
Podle zákona č.332/2020 Sb., o sčítání lidů, domů 

a bytů v roice 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., 

o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpi-

sů (dále jen „zákon“) bude na celém území České re-

publiky a tudíž i v našem městském obvodě přistoupe-

no v těchto dnech ke sčítání lidu, domů a bytů (dá-

le jen „sčítání“).

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 

26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická oso-

ba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem 

požadované púdaje. Sčítání je primárně navrženo jako 
online, tedy bez nutnosti kontaktu s jinými osobami. 
Sčítání podléhá:

a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik 

na území České republiky trvalý pobyt nebo přechod-

ný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území Čes-

ké republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo do-

časná ochrana,

b) každá další fyzická osoba, která je na území České 

republiky v rozhodný okamžik přítomna, 

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt 

(i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pou-

ze na cizince, kteří jsou v České republi-

ce na dobu kratší než 90 dnů (například 

turisté), a na cizince požívající diploma-

tické výsady a imunity. 

Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, 

provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabez-

pečuje Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad 

pro potřeby sčítání přebírá údaje z informačních sys-

témů veřejné správy podle paragrafu 7 zákona. Na pří-

pravě a provedení sčítání Úřad spolupracuje s doda-

vatelem terénních prací a ústředními správními úřady 

uvedenými v zákoně.

Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zá-

pisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je 

každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítá-

ní. Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, po-

skytne údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, 

případně jiná osoba oprávněná za ni jednat podle ob-

čanského zákoníku. 

Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním sčí-

tacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu 

poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu 

vlastník domu nebo správce. Povinná osoba poskytne 

údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elek-

tronické podobě při online sčítání od 27. března 2021 do 

9. dubna 2021, nebo následně při terénním došetření.

Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích ob-

vodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčí-

tací komisař se při výkonu své funkce prokazuje prů-

kazem sčítacího komisaře, případně na požádání po-

vinné osoby též svým občanským průkazem nebo ces-

tovním dokladem. Při terénním došetření sčítací komi-

sař předá členu domácnosti, osobě žijící mimo domác-

nost, popřípadě vlastníku zařízení, které 

netvoří samostatný sčítací obvod, sčítací 

formulář v listinné podobě v předem ozná-

meném termínu nejpozději do 26. dubna 

2021. Úřad je podle zákona oprávněn lhů-

tu prodloužit.

 Člen domácnosti, osoba žijící mimo do-

mácnost nebo vlastník zařízení, které ne-

tvoří samostatný sčítací obvod, odevzdá vyplněný sčí-

tací formulář v odpovědní obálce na poště nebo jej vho-

zením do poštovní schránky odešle zdarma na adre-

su P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí na kontaktní mís-

to sčítání, nejpozději do 11. května 2021. Úřad je po-

dle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, na-

řízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právní-

mi předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než 

statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny 

osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsled-

ků seznámí s individuálními nebo osobními údaji, jsou 

povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčen-

livosti je časově neomezená. Český statistický úřad žá-

dá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčíta-

cích formulářů přispěli k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
Předseda Českého statistického úřadu

Loni 9. prosince došlo v Malesi-

cích k nešťastné události, kdy je-

den z místních občanů utrpěl za vo-

lantem svého auta srdeční kolaps 

a havaroval. Vyjel ze silnice a nara-

zil na Malesické návsi do soused-

ního domu.

Svědky události byli kromě jiných 

paní Petra Fairová a pan Jiří Šel-

mát. Oba pohotově zareagovali 

a okamžitě poskytli muži, který zů-

stal v autě, první pomoc. Poté, co 

zjistili, že nejeví známky života, jej 

z auta vyprostili až do příjezdu zá-

chranné služby mu dávali masáž 

srdce a umělé dýchání.

Muže se podařilo oživit, byl pře-

vezen do nemocnice, na přelo-

mu roku propuštěn do domácí-

ho léčení a úspěšně se zotavuje. 

Bez pohotového zákroku svěd-

ků by ale událost pravděpodob-

ně nepřežil.

Oběma jmenovaným zastupitel-

stvo našeho městského obvodu 

na únorovém jednání veřejně po-

děkovalo za projevenou občan-

skou statečnost a věnovalo ma-

lou pozornost. Oba byli zároveň 

starostou nominováni hejtmance 

Plzeňského kraje na ocenění za 

občanskou statečnost. 

DEVITKA
Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 9 - Malesice          číslo 1, březen 2021

Čeká nás sčítání lidu, domů a bytů    Milí sousedé,
bohužel stejně jako v několika předešlých vydáních 

Vás nemohu ani tentokrát v úvodníku Devítky oslovit 
jiným tématem, než je koronavirus.

Netřeba Vám jistě připomínat, jak složité období 
prožíváme. Co však je zapotřebí znovu a často opa-
kovat, je poděkování našim zdravotníkům za to, jak 
se se vzniklou situací statečně potýkají a co pro nás 
dělají. Vám všem pak děkuji za respekt a trpělivost 
s dodržováním potřebných opatření.

I náš obvod se snaží dělat kroky pro lepší vzdor 
pandemii. Po zavážkách roušek a dezinfekcí do 
domácností uskutečněných opakovaně v průběhu 
loňského roku jsme letos ještě před vyhlášením 
povinného nošení zakoupili větší množství respirá-
torů FFP2 a zdarma je po 10 ks rozdávali každému 
občanovi staršímu 60 let. Od zavedení aktuálního 
„lockdownu“ jsme přistoupili k opakovanému plošn
ému dezinfi kování zastávek MHD a veřejných 
prostranství. Zásahy provádějí dvakrát týdně naši 
dobrovolní hasiči, za což jim patří rovněž dík. Po do-
hodě s vedením Města Plzně jsme neuzavřeli dětská 
hřiště, raději i zde provádíme časté dezinfekce. 
Podmínkou udržení hřišť v provozu ale je to, že zde 
lidé budou i nadále dodržovat hygienická opatření.

Sociální pracovnice našeho úřadu městského ob-
vodu je připravena pomoci všem zájemcům, kteří si 
nevědí rady s registrací k očkování a zprostředkuje 
případnou pomoc (nákupy, léky atd.) i osamoceným 
lidem uvízlým v karanténě. Je připravena pomoci 
pozůstalým při zajišťování pohřbu. Bohužel, i na 
tyto situace už v našem obvodě došlo a covid si mezi 
občany našeho obvodu a jejich blízkými vybral tu 
nejvyšší daň. 

Čest památce zemřelých, upřímnou soustrast 
pozůstalým.   

A co Vám popřát do příštích dnů? Co jiného než 
pevné zdraví. Držte se.

Bc. Aleš Tolar, starosta MO Plzeň 9
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Velké díky za záchranu lidského života

Akce Ukliďme Česko - ukliď-
me Malesice a Dolní Vlkýš 
naplánovaná na sobotu 
27.  března 2021 se i v době 
covidové uskuteční!
Jen jsme změnili strategii, 

letos to nebude akce hro-
madná jak jsme byli zvyklí v minulosti, ale indi-
viduální. Přichystali jsme sedm uklízecích tras 
pro Malesice i Vlkýš, kam dobrovolníky ochot-
né zapojit se v sobotu 27. března vyšleme.
Jste-li ochotní se zúčastnit, kontaktujte nás 

prosím na tel. 602 481 823, přidělíme Vám jed-
nu z tras, vybavíme Vás mapkou, pytlem na od-
padky a předáme instrukce co a jak. 
Dřina to nebude. „Stačí“ nám, když při „ro-

dinné“ vycházce posbíráte, co do přírody ne-
patří. S pytli odpadků se ani netřeba nikam ta-
hat, až budou plné, stačí je zanechat na mís-
tě a dát nám vědět, kde přesně jsou. My si je 
přivezeme. Stejně tak zlikvidujeme případnou 
černou skládku, kterou objevíte.

Moc a moc děkujeme!!!

