
 Stane se tak díky dotaci z evropského programu 
WIFI4EU, kterou se našemu obvodu podařilo zís-
kat. Městská organizace Správa informačních 
technologií, která pro nás funguje jako ko-
ordinátor dotačního programu, nyní dí-
ky těmto prostředkům ze 100 % uhra-
dí zřízení hotspotů a začne je provo-
zovat, aby ještě před skončením le-
tošního roku mohli občané začít služ-
bu využívat.
 Projekt v Malesicích v první fázi počí-

tá se zřízením čtyř veřejných přístupových 
bodů. Díky nim bude bezdrátovým internetem 
pokryta budova úřadu městského obvodu v Chotí-
kovské ulici, dále veřejná prostranství na obou Ma-
lesických návsích (kolem zastávek MHD i kolem so-

chy sv. Jana Nepomuc-
kého), mateřská ško-
la a parkoviště před ní 
a tribuna na fotbalovém 
hřišti Sokola.
Příští rok se počítá 

s rozšířením pokrytí wi-
-fi  signálem i na více-
účelové dětské hřiště 
a do budoucna jsou vy-
typovány i další lokali-
ty, kde se shromažďu-
je ve veřejném prosto-
ru více lidí a rozšíření 
signálu tam dává smy-
sl, jako například male-

sické koupaliště, okolí malesických rybníků či ná-
ves v Dolním Vlkýši. V současnosti by ale rozšíření 

internetu i tam bylo pro jejich odlehlost příliš ná-
kladné (je zapotřebí dovybudovat tam optic-

kou síť) a přiznaná dotace ve výši 15.000 
eur by na to určitě nestačila.

A jak bude veřejný free internet fun-
govat? Jednoduše. Postačí se pomo-
cí chytrého mobilu, tabletu nebo note-

booku přihlásit k nezaheslované síti WI-
FI4EU. Připojení nebude mít žádný (te-

dy časový ani datový) limit.
V polovině listopadu byly stvrzené potřebné 

formality a domluveny poslední detaily, aby mohli 
začít technici IT pracovat. O přesném termínu spuš-
tění služby Vás budeme informovat.

DEVITKA
Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 9 - Malesice        číslo 4, listopad 2021

Na veřejných prostranstvích 
bezdrátový internet zdarma

   Milí sousedé,
taky se Vám už dělá zle, kdykoliv slyšíte slovo 

Covid-19? Mně taky. Rád bych v úvodníku letošní po-
slední Devítky konečně psal o něčem jiném, ale nejde 
to. Na konci roku se sluší ohlédnout a bohužel nic 
jiného naše životy a dění ve společnosti v uplynulém 
roce neovlivnilo tolik jako právě tenhle prevít.

Přejme si, aby v novém roce tomu konečně bylo ji-
nak. Míra proočkovanosti se snad i díky aktuálním naří-
zením dostane brzy na úroveň, kdy začneme nad virem 
vítězit a vše se začne vracet do normálních kolejí.

Užijte si svátky dle možností v co největším klidu 
a hlavně ve zdraví.

  Bc. Aleš Tolar, starosta MO Plzeň 9
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U bytovek vzniklo nové parkoviště 

Akce v Malesicích     bjektivem   

Státní svátek jsme oslavili pohybem. Městský obvod Plzeň 9 uspořádal v ICE 
Areně ve středu 17. listopadu na Košutce další volné bruslení. Pouze pro ob-
čany Malesic a Vlkýše byla ledová plocha vyhrazena půl druhé hodiny. Vyu-
žily toho a brusle nazuly desítky lidí od nejmenších po seniory.

Situace s šířením Covid-19 je opět kompli-
kovaná a nic není důležitějšího než testová-
ní a hlavně očkování.  Abychom obě věci ob-
čanům našeho obvodu co nejvíce usnadni-
li, oslovili jsme lékaře MUDr. Romana Svitá-
ka, PhD., který souhlasil s možností prová-
dět očkování / antigenní testování i v Male-
sicích či Dolním Vlkýši buď přímo v domác-
nostech zájemců, nebo v případě většího zá-
jmu organizovat jednorázové očkovací/tes-
tovací akce v budově úřadu našeho měst-
ského obvodu.
Nabídka je určena jak zájemcům, kteří do-

sud očkování nepodstoupili, tak zájemcům 
o posilující třetí dávku. S důvěrou se může-
te se svým požadavkem obracet přímo na 
pana doktora na tel. číslo 737 911 577 a do-
mluvit si čas i místo očkování / testování.
MUDr. Roman Sviták, PhD. je lékařem na 

Anesteziologicko-resuscitační klinice Fa-
kultní nemocnice v Plzni. Zároveň slouží 
u záchranné služby, v době covidové se an-
gažuje v očkování a testování občanů Vejpr-
nic a okolí, kde žije.

