
Nové služby pro lidi
Mnohé základní služby 
v Malesicích chyběly. Proto…
■  v budově úřadu začal městský ob-

vod provozovat od roku 2020 po-
bočku České pošty včetně kontakt-
ního místa Zdravotní pojišťovny MV. 

■  na úřadě byl zřízen CzechPoint (vý-
pisy z různých rejstříků atd.), termi-
nál pro platby kartou.

■  Interiér úřadu (včetně jednací síně) 
prošel celkovou obnovou a v důstoj-
ném prostředí se zde začaly konat 
i svatební obřady. 

■  Úřad se více otevřel lidem, kromě 
zmíněných nových služeb se zde začaly konat kurzy angličtiny, lekce jógy atd. 
U úřadu byla rozšířena odstavná plocha pro pohodlné parkování.

■  Na Malesické návsi byl instalován box Zásilkovny pro samoobslužný výdej ba-
líků a úschovna kol u zastávky.

■  Na veřejných prostranstvích byly zřízeny WI-FI pointy pro bezplatné připoje-
ní k internetu.

■  V rámci obvodu se rozšířily možnosti odkládání odpadu o nové druhy (nově 
hliník, textil, elektrošrot, pneu …) 

Veřejná doprava je o něco lepší
Dopravní obslužnost našeho obvodu se rozšířila… 
■  Byla zavedena páteřní trolejbusová linka 11 z Malesic až na ústřední hřbitov.
■  Začala jezdit nová linka 35 Dolní Vlkýš – Malesice – Chotíkov – Globus
■  V Dolním Vlkýši byla osazena krytá autobusová zastávka

Vyšší bezpečnost v obvodu
Aby se lidé cítili venku i doma bezpečněji…
■  Byl instalován na příjezdovou silnici do Dolního Vlkýše rychlostní radar s ka-

merou a detekcí SPZ, všechny zastaralé radary v Malesicích byly nahraze-
ny novými.

■  Na rizikové křižovatky a výjezdy na hlavní silnice bylo osazeno celkem devět 
nových dopravních zrcadel.

■  V citlivé lokalitě u školky byla zavedena zóna snížené rychlosti 30 km/h a na 
příjezdu k Malesicím od Chotíkova 70 km/h.

■  Na Malesické návsi byla osaze-
na bariéra cityblocků pro ochranu 
chodců, zejména dětí mířících na 
zastávku MHD.

■  Byl rozšířen kamerový systém. Stá-
vající dvě kamery v obou částech 
Malesické návsi byly nahrazeny za 
moderní a přibyly další čtyři kamery 
na dětské hřiště, mezi bytovky U Po-
toka, na křižovatku ke hřbitovu a ve 
Vlkýši na návsi (dokončeno bude do 
30.9. 2022).

■  Areál víceúčelového hřiště byl by-
telněji oplocen a ve snaze předchá-
zet vandalismu a porušování provozního řádu zde byl zaveden docházkový 
systém pomocí čipů. 

■  Bylo obnoveno veřejné osvětlení v ulici K Rybníku a rozšířeno v ulicích Ke sv. 
Josefu, Ke Křimickému jezu a Ke Stodole.

Pomoc lidem na prvním místě
V uplynulém období byla pomoc lidem velmi důležitá, proto…
■  Po dobu covidových opatření, zejména v těžkých dobách první a druhé vlny, 

se občanům u nás dostalo maximální možné podpory a Malesice se v tom-
to směru staly vzorem pro mnohé jiné obvody i obce. Organizováno bylo hro-
madné šití roušek a jejich rozvozy občanům, stejně jako distribuce dezinfek-
ce přímo do domácností, později rozdávání respirátorů seniorům zdarma až 
po zajištění možnosti očkování přímo v Malesicích. 

■  V loňském roce se městský obvod stal organizátorem hromadného náboru 
dobrovolníků do registru dárců kostní dřeně v souvislosti s onemocněním jed-
noho z našich hasičů.

■  Náš obvod aktivně řešil i uprchlic-
kou krizi a příliv válečných bežen-
ců. Zorganizovali jsme s přispěním 
řady dárců a distribuovali ukrajin-
ským uprchlíkům významnou po-
moc a pomohli jim přečkat dobu je-
jich pobytu v Malesicích, následně 
byl zajištěn přesun uprchlíků z Ma-
lesic jinam do důstojnějších prostor 
než byl Malesický zámek.

...pokračování na straně 2
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Co se během uplynulých čtyř let uskutečnilo 
a změnilo v Malesicích a v Dolním Vlkýši
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Akce v Malesicích     bjektivem   

Obnovená tradice Rallye Plzeň pokračovala i letos a podél 
tratě se bavily stovky diváků. Vše se obešlo beze škod. 
Místním patří poděkování za trpělivost a hasičům za 
pomoc s pořadatelskou službou.

