěrně neznáte, může to být zloděj 
nebo „tipař“.
•  Nepřechovávejte doma více peněz, než je nutné.
•  Opustíte-li na nějaký čas dům či byt, nevytvářejte zbytečně dojem, že je opuštěný.
•  Zvažte zajištění vaší domácnosti prvky elektronické ochrany (alarm, napojení 
na PCO…).
•  Buďte všímaví ke svému okolí, všímejte si pohybu neznámých osob na ulici 
nebo ve společných prostorách domu.
•  Spatříte-li podezřelou osobu ať již u Vás nebo u sousedů, neváhejte ihned 
volat linku 156 či 158. 

Otevírací doba 
malesické pošty

Pondělí – čtvrtek

  14.00 – 17.00

Pátek

12.00 – 15.00

Kontakt: 724 733 520

Jubilejní 20. ročník Neckyády se uskutečnil letos 15. srpna na řece Mži 

mezi Malesicemi a Křimicemi. Akci pořádají křimičtí rybáři s restaura-

cí Roští za podpory obou městských obvodů.

Začátek léta byl v 
Malesicích ve zna-
mení letňáku. Kine-
matograf bratří Ča-
díků k nám po loň-
ské premiéře přijel 
podruhé a tentokrát 
nabídl celkem pět 
představení pod ši-
rým nebem. Výtě-
žek z dobrovolné-
ho vstupného ve 
výši 5.280,- Kč pu-
toval na charitativní 
Konto Bariéry.



Tábořiště na Hadovce 
se na čtrnáct dní promě-
nilo v kouzelnickou ško-
lu. Společnými silami se 
podařilo Skřítkům vyře-
šit všechny nástrahy a 
zlo bylo nakonec zniče-
no. Součástí tábora byl i 
minipuťáček s přenoco-
váním pod širákem. Velkou zábavou byly všem turnaje ve famfrpálu, který je i 
bez létání na košťatech náročný jak fyzicky, tak na postřeh. Užili jsme si všich-
ni spoustu zábavy a jediné po čem se asi nikomu nestýská, jsou noční hlídky.
Do našeho oddílu rádi přivítáme nové členy - bereme děti od první třídy. Pro 

více informací pište na tom-skritci@centrum.cz.
Marie Hörlová, TOM 20904 Skřítci
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Sobota 3. října, od 14.00 hodin, Vlkýšská náves
Gulošob(ž)raní
Druhý ročník soutěže o nejlepší guláš s ochutnávkami všech soutěžních vzorků 
pro všechny. Posezení ve stanech, točené pivo zajištěno. Bohatá tombola. Večer 
koncert rockové skupiny Bigbeáta.

Sobota 10. října, 14.00, Louka nad Malesickými rybníky
Drakiáda
Tradiční přehlídka létajících potvor s opékáním buřtů na táboráku.

Sobota 31. října, 15.00
Dýňování a lampionový průvod 
Společné dlabání dýní a lampionový průvod ke kapličce p. Marie Pomocné.

Kdy na fotbal v Malesicích?
1.B třída
11. října 15.00 Malesice - Třemošná, 25. října 14.30 Malesice – Mýto B,
8. listopadu 14.00 Malesice – Vejprnice B

* změna programu s ohledem na aktuální protikoronavirová opatření není vyloučena

POZVÁNKY PRO OBČANY MALESIC A DOLNÍHO VLKÝŠE *

ZMO na svém jednání 31.8. 
(přítomno všech 9 zastupitelů) 

schválilo:

- Vyplacení příspěvku na vývoz odpadních vod jednotlivým 
žadatelům za druhé čtvrtletí roku 2020.

- Rozpočtová opatření - přijetí dotace do rozpočtu MO 
21.900,- Kč od Plzeňského kraje na nákup osobních ochran-
ných prostředků pro JSDH Malesice; přijetí dotace do rozpočtu 
MO ve výši 69.700,- Kč z Fondu životního prostředí Magistrátu 
Města Plzně na realizaci doprovodné výsadby ovocných stro-
mů podél cyklostezky Malesice – Radčice.

uložilo starostovi:

- Vést jednání se Správou a údržbou silnic PK a Správou ve-
řejného statku MP o možnostech rozšíření komunikace Male-
sice – Radčice.