Ukliďme Česko, ukliďme 
Malesice a Dolní Vlkýš 

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

Sčítací obvod Malesice a Dolní Vlkýš

Číslo našeho obvodu: 31801001

Náš sčítací komisař: Monika Holá

Číslo průkazu našeho komisaře: 90-03-01051

Naše kontaktní místo: 
Česká pošta Plzeň 24, Chotíkov č.p. 385, 330 17

Stanislav Piela, dobrovolný hasič z plzeňských Malesic a táta dvou dětí, potře-
buje dárce kostní dřeně. Bojuje totiž s akutní myeloidní leukémií. S ním se do 
boje pustili také jeho kolegové hasiči, kteří začátkem letošního roku ve spolu-
práci s městským obvodem Plzeň 9 a Českým národním registrem dárců dřeně 
zorganizovali velmi úspěšnou náborovou kampaň zájemců o dárcovství. Na ná-
bor do malesické hasičárny se dostavily čtyři desítky zájemců nejen z řad ha-
sičů, mnozí malesičtí občané a hosté z řady míst kraje. Pracovnice registru jim 
na místě odebrala vzorek DNA ze slin a ihned je zapsala do registru. 

Ke stejnému činu stále vyzývají širokou veřejnost. 
 „Standa i jeho manželka patří mezi nás. Zpráva o Standově nemoci nás proto vel-

mi zasáhla. Přiznám se, že jsem do té doby o vstupu do Českého národního regis-

tru dárců dřeně neuvažovala, ale teď jdu do toho bez diskuse. Chci pomoci, snad 

nás bude co nejvíc a dárce se najde,“ říká Šárka Altmannová, členka SDH Malesice. 

V Českém národním registru dárců dřeně je aktuálně 100 350 dobrovolníků 

ochotných kdykoli pomoci neznámému pacientovi, v celém světě je pak zapsá-

no už 38 142 321 lidí. Registry jsou celosvětově propojeny a úzce spolupracují, 

Čech tak může darovat dřeň například Australanovi a opačně. „Shodu s pacienty 

najdeme jen asi u 1 % ze všech zaregistrovaných, a právě proto potřebujeme da-

tabázi dobrovolníků co nejširší,“ vysvětluje vedoucí lékařka koordinačního cent-

ra MUDr. Jana Navrátilová.  

Hasiče ve snaze pomoci kolegovi a dalším pacientům čekajícím na vhodného 

dárce podporuje také starosta plzeňských Malesic Aleš Tolar. „Sám jsem v minu-

losti do registru vstoupil a kostní dřeň daroval, takže vím, že to není nic složitého 

a omezujícího. Proto jsem přivítal a podpořil aktivitu našich hasičů, kteří se roz-

hodli po onemocnění Standy vstoupit do registru a pomoci tak jemu i všem ostat-

ním nemocným,“ potvrzuje Tolar.  

Kostní dřeň lze darovat dvěma způsoby     
V současné době lze kostní dřeň darovat dvěma způsoby. Tím prvním je separa-

ce krvetvorných buněk, která se provádí bez narkózy na speciálním přístroji a da-

la by se připodobnit k odběru plazmy. Druhou metodou je pak tradiční odsátí dře-

ně jehlou z kosti pánevní pod narkózou. Konečné rozhodnutí, jak chce dárce své 

krvetvorné buňky darovat, je na něm. „V současné době lehce převažuje darování 

pomocí separace. Téměř nikdo ale po odběru zvolený způsob neřeší, dárci větši-

nou říkají, že pocit, že právě díky nim dostane jiný člověk šanci na život, je k ne-

zaplacení,“ doplňuje Navrátilová. 

MgA. Klára Conková,
manažerka marketingu a komunikace, 

Český národní registr dárců dřeně                 

Hasiči podpořili svého vážně nemocného kolegu 
a vyzývají: Nebuďte lhostejní a zapište se také do registru!

TO JE STANDA, TÁTA

Projekt „Úřad bez bariér“
Poslední „investicí“ našeho městského obvodu v loň-

ském roce bylo pořízení projektové dokumentace ak-

ce „Bezbariérový přístup veřejnosti na úřad městské-

ho obvodu“.

Malesická radnice je totiž jednou z mála v republice, 

které tuto samozřejmost stále nemají vyřešenu. Díky 

nedávnému otevření pošty a CzechPointu je přitom 

radnice veřejností podstatně navštěvovanější, než to-

mu bylo dříve.

Projekt počítá s vybudováním vstupní rampy do prv-

ního podlaží pro invalidní vozíky a dětské kočárky, no-

vým zádveřím, výtahem do druhého patra, bezbariéro-

vým WC a zřízením nových parkovacích míst na dvoře.

V letošním roce budeme hledat dotační zdroje, aby 

projekt nezůstal v šuplíku a investici jsme pokud mož-

no ještě ve stávajícím volebním období 2018-22 moh-

li zrealizovat.

My, Tomíci z Malesic, se i nadále pravidelně scházíme kaž-

dé úterý online. Schůzky mají různá témata. Někdy jsou na-

učné a jindy si hrajeme nebo zase hodně povídáme. Poka-

ždé zapojíme i nějaký pohybový prvek, abychom se trochu 

protáhli od věčného sezení u počítačů. 

Velmi jsme se zasmáli u poslední schůzky na téma trapa-

sy, kde jsme i zavzpomínali na tábor. Zároveň probíhá také 

velká hra, při které se pokoušíme vyřešit záhadu „Ztracené 

skřítkovské čepice“ a děti tak plní různé úkoly doma i venku. 

U těch nejmladších se často zapojují i rodiče, a tak se ve 

skřítkovských domácnostech hrají maňásková divadla, učí 

poznávat květiny, luští šifry atd.

Doufáme, že se do prázdnin uvidíme, budeme moci spo-

lečně vyrazit na tábor a smát se spolu všichni tváří v tvář.

Marie Hörlová, TOM 20904 Skřítci

TOM Skřítci z Malesic

Podmínky vstupu do ČNRDD: 

• věk 18–35 let (něž oslavíte 36. narozeniny)

• dobrý zdravotní stav

• žádné závažné onemocnění v minulosti

• bez trvalého užívání léků (nepočítá se antikoncepce a léky na sezónní alergie)

• váha vyšší než 50 kg

Vstoupit do registru lze na více jak 50 místech po ČR, jejich seznam naleznete zde: 
https://registr.kostnidren.cz/registracni-centra/
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Vzhledem k tomu, jak nejistá je doba vinou koronavirových opatření, nemůžeme 
v daný okamžik zveřejnit závaznou pozvánku na žádnou společenskou akci. Přesto 
je chystáme a jakmile to bude možné, oznámíme přesné termíny a podrobnosti.
Určitě se uskuteční každoroční Vítání občánků stejně jako setkání jubilantů a dříve 

narozených občanů. Bude-li to již možné, sejdeme se u májky. Na předposlední červ-
nový týden jsme do Malesic znovu pozvali na pět dnů Kinematograf bratří Čadíků. Na 
přelomu července a srpna by se měl uskutečnit druhý ročník Malesického škopkování 
– rockový minifestival s přehlídkou minipivovarů a zábavním programem pro děti. V září 
bude mít v Malesicích rybářsko-cestovatelskou přednášku populární Jakub Vágner. 

POZVÁNKY PRO OBČANY MALESIC A DOLNÍHO VLKÝŠE 

Nevstupujte do prostoru staveniště Západního okruhu!

Mimořádné jednání ZMO dne 11. ledna 2021 
(přítomno 8 zastupitelů, omluven p. Vildman) 

• ZMO vzalo na vědomí zprávu starosty o záchranné akci čtyř ky-
nologických spolků, které se ve dnech 6. a 7.1.2021 ujaly 21 ně-
meckých ovčáků většinou ve velmi neuspokojivém stavu, které mě-
la ve svém chovu chovatelka v Mlýnské ulici v Malesicích.

• ZMO schválilo dar v celkové výši 21 tis. Kč, který bude spolkům 
rozdělen dle počtu psů, které převzaly do péče (všech 8 zastupi-
telů PRO).

• ZMO schválilo záměr vykoupit soubor nemovitostí – pozemků 
p. č. 200, 201 a 208, jehož součástí je stavba č. e. 9 (Malesická ná-
ves) od soukromých majitelů do majetku města Plzně (7x PRO, 
1x PROTI – p.Cudlman).