Malesická kláda se letos konala v Malesicích poprvé. Sice jí 
počasí nepřálo, ale lidé se i tak na koupališti výborně pobavili

Děti se bavily při dětských dnech v Malesicích i ve Vlkýši a také 
v rámci dětského programu při Malesickém škopkování. Letos se 
uskutečnil už třetí ročník těchto pivních a hudebních slavností, 
navštívilo ho na 700 lidí.

Den seniorů se letos v červnu uskutečnil pod širým nebem na koupališti. 
Hrála muzika, opékaly se buřty, gratulovalo se a předávaly se dárky od 
městského obvodu jubilantům a nejstarším občanům obvodu.

Skvělého úspěchu dosáhli v červnu malesičtí fotbalisté. 
Vybojovali postup do krajské soutěže 1.A třídy.

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

(řazeno abecedně)

Ing. Miroslav Cudlman  71 % (7x omluven)
Zdeněk Hejsek   92 % (2x omluven)
Monika Holá  92 % (2x omluvena)
Lenka Panýrková, DiS. (od 4/2022 místostarostka)   75 % (6x omluvena)
Petr Pospíšil   92 % (2x omluven)
Jaroslav Svoboda  88 % (3x omluven)
Bc. Aleš Tolar (starosta)  100 % 
Mgr. Jiří Vaňourek (do 4/2022 místostarosta)  95 % (1x omluven)
Vladimír Vildman  83 % (4x omluven)

Všem zastupitelům bych chtěl za jejich odvedenou práci pro náš obvod a jeho občany 
poděkovat.  (alt)

Složení zastupitelstva městského obvodu Plzeň 9 
v období 2018-2022, účast zastupitelů na jednání   Vážení sousedé,

dnešní vydání Devítky má neobvyklou podobu. Jak jistě víte, za pár dnů nás če-
kají komunální volby a sluší se tedy v závěru čtyřletého období trochu bilancovat. 

Na této a následující straně najdete přehled toho nejpodstatnějšího, co se 
v Malesicích a v Dolním Vlkýši v uplynulých čtyřech letech změnilo a co končící 
obvodní zastupitelstvo zrealizovalo.

Třetí strana této mimořádné Devítky je poskytnuta k předvolební prezenta-
ci všem čtyřem volebním subjektům (třem stranám a jednomu samostatnému 
nezávislému kandidátovi), které se v našem městském obvodu uchází o Vaše hlasy 
a chtějí se na řízení obvodu podílet v příštím období.    

Nezapomeňte, volby se konají v pátek 23. a v sobotu 24. září 2022. Kromě naše-
ho obvodu budete volit i zastupitelstvo plzeňské radnice. Ať už se rozhodnete dát 
hlas komukoliv, chtěl bych Vám poděkovat za to, že se voleb zúčastníte.

   Bc. Aleš Tolar, starosta MO Plzeň 9

Tradiční akcí je Malesické jarmarčení, letos byl na programu už 
11. ročník a po loňské premiéře byl znovu rozšířen i o farmářský trh. 
Díky pomoci řady dobrovolníků se vše vydařilo. Dámy, domácí buchty 
donesené do malesické cukrárny, byly skvělé. Velké díky!
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Nájemce Malesického Dvora (fa Gastro Kalikovský mlýn) k 12.9. ukončil činnost. Do 
výběrového řízení na nového nájemce se nikdo nepřihlásil. ZMO rozhodlo, že dokud 
se nepodaří objekt pronajmout, bude restaurační provoz uzavřen, sál pro sportovní 
a jiné aktivity bude provozovat městský obvod. Kontakt na správce je tel. 734 245 263, 
email: malesickydvur@plzen.eu.

Provoz v Malesickém Dvoře
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Investice pro lepší veřejný prostor
Z prostředků nashromážděných 
ve fondu rozvoje a rezerv 
a sdílenými investicemi s městem 
Plzní se podařilo v uplynulém 
období zrealizovat...
■  Nové chodníky v ulici U Potoka, Vl-

kýšské, Ke Mži.
■  Nové parkoviště u bytovek v ulici 

U Potoka.
■  Nový povrch vozovky a vjezdy k ro-

dinným domům v ulicích Kyjovská a Nad Zámkem.
■  Zpevnění polních cest z Malesic směrem na Vochov a z Vlkýše na Kumberk 

(vždy po hranice katastru) .
■  Cyklostezka podél řeky Mže z Malesic do Křimic.
■  Zaměstnán byl na plný úvazek kvalitní pracovník a vybaven (malotraktorem 

s nástavbami a další technikou) pro zimní i letní údržbu obvodu.

Rostla podpora místním spolkům
Městský obvod dělá maximum pro podporu místních spolků.
■  Celkový objem dotací na jejich činnost se za uplynulé čtyři roky zdvojnásobil, 

podporujeme sportovce, turistický oddíl mládeže, fotbalový Sokol, myslivce, 
včelaře, církev i zájmové sportovní aktivity místních občanů.

