
 Tři významnější stavební akce budou letos rea-
lizovány v našem městském obvodu. 

Nový povrch Nad Zámkem a v Kyjovské ulici
V ulicích Nad Zámkem, Kyjovské a v jejich kolmém 

propojení se v uplynulých letech každoročně potý-
káme s poničením nestabilního povrchu vozovky, 
který nikdy nebyl proveden jako fi nální, ale jen jako 
provizorní řešení. Po dohodě se Správou veřejného 
statku proto byla vyprojektována a na letošní rok na-
plánována zásadnější obnova povrchu komunikace. 
Akce počítá s realizací povrchu v polovině uličního 
profi lu z vegetační betonové dlažby a ve zbylé čás-
ti rovných úseků a v zatáčkách bude položen asfal-
tový koberec. Vyasfaltovány budou i vjezdy a vstupy 
ke všem domům v obou ulicích. Tento způsob rekon-
strukce volí SVS s ohledem na výši nákladů a mož-
nost provést takovou úpravu i bez nutnosti prodraže-
ní sváděním povrchových vod do dešťové kanalizace. 
Součástí projektu je také vydláždění stání pro kon-

tejnery na separovaný odpad a jeho zastřešení dře-
věným „altánem“. Práce bude spolufi nancovat SVS 
Města Plzně spolu s naším městským obvodem, je-
hož zastupitelstvo schválilo podíl ve výši 50 % do 
max. výše 2 mil. Kč. Zakázku ve výběrovém říze-
ní získala stavební fi rma Silba. Dokončení prací je 
smlouvou zaručeno nejpozději 4. června.

Podél řeky Mže po zpevněné cestě 
Mnozí z Vás jste si v uplynulé době právem stěžo-

vali na neschůdnost oblíbené výletní cesty podél ře-
ky Mže z Malesic do Křimic, která se hlavně za deš-
tivého počasí měnila v bahniště. SVS zde vyprojek-
tovala novou tři metry širokou cestu z asfaltového 
betonu umožňující smíšený provoz pěších, cyklistů 
i zemědělské techniky a správců povodí. Na stav-
bu za cca osm milionů korun se podařilo získat vý-
znamnou dotaci z evropského programu ITI. V sou-
časnosti je zadáno výběrové řízení na zhotovitele 
a v druhé polovině letošního roku by měla být ces-
ta vybudována.

Nebezpečná zatáčka dozná změn
Před několika lety byl zrealizován dlouho plánova-

ný chodník v Chotíkovské ulici, bohužel stavba mě-
la za následek nepříjemné zúžení vozovky v zatáč-
ce na konci Malesic před křižovatkou ke hřbitovu. 
Při míjení vozidel zde začalo docházet k častým 
kolizím a jedna z nich skončila i pádem náklaďáku 
ze silnice. Na nebezpečnou situaci městský obvod 
opakovaně poukazoval. Správa a údržba silnic PK 
vyprojektovala a v letošním roce se chystá zreali-
zovat úpravu daného místa. Akce si vyžádá zhru-
ba dvouměsíční dopravní omezení a kyvadlově jed-
nosměrný provoz.  

DEVITKA
Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 9 - Malesice          číslo 1, březen 2022

Letošní stavební akce: v našem obvodu
   Milí sousedé,
ze všech stran se na nás valí špatné zprávy. Když 

to není covid, je to infl ace nebo dokonce válka na 
Ukrajině. Jsem moc rád, že aspoň v našem čtvrt-
letníku můžeme přinášet zprávy hlavně pozitivní.

Třeba v dnešním vydání o brzkém zahájení 
stavby nové stezky pro pěší i cyklisty podél řeky, 
o chystané rekonstrukci dvou malesických ulic, 
o nové lince MHD nebo o dvojnásobném navýšení 
příspěvku lidem na vývoz splašků a o blížících se 
společenských akcích a zájezdech.

Dobré zprávy znamenají úsměv :-) a toho není 
nikdy dost. 

Krásné předjarní dny Vám všem!

  Bc. Aleš Tolar, starosta MO Plzeň 9
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Začíná jezdit nová linka MHD Vlkýš – Malesice – Chotíkov – Globus – Košutka 

Akce v Malesicích     bjektivem   

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

Od prvního březnového pondělí do-
jde k podstatnému vylepšení doprav-
ní obslužnosti našeho městského ob-
vodu, změny se dotknou především 
občanů Dolního Vlkýše, ale i Malesic.
Po dlouhých jednáních vedení naše-

ho městského obvodu s vedením měs-
ta Plzně, POVEDem (Plzeňský orga-
nizátor veřejní dopravy) a dopravním 
podnikem bude zavedena nová linka 
MHD č. 35 Dolní Vlkýš – Malesice – 
Chotíkov – Globus – Košutka.
Linka nahradí dosavadní linku IDPK 

460535 dopravce Arriva a možnosti 
cestování veřejnou dopravou dál vý-
razně rozšíří, protože dosavadních tří 
zajistí každý všední den 14 párů spo-
jů mezi Vlkýšem a Malesicemi s mož-
ností přestupu na navazující spoje tro-
lejbusem č.11 a spoji Arrivy. 
Tři páry spojů na nové lince 35 bu-

dou z Malesic pokračovat do Chotí-
kova, dál k hypermarketu Globus a až 
na konečnou Košutka.
Dopolední spoj na této trase bude ty-

picky školní, u odpoledních je předpo-
klad, že ho budou využívat zájemci 
o cestu do Globusu. Tento „nákupní“ 
autobus bude z odjíždět z Vlkýše ve 
12.48, z Malesic 12.52, přičemž bu-
dou mít cestující na nákup zhruba ho-
dinu a půl a možnost dalším spojem 
se vrátit zpět do Malesic či bez pře-
stupu až do Vlkýše.  
Nová linka je zavedena ve zkušeb-

ním provozu do konce školního ro-

ku. V jaké podobě pak bude pokra-
čovat je závislé na tom, jak budou 
spoje veřejností využívány. 
V autobuse bude instalováno auto-

matické sčítací zařízení, díky které-
mu bude vytíženost jednotlivých spo-
jů detailně vyhodnocena.
Ke stejnému termínu jako nová linka 

