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Leden
8.1. velmi vydatné sněžení – meteorologové varují před sněhovou kalamitou.
10.1. sněhu napadlo okolo 16 centimetrů – Radčice jsou pod sněhovou nadílkou.

11.1. za zasedání zastupitelstva: starosta ing. Zdeněk Švarc seznámil přítomné s plánem
výstavby Západního okruhu v části ulice Plzeňská v Křimicích po křižovatku nad
Radčicemi ( Vinice – Globus ) a změnami, které tento projekt zaznamenal oproti minulé
dokumentaci. Jde zejména o napojení Radčic v ulici Ke Kovářce a nad budovou TJ Sokol
Radčice směrem na Vinice, chybějící protihluková opatření v prostoru od radčického
mlýna směrem na Křimice. Dále informoval o plánované cyklostezce Radčice, Křimice,
Malesice a o její podrobné trase a také o výstavbě nového koryta Radčického potoka.
Názor zastupitelů a občanů na naznačené a výše uvedené změny v projektové dokumentaci
západního okruhu se nezměnil. Nikdo z přítomných nesouhlasí s provedením průjezdného
napojení ulice Ke Kovářce na přípojku ze západního okruhu,respektive nesouhlasí se
vznikem volného průjezdu na komunikaci Košutecká ulicí Ke Kovářce. Podobně jako
s omezením protihlukových opatření na tělese mostovky západního okruhu.
17.1. opět nové a velmi vydatné sněžení. Ulice se udržují průjezdné jen s největším
nasazením.
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19.1. se objevila v emailových schránkách občanů Radčic výzva od starosty :
Vážené dámy, Vážení pánové,
MO Plzeň 7 Radčice hodlá rozšířit počet členů kulturní komise. Komise zřízená Radou
městského obvodu je poradním orgánem. Obvykle, také i nyní, má tři členy a je zřizována jako
poradní orgán Rady městského obvodu.
Úkolem jejích členů bylo a zůstává i nadále podílet se osobně na kulturních akcích občanů Masopust, dětský den a podobně.
Téměř všechny kulturní a nebo sportovní akce byly doménou občanské aktivity. Podle našeho
názoru je to nejlepší způsob projevu kulturní potřeby lidí. Je pravdou, že veškeré organizační
záležitosti zajišťovaly dvě občanské organizace - Český svaz zahrádkářů a TJ SOKOL Radčice.
Respektive velmi úzká část jejích členů. V současné době se situace mění a je třeba přizvat k této
činnosti i nové občany.
Protože úřad sám by neměl organizovat kulturní potřeby lidí, měl by vytvářet podmínky a
pomáhat, nabízím všem zájemcům vstup do kulturní komise. Ta by mohla díky většímu počtu
členů lépe reagovat na aktuální potřeby širokého věkového spektra občanů. Vedle tradičního
masopustu, dětského dne, vzpomínky na mistra Jana Husa a podobně mohou vznikat i jiné
kulturní a sportovní akce.
Úřad pomůže s administrativou a poskytne členům zázemí i prostory pro svoji činnost. Vedle
toho poskytne podle svých možností i organizační a finanční spoluúčast na veškeré činnosti.
Komise by měla mít minimálně 9 členů.
Náplní členů bude připravit kulturní program v průběhu roku podle svého uvážení. Členství v
komisi je dobrovolné.
Vyzýváme každého, kdo má zájem na rozvoji a udržení kulturního života v obvodu, aby se
přihlásil na telefon 378036841 a nebo na email: jilkova@plzen.eu do konce ledna 2010.

Ing.Zdeněk Švarc, v.r.
starosta
20.1. podobná výzva ve zkrácené formě se objevuje i na vývěsních plochách obce.
27.1. nejchladnější ráno posledních let v Radčicích – naměřeno –18 stupňů Celsia. Večer
přišel silný vítr, který měl v nárazech 40 km/hod.