■  Pro Sbor dobrovolných hasičů Malesice jsme opakovaně zrealizovali nákup 
nové zásahové techniky, ochranných prostředků i nové vybavení hasičárny.

Společenský a kulturní život
Aby se lidé mohli společně bavit a měli k sobě blíž… 
■  Organizuje městský obvod celou řadu tradičních společenských akcí pro všech-

ny generace od dětských dnů po setkání seniorů.
■  Začali jsme pořádat mnoho nových akcí, vznikla tradice letního kina, pivních 

slavností Malesické škopkování, Malesická kláda, společné volné bruslení, 
veřejné besedy se zajímavými lidmi, organizované zájezdy za poznáním i za 
kulturou, připravován je bohatý adventní program atd. 

■  Obvod podporuje i akce organizované jinými spolky, například setkání čle-
nek ČČK, Vlkýšský gulášfest a jiné. Vyšli jsme vstříc pořadatelům a umožni-
li obnovit tradici konání Rallye Plzeň a vrátit ji i na tradiční místa do Malesic.  

Připravené projekty pro budoucnost 
Bez projektové přípravy nejde nic. 
Proto…
■  Byl vypracován projekt výstavby by-

tového domu Nový Šuferajn na mís-
tě stávajícího, který je v dezolátním 
stavu. Nový objekt je zpracován ve 
spolupráci s památkáři citlivě tak, 
že zapadne do prostředí u kostela. 
V budově bude 13 nájemních bytů. 
Město Plzeň žádá o dotaci a počítá s výstavbou v roce 2024. 

■  Od soukromých vlastníků byl za výhodných podmínek vykoupen objekt č.e. 8 
na Malesické návsi naproti zastávce MHD a je zpracována studie jeho pře-
stavby tak, že v něm vznikne v přízemí prostor pro veřejnou službu (např. or-
dinace), odpočinková místnost pro řidiče MHD a v 1. patře a v podkroví pro-
stor pro dva městské byty. 

■  Je zpracován projekt a připravena realizace bezbariérových úprav Úřadu MO 
Plzeň 9 tak, aby byly jeho prostory přístupné invalidům a dětským kočárkům.

■  Vzniká studie rozšíření sítě cyklostezek a propojení Malesic podél řeky s Ko-
zolupy a Městem Touškovem.

Více informací pro veřejnost
Podstatně se změnila komunikace s občany...
■  Rozšířili jsme obvodní čtvrtletník Devítka ze dvou na čtyři strany a zvýšili se po-

čet obecních vývěsek v obvodu.
■  Městský obvod začal informace občanům sdělovat prostřednictví Facebooku.
■  Byla zřízena služba Chytrý rozhlas – SMS zprávy, e-maily a zprávy do mobilní 

aplikace s možností přímé odezvy občana směrem k radnici.
 

Péče o památky
O dědictví po našich předcích je třeba pečovat, proto…
■  Byl opraven a znovu vztyčen padlý smírčí kříž ve Vlkýšské ulici.
■  V kapličce sv. Jiří na Vlkýšské návsi proběhla sanace zvlhlého zdiva.
■  Bylo zrevitalizováno sousoší sv. Jana Nepomuckého na Malesické návsi.
■  Městský obvod přispěl na rekonstrukci elektroinstalace v kostele sv. Jiří. 

Životní prostředí
Životní prostředí si vyžaduje 
nejvyšší možnou péči, proto… 
■  Městský obvod nechal vysázet přes 

sto nových stromů (zelená stěna 
u školky, keřové stromořadí podél 
fotbalového hřiště, alej podél cyklo-
stezky, doplněna byla výsadba stro-
mů kolem Vlkýše, vysazeny památ-
né lípy ke 100 letů Československa 
v Malesicích i Vlkýši.

■  Každoročně jsou organizovány akce občanů Ukliďme okolí Malesic i Vlkýše.
■  Byla navázána spolupráce se spolkem Živá krajina, výsledkem projektu je ná-

vrh na obnovu polních cest, remízků a výsadbu nové zeleně s cílem zlepšit za-
držování vody v povodí Čemínského potoka. 

Pro zábavu, sport a odpočinek
Aby bylo kde se bavit a trávit volný čas…
■  Byl vylepšen areál malesického koupaliště o nová opalovací mola, převlékár-

nu a kiosek s posezením.
■  Dětská hřiště v Malesicích i Vlkýši obohatily každý rok nové prvky (lanovka, zem-

ní trampolíny, prolézačky, pingpongové stoly).
■  Byl zrevitalizován umělý povrch víceúčelového hřiště v Malesicích.
■  V Dolním Vlkýši vznikl společenský altán.

