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DEVITKA
Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 9 - Malesice

Plán na zahájení stavby
vby
kanalizace v Malesicích
ích
je odložen na neurčito
o
Vedení města argumentuje dopadyy
koronavirové krize na rozpočet
Projekt hotov, pozemky získány, stavební povolení
vydáno, státní dotace na dobré cestě. Až do letošního zhruba poloviny roku se vše ohledně zahájení stavby malesické kanalizace (I. etapa zahrnující ČOV a páteřní rozvod) jevilo velmi slibně. Přesto vše ustrnulo na mrtvém bodě.
Vedení Města Plzně se rozhodlo stavbu v nákladu cca 120 milionů korun nezahájit a nezařadilo ji
do rozpočtu Města na rok 2021 a bohužel zatím ani
do výhledu na roky 2022-24.
„Projekt Kanalizace Malesice – I. etapa je zařazen
do seznamu nároků pro sestavení rozpočtu Města Plzně pro rok 2021 a výhledy 2022-24. Nicméně vzhledem k zásadnímu výpadku příjmů do rozpočtu Města Plzně se jeví v dnešní době více než
pravděpodobné, že při schvalování rozpočtu města na rok 2021 a výhledu 2022-24 nedojde k zařazení vůbec žádné nové investiční akce. Věřím, že
chápete současnou tíživou situaci města. Je mi líto, že Vám nemohu sdělit příznivější odpověď.“

To jsou slova radního Města Plzně pro ekonomiku
Bc. Davida Šloufa z dopisu, jímž reagoval na usnesení zastupitelstva městského obvodu Malesice, které
se dlouho očekávaného zahájení stavby svým usnesením dožadovalo.
Zastupitelstvo Města Plzně o rozpočtu hlasovalo po
uzávěrce této Devítky 14. prosince 2020.
Dodejme, že kromě zahájení kanalizace se do podobné situace kvůli vyhlášenému stop stavu na nové
investice vinou koronaviru dostala i další akce dotýkající se našeho obvodu – výstavba cyklostezky
Malesice - Křimice – která byla rovněž v uplynulém
období vyprojektována, podařilo se pro ni získat stavební povolení a nyní se na ni obtížně hledají v rozpočtu města ﬁnance. V této věci se nejedná o stovky milionů, ale částku „jen“ zhruba 7 milionů korun.
Pokusíme se zajistit dohodu s křimickými sousedy
o částečném spoluﬁnancování z obvodních zdrojů,
což by mělo dopomoci k zrealizování stavby v příštím nebo přespříštím roce.

