
Na ustavujícím jednání zastupitelstva městského 
obvodu Plzeň 9 - Malesice bylo 21. října zvoleno no-
vé vedení vzešlé z nedávných voleb.

Starostou obvodu zůstává tak jako v předchozím 
období Bc. Aleš Tolar (člen STAN), stejně tak pokra-
čuje ve funkci 1. místostarostka Lenka Panýrková 
(nezávislá na kandidátce STAN). Do nově ustavené 
funkce druhého místostarosty byl zastupiteli zvolen 
Jaroslav Svoboda (nezávislý na kandidátce STAN).

Všichni tři budou vykonávat funkce jako neuvolně-
ní, tedy v případě místostarostů v souběhu s jejich 
zaměstnáními terapeutky celostní medicíny respek-
tive provozovatele pohostinství. Starosta bude v če-
le obvodu v souběhu s uvolněnou funkcí náměst-
ka primátora, kterou nově od voleb rovněž zastává.

„Naše kandidátka STAN získala ve volbách v obvo-
du jednoznačně nejvíce hlasů, za což jsme voličům 
velmi vděční, zároveň nás taková podpora zavazuje 
přijmout funkce ve vedení obvodu a dělat vše pro spl-
nění programu,“ řekl při jednání zastupitelstva staros-
ta Aleš Tolar. Dodal, že již před volbami se v souvis-
losti se svou kandidaturou v čele hnutí STAN jak do 
zastupitelstva města Plzně tak na malesickém obvo-
du vyjadřoval v tom smyslu, že kvůli případné funk-
ci ve vedení města nehodlá Malesice opustit, ale je 
připraven zastávat obě funkce najednou.

„Aby tímto správa našeho obvodu nijak neutrpě-
la a dokázali jsme plnit vše, co je zapotřebí, navrhl 
jsem zastupitelstvu rozšířit vedení i o druhého mís-
tostarostu. Všichni tři jsme si mezi sebe rozdělili po-
vinnosti i náplň práce a nastavili si i pravidla přítom-
nosti v úřadu tak, aby se měli občané vždy na koho 
obracet,“ řekl starosta. Zdůraznil, že i přes rozšíře-
ní vedení obvodu o dalšího člověka změna nepřed-
stavuje pro rozpočet obvodu žádnou zátěž, protože 
v součtu bude rozdělována starostovi, místostaros-
tům i zastupitelům stejná částka jako dosud, kdy byl 
jen jeden místostarosta.

Při jednání zastupitelstva byli zvoleni i tito členové 
výborů z řad nových zvolených zastupitelů:
Finanční výbor: Petr Pospíšil (předseda), Ing. Libor 
Fair, Zdeněk Vlček.
Kontrolní výbor: ing.Markéta Frydrýnová (předsed-
kyně), MVDr. Rudolf Kristl, Monika Holá.

Zřízen byl i osadní výbor pro Dolní Vlkýš, který 
tvoří občané Dolního Vlkýše a mají prostřednictvím 
výboru příležitost hájit v zastupitelstvu zájmy osady, 
i když nejsou zvolenými zastupiteli. Předsedou výboru 
se stal Filip Hrnčár a členy Jan Šulan a Vladimír Holub.

Nové zastupitelstvo má již za sebou kromě usta-
vujícího jednání i první pracovní schůzi o týden poz-
ději, kdy řešilo především společenské akce na kon-
ci roku a otázku nového provozovatele Malesického 
Dvora (info na jiném místě). Ještě před koncem ro-
ku 6. prosince se uskuteční třetí schůze ZMO, kde 
bude na programu především schvalování  rozpočtu 
a plán investic a akcí v obvodu na rok 2023.
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Nové vedení městského obvodu 

Změny ve veřejné dopravě: 
Místo linky 35 začne 
školáky znovu vozit Arriva

Od 12. prosince dojde v souvislosti s pravidel-
nou změnou jízdních řádů k úpravě v organizaci 
veřejné dopravy i v našem obvodu. 

Bohužel vzhledem k tomu, že letos zavede-
nou linku MHD 35 Vlkýš – Malesice – Chotíkov 
– Globus nevyužívá počet cestujících potřeb-
ný k dosažení nutné efektivity, je zapotřebí udě-
lat zde změny. 

V rámci jednání zástupců města a obvodu 
s PMDP i krajským organizátorem veřejné dopra-
vy POVED se podařilo najít model, který po dal-
ší přechodné zkušební období do poloviny příš-
tího roku zachová potřebnou obslužnost přede-
vším Dolního Vlkýše, zároveň díky nasazení ji-
ných typů vozidel nebudou náklady na dopravu 
tak vysoké jako dosud.  

Nejpodstatnější změnou hlavně pro školáky do-
jíždějící do Chotíkova bude od 12. prosince to, 
že místo linky 35 budou ráno a dvěma odpoled-
ními spoji jezdit linkovým autobusem Arriva (jako 
do jara letošního roku). Časy odjezdů se nemě-
ní. Jízdné na území města Plzně je pro školáky 
zdarma, ve vnější zóně je příplatek.

Co se školáků navštěvujících školy ve Skvr-
ňanech týče, na přání některých rodičů bude 
od 12.prosince přidán k současnému ještě dru-
hý odpolední přímý spoj na lince 534 Arrivy ze 
zastávky Lábkova do Malesic. Odjezd z Lábko-
vy bude ve 14.45.

Linka 35 nebude zrušena bez náhrady, ale i na-
dále bude malokapacitním vozem zajišťovat pro 
občany několik odpoledních spojů mezi Malesi-
cemi a Vlkýšem. Jejich přesný jízdní řád bude br-
zy vyvěšen na webu městského obvodu.
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Akce v Malesicích     bjektivem   

Kaplička sv. Panny Marie Pomocné v Kyjovském 
lese se stala dějištěm působivé Svatohubertské mše 
s vystoupením trubačů. Akci uspořádal Myslivecký 
spolek Malesice a Římsko-katolická farnost Plzeň.

Výročí 10 let oslavil 
24.září Turistický oddíl 
mládeže TOM Skřítci 
Malesice. Jak jinak než 
společným posezením 
s dětmi a kde jinde 
než v jejich malesické 
klubovně. S gratulací, 
malým dárkem pro 
vedoucí, manžele 
Hörlovy a hlavně 
s poděkováním 
za odvedenou 
desetiletou práci přišel 
také městský obvod 
Plzeň 9 zastoupený 
jeho místostarostkou 
Lenkou Panýrkovou. 
Ještě jednou velké 
díky a do příštích let 
všem Skřítků hodně 
štěstí!

Restaurace Malesický Dvůr má nového nájemce

Drakiádě letos 
počasí vůbec 
nepřálo musela být 
odvolána, ale další 
tradiční podzimní 
akce již vyšla. 28. 
října se uskutečnilo 
Malesické Dýňování, 
společné dlabání 
halloweenských dýní 
a poté lampionový 
průvod.

Ve čtvrtek 22. září jsme měli tu čest slavnostně přivítat na radnici nové malesické 
a vlkýšské občánky. Rodičům gratulujeme a přejeme, aby je ratolesti dělaly jen 
šťastnými. Děti ať jsou vždy hrdé na to, že jsou malesickými, plzeňskými rodáky 
a ať už je život zavane kamkoliv, ať na dětství zde prožité rády vzpomínají.

Další ročník Vlkýšského Gulášobraní, aneb mistrovství světa, Evropy, Malesic 
a Dolního Vlkýše o nejlepší guláš, uspořádali na konci září místní nadšenci za 
podpory městského obvodu Plzeň 9. Všichni strávníci byli zároveň přísnými 
porotci v soutěži. A čí guláše chutnaly nejvíc? Třetí místo obsadil Pavel Vedral 
z Malesic, stříbrnou medaili získala Lucie Šulanová z Vlkýše a vítězem se stal 
Jiří Hrbek z Malesic.

