
 Jak jsme Vás již v minu-
lém vydání Devítky infor-
movali, po loňském zno-
vuobnovení tradice se ta-
ké letos uskuteční motori-
stický podnik Rallye Plzeň 
a zčásti se opět pojede na-
ším městským obvodem. Za 
podmínky zajištění bezpeč-
nosti a úhrady případných 
vzniklých škod na obecním 
i soukromém majetku s tím 
již na svém lednovém zase-
dání vyjádřilo souhlas ob-
vodní zastupitelstvo. 

Protože termín konání se 
rychle blíží, prosíme věnuj-
te pozornost následujícím 
informacím.  
Termín konání: Rallye se pojede v sobotu 4. červ-

na 2022
Trasa malesické rychlostní zkoušky: Malesice-

mi budou projíždět v pořadí čtvrtá a závěrečná os-
má rychlostní zkouška rallye. Obě po stejné trase 
jako loni. Start budou mít v Chotíkově (časový plán 
startů je v 11.57 h. a v 15.48 h.), au-
ta přijedou do Malesic Chotíkovskou 
ulicí, na ypsilonce odbočí doprava na 
Dolní Vlkýš, pak u božích muk sjedou 
doleva na polní cestu, projedou třeš-
ňovkou a vyjedou na silnici Malesice 
– Město Touškov, dále za mostkem 
přes potok odbočí na Kumberk a do-
jedou do Čemín, kde bude mít rychlostní zkouška cíl.   
Dopravní omezení: celá trasa rychlostní zkoušky bu-

de pro dopravu od ranních 8 hodin uzavřena, výjim-
ku budou pořadatelé dávat pouze místním lidem, ale 
v době konání samotné rychlostní zkoušky a v době 
bezprostředně předcházející startu musí platit přísná 
úplná uzavírka pro všechny.  Jen ve vážném přípa-
dě (například pro potřeby průjezdu sanitky do někte-
ré z uzavřených částí obce) by byla rallye přerušena. 

Na co dát především pozor: V den konání ra-
llye prosím dbejte zvýšené pozornosti především 
na děti. Nedovolte jim pohybovat se volně bez do-
zoru po obci a už vůbec ne v blízkosti závodní trati. 
Stejně tak dejte pozor na své psy a mějte je dob-
ře zajištěné, aby nemohli utéci. Dbejte 
všech pokynů pořadatelů a nevstupuj-

te do zakázaných prostor.   
Kam se jít na rallye po-

dívat: Rallye je zajíma-
vým sportovním zážitkem, 
účastní se jí přední češ-
tí i zahraniční závodníci 
i jezdci se soutěžními auto-
veterány. Chcete-li je vidět 

v akci, je to možné hned z několika di-
váckých zón. Jsou to především Ypsi-
lonka v Malesicích, kde bude i malá tri-
buna a občerstvení, k další atraktivním 
místům patří sjezd ze silnice na polní 
cestu do třešňovky a úsek pod třešňov-
kou s výjezdem z polní na hlavní silni-
ci, zde bude zřízena i ofi ciální divácká 
zóna se zázemím.   (alt)

DEVITKA
Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 9 - Malesice          číslo 2, květen 2022

Rallye Plzeň si v sobotu 4. června 
vyžádá omezení, díky za trpělivost!

   Milí sousedé,
úvodník této Devítky jsme se rozhodl věnovat 

veřejné dopravě. 
Jak cestující pravděpodobně zaznamenali, od břez-

na letošního roku byla zavedena nová linka č. 35 Vlkýš 
– Malesice – Chotíkov – Globus - Košutka. Tato linka 
je zavedena ve zkušebním provozu do konce června 
s tím, že až dle skutečného zájmu cestujících bude 
vedením města rozhodnuto jak dál.

Bohužel prozatímní zájem veřejnosti o tuto linku 
(byť byla hojně poptávána), není takový, jaká byla 
očekávání. Věřím, že v průběhu měsíce června se ješ-
tě počet cestujících bude vyvíjet příznivějším tren-
dem tak, aby po plánovaném prázdninovém utlumení 
provozu mohla od září linka znovu vyjet a fungovat.  

Chtěl bych všechny občany v této souvislosti požá-
dat, abyste se zamysleli nad tím, jakým způsobem se 
dopravujete po městě a jak v tomto ohledu vycho-
váváte i své děti. Zda není někdy zbytečné podnikat 
cesty autem, ale je lepší zvolit MHD jak kvůli času 
strávenému v mnohdy neprůjezdné Plzni, tak bohužel 
i kvůli stále zdražujícím pohonným hmotám. 

Žádám Vás o to, protože jen bude-li MHD patřičně 
využívána a autobusy nebudou jezdit poloprázdné, 
je reálné úspěšně usilovat o zachování současných 
jízdních řádů. 

Děkuji Vám.   
  Bc. Aleš Tolar, starosta MO Plzeň 9
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Ukrajinští uprchlíci v Malesicích. Proč přišli a proč jsou nyní na odchodu?  

Akce v Malesicích     bjektivem   

Jak určitě všichni dobře víte, krátce 
poté, co do Česka na začátku břez-
na začali proudit ukrajinští váleč-
ní uprchlíci, počala jim jako útočiště 
sloužit soukromá ubytovna na male-
sickém zámku. 
S jejím provozovatelem uzavřel kraj-

ský úřad smlouvu o umístění uprchlí-
ků. Od začátku jsem připomínkoval tris-
tní sociální podmínky v tomto zařízení, 
ale s ohledem na to, jak vážná byla si-
tuace, jak velkému přílivu jsme čelili 
a jak potřebné bylo každé lůžko, jsem 
umístění tak vysokého počtu běženců 
u nás respektoval a snažili jsme se jako 
městský obvod, aby dopady přítomnosti 
Ukrajinců (celkem jich bylo až 119, tedy 

více než desetina obvodu) byly co nej-
menší. Běžencům jsme poskytli základ-
ní sociální pomoc, za mohutné podpory 
veřejnosti se podařilo zámek základně 
vybavit, uskutečnit opakované dodávky 
potravin a základních životních potřeb. 
Ve spolupráci s Diakonií Západ zača-

la fungovat služba hlídání dětí, mno-
hé z Ukrajinek si našly v okolí práci. Za 
to všem dobrovolníkům a dárcům ješ-
tě jednou děkuji. Moc se vyvedla i ak-
ce „Ukrajinky zvou na boršč“ v Malesic-
kém Dvoře jako poděkování uprchlíků 
za obrovskou vlnu solidarity. 
Nyní nastal okamžik, kdy by všichni 

ukrajinští běženci měli z Malesic odejít. 
Jak jsem řekl v jedné z televizních re-

portáží na toto téma, je mi jich v nasta-
lé situaci lidsky líto. Přesto se rozhod-
nutí vedení kraje, nadále jejich pobyt na 
malesickém zámku nehradit, nedivím. 
V situaci, kdy je nevyjasněný spor ko-
lem vlastnictví zámku a pravděpodob-
ně skončí soudem, kraj odmítl peníze 
za ubytování platit jednomu i druhému 
domnělému vlastníkovi. 
Nutné je si také přiznat, co jsem říkal 