Očkování / testování 
občanů našeho obvodu

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

Parkoviště u bytovek v malesické ulici U Potoka 
je dokončeno. Vzniklo zde devět nových parkova-
cích míst (z vegetační dlažby) včetně jednoho pro 
invalidy (ze zámkové dlažby) a nová asfaltová pří-
jezdová komunikace. 
Do investice se pustil náš obvod na přání obyva-

tel bytovek, které trápil nedostatek míst k parko-
vání. Projekt připravila Správa veřejného statku 
Města Plzně a z obvodního rozpočtu byly hraze-

ny stavební práce v objemu za necelých tři čtvrtě 
milionu korun. Práce provedla firma Cetina a Ke-
naur, s.r.o.
Při výstavbě bohužel musel být poražen jeden 

smrk a odstraněn keř, ale byly nahrazeny nově vy-
sazenými stromy - jednou lípou a jednou sakurou. 
Na jaře ještě budou dokončeny úpravy trávníku. 
Děkujeme všem obyvatelům za trpělivost s ome-

zeními během stavby! (alt)

Malesicko-vlkýšská drakiáda 9.10.2021. Další příjemná akcička 
u nás. Sluníčko svítilo, vítr foukal, vládla příjemná atmosféra a dě-
ti i (pra)rodiče se dobře bavili

Státní svátek 28. října po ma-
lesicku - společné dlabání dý-
ní a poté lampionový průvod 
k lesní kapličce, kde děti dosta-
ly sladkou odměnu a došlo i na 
přípitek ke 103.narozeninám re-
publiky. Krásná atmosféra, fajn 
sváteční odpoledne.

Poslední zářijový čtvrtek zavítal 
na pozvání našeho obvodu do 
Malesic známý cestovatel, rybář 
a dobrodruh Jakub Vágner. Svou 
přednáškou Okolo světa zce-
la zaplnil sál Malesického Dvo-
ra, kam si kromě místních našla 
cestu i řada návštěvníků odji-
nud. Místní občané byli zvýhod-
něni poloviční výší vstupného. 

Na malesické poště v budově ÚMO v Chotíkovské 
ulici začala od 1. listopadu fungovat tzv. Balíkovna 
pro vyzvedávání i odesílání balíkových zásilek. Co 
přesně tato služba České pošty zákazníkům přiná-
ší se dozvíte na www.balikovna.cz. 
Ještě v letošním roce by měl být v Malesicích in-

stalován rovněž Z-Box, což je zařízení pro samo-
obslužný výdej i podání zásilek společnosti Zá-
silkovna. Městský obvod fi rmě pronajal na pět let 
malý pozemek na Malesické návsi poblíž zastáv-
ky MHD, kde bude box s non-stop provozem in-
stalován. O přesném termínu spuštění služby Vás 
budeme informovat.  
Dodejme, že v Malesicích funguje již delší dobu 

tzv. Parcelshop pro výdej a podání zásilek přes PPL 
v prodejně Potraviny Čech. (alt)

Nové možnosti pro 
zasílání/vyzvedávání balíků

Kdyby se Vám zdálo, že malesičtí a vlkýšští senioři tráví 
surfováním po internetu a sociálních sítích na chytrých te-
lefonech, tabletech a počítačích čím dál více času, nemu-
sí to být náhoda, ale výsledek semináře, který pro ně při-
pravil náš Městský obvod Plzeň 9 ve spolupráci se spol-
kem Moudrá sovička a nadací Vodafone. Komu ta příležitost 
unikla, nezoufejte, co nevidět akci zopakujeme.

Další, letos již v pořadí druhé Slavnostní vítání občánků se uskutečnilo ve 
čtvrtek 18.11.2021 v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Plzeň 
9 - Malesice. Přivítali jsme mezi nás tři chlapce a stejný počet holčiček. 
Rodičům byla předána malá pozornost. Přejeme všem zdraví, aby jim děti 
dělaly radost a pro nás budiž úkolem, aby noví Vlkýšáci/Malesičáci mohli 
být vždy hrdí na to, odkud pocházejí. Celkem se k dnešnímu dni v našem 
obvodu v letošním roce narodilo 11 dětí.
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Sdělení MO Plzeň 9 k pěstírně 
konopí v Malesicích

Na dvoře úřadu městského obvodu jsme se pustili do rekonstrukce střechy skla-
du a garáže, kde parkuje komunální technika. Starou azbestovou krytinu nahra-
dila nová plechová a protože se ukázalo, že hodně chatrný byl i původní krov, vy-
měněny byly i veškeré latě a trámy.

Rekonstrukce garáže 

ÚMO Plzeň 9 obsazuje uvolněnou pozici referenta/-ky svého Sociálního odbo-
ru a evidence obyvatel. Rámcová pracovní náplň: výkon agendy sociálního odbo-
ru, evidence obyvatel, vymáhání pohledávek práce v programu Agendio, Registru 
obyvatel (ROB3), Czech Point, E-spis, zajišťování činnost podatelny, evidence pře-
stupků, organizačně-technické zabezpečení voleb a referend, další agenda v rám-
ci samosprávy případně státní správy. Více informací u tajemníka ÚMO p.Hejtmán-
ka na tel. 378 036 882.