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

   Milí sousedé,
jsem moc rád, že Vás i v dalším vydání Devítky 

mohu oslovit z tohoto místa jako starosta 
našeho městského obvodu. Chci Vám ještě 
jednou poděkovat za důvěru ve volbách a slíbit 
Vám, že byť starostovskou funkci již nevyko-
návám „na plný úvazek“, ale v souběhu s novými 
povinnostmi ve vedení města, jsem přesvědčen, 
že díky rozdělení úkolů se dvěma místostarosty 
i zaměstnanci úřadu bude i nadále v Malesicích 
a Vlkýši o všechny věci veřejné a správu obvodu 
řádně postaráno. Na plzeňské radnici se snažím 
o to, aby byla oprávněným malesickým potřebám 
věnována náležitá pozornost a snad už v někte-
rém z dalších vydání Devítky Vám budu moct 
přinést dobré zprávy ohledně nejdůležitějších 
malesických projektů vodovodu a kanalizace.

Užívejte klidný Advent, těším se na setkání 
s Vámi při předvánočních společenských akcích 
a do Nového roku přeji všem hlavně pevné zdraví.

   Bc. Aleš Tolar, starosta MO Plzeň 9
a náměstek primátora Města Plzně

Výsledky voleb v Malesicích
Volby do zastupitelstva MO Plzeň 9

STAN  77,95 % (8 mandátů)
SPOLU  12,94 % (1 mandát)
PRO Plzeň    7,87 % (bez mandátu)
Vl.Vildman    1,24 % (bez mandátu)

Volby do zastupitelstva Města Plzně, 
výsledky ve volebním okrsku Plzeň 9

STAN  45,43 %
SPOLU  16,45 %
ANO 2011  14,97 %
PRO Plzeň    5,45 %
Piráti     4,72 %
SPD     4,43 %
Přísaha    2,52 %
Ostatní    6,03 %

Volební účast v obvodu Plzeň 9 dosáhla 
60,8 % (volilo 427 ze 702 zapsaných voličů)  

Restaurace Malesický Dvůr po odchodu posledního 
nájemce a několika měsících odstávky už brzy znovu 
otevře pro veřejnost.

Nové zastupitelstvo městského obvodu na svém prv-
ním pracovním jednání rozhodlo o pronájmu restau-
race podnikateli Michalu Hrabákovi z Plzně. Byl to je-
diný zájemce, který o nabídku nájmu projevil zájem. 

Vedení obvodu s přihlédnutím k aktuální složité si-
tuaci ohledně ceny energií i zájmu veřejnosti o služ-
by pohostinství rozhodlo o vytvoření velmi vstřícných 
podmínek pro provozovatele. Na rozdíl od minulosti 
poprvé obvod pronajmul k podnikání pouze restaurač-
ní část Malesického Dvora s kuchyní a salonkem, ale 
společenský a sportovní sál si obvod ponechává ve 
vlastní režii. O náklady na energie a správu se obvod 
bude s nájemcem dělit dle poměrového měření. Ná-
jemné za restauraci a kuchyni bylo nájemci stanove-

no v minimální hladině 30 tisíc Kč / rok, přičemž tak-
to nastavená smlouva byla uzavřena jen na časově 
ohraničené období příštích dvou let a po jejich uply-
nutí bude s ohledem na budoucí ekonomickou situa-
ci rozhodnuto o nových podmínkách.

Co se požadavků na provoz týče, obvod v nájem-
ní smlouvě provozovatele zavázal k provozu kuchy-
ně a polední nabídce teplých jídel minimálně 4 dny 
v týdnu a večernímu provozu 3 dny v týdnu. Nájem-
ce avizuje, že zahájí provoz 5. prosince a chce nabí-
zet polední menu každý den, otevírací dobu plánuje 
od 10.30 do 22.30 hodin.
Proná jmy  a  rez er vace  spo lečenského 
a sportovního sálu jsou na provozu restau-
race nezávislé a zajišťuje je zaměstnanec 
městského obvodu (tel.: 734 245 263, e-mail: 
malesickydvur@plzen.eu).

Státní svátek 17.listopadu slavíme již tradičně pohybem. Při volném 
bruslení byla ledová plocha ICE Arény plná malých i velkých 
bruslařů z Malesic a Vlkýše.

Sezona na 
malesickém 
přírodním 
koupališti byla 
zakončena 
grilováním 
selete 
a zpívanou 
se skupinou 
Anonymm 
country.



V letošním roce jsme v našem 
městském obvodu investovali do 
vylepšení stanovišť pro kontejne-
ry separovaného odpadu. Všech-
na stanoviště jsou nově ohraze-
na, vybavena aretovacím systé-
mem pro přesné ukotvení kon-
tejnerů, některá stanoviště ma-
jí zámkovou dlažbu, jedno je za-
střešené. Investici v celkové výši 600 tisíc korun jsme hradili ze dvou třetin z pro-
středků městského obvodu a 200 tisíc korun jsme získali dotaci z Fondu život-
ního prostředí Města Plzně. 

Nejvyužívanější stanoviště u mateřské školy je nově podzemní, přičemž zaří-
zení v hodnotě několika set tisíc korun získal náš městský obvod zdarma coby 
referenční ukázku dodavatelské fi rmy v plzeňském regionu (viz info v rámečku). 
Náš obvod hradil jen instalaci podzemních kontejnerů. Prostranství u školky in-
stalace kontejneru jednoznačně prospěla. V dané souvislosti patří poděkování 
Sokolu Malesice za vstřícnost s umístěním zařízení na pozemku ve vlastnictví 
TJ. U školky ještě dojde k odstranění kontejneru na ošacení, který zůstal na pů-
vodním místě. S fi rmou jednáme o přesun na jiné místo v Malesicích.
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Pro větší bezpečnost v našem městském obvodu
Letos na podzim bylo po docela zdlouhavém 

průběhu dokončen projekt rozšíření městské-
ho kamerového systému v našem městském 
obvodu Plzeň 9 – Malesice.
Nově byly dalšími třemi kamerami pokryty 

lokality u bytovek v ulici U Potoka, křižovatka 
ulic Chotíkovské a Ke Kostelu a prostor více-
účelového hřiště v ulici Ke sv. Josefu. Každá 
lokalita je osazena nejnovější inteligentní ví-
cesměrovou kamerou značky BOSCH, kte-
rá kombinuje čtyři nezávislé kamerové sen-
zory a poskytuje ideální řešení pro pokrytí ši-
roké oblasti. Díky integrovanému 360O infra-
červenému osvětlení dokáže kamera pořizo-
vat ostré snímky i za extrémně špatných svě-
telných podmínek, například v noci nebo za 
soumraku. Kamera má vysoký dynamický roz-
sah a dokáže tak zobrazit detaily ve světlých 
i tmavých oblastech scény.