- Urgovat přislíbenou instalaci 2 ks zpomalovacích prahů do 
ulice Kumberská v Dolním Vlkýši.

- Opětovně reklamovat praskliny asfaltového povrchu cyklo-
stezky Malesice – Radčice.

Příští jednání ZMO se uskuteční v pondělí 5.10.2020 od 18.00 h.

KRÁTCE ZE ZASTUPITELSTVA MO Na zastávku na kole? V Malesicích můžete 
využívat první veřejný cyklobox v Plzni

Zhruba do poloviny měsíce října bude probíhat výstavba chybějícího chodníku 
propojující Chotíkovskou a Vlkýšskou ulici v Malesicích. Stavba bude probíhat s 
částečným omezením provozu v jednom pruhu komunikace v Chotíkovské ulici. 
Děkujeme řidičům za trpělivost. 

Stavba chodníku omezí dopravu

Občané městského obvodu Plzeň 9, kteří nemají možnost likvidovat splaškové 
vody z domácnosti, v níž mají trvalý pobyt, jiným způsobem, než individuálním vý-
vozem, mohou žádat Městský obvod Plzeň 9 o příspěvek. 
Dle pravidel schválených zastupitelstvem MO musíte žádost na vývoz uskuteč-

něný ve 3. čtvrtletí (červenec, srpen, září)  letošního roku podat nejpozději do 
15.10.2020. Výše příspěvku může činit až 33 % skutečných nákladů do maximál-
ní výše 1.500,- Kč za čtvrtletí. Součástí žádosti musí být kopie platebního dokla-
du potvrzující prokazatelně vynaložené náklady na vývoz. 
Formulář potřebný pro podání žádosti dostanete na úřadu MO případně si ho mů-

žete stáhnout z webových stránek úřadu MO.  (alt)

Tábor čar a kouzelTábor čar a kouzel

Odborným restaurátorským zá-
sahem letos v létě prošla nej-
významnější drobná architek-
tonická památka našeho ob-
vodu – sousoší sv. Jana Nepo-
muckého na Malesické návsi. 
Byla opravena místa, na kte-
rých pískovcové reliéfy utrpě-
ly vlivem času a počasí největ-
ší škody. Na popud památkářů 
byla opravena i jedna historic-
ká nepřesnost, kdy na podstav-
ci sochy byl uveden chybný le-
topočet 1726 a správně má být 
1725. Na závěr prací byla celá 
socha patinována konzervačním 

nátěrem. Náklady spojené s opravou sochy hradila Správa veřej-
ného statku Města Plzně.

 

Sousoší sv. Jana Nepomuckého 
je opět „jako nové“

Na autobusové zastávce na Malesické návsi 
byl nově instalován cyklobox. Zařízení o šesti 
uzamykatelných garážových kójích, kam lze 
zaparkovat a uzamknout až 12 kol, pořídil náš 
městský obvod. Jedná se o první veřejné za-
řízení tohoto typu v Plzni.
Proč jsme se rozhodli touto novinku pořídit? 

Máme jedinou zastávku MHD a protože náš 
obvod je poměrně rozlehlý, třeba z Dolního 
Vlkýše, ale i z odlehlé východní části Malesic 
to je na zastávku hodně daleko, chtěli jsme 
lidem cestu na autobus usnadnit. Díky cyk-
loboxu můžete na zastávku dojet na kole a 
uzamknout si ho tam do bezpečné kryté kó-
je, po návratu z města zase vyzvednout a od-
jet na kole domů. Služba je zdarma, respekti-

ve za zálohový desetikorunový poplatek, při-
čemž mince z mincovníku se vám po vyzved-
nutí kola zase vrátí.
Vzhledem k tomu, že malesická zastávka je 

na lince MHD č.35 konečnou, mohou pocho-
pitelně cyklobox využívat i lidé z blízkých okol-
ních obcí při cestě do Plzně. 
Městský obvod si pořídil cyklobox zatím na 

zkušební dobu jednoho roku. Chceme si bě-
hem té doby ověřit, jaký zájem o tuto služ-
bu mezi lidmi bude a následně cyklobox buď 
odkoupíme, nebo dodavatelské fi rmě vrátí-
me. Náklady na roční pronájem cykloboxu 
jsou 34.500,- Kč, následný odkup by vyšel na 
130.600,- Kč bez DPH.