Zhruba v polovině října se ke mně dostaly po-
znatky od občanů, že přímo uprostřed naší ob-
ce je skryta nelegální velkopěstírna marihuany 
a mělo by se s tím „něco dělat“. Jak tyto zprávy 
vznikly, je nasnadě. Poblíž zemědělského are-
álu na Malesické návsi začal být čas-
to cítit charakteristický odér „trávy“, 
z něhož lze usuzovat, že ji někdo po-
blíž pěstuje v míře nemalé.
Podal jsem proto v dané věci podnět 

Policii ČR i dalším orgánům a ověřil 
jsem skutečnost u majitele i nájemce 
zemědělského areálu. Rád bych Vás 
informoval o tom, jak se v daném pří-
padě věci mají – v zemědělském areálu zača-
la skutečně před nedávnem fungovat pěstírna 
konopí, ale dle zjištěných skutečností a před-
ložených dokladů se nejedná o výrobnu drog, 
tedy o žádnou nezákonnou činnost. 
Část zemědělského areálu si od jeho majite-

le pronajala společnost Canna b2b (www.ca-
nalogy.cz) zabývající se využitím konopí pro 
léčebné účely. Zástupce fi rmy, následně i Po-
licie ČR a Celní správa mi potvrdili, že konopí 
na zmíněné adrese je pěstováno jako legální 

činnost, jedná se totiž o tzv. technické kono-
pí, které v sobě nemá a nemůže mít obsaže-
ny psychotropní látky v takové míře, aby by 
bylo možné zneužít je pro výrobu drogy. Vý-
še zmíněné je v pěstírně ověřováno pravidel-

ným dohledem zmíněných orgá-
nů a odebíráním a kontrolováním 
vzorků pěstovaných rostlin. 
Nicméně i při deklarovaném pro-

kázání legálnosti výroby jsem při 
jednání s provozovatelem fi rmy 
upozornil na skutečnost, že pova-
žuji za problém šířící se zápach 
“trávy“ především kvůli okolní zá-

stavbě rodinných domů a hlavně blízkosti ma-
teřské školy. Zástupce fi rmy Canna b2b při-
slíbil, že v dohledné době nechá v prostorách 
pěstírny instalovat speciální fi ltry, které šíření 
odéru do okolí mají zamezit tak, aby zde žijící 
občany a hlavně děti ve školce přestal obtě-
žovat. Dodržení uvedeného příslibu bylo ově-
řeno odborem výstavby ÚMO Plzeň 9, stejně 
tak poběží dohled úřadu a určitě i dalších or-
gánů na činnost uvedené společnosti i nadále.
 Bc. Aleš Tolar, starosta MO Plzeň 9

Pracovní příležitost na ÚMO 

Zastupitelstvo MO
Poslední letošní jednání zastupitelstva MO Plzeň 9 se bude konat v pondělí 

29.11.2021 od 18.00 hodin. Na programu schůze je mimo jiné schválení roz-
počtu na příští rok. 
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Milostivé léto – příležitost 
osvobodit se od dluhů
Milostivé léto je jednorázová možnost pro dlužníky, jak mohou snadněji splatit 

své dluhy vůči státu a dalším veřejnoprávním subjektům. Jedná se o bezprece-
dentní odpuštění poplatků, které v takovém rozsahu ještě neproběhlo. Akce je 
zaměřena převážně na osoby, kterým během exekučního řízení nekontrolovatel-
ně narostl dluh. Z důvodu nepřiměřených úroků se mnohým původní vymáhaná 
částka zněkolikanásobila.
Co akce znamená?
Pokud dlužník v období od 28.10.2021 do 28.1.2022 uhradí svůj původní dluh 

(jistinu) plus poplatek 908 Kč, budou mu odpuštěny všechny úroky a penále, kte-
ré se během exekučního řízení nashromáždily. To mohou v některých případech 
být i desítky tisíc korun. Pro dlužníky se tak jedná o naprosto jedinečnou a uni-
kátní možnost ukončit dlouhotrvající exekuce, kde jsou často náklady vzniklé až 
během řízení mnohem vyšší než původní dluh. 
Podmínky pro uplatnění:
• Oprávněným (ten komu dlužíte) musí být veřejnoprávní subjekt (stát, obec,
       dopr. podniky, zdrav. pojišťovny, nemocnice, ČEZ, technické služby apod.)
• Exekuce je vedena soudním exekutorem (neplatí na daňové a správní exekuce)
• Dlužník nesmí být v insolvenci
Více informací lze najít na https://nedluzimstatu.cz/ nebo https://www.jakprezi-

tdluhy.cz/
K Milostivému létu se začínají přidávat také některé soukromé společnosti. 

Připojení se k této akci zatím oznámil Home Credit a Air Bank. U těchto spo-
lečností je třeba, aby dlužník nejdříve kontaktoval společnost a domluvil se na 
podmínkách splacení a možnosti odpuštění zbytku dluhu, protože jejich pravi-
dla se mohou lišit. 
V Plzni se lze se žádostí o pomoc obrátit na organizace: Člověk v tísni o.p.s. Pl-

zeň; Poradna pro občany v nesnázích – Diakonie ČCE, středisko Západní Če-
chy; Poradna při fi nanční tísni o.p.s. Plzeň; nebo sociální odbory městských ob-
vodů. Kontakt na sociální odbor ÚMO Plzeň 9 je: 378036883 nebo 602136593.
 Bc. Renata Beránková, sociální odbor MO Plzeň 9

Sobota 27.11. 17.00 – slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Malesické ná-
vsi – pěvecké vystoupení dětí ze ZŠ Chotíkov a ohňová show VELETOČ.

Úterý 30.11., 17.30 – adventní vyrábění v salonku Malesického Dvora, info co bu-
de k dispozici a co si donést vlastní na tel. 605221606 (pí Michálková).