Jak se Vám líbí vánoční strom a výzdoba?
Malesice a Dolní Vlkýš jsou oblečeny do sváteční adventní výzdoby. V ulicích
byly instalovány světelné ozdoby. Kromě nově zakoupených v loňském roce
nechal letos městský obvod repasovat zbylé starší ozdoby a všechny světelné prvky v celém obvodě jsou tak nyní na moderní LED technologii. V Dolním
Vlkýši byla znovu nasvícena kaplička na návsi.
Speciální výzdobu mají letos vánoční stromy v Malesicích i Vlkýši. Na základě
výzvy se do práce zapojili občané a také děti ze zdejší mateřské školy a vyrobili
ozdoby v barvách trikolory, k vidění na stromech jsou červeno-modro-bílé balíčky, koule, ale i srdce a andělé. Všem za jejich práci i invenci patří poděkování.
Strom v Malesicích je letos umístěn v zadní části návsi u točny MHD. Smrk
je „domácí“, rostl na soukromém pozemku sdružení vlastníků u jedné z bytovek v ulici U Potoka, ale byl již přerostlý a majitelé se rozhodli ho porazit. Jeho nejhezčí vrchní část pak posloužila obvodu jako vánoční strom.
Zdobení stromu i instalaci všech ozdob v ulicích zajistili pracovníci
divize osvětlení PMDP.
Bohužel slavnostní rozsvícení stromu za účasti veřejnosti se letos
kvůli protiepidemickým opatřením uskutečnit nemohlo.
Užívejte si klidný advent ve společnosti svých nejbližších.
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Milí sousedé,
tak jak tomu bohužel většina letošního roku
nasvědčovala, nemůžu být ani v jeho závěru poslem
dobrých zpráv. Ve vydání Devítky, které právě
máte v ruce, je bohužel několik zpráv negativních.
Podobně jako ostatní města a obce, ﬁrmy
a jednotlivci, tak pochopitelně i Město Plzeň a náš
městský obvod se potýká a bude dlouho potýkat
s dopady koronavirové krize (viz úvodní článek).
Snažme se nepropadat skepsi a věřit, že zase
bude líp a krize, tak jako se už stalo mnohokrát
v minulosti, bude pro ekonomiku a tím pádem i pro
samosprávné celky zase odrazovým můstkem do
doby rozmachu.
Dovolte mi jednu osobní myšlenku. Rok 2020 nám
sebral ze života spoustu „jistot“, o kterých jsme
se do té doby domnívali, že jsou naprostými
samozřejmostmi. Jít do školy, vyjít na ulici bez
zakryté tváře, setkat se s přáteli…. Asi nikdo
z nás si nepomyslel, že může nastat doba, kdy se
tyto samozřejmosti nebudou smět.
Těším se na dobu, až to všechno pomine
a doufám, že na zlé časy jen tak nezapomeneme. Budeme si pak samozřejmostí daleko víc
vážit a celkově budeme skromnější a šťastnější
z toho mála radostí, které nám všední život
zase bude přinášet. Kéž by tato doba nastala co
nejdříve.
Přeji nám všem a našim blízkým klidné prožití
svátků, do nového roku pevné zdraví a hodně sil.
Bc. Aleš Tolar, starosta MO Plzeň 9

Kalendář 2021 s obrázky
Malesic a Vlkýše jako dárek
všem občanům

Spolu s tímto vydáním Devítky jste dostali
do schránky také kalendář Malesice a Dolní
Vlkýš 2021. Vydal ho náš obvod vlastním nákladem. Obrázky místních přírodních památek a významných staveb namaloval Lukáš
Martinka (www.kresbypamatek.cz).
Věříme, že dárek Vám udělá radost. Kdo by
chtěl víc než jeden kalendář, může si další
kusy dokoupit za režijní cenu na úřadě MO
nebo na poště.
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Pro větší bezpečnost v dopravě

ZMO dne 5.10.2020
(přítomno 7 zastupitelů, omluveny pí Holá, Panýrková)
schválilo:
-

zápis do kroniky za rok 2019 (7 pro)

- uvolnění částky 75.000 Kč z fondu rozvoje a rezerv na
opravu a doplnění pouliční vánoční výzdoby
ZMO dne 30.11.2020
(přítomno 8 zastupitelů, omluven p. Vildman)
schválilo:
- rozpočet MO na rok 2021 a výhled na období let 2022-24
(8 hlasů pro).
- plán práce na rok 2021 - veřejná jednání 1.2., 12.4., 7.6.,
6.9., 29.11. 2021 (8 hlasů pro).
- návrh změn a zdůvodnění zamítnutých námitek k návrhům
na změny Územního plánu v rámci městského obvodu Plzeň 9
tak jak byly předloženy zpracovatelem (8 hlasů pro)
- návrh odpustit kvůli dopadům koronavirových opatření nájemci Malesického Dvora nájemné za měsíce říjen a listopad
2020 (5 hlasů pro – Tolar, Vaňourek, Pospíšil, Holá, Hejsek,
3 se zdrželi – Svoboda, Cudlman, Panýrková).
- Vyplacení příspěvků občanům na vývoz odpadních vod za
3. čtvrtletí roku 2020 (8 hlasů pro)
- změnu způsobu využití schválené dotace na činnost pro
ZO ČMS Malesice na rok 2020 v důsledku opatření proti koronaviru (8 pro).

Kam nejblíže pro vánoční
stromek a kapra?
Jako každý rok nabízí stromky na své zahradě v Chotíkovské ulici v Malesicích pí. Třísková a to až do 23. prosince denně od 8 do
18 hodin.
Křimičtí rybáři organizují prodej kaprů u restaurace Roští 20.12.
od 12.00 do 17.00, 21. a 22.12. vždy od 9.00 do 17.00 a 23.12.
od 9.00 do 14.00 (nebo do vyprodání zásob). Ke každému kaprovi nabízejí svařák zdarma.