Aleš Tolar, starosta
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Malesický fotbal včera a dnes...
V každém vydání Devítky se 

díváme do historie a tentokrát 
to bude pohled do fotbalové 
minulosti. 
Na  snímku z roku 1964 je teh-

dejší dorostenecký okresní ví-
těz Sokol Malesice. Stojící zle-
va: Mašek, Růžička, Hodek, 
Trachta, Eberman, Krňoul. V 
podřepu: J.Čečil, Vokáč, Čech, 
J.Rout, Kokoška a J.Šlajs.
Za poskytnutí archivního sním-

ku děkujeme Lence Pirožin-
ské. Pokud máte doma zají-
mavé fotky z malesické histo-
rie i vy, budeme vděční za je-
jich zapůjčení.

Sokol Malesice 2020 
Horní řada zleva: Schleis, Svoboda, Boguševskij, Henrich, Betinec, Hora, Vivseanco
Prostřední řada zleva: Hrabchak, Žitek, Dlabač, Kepka, Otýs, Václavík, Kazda, Faltus, Legát
Dolní řada zleva: Homolka, Cudlman, Otýs, Pondělík, Čečil, Otýs, Macho, Hoblík, Herman

Jedna z nejmilejších událostí, slavnostní vítání nových občánků, se odehrála 
11. června v zasedací místnosti malesické radnice. Děkujeme za krásné recitá-
torské vystoupení Julče a Majdě Šelmátových a Terezce Havlíkové! Všem rodi-
čům přejeme jen samé radostné a šťastné dny a jejich dětem, ať už je život za-
vane kamkoliv, ať vzpomínají na svou rodnou Plzeň (Malesice/Dolní Vlkýš) jen 
a jen v dobrém.   

Přivítali jsme nové občánky

Žádosti o příspěvek na vývoz odpadních vod

Zahradní svatba 
v Malesicích
Petra a Iveta Výborní si letos v srpnu řek-

li své ano. Svatbu měli doma na zahradě 
v Malesicích a novomanželský slib složili 
do rukou starosty Aleše Tolara. 
Novomanželům gratulujeme!

Ve středu 7. října 2020 budete mít možnost odložit zdarma nebezpečný odpad. 
Kontejnery budou přistaveny na návsi v Malesicích u zastávky MHD v době od 
16.00 do 16.25, na návsi v Dolním Vlkýši v době od 16.30 do 17.00.
V rámci tohoto sběru je možné odkládat staré televize, lednice, mrazáky, mikro-

vlné trouby a jiné spotřebiče. Léky, barvy, ředidla, oleje, autobaterie, motory atp. 
Naopak do tohoto svozu nepatří pneumatiky, stavební suť a molitany.

Svoz nebezpečného odpadu 7. října

www.malesickydvur.cz • +420 775 206 875  
malesickydvur@equifarm.cz

Těšíme se na Vás!

- rozšířená denní nabídka menu
- jídlo s sebou
- pravidelné akce do konce roku 

2020 – zabijačka, degustační 
menu s ochutnávkou vín, 
příjezd svatého Martina a další 
(informace najdete na webu, fb, 
letácích…) 

- občané Malesic mohou čerpat 
slevu 10 %

zimní otevírací doba 
(od 1. 10.)

pondělí – čtvrtek 
11.00 – 15.00 hodin

pátek – sobota
11.00 – 18.00 hodin

V době od 29.9. do 16.10. bude uzavřena ordinace MUDr. Štancové v Městě 
Touškově. Zastupuje MUDr. Lorenc v Kozolupech (denně 7.30-12.30, ve čtvrtek 
12.30-16.00). Nutno předem kontaktovat na tel. 377 922 229. 