Kamerový systém Malesic je připojen do 
městského kamerového systému města Plz-
ně a data jsou uložena v datových centrech 
Správy informačních technologií MP. Výše po-
psaná investice stála 600.180,- Kč bez DPH. 
Zakázku, jejíž součástí byla i instalace dvou 
úseků vzdušného vedení optických kabelů na 
nové i stávající sloupy, provedla společnost 

SUPtel, a.s.  Vynaložené prostředky nehradil 
náš obvod, ale podařilo se je získat z rozpoč-
tu Města Plzně z fondu prevence kriminality. 
Připomeňme, že první etapa rozšíření kame-

rového systému se uskutečnila již loni a týka-
la se Dolního Vlkýše, kde byla pohyblivá ka-
mera instalována na náves. V předešlém ro-
ce byl na příjezdovou komunikaci do Vlkýše 
instalován i dopravní radar s kamerou moni-
torující projíždějící vozidla a detekující jejich 
registrační značky, což má kromě dohledu 
na rychlost aut rovněž význam i pro prevenci 
obecné kriminality.
V současnosti tak je v rámci našeho městské-

ho obvodu v součtu původních a nových prvků 
instalováno celkem již sedm různých kamer 
(viz označení v mapce). V dané věci mě mrzí 
občasné výtky a kritika, které slýchám, že ka-
mery jsou zbytečné a mají sloužit ke špízlová-
ní lidí. Tak tomu rozhodně není. Všechny ka-
mery jsou ze zákona nastaveny tak, že sle-
dují výhradně veřejná prostranství a nemo-
hou zacílit na prostor soukromých pozemků 
nebo bytů!!! Záběry z kamer v žádném přípa-
dě neslouží městskému obvodu, který je ne-
má ani k dispozici, ale pouze výhradě policii. 
Požadavky na zajištění větší bezpečnos-

ti v obvodu zaznívaly od Vás občanů opako-
vaně, proto věřím, že kamery přispějí k poci-
tu bezpečí, odradí, přinejhorším napomohou 
policii k odhalení pachatelů, kteří by se u nás 
pustili do páchání trestné činnosti.
 Bc. Aleš Tolar, starosta MO Plzeň 9

Po vydařeném táboru ve světě Jumanji se Skřítci společně vydali na víkendovku 
do Karlových Varů. Oplatky ani Vřídlo jsme nestihli, ale strávili jsme pěkný a naučný 
den ve Světě záchranářů, viděli Svatošské skály a vydováděli se na lanovém hřišti. 
O dva týdny později nás čekala oslava výročí založení oddílu. Je to neuvěřitel-

né, ale Skřítkovi už je 10 let. Dort a všechny další dobroty od rodičů byly vynikají-
cí. Přišlo i několik bývalých členů, ze kterých jsou dnes už téměř dospělí lidé a rá-
di se společně s ostatními zasmáli a zavzpomínali u foto projekce na své dětství. 
Vybaveni štětci, plechovkami a ředidlem, jsme odjeli na výpravu do Starého Pl-

zence. Zde jsme obnovovali pruhové přírodní značení několika přírodních rezer-
vací. Někdo si odvezl domů červené značení i na mikině, ale všichni byli hrdí na 
odvedenou práci. Vítězslav a Marie Hörlovi (TOM Skřítci)  

Podzim u Skřítků
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Myslivecký spolek Malesice upozorňuje na termíny konání honů 
3. a 17. prosince 2022 a velké naháňky 7. ledna 2023 v oblasti Hor-
ního a Dolního Kyjovského lesa. V tyto dny pokud možno nechoďte 
do lesa a buďte opatrní na své čtyřnohé miláčky, aby se nezaběhli.

Upozornění na myslivecké hony Vylepšená místa pro kontejnery 
na tříděný odpad v Malesicích a Vlkýši

Naše první sezóna v 1. A třídě a jízda to byla oprav-
du veliká. Do týmu jsme postupně začlenili pět no-
vých hráčů (Šmídl, Rubricius, Potoček, Maur, Lec-
jaks). Začátek sezóny byl pro nás takovou nováčkov-
skou daní, kdy jsme skvělými výkony v přípravě uká-
zali, že síla týmu je opravdu veliká a s touto myšlen-
kou v hlavě odstartovali sezónu. Umocnění bylo ješ-
tě i vítězství nad týmem Přeštic, který „zaskočil“ za 
svůj B tým a my bojovností a chutí zvítězili. Do dal-
ších zápasů jsme ale vstoupili s laxním přístupem 
a bohužel i bez pár zraněných a hned přišla remí-
za na Košutce a pak „udejchaná“ výhra doma s Bo-
levcem. Výkony to nebyly dobré a byla otázka času, 
kdy přijde první pohroma.
Tři prohry v řadě, další zranění a špatný přístup nám 

ukázal, že 1.A třída je již rozhodně jiná soutěž, fot-
balovější, rychlejší a tvrdší a my se musíme trochu 
posadit na zadek a začít od píky! Naštěstí se opět 
ukázalo, že v malesické kabině je skvělá parta a sil-
ný duch! Makali jsme na trénincích, rvali se jak lvi 
v zápasech a neslo to ovoce. Druhá polovina pod-
zimu se již nesla v duchu dobrého přístupu a male-

sický fotbal si postupně získával respekt i u favoritů 
soutěže. Za zmínku stojí krásný zápas s Kralovice-
mi, kdy jsme favorita jednoznačně přehráli, divoký 
zápas se Sušicí a krásné zakončení poloviny sezóny 

v Žakavě, kdy první poločas byl prezentací skvělého 
utočného fotbalu. Posledních devět zápasů zname-
nal 5 výher, 3 remízy a jedinou prohru, která za mě 
byla navíc dost nešťastná. 
Celkově mám po polovině soutěže v tabulce ze 14 

zápasů 22 bodů a patří nám šesté místo.
Závěrem bych chtěl poděkovat Aleši Tolarovi, který 

je na každém zápase jako spíkr s mikrofonem v ru-
ce, pánům Hoblíkovi a Machovi za skvělé zázemí, 
hřiště i podporu a HLAVNĚ i fanouškům, kteří za-
čali oproti předešlým rokům více chodit. Začali nás 
podporovat i malesičtí hasiči a popravdě, konečně 
mám pocit, že se u nás ve vesnici začíná více táh-
nout za jeden provaz!
Do další části sezóny se budeme snažit maximálně 

připravit a dokázat,že patříme na přední příčky této 
kvalitní soutěže. Cílem je se poprat o barážové sou-
boje do kraje a rád bych přilákal i více našich ma-
lesických obyvatel, přece jen nosíme na srdci znak 
místního Sokola.

Ondřej Pondělík, 
trenér A týmu a předseda TJ Sokol

Fotbalový oddíl TJ Sokol má za sebou polovinu sezony v I. A třídě

POZVÁNKY PRO OBČANY MALESIC A DOLNÍHO VLKÝŠE 

Sobota 26. listopadu
Od 17.00 slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Malesické návsi. Pěvecké 
vystoupení žáků ZŠ Chotíkov, ohňostroj. Čaj a svařák na zahřátí.

Poté od 18.00 adventní dílny v salonku Malesického Dvora – společné vyrábění 
adventních věnců a výzdoby (větve, vázací drát, nařadí zajištěny, korpus a deko-
race každý vlastní).

Středa 30. listopadu, od 16.00 h., zasedací místnost ÚMO
Vánoční tvoření a posezení seniorů a členek ČČK Malesice s občerstvením.

Sobota 10. prosince, prostranství Malesický Dvůr
Od 15.00 do 16.30 rozdávání obvodní mikulášské nadílky všem dětem do 10 let.

Od 17.00 ďábelský průvod po obci – účinkuje skupina Krampus Vodňany – prů-
vod vyjde od Malesického Dvora ulicemi Ke Kostelu, ke sv. Josefu, Nad Zámkem 
a K Rybníku a zpět ulicí Ke Kostelu k Malesickému Dvoru.

Neděle 18. prosince, kostel sv. Jiří Malesice
Od 14.30 Vánoční koncert Ivany Jirešové a Mateje Vaníka (viz info níže).

Štědrý den 24. prosince
Od 16.30 na Malesické návsi u sochy sv. Jana, od 21.00 na Vlkýšské návsi u kap-
ličky – společné zpívání koled, Betlémské světlo, přípitek svařákem + malý vá-
noční dáreček všem občanům. 

Neděle 1. ledna, start ve 13.30
Novoroční pochod z Malesic do Vlkýše a zpět. Start na Malesické návsi (u sv. Ja-
na). Trasa: z Malesic do Dolního Vlkýše (svařáková zastávka), dále na vrch Stráž 
(pro zdatnější přes Komberk a Kůští) a zpět do Malesic.