35 bude zaveden i jeden nový spoj 

Arrivy do Malesic s odjezdem z CAN 
ve 13.00, autobus pojede přes Skvr-
ňany se zastávkou u tamních základ-
ních škol a umožní tak tamním žá-
kům z Malesic cestu přímým spojem 
ze školy domů, po čemž jejich rodiče 
oprávněně volali.
V souvislosti se změnami ve veřejné 

dopravě je zapotřebí zdůraznit někdy 

opomíjenou skutečnost, že ve všech 
linkách IDPK na území Města Plzně 
(lhostejno zda Arriva či PMDP) pla-
tí Plzeňská karta s běžným předplat-
ným. Naopak zajiždí-li spoj MHD mi-
mo vnitřní zónu Plzeň-město, jak to-
mu bude na trase Malesice – Chotí-
kov – Globus, zapotřebí je příplatek 
za vnější zónu.

V malesickém kostele sv. Jiří se 18. prosince uskutečnil vánoční 
koncert muzikálové zpěvačky Magdy Malé.

Mezi svátky se v malesickém Dvoře uskutečnil tradiční nohejbalový 
turnaj s účastí sedmi místních trojic i hostů odjinud.

A také do nového roku jsme vykročili společně procházkou z Ma-
lesic do Vlkýše a zpět. 

Mikuláš letos nemohl obcházet domácnosti, ale rozdá-
val obecní nadílku všem místním dětem před hasičskou 
zbrojnicí.

Na Štědrý den jsme 
si po loňské odmlce 
mohli znovu společ-
ně zpívat koledy jak 
na Malesické návsi, 
tak u kapličky v Dol-
ním Vlkýši. 

Rozsvícení stromečku v Malesicích muselo být bez kulturního programu, ale nahra-
zen byl vypouštěním svíčkových lodiček po vodě, lampionů štěstí k nebi a malým 
ohňostrojem.

Přestože adventní čas poznamenal covid, mnohé kulturní akce se i s omeze-
ními uskutečnily. Prvním vánočním koncertem bylo vystoupení soboru Nová 
česká píseň u kapličky Panny Marie Nebeské v Kyjovském lese.
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20. ZMO dne 29. 11. 2021   
((přítomno 8 zastupitelů, omluven p. Svoboda) 

- souhlasilo s dalším postupem ve věci projektování Domu senio-

rů Nový Šuferajn (8 hlasů pro)

- schválilo vypsání výběrového řízení na nového provozovatele 

Malesického Dvora (8x pro)

- schválilo rozpočet MO na rok 2022 (8x pro)

- schválilo stavební investici v objemu 325 tis. Kč – rekonstrukci 

střechy a osazení nových vrat skladu komunální techniky v areálu 

ÚMO v Chotíkovské ulici (8x pro).

21. ZMO dne 31. 1. 2022   
(přítomno 7, později 6 zastupitelů, oml. pí Panýrková, p. Hejsek 
a z druhé poloviny jednání p. Cudlman) 

- schválilo konání akce Rallye Plzeň 4. června 2022 na územní 

MO Plzeň 9. (6 hlasů pro, zdržel se p. Cudlman)

- schválilo převod fi n.prostředků z rozpočtu MO do rozpočtu MMP 

na akci rekonstrukce komunikace ul. Nad Zámkem, Kyjovská ve 

výši 50 % celkový nákladů, do max. výše 2 mil. Kč. (5x pro, 2x zdr-

želi se – p. Vildman, p. Cudlman).

- schválilo koncept vyhlášky zakazující popíjení alkoholu na ve-

řejném prostranství s tím, že do mapy lokalit s vymezeným záka-

zem nebude žádná lokality MO Plzeň 9 zahrnuta. (5x pro, 1x zdr-

žel se - p. Tolar)

- schválilo uzavření nájemní smlouvy s novým provozovatelem 

Malesického Dvora s platností od 1.3.2022  (6x pro)

- schválilo vypsaní dotačního titulu na činnost zájmových spolků 

v roce 2022 – teprmín pro podání žádosti do 15.3.2022 – (6x pro)

- schválilo nezvyšovat pro rok 2022 nájemné ve svěřených měst-

ských bytech (6x pro)

Příští jednání ZMO se koná 4. dubna 2022 od 18.00 hodin.

KRÁTCE ZE ZASTUPITELSTVA MO POZVÁNKY PRO OBČANY MALESIC A DOLNÍHO VLKÝŠE Nový provozovatel Malesického Dvora

Doba covidová zájezdům nepřála, ale už se snad vše v lepší obrací a tak může 
i náš městský obvod znovu uspořádat společný výlet určený přednostně seniorům.
Uskuteční se v sobotu 14. května 2022, cílem budou Mariánské Lázně a Lázně 

Kynžvart. Autobus bude odjíždět z Malesic v 8.00, návrat večer. 
V programu zájezdu je prohlídka zámku v Lázních Kynžvart, návštěva marián-

skolázeňského Parku Boheminium s miniaturami nejvýznamnějších českých pa-
mátek, dále procházka po lázeňské kolonádě se zhlédnutím zpívající fontány. 
V hodnotě zájezdu je zahrnut i společný oběd, vstupné a doprava. 
Dotovaná cena pro občany MO je 495 Kč. Do konce března si mohou místa 

přednostně rezervovat senioři starší 55 let, případná nevyčerpaná kapacita pak 
bude nabídnuta i mladším spoluobčanům. Rezervace osobně na ÚMO nebo na 
tel. 378 036 883/884.  

