
Za dveřmi máme další volby, tentokrát do Posla-
necké sněmovny. Proto Vám  přinášíme praktický 
přehled všeho důležitého, co o nich potřebujete vě-
dět. Právě i váš hlas rozhodne, kam se Česko po-
sune během následujících čtyř let.
 Volby do Poslanecké sněmovny, tedy dolní ko-

mory Parlamentu České republiky, se konají jed-
nou za čtyři roky. Ty letošní proběhnou v pátek 
8. října a v sobotu 9. října. K volebním urnám te-
dy můžete přijít v:

•   pátek od 14.00 do 22.00 hodin
• sobotu od 8.00 do 14.00 hodin

Každý volič běžně hlasuje v místě svého trvalé-
ho bydliště. V případě našeho městského obvodu 
to opět bude jeden volební okrsek s volební míst-
ní v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu 
v Chotíkovské ulici v Malesicích. 
Pokud se ale budete v průběhu voleb zdržovat mi-

mo své trvalé bydliště, můžete volit i tam, ale bude-
te si muset předem zařídit takzvaný voličský průkaz. 
Díky němu můžete hlasovat v jakémkoliv stálém vo-

lebním okrsku na území České republiky. Se zaři-
zováním ale neotálejte. Podat písemnou či elektro-
nickou žádost o voličský průkaz musíte nejpozději 
do 1. října 2021 právě na úřadě v místě vašeho tr-
valého bydliště. Žádost o voličský průkaz si může-
te stáhnout na internetu. 
 Může se také stát, že v období voleb budete v za-

hraničí. I v tomto případě volit můžete, avšak pou-
ze na místech ke hlasování určených, a to na vy-
braných zastupitelských a konzulárních úřadech 
České republiky.
Na volbě poslanců se můžete podílet, pokud:

• nejpozději 9. října dosáhnete věku 18 let
• se ve volební místnosti prokážete průkazem 

 totožnosti (občanský průkaz/cestovní pas)

Kromě průkazu totožnosti by s sebou měl každý vo-
lič mít i volební lístky, které mu byly poštou zaslány 
na adresu trvalého bydliště. Pokud lístky ztratíte ne-
bo jste je nedostali, neznamená to ale, že nemůžete 
volit. V případě ztráty či poškození lístků si můžete 
u volební komise ve volební místnosti zažádat o nové. 

Po předložení průkazu totožnosti a obdržení voleb-
ních lístků se hlasující odebere za volební plentu, 
což je místo, kde probíhá samotná úprava lístků. Ta 
probíhá dvojím způsobem:

•  Výběr koalice, strany či hnutí - Do obálky ja-
ko volič vhazujete hlasovací lístek s vámi pre-
ferovanou stranou, jež si přejete, aby se sta-
la součástí poslanecké sněmovny

•  Preferenční hlasy - Kromě celých stran mů-
žete, ale nemusíte, jednotlivým kandidátům 
udělit takzvané preferenční hlasy tím, že je-
jich jméno zakroužkujete. V případě, že v rám-
ci jedné strany chcete vyzdvihnout jednoho 
kandidáta například pro jeho názory, můžete 
využít právě preferenčních hlasů. Pokud jich 
kandidát v rámci strany dostane více než pět 
procent, může se v kandidátní listině posunout 
výše. POZOR: Rozdat můžete pouze čtyři pre-
ferenční hlasy. Pokud zakroužkujete pět a ví-
ce kandidátů, preferenční hlasy se nezapočí-
távají, hlas straně ale zůstává.

 (alt)

DEVITKA
Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 9 - Malesice            číslo 3, září 2021

Praktické informace k blížícím se volbám

   Milí spoluobčané,
již za nedlouho nás čekají další volby, tentokrát budeme rozhodovat o tom, kdo 

usedne v poslanecké sněmovně. O těchto volbách mnozí mluví jako o nejdůležitějších 
za mnoho posledních let. Asi i proto lze všudypřítomné předvolební agitace v těchto 
dnech jen stěží utéct a informaci o volbách dnes věnujeme i úvodní článek Devítky.

Nemyslím si, že by bylo fér, abych Vás z tohoto místa ve Vašem rozhodnutí jakkoli 
ovlivňoval a doporučoval, koho byste měli volit. Přesto si dovolím vyslovit přání, abys-
te si k volbám našli cestu v co možná největším počtu a skupina nevoličů, kterým je 
budoucí směřování naší země lhostejné nebo nad svým právem to ovlivnit už zlomili 
hůl, byla alespoň u nás v Malesicích a Vlkýši co nejmenší. Děkuji vám za to...

  Bc. Aleš Tolar, starosta MO Plzeň 9
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Akce v Malesicích     bjektivem   

Svou tradici si pomalu získávají pivní slavnosti Malesické škopkování, 
které se letos konaly podruhé. Součástí bohatého programu byla i zá-
bavná zóna pro děti, kde si nejvíc užily dovádění ve „sněhové“ pěně. 
Mezi rockovými koncerty došlo i na podkování a předání ocenění čle-
nům jednotky SDH Malesice za pomoc obci během covidové pandemie.

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

Hrdinové mezi Malesičany!