od začátku – podmínky ubytování sku-
tečně nejsou dobré a není možné tak-
to žít dlouhodobě. Za druhé - infrastruk-
tura v našem obvodu není na skokový 
nárůst počtu obyvatel připravena (dět-
ské hřiště praská ve švech, školka ne-
má volná místa, spoje MHD omezenou 

kapacitu). Samotná infrastruktura uby-
tovny je žalostná a zejména způsob li-
kvidace splaškových vod tolika obyva-
tel při absenci kanalizace je přinejmen-
ším sporný. 
Co se týče samotného vystěhová-

ní Ukrajinců z malesického zámku, 
byl jsem panem hejtmanem Rudolfem 
Špotákem ujištěn, že nebude překotné 
ze dne na den, ale spíš otázkou týdne 
a bude mu předcházet citlivé posouze-
ní situace každého z Ukrajinců. Adresa 
nového ubytování bude zvolena s ohle-
dem na vazby, kteří si Ukrajinci již v Plz-
ni vytvořili, tedy aby kvůli stěhování ne-
přišli o práci nebo děti o školu.
 Aleš Tolar, starosta MO

Po covidové dvouleté odmlce se letos opět mohlo ofi ciálně 
konat pálení čarodějnic a stavění májek. V Dolním Vlkýši u altánu 
i v Malesicích na návsi tak bylo o fi lipojakubské noci veselo.

Výlet pro seniory se vydařil. 14. května zorganizoval náš městský 
obvod zájezd pro seniory do Lázní Kynžvart a Mariánských Lázní. 
Na programu byla prohlídka zámku, návštěva parku Boheminium, 
zahájení sezony na lázeňské kolonádě i společný oběd. Všichni 
si to parádně užili.

V předvečer 77. výročí příjezdu amerických 
osvobozeneckých vojsk do Malesic 4. května  starosta 
s místostarostkou našeho městského obvodu 
významnou událost symbolicky připomněli položením 
květin u pomníku obětem militarismu na Malesické návsi.

Velikonocům předcházely dvě společenské akce – velikonoční setkání 
organizované Českým červeným křížem a také velikonoční dílny pro děti 
na prostranství u pivnice Pod Parou. 

V Malesicích už víme, jaké byliny sbírat a jak je použít, aneb dubnová 
beseda s bylinkářem ing. Karlem Steinbauerem v zasedací místní úřadu 
měla ohlas.

Vážení občané Malesic a Dolního Vlkýše, jsme velmi potěše-
ni, že vedení Vašeho městského obvodu nám tak jako loni vy-
šlo vstříc umožnilo konání části letošního ročníku Rallye Plzeň 
na tradiční trati ve Vašem katastru.
Je samozřejmé, že Auto rallye klub Plzeň jako pořadatel Rallye 

Plzeň musí splnit veškeré platné bezpečnostní předpisy a normy, 
které jsou platné na všech oficiálních motoristických podnicích. 
Pořadatelé si proto dovolují vás, občany Malesic a Dolního Vl-

kýše, požádat o pochopení a shovívavost k opatřením, která vás 
částečně omezí. Jsme si vědomi, že ne všichni občané mají mo-
toristický sport rádi a někteří se těžko s omezením pohybu osob 
i vozidel smiřují. Přesto věříme, že zvítězí tolerance a okolí Plz-
ně bude, stejně jako loni, dobrým hostitelem nejlepších posá-
dek rally z celé ČR (veškeré info o Rallye Plzeň včetně doprav-
ních omezení na ww.arkp.cz).

Ing. Jiří Hasman, ředitel soutěže, Auto rallye klub Plzeň

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

V dubnu jsme 
do Malesic 
pozvali 
Veselou 
trojku. Kapela 
známá 
hlavně z TV 
Šlágr měla 
v malesickém 
Dvoře plné 
hlediště 
a velký aplaus.

Jaro je v plném 
proudu a my, 
Skřítci, jsme 
již stihli brodit 
řeku Střelu, 
protáhnout svaly 
v tělocvičně 
Malesického 
Dvora, umotat 
pomlázky 
a nabarvit vajíčka 
na Velikonoční 
výpravě do Mezholez a natrénovat pochodové značky vyráběné 
z klacků a šišek v lese nad Čeminy. To vše nám posloužilo jako skvělý 
trénink na letní putovní a stanový tábor.   M. Hörlová, TOM Skřítci



Dnes se podíváme pro změnu do malesické sportovní historie. Na přesně nedatovaném 
snímku přibližně z přelomu 70. a 80. let je „B“ tým malesického Sokola. Poskytl nám ho jeden 
z plejerů a vyjmenoval i všechny své spoluhráče. Stojící zleva: Freml, Jůzek, P.Červený, Šlajs, 
Šafr, Suttner, Valenta, J. Beneš. V podřepu zleva: Krýzl, Voves, J.Rout, Balek, L.Beneš, Tomá-
šek. Ležící zleva: Pajer a Vaněk. 

Máte i vy zajímavý snímek z historie Malesic? Budeme rádi za možnost uveřejnit ho. 
 

Vážení spoluobčané, 23. a 24. září 2022 proběhnou komunální volby do za-
stupitelstev obcí. V našich podmínkách to znamená, že budeme volit nové slo-
žení zastupitelstva MO Plzeň 9 – Malesice a zároveň zastupitelstvo Magistrátu 
města Plzně. V souvislosti s tím si dovoluji uvést několik informací.

Kdo může volit?

V komunálních volbách mohou volit všichni lidé, kterým je nejpozději dru-
hý den voleb 18 let a mají v dané obci přihlášené trvalé bydliště a dále obča-
né z dalších zemí Evropské unie, pokud mají v dané obci přechodné bydliště.

Kdo může být kandidátem – tedy kdo může být zvolen?

Do obecního zastupitelstva může kandidovat každý občan ČR, kterému je nej-
později v den voleb 18 let a má ke dni voleb v obci trvalé bydliště. Za stejných 
podmínek mohou do obecních zastupitelstev kandidovat i občané států Evrop-
ské unie. Kandidáty mohou do voleb nominovat politické strany, hnutí a jejich 
koalice. Kromě toho ovšem mohou kandidovat i samostatní nezávislí kandidáti, 
případně sdružení nezávislých kandidátů. Ti ovšem musí zároveň s kandidát-
ní listinou předložit i petici podepsanou voliči v obci. Počet nutných podpisů je 
stanoven podle počtu obyvatel obce, kde se volby konají, pro náš městský ob-
vod to jsou 4 % z počtu obyvatel MO, pokud kandiduje nezávislý kandidát, 7 % 
v případě sdružení nezávislých kandidátů. Přesné počty budou zveřejněny na 
úřední desce našeho MO nejpozději 30.6.2022.

Kdy můžete přijít volit?

Volební místnosti budou otevřené v pátek 23.9. v době 14:00 – 22:00 hod., 
v sobotu 24.9. v době 8:00 – 14:00 hod.