• ZMO schválilo, že v případě, schválí-li Město Plzeň výkup výše 
zmíněného souboru nemovitostí, bude se na uhrazení kupní ceny 
podílet MO Plzeň 9 z 50 %, tedy částkou 745.000 Kč (5x PRO, 
2x ZDRŽEL SE – p.Vildman, Hejsek, 1x PROTI - p. Cudlman). 

• ZMO schválilo, že v případě realizace výkupu výše zmíněného 
souboru nemovitostí MO Plzeň 9 požádá o jejich svěření do své tr-
valé správy. (7x PRO, 1x PROTI – p. Cudlman).

KRÁTCE ZE ZASTUPITELSTVA MO Nebylo by pro Malesice a Vlkýš výhodné 
odtrhnout se od Plzně?

Důležitá výzva všem občanům podnikajícím výlety do okolí staveniště Západní-

ho okruhu kolem Radčic a Křimic! 

Ředitel stavby p.Brož důrazně vyzývá k respektování značení zakazující vstup 

na staveniště. Ač se to na první pohled nemusí zdát, porušováním těchto naří-

zení riskujete zdraví i život. Kvůli skutečně alarmující situaci i s častým ničením 

zákazových značek byla o bedlivější dohled na počínání veřejnosti v okolí stavby 

požádána rovněž Policie ČR a Městská policie. Děkujeme za respektování a trpěli-

vost s omezeními, které tak rozsáhlá a potřebná stavba s sebou logicky nese.

Otázka v titulku tohoto článku se skloňuje nejspíš 

celých uplynulých 18 let, co Malesice součástí Plz-

ně jsou. Ale poslední dobou se stává čím dál aktu-

álnější. Opakovaně zaznívá při jednání zastupitelů 

a určitě nejen tam. Samozřejmě nejčastěji v souvis-

losti s investicemi do výstavby vodovodu a kanali-

zace, které Město Plzeň i nadále vytrvale odkládá. 

Odpověď na zmíněnou otázku bohužel není vůbec 

snadná. Nemají-li být ale diskuse o tomto i nadále 

jen plané, je podle mého názoru zapotřebí jedno-

značnou odpověď znát a podle toho jak bude znít 

dále konat. Proto jsem na posledním jednání naše-

ho zastupitelstva dal návrh zadat odbornou studii na 

toto téma. Zastupitelé souhlasili (viz článek „Krátce 

ze zastupitelstva MO“). Osloven byl ing. Luděk Te-

sař (fa Cityfi nance), uznávaný odborník na veřej-

né rozpočty, v minulosti poradce ministra fi nancí, 

který mimo jiné několik podobných studií již zpra-

covával pro jiné obce a města napříč republikou.

Od studie očekávám, že přinese odpovědi na zá-

kladní otázky, co by Malesice a Vlkýš, respektive 

vy jejich obyvatelé, odchodem z Plzně ztratily a co 

získaly. Jaké perspektivy by se před námi odtrže-

ním otevřely a které uzavřely. Samozřejmě vše pře-

devším ve smyslu základních životních podmínek 

v obci – tedy zajištění dopravní obslužnosti, pro-

vozu školky a dalších veřejných obecních zaříze-

ní (knihovna, skládka, Malesický Dvůr atd., daně, 

místní poplatky atd.) a pochopitelně v první řadě 

jak by se změnily možnosti realizovat coby samo-

statná obec kanalizaci a vodovod.

Fér je přiznat, že studie a vůbec debaty o odtržení 

jsou do jisté míry předčasné. Malesice a Vlkýš za-

tím nesplňují zákonnou podmínku pro osamostat-

nění, kterou je 1000 obyvatel. Odpovědí na otázku, 

proč tedy vůbec studii zadáváme a tuto věc řeším 

je to, že se zákonnému limitu počtu obyvatel rela-

tivně rychle blížíme, protože rozestavěna je v ob-

vodu řada domů a rovněž zde žije řada lidí bez tr-

valého pobytu, kteří by snad svůj postoj přehodno-

tili a přihlásili se (což by bylo koneckonců pro ob-

vod velmi žádoucí bez ohledu na event. odtržení) .

V neposlední řadě je třeba konstatovat, že případ-

nému odtržení by musel ze zákona předcházet po-

měrně přísný proces schvalování veřejností - pe-

tice a následné referendum, kterého by se jednak 

musela zúčastnit většina všech oprávněných voličů 

v obci a pro odtržení by pak musela hlasovat rov-

něž nadpoloviční většina všech voličů v obci, ne-

stačí jen většina hlasujících. 

Právě z toho důvodu, než bychom se do takového 

procesu pustili, je podle mě správné slyšet od ne-

závislého autora  objektivní vyhlídku, čeho může-

me dosáhnout. V okamžiku, kdy bude studie hoto-

vá a vezmou ji na vědomí naši zastupitelé, zveřej-

ním ji, abyste si i vy všichni mohli počíst a zamys-

let se, jak byste se případně rozhodli vy.

Aleš Tolar, starosta
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Rallye Plzeň se vrací, pojede se i přes Malesice

inzerce

V loňském roce se Auto rallye klub Plzeň v AČR  po-

kusil navázat na tradici pořádání motoristických pod-

niků v plzeňském regionu v druhé polovině minulého 

století. Poslední XIV. ročník Rallye Plzeň se jel napo-

sledy v roce 1990. Na počátek června 2020 byl při-

pravován XV. ročník, který byl vzhledem k omeze-

ním a vládním opatře-

ním přeložen na letoš-

ní rok. Pořadatelé vě-

ří, že letos bude situa-

ce příznivější a inten-

zivně připravují XV. roč-

ník Rallye Plzeň. Ten-

to motoristický podnik 

je zařazen do ofi ciální-

ho kalendáře Autoklu-

bu ČR pro rok 2021 na 

4. – 5. června a je sou-

částí Rallye Sprint Série Mistrovství České republi-

ky v jednodenních automobilových soutěžích. Mo-

torističtí fanoušci nejen z Plzeňska se tak mají na co 

těšit. Pořadatelé připravují sportovně i technicky roz-

manitou trať Rallye Plzeň 2021 a zároveň se chtějí 

vrátit na místa, která jsou s dlouholetou historií této 

rallye spjata a zařadit se mezi pravidelné pořadate-

le rallye v České republice.

V pátek 4. června proběhnou seznamovací jíz-

dy za běžného provozu bez jakýchkoli dopravních 

omezeních a soutěžní posádky jsou při nich povin-

ny dodržovat všechna pravidla silničního provozu. 

V sobotu pak z centra Plzně odstartuje vlastní zá-

vod. Jeden z úseků XV. ročníku Lak Racing Rallye 

Plzeň 2021, tak zní celý ofi ciální název, se poje-

de v těsném okolí Plzně a měřený úsek rychlostní 

zkoušky povede také přes Malesice. Soutěžní po-

sádky tento úsek absolvují dvakrát, poprvé těsně 

před polednem a podruhé krátce po 16. hodině. 

Již dnes můžeme prozradit, že do měřeného úse-

ku posádky odstartují na okraji Chotíkova směrem 

do Malesic, kde odbočí 

na Dolní Vlkýš. Součás-

tí rychlostní zkoušky je 

i legendární „Višňov-

ka“, 1200 metrů dlou-

hý úsek po nezpev-

něné polní komunika-

ci s technickou zatáč-

kovitou pasáží již zmí-

něným sadem. Po do-

bu konání rychlostní 

zkoušky, přibližně dvě 

hodiny, bude její trať uzavřena pro veškerý provoz 

a běžný provoz bude veden po vyznačených ob-

jízdných trasách. 

Auto rallye klub Plzeň jako pořadatel musí splnit 

veškeré platné bezpečnostní předpisy a normy, kte-

ré jsou platné na všech ofi ciálních motoristických 

podnicích. Pořadatelé si proto dovolují vás,  obča-

ny Malesic a Dolního Vlkýše požádat o pochope-

ní a shovívavost k opatřením, která vás částečně 

omezí. Jsou si vědomi, že ne všichni občané mají 

motoristický sport rádi a těžko se s omezením po-

hybu osob i vozidel smiřují. Přesto věří, že zvítě-

zí tolerance a okolí Plzně bude dobrým hostitelem 

nejlepších posádek rally z celé ČR.