Naši spoluobčané Petra Fairová a Jiří Šelmát převzali 15. září z rukou hejt-
manky Plzeňského kraje Ilony Mauritzové ocenění za občanskou stateč-
nost, kterou prokázali loni jednoho prosincového rána uprostřed obce při 
dopravní nehodě dalšího z našich spoluobčanů, jemuž včasnou pomocí za-
chránili život. Oba hrdiny na ocenění paní hejtmance nominoval náš měst-
ský obvod, který je rovněž již symbolicky ocenil a ještě jednou jim za pro-
jev jejich občanské statečnosti DĚKUJEME!

KDY:

KDE:

VSTUPENKY:
200 CZK
100 CZK 
50 CZK

OD 18:30

OKOLO CELÉHO 

Za podpory nadace

pro občany MO Plzeň 9 vstupné 100 Kč (nutno doložit trvalý pobyt v obvodu při koupi vstupenky)

Pořadatel: MO PLZEŇ - Malesice | Chotíkova 72/14, 318 00, Plzeň 9

Předprodej: Úřad městského obvod Plzeň 9, denně v době pracovní doby úřadu, tel. 378 036 884

pro děti do 15 let

Již 21. ročník 
měla letos Ne-
ckyáda na ře-
ce Mži. Bohužel 
poznamenala 
ji  rekordně níz-
ká účast pou-
hých čtyř plavi-
del, i tak si ale 
plavbu účast-
níci i diváci uži-
li a příští rok 
to snad bude 
s účastí lepší. 

Koncem června se v uskutečnil 3. ročník Malesického letňáku. Při pěti pro-
jekcích Kinamtografu bratří Čadíků se na dobrovolném vstupném vybralo 
7678,- Kč. Veškerý výtěžek putoval na dobročinné konto Bariéry. 

Jubilejní desátý ročník Malesického jarmarčení pro rodiny 
s dětmi byl letos ozvláštněn i o premiérové farmářské tr-
hy v Malesicích. Náves zaplnily stovky návštěvníků a podle 
pozitivních ohlasů návštěvníků i prodejců se akce vydařila. 
Veliké podkování patří dobrovolníkům, kteří s přípravou té-
to akce pomáhají a hospodyňkám, které napekly buchty do 
jarmareční cukrárny

18.září se v Dolním Vlkýši konal již 3.ročník Gulášob(ž)raní. Mezi 15 soutěž-
ními vzorky u strávníků pobral nejvíce bodů guláš Lucie Šulanové, druhé 
místo obsadil Marek Semhric a bronzová příčka letos patří Světlaně Aqui-
lano. Vítězům gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným, stejně jako par-
tě nadšených pořadatelů této krásné akce.



strana 2                           září 2021 září 2021                            strana 3

Stavba mostu na západním okruhu 
uzavře na víkend cestu 
přes Radčice do centra Plzně

ZMO 6. září 2021 
(přítomno všech 9 zastupitelů) 

■ ZMO schvaluje návrh spolufi nancování sportovních aktivit obča-

nů v Malesickém Dvoře (8x PRO, 1x ZDRŽEL SE - Cudlman)

■ ZMO schvaluje návrh nezvyšovat pro rok 2022 nájemné v měst-

ských bytech spravovaných MO Plzeň 9 (9x PRO)

■ ZMO souhlasí s prodejem stavby (bývalé stodoly) na pozem-

ku p.č. 307 a části pozemku p.č. 341 Dolní Vlkýš v majetku města 

Plzně (8x PRO, 1x ZDRŽEL se Cudlman)

■ ZMO souhlasí s vyplacením dotací na vývoz splaškových vod 

občanům dle jejich žádostí za 2. čtvrtletí roku 2021 (9x PRO)

■ ZMO souhlasí s uvolněním 200.000 Kč z rozpočtu MO na obno-

vu vadných kontrolních měřičů rychlosti vozidel (radarů) v Malesi-

cích (9x PRO)

KRÁTCE ZE ZASTUPITELSTVA MO U bytovek se budou na podzim 
stavět nová parkovací místa

Stavba západního okruhu Plzně, jehož zprovoznění přinese 
výrazné zklidnění dopravy v Malesicích, se dostává do své dal-
ší fáze. Stavbaři budou v příštích dnech pracovat na přemos-
tění silnice z Radčic do centra Plzně, což si vyžádá její krát-
kodobou celkovou uzávěru. 
Na budovaný pilíř silniční estakády přes řeku Mži a zmíněnou 

silnici ke Kalikovskému mlýnu je zapotřebí vyzdvihnout nad-
rozměrné ocelodřevěné konstrukce (tzv.betonářské vozíky). 
Termín úplné uzavírky je předběžně stanoven na víkend 25.-
26. září (náhradní termín 2.-3.10.2021). Provoz linek veřejné 
hromadné dopravy bude upraven a veden na Plzeň z Radčic 
přes Křimice, stejně jako objízdná trasa pro ostatní vozidla.
„Uzavírka bude realizována především z důvodu bezpečnosti 

silničního provozu při této vysoce rizikové a technologicky ná-
ročné operaci prováděné přímo nad průjezdným profi lem ve-
řejné komunikace. Nadrozměrná konstrukce bude pomocí je-
řábů a speciálních hydraulických mechanizmů vyzdvižena do 
úrovně zárodku pilíře a posléze zavěšena a ukotvena do zá-
rodku nosné konstrukce mostu. V průběhu betonáží a výstavby 
nosné konstrukce estakády pak bude dále provoz na komuni-
kaci III/18050 neomezen,“ uvedl vedoucí projektu Matěj Brož. 