Únor
1.2.proběhla veřejná schůze a jejím tématem bylo projednání tzv. západního okruhu.
Z této schůze a následného jednání vyplynula řada připomínek, které starosta zpracuje a
jako své stanovisko pošle dotčeným orgánům.
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8.2. ze zasedání zastupitelstva: starosta informoval o výši koeficientů pro výpočet daně
z nemovitosti v jednotlivých městských obvodech a zaměřil se především na městský obvod
Plzeň 7 – Radčice, kde je na letošní rok stanoven koeficient ve výši 3,5 ( průmyslová zóna )
a 2,5 pro ostatní území obvodu. Dal zastupitelům právo se ke zvýšení koeficientu vyjádřit.
Všichni vyjádřili jednotný názor a to zachovat stávající stav i pro příští rok 2011, který
potvrdili i v hlasování.
Došlo ke změně ve funkci předsedy povodňové komise, v jejímž čele stál p. Josef Hodek,
protože podle vodního zákona musí jím být starosta obce – tj. ing. Zdeněk Švarc. Všichni
zastupitelé vzali tuto skutečnost na vědomí.
Starosta se vrátil k průběhu veřejné schůze z 1.2. 2010. Připomínky k západnímu okruhu
se týkaly hlavně protihlukové ochrany, organizace dopravy materiálu ( aby nedošlo
k zatížení místních komunikací ) a minimálního záboru zemědělské půdy.
12.2. na starší sněhovou pokrývku napadalo dalších 10cm sněhu – ten se drží již přes měsíc
a působí hlavně v Plzni komplikace. Pád sněhu ze střech ohrožuje chodce a automobily –
hasiči se tomu snaží předcházet organizovaným odstraňováním sněhových převisů.

poškozené auto v Divadelní ulici a odstraňování sněhu na Klatovské třídě
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15.2. se uskutečňuje zasedání občanů, kteří zareagovali na výzvu starosty k rozvoji kultury
v našem obvodu. Cílem je vytvoření kulturní komise, která by pomáhala organizovat akce
směřující tímto směrem. Tohoto setkání se zúčastnili : Veronika Nerudová, Pavel Rath,
Antonín Šmíd, Josef Hodek, Tomáš Goesl, Martina Drechslerová, ing.Josef Visinger,
Ludvík Jílek, ing.Jan Klíma, Marie Vechová a starosta ing.Zdeněk Švarc. Již na tomto
přípravném zasedání se dohodla spolupráce a jako první akce se bude konat Malování
kraslic koncem března.

Březen
1.3. se v 18.00 sešla kulturní komise při MO Plzeň – Radčice. Malování kraslic se uskuteční
28.3. od 14.hodin v zasedací místnosti ÚMO 7.
8.3. ze zasedání zastupitelstva: starosta podal zastupitelům zprávu o dalším projednávání
územního plánu, které proběhlo na odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně.
Byl při tom zapracován požadavek našeho obvodu na vytvoření nové rozvojové plochy
směrem k bývalé cihelně – část jako bydlení čisté, část ve formě přípravné plochy pro
bydlení čisté s tím, že dochází k posunutí biokoridoru nad území čistého bydlení. Předpokladem je, že zde vznikne prostor pro výstavbu 40 až 50 domků.
Zastupitelé byli starostou podrobně obeznámeni s projektem úpravy ulice V Radčicích
v celé délce zastavěné plochy městského obvodu. Z diskuse vyplynulo několik zásadních
připomínek, které chtějí zastupitelé zapracovat do připravovaného projektu. Jedná se
zejména o zvětšení počtu parkovacích míst „u trafa“ naproti domům pí.Drechslerové a
pana Bystřického, přerušení travnaté plochy u domu pana Hajajse a rozšíření vjezdu do
ulice Košutecké z ulice V Radčicích, jednak pro průjezd kombajnů a také z důvodu, že tato
komunikace bude v budoucnu příjezdovou komunikací do případně nově vznikající obytné
zóny nad ulicí Ke Kovářce.Také rozšíření oblouku u domu pana Fišera (bývalý Hostinec u
Fišerů čp. 15) na 7 metrů z důvodu bezpečného míjení dvou aut v této zatáčce.
20.3. Plzeňský deník – černá kronika :