Vodovod a kanalizace
Aby byly dopady absence kanalizace a vodovodu na lidi co nejmenší…
■  Městský obvod začal lidem přispívat na vývozy splašků až 12.000 ročně/

domácnost.   
■  Vybudovali jsme nové spolehlivé zdroje pitné vody pro školku i Malesický Dvůr, 

kde byl se starými kopanými studnami problém a školka dokonce musela být 
na čas zavřená.

■  Celé čtyři roky jsme usilovali o zahájení dlouho odkládaných a potřebných 
staveb vodovodu a kanalizace, ale vedení města Plzně se nám nepodaři-
lo přesvědčit. Na petici, u jejíhož zrodu jsme jako obvod stáli, vedení měs-
ta v roce 2020 odpovědělo, že na stavbu kvůli covidu nemá peníze a ne-
existuje ani politická shoda. Věříme, že nové vedení města bude k potře-
bě konečně stavby zrealizovat vstřícnější, mimo jiné protože se v uplynu-
lých čtyřech letech podařilo přípravu obou stavby dotáhnout tak, že ma-
jí vydána stavební povolení a kromě peněz tak není žádná jiná překážka 
pro jejich zahájení.  

#
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KANDIDÁT NA PRIMÁTORA

Chcete kohokoliv z nás volit?

2

3

Vodovod a kanalizaci
do 4 let vybudujeme

Chceme, aby město Plzeň
smysluplně podporovalo
nejen potřebné, ale i
ekonomicky aktivní
střední třídu v dostupnosti
bydlení, vzdělání,
zaměstnanosti a rozvoji
podnikání. Zajistíme
dostatečnou kapacitu
mateřských i základních škol
včetně související
infrastruktury. Zajistíme
dostatečnou kapacitu
mateřských i základních škol.

Aby se nám tu lépe žilo Chceme, aby město Plzeň
podporovalo sport.1

Chceme, aby město Plzeň
podporovalo sport.

Chceme, aby město Plzeň
podporovalo sport.

Chceme, aby město Plzeň
podporovalo sport.

Chceme, aby město Plzeň
podporovalo sport.5

4

7

8

Chceme, aby město Plzeň
podporovalo sport.6

Chceme, aby město Plzeň
podporovalo sport.

Chceme, aby město Plzeň
podporovalo sport.

Chceme, aby město Plzeň
podporovalo sport.

Chceme, aby město Plzeň
podporovalo sport.10

9

Aleš Tolar

Máme klíč k lepším Malesicím:

Starosta Malesic,
kandidát na primátora

Aby se nám tu dál dobře žilo

Milí sousedé, pracuji pro Vás
čtyři roky. Určitě už můžete
hodnotit, zda dobře či špatně.
Nyní se prosím vyjádřete
u voleb.
Chci být dál Vaším starostou!
Úkolů jak zajistit, ABY SE NÁM 
TU DOBŘE ŽILO, je stále hodně. 
Také kandiduji za STAN jako
lídr do vedení města Plzně.
I tam chci hájit zájmy
Malesic a Vlkýše.
V našem obvodu kandiduje 
se mnou tým poctivých, 
pracovitých lidí, místních 
“srdcařů”. Budu rád, když 
nás všechny podpoříte.
Děkuji!                Aleš Tolar

Lenka Panýrková, DiS.
(45 let, místostarostka)2

Jaroslav Svoboda
(59 let, podnikatel)3

Petr Pospíšil
(46 let, podnikatel)4

MVDr. Rudolf Kristl
(27 let, veterinář)5

Ing. Libor Fair
(47 let, IT specialista)6

Monika Holá
(53 let, pošt.doručovatelka)7

Zdeněk Vlček
(58 let, automechanik)8

Jiří Balek
(65 let, hasič, řidič)9

Bc. Aleš Tolar
(46 let, starosta Malesic)1

Kdo se ze závažných, zejména zdravotních důvodů, nemůže dostavit do volební míst-
nosti, bude moci v době konání voleb 23. a 24.9. hlasovat ve svém obydlí do přenos-
né volební schránky. Je zapotřebí kontaktovat kvůli tomu volební komisi, před zahá-
jením voleb na tel. 722 988 891 nebo během voleb na tel. 602 687 600.

Volby do přenosné urny

POZVÁNKY NA AKCE 

Gulášob(ž)raní – sobota 24.9., Vlkýšská náves, od 14.00 hod. soutěž 
o nej… guláš (přihlášky na tel. 727 898 147), od 18.00 kapela Anonymm 
country.

Oslava 10 let TOM skřítci – sobota 24.9., od 13.30 v klubovně.

Drakiáda – sobota 1.10., 14.00, společné pouštění draků a táborák (místo 
bude upřesněno).

Dýňování + lampionový průvod – pátek 28.10., 16.00 h. (dlabání dýní 
na Males. návsi, poté průvod ke kapličce).