Dotovaný zájezd do lázní, přednostně pro seniory

Otázka pro skutečné ma-
lesické pamětníky: Víte 
kde stávala v Malesicích ta-
to stavba a čemu sloužila? 
Správná odpověď: Jed-

ná se o malesickou kovár-
nu, stávala v místě dnešní 
točny autobusů na Male-
sické návsi. Snímek je z ro-
ku 1939.
Máte doma i vy historické 

snímky z Malesic/Vlkýše, 
poskytněte je prosím úřadu, 
okopírujeme si je a v pořád-
ku vrátíme. Děkujeme. 

SDH Malesice myslí na budoucnost a chtěl by začít vychovávat příští generaci ha-
sičů. Plánuje proto založit oddíl mladých Soptíků. Určen bude dětem od 8 let, schá-
zet se bude cca 1-2x za 14 dnů. Děti se v kroužku naučí základům hasičských do-
vedností, zdravovědy, vyzkouší si techniku a časem se zúčastní i některé z dětských 
hasičských soutěží. Kdo má zájem o zařazení svého dítěte do kroužku, nechť kon-
taktuje p.Pielu na tel. 734 245 263. 

Městské společensko-sportovní zařízení 
s restaurací Malesický Dvůr přebírá od 1. břez-
na 2022 nový provozovatel. Rozhodl tak náš 
městský obvod, který má zařízení vybudova-
né před 11 lety ve své správě.  
Protože se v souvislosti s touto změnou ob-

jevily některé dezinformace, především ta, že 
současný nájemce byl z Malesického Dvora 
vyhozen, považuji za správné vše detailně-
ji vysvětlit a popsat, co změně předcházelo.
Malesický Dvůr měla uplynulých šest let 

v pronájmu společnost Equifarm za v podstatě 
neměnných smluvních podmínek. Ty společ-
nost zavazovaly k placení nájemného ve vý-
ši 5.000 Kč (bez DPH), hrazení režijních pro-
vozních výdajů a ukládaly provozovateli min. 
5 dnů v týdnu po dobu min. od 11 do 14 ho-
din podávat teplá jídla. Provozovatel tyto po-
vinnosti plnil, nicméně v zastupitelstvu naše-
ho MO zaznívala čím dál častěji nespokoje-
nost mimo jiné s tím, že restaurace je otevře-
na pouze přes obědy a nikoliv odpoledne a ve-
čer. Poukazováno bylo i na neměnnou výši ná-
jemného, která neodpovídala nákladům, kte-
ré náš obvod vynakládá na údržbu a investi-
ce v MD (za poslední léta to byla např. opra-
va vzduchotechniky, rekonstrukce sprch, nový 
vodovodní vrt, úpravy vodárny atd.).
Na posledním loňském jednání ZMO za-

stupitelé o věci dlouze diskutovali i s přítom-
ným zástupcem provozovatele a nakonec se 
usnesli, že bude vyhlášeno nové výběrové ří-
zení na provozovatele, do kterého se pocho-
pitelně bude moci přihlásit i ten současný, při-
čemž nabídky budou hodnoceny dle navrže-
né výše nájemného a rozsahu provozní do-
by. Zástupce Equifarmu již při schůzi zastupi-
telstva prohlásil, že nebude mít zájem se vý-
běrového řízení zúčastnit, působení v Male-
sicích ukončí a tak se také stalo.
Bohužel výběrové řízení i přes jeho propaga-

ci v médiích a na realitních portálech provázel 
nezájem, zapříčiněný zřejmě současnou kri-

zovou situací v gastrooboru a častými úpad-
ky i zavedených restauračních provozů. Pro-
hlídek zařízení se zúčastnili čtyři podnikate-
lé, ale přihlášku do výběrového řízení nako-
nec podal jediný zájemce – Jiří Krušina, hos-
tinská činnost. S ním také byla uzavřena ná-
jemní smlouva na dva roky s opcí. Nájemné 
bude ve výši 6.000 Kč měsíčně meziročně 
zvyšované o infl aci. Smlouva nájemce zava-
zuje provozovat restauraci pro veřejnost min. 
v rozsahu 30 hodin týdně v rozvržení do jed-
notlivých dnů dle vlastního uvážení, sál musí 
provozovat pro veřejnost každý den v rozsa-
hu min. 7 hodin ve všední dny a min. 13 ho-
din o víkendech a svátcích.
Zanést do smlouvy povinnost podávat teplé 

jídlo zájemce odmítl s odkazem na součas-
nou nejistou situaci v oboru, ale vyslovil přá-
ní do budoucna i tuto službu obnovit. Vzhle-
dem k tomu, že p. Krušina je v oboru úspěš-
ný, už několik let provozuje v Plzni restaura-
ci Kalikovský Mlýn, věřím, že i v Malesickém 
Dvoře se mu bude dařit ke spokojenosti nás 
občanů obvodu.
  Aleš Tolar, starosta MO

DEVÍTKA –  zpravodaj  Městského obvodu Plzeň 9 – Malesice * Vydavatel: Úřad městského obvodu Plzeň 9 – Malesice, Cho-
tíkovská 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 samospráv-
ného celku v nákladu 350 ks, distribuce zdarma do schránek občanů a firem na územní MO Plzeň 9 a elektronicky na 
www.umo9.plzen.eu/zivot-v-obvodu/obcasnik-devitka * Registrační číslo: MK ČR 22539 

OKÉNKO DO MALESICKÉ HISTORIE 

Chcete mít z Vašeho dítka mladého Soptíka?