Vás zve do kostela sv. Jiří v Malesicích
na

VÁNOČNÍ
KONCERT
Ivana Jirešová + Matej Vaník

Zpěvačka a herečka známá
z televizních obrazovek 
a muzikálových scén divadla 
Karlín, Broadway atd.

Pop operní tenor ze Slovenské 
republiky, působící mimo jiné 
v ND v Bratislavě. Člen tria Gioia, 
vystupující po celém světě.

Vs t u p  z d a r m a
(kapacita omezena - místa k sezení 

pro nejdříve příchozí, ostatní k stání).

U vstupu do kostela 
svařené víno a čaj pro zahřátí

Neděle 
18. prosince 2022 

od 14.30 hodin

Už jen pár dnů zbývá do letošního adventu. Vánoční výzdoba v uli-
cích i kapličky v Dolním Vlkýši už je nainstalována, v sobotu 26.lis-
topadu slavnostně rozsvítíme i stromeček na malesické návsi (po-
zvánka na jiném místě).
Letošní vánoční strom je stříbrný smrk a dostali jsme ho darem 

od pana Trnky, městského strážníka, občana Bdeněvsi, jemuž už 
strom překážel na zahradě. Děkujeme!
Ozdoby a světelné řetězy na stromu budou letos zbrusu nové. Z roz-

počtu našeho městského obvodu bylo za 110 tisíc korun zakoupe-
no 200 metrů světelných LED řetězů v barvě teplá bílá, 10 světel-
ných koulí, 10 rampouchů s fl ash efektem, 48 plastových „zlatých“ 
koulí a samozřejmě světelná hvězda na špic.
Věříme, že se Vám nový strom bude líbit a přijdete ho v sobotu 

společně rozsvítit.  (alt)

Nová výzdoba vánočního stromu 

Ve středu 30.listopadu se uskuteční svoz nebezpečného odpadu. 
Kontejner bude přistaven v době 16.00 až 16.25 na návsi v Dolním 
Vlkýši a od 16.30 do 17.00 na Malesické návsi u zastávky MHD.
V rámci svozu je možné ZDARMA odkládat  televize, lednice, 

mrazáky, mikrovlnné trouby, léky, barvy, ředidla, autobaterie, ole-
je, motory apod. Do tohoto svozu nepatří pneumatiky, staveb-
ní suť, molitany.

Svoz nebezpečného odpadu 

858 – tak přesně tolik sledujících už má facebookový profi l našeho 
městského obvodu. Pokud ještě nejste mezi nimi, přidejte se. Tro-
chu méně úspěšnou, ale stále se rozrůstající, je skupina uživatelů 
služby chytrý rozhlas. Aktuálně jich je kolem tří set. Chytrý rozhlas 
je zdarma – díky němu můžete dostávat SMS, maily a hlášení do 
aplikace a už Vám nic podstatného neunikne. Přihlásit se můžete 
na ÚMO nebo přímo na plzen9.munipolis.cz.

Informace z našeho obvodu on-line

Starosta (v případě jeho nepřítomnosti místostarostové) jsou 
veřejnosti k dispozici pro osobní setkání v kanceláři ÚMO Cho-
tíkovská 72/14, Plzeň vždy v pondělí (8.00-12.00), ve stře-
du (13.00-17.00) a v pátek (11.00-15.00 h.). Případně může-
te starostu nebo místostarosty kontaktovat kdykoli telefonicky:
starosta Bc. Aleš Tolar – mobil: 702 220 842
Místostostarostka Lenka Panýrková, DiS. – mobil: 777 225 406 
Místostarosta Jaroslav Svoboda – mobil: 777 225 406

      

Úřední hodiny a kontakty na vedení obvodu

Polopodzemní kontejnery pro sběr tříděného odpadu v Malesicích
V obvodu Plzeň-Malesice se nyní nachází první stanoviště polopodzemních kontejne-

rů. Obvod se rozhodl pro investici do této moderní technologie a ve spolupráci s českou 
společností Meva tak vybudoval inovativní, estetické a praktické stanoviště pro sběr tří-
děného odpadu.
Meva je dlouhodobým dodavatelem technologie polopodzemního řešení sběru odpa-

du. Toto řešení získává stále větší podporu a můžete jej nalézt v mnoha obcích a měs-
tech nejen v České republice.
Do obvodu Malesice byly dodány polopodzemní kontejnery typu Domino, zatímco pří-

prava místa a stavební práce byly zprostředkovány obvodem Malesice. Instalovány byly 
celkem 3 kusy kontejnerů pro sběr plastů, papíru, skla a kovových obalů. Pro plast a pa-
pír byly zvoleny kontejnery o objemu 5 m3, zatímco pro sběr skla a kovových obalů byl 
zvolen kontejner dělený s oddělením po 2,5 m3.
Proč právě toto řešení? Polopodzemní kontejnery fungují na principu uschování pro-

storu s odpadem pod zemí, zatímco nad zemí zůstává pouze příjemně zpracované ob-
ložení s otvorem pro vhoz odpadu. Je možné tak vytvořit místo pro sběr odpadu o vel-
kém objemu na relativně malém prostoru. Svoz není tak častý, čímž se šetří fi nance i ži-
votní prostředí. Velkou výhodou pro obce a města je čerpání dotací z národního fondu 
pro životní prostředí.
Výstavba tohoto řešení probíhá ve státech severní a západní Evropy již více než 20 

let a jedná se tak o prověřený způsob sběru odpadu. Ani obvod Malesice není výjimkou 
s kladnou odezvou užívání místními obyvateli. Není tak překvapením, že je celé město 
Plzeň na dobré cestě k rozšíření této technologie.   

 Tomáš Martan, obchodní manažer MEVA-Tec, s.r.o

Otázka, co se starou opuštěnou 
stodolou ve Vlkýši dál nemá od-
pověď. O budovu v majetku měs-
ta s příslušným pozemkem o roz-
loze 316 m2 nemá obvod ani žád-
ná městská organizace zájem, pro-
to byla nabídnuta k prodeji. Původ-
ní místní zájemci o koupi od svého 
záměru ustoupili, v listopadu se měla konat veřejná dražba, ale ani do té se nikdo 
nepřihlásil. Nyní bude vedení obvodu i města řešit, zda se pokusit o další pokus 
o prodej se sníženou nabídkovou cenou nebo přece jen nenajít pro objekt (místo) 
jiné smysluplné využití než dosud.  (alt)
 

Co se stodolou ve Vlkýši?

U nové cyklostezky mezi Malesice-
mi a Křimicemi byla společným nákla-
dem obou městských obvodů vybudo-
vána na místech s pěkným výhledem 
odpočinková místa s lavičkami a stoja-
ny na kola. Bohužel na podzim je stez-
ka určená k používání i místními země-
dělci často znečištěná. Obvod zajišťuje 
údržbu a snažíme se se zemědělci na-
jít společnou řeč, aby dopady jejich čin-
nosti byly co nejnižší.   (alt)
 

Lavičky a stojany na kola u nové cyklostezky

Vánoční stromky bude tak jako každý rok prodávat paní Třísková (Chotíkovská 87, 
Malesice) od 3. prosince každý den od 8 do 18 hodin. Ke každému stromku jme-
lí zdarma. Prodej živých kaprů, amurů a pstruhů chystají před Vánoci znovu i kři-
mičtí rybáři v Roští. V úterý 20.12., od 12.00 do 17.00 a v dalších dnech pak den-
ně od 9.00 do 17.00 nebo do vyprodání. Ke každé rybě svařák zdarma.  (alt)

Kdy a kam pro stromek a kapra?