Uzavření ordinace MUDr. Štancové v Městě Touškově

inzerce



Tábořiště na Hadovce 
se na čtrnáct dní promě-
nilo v kouzelnickou ško-
lu. Společnými silami se 
podařilo Skřítkům vyře-
šit všechny nástrahy a 
zlo bylo nakonec zniče-
no. Součástí tábora byl i 
minipuťáček s přenoco-
váním pod širákem. Velkou zábavou byly všem turnaje ve famfrpálu, který je i 
bez létání na košťatech náročný jak fyzicky, tak na postřeh. Užili jsme si všich-
ni spoustu zábavy a jediné po čem se asi nikomu nestýská, jsou noční hlídky.
Do našeho oddílu rádi přivítáme nové členy - bereme děti od první třídy. Pro 

více informací pište na tom-skritci@centrum.cz.
Marie Hörlová, TOM 20904 Skřítci
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Sobota 3. října, od 14.00 hodin, Vlkýšská náves
Gulošob(ž)raní
Druhý ročník soutěže o nejlepší guláš s ochutnávkami všech soutěžních vzorků 
pro všechny. Posezení ve stanech, točené pivo zajištěno. Bohatá tombola. Večer 
koncert rockové skupiny Bigbeáta.

Sobota 10. října, 14.00, Louka nad Malesickými rybníky
Drakiáda
Tradiční přehlídka létajících potvor s opékáním buřtů na táboráku.

Sobota 31. října, 15.00
Dýňování a lampionový průvod 
Společné dlabání dýní a lampionový průvod ke kapličce p. Marie Pomocné.

Kdy na fotbal v Malesicích?
1.B třída
11. října 15.00 Malesice - Třemošná, 25. října 14.30 Malesice – Mýto B,
8. listopadu 14.00 Malesice – Vejprnice B

* změna programu s ohledem na aktuální protikoronavirová opatření není vyloučena

POZVÁNKY PRO OBČANY MALESIC A DOLNÍHO VLKÝŠE *

ZMO na svém jednání 31.8. 
(přítomno všech 9 zastupitelů) 

schválilo:

- Vyplacení příspěvku na vývoz odpadních vod jednotlivým 
žadatelům za druhé čtvrtletí roku 2020.

- Rozpočtová opatření - přijetí dotace do rozpočtu MO 
21.900,- Kč od Plzeňského kraje na nákup osobních ochran-
ných prostředků pro JSDH Malesice; přijetí dotace do rozpočtu 
MO ve výši 69.700,- Kč z Fondu životního prostředí Magistrátu 
Města Plzně na realizaci doprovodné výsadby ovocných stro-
mů podél cyklostezky Malesice – Radčice.

uložilo starostovi:

- Vést jednání se Správou a údržbou silnic PK a Správou ve-
řejného statku MP o možnostech rozšíření komunikace Male-
sice – Radčice.

- Urgovat přislíbenou instalaci 2 ks zpomalovacích prahů do 
ulice Kumberská v Dolním Vlkýši.

- Opětovně reklamovat praskliny asfaltového povrchu cyklo-
stezky Malesice – Radčice.

Příští jednání ZMO se uskuteční v pondělí 5.10.2020 od 18.00 h.

KRÁTCE ZE ZASTUPITELSTVA MO Na zastávku na kole? V Malesicích můžete 
využívat první veřejný cyklobox v Plzni

Zhruba do poloviny měsíce října bude probíhat výstavba chybějícího chodníku 
propojující Chotíkovskou a Vlkýšskou ulici v Malesicích. Stavba bude probíhat s 
částečným omezením provozu v jednom pruhu komunikace v Chotíkovské ulici. 
Děkujeme řidičům za trpělivost. 

Stavba chodníku omezí dopravu

Občané městského obvodu Plzeň 9, kteří nemají možnost likvidovat splaškové 
vody z domácnosti, v níž mají trvalý pobyt, jiným způsobem, než individuálním vý-
vozem, mohou žádat Městský obvod Plzeň 9 o příspěvek. 
Dle pravidel schválených zastupitelstvem MO musíte žádost na vývoz uskuteč-

něný ve 3. čtvrtletí (červenec, srpen, září)  letošního roku podat nejpozději do 
15.10.2020. Výše příspěvku může činit až 33 % skutečných nákladů do maximál-
ní výše 1.500,- Kč za čtvrtletí. Součástí žádosti musí být kopie platebního dokla-
du potvrzující prokazatelně vynaložené náklady na vývoz. 
Formulář potřebný pro podání žádosti dostanete na úřadu MO případně si ho mů-

žete stáhnout z webových stránek úřadu MO.  (alt)