Sobota 4.12. 17.00 – Krampus show na víceúčelovém hřišti, vstupné 200 Kč, 
pro místní 100 Kč, děti do 120 cm zdarma. Předprodej na poště v Malesicích. Od 
15.00 h. mikulášská nadílka pro nejmenší děti (vstup pro ně i rodiče ZDARMA) – 
každé dítě z našeho obvodu do věku 7 let včetně dostane od Mikuláše a hodné-
ho čertíka balíček od ÚMO – je na zvážení rodičů, zda pak setrvají s dětmi i na 
večerní část s pekelnějšími čerty vhodnější spíš pro starší děti.

Sobota 11.12., 15.30 – adventní zpívání u kapličky p. Marie Pomocné v Kyjov-
ském lese se sborem Nová česká píseň.

Sobota 18.12., 18.00 – vanoční koncert známé muzikálové zpěvačky Magdy Ma-
lé v kostele sv. Jiří v Malesicích (vstup zdarma).

Pátek 24.12., 16.30 – společné zpívání koled na Malesické návsi u sochy sv. Ja-
na Nepomuckého

Sobota 1.1. 13.00 – Novoroční procházka z Malesic do Vlkýše a zpět

Konání, či případné zrušení akcí je závislé 
na aktuálním vývoji šíření covidu a vládních opatřeních

POZVÁNKY PRO OBČANY MALESIC A DOLNÍHO VLKÝŠE

Tři nové kontrolní měřiče rychlosti vozidel zakoupil náš městský obvod a v uply-
nulých dnech je nechal instalovat na příjezdové komunikace od Radčic, od Města 
Touškova a k mateřské školce. Původní přes deset let staré radary už dosluhovaly 
a hned dva naráz utrpěly neopravitelnou škodu při jedné z letošních letních bou-
řek. Nové radary jsou bezdrátově nastavitelné a umí i vyhodnocovat a poskytovat 
údaje o počtu a rychlosti zaznamenaných aut. Radar u školky bude mít i dětský 
motiv jako zvýraznění pohybu dětí na vozovce. Pořízení radarů stálo 200 000 Kč. 
Dodala je fi rma Omexom.

Nové rady pro vyšší bezpečnost provozu

inzerce

Na Malesickou náves již byl usazen 
letošní vánoční strom. Smrk získal náš 
obvod od soukromých majitelů - man-
želů Frankových, jimž strom pro svou 
velikost na zahradě těsně u domu již 
bohužel překážel a musel být poražen.
Podříznutí, nakládka jeřábem, trans-

port i usazení na návsi netrvalo dé-
le než půl druhé hodiny. V uplynulých 
dnech již  pracovníci divize osvět-
lení PMDP strom ozdobili a instalo-
vali vánoční výzdobu do ulic Male-
sic a Vlkýše a v sobotu 27. listopadu 
v 17.00 se uskuteční slavnostní roz-
svícení stromu. 
Ještě jednou děkujeme manželům 

Frankovým za darování stromu i po-
moc při jeho transportu. Věříme, že 
všem místním i návštěvníkům Male-
sic se náš letošní vánoční krasavec 
na návsi bude líbit. 

Vánoční strom na malesické návsi 

Rybníček ve Vlkýši má novou hráz

Městský obvod zajistil materiál a práci provedli během dvou uplynulých 
sobot nezištně jako „Akci Z“ místní chlapi, místní dámy je zásobily kávou 
a bábovkou, a to pak šla práce od ruky. Moc velké díky všem!

Jaký byl fotbalový podzim Sokola Malesice
Polovinu sezóny máme za sebou a její zhodnocení bych rád rozdělil do dvou 

částí: 
1) Třetí místo v tabulce krajské soutěže je ukazatelem, že fotbal se v Malesicích 

hraje kvalitní. Hrajeme kombinačně, po zemi a snažíme se stále herní systém 
zlepšovat. Mám velkou radost z toho, že se zvedla i celková návštěvnost zápa-
sů a místní lidé se nás snaží více podporovat, fandit a to samozřejmě potěší. 
2) Radost mohla být vyšší, troufnu si říct, že jsme mohli s přehledem slavit půl-

mistra, ale občas nás potrestá nevyhranost některých hráčů a to nás pak stojí 
body. Navíc jsme mistři v odevzdávání bodů soupeřům ze dna tabulky, což mu-
síme do jarní části eliminovat.
Všeobecně jsem na ten náš malesický fotbal hrdý. Za poslední dva roky při-

šla velká řada nových hráčů, kteří perfektně zapadli do naší úžasné party a to 
je velmi důležité. Dále chci vyzdvihnout pana Macha a pana Hoblíka, kteří se 
starají o hřiště a celé naše zázemí tak, jako jsem za celou svoji fotbalovou éru 
nezažil a patří jim tak obrovský dik, stejně tak zápasového DJeje a komentá-
tora Aleše Tolara. Určitě stojí za zmínku intenzivní spolupráce s naším Bé tý-
mem, o který se skvěle stará Filip Kerner. Navíc mu musím poblahopřát k prv-
nímu místu v tabulce. Na závěr bych rád poprosil i ostatní spoluobčany, kte-
ří se ještě na naše borce nebyli podívat, ať si některou neděli udělají čas a při-
jdou zafandit, dát si pivko a klobásu. Určitě budeme moc rádi. Přál bych si, aby 
se z nedělní návštěvy fotbalu stala v naší krásné vesnici taková tradice, jako to 
bylo, když jsem byl malý a všichni dospěláci šli na fotbal poklábosit se souse-
dy a trochu si i zaķřičet.
Děkuji a v březnu 2022 se na vás všechny budu těšit na hřišti.
 Ondřej Pondělík, Sokol Malesice