MO Plzeň 9 – Malesice tvoří jeden volební okrsek, tradičně bude v zasedací 
místnosti v budově úřadu – Chotíkovská 14.

 Ing. Vít Hejtmánek, tajemník ÚMO Plzeň 9
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22. jednání ZMO 4. dubna 2022   
(Přítomno 8 zastupitelů, omluven p. Cudlman) 

- ZMO souhlasilo s novou investiční akcí – plánovanou opravu 

plotu kolem ÚMO nahradit výstavbou nové zpevněné plochy pro 

parkování aut u ÚMO (8x pro)

- ZMO schválilo hospodářský výsledek a zůstatek hospodaření 

MO Plzeň za rok 2021 ve výši 2,491 mil. Kč (8x pro)

- ZMO schválilo poskytnutí dotací zájmovým spolkům: TOM Skřít-

ci 80 tis. Kč (na činnost turistického oddílu mládeže), TJ Sokol Ma-

lesice 140 tis. Kč (na údržbu a správu areálu, energie a založení 

mládežnického oddílu), Mysliveckému spolku Malesice 35 tis. Kč 

(na zmírnění úbytků drobné zvěře), Českému svazu včelařů, z.o. 

Město Touškov 5 tis. Kč (na nákup ochranných prostředků a léčiv 

pro včelstva), Římsko-katolické farnosti Malesice 30 tis. Kč (na do-

končení opravy elektroinstalace v kostele sv. Jiří), fl orbalovému od-

dílu Gorily Plzeň 10 tis. Kč (na částečnou úhradu pronájmů v Male-

sickém Dvoře). (6x pro, 2x zdrželi se – Svoboda, Pospíšil).

KRÁTCE ZE ZASTUPITELSTVA MO Začala stavba nové stezky z Malesic do Křimic

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚOČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ 

MVDr. Rudolf KristlMVDr. Rudolf Kristl

■  7. 5. 2022 17:00 – 18:00 dvůr úřadu, 
Chotíkovská 72/14 

■  18:15 – 18:30 Dolní Vlkýš 
Očkování je podle zákona povinné pro psy starší 6 měsíců.

Terčem časté oprávněné kritiky Vás 
občanů byl stav oblíbené výletní ces-
ty z Malesic do Křimic podél řeky Mže, 
kde se cyklisté i pěší museli často bro-
dit blátem a vyhýbat se dírám.  
Letos nastane změna k lepšímu. 

V uplynulých dnech zde již začala vý-
stavba nové zpevněné cesty. Na pro-
jekt za sedm milionů korun se podařilo 
získat evropskou dotaci z programu ITI 
a spolufi nancuje ho Město Plzeň. Počí-
tá s výstavbou 1,6 kilometru dlouhé tři 
metry široké asfaltové stezky se dvěma 
výhybnami. Projektant zohlednil i potře-
bu, aby cesta mohla sloužit zeměděl-
cům obdělávajícím sousední pozemky 
a také správcům Povodí Vltavy a vod-
ní elektrárny na jezu uprostřed stezky. 
Výběrové řízení na stavbu vyhrála 

společnost Roadfi n, která již řadu po-
dobných stezek realizovala. Vysoutě-
žená cena je zhruba o milion korun nižší než 
byly rozpočtové náklady! Dle uzavřené smlou-
vy by dílo mělo být hotovo nejpozději v srp-
nu letošního roku.

Prováděné práce a pohyb těžké techniky si 
vyžaduje omezení pro kolemjdoucí, jimž je 
vstup na staveniště zakázán. Děkujeme za 
pochopení.   (alt)

Promítání v parčíku u víceúčelového hřiště

MALESICKÝ LETŇÁK

17. – 19. června 2022
25. – 27. srpna 2022

Pátek 17. června

KURZ MANŽELSKÉ 
TOUHY
(komedie/drama, ČR, 2021)

Sledujte, jak se pět manželských párů snaží 
navrátit touhu a vášeň do svých životů. 

Hrají: Vojtěch Kotek, Jiří Bartoška, 
Lenka Vlasáková, Stanislav Majer…

Dobrovolné vstupné 

    určené na Konto Bariéry!

Letní kino organizuje: Městský obvod Plzeň 9

Sobota 18. června

CESTA DOMŮ
(komedie/romant., ČR, 2021)

Závěr trilogie navazující na Cestu z města 
a Cestu do lesa završující osudy všech 
stěžejních postav. 

Hrají: Tomáš Vorel ml., Lucie Štefl ová, 
Tomáš Hanák, Bolek Polívka…

Neděle 19. června

ZÁTOPEK
(životopis./drama, ČR, 2021)

Film o nezlomné vůli, která dodnes 
inspiruje tisíce sportovců po celém světě. 
A také o jedinečném vztahu Emila 
a Dany Zátopkových.

Hrají: Václav Neužil ml., Martha Issová...

Čtvrtek 25. srpna

TAJEMSTVÍ STARÉ 
BAMBITKY 2
(pohádka, ČR, 2022)

Pokračování příběhu loupežníka Karaby, 
jeho dcery Aničky a prince Jakuba…. 

Hrají: Tomáš Klus, Kamila Janovičová, 
Ondřej Vetchý, Miroslav Vladyka, Jiří Lábus...

Pátek 26. srpna

PRVOK, ŠAMPÓN, 
TEČKA A KAREL
(drama/komedie, ČR, 2021)

Čtyři kamarádi ve středním věku nežijí tak, 
jak si představovali. Krizi řeší po svém... 

Hrají: Martin Pechlát, David Švehlík, 
Hynek Čermák, Martin Hofmann... 

Sobota 27. srpna

ZBOŽŇOVANÝ
(komedie/drama, ČR, 2021)

Oblíbený pediatr Zdeněk jde k radosti celé 
své rodiny do důchodu. Jenže ukáže se, že 
není tak dokonalý, jak se zdá... 

Hrají: Jiří Bartoška, Ivana Chýlková, 
Jiří Langmajer...

Občerstvení v režii SDH Malesice při každé fi lmové projekci

Pořídili jste si psa staršího tří měsíců nebo vašemu štěněti 
právě byly tři měsíce? Je potřeba, abyste se do 15 dnů přihlá-
sili k místnímu poplatku ze psů a do evidence psů a chovate-
lů. Jakékoliv změny, které ovlivňují výši poplatku je nutné ohlá-
sit také do 15 dnů.
Místní poplatek za psa je nutné zaplatit do 30.6.2022. Popla-

tek můžete zaplatit hotově, kartou v pokladně úřadu nebo pře-
vodem na účet 4856080237/0100. Nebude-li poplatek zapla-
cen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku ne-
doplatek platebním výměrem a může zvýšit nezaplacený po-
platek až na trojnásobek. 