Volné bruslení – čtvrtek 17.11, 13.00-14.00, ICE Arena Košutka. ZDARMA.
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Nájemce Malesického Dvora (fa Gastro Kalikovský mlýn) k 12.9. ukončil činnost. Do 
výběrového řízení na nového nájemce se nikdo nepřihlásil. ZMO rozhodlo, že dokud 
se nepodaří objekt pronajmout, bude restaurační provoz uzavřen, sál pro sportovní 
a jiné aktivity bude provozovat městský obvod. Kontakt na správce je tel. 734 245 263, 
email: malesickydvur@plzen.eu.

Provoz v Malesickém Dvoře
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Investice pro lepší veřejný prostor
Z prostředků nashromážděných 
ve fondu rozvoje a rezerv 
a sdílenými investicemi s městem 
Plzní se podařilo v uplynulém 
období zrealizovat...
■  Nové chodníky v ulici U Potoka, Vl-

kýšské, Ke Mži.
■  Nové parkoviště u bytovek v ulici 

U Potoka.
■  Nový povrch vozovky a vjezdy k ro-

dinným domům v ulicích Kyjovská a Nad Zámkem.
■  Zpevnění polních cest z Malesic směrem na Vochov a z Vlkýše na Kumberk 

(vždy po hranice katastru) .
■  Cyklostezka podél řeky Mže z Malesic do Křimic.
■  Zaměstnán byl na plný úvazek kvalitní pracovník a vybaven (malotraktorem 

s nástavbami a další technikou) pro zimní i letní údržbu obvodu.

Rostla podpora místním spolkům
Městský obvod dělá maximum pro podporu místních spolků.
■  Celkový objem dotací na jejich činnost se za uplynulé čtyři roky zdvojnásobil, 

podporujeme sportovce, turistický oddíl mládeže, fotbalový Sokol, myslivce, 
včelaře, církev i zájmové sportovní aktivity místních občanů.

■  Pro Sbor dobrovolných hasičů Malesice jsme opakovaně zrealizovali nákup 
nové zásahové techniky, ochranných prostředků i nové vybavení hasičárny.

Společenský a kulturní život
Aby se lidé mohli společně bavit a měli k sobě blíž… 
■  Organizuje městský obvod celou řadu tradičních společenských akcí pro všech-

ny generace od dětských dnů po setkání seniorů.
■  Začali jsme pořádat mnoho nových akcí, vznikla tradice letního kina, pivních 

slavností Malesické škopkování, Malesická kláda, společné volné bruslení, 
veřejné besedy se zajímavými lidmi, organizované zájezdy za poznáním i za 
kulturou, připravován je bohatý adventní program atd. 

■  Obvod podporuje i akce organizované jinými spolky, například setkání čle-
nek ČČK, Vlkýšský gulášfest a jiné. Vyšli jsme vstříc pořadatelům a umožni-
li obnovit tradici konání Rallye Plzeň a vrátit ji i na tradiční místa do Malesic.  

Připravené projekty pro budoucnost 
Bez projektové přípravy nejde nic. 
Proto…
■  Byl vypracován projekt výstavby by-

tového domu Nový Šuferajn na mís-
tě stávajícího, který je v dezolátním 
stavu. Nový objekt je zpracován ve 
spolupráci s památkáři citlivě tak, 
že zapadne do prostředí u kostela. 
V budově bude 13 nájemních bytů. 
Město Plzeň žádá o dotaci a počítá s výstavbou v roce 2024. 

■  Od soukromých vlastníků byl za výhodných podmínek vykoupen objekt č.e. 8 
na Malesické návsi naproti zastávce MHD a je zpracována studie jeho pře-
stavby tak, že v něm vznikne v přízemí prostor pro veřejnou službu (např. or-
dinace), odpočinková místnost pro řidiče MHD a v 1. patře a v podkroví pro-
stor pro dva městské byty. 

■  Je zpracován projekt a připravena realizace bezbariérových úprav Úřadu MO 
Plzeň 9 tak, aby byly jeho prostory přístupné invalidům a dětským kočárkům.

■  Vzniká studie rozšíření sítě cyklostezek a propojení Malesic podél řeky s Ko-
zolupy a Městem Touškovem.

Více informací pro veřejnost
Podstatně se změnila komunikace s občany...
■  Rozšířili jsme obvodní čtvrtletník Devítka ze dvou na čtyři strany a zvýšili se po-

čet obecních vývěsek v obvodu.
■  Městský obvod začal informace občanům sdělovat prostřednictví Facebooku.
■  Byla zřízena služba Chytrý rozhlas – SMS zprávy, e-maily a zprávy do mobilní 

aplikace s možností přímé odezvy občana směrem k radnici.
 

Péče o památky
O dědictví po našich předcích je třeba pečovat, proto…
■  Byl opraven a znovu vztyčen padlý smírčí kříž ve Vlkýšské ulici.
■  V kapličce sv. Jiří na Vlkýšské návsi proběhla sanace zvlhlého zdiva.
■  Bylo zrevitalizováno sousoší sv. Jana Nepomuckého na Malesické návsi.
■  Městský obvod přispěl na rekonstrukci elektroinstalace v kostele sv. Jiří. 