Z historie...
V dnešním histor ickém 

okénku se podíváme do mi-
nulosti Dolního Vlkýše. Na 
přesně nedatovaném archiv-
ním snímku zřejmě z doby 
těsně před 2. sv. válkou jsou 
dnes již většinou neexistu-
jící stavení na Vlkýšské ná-
vsi. V té době měl Vlkýš 132 
obyvatel v bezmála 40 obyd-
lených staveních. Po válce a odsunu Němců počet obyvatel osady výrazně kle-
sl a později se dokonce přiblížil nule. Po revoluci se ale Vlkýš začal opět oživovat 
a dnes je zde již přes 160 trvale hlášených občanů.

Voleb do poslanecké sněmovny se 8. a 9. října 2021 v malesickém volebním okrs-
ku zúčastnilo 486 z celkem 684 zapsaných voličů – volební účast dosáhla 71 %.
Volby v našem okrsku vyhrála koalice SPOLU (36,6 %) před ANO 2011 (22,9 %), 

koalicí Piráti a Starostové (16,3 %), SPD (9,7 %), ČSSD a KSČM (obě strany 
shodně 2,2 %), Volný blokem (1,7 %), Stranou zelených a Přísahou (obě stra-
ny 1 %). Zbylá uskupení získala v Malesicích méně než jedno procento hlasů. 

Výsledky voleb v Malesicích

Spadané listí je pro podzimní zahradu důležité  

Lepší, než ho pálit nebo odvá-
žet kvapem ze zahrady pryč na 
skládku je shrabat jej na hromád-
ku, třeba ke kmeni stromu nebo 
pod keř, a nechat ho tam do jara 
ležet ladem.  

Ptáci si v něm najdou dobroty, jako spadlé ovoce, nebo larvy a brouky.  
V kupě listí může ale najít útočiště třeba i ježek, který tak díky vám pře-
čká zimu.  V sezóně vám na oplátku pomůže odstranit slimáky.  (mzcr.cz)
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Sdělení MO Plzeň 9 k pěstírně 
konopí v Malesicích

Na dvoře úřadu městského obvodu jsme se pustili do rekonstrukce střechy skla-
du a garáže, kde parkuje komunální technika. Starou azbestovou krytinu nahra-
dila nová plechová a protože se ukázalo, že hodně chatrný byl i původní krov, vy-
měněny byly i veškeré latě a trámy.

Rekonstrukce garáže 

ÚMO Plzeň 9 obsazuje uvolněnou pozici referenta/-ky svého Sociálního odbo-
ru a evidence obyvatel. Rámcová pracovní náplň: výkon agendy sociálního odbo-
ru, evidence obyvatel, vymáhání pohledávek práce v programu Agendio, Registru 
obyvatel (ROB3), Czech Point, E-spis, zajišťování činnost podatelny, evidence pře-
stupků, organizačně-technické zabezpečení voleb a referend, další agenda v rám-
ci samosprávy případně státní správy. Více informací u tajemníka ÚMO p.Hejtmán-
ka na tel. 378 036 882.

Zhruba v polovině října se ke mně dostaly po-
znatky od občanů, že přímo uprostřed naší ob-
ce je skryta nelegální velkopěstírna marihuany 
a mělo by se s tím „něco dělat“. Jak tyto zprávy 
vznikly, je nasnadě. Poblíž zemědělského are-
álu na Malesické návsi začal být čas-
to cítit charakteristický odér „trávy“, 
z něhož lze usuzovat, že ji někdo po-
blíž pěstuje v míře nemalé.
Podal jsem proto v dané věci podnět 

Policii ČR i dalším orgánům a ověřil 
jsem skutečnost u majitele i nájemce 
zemědělského areálu. Rád bych Vás 
informoval o tom, jak se v daném pří-
padě věci mají – v zemědělském areálu zača-
la skutečně před nedávnem fungovat pěstírna 
konopí, ale dle zjištěných skutečností a před-
ložených dokladů se nejedná o výrobnu drog, 
tedy o žádnou nezákonnou činnost. 
Část zemědělského areálu si od jeho majite-

le pronajala společnost Canna b2b (www.ca-
nalogy.cz) zabývající se využitím konopí pro 
léčebné účely. Zástupce fi rmy, následně i Po-
licie ČR a Celní správa mi potvrdili, že konopí 
na zmíněné adrese je pěstováno jako legální 

činnost, jedná se totiž o tzv. technické kono-
pí, které v sobě nemá a nemůže mít obsaže-
ny psychotropní látky v takové míře, aby by 
bylo možné zneužít je pro výrobu drogy. Vý-
še zmíněné je v pěstírně ověřováno pravidel-

ným dohledem zmíněných orgá-
nů a odebíráním a kontrolováním 
vzorků pěstovaných rostlin. 
Nicméně i při deklarovaném pro-

kázání legálnosti výroby jsem při 
jednání s provozovatelem fi rmy 
upozornil na skutečnost, že pova-
žuji za problém šířící se zápach 
“trávy“ především kvůli okolní zá-

stavbě rodinných domů a hlavně blízkosti ma-
teřské školy. Zástupce fi rmy Canna b2b při-
slíbil, že v dohledné době nechá v prostorách 
pěstírny instalovat speciální fi ltry, které šíření 
odéru do okolí mají zamezit tak, aby zde žijící 
občany a hlavně děti ve školce přestal obtě-
žovat. Dodržení uvedeného příslibu bylo ově-
řeno odborem výstavby ÚMO Plzeň 9, stejně 
tak poběží dohled úřadu a určitě i dalších or-
gánů na činnost uvedené společnosti i nadále.
 Bc. Aleš Tolar, starosta MO Plzeň 9