Ing. Dana Jindáčková, fi nanční odbor ÚMO 
(tel.  378 036 884, 722 988 891)

Pejskaři, nezapomeňte na svou povinnost

Tělovýchovná jednota Sokol Malesice má tyto no-
vé hliníkové branky pro minifotbal a trénování mlá-
deže. Fotbalisté je mohli pořídit i díky letošní navý-
šené dotaci na činnost od našeho městského ob-
vodu. Přejeme mnoho úspěšných tref do rozvlně-
né sítě a hlavně mnoho zdaru v péči o mládež, kte-
rou Sokolové znovu obnovili.   (alt)
      

Nové branky pro fotbalisty
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Na dubnovém jednání zastupitelstva MO 
odstoupil z funkce místostarosty Mgr. Jiří Va-
ňourek. „Již před časem jsme se s manželkou 
rozhodli náš dům v Malesicích prodat. Proto-
že doba stěhování se blíží a ještě s tím bude 
spousta starostí, nemohl bych se tak věnovat 
tolik práci pro obvod, tak jsem se rozhodl re-
zignovat,“ řekl Jiří Vaňourek. „Jiřímu patří za 
jeho práci poděkování. Zastupitelem v Male-

sicích je již šestnáctým rokem. Kromě tři a půl roku naší spolupráce 
mu především Malesičtí vděčí za jeho práci starosty, kterým byl od 
roku 2006 do 2010. V Malesicích se za něho tehdy udělala spousta 
prospěšných věcí - například obnova školky, stavba víceúčelového 
hřiště či Malesický Dvůr,“ připomněl současný starosta Aleš Tolar.
Novou místostarostkou Malesic byla zvolena Lenka Panýrko-

vá, která kandidovala s Jiřím Vaňourkem i Alešem Tolarem v ro-
ce 2018 na téže kandidátce. Paní Panýrková bude stejně jako je-
jí předchůdce funkci pro obvod vykonávat jako neuvolněná ved-
le svého zaměstnání, je poradkyní přírodní péče o zdraví a lidské 
tělo. V Malesicích patří mezi „starousedlíky“, je jí 45 let, je vdaná 
a má dvě děti.  (alt)
      

Nově je místostarostkou Lenka Panýrková

Komunální volby do zastupitelstva MO Plzeň 9 – 
Malesice a do městského zastupitelstva

OKÉNKO DO MALESICKÉ HISTORIE 

V minulém vydání jsme informovali o chystané rekonstrukci 
ulic Nad Zámkem a Kyjovské s tím, že realizace má proběh-
nout letos na jaře. Stavební fi rma Silba naskladnila materiál 
a vytýčila podzemní sítě, přičemž samotné práce by měly za-
čít dle sdělení stavbyvedoucího v prvních červnových dnech. 
S harmonogramem prací budou všichni obyvatelé zmíněných 
ulic seznámeni.  (alt)

Rekonstrukce povrchu dvou ulic

Jak napravit v minulosti učiněné škody a do-
sáhnout toho, aby v naší krajině bylo opět za-
držováno potřebné množství vody, jak přede-
jít erozi půdy a suchu? Jaká konkrétní opat-
ření a změny je zapotřebí u nás v okolí Male-
sic a Vlkýše udělat? Těmito otázkami se zabý-
vá projekt Živá krajina, který od letošního roku 
probíhá i na území našeho městského obvo-
du, detailně řeší povodí Čemínského potoka. 

S jeho autory jako MO Plzeň 9 úzce spolu-
pracujeme a průběžně Vás budeme přes so-
ciální sítě, web i formou veřejné prezentace 
seznamovat s výsledky práce a konkrétními 
návrhy. Ty rozhodně neplánujeme založit do 
šuplíku, ale záhy je realizovat například v po-
době obnovy remízků, stromořadí nebo pů-
vodních polních cest.
 Více na www.spolecneprotisuchu.cz

Projekt Živá krajina řeší sucho i erozi  

POZVÁNKY PRO OBČANY MALESIC A DOLNÍHO VLKÝŠE 

Dětské dny 28. května a 29. května.
V sobotu 28. května se koná dětské Vlkýšohraní alias Den dětí v Dolním Vl-
kýši. Akci pořádají místní dobrovolníci za podpory městského obvodu a určena 
je pro místní děti. Začátek programu ve 13 hodin u altánu.

V neděli 29. května bude Den dětí v Malesicích v prostoru přírodního koupališ-
tě. Od 13 do 15 hodin budou děti plnit soutěžní a zábavné úkoly se sladkou od-
měnou, od 15 hodin bude dětská disko-show, poté bude k vidění i ukázka so-
kolníka. Celá den skákací hrad, živý maskot Vydra Bonifác a žabka Márinka. 
Vše zakončí táborák.  Vstup zdarma.

Rallye a koncert v sobotu 4. června
Po skončení rallye (viz info na str. 1) bude od 19.00 na malesickém koupališ-
ti koncertovat Agnes Rock – oblíbená kapela hrající známé šlágry od 80.let po 
současnost. 

Setkání seniorů a gratulace jubilantům 8. června
Ve čtvrtek 8. června jsou v 16.00 zvaní do areálu koupaliště všichni místní se-
nioři na setkání u táboráku a u muziky. Součástí bude gratulace všem jubilan-
tům a nejstarším občanům obvodu. Občerstvení zajištěno, možnost sezení 
v pártystanech a skrýt se tak před slunce i deštěm. Na vyžádání možnost zajis-
tit dopravu pro obtížněji se pohybující seniory. 

Malesický letňák letos dvakrát 
17.-19. června (od 21.30) a 25.-27. srpna (od 20.30) - Malesický letňák – kine-
matograf bratří Čadíků – viz plakát dole na stránce.

6. srpna Malesické škopkování
Třetí ročník pivní slavností s dětským programem a koncerty - letos nejen roc-
kovými (Zvlášňý škola, Lucie rev.), ale i odpolední muzikou pro starší generaci 
(Švejkband) - viz samostatný plakát.

3. září Jarmarčení a farmářský trh
Na první záříjovou sobotu znovu chystáme tradiční Malesické jarmarčení po 
loňské úspěšné premiéře letos znovu rozšířené i o fi rmaářský trh – kdo z míst-
ních by měl zájem nabídnou na trhu přebytky výpěstků ze své zahrádky či do-
mácí potraviny, nechť kontaktuje ÚMO.

Hezčí a kultivovanější prostory pro kontejnery na separova-
ný odpad vzniknou letos v Malesicích i v Dolním Vlkýši. Uspě-
li jsme jako obvod s žádostí o dotaci z fondu životního prostře-
dí Města Plzně a městská rada nám přidělila na projekt 200 ti-
síc korun, polovinu z celkové plánované částky. Cílem je úprava 
celkem šesti kontejnerových míst. Budou mít zpevněný povrch, 
aretovací stanoviště pro přesné zaparkování kontejnerů, dřevěné 
modřínové ohrazení a některé i zastřešení. Jde nám nejen o to 
vylepšit optický dojem prostranství s kontejnery, ale využít nový 
prostor i k umístění metodických pokynů k třídění a celkově ve-
řejnost motivovat k racionálnímu nakládání s odpadem.  Všech-
na stanoviště projdou proměnou během letošního léta.  (alt)
  

Stanoviště na kontejnery budou hezčí



Dnes se podíváme pro změnu do malesické sportovní historie. Na přesně nedatovaném 
snímku přibližně z přelomu 70. a 80. let je „B“ tým malesického Sokola. Poskytl nám ho jeden 
z plejerů a vyjmenoval i všechny své spoluhráče. Stojící zleva: Freml, Jůzek, P.Červený, Šlajs, 
Šafr, Suttner, Valenta, J. Beneš. V podřepu zleva: Krýzl, Voves, J.Rout, Balek, L.Beneš, Tomá-
šek. Ležící zleva: Pajer a Vaněk. 