Ing. Jiří Hasman, Auto rallye klub Plzeň

Řádné jednání ZMO dne 1. února 2021  
(přítomno 6 zastupitelů, omluveni p. Cudlman, Pospíšil, Hejsek) 

• ZMO schválilo souhlas s konáním akce Rallye Plzeň 2021 na 
k.ú. Malesic a Dolního Vlkýše (6x PRO).

• ZMO schválilo zadání studie ekonomických dopadů případného 
osamostatnění obvodu od Statutárního města Plzeň a znovuobno-
vení samostatné obce Malesice (6x PRO).

• ZMO schválilo nezvyšovat v obecních bytech nájemné pro rok 
2021 (6x PRO).

• ZMO vyhlásilo dotačního titulu na činnost zájmových spolků 
v roce 2021 (6x PRO).

• ZMO schválilo příspěvek 5 tis. Kč organizátorovi Sportmánie 
2021 (6x PRO).

• ZMO schválilo vyplacení příspěvku na vývoz odpadních vod 
jednotlivým žadatelům za období 4. čtvrtletí 2020 (6x PRO).

Příští jednání ZMO se koná 12. dubna od 18.00 hodin.

Jak už se stalo tradicí, i letos 10. března zavlála na malesické radni-

ci tibetská vlajka. Rozhodlo o tom již dříve zastupitelstvo MO. V den vý-

ročí krvavého potlačení tibetského povstání tak náš obvod symbolic-

ky vyjadřuje podporu celosvětovému boji za demokracii a lidská práva.

Tibetská vlajka na radnici

Díky dřívějšímu příchodu jarního počasí byla zkrácena zimní uzavír-

ka víceúčelového hřiště v malesicích a jeho část s workout fi tness prv-

ky je veřejnosti přístupná již od 1. března. Kdo má zájem o elektronic-

ký klíč potřebný pro vstup a ještě ho nemá, dostane ho za zálohový po-

platek na ÚMO.

Dětské hřiště otevřeno

Malesická pobočka Knihovny města Plzně od 24. února obnovila svůj 

provoz. Čtenáři mohou odevzdávat a vyzvedávat knihy prostřednictvím 

„výdejového okénka“. Knihy doporučujeme si předem objednat prostřed-

nictvím čtenářského konta e-mailem na adrese malesice1@plzen.eu 

nebo na tel. 724 733 520.

Knihovna funguje v režimu „okénko“

Obnovení standardních úředních hodin a pracovní doby úřadu. 

V souladu s rozhodnutím Vlády ČR má Úřad městského obvodu Plzeň 

9 Malesice standardní úřední hodiny bez omezení. 

Přesto si Vás dovolujeme požádat, abyste s ohledem na epidemiolo-

gickou situaci zvážili osobní návštěvu úřadu a v nejvyšší možné míře 

upřednostňovali telefonický kontakt:

• Starosta – Aleš Tolar 702 220 842, 602 481 823

• Tajemník – Vít Hejtmánek 724 179 187

• Finanční odbor – Dana Jindáčková 378 036 884

• Sociální odbor – Renata Beránková 602 136 593

• Odbor výstavby – Kamila Turnerová 378 036 885

Úřední hodiny ÚMO + kontakty

Malá vodní nádrž ve Vlkýši zarostla v uplynulých letech rákosím a ná-

lety tak, že na vodu v ní už téměř nebylo vidět. Letos v únoru se proto 

městský obvod Plzeň 9 pustil do její rozsáhlejší údržby. Díky tomu a ta-

ké s přispěním silnějšího jarního tání se obnovil přítok vody do nádrže 

a ta už se nyní opět naplnila. Zbývá s příchodem jara trochu terénních 

úprav v okolí a rybníček bude opět ozdobou návsi. Za přiložení rukou 

k dílu při čištění nádrže patří poděkování místním občanům a také dob-

rovolným hasičům za úklid bahna ze silnice.

Rybníček ve Vlkýši prokoukl a už se plní
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Počet obyvatel našeho obvodu dál roste
K 1. lednu letošního roku měl náš měst-

ský obvod 904 občanů s trvalým pobytem 

(z toho 760 Malesice a 144 Vlkýš). Záro-

veň v obvodu dle statistik trvale nebo pře-

chodně žije kolem 25 cizinců. Obvod má 

160 dětí do 15 let.

V loňském roce se v Malesicích a Vlký-

ši narodilo osm dětí (5 chlapců, 3 holčič-

ky) a dva občané zemřeli (pan Zdeněk 

Pašinský – 74 let a paní Anna Bělohlavo-

vá – 86 let).

V letošním roce se už radujeme z jedno-

ho nového občánka, chlapce v Dolním Vl-

kýši, bohužel již čtyři lidé v prvních mě-

sících roku zemřeli – v únoru paní Anna 

Krupová – 91 let a Marcela Hemzáčková 

– 57 let a v březnu Miroslav Vnouček  – 

58 let a Svatomír Valenta – 65 let.

Výstavba nových domů
V našem obvodu pokračuje čilý staveb-

ní ruch a lze předpokládat i v letošním 

a příštím roce další přírůstek obyvatel 

stěhováním. V loňském roce vydal odbor 

výstavby ÚMO Plzeň 9 celkem 54 společ-

ných souhlasů se stavbou a stavebních 

povolení, povolení k užívání (kolaudaci) 

vydal pro 37 staveb, z toho 21 bylo sta-

veb pro bydlení. 

Kvůli covidovým opatřením velmi pozvolna a omezeně, ale přesto cyklistická sezona 

se rozbíhá. Připomínáme při té příležitosti všem, že na malesické návsi můžete využí-

vat  cyklobox pro uložení kola a následnou cestu MHD. Služba je ZDARMA. K uzam-

čení kola potřebujete pouze 10 Kč minci pro vložení do mincovníku, po vyzvednutí ko-

la si ji vezmete zpět. Cyklobox si náš městský obvod pronajal loni na zkušební období 

jednoho roku a po skončení letošní sezony dle míry využití veřejností se zastupitelstvo 

MO rozhodne, zda cyklobox zakoupíme na stálo či ho vrátíme.

CykloBOX – bezpečné uložení kola na zastávce MHD

Na přání zdejších občanů byly v únoru přidány dvě nové lampy veřejného osvětlení 

na dosud neobsazené betonové sloupy rozvodu ČEZ v ulicích Ke sv. Josefu a Luho-

vé, aby byla dosud potemnělá místa řádně osvícena. Věc na základě požadavku MO 

Plzeň 9 zrealizovali pracovníci divize osvětlení PMDP. O souhlas s umístěním lamp na 

sloupy ČEZu jsme požádali také v ulici Ke Křimickému jezu. Budou-li energetici souhla-

sit,  tamní prostranství se dočká nočního osvětlení v průběhu jara.

Nové lampy - příspěvek k větší bezpečnosti v Malesicích

Aleje ovocných stromů vysazené v uplynulých letech v našem obvodu doznaly znač-

ných škod, na čemž se podepsala především zvěř. Teplejší dny v druhé půlce ledna jsme 

využili k obnově nejvíc zničených oplocenek především v okolí Dolního Vlkýše, v průbě-

hu letošního roku je v plánu i výsadba nových stromků na místo několika neperspektiv-

ních kusů, které utrpěly takové škody, že jsme je museli nechat vytrhat.

Obnova vysázených alejí

Co je to za budovu a kde stála? Kdo u nás žije jen pár let, možná netuší. Na-

opak starousedlíci jistě vědí hned a mnozí určitě i s nostalgií vzpomínají na ne-

jeden dlouhý večer, schůze, tancovačky, zábavy a celou řadu hostinských a ser-

vírek za éru fungování této staré malesické hospody.

Stála na Malesické návsi do roku 2007. Technický stav budovy byl však velmi 

špatný, původní záměr sice počítal s její rekonstrukcí, nakonec ale byla zbourá-

na a na jejím místě stojí od roku 2009 Malesický Dvůr.