Pracovní příležitost na ÚMO 

Zastupitelstvo MO
Poslední letošní jednání zastupitelstva MO Plzeň 9 se bude konat v pondělí 

29.11.2021 od 18.00 hodin. Na programu schůze je mimo jiné schválení roz-
počtu na příští rok. 
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Milostivé léto – příležitost 
osvobodit se od dluhů
Milostivé léto je jednorázová možnost pro dlužníky, jak mohou snadněji splatit 

své dluhy vůči státu a dalším veřejnoprávním subjektům. Jedná se o bezprece-
dentní odpuštění poplatků, které v takovém rozsahu ještě neproběhlo. Akce je 
zaměřena převážně na osoby, kterým během exekučního řízení nekontrolovatel-
ně narostl dluh. Z důvodu nepřiměřených úroků se mnohým původní vymáhaná 
částka zněkolikanásobila.
Co akce znamená?
Pokud dlužník v období od 28.10.2021 do 28.1.2022 uhradí svůj původní dluh 

(jistinu) plus poplatek 908 Kč, budou mu odpuštěny všechny úroky a penále, kte-
ré se během exekučního řízení nashromáždily. To mohou v některých případech 
být i desítky tisíc korun. Pro dlužníky se tak jedná o naprosto jedinečnou a uni-
kátní možnost ukončit dlouhotrvající exekuce, kde jsou často náklady vzniklé až 
během řízení mnohem vyšší než původní dluh. 
Podmínky pro uplatnění:
• Oprávněným (ten komu dlužíte) musí být veřejnoprávní subjekt (stát, obec,
       dopr. podniky, zdrav. pojišťovny, nemocnice, ČEZ, technické služby apod.)
• Exekuce je vedena soudním exekutorem (neplatí na daňové a správní exekuce)
• Dlužník nesmí být v insolvenci
Více informací lze najít na https://nedluzimstatu.cz/ nebo https://www.jakprezi-

tdluhy.cz/
K Milostivému létu se začínají přidávat také některé soukromé společnosti. 

Připojení se k této akci zatím oznámil Home Credit a Air Bank. U těchto spo-
lečností je třeba, aby dlužník nejdříve kontaktoval společnost a domluvil se na 
podmínkách splacení a možnosti odpuštění zbytku dluhu, protože jejich pravi-
dla se mohou lišit. 
V Plzni se lze se žádostí o pomoc obrátit na organizace: Člověk v tísni o.p.s. Pl-

zeň; Poradna pro občany v nesnázích – Diakonie ČCE, středisko Západní Če-
chy; Poradna při fi nanční tísni o.p.s. Plzeň; nebo sociální odbory městských ob-
vodů. Kontakt na sociální odbor ÚMO Plzeň 9 je: 378036883 nebo 602136593.
 Bc. Renata Beránková, sociální odbor MO Plzeň 9

Sobota 27.11. 17.00 – slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Malesické ná-
vsi – pěvecké vystoupení dětí ze ZŠ Chotíkov a ohňová show VELETOČ.

Úterý 30.11., 17.30 – adventní vyrábění v salonku Malesického Dvora, info co bu-
de k dispozici a co si donést vlastní na tel. 605221606 (pí Michálková).

Sobota 4.12. 17.00 – Krampus show na víceúčelovém hřišti, vstupné 200 Kč, 
pro místní 100 Kč, děti do 120 cm zdarma. Předprodej na poště v Malesicích. Od 
15.00 h. mikulášská nadílka pro nejmenší děti (vstup pro ně i rodiče ZDARMA) – 
každé dítě z našeho obvodu do věku 7 let včetně dostane od Mikuláše a hodné-
ho čertíka balíček od ÚMO – je na zvážení rodičů, zda pak setrvají s dětmi i na 
večerní část s pekelnějšími čerty vhodnější spíš pro starší děti.

Sobota 11.12., 15.30 – adventní zpívání u kapličky p. Marie Pomocné v Kyjov-
ském lese se sborem Nová česká píseň.

Sobota 18.12., 18.00 – vanoční koncert známé muzikálové zpěvačky Magdy Ma-
lé v kostele sv. Jiří v Malesicích (vstup zdarma).

Pátek 24.12., 16.30 – společné zpívání koled na Malesické návsi u sochy sv. Ja-
na Nepomuckého

Sobota 1.1. 13.00 – Novoroční procházka z Malesic do Vlkýše a zpět

Konání, či případné zrušení akcí je závislé 
na aktuálním vývoji šíření covidu a vládních opatřeních

POZVÁNKY PRO OBČANY MALESIC A DOLNÍHO VLKÝŠE

Tři nové kontrolní měřiče rychlosti vozidel zakoupil náš městský obvod a v uply-
nulých dnech je nechal instalovat na příjezdové komunikace od Radčic, od Města 
Touškova a k mateřské školce. Původní přes deset let staré radary už dosluhovaly 
a hned dva naráz utrpěly neopravitelnou škodu při jedné z letošních letních bou-
řek. Nové radary jsou bezdrátově nastavitelné a umí i vyhodnocovat a poskytovat 
údaje o počtu a rychlosti zaznamenaných aut. Radar u školky bude mít i dětský 
motiv jako zvýraznění pohybu dětí na vozovce. Pořízení radarů stálo 200 000 Kč. 
Dodala je fi rma Omexom.