Tábor čar a kouzelTábor čar a kouzel

Odborným restaurátorským zá-
sahem letos v létě prošla nej-
významnější drobná architek-
tonická památka našeho ob-
vodu – sousoší sv. Jana Nepo-
muckého na Malesické návsi. 
Byla opravena místa, na kte-
rých pískovcové reliéfy utrpě-
ly vlivem času a počasí největ-
ší škody. Na popud památkářů 
byla opravena i jedna historic-
ká nepřesnost, kdy na podstav-
ci sochy byl uveden chybný le-
topočet 1726 a správně má být 
1725. Na závěr prací byla celá 
socha patinována konzervačním 

nátěrem. Náklady spojené s opravou sochy hradila Správa veřej-
ného statku Města Plzně.

 

Sousoší sv. Jana Nepomuckého 
je opět „jako nové“

Na autobusové zastávce na Malesické návsi 
byl nově instalován cyklobox. Zařízení o šesti 
uzamykatelných garážových kójích, kam lze 
zaparkovat a uzamknout až 12 kol, pořídil náš 
městský obvod. Jedná se o první veřejné za-
řízení tohoto typu v Plzni.
Proč jsme se rozhodli touto novinku pořídit? 

Máme jedinou zastávku MHD a protože náš 
obvod je poměrně rozlehlý, třeba z Dolního 
Vlkýše, ale i z odlehlé východní části Malesic 
to je na zastávku hodně daleko, chtěli jsme 
lidem cestu na autobus usnadnit. Díky cyk-
loboxu můžete na zastávku dojet na kole a 
uzamknout si ho tam do bezpečné kryté kó-
je, po návratu z města zase vyzvednout a od-
jet na kole domů. Služba je zdarma, respekti-

ve za zálohový desetikorunový poplatek, při-
čemž mince z mincovníku se vám po vyzved-
nutí kola zase vrátí.
Vzhledem k tomu, že malesická zastávka je 

na lince MHD č.35 konečnou, mohou pocho-
pitelně cyklobox využívat i lidé z blízkých okol-
ních obcí při cestě do Plzně. 
Městský obvod si pořídil cyklobox zatím na 

zkušební dobu jednoho roku. Chceme si bě-
hem té doby ověřit, jaký zájem o tuto služ-
bu mezi lidmi bude a následně cyklobox buď 
odkoupíme, nebo dodavatelské fi rmě vrátí-
me. Náklady na roční pronájem cykloboxu 
jsou 34.500,- Kč, následný odkup by vyšel na 
130.600,- Kč bez DPH.

Aleš Tolar, starosta

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

Malesický fotbal včera a dnes...
V každém vydání Devítky se 

díváme do historie a tentokrát 
to bude pohled do fotbalové 
minulosti. 
Na  snímku z roku 1964 je teh-

dejší dorostenecký okresní ví-
těz Sokol Malesice. Stojící zle-
va: Mašek, Růžička, Hodek, 
Trachta, Eberman, Krňoul. V 
podřepu: J.Čečil, Vokáč, Čech, 
J.Rout, Kokoška a J.Šlajs.
Za poskytnutí archivního sním-

ku děkujeme Lence Pirožin-
ské. Pokud máte doma zají-
mavé fotky z malesické histo-
rie i vy, budeme vděční za je-
jich zapůjčení.

Sokol Malesice 2020 
Horní řada zleva: Schleis, Svoboda, Boguševskij, Henrich, Betinec, Hora, Vivseanco
Prostřední řada zleva: Hrabchak, Žitek, Dlabač, Kepka, Otýs, Václavík, Kazda, Faltus, Legát
Dolní řada zleva: Homolka, Cudlman, Otýs, Pondělík, Čečil, Otýs, Macho, Hoblík, Herman

Jedna z nejmilejších událostí, slavnostní vítání nových občánků, se odehrála 
11. června v zasedací místnosti malesické radnice. Děkujeme za krásné recitá-
torské vystoupení Julče a Majdě Šelmátových a Terezce Havlíkové! Všem rodi-
čům přejeme jen samé radostné a šťastné dny a jejich dětem, ať už je život za-
vane kamkoliv, ať vzpomínají na svou rodnou Plzeň (Malesice/Dolní Vlkýš) jen 
a jen v dobrém.   