21.3. v 16.30 první jarní bouřka.
24.3. zasedala kulturní komise – překontrolovala nakoupený materiál potřebný pro akci
Malování kraslic, dalším projednávaným bodem byly Oslavy osvobození a Dětský den.
Jednání se zúčastnili : p. Goesl, pí.Mgr.Vechová, Nerudová, Drechslerová, Gálová,
Ing.Švarc, Bc.Jílková (ÚMO)
4

28.3. od 14.00 hod. akce Malování kraslic. Dole oficiální leták a krátká fotoreportáž.
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7

Duben
1.4. zelený čtvrtek – rachtáči se scházejí na návsi, Velikonoce jsou přede dveřmi. Zleva:
Roman Liška,Marek Pivoňka,Dušan Růžička,Daniel Gál, Radek Pivoňka,Oldřich Liška
a Tomáš Romanuti. Bohužel chlapců se schází každý rok méně.

7.4. Běh okolo Zámečku – 29.ročník lesního krosu. Závod žen na čtyři kilometry vyhrála
posedmé Ivana Sekyrová ze Sokolova časem 15:19 a tím překonala dosavadní rekord o
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třináct vteřin. Šestikilometrové klání mužů vyhrál časem 21:24 dvaadvacetiletý Jiří Voják
z týmu domažlických Mílařů.

12.4. ze zasedání zastupitelstva: starosta seznámil přítomné s výsledkem jednání výrobního
výboru, jehož předmětem bylo projednání technického řešení zesílení přívodu vody našeho
městského obvodu.
Zbývá odkanalizovat posledních pět ulic, které nebyly zahrnuty v první etapě a na které
nebyly zhotoveny projekty. Jedná se o následující ulice:Na Hůrkách,části ulic V Radčicích,
V Břízkách,Stromková a část ulice Jilmová – odbočka k rodinnému domu pana Hasche.
Bylo zadáno vypracování studie na úpravu okolí bývalé hasičárny, která počítá s výměnou
částí pozemků s majitelem sousední nemovitosti tak, aby na severní a západní části vznikl
pruh zhruba dva metry široký ve vlastnictví města. Zároveň je nutno přikročit k opravě
budovy – rekonstrukce krovu a střechy.
Proběhla schůzka s majiteli koní za účelem stanovení jasných pravidel pro jejich pohyb po
obci a s tím spojeným úklidem veřejného prostranství.
19.4. proběhlo setkání členů kulturní komise – hlavním bodem byla příprava na Dětský
den v Radčicích, který proběhne 19.6.2010 na hřišti Sokola Radčice.
20.4. na vývěsných tabulích se objevuje letáček zvoucí na úklidovou akci v horní části
radčického lesa pod vrchem Sylvánem. Brigáda proběhne 24.4.2010.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.4. proběhlo kácení stromů v Koňské jámě pod dráty vysokého napětí – jednalo se hlavně
o vzrostlé břízy a smyslem akce je zabránit přeskočení elektrického výboje z drátů na
strom hlavně v době zvýšené vlhkosti dřeva po dlouho trvajících deštích.
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Květen
3.5. se sešla kulturní komise a dokončila organizační scénář Dětského dne, který se
uskuteční 19.6.2010.
9.5. se konala u krásně opravené kapličky Panny Marie v Kyjově poutní slavnost za
přítomnosti otce biskupa Mons. Františka Radkovského. Slavnosti se zúčastnilo mnoho
občanů z Radčic, Křimic, Malesic i blízkého okolí. Na následující stránkách lze spatřit
zvací leták a krátkou fotoreportáž.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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10.5. ze zasedání zastupitelstva: starosta informoval přítomné zastupitele o provedení
úklidu části lesa v katastru našeho městského obvodu ( výzva na letáku , akce 24.4. ).
Šlo o dobrovolnou akci organizovanou p.Tomášem Goeslem z Radčic. Přihlásilo se a
zúčastnilo celkem 19 osob. Z Radčic se nepřihlásil nikdo. Bylo sebráno 1900 kg směsného
odpadu. Odvoz zajistil p. František Houdek a likvidaci MO Plzeň 7 Radčice.
Zpráva finančního a kontrolního výboru konstatovala,že hospodaření městského obvodu
Plzeň 7 Radčice za rok 2009 skončilo přebytkem ve výši 1 283 342 Kč. Tato částka bude
převedena do FRR MO Plzeň 7 Radčice.
11.5. pokračuje úprava koryta potoka – stav k tomuto datumu Ve Stromkách.