Nové rady pro vyšší bezpečnost provozu

inzerce

Na Malesickou náves již byl usazen 
letošní vánoční strom. Smrk získal náš 
obvod od soukromých majitelů - man-
želů Frankových, jimž strom pro svou 
velikost na zahradě těsně u domu již 
bohužel překážel a musel být poražen.
Podříznutí, nakládka jeřábem, trans-

port i usazení na návsi netrvalo dé-
le než půl druhé hodiny. V uplynulých 
dnech již  pracovníci divize osvět-
lení PMDP strom ozdobili a instalo-
vali vánoční výzdobu do ulic Male-
sic a Vlkýše a v sobotu 27. listopadu 
v 17.00 se uskuteční slavnostní roz-
svícení stromu. 
Ještě jednou děkujeme manželům 

Frankovým za darování stromu i po-
moc při jeho transportu. Věříme, že 
všem místním i návštěvníkům Male-
sic se náš letošní vánoční krasavec 
na návsi bude líbit. 

Vánoční strom na malesické návsi 
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body. Navíc jsme mistři v odevzdávání bodů soupeřům ze dna tabulky, což mu-
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Lepší, než ho pálit nebo odvá-
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ku, třeba ke kmeni stromu nebo 
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 Stane se tak díky dotaci z evropského programu 
WIFI4EU, kterou se našemu obvodu podařilo zís-
kat. Městská organizace Správa informačních 
technologií, která pro nás funguje jako ko-
ordinátor dotačního programu, nyní dí-
ky těmto prostředkům ze 100 % uhra-
dí zřízení hotspotů a začne je provo-
zovat, aby ještě před skončením le-
tošního roku mohli občané začít služ-
bu využívat.
 Projekt v Malesicích v první fázi počí-

tá se zřízením čtyř veřejných přístupových 
bodů. Díky nim bude bezdrátovým internetem 
pokryta budova úřadu městského obvodu v Chotí-
kovské ulici, dále veřejná prostranství na obou Ma-
lesických návsích (kolem zastávek MHD i kolem so-

chy sv. Jana Nepomuc-
kého), mateřská ško-
la a parkoviště před ní 
a tribuna na fotbalovém 
hřišti Sokola.
Příští rok se počítá 

s rozšířením pokrytí wi-
-fi  signálem i na více-
účelové dětské hřiště 
a do budoucna jsou vy-
typovány i další lokali-
ty, kde se shromažďu-
je ve veřejném prosto-
ru více lidí a rozšíření 
signálu tam dává smy-
sl, jako například male-

sické koupaliště, okolí malesických rybníků či ná-
ves v Dolním Vlkýši. V současnosti by ale rozšíření 

internetu i tam bylo pro jejich odlehlost příliš ná-
kladné (je zapotřebí dovybudovat tam optic-

kou síť) a přiznaná dotace ve výši 15.000 
eur by na to určitě nestačila.

A jak bude veřejný free internet fun-
govat? Jednoduše. Postačí se pomo-
cí chytrého mobilu, tabletu nebo note-

booku přihlásit k nezaheslované síti WI-
FI4EU. Připojení nebude mít žádný (te-

dy časový ani datový) limit.
V polovině listopadu byly stvrzené potřebné 

formality a domluveny poslední detaily, aby mohli 
začít technici IT pracovat. O přesném termínu spuš-
tění služby Vás budeme informovat.

DEVITKA
Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 9 - Malesice        číslo 4, listopad 2021

Na veřejných prostranstvích 
bezdrátový internet zdarma

   Milí sousedé,
taky se Vám už dělá zle, kdykoliv slyšíte slovo 

Covid-19? Mně taky. Rád bych v úvodníku letošní po-
slední Devítky konečně psal o něčem jiném, ale nejde 
to. Na konci roku se sluší ohlédnout a bohužel nic 
jiného naše životy a dění ve společnosti v uplynulém 
roce neovlivnilo tolik jako právě tenhle prevít.

Přejme si, aby v novém roce tomu konečně bylo ji-
nak. Míra proočkovanosti se snad i díky aktuálním naří-
zením dostane brzy na úroveň, kdy začneme nad virem 
vítězit a vše se začne vracet do normálních kolejí.

Užijte si svátky dle možností v co největším klidu 
a hlavně ve zdraví.

  Bc. Aleš Tolar, starosta MO Plzeň 9
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U bytovek vzniklo nové parkoviště 

Akce v Malesicích     bjektivem   

Státní svátek jsme oslavili pohybem. Městský obvod Plzeň 9 uspořádal v ICE 
Areně ve středu 17. listopadu na Košutce další volné bruslení. Pouze pro ob-
čany Malesic a Vlkýše byla ledová plocha vyhrazena půl druhé hodiny. Vyu-
žily toho a brusle nazuly desítky lidí od nejmenších po seniory.