Přivítali jsme nové občánky

Žádosti o příspěvek na vývoz odpadních vod

Zahradní svatba 
v Malesicích
Petra a Iveta Výborní si letos v srpnu řek-

li své ano. Svatbu měli doma na zahradě 
v Malesicích a novomanželský slib složili 
do rukou starosty Aleše Tolara. 
Novomanželům gratulujeme!

Ve středu 7. října 2020 budete mít možnost odložit zdarma nebezpečný odpad. 
Kontejnery budou přistaveny na návsi v Malesicích u zastávky MHD v době od 
16.00 do 16.25, na návsi v Dolním Vlkýši v době od 16.30 do 17.00.
V rámci tohoto sběru je možné odkládat staré televize, lednice, mrazáky, mikro-

vlné trouby a jiné spotřebiče. Léky, barvy, ředidla, oleje, autobaterie, motory atp. 
Naopak do tohoto svozu nepatří pneumatiky, stavební suť a molitany.

Svoz nebezpečného odpadu 7. října

www.malesickydvur.cz • +420 775 206 875  
malesickydvur@equifarm.cz

Těšíme se na Vás!

- rozšířená denní nabídka menu
- jídlo s sebou
- pravidelné akce do konce roku 

2020 – zabijačka, degustační 
menu s ochutnávkou vín, 
příjezd svatého Martina a další 
(informace najdete na webu, fb, 
letácích…) 

- občané Malesic mohou čerpat 
slevu 10 %

zimní otevírací doba 
(od 1. 10.)

pondělí – čtvrtek 
11.00 – 15.00 hodin

pátek – sobota
11.00 – 18.00 hodin

V době od 29.9. do 16.10. bude uzavřena ordinace MUDr. Štancové v Městě 
Touškově. Zastupuje MUDr. Lorenc v Kozolupech (denně 7.30-12.30, ve čtvrtek 
12.30-16.00). Nutno předem kontaktovat na tel. 377 922 229. 

Uzavření ordinace MUDr. Štancové v Městě Touškově

inzerce



Od začátku září funguje v Malesi-
cích nová pošta. Nachází se v bu-
dově radnice v Chotíkovské ulici. 
Jedná se o tzv. „Poštu Partner“, 

tedy pobočku, jejíž provoz na zá-
kladě dohody s Českou poštou za-
jišťuje jiný subjekt, v daném přípa-
dě náš Městský obvod Plzeň 9.
V Plzni se jedná o první poštovní 

provozovnu tohoto typu, v Plzeň-
ském kraji jich jsou už čtyři desítky, 
většinou v malých obcích.  
 „Pošta v Malesicích pokud vím 

nikdy nebyla. Jejím otevřením vy-
cházíme vstříc přáním občanů. Ti 
dlouhodobě poukazovali na to, že 
u nás pošta není a že musí dojíž-
dět do jiných obvodů a obcí,“ ře-
kl starosta MO Plzeň 9 Aleš To-
lar. Věří, že nová pošta v Malesi-
cích bude hojně využívána. „Sta-
novili jsme v rámci možností ote-
vírací dobu tak, aby si lidi stihli za-
jít na poštu v době po návratu ze 
zaměstnání. Pošta je otevřena tři 
hodiny denně, vždy od 14.00 do 
17.00, v pátek od 12.00 do 15.00.“
Lidé mají v nové provozovně k 

dispozici všechny základní lis-
tovní, balíkové a fi nanční služby, které Česká poš-
ta poskytuje. V budoucnu by měl přibýt ještě termi-
nál Sazky.
„Projekt pošta Partner je jednou z možností, jak 

zkvalitnit život v obcích či okrajových částech měst. 
Jsme rádi, že jednání s vedením malesického obvo-

du dospělo ke vzájemné sho-
dě, a že otevřením pošty Part-
ner jsme přispěli ke zvýšení ži-
votní úrovně místních obyva-
tel,“ uvedl Boris Šlosar, který 
má projekt pošta Partner na 
České poště na starost.
Zřízení pošty nepřineslo pro 

městský obvod žádný výraz-
ný zásah do rozpočtu. „Jed-
nu místnost v přízemí radni-
ce, kde býval sklad, jsme na 
naše náklady přebudovali na 
kancelář. Pošta se postarala o 
její vybavení nábytkem a elek-
tronikou,“ řekl starosta Aleš 
Tolar s tím, že za poskytování 

poštovních služeb bude Česká pošta městskému ob-
vodu platit dle uzavřené smlouvy dohodnutou část-
ku a ta v podstatě pokryje mzdové náklady na dvě 
pracovnice, které obvod kvůli zřízení pošty nově za-
městnal na částečné pracovní úvazky.  