Češi prý nevědí, jak 
odpovědně nakládat 
s hliníkovými ple-
chovkami, v nichž 
konzumují stále více 
a více nápojů. I pro-
to připomínáme, že 
v Malesicích máme 
u sběrného místa 
vedle hřbitova spe-
ciální kontejner na plechovky. Děkujeme, 
že ho čím dál více odpovědně využíváte.

S plechovkami 
do speciálního kontejneru 

Zveme všechny dívky, slečny, dámy a pa-
ní z Malesic i okolí na cvičení pro „zdravé tě-
lo“. Každý čtvrtek od 19:00 hodin v Malesic-
kém Dvoře. Lektorka Eva Bošková. Nabízíme 
kompletní posilování celého těla se zaměře-
ním na paže, břicho, hýždě a nohy, funkč-
ní strečink. S sebou si vezměte vlastní pod-
ložku na cvičení (karimatku),sportovní obuv 
a oděv a dobrou náladu. Vstupné 50 Kč. Kon-
takt na koordinátorku cvičení: Věra Vaňourko-
vá 736 649 881.  

V prostoru u malesických bytovek v ulici U Po-
toka bude na podzim letošního roku stavební 
ruch. Na základě podnětů od občanů pouka-
zujícícíh na nedostatek prostoru pro odstave-
ní vozidel zde náš městský obvod inicioval re-
konstrukci vozovky  a vybudování nových par-
kovacích míst.
Projektant, kterého zajistila Správa veřej-

ného statku města Plzně, využil co jen to 
šlo zdejší městský pozemek mezi bytovka-

mi č.p. 127 a č.p.120/121, přičemž hle-
dal kompromis mezi požadovaným co 
největším zvýšením kapacity parková-
ní a zároveň co nejmenším zásahem 
do zeleně. Výsledkem je projekt nové 
vozovky s povrchem zčásti asfaltovým 
a zčásti vegetační vsakovou dlažbou 
a vybudování osmi parkovacích míst 
(z vegetační dlažby) a devátým urče-
ným pro invalidy (ze zámkové dlažby).
Při výstavbě je bohužel nutný i zásah 

do zeleně. Proveden bude v nejnutněj-
ší minimálním rozsahu. Orgány životní-
ho prostředí vydaly souhlas s poražením 
jednoho smrku a odstraněním dvou ke-
řů, náhradou budou vysazeny dva nové 
listnaté stromy – sakura a lípa. 
Investici ve výši 721 tis. Kč bude fi nan-

covat ze svého rozpočtu náš městský obvod, 
jako dodavatel byla vybrána společnost Cetina 
a Kenaur, s.r.o. Termín výstavby je dle smlou-
vy stanoven na dobu od 4. října do 5.listopadu 
2021. Zhotovitel je povinen o přesném termínu 
stavebních prací a omezeních z toho plynou-
cích informovat vždy dotčené obyvatele v sou-
sedství stavby.  Všechny i touto cestou žádá-
me o trpělivost během výstavby s případným 
hlukem a jinými omezeními. (alt)

Fotbal - Sokol Malesice - podzim 2021

Cvičení pro zdravé tělo

Skřítci letos opět vyrazili na 14 dní na Hadov-
ku u Konstantinových Lázní, aby zde s Han-
zelkou a Zikmundem projeli Tatrou 805 Asii. 
Počasí vyšlo parádní a rozblácená louka bě-
hem pobytu krásně vyschla. Domů si všichni 
odvezli spoustu zážitků. Teď se oddíl chystá na 
společnou víkendovou akci s přenocováním.
Jinak se scházíme každé úterý v Malesicích. 

Rádi mezi sebou uvítáme nové členy, kteří 
minimálně zahájili 1. třídu. Členská základna 
je v současné době velmi pestrá ( 6 -16 let).
Kontakt: tom-skritci@seznam.cz.  (mh)

Přijďte povzbudit malesické sokoly a dát si dobrou fotbalovou klobásku…

Skřítci si užili léto, zvou další zájemce 
do svých řad

Vz áv

dov

Je v e ZDARMA v
rá o y r efon

ody

do 20. 10. 2021  

ybov

Sportování v Malesickém Dvoře, můžete se přidat
Městský obvod Plzeň 9 fi nančně přispívá na „hobby“ sportovní aktivity občanů v Malesic-

kém Dvoře. Jedná se o pravidelné hodiny futsalu, nohejbalu, badmintonu, stolního tenisu, 
cvičení žen a dětské sportovní hry. Informace o jednotlivých aktivitách a možnostech připojit 
se Vám sdělí místostarosta p. Vaňourek na tel.604 321 404, e-mail: vanourekjiri@seznam.cz  

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

Z historie - Jak to u nás bylo se školami a školkami 
Začal nový školní rok, a tak i pravidelné okénko do 

malesické historie v tomto vydání Devítky zaměříme 
na školství. Připomeňme si, jak to v minulosti u nás 
bylo se školami.
Existence školy v Malesicích je doložena již od roku 