V letošním roce jsme v našem 
městském obvodu investovali do 
vylepšení stanovišť pro kontejne-
ry separovaného odpadu. Všech-
na stanoviště jsou nově ohraze-
na, vybavena aretovacím systé-
mem pro přesné ukotvení kon-
tejnerů, některá stanoviště ma-
jí zámkovou dlažbu, jedno je za-
střešené. Investici v celkové výši 600 tisíc korun jsme hradili ze dvou třetin z pro-
středků městského obvodu a 200 tisíc korun jsme získali dotaci z Fondu život-
ního prostředí Města Plzně. 

Nejvyužívanější stanoviště u mateřské školy je nově podzemní, přičemž zaří-
zení v hodnotě několika set tisíc korun získal náš městský obvod zdarma coby 
referenční ukázku dodavatelské fi rmy v plzeňském regionu (viz info v rámečku). 
Náš obvod hradil jen instalaci podzemních kontejnerů. Prostranství u školky in-
stalace kontejneru jednoznačně prospěla. V dané souvislosti patří poděkování 
Sokolu Malesice za vstřícnost s umístěním zařízení na pozemku ve vlastnictví 
TJ. U školky ještě dojde k odstranění kontejneru na ošacení, který zůstal na pů-
vodním místě. S fi rmou jednáme o přesun na jiné místo v Malesicích.
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Pro větší bezpečnost v našem městském obvodu
Letos na podzim bylo po docela zdlouhavém 

průběhu dokončen projekt rozšíření městské-
ho kamerového systému v našem městském 
obvodu Plzeň 9 – Malesice.
Nově byly dalšími třemi kamerami pokryty 

lokality u bytovek v ulici U Potoka, křižovatka 
ulic Chotíkovské a Ke Kostelu a prostor více-
účelového hřiště v ulici Ke sv. Josefu. Každá 
lokalita je osazena nejnovější inteligentní ví-
cesměrovou kamerou značky BOSCH, kte-
rá kombinuje čtyři nezávislé kamerové sen-
zory a poskytuje ideální řešení pro pokrytí ši-
roké oblasti. Díky integrovanému 360O infra-
červenému osvětlení dokáže kamera pořizo-
vat ostré snímky i za extrémně špatných svě-
telných podmínek, například v noci nebo za 
soumraku. Kamera má vysoký dynamický roz-
sah a dokáže tak zobrazit detaily ve světlých 
i tmavých oblastech scény.

Kamerový systém Malesic je připojen do 
městského kamerového systému města Plz-
ně a data jsou uložena v datových centrech 
Správy informačních technologií MP. Výše po-
psaná investice stála 600.180,- Kč bez DPH. 
Zakázku, jejíž součástí byla i instalace dvou 
úseků vzdušného vedení optických kabelů na 
nové i stávající sloupy, provedla společnost 

SUPtel, a.s.  Vynaložené prostředky nehradil 
náš obvod, ale podařilo se je získat z rozpoč-
tu Města Plzně z fondu prevence kriminality. 
Připomeňme, že první etapa rozšíření kame-

rového systému se uskutečnila již loni a týka-
la se Dolního Vlkýše, kde byla pohyblivá ka-
mera instalována na náves. V předešlém ro-
ce byl na příjezdovou komunikaci do Vlkýše 
instalován i dopravní radar s kamerou moni-
torující projíždějící vozidla a detekující jejich 
registrační značky, což má kromě dohledu 
na rychlost aut rovněž význam i pro prevenci 
obecné kriminality.
V současnosti tak je v rámci našeho městské-

ho obvodu v součtu původních a nových prvků 
instalováno celkem již sedm různých kamer 
(viz označení v mapce). V dané věci mě mrzí 
občasné výtky a kritika, které slýchám, že ka-
mery jsou zbytečné a mají sloužit ke špízlová-
ní lidí. Tak tomu rozhodně není. Všechny ka-
mery jsou ze zákona nastaveny tak, že sle-
dují výhradně veřejná prostranství a nemo-
hou zacílit na prostor soukromých pozemků 
nebo bytů!!! Záběry z kamer v žádném přípa-
dě neslouží městskému obvodu, který je ne-
má ani k dispozici, ale pouze výhradě policii. 
Požadavky na zajištění větší bezpečnos-

ti v obvodu zaznívaly od Vás občanů opako-
vaně, proto věřím, že kamery přispějí k poci-
tu bezpečí, odradí, přinejhorším napomohou 
policii k odhalení pachatelů, kteří by se u nás 
pustili do páchání trestné činnosti.
 Bc. Aleš Tolar, starosta MO Plzeň 9

Po vydařeném táboru ve světě Jumanji se Skřítci společně vydali na víkendovku 
do Karlových Varů. Oplatky ani Vřídlo jsme nestihli, ale strávili jsme pěkný a naučný 
den ve Světě záchranářů, viděli Svatošské skály a vydováděli se na lanovém hřišti. 
O dva týdny později nás čekala oslava výročí založení oddílu. Je to neuvěřitel-

né, ale Skřítkovi už je 10 let. Dort a všechny další dobroty od rodičů byly vynikají-
cí. Přišlo i několik bývalých členů, ze kterých jsou dnes už téměř dospělí lidé a rá-
di se společně s ostatními zasmáli a zavzpomínali u foto projekce na své dětství. 
Vybaveni štětci, plechovkami a ředidlem, jsme odjeli na výpravu do Starého Pl-

zence. Zde jsme obnovovali pruhové přírodní značení několika přírodních rezer-
vací. Někdo si odvezl domů červené značení i na mikině, ale všichni byli hrdí na 
odvedenou práci. Vítězslav a Marie Hörlovi (TOM Skřítci)  

Podzim u Skřítků
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Myslivecký spolek Malesice upozorňuje na termíny konání honů 
3. a 17. prosince 2022 a velké naháňky 7. ledna 2023 v oblasti Hor-
ního a Dolního Kyjovského lesa. V tyto dny pokud možno nechoďte 
do lesa a buďte opatrní na své čtyřnohé miláčky, aby se nezaběhli.

Upozornění na myslivecké hony Vylepšená místa pro kontejnery 
na tříděný odpad v Malesicích a Vlkýši

Naše první sezóna v 1. A třídě a jízda to byla oprav-
du veliká. Do týmu jsme postupně začlenili pět no-
vých hráčů (Šmídl, Rubricius, Potoček, Maur, Lec-
jaks). Začátek sezóny byl pro nás takovou nováčkov-
skou daní, kdy jsme skvělými výkony v přípravě uká-
zali, že síla týmu je opravdu veliká a s touto myšlen-
kou v hlavě odstartovali sezónu. Umocnění bylo ješ-
tě i vítězství nad týmem Přeštic, který „zaskočil“ za 
svůj B tým a my bojovností a chutí zvítězili. Do dal-
ších zápasů jsme ale vstoupili s laxním přístupem 
a bohužel i bez pár zraněných a hned přišla remí-
za na Košutce a pak „udejchaná“ výhra doma s Bo-
levcem. Výkony to nebyly dobré a byla otázka času, 
kdy přijde první pohroma.
Tři prohry v řadě, další zranění a špatný přístup nám 

ukázal, že 1.A třída je již rozhodně jiná soutěž, fot-
balovější, rychlejší a tvrdší a my se musíme trochu 
posadit na zadek a začít od píky! Naštěstí se opět 
ukázalo, že v malesické kabině je skvělá parta a sil-
ný duch! Makali jsme na trénincích, rvali se jak lvi 
v zápasech a neslo to ovoce. Druhá polovina pod-
zimu se již nesla v duchu dobrého přístupu a male-

sický fotbal si postupně získával respekt i u favoritů 
soutěže. Za zmínku stojí krásný zápas s Kralovice-
mi, kdy jsme favorita jednoznačně přehráli, divoký 
zápas se Sušicí a krásné zakončení poloviny sezóny 

