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Leden
5.1. ze zasedání zastupitelstva: v tomto roce pokračuje opět ve složení Josef Hodek, Jiří
Hodek,Ing.Václav Klečka, Antonín Šmíd, Mgr.Marie Vechová, Ing.František Houdek,
Ing.Josef Visinger a paní Jiřina Šmídlová.
Starosta informoval přítomné zastupitele s návrhem zastupitelky M.Vechové o změně
termínů zasedání zastupitelstva o to z prvního pondělí v měsíci na druhé. Starosta navrhl
tento bod stáhnout z projednání, aby se mohli ostatní členové zastupitelstva do únorové
schůzky přesvědčit a možnosti realizace této změny termínů.
Dále starosta informoval přítomné o stanoveném termínu kolaudačního řízení nové
kanalizační sítě na 27.1.2009.
16.1. na informační tabuli u zastávky autobusů se objevuje pozvánka na „Bobiádu“, což
má být veselé sáňkování „Ve Stromkách“. Autorem je anonymní občan Radčic, který chtěl
zřejmě „vytáhnout“ děti od televize nebo počítače ven do přírody.

18.1. se skutečně sešlo několik rodičů se svými ratolestmi a užilo si hezké odpoledne při
akci, která byla opravdu velmi neoficiální.
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29.1. se Plzeňský deník ve svém článku zmiňuje o nedostatečném informování občanů
prostřednictvím webových stránek ze strany menších plzeňských obvodů. V tomto textu je
zmínka hlavně o Liticích , ale i o Radčicích . Je vidět, že je stále co vylepšovat směrem
k informovanosti voličů.

Únor
9.2. ze zasedání zastupitelstva: starosta informoval, že po dohodě se všemi zastupiteli
budou pravidelné schůzky svolávány vždy na druhé pondělí v měsíci.
Byla uzavřena nová nájemní smlouva na část bývalé hasičské zbrojnice, nyní loupárnu
brambor, se současným nájemcem panem Svobodou.
V květnu 2009 bude instalován renovovaný upomínkový kříž na původní místo před
dům u pana Josefa Hodka v ulici Na Jívách.
Starosta požádal zastupitele o mimořádné zasedání na téma připravenosti povodňové
komise.
Byla dokončena instalace nového bezdrátového místního rozhlasu. Probíhá zkušební
provoz do konce března.
Došlo k zakoupení měřičů rychlosti automobilů, které projíždějí obcí a jednoho velkokapacitního kontejneru pro stání V Břízkách.
13.2. proběhla zkouška bezdrátového obecního rozhlasu. Odpoledne došlo k nepříjemné
události – neznámá látka znečistila řeku Mži v Radčicích. Zasahovali hasiči i policisté.
Dostavili se i zástupci města a odboru životního prostředí. Byli informováni odběratelé
vody ze Mže a to hlavně Plzeňská teplárenská společnost a pivovar.
18.2.v Plzeňském deníku vychází článek o plánech , které má Správa a údržba silnic na
Plzeňsku v následujících měsících před sebou. Mezi jinými se počítá i s vysazováním
nových stromů v plzeňské aleji směrem na Radčice, kde se některé staré stromy v minulém
období pokácely.
23.2. strážníci v Plzni a v okrajových částech města byli pověřeni monitorováním poškozených stromů z nedávných silných poryvů větru a mimořádné sněhové nadílky, tyto
stromy mohou ohrožovat své okolí. Na snímku dole je vidět zasněžená část po pravé straně
cesty od mostu směrem na Radčice. Stromy v této lokalitě byly v pořádku.
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23.2. v 18.00 hodin se sešlo zastupitelstvo – povodňová komise, její činnost a rozdělení
funkcí bylo hlavním bodem programu. Starosta seznámil přítomné s platným programem
protipovodňové aktivity na úrovni města v případě protržení či přelivu hráze vodní nádrže
Hracholusky. Zastupitelé jsou všichni členy povodňové komise a jsou zařazeni do všech
jejích aktivit. Sestava EPS (Evakuační a příjmové středisko) platné do voleb 2010 je
následující:
Vedoucí EPS:
Josef Hodek
Vedoucí shromaždiště evakuovaných a ubytování:
Antonín Šmíd
Pracovník pro podávání informací a výdej evakuačních lístků:
Jiří Hodek
Druhý člen pro informace a výdej evakuačních lístků:
Marie Vechová
Zapisovatelka evakuačních lístků:
Jiřina Šmídlová
Člen EPS
František Houdek
Člen EPS
Václav Klečka
Člen EPS
Zdeněk Švarc
Jako další bod zastupitelstvo projednalo žádost zástupce TJ Sokol Radčice o jednoúčelový dar na výstavbu nové kanalizační přípojky pro budovu tělocvičny. Návrh byl
přijat všemi hlasy přítomných zastupitelů.