1713, v roce 1814 pro ni byla postavena nová budo-
va vedle kostela (dnes bytový dům č.p. 40). Kromě 
školní místnosti zde měl učitel i byt, stáj a stodolu. 
Do 60. let 19. století se zde vyučovala i čeština, ale 
výuka byla postupně poněmčována tak, že v 70. le-
tech 19. století se zde již vyučovalo pouze německy. 
Neboť tak docházelo k poněmčování českých dětí 

z Malesic i Radčic, začaly sílit snahy o založení české 
školy v Malesicích. Úspěch se dostavil a roku 1902 

byla postavena zcela nová školní budova (dnes bu-
dova ÚMO v Chotíkovské ulici). Stavbu provedla teh-
dy známá plzeňská fi rma Miller a Kapsa. Na školním 
pozemku byla zřízena letní tělocvična, hřiště a pro-
storná zahrada, kde se děti učily zahradnickým a sa-
dařským dovednostem i chovu včel. 
Doba, kdy v Malesicích fungovaly vedle sebe dvě 

školy – česká i německá – nebyla dlouhá. Po 1. svě-
tové válce a vzniku Československa přešla část ně-
meckých dětí do české školy, zbytek do Města Touš-
kova a německá škola v Malesicích skončila. 
Ale škola v Chotíkovské ulici fungovala (jen s pře-

stávkou během 2. sv. války) až do roku 1977, kdy 
byla zrušena a děti se přesunuly převážně do Měs-
ta Touškova, později do Chotíkova. V 80.letech byla 
budova přebudována pro potřeby tehdejšího Míst-
ního národního výboru Malesice a dnes zde sídlí 
Úřad městského obvodu Plzeň 9, knihovna a pošta.
Někteří pamětníci se zmiňují, že škola bývala rovněž 

v Dolním Vlkýši, nicméně historické zdroje to neuvá-
dějí. Pokud se tedy v Dolním Vlkýši (dříve téměř zce-
la německé osadě), děti vyučovaly, byly to pravděpo-
dobně jen nejmladší děti a výuka probíhala v míst-
nosti v některém ze soukromých stavení, která by-
la k tomu účelu vyhrazena. Škola jako taková ale ve 
Vlkýši zřejmě nikdy nebyla. 
Co se mateřských škol týče, i ty byly v Malesicích 

dvě. První (zprvu rovněž ryze německá a až později 
se z ní stala česká) byla na Malesické návsi napro-

ti soše sv. Jána (dnes soukromý dům č.p. 73). Před-
školní děti sem chodily až do 70.let minulého stole-
tí, kdy byla v akci Z postavena školka v ulici Ke Kos-
telu. Po převratu v 90. letech zde nějaký čas děti 
nebyly a objekt sloužil jako soukromá dílna, po pře-
stavbě do její dnešní podoby zde ale od roku 2011 
školka znovu slouží jako odloučené pracoviště 16. 
ZŠ a MŠ Plzeň.

Čerpáno z publikace Zaniklé vesnické školy 
Plzeňského kraje (autor Miloslav Michalec a kol., 2021) 

Dobový snímek ze začátku 20. staletí tehdy nově po-
stavené české školy matiční v Chotíkovské ulici.

Na snímku z roku 1957, který nám ze svého archi-
vu poskytla jedna z našich spoluobčanek, je skupina 
dětí – pionýrek a pionýrů spolu s paní učitelkou - na 
školní zahradě v Malesicích.  

Dotazník pro majitele nemovitostí v městském obvodu Plzeň 9
Odbor výstavby a dopravy ÚMO Plzeň 9  žádá vlastníky nemovitosti  v městském obvodě Plzeň 9, aby vyplnili  a ode-

vzdali přiložený dotazník za účelem aktualizace údajů v evidenci nemovitostí  a monitoringu v dotčeném  území. 
Dotazník si buď vystřihněte z Devítky, nebo si vyzvedněte čistý formulář na ÚMO či zažádejte a bude Vám zaslán elek-

tronicky. Vyplňte ho a nejpozději do 30. listopadu 2021 ho doručte úředu jedním z uvedených způsobů :  
- odesláním na e-mailovou adresu:  turnerovak@plzen.eu
- vhozením do schránky budovy  Úřadu městského obvodu Plzeň 9 
- poštou na adresu  ÚMO Plzeň 9, odbor výstavby a dopravy, Chotíkovská 72/14, 318 00 Plzeň 
V případě, že odbor výstavby a dopravy ÚMO Plzeň 9 v uvedené lhůtě neobdrží odpověď, bude postupovat v soula-

du s ustanovením § 133 a § 134 stavebního zákona a provede na vaší nemovitosti kontrolní prohlídku stavby za úče-
lem zjištění dotazníkem zjišťovaných skutečností týkajících se nemovitosti.  

Sobota 9. října, 14.00 hodin
Drakiáda s opékáním buřtů (místo ko-
nání bude upřesněno)

Sobota 30. října, 15.00 hodin
Dýňování + lampionový průvod (spo-
lečné dlabání dýní v prostoru před re-
staurací Pod Parou a poté průvod ke 
kapličce p. Marie Pomocné)  

Středa 17. listopadu, 11.00-12.30 hodin 
(státní svátek)
Společné volné bruslení ZDARMA vy-
hrazené jen pro dospělé a děti z měst-
ského obvodu Plzeň 9 – ICE Arena 
Košutka.