Z malesické 
historie...
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Vzhledem k tomu, jak nejistá je doba vinou koronavirových opatření, nemůžeme 
v daný okamžik zveřejnit závaznou pozvánku na žádnou společenskou akci. Přesto 
je chystáme a jakmile to bude možné, oznámíme přesné termíny a podrobnosti.
Určitě se uskuteční každoroční Vítání občánků stejně jako setkání jubilantů a dříve 

narozených občanů. Bude-li to již možné, sejdeme se u májky. Na předposlední červ-
nový týden jsme do Malesic znovu pozvali na pět dnů Kinematograf bratří Čadíků. Na 
přelomu července a srpna by se měl uskutečnit druhý ročník Malesického škopkování 
– rockový minifestival s přehlídkou minipivovarů a zábavním programem pro děti. V září 
bude mít v Malesicích rybářsko-cestovatelskou přednášku populární Jakub Vágner. 

POZVÁNKY PRO OBČANY MALESIC A DOLNÍHO VLKÝŠE 

Nevstupujte do prostoru staveniště Západního okruhu!

Mimořádné jednání ZMO dne 11. ledna 2021 
(přítomno 8 zastupitelů, omluven p. Vildman) 

• ZMO vzalo na vědomí zprávu starosty o záchranné akci čtyř ky-
nologických spolků, které se ve dnech 6. a 7.1.2021 ujaly 21 ně-
meckých ovčáků většinou ve velmi neuspokojivém stavu, které mě-
la ve svém chovu chovatelka v Mlýnské ulici v Malesicích.

• ZMO schválilo dar v celkové výši 21 tis. Kč, který bude spolkům 
rozdělen dle počtu psů, které převzaly do péče (všech 8 zastupi-
telů PRO).

• ZMO schválilo záměr vykoupit soubor nemovitostí – pozemků 
p. č. 200, 201 a 208, jehož součástí je stavba č. e. 9 (Malesická ná-
ves) od soukromých majitelů do majetku města Plzně (7x PRO, 
1x PROTI – p.Cudlman).

• ZMO schválilo, že v případě, schválí-li Město Plzeň výkup výše 
zmíněného souboru nemovitostí, bude se na uhrazení kupní ceny 
podílet MO Plzeň 9 z 50 %, tedy částkou 745.000 Kč (5x PRO, 
2x ZDRŽEL SE – p.Vildman, Hejsek, 1x PROTI - p. Cudlman). 

• ZMO schválilo, že v případě realizace výkupu výše zmíněného 
souboru nemovitostí MO Plzeň 9 požádá o jejich svěření do své tr-
valé správy. (7x PRO, 1x PROTI – p. Cudlman).

KRÁTCE ZE ZASTUPITELSTVA MO Nebylo by pro Malesice a Vlkýš výhodné 
odtrhnout se od Plzně?

Důležitá výzva všem občanům podnikajícím výlety do okolí staveniště Západní-

ho okruhu kolem Radčic a Křimic! 

Ředitel stavby p.Brož důrazně vyzývá k respektování značení zakazující vstup 

na staveniště. Ač se to na první pohled nemusí zdát, porušováním těchto naří-

zení riskujete zdraví i život. Kvůli skutečně alarmující situaci i s častým ničením 

zákazových značek byla o bedlivější dohled na počínání veřejnosti v okolí stavby 

požádána rovněž Policie ČR a Městská policie. Děkujeme za respektování a trpěli-

vost s omezeními, které tak rozsáhlá a potřebná stavba s sebou logicky nese.

Otázka v titulku tohoto článku se skloňuje nejspíš 

celých uplynulých 18 let, co Malesice součástí Plz-

ně jsou. Ale poslední dobou se stává čím dál aktu-

álnější. Opakovaně zaznívá při jednání zastupitelů 

a určitě nejen tam. Samozřejmě nejčastěji v souvis-

losti s investicemi do výstavby vodovodu a kanali-

zace, které Město Plzeň i nadále vytrvale odkládá. 

Odpověď na zmíněnou otázku bohužel není vůbec 

snadná. Nemají-li být ale diskuse o tomto i nadále 

jen plané, je podle mého názoru zapotřebí jedno-

značnou odpověď znát a podle toho jak bude znít 

dále konat. Proto jsem na posledním jednání naše-

ho zastupitelstva dal návrh zadat odbornou studii na 

toto téma. Zastupitelé souhlasili (viz článek „Krátce 

ze zastupitelstva MO“). Osloven byl ing. Luděk Te-

sař (fa Cityfi nance), uznávaný odborník na veřej-

né rozpočty, v minulosti poradce ministra fi nancí, 

který mimo jiné několik podobných studií již zpra-

covával pro jiné obce a města napříč republikou.

Od studie očekávám, že přinese odpovědi na zá-

kladní otázky, co by Malesice a Vlkýš, respektive 

vy jejich obyvatelé, odchodem z Plzně ztratily a co 

získaly. Jaké perspektivy by se před námi odtrže-

ním otevřely a které uzavřely. Samozřejmě vše pře-

devším ve smyslu základních životních podmínek 

v obci – tedy zajištění dopravní obslužnosti, pro-

vozu školky a dalších veřejných obecních zaříze-

ní (knihovna, skládka, Malesický Dvůr atd., daně, 

místní poplatky atd.) a pochopitelně v první řadě 

jak by se změnily možnosti realizovat coby samo-

statná obec kanalizaci a vodovod.

Fér je přiznat, že studie a vůbec debaty o odtržení 

jsou do jisté míry předčasné. Malesice a Vlkýš za-

tím nesplňují zákonnou podmínku pro osamostat-

nění, kterou je 1000 obyvatel. Odpovědí na otázku, 

proč tedy vůbec studii zadáváme a tuto věc řeším 

je to, že se zákonnému limitu počtu obyvatel rela-

tivně rychle blížíme, protože rozestavěna je v ob-

vodu řada domů a rovněž zde žije řada lidí bez tr-

valého pobytu, kteří by snad svůj postoj přehodno-

tili a přihlásili se (což by bylo koneckonců pro ob-

vod velmi žádoucí bez ohledu na event. odtržení) .

V neposlední řadě je třeba konstatovat, že případ-

nému odtržení by musel ze zákona předcházet po-

měrně přísný proces schvalování veřejností - pe-

tice a následné referendum, kterého by se jednak 

musela zúčastnit většina všech oprávněných voličů 

v obci a pro odtržení by pak musela hlasovat rov-

něž nadpoloviční většina všech voličů v obci, ne-

stačí jen většina hlasujících. 

Právě z toho důvodu, než bychom se do takového 

procesu pustili, je podle mě správné slyšet od ne-

závislého autora  objektivní vyhlídku, čeho může-

me dosáhnout. V okamžiku, kdy bude studie hoto-

vá a vezmou ji na vědomí naši zastupitelé, zveřej-

ním ji, abyste si i vy všichni mohli počíst a zamys-

let se, jak byste se případně rozhodli vy.

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 

Rallye Plzeň se vrací, pojede se i přes Malesice

inzerce

V loňském roce se Auto rallye klub Plzeň v AČR  po-

kusil navázat na tradici pořádání motoristických pod-

niků v plzeňském regionu v druhé polovině minulého 

století. Poslední XIV. ročník Rallye Plzeň se jel napo-

sledy v roce 1990. Na počátek června 2020 byl při-

pravován XV. ročník, který byl vzhledem k omeze-

ním a vládním opatře-

ním přeložen na letoš-

ní rok. Pořadatelé vě-

ří, že letos bude situa-

ce příznivější a inten-

zivně připravují XV. roč-

ník Rallye Plzeň. Ten-

to motoristický podnik 

je zařazen do ofi ciální-

ho kalendáře Autoklu-

bu ČR pro rok 2021 na 

4. – 5. června a je sou-

částí Rallye Sprint Série Mistrovství České republi-

ky v jednodenních automobilových soutěžích. Mo-

torističtí fanoušci nejen z Plzeňska se tak mají na co 

těšit. Pořadatelé připravují sportovně i technicky roz-

manitou trať Rallye Plzeň 2021 a zároveň se chtějí 

vrátit na místa, která jsou s dlouholetou historií této 

rallye spjata a zařadit se mezi pravidelné pořadate-

le rallye v České republice.

V pátek 4. června proběhnou seznamovací jíz-

dy za běžného provozu bez jakýchkoli dopravních 

omezeních a soutěžní posádky jsou při nich povin-

ny dodržovat všechna pravidla silničního provozu. 