v Žakavě, kdy první poločas byl prezentací skvělého 
utočného fotbalu. Posledních devět zápasů zname-
nal 5 výher, 3 remízy a jedinou prohru, která za mě 
byla navíc dost nešťastná. 
Celkově mám po polovině soutěže v tabulce ze 14 

zápasů 22 bodů a patří nám šesté místo.
Závěrem bych chtěl poděkovat Aleši Tolarovi, který 

je na každém zápase jako spíkr s mikrofonem v ru-
ce, pánům Hoblíkovi a Machovi za skvělé zázemí, 
hřiště i podporu a HLAVNĚ i fanouškům, kteří za-
čali oproti předešlým rokům více chodit. Začali nás 
podporovat i malesičtí hasiči a popravdě, konečně 
mám pocit, že se u nás ve vesnici začíná více táh-
nout za jeden provaz!
Do další části sezóny se budeme snažit maximálně 

připravit a dokázat,že patříme na přední příčky této 
kvalitní soutěže. Cílem je se poprat o barážové sou-
boje do kraje a rád bych přilákal i více našich ma-
lesických obyvatel, přece jen nosíme na srdci znak 
místního Sokola.

Ondřej Pondělík, 
trenér A týmu a předseda TJ Sokol

Fotbalový oddíl TJ Sokol má za sebou polovinu sezony v I. A třídě

POZVÁNKY PRO OBČANY MALESIC A DOLNÍHO VLKÝŠE 

Sobota 26. listopadu
Od 17.00 slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Malesické návsi. Pěvecké 
vystoupení žáků ZŠ Chotíkov, ohňostroj. Čaj a svařák na zahřátí.

Poté od 18.00 adventní dílny v salonku Malesického Dvora – společné vyrábění 
adventních věnců a výzdoby (větve, vázací drát, nařadí zajištěny, korpus a deko-
race každý vlastní).

Středa 30. listopadu, od 16.00 h., zasedací místnost ÚMO
Vánoční tvoření a posezení seniorů a členek ČČK Malesice s občerstvením.

Sobota 10. prosince, prostranství Malesický Dvůr
Od 15.00 do 16.30 rozdávání obvodní mikulášské nadílky všem dětem do 10 let.

Od 17.00 ďábelský průvod po obci – účinkuje skupina Krampus Vodňany – prů-
vod vyjde od Malesického Dvora ulicemi Ke Kostelu, ke sv. Josefu, Nad Zámkem 
a K Rybníku a zpět ulicí Ke Kostelu k Malesickému Dvoru.

Neděle 18. prosince, kostel sv. Jiří Malesice
Od 14.30 Vánoční koncert Ivany Jirešové a Mateje Vaníka (viz info níže).

Štědrý den 24. prosince
Od 16.30 na Malesické návsi u sochy sv. Jana, od 21.00 na Vlkýšské návsi u kap-
ličky – společné zpívání koled, Betlémské světlo, přípitek svařákem + malý vá-
noční dáreček všem občanům. 

Neděle 1. ledna, start ve 13.30
Novoroční pochod z Malesic do Vlkýše a zpět. Start na Malesické návsi (u sv. Ja-
na). Trasa: z Malesic do Dolního Vlkýše (svařáková zastávka), dále na vrch Stráž 
(pro zdatnější přes Komberk a Kůští) a zpět do Malesic.

Vás zve do kostela sv. Jiří v Malesicích
na

VÁNOČNÍ
KONCERT
Ivana Jirešová + Matej Vaník

Zpěvačka a herečka známá
z televizních obrazovek 
a muzikálových scén divadla 
Karlín, Broadway atd.

Pop operní tenor ze Slovenské 
republiky, působící mimo jiné 
v ND v Bratislavě. Člen tria Gioia, 
vystupující po celém světě.

Vs t u p  z d a r m a
(kapacita omezena - místa k sezení 

pro nejdříve příchozí, ostatní k stání).

U vstupu do kostela 
svařené víno a čaj pro zahřátí

Neděle 
18. prosince 2022 

od 14.30 hodin

Už jen pár dnů zbývá do letošního adventu. Vánoční výzdoba v uli-
cích i kapličky v Dolním Vlkýši už je nainstalována, v sobotu 26.lis-
topadu slavnostně rozsvítíme i stromeček na malesické návsi (po-
zvánka na jiném místě).
Letošní vánoční strom je stříbrný smrk a dostali jsme ho darem 

od pana Trnky, městského strážníka, občana Bdeněvsi, jemuž už 
strom překážel na zahradě. Děkujeme!
Ozdoby a světelné řetězy na stromu budou letos zbrusu nové. Z roz-

počtu našeho městského obvodu bylo za 110 tisíc korun zakoupe-
no 200 metrů světelných LED řetězů v barvě teplá bílá, 10 světel-
ných koulí, 10 rampouchů s fl ash efektem, 48 plastových „zlatých“ 
koulí a samozřejmě světelná hvězda na špic.
Věříme, že se Vám nový strom bude líbit a přijdete ho v sobotu 

společně rozsvítit.  (alt)

Nová výzdoba vánočního stromu 

Ve středu 30.listopadu se uskuteční svoz nebezpečného odpadu. 
Kontejner bude přistaven v době 16.00 až 16.25 na návsi v Dolním 
Vlkýši a od 16.30 do 17.00 na Malesické návsi u zastávky MHD.
V rámci svozu je možné ZDARMA odkládat  televize, lednice, 

mrazáky, mikrovlnné trouby, léky, barvy, ředidla, autobaterie, ole-
je, motory apod. Do tohoto svozu nepatří pneumatiky, staveb-
ní suť, molitany.

Svoz nebezpečného odpadu 

858 – tak přesně tolik sledujících už má facebookový profi l našeho 
městského obvodu. Pokud ještě nejste mezi nimi, přidejte se. Tro-
chu méně úspěšnou, ale stále se rozrůstající, je skupina uživatelů 
služby chytrý rozhlas. Aktuálně jich je kolem tří set. Chytrý rozhlas 
je zdarma – díky němu můžete dostávat SMS, maily a hlášení do 
aplikace a už Vám nic podstatného neunikne. Přihlásit se můžete 
na ÚMO nebo přímo na plzen9.munipolis.cz.

Informace z našeho obvodu on-line

Starosta (v případě jeho nepřítomnosti místostarostové) jsou 
veřejnosti k dispozici pro osobní setkání v kanceláři ÚMO Cho-
tíkovská 72/14, Plzeň vždy v pondělí (8.00-12.00), ve stře-
du (13.00-17.00) a v pátek (11.00-15.00 h.). Případně může-
te starostu nebo místostarosty kontaktovat kdykoli telefonicky:
starosta Bc. Aleš Tolar – mobil: 702 220 842
Místostostarostka Lenka Panýrková, DiS. – mobil: 777 225 406 
Místostarosta Jaroslav Svoboda – mobil: 777 225 406

      