Březen
9.3. ze zasedání zastupitelstva: starosta informoval o novém dodavateli zahradnických
služeb, je jím pan Cubr z Křimic. Od 21.3. mohou občané ukládat odřezky z jarního
prořezu ovocných a okrasných dřevin na původním místě u řeky – prostor bude ohraničen
přenosným plotem. Sběr bude likvidován štěpkováním.
Další informace byla o proběhlém jednání o přípravě projektu nové cyklostezky mezi
Radčicemi a Malesicemi, trasa od Rolní ke Kyjovské kapličce a dále po vrstevnici staré
polní cesty k zámečku v Malesicích. Také je v návrhu obnovení původní cesty od dřevěného
mostu v Radčicích k fotbalovému hřišti pod Křimicemi, řešení majetkových záležitostí
v tomto úseku povede Útvar koncepce a rozvoje města Plzně.
16.3. bezdrátový obecní rozhlas prochází zkušebním provozem. Vysílač je umístěn na
městském úřadu. O řízení vysílání se stará počítač s příslušným programem. Hlášení pro
obyvatele si lze připravit dopředu a odvysílat v kteroukoliv dobu i bez přítomnosti obsluhy.
Po obci jsou rozmístěna tzv. hnízda akustických hlásičů s přijímačem, která jsou většinou
na sloupech veřejného osvětlení. Každé hnízdo je napájeno akumulátorem, který je dobíjen
z elektrické energie pro osvětlení. Na snímcích dole je vidět toto zařízení ve 2 variantách.
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29.3. vychází v Plzeňském deníku článek o přípravách na 28.ročník lesního krosu známého
pod názvem Okolo Zámečku. Starosta obce Zdeněk Švarc, jako organizátor akce v něm
čtenářům sděluje,že si mohou otestovat svou jarní formu na trati nejen profesionálové, ale i
amatéři. Dále informuje, že budou startovat všechny věkové kategorie o to od předškoláků
až po veterány.

Duben
1.4. v 16.30. byl odstartován běh Okolo Zámečku. V hlavní kategorii zvítězil Daniel Fekl
z klubu AK Kroměříž, který šestikilometrový závod uběhl za 20:33minuty. Bylo to jeho
čtvrté vítězství v tomto závodě. Mezi ženami zvítězila favoritka Ivana Sekyrová ze
Sokolova. Závodu se zúčastnilo celkem 120 závodníků v sedmnácti věkových kategoriích.

3.4. zahrádkáři v Radčicích provedli sběr železného šrotu. Tento den také vznikl nový
teplotní rekord – bylo naměřeno v Plzni – Bolevci 22,1 stupně Celsia.
10.4. toto jaro nás opravdu stále překvapuje – opět padl nový teplotní rekord pro tento
den, bylo naměřeno 24,8 stupně Celsia a tím bylo překonáno maximum z roku 1974, kdy
byla teplota „pouhých“ 22,5 stupňů.
Rachtáči vyrazili proto lehce oděni, aby projeli obcí s rachtačkami a upozornili nás na
blížící se Velikonoce a dodrželi tak tradice, které se datují již od dob Marie Terezie. Na
následujících fotografiích jsou zachyceni chlapci při Velikonočním rachtání v ulici Prašné
a na křižovatce ulic Stromková a Prašná v opačném směru.
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14.4. ze zasedání zastupitelstva: starosta informoval přítomné o jednání mezi školou a
rodiči za jeho přítomnosti – škola nabídla rodičům možnost zřízení předškolní třídy přímo
v budově základní školy v Radčicích. Pro školní rok 2009 – 2010 by toto třídu mohlo využít
až 16 dětí a cílem je vytvořit mezičlánek mezi docházkou do školky a docházkou do školy a
děti postupně připravit na jiný životní styl ve škole. Tato třída by byla oddělena od
řádného vyučování a byla by vybavená podobně jako učebny ve školce. Dalším účelem je
uvolnění školky pro nejmenší nastupující děti, kterých je v letošním roce přebytek a které
by musela školka odmítnout. Do předškolní třídy bylo přihlášeno 9 dětí a tak bude založena. Škola bude vyvíjet aktivitu za účelem zřízení 5.třídy a tím dovršení úplného 1.stupně
v |Radčicích.
Český telekomunikační úřad provedl kontrolu stavu a výkonu místního rozhlasu. Byly
zjištěny nedostatky ve způsobu vysílání ( jiný frekvenční kanál digitálního vysíláni ). Byla
provedena oprava a uvedeny do provozu zbývající 4 hlásiče.
Bylo vyvěšeno výběrové řízení na nového pracovníka – tajemník úřadu.
19.4. v Plzeňském deníku vychází článek o změně daně z nemovitosti v některých částech
města Plzně. Jde o navýšení koeficientu v těch částech města, kde přibyla kanalizace a byla
zavedena městská voda. Podle ekonomického náměstka primátora Vladimíra Duchka tím
dojde ke srovnání daně z nemovitosti tak, aby byla stejná jako ve čtvrtích s vybudovanými
inženýrskými sítěmi. V příštím roce se to bude týkat některých ulic v Radčicích, Božkově,
Liticích, na Čechurově nebo v Červeném Hrádku.
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26.4.