Loni se po desítkách let do Malesic vrátil vr-
cholný motoristický podnik Rallye Plzeň a je-
ho pořadatelé AMK Plzeň chystají na letoš-
ní rok další ročník. Zastupitelstvo našeho MO 
žádost pořadatelů vyhovělo stejně jako mysli-
vecká jednota spravující višňovku. Vše za pod-
mínky zajištění bezpečnosti a odstranění pří-
padných vzniklých škod. 
Termínem rallye je sobota 4. června.
Rychlostní zkoušky budou mít stejnou tra-

su jako loni z Chotíkova do Malesic, dál 

směrem na Dolní Vlkýš s odbočkou na pol-
ní cestu višňovkou, výjezdem na silnici Ma-
lesice – Touškov a s cílem u Čemín. První 
se pojede před obědem a druhá po stejně 
trase odpoledne. 
Pro občany našeho obvodu bude rallye kom-

plikací v dopravě kvůli celodenním omezením. 
Pořadatelé všem děkuji za trpělivost a toleran-
ci, díky čemuž se významný sportovní pod-
nik u nás a v řadě dalších obcí Plzeňska bu-
de moci uskutečnit. 

 

 

Ukliďme 
Malesice a Dolní Vlkýš 

2. dubna 2022 
Sraz v 10.00 h. před MŠ v Malesicích 

nebo v 10.30 na návsi ve Vlkýši 

Pytle a rukavice zajištěny, 
nezapomeňte na pevnou obuv! 

Aleš Tolar 
Tel. 602 481 823 

Nepříjemné zkušenosti z minulosti s hlukem šířícím se z průmys-
lové zóny mezi Radčicemi a Malesicemi vedly vedení obou obvodů 
ke společnému postupu a vybudování systému kontinuálního mo-
nitoringu hluku na veřejném prostranství tak, aby případné překra-
čovaní hodnot bylo pod neustálou kontrolou nejen k tomu kompe-
tentních orgánů, ale i veřejnosti. Věc se připravovala delší dobu, ma-
lesické hlukové čidlo bylo začátkem roku instalováno na potenciál-
ním hlukem z průmyslové zóny nejvíce exponovaném místě na kří-
žení ulic Ke sv. Josefu a Nad Zámkem. Nyní už celý systém fungu-
je a jeho výstupy jsou v číselné i grafi cké podobě veřejně přístupné 
na stránce www.monitoringprostredi.cz. 

Nepřetržité měření hluku v Malesicích

Zřejmě jste zaznamenali, že v letošním období vegetačního kli-
du se pracovníci Správy a údržby silnici PK pustili ve větší míře 
do kácení stromů podél silnic v našem i sousedních obvodech. 
Vedoucí provozního střediska SÚS p. Lukáš Kurtin informoval 
ÚMO, že veškeré odstraněné stromy byly přestárlé většinou již 
uschlé nebo neperspektivní a jejich odstranění předcházel den-
drologický posudek. Silničáři mají v plánu nahradit všechny pad-
lé stromy novými, jednoho odolnějšího druh a pro výsadbu zvolí 
vždy jen bezpečná místa. 

Staré stromy u silnic nahradí nové

Malesicemi i letos projede Rallye Plzeň

Sobota 5. března, Malesický dvůr, od 16.00 hodin
Dětský maškarní karneval – tancování, soutěže o ceny, zábava, balonky, 
cukrová vata a jiné občerstevní. Vstup ZDARMA.

Sobota 5. března, Malesický Dvůr, od 20.00
Retrodiskotéka – hraje DJ Abel, hity od 80.let po současnost, soutěže o te-
kuté ceny. Každý, kdo přijde v retro ohozu nebo s retro účesem, je frajer(-ka) 
a bude pozván na drink. Vstup ZDARMA.

Týž den v sobotu 5. března poprvé otevře pro veřejnost nový provozovatel Ma-
lesického Dvora – celý den v nabídce zabijačkové speciality. 

Zájezd na muzikál, výlet do lázní a společný jarní úklid viz samostatné po-
zvánky na jiném místě.  

Lidem v Malesicích a Vlkýši zlevní vývozy splašků, 
město a obvod jim začne platit dvě třetiny nákladů
Od 1. ledna letošního roku byla novelizována pravidla pro dotace občanům na-

šeho městského obvodu na vývoz splašků. Nové znění pravidel schválilo na po-
sledním jednání zastupitelstvo městského obvodu a 21. února na navýšení do-
tace poskytlo obvodu prostředky také Město Plzeň díky rozpočtovému opatření 
schválenému Radou i Zastupitelstvem Města Plzně.
Co se změní?
Domácnosti, které nemají jinou možnost jak likvidovat splašky než jejich indivi-

duální vyvážení, dostávají dotace od obvodu již od roku 2020. Nyní se výše pří-
spěvku zvyšuje z jedné třetiny prokazatelně vynaložených nákladů na dvojnáso-
bek, do maximální výše 3.000,- Kč za kalendářní čtvrtletí.
Ke zvýšení příspěvku dochází díky dohodě městského obvodu s vedením 

města Plzně, kdy se obě strany na výši příspěvku nově podílejí stejným dílem.
Díky příspěvku se domácnostem náklady na vývoz splašků sníží zhruba na 

50 Kč/m3, což sice není málo, ale je to již částka srovnatelná s domácnost-
mi jinde v Plzni nebo jiných městech, které mají kanalizaci a platí podobně 
vysoké stočné.
Kromě navýšení příspěvku se na pravidlech dotace nic dalšího nemění. Ob-

čané žádající o dotaci musí vždy nejpozději 15 dnů po skončení čtvrtletí do-
ložit na ÚMO platební doklady o uskutečněných vývozech splašků v uply-
nulém období se všemi zákonnými náležitostmi (termín vyvážení, náležitos-
ti vývozce, místo vypuštění kalu a jeho množství) a následně po schvále-
ní v ZMO jsou občanům peníze zaslány na účet nebo si je vyzvednou v ho-
tovosti na úřadě.