V sobotu pak z centra Plzně odstartuje vlastní zá-

vod. Jeden z úseků XV. ročníku Lak Racing Rallye 

Plzeň 2021, tak zní celý ofi ciální název, se poje-

de v těsném okolí Plzně a měřený úsek rychlostní 

zkoušky povede také přes Malesice. Soutěžní po-

sádky tento úsek absolvují dvakrát, poprvé těsně 

před polednem a podruhé krátce po 16. hodině. 

Již dnes můžeme prozradit, že do měřeného úse-

ku posádky odstartují na okraji Chotíkova směrem 

do Malesic, kde odbočí 

na Dolní Vlkýš. Součás-

tí rychlostní zkoušky je 

i legendární „Višňov-

ka“, 1200 metrů dlou-

hý úsek po nezpev-

něné polní komunika-

ci s technickou zatáč-

kovitou pasáží již zmí-

něným sadem. Po do-

bu konání rychlostní 

zkoušky, přibližně dvě 

hodiny, bude její trať uzavřena pro veškerý provoz 

a běžný provoz bude veden po vyznačených ob-

jízdných trasách. 

Auto rallye klub Plzeň jako pořadatel musí splnit 

veškeré platné bezpečnostní předpisy a normy, kte-

ré jsou platné na všech ofi ciálních motoristických 

podnicích. Pořadatelé si proto dovolují vás,  obča-

ny Malesic a Dolního Vlkýše požádat o pochope-

ní a shovívavost k opatřením, která vás částečně 

omezí. Jsou si vědomi, že ne všichni občané mají 

motoristický sport rádi a těžko se s omezením po-

hybu osob i vozidel smiřují. Přesto věří, že zvítě-

zí tolerance a okolí Plzně bude dobrým hostitelem 

nejlepších posádek rally z celé ČR.

Ing. Jiří Hasman, Auto rallye klub Plzeň

Řádné jednání ZMO dne 1. února 2021  
(přítomno 6 zastupitelů, omluveni p. Cudlman, Pospíšil, Hejsek) 

• ZMO schválilo souhlas s konáním akce Rallye Plzeň 2021 na 
k.ú. Malesic a Dolního Vlkýše (6x PRO).

• ZMO schválilo zadání studie ekonomických dopadů případného 
osamostatnění obvodu od Statutárního města Plzeň a znovuobno-
vení samostatné obce Malesice (6x PRO).

• ZMO schválilo nezvyšovat v obecních bytech nájemné pro rok 
2021 (6x PRO).

• ZMO vyhlásilo dotačního titulu na činnost zájmových spolků 
v roce 2021 (6x PRO).

• ZMO schválilo příspěvek 5 tis. Kč organizátorovi Sportmánie 
2021 (6x PRO).

• ZMO schválilo vyplacení příspěvku na vývoz odpadních vod 
jednotlivým žadatelům za období 4. čtvrtletí 2020 (6x PRO).

Příští jednání ZMO se koná 12. dubna od 18.00 hodin.

Jak už se stalo tradicí, i letos 10. března zavlála na malesické radni-

ci tibetská vlajka. Rozhodlo o tom již dříve zastupitelstvo MO. V den vý-

ročí krvavého potlačení tibetského povstání tak náš obvod symbolic-

ky vyjadřuje podporu celosvětovému boji za demokracii a lidská práva.

Tibetská vlajka na radnici

Díky dřívějšímu příchodu jarního počasí byla zkrácena zimní uzavír-

ka víceúčelového hřiště v malesicích a jeho část s workout fi tness prv-

ky je veřejnosti přístupná již od 1. března. Kdo má zájem o elektronic-

ký klíč potřebný pro vstup a ještě ho nemá, dostane ho za zálohový po-

platek na ÚMO.

Dětské hřiště otevřeno

Malesická pobočka Knihovny města Plzně od 24. února obnovila svůj 

provoz. Čtenáři mohou odevzdávat a vyzvedávat knihy prostřednictvím 

„výdejového okénka“. Knihy doporučujeme si předem objednat prostřed-

nictvím čtenářského konta e-mailem na adrese malesice1@plzen.eu 

nebo na tel. 724 733 520.

Knihovna funguje v režimu „okénko“

Obnovení standardních úředních hodin a pracovní doby úřadu. 

V souladu s rozhodnutím Vlády ČR má Úřad městského obvodu Plzeň 

9 Malesice standardní úřední hodiny bez omezení. 

Přesto si Vás dovolujeme požádat, abyste s ohledem na epidemiolo-

gickou situaci zvážili osobní návštěvu úřadu a v nejvyšší možné míře 

upřednostňovali telefonický kontakt:

• Starosta – Aleš Tolar 702 220 842, 602 481 823

• Tajemník – Vít Hejtmánek 724 179 187

• Finanční odbor – Dana Jindáčková 378 036 884

• Sociální odbor – Renata Beránková 602 136 593

• Odbor výstavby – Kamila Turnerová 378 036 885

Úřední hodiny ÚMO + kontakty

Malá vodní nádrž ve Vlkýši zarostla v uplynulých letech rákosím a ná-

lety tak, že na vodu v ní už téměř nebylo vidět. Letos v únoru se proto 

městský obvod Plzeň 9 pustil do její rozsáhlejší údržby. Díky tomu a ta-

ké s přispěním silnějšího jarního tání se obnovil přítok vody do nádrže 

a ta už se nyní opět naplnila. Zbývá s příchodem jara trochu terénních 

úprav v okolí a rybníček bude opět ozdobou návsi. Za přiložení rukou 

k dílu při čištění nádrže patří poděkování místním občanům a také dob-

rovolným hasičům za úklid bahna ze silnice.

Rybníček ve Vlkýši prokoukl a už se plní

������� 	� 
���� ��������
������� 	� ���������� ���� ���	�� �����

 !� ���� 	� "�� �� 	����� ����!��#���� 	
���
$����%�� 
&�
��� ���	�# ����! ��������%�

'&�����(�	�#�� ������#!�% &�)���*

������� 	� 
 ���� �������

'�#������� 	
�������%
���
�+���!� � �������%
	�	�%��� ���	������ �������,

&������ !� 	� #"�	 �����

'-��.
/" $01

0

2 1034
� '-�5

1678 

 9:"-
5 ;7 -

2 �

��<�=
�������#
���*! ���� >>? >@A A>B
CCC*
�������#
���*!

���� ���	
���

Počet obyvatel našeho obvodu dál roste
K 1. lednu letošního roku měl náš měst-

ský obvod 904 občanů s trvalým pobytem 

(z toho 760 Malesice a 144 Vlkýš). Záro-

veň v obvodu dle statistik trvale nebo pře-

chodně žije kolem 25 cizinců. Obvod má 

160 dětí do 15 let.

V loňském roce se v Malesicích a Vlký-

ši narodilo osm dětí (5 chlapců, 3 holčič-

ky) a dva občané zemřeli (pan Zdeněk 

Pašinský – 74 let a paní Anna Bělohlavo-

vá – 86 let).

V letošním roce se už radujeme z jedno-

ho nového občánka, chlapce v Dolním Vl-

kýši, bohužel již čtyři lidé v prvních mě-

sících roku zemřeli – v únoru paní Anna 

Krupová – 91 let a Marcela Hemzáčková 

– 57 let a v březnu Miroslav Vnouček  – 

58 let a Svatomír Valenta – 65 let.

Výstavba nových domů
V našem obvodu pokračuje čilý staveb-

ní ruch a lze předpokládat i v letošním 

a příštím roce další přírůstek obyvatel 

stěhováním. V loňském roce vydal odbor 

výstavby ÚMO Plzeň 9 celkem 54 společ-

ných souhlasů se stavbou a stavebních 

povolení, povolení k užívání (kolaudaci) 

vydal pro 37 staveb, z toho 21 bylo sta-

veb pro bydlení. 

Kvůli covidovým opatřením velmi pozvolna a omezeně, ale přesto cyklistická sezona 

se rozbíhá. Připomínáme při té příležitosti všem, že na malesické návsi můžete využí-

vat  cyklobox pro uložení kola a následnou cestu MHD. Služba je ZDARMA. K uzam-

čení kola potřebujete pouze 10 Kč minci pro vložení do mincovníku, po vyzvednutí ko-

la si ji vezmete zpět. Cyklobox si náš městský obvod pronajal loni na zkušební období 

jednoho roku a po skončení letošní sezony dle míry využití veřejností se zastupitelstvo 

MO rozhodne, zda cyklobox zakoupíme na stálo či ho vrátíme.