Úřední hodiny a kontakty na vedení obvodu

Polopodzemní kontejnery pro sběr tříděného odpadu v Malesicích
V obvodu Plzeň-Malesice se nyní nachází první stanoviště polopodzemních kontejne-

rů. Obvod se rozhodl pro investici do této moderní technologie a ve spolupráci s českou 
společností Meva tak vybudoval inovativní, estetické a praktické stanoviště pro sběr tří-
děného odpadu.
Meva je dlouhodobým dodavatelem technologie polopodzemního řešení sběru odpa-

du. Toto řešení získává stále větší podporu a můžete jej nalézt v mnoha obcích a měs-
tech nejen v České republice.
Do obvodu Malesice byly dodány polopodzemní kontejnery typu Domino, zatímco pří-

prava místa a stavební práce byly zprostředkovány obvodem Malesice. Instalovány byly 
celkem 3 kusy kontejnerů pro sběr plastů, papíru, skla a kovových obalů. Pro plast a pa-
pír byly zvoleny kontejnery o objemu 5 m3, zatímco pro sběr skla a kovových obalů byl 
zvolen kontejner dělený s oddělením po 2,5 m3.
Proč právě toto řešení? Polopodzemní kontejnery fungují na principu uschování pro-

storu s odpadem pod zemí, zatímco nad zemí zůstává pouze příjemně zpracované ob-
ložení s otvorem pro vhoz odpadu. Je možné tak vytvořit místo pro sběr odpadu o vel-
kém objemu na relativně malém prostoru. Svoz není tak častý, čímž se šetří fi nance i ži-
votní prostředí. Velkou výhodou pro obce a města je čerpání dotací z národního fondu 
pro životní prostředí.
Výstavba tohoto řešení probíhá ve státech severní a západní Evropy již více než 20 

let a jedná se tak o prověřený způsob sběru odpadu. Ani obvod Malesice není výjimkou 
s kladnou odezvou užívání místními obyvateli. Není tak překvapením, že je celé město 
Plzeň na dobré cestě k rozšíření této technologie.   

 Tomáš Martan, obchodní manažer MEVA-Tec, s.r.o

Otázka, co se starou opuštěnou 
stodolou ve Vlkýši dál nemá od-
pověď. O budovu v majetku měs-
ta s příslušným pozemkem o roz-
loze 316 m2 nemá obvod ani žád-
ná městská organizace zájem, pro-
to byla nabídnuta k prodeji. Původ-
ní místní zájemci o koupi od svého 
záměru ustoupili, v listopadu se měla konat veřejná dražba, ale ani do té se nikdo 
nepřihlásil. Nyní bude vedení obvodu i města řešit, zda se pokusit o další pokus 
o prodej se sníženou nabídkovou cenou nebo přece jen nenajít pro objekt (místo) 
jiné smysluplné využití než dosud.  (alt)
 

Co se stodolou ve Vlkýši?

U nové cyklostezky mezi Malesice-
mi a Křimicemi byla společným nákla-
dem obou městských obvodů vybudo-
vána na místech s pěkným výhledem 
odpočinková místa s lavičkami a stoja-
ny na kola. Bohužel na podzim je stez-
ka určená k používání i místními země-
dělci často znečištěná. Obvod zajišťuje 
údržbu a snažíme se se zemědělci na-
jít společnou řeč, aby dopady jejich čin-
nosti byly co nejnižší.   (alt)
 

Lavičky a stojany na kola u nové cyklostezky

Vánoční stromky bude tak jako každý rok prodávat paní Třísková (Chotíkovská 87, 
Malesice) od 3. prosince každý den od 8 do 18 hodin. Ke každému stromku jme-
lí zdarma. Prodej živých kaprů, amurů a pstruhů chystají před Vánoci znovu i kři-
mičtí rybáři v Roští. V úterý 20.12., od 12.00 do 17.00 a v dalších dnech pak den-
ně od 9.00 do 17.00 nebo do vyprodání. Ke každé rybě svařák zdarma.  (alt)

Kdy a kam pro stromek a kapra?



Na ustavujícím jednání zastupitelstva městského 
obvodu Plzeň 9 - Malesice bylo 21. října zvoleno no-
vé vedení vzešlé z nedávných voleb.

Starostou obvodu zůstává tak jako v předchozím 
období Bc. Aleš Tolar (člen STAN), stejně tak pokra-
čuje ve funkci 1. místostarostka Lenka Panýrková 
(nezávislá na kandidátce STAN). Do nově ustavené 
funkce druhého místostarosty byl zastupiteli zvolen 
Jaroslav Svoboda (nezávislý na kandidátce STAN).

Všichni tři budou vykonávat funkce jako neuvolně-
ní, tedy v případě místostarostů v souběhu s jejich 
zaměstnáními terapeutky celostní medicíny respek-
tive provozovatele pohostinství. Starosta bude v če-
le obvodu v souběhu s uvolněnou funkcí náměst-
ka primátora, kterou nově od voleb rovněž zastává.

„Naše kandidátka STAN získala ve volbách v obvo-
du jednoznačně nejvíce hlasů, za což jsme voličům 
velmi vděční, zároveň nás taková podpora zavazuje 
přijmout funkce ve vedení obvodu a dělat vše pro spl-
nění programu,“ řekl při jednání zastupitelstva staros-
ta Aleš Tolar. Dodal, že již před volbami se v souvis-
losti se svou kandidaturou v čele hnutí STAN jak do 
zastupitelstva města Plzně tak na malesickém obvo-
du vyjadřoval v tom smyslu, že kvůli případné funk-
ci ve vedení města nehodlá Malesice opustit, ale je 
připraven zastávat obě funkce najednou.

„Aby tímto správa našeho obvodu nijak neutrpě-
la a dokázali jsme plnit vše, co je zapotřebí, navrhl 
jsem zastupitelstvu rozšířit vedení i o druhého mís-
tostarostu. Všichni tři jsme si mezi sebe rozdělili po-
vinnosti i náplň práce a nastavili si i pravidla přítom-
nosti v úřadu tak, aby se měli občané vždy na koho 
obracet,“ řekl starosta. Zdůraznil, že i přes rozšíře-
ní vedení obvodu o dalšího člověka změna nepřed-
stavuje pro rozpočet obvodu žádnou zátěž, protože 
v součtu bude rozdělována starostovi, místostaros-
tům i zastupitelům stejná částka jako dosud, kdy byl 
jen jeden místostarosta.

Při jednání zastupitelstva byli zvoleni i tito členové 
výborů z řad nových zvolených zastupitelů:
Finanční výbor: Petr Pospíšil (předseda), Ing. Libor 
Fair, Zdeněk Vlček.
Kontrolní výbor: ing.Markéta Frydrýnová (předsed-
kyně), MVDr. Rudolf Kristl, Monika Holá.

Zřízen byl i osadní výbor pro Dolní Vlkýš, který 
tvoří občané Dolního Vlkýše a mají prostřednictvím 
výboru příležitost hájit v zastupitelstvu zájmy osady, 
i když nejsou zvolenými zastupiteli. Předsedou výboru 
se stal Filip Hrnčár a členy Jan Šulan a Vladimír Holub.

Nové zastupitelstvo má již za sebou kromě usta-
vujícího jednání i první pracovní schůzi o týden poz-
ději, kdy řešilo především společenské akce na kon-
ci roku a otázku nového provozovatele Malesického 
Dvora (info na jiném místě). Ještě před koncem ro-
ku 6. prosince se uskuteční třetí schůze ZMO, kde 
bude na programu především schvalování  rozpočtu 
a plán investic a akcí v obvodu na rok 2023.

DEVITKA
Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 9 - Malesice        číslo 4, listopad 2022

Nové vedení městského obvodu 

Změny ve veřejné dopravě: 
Místo linky 35 začne 
školáky znovu vozit Arriva

Od 12. prosince dojde v souvislosti s pravidel-
nou změnou jízdních řádů k úpravě v organizaci 
veřejné dopravy i v našem obvodu. 

Bohužel vzhledem k tomu, že letos zavede-
nou linku MHD 35 Vlkýš – Malesice – Chotíkov 
– Globus nevyužívá počet cestujících potřeb-
ný k dosažení nutné efektivity, je zapotřebí udě-
lat zde změny. 

V rámci jednání zástupců města a obvodu 
s PMDP i krajským organizátorem veřejné dopra-
vy POVED se podařilo najít model, který po dal-
ší přechodné zkušební období do poloviny příš-
tího roku zachová potřebnou obslužnost přede-
vším Dolního Vlkýše, zároveň díky nasazení ji-
ných typů vozidel nebudou náklady na dopravu 
tak vysoké jako dosud.  