Květen
11.5. ze zasedání zastupitelstva:starosta informoval přítomné zastupitele o jednání na
Správě veřejného statku ve věci regulace a obnovy komunikace ulice V Radčicích – byla
diskutována varianta s ostrůvkem i bez něj, v květnu bude provedena rešerše na četnost
průjezdu osobních vozidel, doby stání na zastávce MHD a počtu cestujících v době špičky i
mimo ni.
Uvažuje se o prořezu stromů ve stráni nad silnicí na Plzeň (od jezu k mlýnu) – stav
dřevin je velmi špatný.
Proběhlo první kolo výběrového řízení na tajemnici MO.
26.5. po velmi horkém dni, kdy teplota vyšplhala na 30,7 stupně Celsia přišla velmi silná
bouřka s vichřicí a prudkým deštěm kolem 20 hodiny večer.
27.5. ráno se někteří občané Radčic museli smířit s tím, že je čekají opravy na jejich
majetku. Na následující straně kroniky je vidět na dvou snímcích poškození střechy
na bývalé hospodě U Fišerů, kde vichřice utrhla několik kusů střešní krytiny.
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28.5. v Plzni probíhá rekonstrukce tramvajové trati z Lochotína směrem k centru města,
akce má být ukončena koncem listopadu. Díky tomu je svedena automobilová doprava do
jednoho pruhu. Řidiči tak musí řešit problém, jak nejrychleji se dostat do centra Plzně.
Mezi Plzeňany je stále oblíbenější trasa přes Chotíkov a Radčice , aby se vyhnuli kolonám
na Karlovarské třídě. Přestože je mezi Malesicemi a Chotíkovem velmi špatná silnice a
mohla by odrazovat hlavně řidiče nových a drahých automobilů, je nárůst provozu v naší
obci na první pohled velmi zřetelný.
30.5. se uskutečnil dětský den, v jehož rámci byl pozván hokejista Martin Straka, mistr
světa a olympijský vítěz z Nagana. I přes nepřízeň počasí byla hojná účast a autogramiáda
Martina Straky byla hlavním tahákem tohoto zábavného odpoledne na hřišti Sokola.
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Na dolejších snímcích rub a líc kartičky, kterou Martin Straka podepisoval jeho
obdivovatelům.
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Červen - začala oprava Kyjovské kapličky.

5.6 – 6.6. proběhly volby do Evropského parlamentu , tzv. Eurovolby. Byly poznamenány
nízkou volební účastí ( 30,53%). Jediným kandidátem z Plzeňského kraje,který se dostal do
Evropského parlamentu je Jiří Maštálka z KSČM.
8.6. ze zasedání zastupitelstva: starosta informoval o odchodu paní Fenclové, tajemnice
úřadu do předčasného důchodu na vlastní žádost. Z výběrového řízení byla vybrána paní
Anna Jílková, která vykonávala práci v ekonomickém odboru na ÚMO 7. Z tohoto důvodu
bude muset být tento odbor doplněn o nového pracovníka.
Ve středu 10.6. začne výstavba propustku v ulici V Břízkách.Výstavbu bude garantovat
Správa veřejného statku.
Od 1.července bude úřad MO Plzeň 7 komunikovat pomocí elektronické datové
schránky.
29.6. výstavba propustku v ulici V Břízkách je téměř hotova. Zde stav k tomuto datumu.
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Červenec
1.7. za zasedání zastupitelstva: program schůze se týkal hlavně řešení úpravy přechodu pro
chodce a zastávky MHD na křižovatce ulic V Radčicích a Jilmová.
5.7. se uskutečnilo jako každý rok setkání občanů a dětí na hřišti Sokola Radčice k uctění
památky mučednické smrti Mistra Jana Husa. Letos je to již 594 let od jeho upálení na
břehu Bodamského jezera v Německu. Symbolem vzpomínky bylo zapálení ohně na hřišti.
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11.7. se v černé kronice Plzeňského deníku objevila zpráva o nálezu náboje do tankového
kanónu, který si přinesl muž do bytu v Tachovské ulici na sídlišti Vinice. Muselo být proto
evakuováno asi 50 lidí z okolních bytů. Muž tvrdil, že munici našel v lese u Radčic. Lidé se
mohli vrátit domů poté, co přivolaný pyrotechnik náboj z bytu odvezl.