Vánoční provozní doba úřadu,
pošty a knihovny
Provozní doba úřadu městského obvodu bude o svátcích na konci
roku z důvodu čerpání dovolené omezena tak, že posledním pracovním dnem bude středa 23. prosince a prvním pracovním dnem
v novém roce pondělí 4. ledna. Knihovna bude otevřena každou
středu s výjimku 23. prosince.
Malesická pobočka Pošty bude mít ve dnech 21., 22., 23., 28.,
29. a 30.12. otevřeno vždy od 14.00 do 17.00. Ve dnech 24.., 25.,
31.12. a 1.1. bude zavřeno.

Noví zaměstnanci úřadu
Ke konci letošního roku odchází z našeho úřadu dlouholetá pracovnice ﬁnančního odboru paní Podskalská. Děkujeme ji za odvedenou práci a přejeme klidnou a spokojenou penzi. Na úřadě ji na základě výsledku výběrového řízení nahradila ing. Dana Jindáčková.
Ke změně od Nového roku dochází i na pozici technického pracovníka pro údržbu veřejných prostranství, místo p. Bělohlava bude tyto práce nově na plný úvazek vykonávat p. Šelmát.

Výsledky krajských a senátních
voleb v našem městském obvodu
Na přelomu září a října se uskutečnily krajské a senátní volby. Připomeňme si, jak dopadly v Malesicích.
Krajské volby v našem obvodu vyhrála ODS s 26,6 % hlasů.
ANO zde získalo 19,55 %, třetí v pořadí STAN, Zelení, PRO Plzeň 17,94 % a Piráti 14,74 %. Volební účast byla 46 %.
V senátních volbách se v Malesicích stejně jako v celém senátním obvodu dostali do duhého kola Daniel Kůs (Piráti) a Lumír
Aschenbrenner (ODS). Znovu zvolený senátor Aschenbrenner
dostal ve druhém kole v Malesicích 65,5 % hlasů. Účast u senátních voleb byla 12,7 %.

Již na třetí křižovatku v Malesicích (Malesická náves, Chotíkovská x Bezová, Chotíkovská x Ke Kostelu ve směru od hřbitova) jsme
letos na podzim nechali nově instalovat dopravní zrcadla ve snaze udělat tato místa pro
řidiče bezpečnějšími.

Příspěvkem pro větší bezpečnost dopravy
a chodců je také nový chodník mezi Chotíkovskou a Vlkýšskou ulicí v Malesicích (na snímku). Investorem stavby za přibližně 600 tisíc
Kč byla SVS Města Plzně a realizátorem ﬁrma ISKOM Plzeň.

Rozpočet městského obvodu
a plán investic na rok 2021
Deset nových parkovacích míst
vznikne příští rok u bytovek v ulici
U Potoka. S jejich vybudováním z prostředků našeho městského obvodu
počítá rozpočet na rok 2021, který na
posledním zasedání schválilo zastupitelstvo městského obvodu.
Rozpočet počítá s příjmy a výdaji
ve výši 10,555 mil. Kč, přičemž dva
miliony korun budou využity z fondu rozvoje a rezerv, kde se nahromadily nevyužité prostředky z dřívějších let.
Podle schváleného rozpočtu je v plánu tyto peníze využít například na tyto investice a opravy:

• rekonstrukci střechy na bytovém
domě v Chotíkovské ulici ve správě
městského obvodu
• vybudování nové úpravny vody
v Malesickém Dvoře
• rekonstrukci oplocení u budovy radnice
• vyčištění vodní nádrže na návsi
v Dolním Vlkýši
• pořízení nových skladů na dvůr
hasičské zbrojnice
• obnovu měřičů rychlosti vozidel v obci
• obnovu městského mobiliáře (laviček, uličních květináčů atp).