(red) 

Bohužel poslední dobou došlo 
v Malesicích a v Dolním Vlkýši 
opakovaně k případům krádeží 
a vloupání do rodinných domů, 
zahradních domků a zaparko-
vaných aut. 
Vedení našeho městského ob-

vodu o bezpečnosti opakovaně 
jednalo jak s Policií ČR tak Měst-
skou policií. Z poznatků krimina-
listů vyplývá, že pachatelé krá-
deží dojíždějí k nám odjinud a 
zpravidla si cíl svého nekalého 
jednání nejprve vytipují a vzá-
pětí přijíždějí krást „najisto“. Po-
licie zvýšila dohledovou službu v 
našem obvodu, pravidelně pro-
jíždí všechny ulice i během no-
ci. Pro zlepšení situace ale žá-
dají o spolupráci také veřejnost 
dodržováním těchto základních 
pravidel zajištění majetku. 

DEVITKA
Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 9 - Malesice           číslo 3, září 2020

V budově úřadu městského obvodu 
začala fungovat nová pošta 

   Milí sousedé,
léto je bohužel pryč. I když letos bylo pozname-

náno komplikacemi s koronavirem, dovolenou jste 
nejspíš prožili jinak, než bývalo zvykem a více než 
na cestách jste volno strávili doma, věřím, že i 
tak jste si prázdniny užili.  Snad k tomu přispělo i 
několik letních společenských akcí, které jsme po 
uvolnění opatření mohli uspořádat u nás v Malesi-
cích a Dolním Vlkýši (viz str. 4)

Bohužel situace se v posledních týdnech znovu 
zhoršila. Co přesně nás čeká a jak budeme muset 
náš život změnit, než rizika spojená s nákazou 
zase pominou, nikdo neví. Mimo jiné nám to 
komplikuje plánování dalších akcí. Rádi bychom se 
například společně setkali tak jako každý rok s na-
šimi jubilanty, chtěli bychom opět připravit pestrý 
program adventních akcí, bohužel v současnosti 
musíme myslet hlavně na naše zdraví. Protože to 
je věc prvořadá a starost o naše blízké bohužel 
veškerou zábavu odsouvá na vedlejší kolej. Věřme, 
že brzy vše pomine a bude zase důvod se veselit. 

Přeji všem hlavně pevné zdraví. 

Bc. Aleš Tolar, starosta MO Plzeň 9

strana 4                           září 2020 

ev
id

. č
ísl

o 
M

K 
ČR

 2
25

39

Pozor na zloděje! 
Nedávejte jim zbytečně příležitost

Akce v Malesicích     bjektivem   

První zářijovou neděli se uskutečnil již 9. ročník Malesického Jarmarčení. 
Přálo počasí a účast místních i hostů odjinud byla náramná. Akci pořádalo 
občanské sdružení Plzeň9 a městský obvod Plzeň - Malesice. Obrovské po-
děkování již tradičně patří všem dobrovolníkům, kteří se do příprav této ak-
ce zapojují (nebo poskytli materiální vybavení) a všem hospodyňkám za je-
jich příspěvky do malesické cukrárny.

Začátkem prázdnin byl v Dolním Vlkýši dokončen veřejný altán na 
horním okraji obce, který má sloužit k občasnému setkávání místních 
lidí. Ti si v jeho okolí sami vysázeli zeleň včetně jedné vzrostlé  lípy. 