POZVÁNKY PRO OBČANY 
MALESIC A DOLNÍHO VLKÝŠE
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Stavba mostu na západním okruhu 
uzavře na víkend cestu 
přes Radčice do centra Plzně

ZMO 6. září 2021 
(přítomno všech 9 zastupitelů) 

■ ZMO schvaluje návrh spolufi nancování sportovních aktivit obča-

nů v Malesickém Dvoře (8x PRO, 1x ZDRŽEL SE - Cudlman)

■ ZMO schvaluje návrh nezvyšovat pro rok 2022 nájemné v měst-

ských bytech spravovaných MO Plzeň 9 (9x PRO)

■ ZMO souhlasí s prodejem stavby (bývalé stodoly) na pozem-

ku p.č. 307 a části pozemku p.č. 341 Dolní Vlkýš v majetku města 

Plzně (8x PRO, 1x ZDRŽEL se Cudlman)

■ ZMO souhlasí s vyplacením dotací na vývoz splaškových vod 

občanům dle jejich žádostí za 2. čtvrtletí roku 2021 (9x PRO)

■ ZMO souhlasí s uvolněním 200.000 Kč z rozpočtu MO na obno-

vu vadných kontrolních měřičů rychlosti vozidel (radarů) v Malesi-

cích (9x PRO)

KRÁTCE ZE ZASTUPITELSTVA MO U bytovek se budou na podzim 
stavět nová parkovací místa

Stavba západního okruhu Plzně, jehož zprovoznění přinese 
výrazné zklidnění dopravy v Malesicích, se dostává do své dal-
ší fáze. Stavbaři budou v příštích dnech pracovat na přemos-
tění silnice z Radčic do centra Plzně, což si vyžádá její krát-
kodobou celkovou uzávěru. 
Na budovaný pilíř silniční estakády přes řeku Mži a zmíněnou 

silnici ke Kalikovskému mlýnu je zapotřebí vyzdvihnout nad-
rozměrné ocelodřevěné konstrukce (tzv.betonářské vozíky). 
Termín úplné uzavírky je předběžně stanoven na víkend 25.-
26. září (náhradní termín 2.-3.10.2021). Provoz linek veřejné 
hromadné dopravy bude upraven a veden na Plzeň z Radčic 
přes Křimice, stejně jako objízdná trasa pro ostatní vozidla.
„Uzavírka bude realizována především z důvodu bezpečnosti 

silničního provozu při této vysoce rizikové a technologicky ná-
ročné operaci prováděné přímo nad průjezdným profi lem ve-
řejné komunikace. Nadrozměrná konstrukce bude pomocí je-
řábů a speciálních hydraulických mechanizmů vyzdvižena do 
úrovně zárodku pilíře a posléze zavěšena a ukotvena do zá-
rodku nosné konstrukce mostu. V průběhu betonáží a výstavby 
nosné konstrukce estakády pak bude dále provoz na komuni-
kaci III/18050 neomezen,“ uvedl vedoucí projektu Matěj Brož. 

Češi prý nevědí, jak 
odpovědně nakládat 
s hliníkovými ple-
chovkami, v nichž 
konzumují stále více 
a více nápojů. I pro-
to připomínáme, že 
v Malesicích máme 
u sběrného místa 
vedle hřbitova spe-
ciální kontejner na plechovky. Děkujeme, 
že ho čím dál více odpovědně využíváte.

S plechovkami 
do speciálního kontejneru 

Zveme všechny dívky, slečny, dámy a pa-
ní z Malesic i okolí na cvičení pro „zdravé tě-
lo“. Každý čtvrtek od 19:00 hodin v Malesic-
kém Dvoře. Lektorka Eva Bošková. Nabízíme 
kompletní posilování celého těla se zaměře-
ním na paže, břicho, hýždě a nohy, funkč-
ní strečink. S sebou si vezměte vlastní pod-
ložku na cvičení (karimatku),sportovní obuv 
a oděv a dobrou náladu. Vstupné 50 Kč. Kon-
takt na koordinátorku cvičení: Věra Vaňourko-
vá 736 649 881.  

V prostoru u malesických bytovek v ulici U Po-
toka bude na podzim letošního roku stavební 
ruch. Na základě podnětů od občanů pouka-
zujícícíh na nedostatek prostoru pro odstave-
ní vozidel zde náš městský obvod inicioval re-
konstrukci vozovky  a vybudování nových par-
kovacích míst.
Projektant, kterého zajistila Správa veřej-

ného statku města Plzně, využil co jen to 
šlo zdejší městský pozemek mezi bytovka-

mi č.p. 127 a č.p.120/121, přičemž hle-
dal kompromis mezi požadovaným co 
největším zvýšením kapacity parková-
ní a zároveň co nejmenším zásahem 
do zeleně. Výsledkem je projekt nové 
vozovky s povrchem zčásti asfaltovým 
a zčásti vegetační vsakovou dlažbou 
a vybudování osmi parkovacích míst 
(z vegetační dlažby) a devátým urče-
ným pro invalidy (ze zámkové dlažby).
Při výstavbě je bohužel nutný i zásah 

do zeleně. Proveden bude v nejnutněj-
ší minimálním rozsahu. Orgány životní-
ho prostředí vydaly souhlas s poražením 
jednoho smrku a odstraněním dvou ke-
řů, náhradou budou vysazeny dva nové 
listnaté stromy – sakura a lípa. 
Investici ve výši 721 tis. Kč bude fi nan-

covat ze svého rozpočtu náš městský obvod, 
jako dodavatel byla vybrána společnost Cetina 
a Kenaur, s.r.o. Termín výstavby je dle smlou-
vy stanoven na dobu od 4. října do 5.listopadu 
2021. Zhotovitel je povinen o přesném termínu 
stavebních prací a omezeních z toho plynou-
cích informovat vždy dotčené obyvatele v sou-
sedství stavby.  Všechny i touto cestou žádá-
me o trpělivost během výstavby s případným 
hlukem a jinými omezeními. (alt)