15.5. v 10.00 hod. se uskutečnilo položení květin u pomníků obětí obou světových válek
před hřbitovem v Radčicích. Akce se konala bez programu v komorním duchu.
17.5. vrcholí předvolební kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny.
28.5. - 29.5. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu.
31.5. jednání kulturní komise při ÚMO Plzeň 7 – Radčice – její členové projednali za
přítomnosti pana Jaroslava Kohouta, který má k dispozici cca. 200 fotografií týkajících se
bombardování Radčic v roce 1943 možnost jejich vystavení. Tato akce by se mohla podle
dohody zúčastněných realizovat v příštím roce v květnu při oslavách ukončení války.
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31.5. níže uvedená tabulka s výsledkem hlasování občanů Radčic v těchto volbách.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A takto dopadly v celostátním měřítku:

Červen
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14.6. ze zasedání zastupitelstva: zpráva starosty o pokračující přípravě rekonstrukce ulice
V Radčicích – uskutečnilo se 2. setkání výrobního výboru, kterého se zúčastnil ing. Švarc a
ing.Klečka.
Pokračuje obnova Radčického potoka. Po dokončení horní části se výstavba přesune do
ulice Družstevníků a bude pokračováno ulicí Jilmovou nahoru k ulici V Radčicích.
K 31.květnu 2010 bylo předloženo celkem 6 žádostí o dotaci na kulturní,sportovní a jinou
veřejně prospěšnou činnost.
Starosta seznámil zastupitele s darem na kulturu a pořádání Dne dětí od pana Fabiána ve
výši 10 000,-Kč.
15.6. jednání kulturní komise – projednala organizaci Dětského dne a vzpomínkového
setkání k výročí upálení Mistra Jana Husa.
19.6. za velmi pěkného počasí se uskutečnil Dětský den. V programu mohli děti vidět
šermířský souboj skupiny Jednota panská, poslechnout si diskotéku Josefa Hajajse,
v průběhu celého odpoledne se pobavit u různých sportovních disciplín jako jsou
šipky,střelba ze vzduchovky, kop na branku, hod na plechovky a jiné. Pan Hasch děti
povozil na voze taženém jeho koňmi. Akce se vydařila na výbornou.
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Červenec
5.7. se na hřišti Sokola Radčice uskutečnila vzpomínková akce k výročí upálení Mistra
Jana Husa.
8.7. ze zasedání zastupitelstva: jednalo se vzhledem k blížícím volbám o počtu členů do
zastupitelstva ve volebním období 2010 – 2014. Starosta navrhl, aby se počet členů
v příštím volebním období neměnil a požádal přítomné k jejich vyjádření a v případě
souhlasu s počtem devíti členů zastupitelstva též k hlasování. S uvedeným počtem přítomní
zastupitelé souhlasili.
16.7. velká vedra – až 35 stupňů Celsia.
17.7. v 5.30 hod. přišla silná bouřka doprovázená vichřicí – následek velkých veder
uplynulých dní.
30.7. pozvánka na diskotéku Josefa Hajajse, známého diskžokeje nejen v Radčicích.
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Srpen
1.8.je na ÚMO Plzeň 7 – Radčice zřízeno kontaktní místo veřejné správy tzv.Czech POINT.
Na uvedeném místě si mohou občané vyřídit:
-

výpis z rejstříku trestů,
výpis z katastru nemovitostí,
výpis z obchodního a živnostenského rejstříku,
výpis z bodového hodnocení řidičů,
výpis z insolvenčního rejstříku,
zřízení nebo znepřístupnění datové schránky,
autorizovanou konverzi dokumentů.

3.8. úprava Radčického potoka se dostala k prostoru levého břehu Mže, do které tento
potok po trase dlouhé přes 3 kilometry vtéká.