Srpen
2.8. zahajuje provoz amatérská meteostanice Plzeň – Radčice. Je umístěna na zahradě
rodinného domku ve Stromkové ulici 21, č.p.256 a jejím provozovatelem je Tomáš Goesl,
který zde bydlí.
15.8. dokončena stavba meteobudky a stožáru. Zájemci o aktuální stav počasí v Radčicích
budou moci tato data nalézt na webových stránkách meteo.radcice.info , které se v brzké
době po ukončení testovacího provozu spustí na internetu. Zde záběry meteostanice:
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a na vrcholu stožáru miskový anemometr pro měření rychlosti větru a korouhev pro směr.

17

26.8. jsme se dočetli v Plzeňském deníku, že policisté zatkli 50letého muže v Radčicích ,
který anonymním telefonátem na linku 112 vyhrožoval, že otráví pitnou vodu pro Plzeň,
pokud nedostane několik miliónů. Podezřelý se po zadržení ke všemu přiznal. Nutno dodat,
že se nejednalo o občana Radčic, ale osobu, která přespávala v jedné z chatek na kraji lesa
směrem k Zámečku.

Září
14.9. ze zasedání zastupitelstva:na žádost stavebně správního odboru byl projednán návrh
na změny v územním plánu. Starosta seznámil zastupitele s návrhem změn. Byly rozděleny
na dvě skupiny – dopravní trasy a pozemky určené ve prospěch bydlení čistého. Dopravou
se myslí cyklostezka z Radčic do Malesic a západní obchvat Plzně a napojení Radčic na něj.
Bouřlivou diskusi vyvolalo plánované vybudování retenční nádrže na zachycení vody
z prostoru nákupního střediska Globus, tato voda by pokračovala z této nádrže do koryta
Radčického potoka. Někteří zastupitelé vyjádřili obavu, že by mohlo docházet k jeho
rozvodnění. Starosta Ing.Švarc vysvětlil přítomným, že retenční nádrž by byla zbudována
právě z důvodu, aby v době, kdy velmi silně prší, nedocházelo k zatopení sklepů v dolní
části obce podél potoka.
Starosta také informoval o nástupu nové pracovnice - ekonomka úřadu, kancelář bude
mít v přízemí budovy ( lepší dostupnost pro veřejnost ).
Bude provedena oprava opěrné zdi komunikace při výjezdu z Radčic směrem na
Plzeň. Dokončení do 30.11.2009. Od října začne úprava koryta Radčického potoka.
15.9. začala oprava opěrné zdi silnice nad levým břehem Mže směrem na Plzeň.

18

19

Říjen
6.10. proběhlo vítání nově narozených občánků. Zúčastnění: Marek Bešta,nar.03.02.2009,
Jan Kuneš,nar.26.02.2009, Denis Černý,nar.17.03.2009, Jiřina Projslová, nar.29.05.2009,
Anna Magdalena Klímová, nar. 09.06.2009, Veronika Nová, nar. 03.05.2009, pro nemoc
omluven Jakub Matějíček, nar. 27.12.2008.
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7.10. padl teplotní rekord, bylo naměřeno 25,7 stupně Celsia, překonán po 40ti letech.
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8.10. dokončena oprava opěrné zdi pod komunikací směrem na Plzeň.

8.10. byl zprovozněn radar, ukazující řidičům, jakou rychlostí projíždějí obcí Radčice. Je
umístěn jak při vjezdu od Plzně, tak od Malesic. Účelem tohoto zařízení je zvýšit bezpečnost obyvatel obce při hlavní komunikaci .
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12.10. ze zasedání zastupitelstva: diskuse se rozpoutala hlavně ke změnám Statutu města
Plzně a to především ke článku 23, který se týká úklidu místních komunikací a dopravní
obslužnosti. Zastupitelé vyjádřili obavy s přenesením na obvody, především z důvodu
vysokých nákladů na zimní úklid komunikací a zároveň na snížení neinvestičních příspěvků z daní pro příští léta.
Starosta informoval o posunu začátku akce „regulace Radčického potoka“ z důvodu,
že veškerá povolení a vyjádření jsou zatím na ministerstvu životního prostředí.
25.10. byla vyfotografována na zahradě pana Kříže z ulice Jilmové dýně rostoucí na
stromě. Tato kuriozita se povedla díky pěstitelskému umu výše zmíněného občana.
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Na předchozích snímcích dýně rostoucí na jabloni a pan Kříž z manželkou před sklizní.