Nejpodstatnější změnou hlavně pro školáky do-
jíždějící do Chotíkova bude od 12. prosince to, 
že místo linky 35 budou ráno a dvěma odpoled-
ními spoji jezdit linkovým autobusem Arriva (jako 
do jara letošního roku). Časy odjezdů se nemě-
ní. Jízdné na území města Plzně je pro školáky 
zdarma, ve vnější zóně je příplatek.

Co se školáků navštěvujících školy ve Skvr-
ňanech týče, na přání některých rodičů bude 
od 12.prosince přidán k současnému ještě dru-
hý odpolední přímý spoj na lince 534 Arrivy ze 
zastávky Lábkova do Malesic. Odjezd z Lábko-
vy bude ve 14.45.

Linka 35 nebude zrušena bez náhrady, ale i na-
dále bude malokapacitním vozem zajišťovat pro 
občany několik odpoledních spojů mezi Malesi-
cemi a Vlkýšem. Jejich přesný jízdní řád bude br-
zy vyvěšen na webu městského obvodu.
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Akce v Malesicích     bjektivem   

Kaplička sv. Panny Marie Pomocné v Kyjovském 
lese se stala dějištěm působivé Svatohubertské mše 
s vystoupením trubačů. Akci uspořádal Myslivecký 
spolek Malesice a Římsko-katolická farnost Plzeň.

Výročí 10 let oslavil 
24.září Turistický oddíl 
mládeže TOM Skřítci 
Malesice. Jak jinak než 
společným posezením 
s dětmi a kde jinde 
než v jejich malesické 
klubovně. S gratulací, 
malým dárkem pro 
vedoucí, manžele 
Hörlovy a hlavně 
s poděkováním 
za odvedenou 
desetiletou práci přišel 
také městský obvod 
Plzeň 9 zastoupený 
jeho místostarostkou 
Lenkou Panýrkovou. 
Ještě jednou velké 
díky a do příštích let 
všem Skřítků hodně 
štěstí!

Restaurace Malesický Dvůr má nového nájemce

Drakiádě letos 
počasí vůbec 
nepřálo musela být 
odvolána, ale další 
tradiční podzimní 
akce již vyšla. 28. 
října se uskutečnilo 
Malesické Dýňování, 
společné dlabání 
halloweenských dýní 
a poté lampionový 
průvod.

Ve čtvrtek 22. září jsme měli tu čest slavnostně přivítat na radnici nové malesické 
a vlkýšské občánky. Rodičům gratulujeme a přejeme, aby je ratolesti dělaly jen 
šťastnými. Děti ať jsou vždy hrdé na to, že jsou malesickými, plzeňskými rodáky 
a ať už je život zavane kamkoliv, ať na dětství zde prožité rády vzpomínají.

Další ročník Vlkýšského Gulášobraní, aneb mistrovství světa, Evropy, Malesic 
a Dolního Vlkýše o nejlepší guláš, uspořádali na konci září místní nadšenci za 
podpory městského obvodu Plzeň 9. Všichni strávníci byli zároveň přísnými 
porotci v soutěži. A čí guláše chutnaly nejvíc? Třetí místo obsadil Pavel Vedral 
z Malesic, stříbrnou medaili získala Lucie Šulanová z Vlkýše a vítězem se stal 
Jiří Hrbek z Malesic.

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

   Milí sousedé,
jsem moc rád, že Vás i v dalším vydání Devítky 

mohu oslovit z tohoto místa jako starosta 
našeho městského obvodu. Chci Vám ještě 
jednou poděkovat za důvěru ve volbách a slíbit 
Vám, že byť starostovskou funkci již nevyko-
návám „na plný úvazek“, ale v souběhu s novými 
povinnostmi ve vedení města, jsem přesvědčen, 
že díky rozdělení úkolů se dvěma místostarosty 
i zaměstnanci úřadu bude i nadále v Malesicích 
a Vlkýši o všechny věci veřejné a správu obvodu 
řádně postaráno. Na plzeňské radnici se snažím 
o to, aby byla oprávněným malesickým potřebám 
věnována náležitá pozornost a snad už v někte-
rém z dalších vydání Devítky Vám budu moct 
přinést dobré zprávy ohledně nejdůležitějších 
malesických projektů vodovodu a kanalizace.

Užívejte klidný Advent, těším se na setkání 
s Vámi při předvánočních společenských akcích 
a do Nového roku přeji všem hlavně pevné zdraví.

   Bc. Aleš Tolar, starosta MO Plzeň 9
a náměstek primátora Města Plzně

Výsledky voleb v Malesicích
Volby do zastupitelstva MO Plzeň 9

STAN  77,95 % (8 mandátů)
SPOLU  12,94 % (1 mandát)
PRO Plzeň    7,87 % (bez mandátu)
Vl.Vildman    1,24 % (bez mandátu)

Volby do zastupitelstva Města Plzně, 
výsledky ve volebním okrsku Plzeň 9

STAN  45,43 %
SPOLU  16,45 %
ANO 2011  14,97 %
PRO Plzeň    5,45 %
Piráti     4,72 %
SPD     4,43 %
Přísaha    2,52 %
Ostatní    6,03 %

Volební účast v obvodu Plzeň 9 dosáhla 
60,8 % (volilo 427 ze 702 zapsaných voličů)  

Restaurace Malesický Dvůr po odchodu posledního 
nájemce a několika měsících odstávky už brzy znovu 
otevře pro veřejnost.

Nové zastupitelstvo městského obvodu na svém prv-
ním pracovním jednání rozhodlo o pronájmu restau-
race podnikateli Michalu Hrabákovi z Plzně. Byl to je-
diný zájemce, který o nabídku nájmu projevil zájem. 

Vedení obvodu s přihlédnutím k aktuální složité si-
tuaci ohledně ceny energií i zájmu veřejnosti o služ-
by pohostinství rozhodlo o vytvoření velmi vstřícných 
podmínek pro provozovatele. Na rozdíl od minulosti 
poprvé obvod pronajmul k podnikání pouze restaurač-
ní část Malesického Dvora s kuchyní a salonkem, ale 
společenský a sportovní sál si obvod ponechává ve 
vlastní režii. O náklady na energie a správu se obvod 
bude s nájemcem dělit dle poměrového měření. Ná-
jemné za restauraci a kuchyni bylo nájemci stanove-

no v minimální hladině 30 tisíc Kč / rok, přičemž tak-
to nastavená smlouva byla uzavřena jen na časově 
ohraničené období příštích dvou let a po jejich uply-
nutí bude s ohledem na budoucí ekonomickou situa-
ci rozhodnuto o nových podmínkách.

Co se požadavků na provoz týče, obvod v nájem-
ní smlouvě provozovatele zavázal k provozu kuchy-
ně a polední nabídce teplých jídel minimálně 4 dny 
v týdnu a večernímu provozu 3 dny v týdnu. Nájem-
ce avizuje, že zahájí provoz 5. prosince a chce nabí-
zet polední menu každý den, otevírací dobu plánuje 
od 10.30 do 22.30 hodin.
Proná jmy  a  rez er vace  spo lečenského 
a sportovního sálu jsou na provozu restau-
race nezávislé a zajišťuje je zaměstnanec 
městského obvodu (tel.: 734 245 263, e-mail: 
malesickydvur@plzen.eu).

Státní svátek 17.listopadu slavíme již tradičně pohybem. Při volném 
bruslení byla ledová plocha ICE Arény plná malých i velkých 
bruslařů z Malesic a Vlkýše.

Sezona na 
malesickém 
přírodním 
koupališti byla 
zakončena 
grilováním 
selete 
a zpívanou 
se skupinou 
Anonymm 
country.