Přijmeme holky i kluky od věku 6 let. Schůzky každé úterý v malesické klubovně.
Sobotní i celovíkendové výpravy do přírody. Učíme se: poznávat přírodu, uzlovat, 
sportovat a hlavně se bavit. 
Kontakty: www.tomskritci.cz, tom-skritci@centrum.cz, tel. 736 439 256, 777 587 617
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20. ZMO dne 29. 11. 2021   
((přítomno 8 zastupitelů, omluven p. Svoboda) 

- souhlasilo s dalším postupem ve věci projektování Domu senio-

rů Nový Šuferajn (8 hlasů pro)

- schválilo vypsání výběrového řízení na nového provozovatele 

Malesického Dvora (8x pro)

- schválilo rozpočet MO na rok 2022 (8x pro)

- schválilo stavební investici v objemu 325 tis. Kč – rekonstrukci 

střechy a osazení nových vrat skladu komunální techniky v areálu 

ÚMO v Chotíkovské ulici (8x pro).

21. ZMO dne 31. 1. 2022   
(přítomno 7, později 6 zastupitelů, oml. pí Panýrková, p. Hejsek 
a z druhé poloviny jednání p. Cudlman) 

- schválilo konání akce Rallye Plzeň 4. června 2022 na územní 

MO Plzeň 9. (6 hlasů pro, zdržel se p. Cudlman)

- schválilo převod fi n.prostředků z rozpočtu MO do rozpočtu MMP 

na akci rekonstrukce komunikace ul. Nad Zámkem, Kyjovská ve 

výši 50 % celkový nákladů, do max. výše 2 mil. Kč. (5x pro, 2x zdr-

želi se – p. Vildman, p. Cudlman).

- schválilo koncept vyhlášky zakazující popíjení alkoholu na ve-

řejném prostranství s tím, že do mapy lokalit s vymezeným záka-

zem nebude žádná lokality MO Plzeň 9 zahrnuta. (5x pro, 1x zdr-

žel se - p. Tolar)

- schválilo uzavření nájemní smlouvy s novým provozovatelem 

Malesického Dvora s platností od 1.3.2022  (6x pro)

- schválilo vypsaní dotačního titulu na činnost zájmových spolků 

v roce 2022 – teprmín pro podání žádosti do 15.3.2022 – (6x pro)

- schválilo nezvyšovat pro rok 2022 nájemné ve svěřených měst-

ských bytech (6x pro)

Příští jednání ZMO se koná 4. dubna 2022 od 18.00 hodin.

KRÁTCE ZE ZASTUPITELSTVA MO POZVÁNKY PRO OBČANY MALESIC A DOLNÍHO VLKÝŠE Nový provozovatel Malesického Dvora

Doba covidová zájezdům nepřála, ale už se snad vše v lepší obrací a tak může 
i náš městský obvod znovu uspořádat společný výlet určený přednostně seniorům.
Uskuteční se v sobotu 14. května 2022, cílem budou Mariánské Lázně a Lázně 

Kynžvart. Autobus bude odjíždět z Malesic v 8.00, návrat večer. 
V programu zájezdu je prohlídka zámku v Lázních Kynžvart, návštěva marián-

skolázeňského Parku Boheminium s miniaturami nejvýznamnějších českých pa-
mátek, dále procházka po lázeňské kolonádě se zhlédnutím zpívající fontány. 
V hodnotě zájezdu je zahrnut i společný oběd, vstupné a doprava. 
Dotovaná cena pro občany MO je 495 Kč. Do konce března si mohou místa 

přednostně rezervovat senioři starší 55 let, případná nevyčerpaná kapacita pak 
bude nabídnuta i mladším spoluobčanům. Rezervace osobně na ÚMO nebo na 
tel. 378 036 883/884.  

Dotovaný zájezd do lázní, přednostně pro seniory

Otázka pro skutečné ma-
lesické pamětníky: Víte 
kde stávala v Malesicích ta-
to stavba a čemu sloužila? 
Správná odpověď: Jed-

ná se o malesickou kovár-
nu, stávala v místě dnešní 
točny autobusů na Male-
sické návsi. Snímek je z ro-
ku 1939.
Máte doma i vy historické 

snímky z Malesic/Vlkýše, 
poskytněte je prosím úřadu, 
okopírujeme si je a v pořád-
ku vrátíme. Děkujeme. 

SDH Malesice myslí na budoucnost a chtěl by začít vychovávat příští generaci ha-
sičů. Plánuje proto založit oddíl mladých Soptíků. Určen bude dětem od 8 let, schá-
zet se bude cca 1-2x za 14 dnů. Děti se v kroužku naučí základům hasičských do-
vedností, zdravovědy, vyzkouší si techniku a časem se zúčastní i některé z dětských 
hasičských soutěží. Kdo má zájem o zařazení svého dítěte do kroužku, nechť kon-
taktuje p.Pielu na tel. 734 245 263. 

Městské společensko-sportovní zařízení 
s restaurací Malesický Dvůr přebírá od 1. břez-
na 2022 nový provozovatel. Rozhodl tak náš 
městský obvod, který má zařízení vybudova-
né před 11 lety ve své správě.  
Protože se v souvislosti s touto změnou ob-

jevily některé dezinformace, především ta, že 
současný nájemce byl z Malesického Dvora 
vyhozen, považuji za správné vše detailně-
ji vysvětlit a popsat, co změně předcházelo.
Malesický Dvůr měla uplynulých šest let 