Máte i vy zajímavý snímek z historie Malesic? Budeme rádi za možnost uveřejnit ho. 
 

Vážení spoluobčané, 23. a 24. září 2022 proběhnou komunální volby do za-
stupitelstev obcí. V našich podmínkách to znamená, že budeme volit nové slo-
žení zastupitelstva MO Plzeň 9 – Malesice a zároveň zastupitelstvo Magistrátu 
města Plzně. V souvislosti s tím si dovoluji uvést několik informací.

Kdo může volit?

V komunálních volbách mohou volit všichni lidé, kterým je nejpozději dru-
hý den voleb 18 let a mají v dané obci přihlášené trvalé bydliště a dále obča-
né z dalších zemí Evropské unie, pokud mají v dané obci přechodné bydliště.

Kdo může být kandidátem – tedy kdo může být zvolen?

Do obecního zastupitelstva může kandidovat každý občan ČR, kterému je nej-
později v den voleb 18 let a má ke dni voleb v obci trvalé bydliště. Za stejných 
podmínek mohou do obecních zastupitelstev kandidovat i občané států Evrop-
ské unie. Kandidáty mohou do voleb nominovat politické strany, hnutí a jejich 
koalice. Kromě toho ovšem mohou kandidovat i samostatní nezávislí kandidáti, 
případně sdružení nezávislých kandidátů. Ti ovšem musí zároveň s kandidát-
ní listinou předložit i petici podepsanou voliči v obci. Počet nutných podpisů je 
stanoven podle počtu obyvatel obce, kde se volby konají, pro náš městský ob-
vod to jsou 4 % z počtu obyvatel MO, pokud kandiduje nezávislý kandidát, 7 % 
v případě sdružení nezávislých kandidátů. Přesné počty budou zveřejněny na 
úřední desce našeho MO nejpozději 30.6.2022.

Kdy můžete přijít volit?

Volební místnosti budou otevřené v pátek 23.9. v době 14:00 – 22:00 hod., 
v sobotu 24.9. v době 8:00 – 14:00 hod.

MO Plzeň 9 – Malesice tvoří jeden volební okrsek, tradičně bude v zasedací 
místnosti v budově úřadu – Chotíkovská 14.

 Ing. Vít Hejtmánek, tajemník ÚMO Plzeň 9
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22. jednání ZMO 4. dubna 2022   
(Přítomno 8 zastupitelů, omluven p. Cudlman) 

- ZMO souhlasilo s novou investiční akcí – plánovanou opravu 

plotu kolem ÚMO nahradit výstavbou nové zpevněné plochy pro 

parkování aut u ÚMO (8x pro)

- ZMO schválilo hospodářský výsledek a zůstatek hospodaření 

MO Plzeň za rok 2021 ve výši 2,491 mil. Kč (8x pro)

- ZMO schválilo poskytnutí dotací zájmovým spolkům: TOM Skřít-

ci 80 tis. Kč (na činnost turistického oddílu mládeže), TJ Sokol Ma-

lesice 140 tis. Kč (na údržbu a správu areálu, energie a založení 

mládežnického oddílu), Mysliveckému spolku Malesice 35 tis. Kč 

(na zmírnění úbytků drobné zvěře), Českému svazu včelařů, z.o. 

Město Touškov 5 tis. Kč (na nákup ochranných prostředků a léčiv 

pro včelstva), Římsko-katolické farnosti Malesice 30 tis. Kč (na do-

končení opravy elektroinstalace v kostele sv. Jiří), fl orbalovému od-

dílu Gorily Plzeň 10 tis. Kč (na částečnou úhradu pronájmů v Male-

sickém Dvoře). (6x pro, 2x zdrželi se – Svoboda, Pospíšil).

KRÁTCE ZE ZASTUPITELSTVA MO Začala stavba nové stezky z Malesic do Křimic

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚOČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ 

MVDr. Rudolf KristlMVDr. Rudolf Kristl

■  7. 5. 2022 17:00 – 18:00 dvůr úřadu, 
Chotíkovská 72/14 

■  18:15 – 18:30 Dolní Vlkýš 
Očkování je podle zákona povinné pro psy starší 6 měsíců.

Terčem časté oprávněné kritiky Vás 
občanů byl stav oblíbené výletní ces-
ty z Malesic do Křimic podél řeky Mže, 
kde se cyklisté i pěší museli často bro-
dit blátem a vyhýbat se dírám.  
Letos nastane změna k lepšímu. 

V uplynulých dnech zde již začala vý-
stavba nové zpevněné cesty. Na pro-
jekt za sedm milionů korun se podařilo 
získat evropskou dotaci z programu ITI 
a spolufi nancuje ho Město Plzeň. Počí-
tá s výstavbou 1,6 kilometru dlouhé tři 
metry široké asfaltové stezky se dvěma 
výhybnami. Projektant zohlednil i potře-
bu, aby cesta mohla sloužit zeměděl-
cům obdělávajícím sousední pozemky 
a také správcům Povodí Vltavy a vod-
ní elektrárny na jezu uprostřed stezky. 
Výběrové řízení na stavbu vyhrála 

společnost Roadfi n, která již řadu po-
dobných stezek realizovala. Vysoutě-
žená cena je zhruba o milion korun nižší než 
byly rozpočtové náklady! Dle uzavřené smlou-
vy by dílo mělo být hotovo nejpozději v srp-
nu letošního roku.

Prováděné práce a pohyb těžké techniky si 
vyžaduje omezení pro kolemjdoucí, jimž je 
vstup na staveniště zakázán. Děkujeme za 
pochopení.   (alt)

Promítání v parčíku u víceúčelového hřiště

MALESICKÝ LETŇÁK

17. – 19. června 2022
25. – 27. srpna 2022

Pátek 17. června

KURZ MANŽELSKÉ 
TOUHY
(komedie/drama, ČR, 2021)

Sledujte, jak se pět manželských párů snaží 
navrátit touhu a vášeň do svých životů. 

Hrají: Vojtěch Kotek, Jiří Bartoška, 
Lenka Vlasáková, Stanislav Majer…

Dobrovolné vstupné 

    určené na Konto Bariéry!

Letní kino organizuje: Městský obvod Plzeň 9

Sobota 18. června

CESTA DOMŮ
(komedie/romant., ČR, 2021)

Závěr trilogie navazující na Cestu z města 
a Cestu do lesa završující osudy všech 
stěžejních postav. 