V pátek a v sobotu 2. a 3. října se uskuteč-
ní volby do krajského zastupitelstva a ve 
volebním obvodu Plzeň-město zahrnujícím 
rovněž Malesice a Dolní Vlkýš také první ko-
lo voleb do Senátu. Případné druhé kolo se-
nátních voleb se pak uskuteční o týden poz-
ději v pátek 9. a v sobotu 10. října.
Volební místnost se bude nacházet jako ob-

vykle v zasedací místnosti Úřadu městského 
obvodu v Chotíkovské ulici 72/14. Otevřena 
bude vždy v pátek od 14.00 do 22.00 a v so-
botu od 8.00 do 14.00.
Vzhledem k aktuální epidemiologické 

situaci je nutné, aby každý volič vstu-
poval do volební místnosti se zakrytý-
mi ústy a nosem rouškou či respiráto-
rem. U vstupu do volební místnosti po-
užil dezinfekci  a dodržoval rozestupy. 
V případě, že z vážných zdravotních důvo-

dů nebudete schopni dostavit se do volební 
místnosti, můžete požádat o návštěvu členů 
volební komise s přenosnou urnou u vás do-
ma předem na tel. 378 036 882 nebo v době 
voleb na tel. 602 687 600
V případě nařízené karantény můžete volit 

z auta na stanovišti drive-in v DEPO 2015 v 
Presslově ul. V Plzni.
V případě, že v době konání voleb zjistíte, 

že nemáte platný občanský průkaz ani ces-
tovní doklad, zajistil Magistrát města Plzně 
mimořádně službu na oddělení občanských 
průkazů a cestovních dokladů (nám. Repub-
liky 16) v pátek 2. října od 14.00 do 21.30 a v 
sobotu 3. října od 8.00 do 13.30. 

První a druhý říjnový víkend 
se konají volby

Malesické škopkování, aneb minipivní slavnosti i s dětským programem se 

uskutečnily letos 8.srpna v areálu víceúčelového hřiště. Stánky zde mělo 

pět minipivovarů. Odpoledne byl program pro děti plný zábavy, v pivních 

soutěžích zápolili i dospělí a večer se všichni bavili při koncertech rocko-

vých skupin W.A.M.P. a Olympic Revival.

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

•  Snažte se ukládat veškerý majetek a snadno odcizitelné věci tak, aby zby-
tečně nelákaly pozornost zlodějů. Platí to jak pro věci uložené na zahradách 
rodinných domů, tak především pro věci v zaparkovaných autech.
•  Dbejte vždy na to, aby vstupní dveře do vaší domácnosti nezůstaly ani na 
krátkou dobu bez dohledu otevřeny, dveře zamykejte a zvažte nahradit kliku z 
vnější strany dveří koulí.
•  Nenechávejte cenné věci – například kabelku s peněženkou, důležité klíče 
atd. - v zádveří bytu, zvolte bezpečnější místo v domácnosti. 
•  Senioři a osoby žijící osamoceně by měly používat u vstupních dveří bezpeč-
nostní řetízek a panoramatické kukátko. 
•  Do bytu nedovolte vstoupit osobě, kterou důvěrně neznáte, může to být zloděj 
nebo „tipař“.
•  Nepřechovávejte doma více peněz, než je nutné.
•  Opustíte-li na nějaký čas dům či byt, nevytvářejte zbytečně dojem, že je opuštěný.
•  Zvažte zajištění vaší domácnosti prvky elektronické ochrany (alarm, napojení 
na PCO…).
•  Buďte všímaví ke svému okolí, všímejte si pohybu neznámých osob na ulici 
nebo ve společných prostorách domu.
•  Spatříte-li podezřelou osobu ať již u Vás nebo u sousedů, neváhejte ihned 
volat linku 156 či 158. 

Otevírací doba 
malesické pošty

Pondělí – čtvrtek

  14.00 – 17.00

Pátek

12.00 – 15.00

Kontakt: 724 733 520

Jubilejní 20. ročník Neckyády se uskutečnil letos 15. srpna na řece Mži 

mezi Malesicemi a Křimicemi. Akci pořádají křimičtí rybáři s restaura-

cí Roští za podpory obou městských obvodů.

Začátek léta byl v 
Malesicích ve zna-
mení letňáku. Kine-
matograf bratří Ča-
díků k nám po loň-
ské premiéře přijel 
podruhé a tentokrát 
nabídl celkem pět 
představení pod ši-
rým nebem. Výtě-
žek z dobrovolné-
ho vstupného ve 
výši 5.280,- Kč pu-
toval na charitativní 
Konto Bariéry.