Listopad
9.11. z akce revitalizace Radčického potoka – probíhající zemní práce V Břízkách. Tato
první etapa skončí u propustku k mateřské školce.
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9.11. ze zasedání zastupitelstva: starosta informoval o přípravě projekční práce týkající se
rekonstrukce průtahu obcí – ulice V Radčicích. Úprava počítá s vybudováním dvou
zastávek MHD u průmyslové zóny a současně s posunem vozovky od průmyslové zóny
k ulici Rolní směrem k lesu Kyjovu. Tím by vznikla možnost stávající část komunikace
využít jako chodník a parkovací stání. Dále se má jednat o vybudování ostrůvků v prostoru
autobusových zastávek. Současně by mělo dojít k posunu komunikace u Hostince u Fišerů
za účelem většího oblouku v zatáčce.
15.11. stav prací V Břízkách k tomuto datumu – akce revitalizace Radčického potoka.
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16.11. křížek v ulici na Jívách byl opraven a instalován. Pod kamenným křížkem s tělem
Kristovým na vysokém podstavci je vytesán nápis: Ku cti a chvále Boží věnováno od obce
Račické roku 1906.
Do roku 1991 bylo na černé skleněné desce uvedeno „od obce Radčické“ místo
„Račické“. Jméno naší obce se do roku 1924 psalo Račice, po tomto datu Radčice.Chyba
v nápisu vznikla omylem při opravě křížku roku 1966, kdy byl velmi poškozený místními
občany opraven a přenesen z místa kde stál ( dnešní zastávka autobusů směrem na Plzeň
při křižovatce ulic Na Jívách a V Radčicích ) do ulice na Jívách,nad pravý břeh
Radčického potoka. V říjnu 1991 byla skleněná deska s nápisem rozbita kamenem
hozeným rukou dítěte a poté obnovena s již správným názvem obce v době vzniku křížku –
Račice. Protože skleněná deska s nápisem byla vyhodnocena jako problematická vzhledem
k odolnosti proti vandalům, přistoupilo se při letošní obnově křížku k lepšímu řešení –
nápis byl vytesán přímo do kamene.

nový opravený křížek v ulici Na Jívách

nápis na podstavci
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17.11. kaplička v lese Kyjově po letošní generální opravě se stala velmi přitažlivým cílem
pro občany jdoucími na procházku jak od Radčic, tak od Malesic. Kaple byla postavena
v létě 1894. Před jejím postavením stál na tomto místě statný dub. Na jeho kmeni visel
starý obrázek Panny Marie s dítětem. V létě roku 1868 se objevil na jeho místě nový větší
obraz Panny Marie Pomocné s dítětem, který na strom vlastnoručně pověsila z vděčnosti za
uzdravení svého čtyřletého syna Karla hraběnka Johanna Schönbornová, rozená Lobkowiczová, z nedalekého zámku v Malesicích. V letech kolem roku 1890 chodíval do těchto
míst rozjímat student theologické fakulty v Praze Karel Kašpar, syn řídícího učitele Jana
Kašpara z Křimic, pozdější kardinál a arcibiskup pražský. Právě jeho otec dal později na
tomto místě postavit poutní kapli, dub s obrazem byl obezděn tak, aby část kmene s tímto
obrázkem byl uvnitř kaple a tvořil přirozený oltář a zadní část stromu se nacházela na
vnější straně zdi. Před několika lety musel být dub pro stáří a nemoci opatrně poražen, aby
nepoškodil zadní část stavby, část kmene tvořící oltář byla po ošetření a impregnaci dřeva
zakomponována opět do budovy kaple.
Na následujícím snímku kaplička v Kyjově před opravou – březen 2009

Na další straně kroniky fotografie opravené kaple zasvěcené Panně Marii Pomocné.
Stavba prošla generální opravou – vidíme na snímku novou střešní krytinu, věžičku po
rekonstrukci, novou fasádu, vstupní dveře natřené, přístupové schodiště opravené,budova
je chráněna proti vodě novou izolací. Také prostor kolem kaple je upraven, včetně vysazení
několika mladých stromků. Celé místo působí velmi příjemným a uklidňujícím dojmem.
Hlavní novinkou je obraz namalovaný na zdi přímo nad hlavním vchodem od akademi –
ckého malíře Jaroslava Šindeláře, zobrazující Pannu Marii s dítětem.
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Část původního kmene dubu tvořící neobvyklý oltář s obrázkem Panny Marie s dítětem.