CykloBOX – bezpečné uložení kola na zastávce MHD

Na přání zdejších občanů byly v únoru přidány dvě nové lampy veřejného osvětlení 

na dosud neobsazené betonové sloupy rozvodu ČEZ v ulicích Ke sv. Josefu a Luho-

vé, aby byla dosud potemnělá místa řádně osvícena. Věc na základě požadavku MO 

Plzeň 9 zrealizovali pracovníci divize osvětlení PMDP. O souhlas s umístěním lamp na 

sloupy ČEZu jsme požádali také v ulici Ke Křimickému jezu. Budou-li energetici souhla-

sit,  tamní prostranství se dočká nočního osvětlení v průběhu jara.

Nové lampy - příspěvek k větší bezpečnosti v Malesicích

Aleje ovocných stromů vysazené v uplynulých letech v našem obvodu doznaly znač-

ných škod, na čemž se podepsala především zvěř. Teplejší dny v druhé půlce ledna jsme 

využili k obnově nejvíc zničených oplocenek především v okolí Dolního Vlkýše, v průbě-

hu letošního roku je v plánu i výsadba nových stromků na místo několika neperspektiv-

ních kusů, které utrpěly takové škody, že jsme je museli nechat vytrhat.

Obnova vysázených alejí

Co je to za budovu a kde stála? Kdo u nás žije jen pár let, možná netuší. Na-

opak starousedlíci jistě vědí hned a mnozí určitě i s nostalgií vzpomínají na ne-

jeden dlouhý večer, schůze, tancovačky, zábavy a celou řadu hostinských a ser-

vírek za éru fungování této staré malesické hospody.

Stála na Malesické návsi do roku 2007. Technický stav budovy byl však velmi 

špatný, původní záměr sice počítal s její rekonstrukcí, nakonec ale byla zbourá-

na a na jejím místě stojí od roku 2009 Malesický Dvůr.

Z malesické 
historie...



Podle zákona č.332/2020 Sb., o sčítání lidů, domů 

a bytů v roice 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., 

o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpi-

sů (dále jen „zákon“) bude na celém území České re-

publiky a tudíž i v našem městském obvodě přistoupe-

no v těchto dnech ke sčítání lidu, domů a bytů (dá-

le jen „sčítání“).

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 

26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická oso-

ba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem 

požadované púdaje. Sčítání je primárně navrženo jako 
online, tedy bez nutnosti kontaktu s jinými osobami. 
Sčítání podléhá:

a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik 

na území České republiky trvalý pobyt nebo přechod-

ný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území Čes-

ké republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo do-

časná ochrana,

b) každá další fyzická osoba, která je na území České 

republiky v rozhodný okamžik přítomna, 

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt 

(i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pou-

ze na cizince, kteří jsou v České republi-

ce na dobu kratší než 90 dnů (například 

turisté), a na cizince požívající diploma-

tické výsady a imunity. 

Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, 

provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabez-

pečuje Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad 

pro potřeby sčítání přebírá údaje z informačních sys-

témů veřejné správy podle paragrafu 7 zákona. Na pří-

pravě a provedení sčítání Úřad spolupracuje s doda-

vatelem terénních prací a ústředními správními úřady 

uvedenými v zákoně.

Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zá-

pisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je 

každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítá-

ní. Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, po-

skytne údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, 

případně jiná osoba oprávněná za ni jednat podle ob-

čanského zákoníku. 

Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním sčí-

tacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu 

poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu 

vlastník domu nebo správce. Povinná osoba poskytne 

údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elek-

tronické podobě při online sčítání od 27. března 2021 do 

9. dubna 2021, nebo následně při terénním došetření.

Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích ob-

vodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčí-

tací komisař se při výkonu své funkce prokazuje prů-

kazem sčítacího komisaře, případně na požádání po-

vinné osoby též svým občanským průkazem nebo ces-

tovním dokladem. Při terénním došetření sčítací komi-

sař předá členu domácnosti, osobě žijící mimo domác-

nost, popřípadě vlastníku zařízení, které 

netvoří samostatný sčítací obvod, sčítací 

formulář v listinné podobě v předem ozná-

meném termínu nejpozději do 26. dubna 

2021. Úřad je podle zákona oprávněn lhů-

tu prodloužit.

 Člen domácnosti, osoba žijící mimo do-

mácnost nebo vlastník zařízení, které ne-

tvoří samostatný sčítací obvod, odevzdá vyplněný sčí-

tací formulář v odpovědní obálce na poště nebo jej vho-

zením do poštovní schránky odešle zdarma na adre-

su P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí na kontaktní mís-

to sčítání, nejpozději do 11. května 2021. Úřad je po-

dle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, na-

řízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právní-

mi předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než 

statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny 

osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsled-

ků seznámí s individuálními nebo osobními údaji, jsou 

povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčen-

livosti je časově neomezená. Český statistický úřad žá-

dá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčíta-

cích formulářů přispěli k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
Předseda Českého statistického úřadu

Loni 9. prosince došlo v Malesi-

cích k nešťastné události, kdy je-

den z místních občanů utrpěl za vo-

lantem svého auta srdeční kolaps 

a havaroval. Vyjel ze silnice a nara-

zil na Malesické návsi do soused-

ního domu.

Svědky události byli kromě jiných 

paní Petra Fairová a pan Jiří Šel-

mát. Oba pohotově zareagovali 

a okamžitě poskytli muži, který zů-

stal v autě, první pomoc. Poté, co 

zjistili, že nejeví známky života, jej 

z auta vyprostili až do příjezdu zá-

chranné služby mu dávali masáž 

srdce a umělé dýchání.

Muže se podařilo oživit, byl pře-

vezen do nemocnice, na přelo-

mu roku propuštěn do domácí-

ho léčení a úspěšně se zotavuje. 

Bez pohotového zákroku svěd-

ků by ale událost pravděpodob-

ně nepřežil.

Oběma jmenovaným zastupitel-

stvo našeho městského obvodu 

na únorovém jednání veřejně po-

děkovalo za projevenou občan-

skou statečnost a věnovalo ma-

lou pozornost. Oba byli zároveň 

starostou nominováni hejtmance 

Plzeňského kraje na ocenění za 

občanskou statečnost. 

DEVITKA
Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 9 - Malesice          číslo 1, březen 2021

Čeká nás sčítání lidu, domů a bytů    Milí sousedé,
bohužel stejně jako v několika předešlých vydáních 

Vás nemohu ani tentokrát v úvodníku Devítky oslovit 
jiným tématem, než je koronavirus.

Netřeba Vám jistě připomínat, jak složité období 
prožíváme. Co však je zapotřebí znovu a často opa-
kovat, je poděkování našim zdravotníkům za to, jak 
se se vzniklou situací statečně potýkají a co pro nás 
dělají. Vám všem pak děkuji za respekt a trpělivost 
s dodržováním potřebných opatření.

I náš obvod se snaží dělat kroky pro lepší vzdor 
pandemii. Po zavážkách roušek a dezinfekcí do 
domácností uskutečněných opakovaně v průběhu 
loňského roku jsme letos ještě před vyhlášením 
povinného nošení zakoupili větší množství respirá-
torů FFP2 a zdarma je po 10 ks rozdávali každému 
občanovi staršímu 60 let. Od zavedení aktuálního 
„lockdownu“ jsme přistoupili k opakovanému plošn
ému dezinfi kování zastávek MHD a veřejných 
prostranství. Zásahy provádějí dvakrát týdně naši 
dobrovolní hasiči, za což jim patří rovněž dík. Po do-
hodě s vedením Města Plzně jsme neuzavřeli dětská 
hřiště, raději i zde provádíme časté dezinfekce. 
Podmínkou udržení hřišť v provozu ale je to, že zde 
lidé budou i nadále dodržovat hygienická opatření.