30.8. zasedání kulturní komise – projednání dalších akcí pro podzim 2010 – Drakiáda,
Mikulášská nadílka, zpívání koled apod. Členy komise v tomto období jsou:Goesl Tomáš,
Drechslerová Martina, Nerudová Veronika, Vechová Marie, Klíma Jan, Visinger Josef,
Šmíd Jan, Gálová Giedre, Švarc Zdeněk, Brůhová Martina.
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Září
3.9. na hřišti u Sokolovny další oblíbená diskotéka Josefa Hajajse „Pro mladší i pokročilé“
13.9. ze zasedání zastupitelstva: starosta informoval přítomné zastupitele, že 16.9.2010
proběhne na návrh Klubu motorkářů schůzka na Správě veřejného statku města Plzně na
téma „ Uvolnění průjezdu Radčice – Vinice“ pro řidiče na motorkách a to v obou směrech
přes ulici Košutecká a dále pokračující na ÚMO 1 po účelové komunikaci, je v prostoru
hranic ÚMO 7 a ÚMO 1 uzavřena svodidly. Všichni přítomní zastupitelé požadovali
z důvodu bezpečnosti občanů Radčic ponechat stávající stav a motorkářům průjezd
neumožnit. Upozorňovali hlavně na nutnost zachování klidové zóny v tomto prostoru,jenž
je hodně využíván občany obou obvodů k procházkám.
V souvislosti s úpravou potoka byl zrušen po dohodě s panem Růžičkou mostek, vedoucí
k nemovitosti paní Růžičkové.
Došlo k dohodě s panem Pavlem Samcem ohledně směny pozemků kolem budovy bývalé
Hasičské zbrojnice.
Dojde k předání stanoviště na výstavbu usazovací nádrže na Radčickém potoce v prostoru
nad posledními zahrádkami v Radčickém lese.
20.9.

29.9. zasedala kulturní komise – hlavním bodem tohoto jednání byla organizační příprava
výtvarné výstavy s názvem „Radčice očima našich dětí“, která se uskuteční v zasedací
místnosti ÚMO Plzeň 7 – Radčice 4.10.2010. Na akci mají být ke shlédnutí výtvarná a
keramická díla dětí mateřské a základní školy v Radčicích. Byla také rozpoutána diskuse
týkající se pořádání Silvestra v Radčicích – konkrétní návrhy nenašli patřičnou shodu,
členové komise znovu zváží další možné varianty oslavy konce roku.
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Říjen
2.10. se uskutečnil zájezd „Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Plzeň –
Radčice“, v jehož programu byla návštěva muzea Českých drah v Lužné, pivovaru
v Krušovicích, zámku Krásný dvůr a zámku Chyše. Cena pro členy byla 150.-Kč, pro
nečleny 200.-Kč.
4.10. vernisáž výstavy „Radčice očima našich dětí“. Dole plakátek a fotografie z akce.
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7.10. vítání občánků v zasedačce obecního úřadu se zúčastnili tyto děti :
28

Zuzana Červenková, nar.
Matyáš Hach, nar.
Jan Hájek, nar.
Nela Jeníková, nar.
Lukáš Jeřábek, nar.
Karolína Jílková, nar.
Anna Krejčí, nar.
Anna Menzová, nar.
Patrik Markus Poslední, nar.
Filip Valiga, nar.
Valérie Váňová, nar.

13.02.2010
30.11.2009
16.08.2010
12.05.2010
31.07.2010
21.05.2010
21.05.2010
29.03.2010
13.11.2009
04.04.2010
09.06.2010
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13.10. vrcholí předvolební kampaň do zastupitelstva městského obvodu Plzeň 7 – Radčice.
30

Komunální volby dostávají stále více podobu voleb do sněmovny nebo senátu. Objevují se
bilboardy kandidátů a dopisní schránky se plní letáky.
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15.10. – 16.10. volby do obecního zastupitelstva.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení výsledku voleb do zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 7 – Radčice
15. 10. 2010 – 16. 10. 2010
Počet osob zapsaných do výpisu seznamu voličů celkem
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek

792
479
479

Seznam zvolených členů zastupitelstva:
Jméno

Volební strana

Kamil Sedláček
Jiří Kuba
Martina Drechslerová
Zdeněk Švarc
Zdeněk Jílek
František Houdek
Antonín Šmíd
Jiří Ženíšek
Jana Pechmanová

TOP 09
ODS
ODS
Sdružení občanů Radčic
Sdružení občanů Radčic
Sdružení občanů Radčic
Sdružení občanů Radčic
Sdružení občanů Radčic
Sdružení občanů Radčic

počet hlasů
83
134
130
379
317
314
280
246
296

Seznam náhradníků:
Jméno
Radoslav Kaiser
Radek Komanec
Hana Lilith Sedláková
Bohuslav Kohout
Rollando Arias
Antonie Bočková
Marta Kohoutová
Ladislava Skalová
Josef Visinger
Jan Klíma
Petr Kohout
Jiří Hodek
Marie Vechová
Martin Hodek
Jiřina Šmídlová
Tomáš Goesl
Jana Hermanová
Václav Klečka

Volební strana
TOP 09
TOP 09
TOP 09
TOP 09
TOP 09
TOP 09
TOP 09
TOP 09
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS

počet hlasů
70
69
57
54
61
52
62
28
122
87
111
102
65
71
114

Sdružení občanů Radčic
Sdružení občanů Radčic
Sdružení občanů Radčic

256
228
185

22.10. Ve Stromkách, u stanoviště kontejneru na směsný odpad je pro obsluhu zřízena
malá pergola, která chrání před deštěm a nepohodou.
33

24.10. snímek prostoru pro výstavbu retenční nádrže na Radčickém potoce , lokalita se
nachází jižně od Kozí peci, asi 300 metrů po proudu potoka.
34

30.10. první ročník RADČICKÉ DRAKIÁDY. Součástí této akce bylo vypuštění balónkové
pošty. Počasí se vydařilo a děti si akci pochvalovali.

35
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zde rub a líc kartičky, kterou děti posílali balónkovou poštou.

Listopad
3.11. článek v Plzeňském pohledu o novém kulturním domě.

38

3.11. jednala kulturní komise – hlavním bodem programu byla organizace těchto akcí:
zpívání koled u kapličky na návsi v Radčicích, zdobení perníčků v zasedací místnosti před
vánocemi a spolupráce s Českým zahrádkářským svazem Plzeň – Radčice, aby nedošlo
k pořádání stejných akcí dvěma organizacemi. Dále bude Zahrádkářskému svazu
nabídnuta digitalizace jejich kronik. Na dalším jednání kulturní komise, které se uskuteční
29. listopadu předloží všichni členové své návrhy na akce pro rok 2011.
8.11. ustavující zasedání zastupitelstva – bylo zahájeno v 18:05 hodin nejstarším členem
zastupitelstva panem Antonínem Šmídem. Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o
obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Text slibu zní: Slibuji věrnost
České republice. Slibuji na svou čest a svědomí,že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu městského obvodu Plzeň 7 – Radčice a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.
Všichni svůj slib ještě potvrdili podpisem do připraveného archu.
Za starostu byl zvolen na další období opět ing. Zdeněk Švarc. Místostarostou byl zvolen
pan Zdeněk Jílek. Ostatní členové zastupitelstva (viz. strana 33) se stali členy nebo
předsedy výboru finančního a kontrolního.
9.11. článek v Plzeňském deníku o Radčickém potoce.

Na následující straně dva pohledy na upravené koryto potoka v ulici Jilmové a Na Jívách.
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11.11. od 23.00 hod. po celou noc vichřice a vydatný déšt´.
12.11. pokračují práce na výstavbě retenční nádrže v Radčickém lese.

41

13.11.bylo přikročeno k vyřezávání dřevin ve svahu naproti jezu a bývalému mlýnu,
protože některé by mohly svým pádem na vozovku ohrozit bezpečnost silničního provozu.