Hrají: Tomáš Vorel ml., Lucie Štefl ová, 
Tomáš Hanák, Bolek Polívka…

Neděle 19. června

ZÁTOPEK
(životopis./drama, ČR, 2021)

Film o nezlomné vůli, která dodnes 
inspiruje tisíce sportovců po celém světě. 
A také o jedinečném vztahu Emila 
a Dany Zátopkových.

Hrají: Václav Neužil ml., Martha Issová...

Čtvrtek 25. srpna

TAJEMSTVÍ STARÉ 
BAMBITKY 2
(pohádka, ČR, 2022)

Pokračování příběhu loupežníka Karaby, 
jeho dcery Aničky a prince Jakuba…. 

Hrají: Tomáš Klus, Kamila Janovičová, 
Ondřej Vetchý, Miroslav Vladyka, Jiří Lábus...

Pátek 26. srpna

PRVOK, ŠAMPÓN, 
TEČKA A KAREL
(drama/komedie, ČR, 2021)

Čtyři kamarádi ve středním věku nežijí tak, 
jak si představovali. Krizi řeší po svém... 

Hrají: Martin Pechlát, David Švehlík, 
Hynek Čermák, Martin Hofmann... 

Sobota 27. srpna

ZBOŽŇOVANÝ
(komedie/drama, ČR, 2021)

Oblíbený pediatr Zdeněk jde k radosti celé 
své rodiny do důchodu. Jenže ukáže se, že 
není tak dokonalý, jak se zdá... 

Hrají: Jiří Bartoška, Ivana Chýlková, 
Jiří Langmajer...

Občerstvení v režii SDH Malesice při každé fi lmové projekci

Pořídili jste si psa staršího tří měsíců nebo vašemu štěněti 
právě byly tři měsíce? Je potřeba, abyste se do 15 dnů přihlá-
sili k místnímu poplatku ze psů a do evidence psů a chovate-
lů. Jakékoliv změny, které ovlivňují výši poplatku je nutné ohlá-
sit také do 15 dnů.
Místní poplatek za psa je nutné zaplatit do 30.6.2022. Popla-

tek můžete zaplatit hotově, kartou v pokladně úřadu nebo pře-
vodem na účet 4856080237/0100. Nebude-li poplatek zapla-
cen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku ne-
doplatek platebním výměrem a může zvýšit nezaplacený po-
platek až na trojnásobek. 

Ing. Dana Jindáčková, fi nanční odbor ÚMO 
(tel.  378 036 884, 722 988 891)

Pejskaři, nezapomeňte na svou povinnost

Tělovýchovná jednota Sokol Malesice má tyto no-
vé hliníkové branky pro minifotbal a trénování mlá-
deže. Fotbalisté je mohli pořídit i díky letošní navý-
šené dotaci na činnost od našeho městského ob-
vodu. Přejeme mnoho úspěšných tref do rozvlně-
né sítě a hlavně mnoho zdaru v péči o mládež, kte-
rou Sokolové znovu obnovili.   (alt)
      

Nové branky pro fotbalisty
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Na dubnovém jednání zastupitelstva MO 
odstoupil z funkce místostarosty Mgr. Jiří Va-
ňourek. „Již před časem jsme se s manželkou 
rozhodli náš dům v Malesicích prodat. Proto-
že doba stěhování se blíží a ještě s tím bude 
spousta starostí, nemohl bych se tak věnovat 
tolik práci pro obvod, tak jsem se rozhodl re-
zignovat,“ řekl Jiří Vaňourek. „Jiřímu patří za 
jeho práci poděkování. Zastupitelem v Male-

sicích je již šestnáctým rokem. Kromě tři a půl roku naší spolupráce 
mu především Malesičtí vděčí za jeho práci starosty, kterým byl od 
roku 2006 do 2010. V Malesicích se za něho tehdy udělala spousta 
prospěšných věcí - například obnova školky, stavba víceúčelového 
hřiště či Malesický Dvůr,“ připomněl současný starosta Aleš Tolar.
Novou místostarostkou Malesic byla zvolena Lenka Panýrko-

vá, která kandidovala s Jiřím Vaňourkem i Alešem Tolarem v ro-
ce 2018 na téže kandidátce. Paní Panýrková bude stejně jako je-
jí předchůdce funkci pro obvod vykonávat jako neuvolněná ved-
le svého zaměstnání, je poradkyní přírodní péče o zdraví a lidské 
tělo. V Malesicích patří mezi „starousedlíky“, je jí 45 let, je vdaná 
a má dvě děti.  (alt)
      

Nově je místostarostkou Lenka Panýrková

Komunální volby do zastupitelstva MO Plzeň 9 – 
Malesice a do městského zastupitelstva

OKÉNKO DO MALESICKÉ HISTORIE 

V minulém vydání jsme informovali o chystané rekonstrukci 
ulic Nad Zámkem a Kyjovské s tím, že realizace má proběh-
nout letos na jaře. Stavební fi rma Silba naskladnila materiál 
a vytýčila podzemní sítě, přičemž samotné práce by měly za-
čít dle sdělení stavbyvedoucího v prvních červnových dnech. 
S harmonogramem prací budou všichni obyvatelé zmíněných 
ulic seznámeni.  (alt)

Rekonstrukce povrchu dvou ulic

Jak napravit v minulosti učiněné škody a do-
sáhnout toho, aby v naší krajině bylo opět za-
držováno potřebné množství vody, jak přede-
jít erozi půdy a suchu? Jaká konkrétní opat-
ření a změny je zapotřebí u nás v okolí Male-
sic a Vlkýše udělat? Těmito otázkami se zabý-
vá projekt Živá krajina, který od letošního roku 
probíhá i na území našeho městského obvo-
du, detailně řeší povodí Čemínského potoka. 

S jeho autory jako MO Plzeň 9 úzce spolu-
pracujeme a průběžně Vás budeme přes so-
ciální sítě, web i formou veřejné prezentace 
seznamovat s výsledky práce a konkrétními 
návrhy. Ty rozhodně neplánujeme založit do 
šuplíku, ale záhy je realizovat například v po-
době obnovy remízků, stromořadí nebo pů-
vodních polních cest.
 Více na www.spolecneprotisuchu.cz

Projekt Živá krajina řeší sucho i erozi  

POZVÁNKY PRO OBČANY MALESIC A DOLNÍHO VLKÝŠE 

Dětské dny 28. května a 29. května.
V sobotu 28. května se koná dětské Vlkýšohraní alias Den dětí v Dolním Vl-
kýši. Akci pořádají místní dobrovolníci za podpory městského obvodu a určena 
je pro místní děti. Začátek programu ve 13 hodin u altánu.

V neděli 29. května bude Den dětí v Malesicích v prostoru přírodního koupališ-
tě. Od 13 do 15 hodin budou děti plnit soutěžní a zábavné úkoly se sladkou od-
měnou, od 15 hodin bude dětská disko-show, poté bude k vidění i ukázka so-
kolníka. Celá den skákací hrad, živý maskot Vydra Bonifác a žabka Márinka. 
Vše zakončí táborák.  Vstup zdarma.

