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Leden
10.1. ze zasedání zastupitelstva: starosta ing. Zdeněk Švarc se vrátil k avizované přestavbě
hasičské zbrojnice. Po prohlídce objektu zastupiteli, která se uskutečnila 18. prosince 2010
upozornil, že je potřeba se definitivně rozhodnout, jak bude městský obvod s touto
nemovitostí dále nakládat.
Starosta navrhuje vyhlásit anketu, ve které by se občané mohli vyjádřit a vzít v potaz
zajímavé návrhy.
Zastupitelé byli informováni o schůzce starosty s technickým náměstkem Magistrátu města
Plzně k problematice průmyslové zóny plánované nad Radčicemi – svedení dešťových vod
do Radčického potoka – úpravy znemožňující záplavy a náhrada případných budoucích
škod.
Starosta informoval o webových stránkách Radčic ( www.radcice.info ) provozovaných
Tomášem Goeslem.
12.1. dochází k postupnému oteplování s občasným deštěm. Tání sněhu v nížinách a na
horách má za důsledek zvyšování hladin řek.
15.1. povodeň v Radčicích – pytle s pískem připraveny u Hašů a u Galů. Ve 14.00 hod.
průtok řeky Mže 127 kubíků za vteřinu.

voda valící se přes navážku u mostu
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písek a pytle připravené v ulici Družstevníků
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16.1. voda teče již přes silnici do Plzně u Kalikovského mlýna. Městská hromadná doprava
do Radčic jezdí Lochotínskou ulicí kolem ZOO. Je uzavřena silnice na Plzeň i do Křimic.

pohled na řeku směrem k jezu

zatopená pole mezi Radčicemi a silnicí na Křimice
17.1. voda stále teče přes silnici u Kalikováku .
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18.1. silnice do Plzně a Křimic opět průjezdné – povodně ustupují.
22.1. stav prací při výstavbě retenční nádrže na Radčickém potoce k tomuto datumu. Viz
následující fotografie.

Únor
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5.2. vichřice po celý den .
11.2. objevena černá skládka nad „ Koňskou jámou “. Vztah některých lidí k přírodě je
otřesný.

12.2. se v ulicích Radčic rozléhalo bubnování – to skupina masek zvala své spoluobčany na
tradiční masopustní průvod, který se uskuteční 26. února.
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14.2. v Plzeňském deníku vychází článek o organizátorech zvoucích na masopustní veselici.
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14.2. ze zasedání zastupitelstva: starosta seznámil přítomné s možností změny koeficientu
pro výpočet daně z nemovitostí pro příští rok 2012. Jednalo by se o zvýšení 2x až 5x nad
stávající úroveň. Všichni zastupitelé jednohlasně navrhují ponechat koeficienty ve stávající
výši a nesouhlasí s dalším zatížením daňových poplatníků.
Byla vypovězena smlouva o spolupráci v oblasti požární ochrany a to od 1.6.2011
s jednotkou dobrovolných hasičů v Křimicích. Povinnost mít takovou smlouvu neexistuje,
máme profesionální sbor v Plzni. Důvodem je informace starosty Křimic o špatné finanční
situaci sboru a nemožnost výjezdu na případy, jako je čerpání vody po povodních jinak než
po komerční dohodě. To však odporuje textu dohody.
Uskutečnilo se jednání ohledně územního řízení o umístění stavby – Malesice – lokalita Za
Zámkem. Zastavěním tohoto území by Malesice získaly dalších asi 800 obyvatel. Schůzka
byla svolána na žádost starosty Křimic, který protestuje proti řešení projektu v části čištění
a odvádění splaškových vod. Projekt počítá s výstavbou čistírny a následném odvodu
vyčištěných vod do řeky otevřeným korytem. Domnívá se, že lepší řešení je odvod do
nového systému splaškové kanalizace v Radčicích. S tímto řešením nesouhlasí starosta
Radčic, protože to omezuje do budoucna rozvoj bydlení v Radčicích, využitím kapacity
kanalizační sítě pro výstavbu v Malesicích.
26.2. ve 14 hodin začal masopust – tentokrát ve znamení pohádky „S čerty nejsou žerty“ .
Po krátkém uvítání předal starosta Zdeněk Švarc symbolický klíč od obce maškarám.
Počasí se vydařilo a diváků byla plná náves. Masopustní průvod prošel celou obcí a
nakonec hodil Bakuse do řeky. Večer byla na obecním úřadě masopustní zábava. Na
následujících snímcích zachycena atmosféra celého dne.
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28.2. vychází o masopustu v Radčicích článek v Plzeňském deníku.
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28.2. po 14 letech ukončila svojí práci v místní obecní knihovně paní Kotyková. Děkujeme
za vstřícnost a ochotu.