Sociální pracovnice našeho úřadu městského ob-
vodu je připravena pomoci všem zájemcům, kteří si 
nevědí rady s registrací k očkování a zprostředkuje 
případnou pomoc (nákupy, léky atd.) i osamoceným 
lidem uvízlým v karanténě. Je připravena pomoci 
pozůstalým při zajišťování pohřbu. Bohužel, i na 
tyto situace už v našem obvodě došlo a covid si mezi 
občany našeho obvodu a jejich blízkými vybral tu 
nejvyšší daň. 

Čest památce zemřelých, upřímnou soustrast 
pozůstalým.   

A co Vám popřát do příštích dnů? Co jiného než 
pevné zdraví. Držte se.

Bc. Aleš Tolar, starosta MO Plzeň 9
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Velké díky za záchranu lidského života

Akce Ukliďme Česko - ukliď-
me Malesice a Dolní Vlkýš 
naplánovaná na sobotu 
27.  března 2021 se i v době 
covidové uskuteční!
Jen jsme změnili strategii, 

letos to nebude akce hro-
madná jak jsme byli zvyklí v minulosti, ale indi-
viduální. Přichystali jsme sedm uklízecích tras 
pro Malesice i Vlkýš, kam dobrovolníky ochot-
né zapojit se v sobotu 27. března vyšleme.
Jste-li ochotní se zúčastnit, kontaktujte nás 

prosím na tel. 602 481 823, přidělíme Vám jed-
nu z tras, vybavíme Vás mapkou, pytlem na od-
padky a předáme instrukce co a jak. 
Dřina to nebude. „Stačí“ nám, když při „ro-

dinné“ vycházce posbíráte, co do přírody ne-
patří. S pytli odpadků se ani netřeba nikam ta-
hat, až budou plné, stačí je zanechat na mís-
tě a dát nám vědět, kde přesně jsou. My si je 
přivezeme. Stejně tak zlikvidujeme případnou 
černou skládku, kterou objevíte.

Moc a moc děkujeme!!!

Ukliďme Česko, ukliďme 
Malesice a Dolní Vlkýš 

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

Sčítací obvod Malesice a Dolní Vlkýš

Číslo našeho obvodu: 31801001

Náš sčítací komisař: Monika Holá

Číslo průkazu našeho komisaře: 90-03-01051

Naše kontaktní místo: 
Česká pošta Plzeň 24, Chotíkov č.p. 385, 330 17

Stanislav Piela, dobrovolný hasič z plzeňských Malesic a táta dvou dětí, potře-
buje dárce kostní dřeně. Bojuje totiž s akutní myeloidní leukémií. S ním se do 
boje pustili také jeho kolegové hasiči, kteří začátkem letošního roku ve spolu-
práci s městským obvodem Plzeň 9 a Českým národním registrem dárců dřeně 
zorganizovali velmi úspěšnou náborovou kampaň zájemců o dárcovství. Na ná-
bor do malesické hasičárny se dostavily čtyři desítky zájemců nejen z řad ha-
sičů, mnozí malesičtí občané a hosté z řady míst kraje. Pracovnice registru jim 
na místě odebrala vzorek DNA ze slin a ihned je zapsala do registru. 

Ke stejnému činu stále vyzývají širokou veřejnost. 
 „Standa i jeho manželka patří mezi nás. Zpráva o Standově nemoci nás proto vel-

mi zasáhla. Přiznám se, že jsem do té doby o vstupu do Českého národního regis-

tru dárců dřeně neuvažovala, ale teď jdu do toho bez diskuse. Chci pomoci, snad 

nás bude co nejvíc a dárce se najde,“ říká Šárka Altmannová, členka SDH Malesice. 

V Českém národním registru dárců dřeně je aktuálně 100 350 dobrovolníků 

ochotných kdykoli pomoci neznámému pacientovi, v celém světě je pak zapsá-

no už 38 142 321 lidí. Registry jsou celosvětově propojeny a úzce spolupracují, 

Čech tak může darovat dřeň například Australanovi a opačně. „Shodu s pacienty 

najdeme jen asi u 1 % ze všech zaregistrovaných, a právě proto potřebujeme da-

tabázi dobrovolníků co nejširší,“ vysvětluje vedoucí lékařka koordinačního cent-

ra MUDr. Jana Navrátilová.  

Hasiče ve snaze pomoci kolegovi a dalším pacientům čekajícím na vhodného 

dárce podporuje také starosta plzeňských Malesic Aleš Tolar. „Sám jsem v minu-

losti do registru vstoupil a kostní dřeň daroval, takže vím, že to není nic složitého 

a omezujícího. Proto jsem přivítal a podpořil aktivitu našich hasičů, kteří se roz-

hodli po onemocnění Standy vstoupit do registru a pomoci tak jemu i všem ostat-

ním nemocným,“ potvrzuje Tolar.  

Kostní dřeň lze darovat dvěma způsoby     
V současné době lze kostní dřeň darovat dvěma způsoby. Tím prvním je separa-

ce krvetvorných buněk, která se provádí bez narkózy na speciálním přístroji a da-

la by se připodobnit k odběru plazmy. Druhou metodou je pak tradiční odsátí dře-

ně jehlou z kosti pánevní pod narkózou. Konečné rozhodnutí, jak chce dárce své 

krvetvorné buňky darovat, je na něm. „V současné době lehce převažuje darování 

pomocí separace. Téměř nikdo ale po odběru zvolený způsob neřeší, dárci větši-

nou říkají, že pocit, že právě díky nim dostane jiný člověk šanci na život, je k ne-

zaplacení,“ doplňuje Navrátilová. 

MgA. Klára Conková,
manažerka marketingu a komunikace, 

Český národní registr dárců dřeně                 

Hasiči podpořili svého vážně nemocného kolegu 
a vyzývají: Nebuďte lhostejní a zapište se také do registru!

TO JE STANDA, TÁTA

Projekt „Úřad bez bariér“
Poslední „investicí“ našeho městského obvodu v loň-

ském roce bylo pořízení projektové dokumentace ak-

ce „Bezbariérový přístup veřejnosti na úřad městské-

ho obvodu“.

Malesická radnice je totiž jednou z mála v republice, 

které tuto samozřejmost stále nemají vyřešenu. Díky 

nedávnému otevření pošty a CzechPointu je přitom 

radnice veřejností podstatně navštěvovanější, než to-

mu bylo dříve.

Projekt počítá s vybudováním vstupní rampy do prv-

ního podlaží pro invalidní vozíky a dětské kočárky, no-

vým zádveřím, výtahem do druhého patra, bezbariéro-

vým WC a zřízením nových parkovacích míst na dvoře.

V letošním roce budeme hledat dotační zdroje, aby 

projekt nezůstal v šuplíku a investici jsme pokud mož-

no ještě ve stávajícím volebním období 2018-22 moh-

li zrealizovat.

My, Tomíci z Malesic, se i nadále pravidelně scházíme kaž-

dé úterý online. Schůzky mají různá témata. Někdy jsou na-

učné a jindy si hrajeme nebo zase hodně povídáme. Poka-

ždé zapojíme i nějaký pohybový prvek, abychom se trochu 

protáhli od věčného sezení u počítačů. 

Velmi jsme se zasmáli u poslední schůzky na téma trapa-

sy, kde jsme i zavzpomínali na tábor. Zároveň probíhá také 

velká hra, při které se pokoušíme vyřešit záhadu „Ztracené 

skřítkovské čepice“ a děti tak plní různé úkoly doma i venku. 

U těch nejmladších se často zapojují i rodiče, a tak se ve 

skřítkovských domácnostech hrají maňásková divadla, učí 

poznávat květiny, luští šifry atd.

Doufáme, že se do prázdnin uvidíme, budeme moci spo-

lečně vyrazit na tábor a smát se spolu všichni tváří v tvář.

Marie Hörlová, TOM 20904 Skřítci

TOM Skřítci z Malesic

Podmínky vstupu do ČNRDD: 

• věk 18–35 let (něž oslavíte 36. narozeniny)

• dobrý zdravotní stav

• žádné závažné onemocnění v minulosti

• bez trvalého užívání léků (nepočítá se antikoncepce a léky na sezónní alergie)

• váha vyšší než 50 kg

Vstoupit do registru lze na více jak 50 místech po ČR, jejich seznam naleznete zde: 
https://registr.kostnidren.cz/registracni-centra/