Zde ležící zbytek dubu, který dal tomuto místu neopakovatelnou atmosféru.
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20.11. před školou v Radčicích došlo v tomto roce k menším změnám – za prvé byl poražen
suchý strom – hloh, došlo tím ke zvýšení bezpečnosti dětí (lepší rozhled na vozovku). Také
byla obnovena přes silnici tzv. zebra – přechod pro chodce. Porovnejte na snímcích.
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21.11. novinka ve službách městské hromadné dopravy – noční autobusy s čísly N4,N5 a N6
začaly zajíždět v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli do dosud neobsluhovaných
okrajových čtvrtí Červený Hrádek, Litice, Křimice a Radčice. Označení nočního spoje do
naší obce je N5.

Prosinec
7.12. ze zasedání zastupitelstva: na základě požadavků zastupitelů byl pozván na zasedání
pan Jiří Koranda z odboru památkové péče magistrátu města Plzně. Tématem bylo
seznámit zastupitele obce s podmínkami a požadavky, které má odbor památkové péče na
občany, jež jsou vlastníky nemovitostí v městském obvodu Radčice a to hlavně v jeho tzv.
vesnické památkové zóně.
Starosta informoval o instalaci 6 nových hlásičů bezdrátového rozhlasu, hlavně
posíleny hlásiče v ulici V Radčicích.
Ve spolupráci z Útvarem koncepce a rozvoje byla určena místa, možná pro využití
finančních prostředků z fondu Ministerstva pro místní rozvoj – revitalizace pobřeží řek v našem případě řeky Mže – meandr řeky u mostu ( parková úprava)
- park „u jezu“ ( ulice v Radčicích ) – ( parková úprava, vznik
parkování a stabilizace břehu řeky )
- intravilán obce – komunikace s travnatými pruhy ( výsadba
nových stromů a ozdobných keřů )
- břeh řeky v ulici Ke Kyjovu – výtok dešťové kanalizace
- revitalizace bezpřítokové vodní nádrže – mezi občany známé
jako „ bažák “- ( obnovení průtočnosti nádrže, odstranění
porostu rákosu, oprava stavidla.
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Informace o dohodě s ředitelem plzeňské ZOO – mají zájem získat kmeny akátu pro
estetické a funkční obložení hradeb výběhu zvěře v areálu ZOO. Byla nabídnuta možnost
prořezu akátů ve stráni u jezu – ulice V Radčicích.
Proběhlo jednání s odborem životního prostředí, jako jediným oponentem vzniku
rozvojové plochy pro bydlení čisté v Radčicích v prostoru nad hřbitovem a nad bývalou
drůbežárnou. Byl dohodnut kompromis ve velikosti rozvojové plochy. Tím se otevřela cesta
ke vzniku prostoru pro bydlení čisté v Radčicích v novém územním plánu.
Veřejná schůze s občany ulic Stromková, V Podlesí a Jarní proběhla za účelem vyjasnění možností a povinností řidičů při parkování vozidel. Občané byli upozorněni , že městská
policie již nebude tolerovat parkování mimo vyhrazená místa.
10.12. Drobné památky v Radčicích a blízkém okolí – jejich stav ke konci roku 2009 a
stručná historie vzniku.
1. Boží muka – hranolový sloup s kapličkovým nástavcem s reliéfem ze života Kristova.
Barokní práce z roku 1733. Opravováno v letech 1840, 1890 a 1999.Nachází se na
křižovatce ulic Košutecká a V Radčicích v prostoru před bývalou kovárnou.

Tato boží muka stávala po pravé straně silnice směrem na Plzeň nad břehem řeky Mže
naproti domu čp.46. Podle pověsti prý zde spadl někdo do vody. V únoru 1986 nákladní
automobil zachytil o hranolový sloup těsně nad podstavcem, tento sloup se ulomil a spadl
do řeky. Po několika dnech byl sloup pracovníky Stavebního podniku města Plzně z vody
vytažen a převezen k opravě do dílny téhož podniku. Po několika letech byla konečně práce
ukončena a bylo rozhodnuto, že boží muka budou přemístěna na jiné bezpečnější místo.
Byl vybrán prostor před bývalou kovárnou, kde kdysi stávala podobná boží muka, jejíž
sloup byl mohutnější a válcového typu. Někdy před první světovou válkou byla odnesena
neznámo kam. Na dalších snímcích je vidět velmi dobrý stav památky v současnosti.
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Dole historický snímek, na kterém lze vidět jiná boží muka, která stála před kovárnou.
Foto asi z roku 1906.