Fotbal - Sokol Malesice - podzim 2021

Cvičení pro zdravé tělo

Skřítci letos opět vyrazili na 14 dní na Hadov-
ku u Konstantinových Lázní, aby zde s Han-
zelkou a Zikmundem projeli Tatrou 805 Asii. 
Počasí vyšlo parádní a rozblácená louka bě-
hem pobytu krásně vyschla. Domů si všichni 
odvezli spoustu zážitků. Teď se oddíl chystá na 
společnou víkendovou akci s přenocováním.
Jinak se scházíme každé úterý v Malesicích. 

Rádi mezi sebou uvítáme nové členy, kteří 
minimálně zahájili 1. třídu. Členská základna 
je v současné době velmi pestrá ( 6 -16 let).
Kontakt: tom-skritci@seznam.cz.  (mh)

Přijďte povzbudit malesické sokoly a dát si dobrou fotbalovou klobásku…

Skřítci si užili léto, zvou další zájemce 
do svých řad

Vz áv

dov

Je v e ZDARMA v
rá o y r efon

ody

do 20. 10. 2021  

ybov

Sportování v Malesickém Dvoře, můžete se přidat
Městský obvod Plzeň 9 fi nančně přispívá na „hobby“ sportovní aktivity občanů v Malesic-

kém Dvoře. Jedná se o pravidelné hodiny futsalu, nohejbalu, badmintonu, stolního tenisu, 
cvičení žen a dětské sportovní hry. Informace o jednotlivých aktivitách a možnostech připojit 
se Vám sdělí místostarosta p. Vaňourek na tel.604 321 404, e-mail: vanourekjiri@seznam.cz  

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

Z historie - Jak to u nás bylo se školami a školkami 
Začal nový školní rok, a tak i pravidelné okénko do 

malesické historie v tomto vydání Devítky zaměříme 
na školství. Připomeňme si, jak to v minulosti u nás 
bylo se školami.
Existence školy v Malesicích je doložena již od roku 

1713, v roce 1814 pro ni byla postavena nová budo-
va vedle kostela (dnes bytový dům č.p. 40). Kromě 
školní místnosti zde měl učitel i byt, stáj a stodolu. 
Do 60. let 19. století se zde vyučovala i čeština, ale 
výuka byla postupně poněmčována tak, že v 70. le-
tech 19. století se zde již vyučovalo pouze německy. 
Neboť tak docházelo k poněmčování českých dětí 

z Malesic i Radčic, začaly sílit snahy o založení české 
školy v Malesicích. Úspěch se dostavil a roku 1902 

byla postavena zcela nová školní budova (dnes bu-
dova ÚMO v Chotíkovské ulici). Stavbu provedla teh-
dy známá plzeňská fi rma Miller a Kapsa. Na školním 
pozemku byla zřízena letní tělocvična, hřiště a pro-
storná zahrada, kde se děti učily zahradnickým a sa-
dařským dovednostem i chovu včel. 
Doba, kdy v Malesicích fungovaly vedle sebe dvě 

školy – česká i německá – nebyla dlouhá. Po 1. svě-
tové válce a vzniku Československa přešla část ně-
meckých dětí do české školy, zbytek do Města Touš-
kova a německá škola v Malesicích skončila. 
Ale škola v Chotíkovské ulici fungovala (jen s pře-

stávkou během 2. sv. války) až do roku 1977, kdy 
byla zrušena a děti se přesunuly převážně do Měs-
ta Touškova, později do Chotíkova. V 80.letech byla 
budova přebudována pro potřeby tehdejšího Míst-
ního národního výboru Malesice a dnes zde sídlí 
Úřad městského obvodu Plzeň 9, knihovna a pošta.
Někteří pamětníci se zmiňují, že škola bývala rovněž 

v Dolním Vlkýši, nicméně historické zdroje to neuvá-
dějí. Pokud se tedy v Dolním Vlkýši (dříve téměř zce-
la německé osadě), děti vyučovaly, byly to pravděpo-
dobně jen nejmladší děti a výuka probíhala v míst-
nosti v některém ze soukromých stavení, která by-
la k tomu účelu vyhrazena. Škola jako taková ale ve 
Vlkýši zřejmě nikdy nebyla. 
Co se mateřských škol týče, i ty byly v Malesicích 

dvě. První (zprvu rovněž ryze německá a až později 
se z ní stala česká) byla na Malesické návsi napro-

ti soše sv. Jána (dnes soukromý dům č.p. 73). Před-
školní děti sem chodily až do 70.let minulého stole-
tí, kdy byla v akci Z postavena školka v ulici Ke Kos-
telu. Po převratu v 90. letech zde nějaký čas děti 
nebyly a objekt sloužil jako soukromá dílna, po pře-
stavbě do její dnešní podoby zde ale od roku 2011 
školka znovu slouží jako odloučené pracoviště 16. 
ZŠ a MŠ Plzeň.