Rallye a koncert v sobotu 4. června
Po skončení rallye (viz info na str. 1) bude od 19.00 na malesickém koupališ-
ti koncertovat Agnes Rock – oblíbená kapela hrající známé šlágry od 80.let po 
současnost. 

Setkání seniorů a gratulace jubilantům 8. června
Ve čtvrtek 8. června jsou v 16.00 zvaní do areálu koupaliště všichni místní se-
nioři na setkání u táboráku a u muziky. Součástí bude gratulace všem jubilan-
tům a nejstarším občanům obvodu. Občerstvení zajištěno, možnost sezení 
v pártystanech a skrýt se tak před slunce i deštěm. Na vyžádání možnost zajis-
tit dopravu pro obtížněji se pohybující seniory. 

Malesický letňák letos dvakrát 
17.-19. června (od 21.30) a 25.-27. srpna (od 20.30) - Malesický letňák – kine-
matograf bratří Čadíků – viz plakát dole na stránce.

6. srpna Malesické škopkování
Třetí ročník pivní slavností s dětským programem a koncerty - letos nejen roc-
kovými (Zvlášňý škola, Lucie rev.), ale i odpolední muzikou pro starší generaci 
(Švejkband) - viz samostatný plakát.

3. září Jarmarčení a farmářský trh
Na první záříjovou sobotu znovu chystáme tradiční Malesické jarmarčení po 
loňské úspěšné premiéře letos znovu rozšířené i o fi rmaářský trh – kdo z míst-
ních by měl zájem nabídnou na trhu přebytky výpěstků ze své zahrádky či do-
mácí potraviny, nechť kontaktuje ÚMO.

Hezčí a kultivovanější prostory pro kontejnery na separova-
ný odpad vzniknou letos v Malesicích i v Dolním Vlkýši. Uspě-
li jsme jako obvod s žádostí o dotaci z fondu životního prostře-
dí Města Plzně a městská rada nám přidělila na projekt 200 ti-
síc korun, polovinu z celkové plánované částky. Cílem je úprava 
celkem šesti kontejnerových míst. Budou mít zpevněný povrch, 
aretovací stanoviště pro přesné zaparkování kontejnerů, dřevěné 
modřínové ohrazení a některé i zastřešení. Jde nám nejen o to 
vylepšit optický dojem prostranství s kontejnery, ale využít nový 
prostor i k umístění metodických pokynů k třídění a celkově ve-
řejnost motivovat k racionálnímu nakládání s odpadem.  Všech-
na stanoviště projdou proměnou během letošního léta.  (alt)
  

Stanoviště na kontejnery budou hezčí



 Jak jsme Vás již v minu-
lém vydání Devítky infor-
movali, po loňském zno-
vuobnovení tradice se ta-
ké letos uskuteční motori-
stický podnik Rallye Plzeň 
a zčásti se opět pojede na-
ším městským obvodem. Za 
podmínky zajištění bezpeč-
nosti a úhrady případných 
vzniklých škod na obecním 
i soukromém majetku s tím 
již na svém lednovém zase-
dání vyjádřilo souhlas ob-
vodní zastupitelstvo. 

Protože termín konání se 
rychle blíží, prosíme věnuj-
te pozornost následujícím 
informacím.  
Termín konání: Rallye se pojede v sobotu 4. červ-

na 2022
Trasa malesické rychlostní zkoušky: Malesice-

mi budou projíždět v pořadí čtvrtá a závěrečná os-
má rychlostní zkouška rallye. Obě po stejné trase 
jako loni. Start budou mít v Chotíkově (časový plán 
startů je v 11.57 h. a v 15.48 h.), au-
ta přijedou do Malesic Chotíkovskou 
ulicí, na ypsilonce odbočí doprava na 
Dolní Vlkýš, pak u božích muk sjedou 
doleva na polní cestu, projedou třeš-
ňovkou a vyjedou na silnici Malesice 
– Město Touškov, dále za mostkem 
přes potok odbočí na Kumberk a do-
jedou do Čemín, kde bude mít rychlostní zkouška cíl.   
Dopravní omezení: celá trasa rychlostní zkoušky bu-

de pro dopravu od ranních 8 hodin uzavřena, výjim-
ku budou pořadatelé dávat pouze místním lidem, ale 
v době konání samotné rychlostní zkoušky a v době 
bezprostředně předcházející startu musí platit přísná 
úplná uzavírka pro všechny.  Jen ve vážném přípa-
dě (například pro potřeby průjezdu sanitky do někte-
ré z uzavřených částí obce) by byla rallye přerušena. 

Na co dát především pozor: V den konání ra-
llye prosím dbejte zvýšené pozornosti především 
na děti. Nedovolte jim pohybovat se volně bez do-
zoru po obci a už vůbec ne v blízkosti závodní trati. 
Stejně tak dejte pozor na své psy a mějte je dob-
ře zajištěné, aby nemohli utéci. Dbejte 
všech pokynů pořadatelů a nevstupuj-

te do zakázaných prostor.   
Kam se jít na rallye po-

dívat: Rallye je zajíma-
vým sportovním zážitkem, 
účastní se jí přední češ-
tí i zahraniční závodníci 
i jezdci se soutěžními auto-
veterány. Chcete-li je vidět 

v akci, je to možné hned z několika di-
váckých zón. Jsou to především Ypsi-
lonka v Malesicích, kde bude i malá tri-
buna a občerstvení, k další atraktivním 
místům patří sjezd ze silnice na polní 
cestu do třešňovky a úsek pod třešňov-
kou s výjezdem z polní na hlavní silni-
ci, zde bude zřízena i ofi ciální divácká 
zóna se zázemím.   (alt)

DEVITKA
Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 9 - Malesice          číslo 2, květen 2022

Rallye Plzeň si v sobotu 4. června 
vyžádá omezení, díky za trpělivost!

   Milí sousedé,
úvodník této Devítky jsme se rozhodl věnovat 

veřejné dopravě. 
Jak cestující pravděpodobně zaznamenali, od břez-

na letošního roku byla zavedena nová linka č. 35 Vlkýš 
– Malesice – Chotíkov – Globus - Košutka. Tato linka 
je zavedena ve zkušebním provozu do konce června 
s tím, že až dle skutečného zájmu cestujících bude 
vedením města rozhodnuto jak dál.

Bohužel prozatímní zájem veřejnosti o tuto linku 
(byť byla hojně poptávána), není takový, jaká byla 
očekávání. Věřím, že v průběhu měsíce června se ješ-
tě počet cestujících bude vyvíjet příznivějším tren-
dem tak, aby po plánovaném prázdninovém utlumení 
provozu mohla od září linka znovu vyjet a fungovat.  

Chtěl bych všechny občany v této souvislosti požá-
dat, abyste se zamysleli nad tím, jakým způsobem se 
dopravujete po městě a jak v tomto ohledu vycho-
váváte i své děti. Zda není někdy zbytečné podnikat 
cesty autem, ale je lepší zvolit MHD jak kvůli času 
strávenému v mnohdy neprůjezdné Plzni, tak bohužel 
i kvůli stále zdražujícím pohonným hmotám. 