Proběhl další rozvoz
dezinfekce, kdo nemá,
přijďte si na úřad
V úterý 17.11.2020 se znovu uskutečnil rozvoz
dezinfekce po Malesicích a Dolním Vlkýši. Městský
obvod zajistil tentokrát etyalkoholovou dezinfekci
a rozvážkové auto ho celý sváteční den rozváželo všem ulicemi městského obvodu. Několik málo
lahví zbylé dezinfekce ZDARMA si ještě mohou
zájemci vyzvednout na úřadě městského obvodu.

CzechPOINT nově
i v Malesicích
V průběhu ledna 2021
bude na Úřadu městského obvodu Plzeň 9 –
Malesice zahájen provoz
kontaktního místa služby CzechPOINT pro veřejnost. Občané si na úřadu budou moci vyřídit například agendy výpisů z informačních systémů
veřejné správy (rejstřík trestů, katastr nemovitostí, bodové hodnocení řidiče apod.), výpisy ze základních registrů (ROB, ROS, RÚIAN, RPP) nebo konverzi dokumentů z elektronické do písemné podoby a naopak. Podrobnější informace k jednotlivým agendám lze najít na www.czechpoint.cz.
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Podzim
u Skřítků
Tábor čar
a kouzel
ve znamení
on-line tvoření

Pozor na myslivecké hony
V sobotu 19. prosince a v sobotu 9. ledna
mají myslivci naplánovány hony, vždy v době
od 9.00 do cca 14.00. Dejte pozor při vycházkách v okolí Malesic a držte na krátko své psy.

Opatření proti koronaviru bohužel zabraňují osobním
schůzkám, a tak oddíl TOM Skřítci Malesice má celý podzim jednou týdně online schůzky na různá témata a vedoucí fungují pro děti v podstatě on-line i na whatsappových skupinách . Snažíme se spojení s dětmi udržet, jak to
jen jde, ale osobní kontakt a výpravy to zkrátka nenahradí.
Na snímku vidíte ukázky z podzimního tvoření dětí a v době předvánoční došlo na podobnou výzvu adventní.
Snad už se nám všem blíží lepší časy...

Kontaktní místo zdravotní
pojišťovny ministerstva vnitra
Na pobočce České pošty v Malesicích funguje od
1. listopadu kontaktní pracoviště pro pojištěnce nebo zájemce o pojištění
Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Kontaktní telefon je 724 733 520.

Vítězslav Hörl, Marie Hörlová
Asociace turistických oddílů mládeže ČR,
TOM 20904 SKŘÍTCI

Tradiční vánoční akce
letos s velkým otazníkem
Bohužel kvůli stále se měnícím
opatřením v souvislosti s koronavirem nemůžeme zodpovědně naplánovat společenské akce na konci roku.
Velmi rádi bychom do Malesic znovu přivezli Betlémské světlo, uspořádali soutěž o nejlepší bramborový
salát, všechny pozvali na každoroční zpívání koled na Štědrý den i na

?

Novoroční pochod. Není však jasné, zda to vše bude možné.
Zda a kdy se uvedené akce uskuteční Vás budeme operativně informovat hlášením obecního rozhlasu, na webových stránkách ÚMO,
facebooku a prostřednictvím chytrého rozhlasu (SMS, zprávy do aplikace v mobilech).
Děkujeme za pochopení.

Pro pamětníky...
Dnešní okénko do minulosti
nás vrátí do roku 1988, kdy se
podle všeho zatím naposledy
jela na katastru obce Malesice
svého času velmi populární Rallye Plzeň. Na tuto událost nyní
nevzpomínáme náhodou, příští rok by se totiž tento motoristický podnik zařazený mezi nejprestižnější tuzemské akce svého druhu měl po dlouhé odmlce uskutečnit znovu a v těchto
dnech s pořadateli dojednáváme podmínky, za jakých je možné trasu jedné rychlostní zkoušky opět vést i u nás.
Jako městský obvod jim vyjdeme vstříc pochopitelně za podmínky absolutní
bezpečnosti, minimalizování dopadu na místní občany a záruky opravy případných škod na komunikacích nebo v jejich okolí.