Čerpáno z publikace Zaniklé vesnické školy 
Plzeňského kraje (autor Miloslav Michalec a kol., 2021) 

Dobový snímek ze začátku 20. staletí tehdy nově po-
stavené české školy matiční v Chotíkovské ulici.

Na snímku z roku 1957, který nám ze svého archi-
vu poskytla jedna z našich spoluobčanek, je skupina 
dětí – pionýrek a pionýrů spolu s paní učitelkou - na 
školní zahradě v Malesicích.  

Dotazník pro majitele nemovitostí v městském obvodu Plzeň 9
Odbor výstavby a dopravy ÚMO Plzeň 9  žádá vlastníky nemovitosti  v městském obvodě Plzeň 9, aby vyplnili  a ode-

vzdali přiložený dotazník za účelem aktualizace údajů v evidenci nemovitostí  a monitoringu v dotčeném  území. 
Dotazník si buď vystřihněte z Devítky, nebo si vyzvedněte čistý formulář na ÚMO či zažádejte a bude Vám zaslán elek-

tronicky. Vyplňte ho a nejpozději do 30. listopadu 2021 ho doručte úředu jedním z uvedených způsobů :  
- odesláním na e-mailovou adresu:  turnerovak@plzen.eu
- vhozením do schránky budovy  Úřadu městského obvodu Plzeň 9 
- poštou na adresu  ÚMO Plzeň 9, odbor výstavby a dopravy, Chotíkovská 72/14, 318 00 Plzeň 
V případě, že odbor výstavby a dopravy ÚMO Plzeň 9 v uvedené lhůtě neobdrží odpověď, bude postupovat v soula-

du s ustanovením § 133 a § 134 stavebního zákona a provede na vaší nemovitosti kontrolní prohlídku stavby za úče-
lem zjištění dotazníkem zjišťovaných skutečností týkajících se nemovitosti.  

Sobota 9. října, 14.00 hodin
Drakiáda s opékáním buřtů (místo ko-
nání bude upřesněno)

Sobota 30. října, 15.00 hodin
Dýňování + lampionový průvod (spo-
lečné dlabání dýní v prostoru před re-
staurací Pod Parou a poté průvod ke 
kapličce p. Marie Pomocné)  

Středa 17. listopadu, 11.00-12.30 hodin 
(státní svátek)
Společné volné bruslení ZDARMA vy-
hrazené jen pro dospělé a děti z měst-
ského obvodu Plzeň 9 – ICE Arena 
Košutka.

POZVÁNKY PRO OBČANY 
MALESIC A DOLNÍHO VLKÝŠE



Za dveřmi máme další volby, tentokrát do Posla-
necké sněmovny. Proto Vám  přinášíme praktický 
přehled všeho důležitého, co o nich potřebujete vě-
dět. Právě i váš hlas rozhodne, kam se Česko po-
sune během následujících čtyř let.
 Volby do Poslanecké sněmovny, tedy dolní ko-

mory Parlamentu České republiky, se konají jed-
nou za čtyři roky. Ty letošní proběhnou v pátek 
8. října a v sobotu 9. října. K volebním urnám te-
dy můžete přijít v:

•   pátek od 14.00 do 22.00 hodin
• sobotu od 8.00 do 14.00 hodin

Každý volič běžně hlasuje v místě svého trvalé-
ho bydliště. V případě našeho městského obvodu 
to opět bude jeden volební okrsek s volební míst-
ní v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu 
v Chotíkovské ulici v Malesicích. 
Pokud se ale budete v průběhu voleb zdržovat mi-

mo své trvalé bydliště, můžete volit i tam, ale bude-
te si muset předem zařídit takzvaný voličský průkaz. 
Díky němu můžete hlasovat v jakémkoliv stálém vo-

lebním okrsku na území České republiky. Se zaři-
zováním ale neotálejte. Podat písemnou či elektro-
nickou žádost o voličský průkaz musíte nejpozději 
do 1. října 2021 právě na úřadě v místě vašeho tr-
valého bydliště. Žádost o voličský průkaz si může-
te stáhnout na internetu. 
 Může se také stát, že v období voleb budete v za-

hraničí. I v tomto případě volit můžete, avšak pou-
ze na místech ke hlasování určených, a to na vy-
braných zastupitelských a konzulárních úřadech 
České republiky.
Na volbě poslanců se můžete podílet, pokud:

• nejpozději 9. října dosáhnete věku 18 let
• se ve volební místnosti prokážete průkazem 

 totožnosti (občanský průkaz/cestovní pas)

Kromě průkazu totožnosti by s sebou měl každý vo-
lič mít i volební lístky, které mu byly poštou zaslány 
na adresu trvalého bydliště. Pokud lístky ztratíte ne-
bo jste je nedostali, neznamená to ale, že nemůžete 
volit. V případě ztráty či poškození lístků si můžete 
u volební komise ve volební místnosti zažádat o nové. 