42
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14.11. padl 43 let starý teplotní rekord – bylo naměřeno 19,8 stupně Celsia. Dosud nejvyšší
teplota pro tento den byla 15,5 stupně Celsia z roku 1967.
22.11.ze zasedání zastupitelstva: na přání nových členů byl zařazen do programu bod
seznámení s činností úřadu. Byly pozvány pracovnice úřadu a starosta seznámil přítomné
s náplní práce jednotlivých útvarů , byly zodpovězeny dotazy od zastupitelů. Dalším bodem
programu bylo plánované posílení přívodu vody přivaděčem, který vede ze Sylvánu okolo
tělocvičny. Akce se nachází ve stádiu stavebního povolení.
23.11. článek v Plzeňském deníku.

44

25. a 26.11. vycházejí opět v Plzeňském deníku, v rubrice „U vás na návštěvě“, články
o životě v Radčicích.

26.11. došlo k vykradení cukrárny na návsi. Pachatel rozbil okno a uvnitř poškodil
zařízení. Finanční škoda byla vyšší za poškození věcí než za vlastní krádež zboží.
28.11. již několik dní probíhají práce na cestě ke hřbitovu – úprava povrchu komunikace
po položení kanalizačního potrubí v této lokalitě.

45

29.11. opět článek o Radčicích v Plzeňském deníku – tentokrát o škole a školce.

Prosinec
1.12. se od 17.00 hod. uskutečnilo za silného sněžení zpívání koled u kapličky na návsi.
Účastníci akce obdrželi zpěvník a pamětní dřevěnou známku ( kolečko), jako upomínku na
tuto svého druhu první akci v Radčicích. Snad se stane příjemnou tradicí v tomto
předvánočním čase i do budoucích let.
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Zpěvník a pamětní dřevěné známky vydané k 1.ročníku zpívání koled v Radčicích.
2.12. sněhová kalamita způsobená přívaly sněhu a silný větrem trápí nejen občany Radčic,
ale celé České republiky. Na vozovkách se utvářejí sněhové jazyky a doprava v některých
částech Plzně kolabuje. Přesto se v Radčicích najde dost míst, kde zima může být i velmi
romantická.

10.12. se škola v Radčicích otevřela pro nejširší veřejnost – dole plakátek zvoucí na akci.
48

11.12. se uskutečnila pod záštitou kulturní komise v zasedací místnosti ÚMO 7 Plzeň –
Radčice akce pod názvem „Zdobení perníčků“.
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13.12. ze zasedání zastupitelstva: nejdůležitějším bodem programu byla zpráva starosty se
záměrem výstavby Komerčního centra poblíž nákupního střediska Globus v severní části
našeho městského obvodu. Problémem je odvod vody z objektu za deště do Radčického
potoka kanalizací, která podle projektu nepočítá s přívalovým deštěm . Zastupitelé trvají
na požadavku celkového zhodnocení hydrogeologického průzkumu, tedy celkové zátěže pro
potok.
Pro rok 2011 se plánují opravy komunikací ( prostor před školou, veřejný prostor před RD
pana Filipa Pechmana, zpomalovací pruh v ulici Jarní ).
19.12. v Kůští došlo ke kácení smrku , který bude na návsi v Radčicích ozdoben jako
vánoční strom. Strom pokácel ing. Martin Mráz o odvoz se postaral pan Škopek.
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31.12. narození občánci v roce 2010 :
Zuzana Červenková
Anna Menzová
Filip Valiga
Nela Jeníková
Anna Krejčí
Valérie Váňová
Lukáš Jeřábek
Jan Hájek
Nikola Krýslová
Nella Průchová

13.02.2010
29.03.2010
04.04.2010
12.05.2010
21.05.2010
09.06.2010
31.07.2010
16.08.2010
28.09.2010
03.12.2010

Zemřelí občané v roce 2010:
Věra Bezděková
Josef Kalina
Anna Zoubková
Josef Miller
Stanislav Silovský
Bohumil Kreidl
Marie Veselá

+ 03.01.2010
+ 12.02.2010
+21.03.2010
+ 14.04.2010
+ 17.06.2010
+ 03.10.2010
+ 03.12.2010

Počet trvale přihlášených občanů k 31.12.2010 :
Celkem odhlášených : 24
Celkem přihlášených : 20

967

KONEC ROKU 2010
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