2. Pamětní deska Mistra Jana Husa – odhalena byla 6.července 1919 na průčelní zdi obecné
školy v Radčicích. Zhotovil ji plzeňský sochař Vojtěch Šíp a financována byla ze sbírek
místních spolků. V předvečer slavnostního odhalení desky byl na návrší Sytné za účasti
občanů zažehnut symbolický „Husův oheň“. Druhý den při slavnosti promluvil k občanům
řídící učitel Václav Novák. Po něm vystoupil na tribunu profesor české reálky František
Bauer z Plzně, aby pronesl slavnostní projev o životě Mistra Jana Husa a jeho význam pro
český národ. Na závěr všichni přítomní zazpívali husitský chorál „Ktož sú Boží bojovníci“
a národní hymnu „Kde domov můj“. Je velmi dobře, že se tato tradice každého 6.července
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dodržuje na místním hřišti vzpomínkovým setkáním při slavnostním ohni. Stav desky
v současnosti je dobrý.

3. Kaplička na návsi – vystavěna kolem roku 1850 v pseudobarokním slohu. Vrchol portálu
zdobí kamenný kříž z Kristem, po stranách Matka Boží a svatý Jan. Ve věžičce je starý
zvon s plastickým obrazem bohorodičky a datumem 1721. Kaplička byla v průběhu let
několikrát opravována, odizolování stavby od vlhkosti byl vždy problém. Vzhledem k tomu
docházelo k opadávání fasády, která po každé opravě dostala novou barvu. Poslední
radikální oprava proběhla v roce 2007. Stav ke konci roku 2009 velmi dobrý.
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Detailní záběry starého zvonu a Krista na kříži na kapličce v Radčicích.

4. Kamenný kříž v ulici Na Jívách naproti autoservisu Hodek – viz strana 31 této kroniky.
5. Pomník věnovaný Památce padlým a zemřelým v první světové válce – 1914 – 1918.
Roku 1920 rozhodl se učitelský sbor naší obecní školy navěky zachovat památku místních
občanů, kteří padly na bojištích během 1.světové války. Se souhlasem a s pomocí místního
obecního zastupitelstva byl zvolen „výbor pro postavení pomníku“, jehož předsedou se stal
řídící učitel Václav Novák. Během dvou let byl za pomoci sbírky a darů různých institucí a
spolků získán obnos 13 000 Kč, za který zhotovil akademický sochař Vojtěch Šíp pomník
z pískovce . Jména padlých vojáků vyryl do třech mramorových desek upevněných na
stranách podstavce pomníku. Pomník byl původně postaven v malém parčíku u řeky Mže
při výjezdu z Radčic do Plzně, před domy čp.43 a 44 v dnešní ulici V Radčicích a byl zde
odhalen 3.září 1922. Stál zde do roku 1936, kdy byl z rozhodnutí obecní rady přemístěn do
prostoru za původní kovárnou čp.23, dnes ulice V Radčicích. Poslední přesun pomníku byl
v květnu 1959 ke hřbitovu, kde se nachází v současnosti. Stav památky je velmi pěkný,
v roce 2008 prošel údržbou.
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6. Pomník věnovaný památce občanů, kteří přišli o život v době druhé světové války. Své
místo má naproti výše popsanému památníku před branou do hřbitova. Je zhotoven z kusu
kamene, který přivezl s několika pomocníky pan Josef Vlasák z čp. 32. V sobotu 13.srpna
1960 byl odhalen za hojné účasti místních občanů. Do roku 2008 byla na kameni bronzová
deska se jmény, která již byla ve špatném stavu a také jméno Emanuela Beránka bylo
nedopatřením mezi obětmi náletu na Radčice, zatímco on byl obětí nacistického vězení.
Proto byla na kámen dána nová deska a jméno zařazeno na správné místo. Památka je
v dobrém stavu.
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7. Vzpomínkový kámen pod Kozí pecí – na tento nevelký balvan vytesali dva kamarádi
z Radčic, kteří zde často tábořili tento nápis:
V UPOMÍNKU
BÁRTA
PRESSL
RAČICE R. 1924
Tento kámen , který nespadá do kategorie oficiálně registrovaných drobných památek
býval v minulosti velmi dobře znám mezi mládeží z Radčic, protože prostor kolem Kozí
peci ( jméno skály v Radčickém lese ) se stával často místem táboření a her. Stráň kolem
kamene byla přístupná a nápis dobře čitelný. Současný stav – prostor zarostlý maliníkem,
kámen lze nalézt jen s obtížemi , nápis v horní části špatně čitelný.