v pronájmu společnost Equifarm za v podstatě 
neměnných smluvních podmínek. Ty společ-
nost zavazovaly k placení nájemného ve vý-
ši 5.000 Kč (bez DPH), hrazení režijních pro-
vozních výdajů a ukládaly provozovateli min. 
5 dnů v týdnu po dobu min. od 11 do 14 ho-
din podávat teplá jídla. Provozovatel tyto po-
vinnosti plnil, nicméně v zastupitelstvu naše-
ho MO zaznívala čím dál častěji nespokoje-
nost mimo jiné s tím, že restaurace je otevře-
na pouze přes obědy a nikoliv odpoledne a ve-
čer. Poukazováno bylo i na neměnnou výši ná-
jemného, která neodpovídala nákladům, kte-
ré náš obvod vynakládá na údržbu a investi-
ce v MD (za poslední léta to byla např. opra-
va vzduchotechniky, rekonstrukce sprch, nový 
vodovodní vrt, úpravy vodárny atd.).
Na posledním loňském jednání ZMO za-

stupitelé o věci dlouze diskutovali i s přítom-
ným zástupcem provozovatele a nakonec se 
usnesli, že bude vyhlášeno nové výběrové ří-
zení na provozovatele, do kterého se pocho-
pitelně bude moci přihlásit i ten současný, při-
čemž nabídky budou hodnoceny dle navrže-
né výše nájemného a rozsahu provozní do-
by. Zástupce Equifarmu již při schůzi zastupi-
telstva prohlásil, že nebude mít zájem se vý-
běrového řízení zúčastnit, působení v Male-
sicích ukončí a tak se také stalo.
Bohužel výběrové řízení i přes jeho propaga-

ci v médiích a na realitních portálech provázel 
nezájem, zapříčiněný zřejmě současnou kri-

zovou situací v gastrooboru a častými úpad-
ky i zavedených restauračních provozů. Pro-
hlídek zařízení se zúčastnili čtyři podnikate-
lé, ale přihlášku do výběrového řízení nako-
nec podal jediný zájemce – Jiří Krušina, hos-
tinská činnost. S ním také byla uzavřena ná-
jemní smlouva na dva roky s opcí. Nájemné 
bude ve výši 6.000 Kč měsíčně meziročně 
zvyšované o infl aci. Smlouva nájemce zava-
zuje provozovat restauraci pro veřejnost min. 
v rozsahu 30 hodin týdně v rozvržení do jed-
notlivých dnů dle vlastního uvážení, sál musí 
provozovat pro veřejnost každý den v rozsa-
hu min. 7 hodin ve všední dny a min. 13 ho-
din o víkendech a svátcích.
Zanést do smlouvy povinnost podávat teplé 

jídlo zájemce odmítl s odkazem na součas-
nou nejistou situaci v oboru, ale vyslovil přá-
ní do budoucna i tuto službu obnovit. Vzhle-
dem k tomu, že p. Krušina je v oboru úspěš-
ný, už několik let provozuje v Plzni restaura-
ci Kalikovský Mlýn, věřím, že i v Malesickém 
Dvoře se mu bude dařit ke spokojenosti nás 
občanů obvodu.
  Aleš Tolar, starosta MO
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OKÉNKO DO MALESICKÉ HISTORIE 

Chcete mít z Vašeho dítka mladého Soptíka?

Loni se po desítkách let do Malesic vrátil vr-
cholný motoristický podnik Rallye Plzeň a je-
ho pořadatelé AMK Plzeň chystají na letoš-
ní rok další ročník. Zastupitelstvo našeho MO 
žádost pořadatelů vyhovělo stejně jako mysli-
vecká jednota spravující višňovku. Vše za pod-
mínky zajištění bezpečnosti a odstranění pří-
padných vzniklých škod. 
Termínem rallye je sobota 4. června.
Rychlostní zkoušky budou mít stejnou tra-

su jako loni z Chotíkova do Malesic, dál 

směrem na Dolní Vlkýš s odbočkou na pol-
ní cestu višňovkou, výjezdem na silnici Ma-
lesice – Touškov a s cílem u Čemín. První 
se pojede před obědem a druhá po stejně 
trase odpoledne. 
Pro občany našeho obvodu bude rallye kom-

plikací v dopravě kvůli celodenním omezením. 
Pořadatelé všem děkuji za trpělivost a toleran-
ci, díky čemuž se významný sportovní pod-
nik u nás a v řadě dalších obcí Plzeňska bu-
de moci uskutečnit. 

 

 

Ukliďme 
Malesice a Dolní Vlkýš 

2. dubna 2022 
Sraz v 10.00 h. před MŠ v Malesicích 

nebo v 10.30 na návsi ve Vlkýši 

Pytle a rukavice zajištěny, 
nezapomeňte na pevnou obuv! 

Aleš Tolar 
Tel. 602 481 823 

Nepříjemné zkušenosti z minulosti s hlukem šířícím se z průmys-
lové zóny mezi Radčicemi a Malesicemi vedly vedení obou obvodů 
ke společnému postupu a vybudování systému kontinuálního mo-
nitoringu hluku na veřejném prostranství tak, aby případné překra-
čovaní hodnot bylo pod neustálou kontrolou nejen k tomu kompe-
tentních orgánů, ale i veřejnosti. Věc se připravovala delší dobu, ma-
lesické hlukové čidlo bylo začátkem roku instalováno na potenciál-
ním hlukem z průmyslové zóny nejvíce exponovaném místě na kří-
žení ulic Ke sv. Josefu a Nad Zámkem. Nyní už celý systém fungu-
je a jeho výstupy jsou v číselné i grafi cké podobě veřejně přístupné 
na stránce www.monitoringprostredi.cz. 

Nepřetržité měření hluku v Malesicích

Zřejmě jste zaznamenali, že v letošním období vegetačního kli-
du se pracovníci Správy a údržby silnici PK pustili ve větší míře 
do kácení stromů podél silnic v našem i sousedních obvodech. 
Vedoucí provozního střediska SÚS p. Lukáš Kurtin informoval 
ÚMO, že veškeré odstraněné stromy byly přestárlé většinou již 
uschlé nebo neperspektivní a jejich odstranění předcházel den-
drologický posudek. Silničáři mají v plánu nahradit všechny pad-
lé stromy novými, jednoho odolnějšího druh a pro výsadbu zvolí 
vždy jen bezpečná místa. 