Životní prostředí
Životní prostředí si vyžaduje 
nejvyšší možnou péči, proto… 
■  Městský obvod nechal vysázet přes 

sto nových stromů (zelená stěna 
u školky, keřové stromořadí podél 
fotbalového hřiště, alej podél cyklo-
stezky, doplněna byla výsadba stro-
mů kolem Vlkýše, vysazeny památ-
né lípy ke 100 letů Československa 
v Malesicích i Vlkýši.

■  Každoročně jsou organizovány akce občanů Ukliďme okolí Malesic i Vlkýše.
■  Byla navázána spolupráce se spolkem Živá krajina, výsledkem projektu je ná-

vrh na obnovu polních cest, remízků a výsadbu nové zeleně s cílem zlepšit za-
držování vody v povodí Čemínského potoka. 

Pro zábavu, sport a odpočinek
Aby bylo kde se bavit a trávit volný čas…
■  Byl vylepšen areál malesického koupaliště o nová opalovací mola, převlékár-

nu a kiosek s posezením.
■  Dětská hřiště v Malesicích i Vlkýši obohatily každý rok nové prvky (lanovka, zem-

ní trampolíny, prolézačky, pingpongové stoly).
■  Byl zrevitalizován umělý povrch víceúčelového hřiště v Malesicích.
■  V Dolním Vlkýši vznikl společenský altán.

Vodovod a kanalizace
Aby byly dopady absence kanalizace a vodovodu na lidi co nejmenší…
■  Městský obvod začal lidem přispívat na vývozy splašků až 12.000 ročně/

domácnost.   
■  Vybudovali jsme nové spolehlivé zdroje pitné vody pro školku i Malesický Dvůr, 

kde byl se starými kopanými studnami problém a školka dokonce musela být 
na čas zavřená.

■  Celé čtyři roky jsme usilovali o zahájení dlouho odkládaných a potřebných 
staveb vodovodu a kanalizace, ale vedení města Plzně se nám nepodaři-
lo přesvědčit. Na petici, u jejíhož zrodu jsme jako obvod stáli, vedení měs-
ta v roce 2020 odpovědělo, že na stavbu kvůli covidu nemá peníze a ne-
existuje ani politická shoda. Věříme, že nové vedení města bude k potře-
bě konečně stavby zrealizovat vstřícnější, mimo jiné protože se v uplynu-
lých čtyřech letech podařilo přípravu obou stavby dotáhnout tak, že ma-
jí vydána stavební povolení a kromě peněz tak není žádná jiná překážka 
pro jejich zahájení.  
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KANDIDÁT NA PRIMÁTORA

Chcete kohokoliv z nás volit?

2

3

Vodovod a kanalizaci
do 4 let vybudujeme

Chceme, aby město Plzeň
smysluplně podporovalo
nejen potřebné, ale i
ekonomicky aktivní
střední třídu v dostupnosti
bydlení, vzdělání,
zaměstnanosti a rozvoji
podnikání. Zajistíme
dostatečnou kapacitu
mateřských i základních škol
včetně související
infrastruktury. Zajistíme
dostatečnou kapacitu
mateřských i základních škol.

Aby se nám tu lépe žilo Chceme, aby město Plzeň
podporovalo sport.1

Chceme, aby město Plzeň
podporovalo sport.

Chceme, aby město Plzeň
podporovalo sport.

Chceme, aby město Plzeň
podporovalo sport.

Chceme, aby město Plzeň
podporovalo sport.5

4

7

8

Chceme, aby město Plzeň
podporovalo sport.6

Chceme, aby město Plzeň
podporovalo sport.

Chceme, aby město Plzeň
podporovalo sport.

Chceme, aby město Plzeň
podporovalo sport.

Chceme, aby město Plzeň
podporovalo sport.10

9

Aleš Tolar

Máme klíč k lepším Malesicím:

Starosta Malesic,
kandidát na primátora

Aby se nám tu dál dobře žilo

Milí sousedé, pracuji pro Vás
čtyři roky. Určitě už můžete
hodnotit, zda dobře či špatně.
Nyní se prosím vyjádřete
u voleb.
Chci být dál Vaším starostou!
Úkolů jak zajistit, ABY SE NÁM 
TU DOBŘE ŽILO, je stále hodně. 
Také kandiduji za STAN jako
lídr do vedení města Plzně.
I tam chci hájit zájmy
Malesic a Vlkýše.
V našem obvodu kandiduje 
se mnou tým poctivých, 
pracovitých lidí, místních 
“srdcařů”. Budu rád, když 
nás všechny podpoříte.
Děkuji!                Aleš Tolar