Po předložení průkazu totožnosti a obdržení voleb-
ních lístků se hlasující odebere za volební plentu, 
což je místo, kde probíhá samotná úprava lístků. Ta 
probíhá dvojím způsobem:

•  Výběr koalice, strany či hnutí - Do obálky ja-
ko volič vhazujete hlasovací lístek s vámi pre-
ferovanou stranou, jež si přejete, aby se sta-
la součástí poslanecké sněmovny

•  Preferenční hlasy - Kromě celých stran mů-
žete, ale nemusíte, jednotlivým kandidátům 
udělit takzvané preferenční hlasy tím, že je-
jich jméno zakroužkujete. V případě, že v rám-
ci jedné strany chcete vyzdvihnout jednoho 
kandidáta například pro jeho názory, můžete 
využít právě preferenčních hlasů. Pokud jich 
kandidát v rámci strany dostane více než pět 
procent, může se v kandidátní listině posunout 
výše. POZOR: Rozdat můžete pouze čtyři pre-
ferenční hlasy. Pokud zakroužkujete pět a ví-
ce kandidátů, preferenční hlasy se nezapočí-
távají, hlas straně ale zůstává.

 (alt)

DEVITKA
Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 9 - Malesice            číslo 3, září 2021

Praktické informace k blížícím se volbám

   Milí spoluobčané,
již za nedlouho nás čekají další volby, tentokrát budeme rozhodovat o tom, kdo 

usedne v poslanecké sněmovně. O těchto volbách mnozí mluví jako o nejdůležitějších 
za mnoho posledních let. Asi i proto lze všudypřítomné předvolební agitace v těchto 
dnech jen stěží utéct a informaci o volbách dnes věnujeme i úvodní článek Devítky.

Nemyslím si, že by bylo fér, abych Vás z tohoto místa ve Vašem rozhodnutí jakkoli 
ovlivňoval a doporučoval, koho byste měli volit. Přesto si dovolím vyslovit přání, abys-
te si k volbám našli cestu v co možná největším počtu a skupina nevoličů, kterým je 
budoucí směřování naší země lhostejné nebo nad svým právem to ovlivnit už zlomili 
hůl, byla alespoň u nás v Malesicích a Vlkýši co nejmenší. Děkuji vám za to...

  Bc. Aleš Tolar, starosta MO Plzeň 9

strana 4                          září 2021 
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Akce v Malesicích     bjektivem   

Svou tradici si pomalu získávají pivní slavnosti Malesické škopkování, 
které se letos konaly podruhé. Součástí bohatého programu byla i zá-
bavná zóna pro děti, kde si nejvíc užily dovádění ve „sněhové“ pěně. 
Mezi rockovými koncerty došlo i na podkování a předání ocenění čle-
nům jednotky SDH Malesice za pomoc obci během covidové pandemie.

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

Hrdinové mezi Malesičany!

Naši spoluobčané Petra Fairová a Jiří Šelmát převzali 15. září z rukou hejt-
manky Plzeňského kraje Ilony Mauritzové ocenění za občanskou stateč-
nost, kterou prokázali loni jednoho prosincového rána uprostřed obce při 
dopravní nehodě dalšího z našich spoluobčanů, jemuž včasnou pomocí za-
chránili život. Oba hrdiny na ocenění paní hejtmance nominoval náš měst-
ský obvod, který je rovněž již symbolicky ocenil a ještě jednou jim za pro-
jev jejich občanské statečnosti DĚKUJEME!

KDY:

KDE:

VSTUPENKY:
200 CZK
100 CZK 
50 CZK

OD 18:30

OKOLO CELÉHO 

Za podpory nadace

pro občany MO Plzeň 9 vstupné 100 Kč (nutno doložit trvalý pobyt v obvodu při koupi vstupenky)

Pořadatel: MO PLZEŇ - Malesice | Chotíkova 72/14, 318 00, Plzeň 9

Předprodej: Úřad městského obvod Plzeň 9, denně v době pracovní doby úřadu, tel. 378 036 884

pro děti do 15 let

Již 21. ročník 
měla letos Ne-
ckyáda na ře-
ce Mži. Bohužel 
poznamenala 
ji  rekordně níz-
ká účast pou-
hých čtyř plavi-
del, i tak si ale 
plavbu účast-
níci i diváci uži-
li a příští rok 
to snad bude 
s účastí lepší. 

Koncem června se v uskutečnil 3. ročník Malesického letňáku. Při pěti pro-
jekcích Kinamtografu bratří Čadíků se na dobrovolném vstupném vybralo 
7678,- Kč. Veškerý výtěžek putoval na dobročinné konto Bariéry. 

Jubilejní desátý ročník Malesického jarmarčení pro rodiny 
s dětmi byl letos ozvláštněn i o premiérové farmářské tr-
hy v Malesicích. Náves zaplnily stovky návštěvníků a podle 
pozitivních ohlasů návštěvníků i prodejců se akce vydařila. 
Veliké podkování patří dobrovolníkům, kteří s přípravou té-
to akce pomáhají a hospodyňkám, které napekly buchty do 
jarmareční cukrárny

18.září se v Dolním Vlkýši konal již 3.ročník Gulášob(ž)raní. Mezi 15 soutěž-
ními vzorky u strávníků pobral nejvíce bodů guláš Lucie Šulanové, druhé 
místo obsadil Marek Semhric a bronzová příčka letos patří Světlaně Aqui-
lano. Vítězům gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným, stejně jako par-
tě nadšených pořadatelů této krásné akce.
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