Šipkou naznačeno místo, kde lze kámen hledat.
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8. Kamenný křížek pod Sylvánským vrchem – nachází se severně od Sylvánu při polní cestě
vedoucí ke Globusu mezi dvěma kaštany a to od roku 1887, tuto informaci potvrzuje
nepříliš dobře čitelný nápis: „ Pochválen bujd´ Pán Ježíš Kristus. Věnováno od držitele
čísla 10. – 11. listopadu 1887 “. Podle tradice, která není dostatečně potvrzená, skončili zde
svůj život dva mladí lidé ze zoufalé lásky. Někteří pamětníci říkali tomuto křížku
„Šimandlojc“, protože statek č.p.10 vlastnil později sedlák Šimandl. Stav v současnosti je
uspokojivý, jen nápis přečíst vyžaduje dost trpělivosti.
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9. Kyjovská kaple – viz. strany 32 – 34 v této kronice.
10. Dřevěný kříž v lese Kyjově – západně, nedaleko kaple, se tyčí dřevěný kříž s tělem
Kristovým. Byl zde postaven v roce 1936 při příležitosti pouti, které se zúčastnil pražský
arcibiskup Karel Kašpar, který kříž toho dne, 15.srpna vysvětil. Tělo Krista namalovala na
plech malířka Kamila Keplová z Plzně. Stav této drobné památky je dobrý.

Na této staré fotografii můžeme vidět dřevěné budovy na prodej suvenýrů a občerstvení,
které se nacházely nedaleko kříže ( naproti kapličce ), po kterých bychom dnes marně
hledali jen náznak jejich umístění. Církevní poutě bývaly zde hojně navštěvované.
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30.12. sněhová nadílka pokryla Radčice, konec roku je v režii pravé zimy.
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31.12. závěr roku a trochu statistiky :
Zemřelí občané v roce 2009
Karel Diviš, úmrtí 06.01.2009
(nar. 01.10.1944)
Miloslav Kubát, úmrtí 12.03.2009
(nar. 21.09.1931)
Anna Klečková, úmrtí 23.03.2009
(nar. 09.12.1938)
Jan Bezděk, úmrtí 17.05.2009
(nar.16.07.1936)
Miloslava Havlíčková, úmrtí 27.06.2009
(nar.25.03.1927)
Vlasta Matláková, úmrtí 15.07.2009
(nar. 27.04.1923)
Miroslav Pospíšil, úmrtí 20.09.2009
(nar.04.01.1929)
Milada Hauerová, úmrtí 29.09.2009
(nar.18.03.1923)
Bohumír Marek, úmrtí 11.10.2009
(nar. 10.08.1942)
Anna Vaněčková, úmrtí 13.10.2009
(nar. 19.09.1920)
Bohumil Carda, úmrtí 08.12.2009
(nar. 14.01.1925)
Jiří Vávra, úmrtí 09.12.2009
(nar. 25.10.1948)
Jaroslav Jeřábek, úmrtí 28.12.2009
(nar. 20.11. 1957)
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Narození občánci v roce 2009
Marek Bešta, 03.02. 2009
Jan Kuneš, 26.02. 2009
Vendula Koziolová, 10.03. 2009
Denis Černý, 17.03. 2009
Veronika Nová, 03.05. 2009
Jiřina Projslová. 29.05. 2009
Anna Magdalena Klímová, 09.06. 2009
Patrik Markus Poslední, 13.11. 2009
Matyáš Hach, 30.11. 2009

Počet trvale přihlášených občanů k 31.12.2009

955
Celkem odhlášených 22
Celkem přihlášených 35

Počasí

Rok 2009 byl jako celek na našem území teplotně nadnormální s odchylkou +0,7 st.C (ve
srovnání s obdobím 1971-2000). V porovnání s dlouhodobým průměrem byl nejteplejším
měsícem duben s odchylkou +4,8 st.C a nejchladnějším leden s odchylkou -2,1 st.C.
Nejvlhčím měsícem byl březen, kdy celoplošný průměr v rámci ČR dosáhl 175 %
srážkového normálu a nejsušším září, kdy spadlo pouze 39 % běžného měsíčního úhrnu.
Celkem bylo 11 tropických dnů ( den, kdy teplota přesáhne 30 st.C).

Ceny základních potravin v roce 2009
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Houska --------------------------------------- 1,50 Kč
Chleba ------------------------------------- 20,00 Kč
Mléko 1 litr -------------------------------- 10,90 Kč
Máslo --------------------------------------- 20,00 Kč
Vejce 1 ks ----------------------------------- 2,50 Kč
Mouka hladká 1 kg ----------------------- 9,90 Kč
Cukr krupice 1 kg ------------------------ 19,90 Kč
Brambory 1 kg ---------------------------- 9,90 Kč
Kuře 1 kg ----------------------------------- 65,00 Kč
Rok 2009 byl rokem globální hospodářské recese, které bohužel nebyla ušetřena ani
ekonomika našeho státu. Po desetiletém období nepřetržitého růstu poklesl hrubý domácí
produkt meziročně o 4,1 procenta, což byl nejhlubší propad v novodobé historii České
republiky. Doufejme, že rok 2010 přinese oživení ekonomiky a tím i lepší podmínky pro
občany naší republiky.

KONEC ROKU 2009
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