Lenka Panýrková, DiS.
(45 let, místostarostka)2

Jaroslav Svoboda
(59 let, podnikatel)3

Petr Pospíšil
(46 let, podnikatel)4

MVDr. Rudolf Kristl
(27 let, veterinář)5

Ing. Libor Fair
(47 let, IT specialista)6

Monika Holá
(53 let, pošt.doručovatelka)7

Zdeněk Vlček
(58 let, automechanik)8

Jiří Balek
(65 let, hasič, řidič)9

Bc. Aleš Tolar
(46 let, starosta Malesic)1

Kdo se ze závažných, zejména zdravotních důvodů, nemůže dostavit do volební míst-
nosti, bude moci v době konání voleb 23. a 24.9. hlasovat ve svém obydlí do přenos-
né volební schránky. Je zapotřebí kontaktovat kvůli tomu volební komisi, před zahá-
jením voleb na tel. 722 988 891 nebo během voleb na tel. 602 687 600.

Volby do přenosné urny

POZVÁNKY NA AKCE 

Gulášob(ž)raní – sobota 24.9., Vlkýšská náves, od 14.00 hod. soutěž 
o nej… guláš (přihlášky na tel. 727 898 147), od 18.00 kapela Anonymm 
country.

Oslava 10 let TOM skřítci – sobota 24.9., od 13.30 v klubovně.

Drakiáda – sobota 1.10., 14.00, společné pouštění draků a táborák (místo 
bude upřesněno).

Dýňování + lampionový průvod – pátek 28.10., 16.00 h. (dlabání dýní 
na Males. návsi, poté průvod ke kapličce).

Volné bruslení – čtvrtek 17.11, 13.00-14.00, ICE Arena Košutka. ZDARMA.



Nové služby pro lidi
Mnohé základní služby 
v Malesicích chyběly. Proto…
■  v budově úřadu začal městský ob-

vod provozovat od roku 2020 po-
bočku České pošty včetně kontakt-
ního místa Zdravotní pojišťovny MV. 

■  na úřadě byl zřízen CzechPoint (vý-
pisy z různých rejstříků atd.), termi-
nál pro platby kartou.

■  Interiér úřadu (včetně jednací síně) 
prošel celkovou obnovou a v důstoj-
ném prostředí se zde začaly konat 
i svatební obřady. 

■  Úřad se více otevřel lidem, kromě 
zmíněných nových služeb se zde začaly konat kurzy angličtiny, lekce jógy atd. 
U úřadu byla rozšířena odstavná plocha pro pohodlné parkování.

■  Na Malesické návsi byl instalován box Zásilkovny pro samoobslužný výdej ba-
líků a úschovna kol u zastávky.

■  Na veřejných prostranstvích byly zřízeny WI-FI pointy pro bezplatné připoje-
ní k internetu.

■  V rámci obvodu se rozšířily možnosti odkládání odpadu o nové druhy (nově 
hliník, textil, elektrošrot, pneu …) 

Veřejná doprava je o něco lepší
Dopravní obslužnost našeho obvodu se rozšířila… 
■  Byla zavedena páteřní trolejbusová linka 11 z Malesic až na ústřední hřbitov.
■  Začala jezdit nová linka 35 Dolní Vlkýš – Malesice – Chotíkov – Globus
■  V Dolním Vlkýši byla osazena krytá autobusová zastávka

Vyšší bezpečnost v obvodu
Aby se lidé cítili venku i doma bezpečněji…
■  Byl instalován na příjezdovou silnici do Dolního Vlkýše rychlostní radar s ka-

merou a detekcí SPZ, všechny zastaralé radary v Malesicích byly nahraze-
ny novými.

■  Na rizikové křižovatky a výjezdy na hlavní silnice bylo osazeno celkem devět 
nových dopravních zrcadel.

■  V citlivé lokalitě u školky byla zavedena zóna snížené rychlosti 30 km/h a na 
příjezdu k Malesicím od Chotíkova 70 km/h.

■  Na Malesické návsi byla osaze-
na bariéra cityblocků pro ochranu 
chodců, zejména dětí mířících na 
zastávku MHD.

■  Byl rozšířen kamerový systém. Stá-
vající dvě kamery v obou částech 
Malesické návsi byly nahrazeny za 
moderní a přibyly další čtyři kamery 
na dětské hřiště, mezi bytovky U Po-
toka, na křižovatku ke hřbitovu a ve 
Vlkýši na návsi (dokončeno bude do 
30.9. 2022).

■  Areál víceúčelového hřiště byl by-
telněji oplocen a ve snaze předchá-
zet vandalismu a porušování provozního řádu zde byl zaveden docházkový 
systém pomocí čipů. 

■  Bylo obnoveno veřejné osvětlení v ulici K Rybníku a rozšířeno v ulicích Ke sv. 
Josefu, Ke Křimickému jezu a Ke Stodole.