Situace s šířením Covid-19 je opět kompli-
kovaná a nic není důležitějšího než testová-
ní a hlavně očkování.  Abychom obě věci ob-
čanům našeho obvodu co nejvíce usnadni-
li, oslovili jsme lékaře MUDr. Romana Svitá-
ka, PhD., který souhlasil s možností prová-
dět očkování / antigenní testování i v Male-
sicích či Dolním Vlkýši buď přímo v domác-
nostech zájemců, nebo v případě většího zá-
jmu organizovat jednorázové očkovací/tes-
tovací akce v budově úřadu našeho měst-
ského obvodu.
Nabídka je určena jak zájemcům, kteří do-

sud očkování nepodstoupili, tak zájemcům 
o posilující třetí dávku. S důvěrou se může-
te se svým požadavkem obracet přímo na 
pana doktora na tel. číslo 737 911 577 a do-
mluvit si čas i místo očkování / testování.
MUDr. Roman Sviták, PhD. je lékařem na 

Anesteziologicko-resuscitační klinice Fa-
kultní nemocnice v Plzni. Zároveň slouží 
u záchranné služby, v době covidové se an-
gažuje v očkování a testování občanů Vejpr-
nic a okolí, kde žije.

Očkování / testování 
občanů našeho obvodu

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

Parkoviště u bytovek v malesické ulici U Potoka 
je dokončeno. Vzniklo zde devět nových parkova-
cích míst (z vegetační dlažby) včetně jednoho pro 
invalidy (ze zámkové dlažby) a nová asfaltová pří-
jezdová komunikace. 
Do investice se pustil náš obvod na přání obyva-

tel bytovek, které trápil nedostatek míst k parko-
vání. Projekt připravila Správa veřejného statku 
Města Plzně a z obvodního rozpočtu byly hraze-

ny stavební práce v objemu za necelých tři čtvrtě 
milionu korun. Práce provedla firma Cetina a Ke-
naur, s.r.o.
Při výstavbě bohužel musel být poražen jeden 

smrk a odstraněn keř, ale byly nahrazeny nově vy-
sazenými stromy - jednou lípou a jednou sakurou. 
Na jaře ještě budou dokončeny úpravy trávníku. 
Děkujeme všem obyvatelům za trpělivost s ome-

zeními během stavby! (alt)

Malesicko-vlkýšská drakiáda 9.10.2021. Další příjemná akcička 
u nás. Sluníčko svítilo, vítr foukal, vládla příjemná atmosféra a dě-
ti i (pra)rodiče se dobře bavili

Státní svátek 28. října po ma-
lesicku - společné dlabání dý-
ní a poté lampionový průvod 
k lesní kapličce, kde děti dosta-
ly sladkou odměnu a došlo i na 
přípitek ke 103.narozeninám re-
publiky. Krásná atmosféra, fajn 
sváteční odpoledne.

Poslední zářijový čtvrtek zavítal 
na pozvání našeho obvodu do 
Malesic známý cestovatel, rybář 
a dobrodruh Jakub Vágner. Svou 
přednáškou Okolo světa zce-
la zaplnil sál Malesického Dvo-
ra, kam si kromě místních našla 
cestu i řada návštěvníků odji-
nud. Místní občané byli zvýhod-
něni poloviční výší vstupného. 

Na malesické poště v budově ÚMO v Chotíkovské 
ulici začala od 1. listopadu fungovat tzv. Balíkovna 
pro vyzvedávání i odesílání balíkových zásilek. Co 
přesně tato služba České pošty zákazníkům přiná-
ší se dozvíte na www.balikovna.cz. 
Ještě v letošním roce by měl být v Malesicích in-

stalován rovněž Z-Box, což je zařízení pro samo-
obslužný výdej i podání zásilek společnosti Zá-
silkovna. Městský obvod fi rmě pronajal na pět let 
malý pozemek na Malesické návsi poblíž zastáv-
ky MHD, kde bude box s non-stop provozem in-
stalován. O přesném termínu spuštění služby Vás 
budeme informovat.  
Dodejme, že v Malesicích funguje již delší dobu 

tzv. Parcelshop pro výdej a podání zásilek přes PPL 
v prodejně Potraviny Čech. (alt)

Nové možnosti pro 
zasílání/vyzvedávání balíků

Kdyby se Vám zdálo, že malesičtí a vlkýšští senioři tráví 
surfováním po internetu a sociálních sítích na chytrých te-
lefonech, tabletech a počítačích čím dál více času, nemu-
sí to být náhoda, ale výsledek semináře, který pro ně při-
pravil náš Městský obvod Plzeň 9 ve spolupráci se spol-
kem Moudrá sovička a nadací Vodafone. Komu ta příležitost 
unikla, nezoufejte, co nevidět akci zopakujeme.

Další, letos již v pořadí druhé Slavnostní vítání občánků se uskutečnilo ve 
čtvrtek 18.11.2021 v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Plzeň 
9 - Malesice. Přivítali jsme mezi nás tři chlapce a stejný počet holčiček. 
Rodičům byla předána malá pozornost. Přejeme všem zdraví, aby jim děti 
dělaly radost a pro nás budiž úkolem, aby noví Vlkýšáci/Malesičáci mohli 
být vždy hrdí na to, odkud pocházejí. Celkem se k dnešnímu dni v našem 
obvodu v letošním roce narodilo 11 dětí.