Žádám Vás o to, protože jen bude-li MHD patřičně 
využívána a autobusy nebudou jezdit poloprázdné, 
je reálné úspěšně usilovat o zachování současných 
jízdních řádů. 

Děkuji Vám.   
  Bc. Aleš Tolar, starosta MO Plzeň 9
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Ukrajinští uprchlíci v Malesicích. Proč přišli a proč jsou nyní na odchodu?  

Akce v Malesicích     bjektivem   

Jak určitě všichni dobře víte, krátce 
poté, co do Česka na začátku břez-
na začali proudit ukrajinští váleč-
ní uprchlíci, počala jim jako útočiště 
sloužit soukromá ubytovna na male-
sickém zámku. 
S jejím provozovatelem uzavřel kraj-

ský úřad smlouvu o umístění uprchlí-
ků. Od začátku jsem připomínkoval tris-
tní sociální podmínky v tomto zařízení, 
ale s ohledem na to, jak vážná byla si-
tuace, jak velkému přílivu jsme čelili 
a jak potřebné bylo každé lůžko, jsem 
umístění tak vysokého počtu běženců 
u nás respektoval a snažili jsme se jako 
městský obvod, aby dopady přítomnosti 
Ukrajinců (celkem jich bylo až 119, tedy 

více než desetina obvodu) byly co nej-
menší. Běžencům jsme poskytli základ-
ní sociální pomoc, za mohutné podpory 
veřejnosti se podařilo zámek základně 
vybavit, uskutečnit opakované dodávky 
potravin a základních životních potřeb. 
Ve spolupráci s Diakonií Západ zača-

la fungovat služba hlídání dětí, mno-
hé z Ukrajinek si našly v okolí práci. Za 
to všem dobrovolníkům a dárcům ješ-
tě jednou děkuji. Moc se vyvedla i ak-
ce „Ukrajinky zvou na boršč“ v Malesic-
kém Dvoře jako poděkování uprchlíků 
za obrovskou vlnu solidarity. 
Nyní nastal okamžik, kdy by všichni 

ukrajinští běženci měli z Malesic odejít. 
Jak jsem řekl v jedné z televizních re-

portáží na toto téma, je mi jich v nasta-
lé situaci lidsky líto. Přesto se rozhod-
nutí vedení kraje, nadále jejich pobyt na 
malesickém zámku nehradit, nedivím. 
V situaci, kdy je nevyjasněný spor ko-
lem vlastnictví zámku a pravděpodob-
ně skončí soudem, kraj odmítl peníze 
za ubytování platit jednomu i druhému 
domnělému vlastníkovi. 
Nutné je si také přiznat, co jsem říkal 

od začátku – podmínky ubytování sku-
tečně nejsou dobré a není možné tak-
to žít dlouhodobě. Za druhé - infrastruk-
tura v našem obvodu není na skokový 
nárůst počtu obyvatel připravena (dět-
ské hřiště praská ve švech, školka ne-
má volná místa, spoje MHD omezenou 

kapacitu). Samotná infrastruktura uby-
tovny je žalostná a zejména způsob li-
kvidace splaškových vod tolika obyva-
tel při absenci kanalizace je přinejmen-
ším sporný. 
Co se týče samotného vystěhová-

ní Ukrajinců z malesického zámku, 
byl jsem panem hejtmanem Rudolfem 
Špotákem ujištěn, že nebude překotné 
ze dne na den, ale spíš otázkou týdne 
a bude mu předcházet citlivé posouze-
ní situace každého z Ukrajinců. Adresa 
nového ubytování bude zvolena s ohle-
dem na vazby, kteří si Ukrajinci již v Plz-
ni vytvořili, tedy aby kvůli stěhování ne-
přišli o práci nebo děti o školu.
 Aleš Tolar, starosta MO

Po covidové dvouleté odmlce se letos opět mohlo ofi ciálně 
konat pálení čarodějnic a stavění májek. V Dolním Vlkýši u altánu 
i v Malesicích na návsi tak bylo o fi lipojakubské noci veselo.

Výlet pro seniory se vydařil. 14. května zorganizoval náš městský 
obvod zájezd pro seniory do Lázní Kynžvart a Mariánských Lázní. 
Na programu byla prohlídka zámku, návštěva parku Boheminium, 
zahájení sezony na lázeňské kolonádě i společný oběd. Všichni 
si to parádně užili.

V předvečer 77. výročí příjezdu amerických 
osvobozeneckých vojsk do Malesic 4. května  starosta 
s místostarostkou našeho městského obvodu 
významnou událost symbolicky připomněli položením 
květin u pomníku obětem militarismu na Malesické návsi.

Velikonocům předcházely dvě společenské akce – velikonoční setkání 
organizované Českým červeným křížem a také velikonoční dílny pro děti 
na prostranství u pivnice Pod Parou. 

V Malesicích už víme, jaké byliny sbírat a jak je použít, aneb dubnová 
beseda s bylinkářem ing. Karlem Steinbauerem v zasedací místní úřadu 
měla ohlas.

Vážení občané Malesic a Dolního Vlkýše, jsme velmi potěše-
ni, že vedení Vašeho městského obvodu nám tak jako loni vy-
šlo vstříc umožnilo konání části letošního ročníku Rallye Plzeň 
na tradiční trati ve Vašem katastru.
Je samozřejmé, že Auto rallye klub Plzeň jako pořadatel Rallye 

Plzeň musí splnit veškeré platné bezpečnostní předpisy a normy, 
které jsou platné na všech oficiálních motoristických podnicích. 
Pořadatelé si proto dovolují vás, občany Malesic a Dolního Vl-

kýše, požádat o pochopení a shovívavost k opatřením, která vás 
částečně omezí. Jsme si vědomi, že ne všichni občané mají mo-
toristický sport rádi a někteří se těžko s omezením pohybu osob 
i vozidel smiřují. Přesto věříme, že zvítězí tolerance a okolí Plz-
ně bude, stejně jako loni, dobrým hostitelem nejlepších posá-
dek rally z celé ČR (veškeré info o Rallye Plzeň včetně doprav-
ních omezení na ww.arkp.cz).

Ing. Jiří Hasman, ředitel soutěže, Auto rallye klub Plzeň

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

V dubnu jsme 
do Malesic 
pozvali 
Veselou 
trojku. Kapela 
známá 
hlavně z TV 
Šlágr měla 
v malesickém 
Dvoře plné 
hlediště 
a velký aplaus.

Jaro je v plném 
proudu a my, 
Skřítci, jsme 
již stihli brodit 
řeku Střelu, 
protáhnout svaly 
v tělocvičně 
Malesického 
Dvora, umotat 
pomlázky 
a nabarvit vajíčka 
na Velikonoční 
výpravě do Mezholez a natrénovat pochodové značky vyráběné 
z klacků a šišek v lese nad Čeminy. To vše nám posloužilo jako skvělý 
trénink na letní putovní a stanový tábor.   M. Hörlová, TOM Skřítci