Pomoc lidem na prvním místě
V uplynulém období byla pomoc lidem velmi důležitá, proto…
■  Po dobu covidových opatření, zejména v těžkých dobách první a druhé vlny, 

se občanům u nás dostalo maximální možné podpory a Malesice se v tom-
to směru staly vzorem pro mnohé jiné obvody i obce. Organizováno bylo hro-
madné šití roušek a jejich rozvozy občanům, stejně jako distribuce dezinfek-
ce přímo do domácností, později rozdávání respirátorů seniorům zdarma až 
po zajištění možnosti očkování přímo v Malesicích. 

■  V loňském roce se městský obvod stal organizátorem hromadného náboru 
dobrovolníků do registru dárců kostní dřeně v souvislosti s onemocněním jed-
noho z našich hasičů.

■  Náš obvod aktivně řešil i uprchlic-
kou krizi a příliv válečných bežen-
ců. Zorganizovali jsme s přispěním 
řady dárců a distribuovali ukrajin-
ským uprchlíkům významnou po-
moc a pomohli jim přečkat dobu je-
jich pobytu v Malesicích, následně 
byl zajištěn přesun uprchlíků z Ma-
lesic jinam do důstojnějších prostor 
než byl Malesický zámek.

...pokračování na straně 2
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Co se během uplynulých čtyř let uskutečnilo 
a změnilo v Malesicích a v Dolním Vlkýši
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Akce v Malesicích     bjektivem   

Obnovená tradice Rallye Plzeň pokračovala i letos a podél 
tratě se bavily stovky diváků. Vše se obešlo beze škod. 
Místním patří poděkování za trpělivost a hasičům za 
pomoc s pořadatelskou službou.

Malesická kláda se letos konala v Malesicích poprvé. Sice jí 
počasí nepřálo, ale lidé se i tak na koupališti výborně pobavili

Děti se bavily při dětských dnech v Malesicích i ve Vlkýši a také 
v rámci dětského programu při Malesickém škopkování. Letos se 
uskutečnil už třetí ročník těchto pivních a hudebních slavností, 
navštívilo ho na 700 lidí.

Den seniorů se letos v červnu uskutečnil pod širým nebem na koupališti. 
Hrála muzika, opékaly se buřty, gratulovalo se a předávaly se dárky od 
městského obvodu jubilantům a nejstarším občanům obvodu.

Skvělého úspěchu dosáhli v červnu malesičtí fotbalisté. 
Vybojovali postup do krajské soutěže 1.A třídy.

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

(řazeno abecedně)

Ing. Miroslav Cudlman  71 % (7x omluven)
Zdeněk Hejsek   92 % (2x omluven)
Monika Holá  92 % (2x omluvena)
Lenka Panýrková, DiS. (od 4/2022 místostarostka)   75 % (6x omluvena)
Petr Pospíšil   92 % (2x omluven)
Jaroslav Svoboda  88 % (3x omluven)
Bc. Aleš Tolar (starosta)  100 % 
Mgr. Jiří Vaňourek (do 4/2022 místostarosta)  95 % (1x omluven)
Vladimír Vildman  83 % (4x omluven)

Všem zastupitelům bych chtěl za jejich odvedenou práci pro náš obvod a jeho občany 
poděkovat.  (alt)

Složení zastupitelstva městského obvodu Plzeň 9 
v období 2018-2022, účast zastupitelů na jednání   Vážení sousedé,

dnešní vydání Devítky má neobvyklou podobu. Jak jistě víte, za pár dnů nás če-
kají komunální volby a sluší se tedy v závěru čtyřletého období trochu bilancovat. 

Na této a následující straně najdete přehled toho nejpodstatnějšího, co se 
v Malesicích a v Dolním Vlkýši v uplynulých čtyřech letech změnilo a co končící 
obvodní zastupitelstvo zrealizovalo.

Třetí strana této mimořádné Devítky je poskytnuta k předvolební prezenta-
ci všem čtyřem volebním subjektům (třem stranám a jednomu samostatnému 
nezávislému kandidátovi), které se v našem městském obvodu uchází o Vaše hlasy 
a chtějí se na řízení obvodu podílet v příštím období.    

Nezapomeňte, volby se konají v pátek 23. a v sobotu 24. září 2022. Kromě naše-
ho obvodu budete volit i zastupitelstvo plzeňské radnice. Ať už se rozhodnete dát 
hlas komukoliv, chtěl bych Vám poděkovat za to, že se voleb zúčastníte.

   Bc. Aleš Tolar, starosta MO Plzeň 9

Tradiční akcí je Malesické jarmarčení, letos byl na programu už 
11. ročník a po loňské premiéře byl znovu rozšířen i o farmářský trh. 
Díky pomoci řady dobrovolníků se vše vydařilo. Dámy, domácí buchty 
donesené do malesické cukrárny, byly skvělé. Velké díky!