Staré stromy u silnic nahradí nové

Malesicemi i letos projede Rallye Plzeň

Sobota 5. března, Malesický dvůr, od 16.00 hodin
Dětský maškarní karneval – tancování, soutěže o ceny, zábava, balonky, 
cukrová vata a jiné občerstevní. Vstup ZDARMA.

Sobota 5. března, Malesický Dvůr, od 20.00
Retrodiskotéka – hraje DJ Abel, hity od 80.let po současnost, soutěže o te-
kuté ceny. Každý, kdo přijde v retro ohozu nebo s retro účesem, je frajer(-ka) 
a bude pozván na drink. Vstup ZDARMA.

Týž den v sobotu 5. března poprvé otevře pro veřejnost nový provozovatel Ma-
lesického Dvora – celý den v nabídce zabijačkové speciality. 

Zájezd na muzikál, výlet do lázní a společný jarní úklid viz samostatné po-
zvánky na jiném místě.  

Lidem v Malesicích a Vlkýši zlevní vývozy splašků, 
město a obvod jim začne platit dvě třetiny nákladů
Od 1. ledna letošního roku byla novelizována pravidla pro dotace občanům na-

šeho městského obvodu na vývoz splašků. Nové znění pravidel schválilo na po-
sledním jednání zastupitelstvo městského obvodu a 21. února na navýšení do-
tace poskytlo obvodu prostředky také Město Plzeň díky rozpočtovému opatření 
schválenému Radou i Zastupitelstvem Města Plzně.
Co se změní?
Domácnosti, které nemají jinou možnost jak likvidovat splašky než jejich indivi-

duální vyvážení, dostávají dotace od obvodu již od roku 2020. Nyní se výše pří-
spěvku zvyšuje z jedné třetiny prokazatelně vynaložených nákladů na dvojnáso-
bek, do maximální výše 3.000,- Kč za kalendářní čtvrtletí.
Ke zvýšení příspěvku dochází díky dohodě městského obvodu s vedením 

města Plzně, kdy se obě strany na výši příspěvku nově podílejí stejným dílem.
Díky příspěvku se domácnostem náklady na vývoz splašků sníží zhruba na 

50 Kč/m3, což sice není málo, ale je to již částka srovnatelná s domácnost-
mi jinde v Plzni nebo jiných městech, které mají kanalizaci a platí podobně 
vysoké stočné.
Kromě navýšení příspěvku se na pravidlech dotace nic dalšího nemění. Ob-

čané žádající o dotaci musí vždy nejpozději 15 dnů po skončení čtvrtletí do-
ložit na ÚMO platební doklady o uskutečněných vývozech splašků v uply-
nulém období se všemi zákonnými náležitostmi (termín vyvážení, náležitos-
ti vývozce, místo vypuštění kalu a jeho množství) a následně po schvále-
ní v ZMO jsou občanům peníze zaslány na účet nebo si je vyzvednou v ho-
tovosti na úřadě.

Přijmeme holky i kluky od věku 6 let. Schůzky každé úterý v malesické klubovně.
Sobotní i celovíkendové výpravy do přírody. Učíme se: poznávat přírodu, uzlovat, 
sportovat a hlavně se bavit. 
Kontakty: www.tomskritci.cz, tom-skritci@centrum.cz, tel. 736 439 256, 777 587 617
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 Tři významnější stavební akce budou letos rea-
lizovány v našem městském obvodu. 

Nový povrch Nad Zámkem a v Kyjovské ulici
V ulicích Nad Zámkem, Kyjovské a v jejich kolmém 

propojení se v uplynulých letech každoročně potý-
káme s poničením nestabilního povrchu vozovky, 
který nikdy nebyl proveden jako fi nální, ale jen jako 
provizorní řešení. Po dohodě se Správou veřejného 
statku proto byla vyprojektována a na letošní rok na-
plánována zásadnější obnova povrchu komunikace. 
Akce počítá s realizací povrchu v polovině uličního 
profi lu z vegetační betonové dlažby a ve zbylé čás-
ti rovných úseků a v zatáčkách bude položen asfal-
tový koberec. Vyasfaltovány budou i vjezdy a vstupy 
ke všem domům v obou ulicích. Tento způsob rekon-
strukce volí SVS s ohledem na výši nákladů a mož-
nost provést takovou úpravu i bez nutnosti prodraže-
ní sváděním povrchových vod do dešťové kanalizace. 
Součástí projektu je také vydláždění stání pro kon-

tejnery na separovaný odpad a jeho zastřešení dře-
věným „altánem“. Práce bude spolufi nancovat SVS 
Města Plzně spolu s naším městským obvodem, je-
hož zastupitelstvo schválilo podíl ve výši 50 % do 
max. výše 2 mil. Kč. Zakázku ve výběrovém říze-
ní získala stavební fi rma Silba. Dokončení prací je 
smlouvou zaručeno nejpozději 4. června.

Podél řeky Mže po zpevněné cestě 
Mnozí z Vás jste si v uplynulé době právem stěžo-

vali na neschůdnost oblíbené výletní cesty podél ře-
ky Mže z Malesic do Křimic, která se hlavně za deš-
tivého počasí měnila v bahniště. SVS zde vyprojek-
tovala novou tři metry širokou cestu z asfaltového 
betonu umožňující smíšený provoz pěších, cyklistů 
i zemědělské techniky a správců povodí. Na stav-
bu za cca osm milionů korun se podařilo získat vý-
znamnou dotaci z evropského programu ITI. V sou-
časnosti je zadáno výběrové řízení na zhotovitele 
a v druhé polovině letošního roku by měla být ces-
ta vybudována.