Nové stromy
přibývají, staré
je třeba pokácet
Nové stromořadí 41 ovocných stromů
bylo během podzimu vysazeno podél
cyklostezky Malesice – Radčice. Získali jsme na to prostředky z Fondu
životního prostředí Magistrátu města Plzně.
Dendrolog zároveň prověřil všechny v minulosti vysázené ovocné aleje
v obvodu. Zejména v okolí Vlkýše bohužel nejsou v dobrém stavu, na čemž
se podepsaly přemnožené siky. Zahájena byla oprava oplocenek, zjara čeká perspektivní stromky ozdravující
řez a uhynulé a neperspektivní stromky nahradíme novými.
Uprostřed Malesic bohužel budou poraženy tři vzrostlé břízy v ulici U Potoka. Místní lidé si stěžovali, že z usychajících stromů padá čím dál více větví, poškozují majetek a ohrožují chodce. Odbor životního prostředí MMP na
základě odborného posudku o stavu
stromů povolil jejich pokácení a nařídil náhradní výsadbu nových stromů
v rámci obvodu.

Gulášob(ž)raní podruhé

Fotbalový podzim Sokola Malesice
Poté, co minulá fotbalová sezona byla předčasně ukončena a na jaře se
vůbec nehrálo, rozehrál Sokol Malesice letos na podzim nový ročník krajské soutěže.
Do soutěže jsme nevstoupili dobře
a po dvou kolech a dvou nešťastných
prohrách jsme se usadili na dně tabulky. To nás naštěstí zdravě naštvalo a obuli jsme se do toho na 110 %.
Přineslo to nejen výsledky, ale zároveň i pěkný a suverénní fotbal. Bohužel, pak přišel znovu Covid a soutěž

se zastavila... Mrzí nás to, protože ta
euforie a vítězná série nás hnaly do
každého dalšího zapasu.
Teď již od začátku měsíce trénujeme
a chceme se dostat opět do skvělé formy a navázat na výsledky.
Určitě chci vyzdvihnout domací zázemí, kdy jsme dostali nové šatny,
pořadatele, který se staral o zábavu
a skvělý trávník.
Ondřej Pondělík,
trenér TJ Sokol Malesice
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2. ročník Gulášobr(ž)raní, neoﬁciální
mistrovství světa o nejlepší guláš, se
konalo na přelomu září a října na návsi v Dolním Vlkýši.
Porota a samozřejmě i všichni přítomní degustovali 14 soutěžních vzorků.
Každý měl něco do sebe... ale vyhrát
mohl jen někdo....
Na stupních vítězů se nakonec
umístili:

1. místo Jitka Švecová (Malesice)
2. místo Jaroslav Svoboda (Malesice)
3. místo Josef Šindelář (Vlkýš)
Gratulujeme a děkujeme všem, kdo
se podíleli na organizaci této superakce. Kromě místních organizátorů to
byli také malesičtí hasiči, materiálně a cenami do tomboly akci podpořil
i úřad městského obvodu.
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bjektivem

Na návštěvě v mateřské škole
Doba předadventní přinesla milou příležitost setkat se personálem
a dětmi z malesické mateřské školy. Paní učitelky a děti společně
vyrobily ozdoby na vánoční stromky v Malesicích i Vlkýši. Odměnou jim budiž vánoční dárek od úřadu městského obvodu, který se
pro ně tak jako každý rok chystá. Ježíšek si nechal poradit od paní učitelek a vybíral ho v obchodě s hračkami tak, aby z něj měli radost chlapci i děvčata.

Mikulášská
nadílka
pro všechny děti
Plán zopakovat Krampus
Show nebo uspořádat jinou větší společenskou
akci na Mikuláše bohužel letošní situace zmařila, a tak jsme mikulášskou nadílku pojali „klasicky“. Za všemi dětmi do 10 let se v sobotu
5. prosince vydala družina Mikuláše, čerta a anděla s kárkou plnou nadílky od úřadu městského obvodu. Kdo nebyl zastižen doma, tomu nechali dopis kdy a kde si půlmetrovou Kinder čokoládu má vyzvednout.

PF 2021
Pevné zdraví,
hodně štěstí
a pracovních
i osobních
úspěchů
Vám přeje
vedení
městského obvodu
Plzeň 9 - Malesice
Foto: Jana Martanová

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