Nebezpečná zatáčka dozná změn
Před několika lety byl zrealizován dlouho plánova-

ný chodník v Chotíkovské ulici, bohužel stavba mě-
la za následek nepříjemné zúžení vozovky v zatáč-
ce na konci Malesic před křižovatkou ke hřbitovu. 
Při míjení vozidel zde začalo docházet k častým 
kolizím a jedna z nich skončila i pádem náklaďáku 
ze silnice. Na nebezpečnou situaci městský obvod 
opakovaně poukazoval. Správa a údržba silnic PK 
vyprojektovala a v letošním roce se chystá zreali-
zovat úpravu daného místa. Akce si vyžádá zhru-
ba dvouměsíční dopravní omezení a kyvadlově jed-
nosměrný provoz.  

DEVITKA
Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 9 - Malesice          číslo 1, březen 2022

Letošní stavební akce: v našem obvodu
   Milí sousedé,
ze všech stran se na nás valí špatné zprávy. Když 

to není covid, je to infl ace nebo dokonce válka na 
Ukrajině. Jsem moc rád, že aspoň v našem čtvrt-
letníku můžeme přinášet zprávy hlavně pozitivní.

Třeba v dnešním vydání o brzkém zahájení 
stavby nové stezky pro pěší i cyklisty podél řeky, 
o chystané rekonstrukci dvou malesických ulic, 
o nové lince MHD nebo o dvojnásobném navýšení 
příspěvku lidem na vývoz splašků a o blížících se 
společenských akcích a zájezdech.

Dobré zprávy znamenají úsměv :-) a toho není 
nikdy dost. 

Krásné předjarní dny Vám všem!

  Bc. Aleš Tolar, starosta MO Plzeň 9
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Začíná jezdit nová linka MHD Vlkýš – Malesice – Chotíkov – Globus – Košutka 

Akce v Malesicích     bjektivem   

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

Od prvního březnového pondělí do-
jde k podstatnému vylepšení doprav-
ní obslužnosti našeho městského ob-
vodu, změny se dotknou především 
občanů Dolního Vlkýše, ale i Malesic.
Po dlouhých jednáních vedení naše-

ho městského obvodu s vedením měs-
ta Plzně, POVEDem (Plzeňský orga-
nizátor veřejní dopravy) a dopravním 
podnikem bude zavedena nová linka 
MHD č. 35 Dolní Vlkýš – Malesice – 
Chotíkov – Globus – Košutka.
Linka nahradí dosavadní linku IDPK 

460535 dopravce Arriva a možnosti 
cestování veřejnou dopravou dál vý-
razně rozšíří, protože dosavadních tří 
zajistí každý všední den 14 párů spo-
jů mezi Vlkýšem a Malesicemi s mož-
ností přestupu na navazující spoje tro-
lejbusem č.11 a spoji Arrivy. 
Tři páry spojů na nové lince 35 bu-

dou z Malesic pokračovat do Chotí-
kova, dál k hypermarketu Globus a až 
na konečnou Košutka.
Dopolední spoj na této trase bude ty-

picky školní, u odpoledních je předpo-
klad, že ho budou využívat zájemci 
o cestu do Globusu. Tento „nákupní“ 
autobus bude z odjíždět z Vlkýše ve 
12.48, z Malesic 12.52, přičemž bu-
dou mít cestující na nákup zhruba ho-
dinu a půl a možnost dalším spojem 
se vrátit zpět do Malesic či bez pře-
stupu až do Vlkýše.  
Nová linka je zavedena ve zkušeb-

ním provozu do konce školního ro-

ku. V jaké podobě pak bude pokra-
čovat je závislé na tom, jak budou 
spoje veřejností využívány. 
V autobuse bude instalováno auto-

matické sčítací zařízení, díky které-
mu bude vytíženost jednotlivých spo-
jů detailně vyhodnocena.
Ke stejnému termínu jako nová linka 

35 bude zaveden i jeden nový spoj 

Arrivy do Malesic s odjezdem z CAN 
ve 13.00, autobus pojede přes Skvr-
ňany se zastávkou u tamních základ-
ních škol a umožní tak tamním žá-
kům z Malesic cestu přímým spojem 
ze školy domů, po čemž jejich rodiče 
oprávněně volali.
V souvislosti se změnami ve veřejné 

dopravě je zapotřebí zdůraznit někdy 

opomíjenou skutečnost, že ve všech 
linkách IDPK na území Města Plzně 
(lhostejno zda Arriva či PMDP) pla-
tí Plzeňská karta s běžným předplat-
ným. Naopak zajiždí-li spoj MHD mi-
mo vnitřní zónu Plzeň-město, jak to-
mu bude na trase Malesice – Chotí-
kov – Globus, zapotřebí je příplatek 
za vnější zónu.

V malesickém kostele sv. Jiří se 18. prosince uskutečnil vánoční 
koncert muzikálové zpěvačky Magdy Malé.

Mezi svátky se v malesickém Dvoře uskutečnil tradiční nohejbalový 
turnaj s účastí sedmi místních trojic i hostů odjinud.

A také do nového roku jsme vykročili společně procházkou z Ma-
lesic do Vlkýše a zpět. 

Mikuláš letos nemohl obcházet domácnosti, ale rozdá-
val obecní nadílku všem místním dětem před hasičskou 
zbrojnicí.

Na Štědrý den jsme 
si po loňské odmlce 
mohli znovu společ-
ně zpívat koledy jak 
na Malesické návsi, 
tak u kapličky v Dol-
ním Vlkýši. 

Rozsvícení stromečku v Malesicích muselo být bez kulturního programu, ale nahra-
zen byl vypouštěním svíčkových lodiček po vodě, lampionů štěstí k nebi a malým 
ohňostrojem.

Přestože adventní čas poznamenal covid, mnohé kulturní akce se i s omeze-
ními uskutečnily. Prvním vánočním koncertem bylo vystoupení soboru Nová 
česká píseň u kapličky Panny Marie Nebeské v Kyjovském lese.