Březen
7.3. ze zasedání zastupitelstva: zastupitelé byli informováni o schůzce mezi zástupci TJ
Sokol Radčice (pan Šmíd), místní organizací ČSZ (paní Kristlová) a zástupci úřadu
(tajemnice a starosta). Starosta a tajemnice úřadu informovali předsedy obou občanských
sdružení o trvání dotačního programu pro podporu společenského života i pro rok 2011.
Bylo uvedeno, že podmínky žádostí a vyhodnocení bude probíhat totožně jako tomu bylo
v roce 2010. Ze strany úřadu byl předsedkyni ČSZ vysloven návrh, zda by členové tohoto
odborného sdružení neměli zájem o údržbu stromů některého parku v Radčicích.
zastupitelé byli seznámeni o průběhu Semináře o odpadech pořádaného městem Plzní za
účasti zástupců z Ministerstva životního prostředí a také Plzeňských komunálnich služeb.
V současné době je město stále bez vyhlášky o odpadech.Veškeré příspěvky přednášejících
se věnovaly výstavbě spalovny v Chotíkově a její nutnosti. Byla zdůrazněna nevyhnutelnost
likvidace odpadu spalováním , tato technologie má nízký negativní dopad na životní
prostředí. Podle slov starosty Chotíkova je projektová dokumentace spalovny před schválením v územním řízení.
V diskusi paní Drechslerová vznesla požadavek na chybějící dooznačení ulic, ohledně
prodloužení pracovní doby místní pošty a úpravou nájmu při zapůjčování zasedací
místnosti.
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12.3. se na obecní úřadu objevila zajímavá práce od Útvaru koncepce a rozvoje města
Plzně na téma „ Věkové složení obyvatelstva městských obvodů Plzně „ Na následující
tabulce se lze seznámit s věkovým složením obyvatel v naší obci.

15.3. je v plném proudu rozdávání formulářů ke sčítání lidu,domů a bytů 2011. Roznášku
mají na starost zaměstnanci České pošty. Takzvaným rozhodným okamžikem je půlnoc
z pětadvacátého na šestadvacátého března. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují
podle skutečnosti platné pro tuto chvíli. Tiskopisy je nutno vyplnit nejdéle do 14.4.2011.
Předchozí sčítání lidu proběhlo v České republice v roce 2001. Radčice má na starost paní
Vladimíra Mičková z pošty v Křimicích.
16.3. občané nacházejí ve svých poštovních schránkách dotazníky zaslané z místního úřadu
Plzeň 7 – Radčice – cílem po jejich vyplnění je, že budou sloužit jako podklad pro zastupi tele v jejich rozhodování v otázkách týkajících se života v našem obvodu. Zde jsou ve
zkrácené verzi hlavní body tohoto Dotazníku pro občany.
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1.budova bývalé hasičské zbrojnice v Jilmové ulici (jakému účelu by měla v budoucnu
sloužit?)
2.čistota a pořádek v obci (jste spokojeni / nespokojeni s čistotou v obci, s údržbou zeleně,
její četností a kvalitou?)
3.zimní údržba v obci ( jak jste spokojeni / nespokojeni s úklidem sněhu z chodníků a
místních komunikací?)
4.kultura v obci ( jaké kulturní akce by jste si přáli nebo Vám zde chybí?)
5.parky, místa k posezení,dětská hřiště ( jak jste spokojeni / nespokojeni s parky a místy
k posezení v obci?)
6. informovanost občanů ?
7. co by jste si přáli v obci změnit a proč?
8. co se Vám v obci líbí / nelíbí a proč?
9. vaše další připomínky, podněty nebo přání ?
10. fotogalerie naší obce.
Občané budou po vyhodnocení dotazníků seznámeni s výsledky dotazníkové akce a
v následujících měsících seznamováni prostřednictvím vývěsky a e-mailů s řešením
jednotlivých bodů dotazníku.

Duben
1.4. se uskutečnila akce pro děti ve škole - Noc s Andersenem . Je to akce na podporu
dětského čtenářství, při níž děti si užívají různých aktivit a přespávají ve škole, jinde třeba
v knihovnách. Děti se setkávají i s různými pohádkovými bytostmi. Tyto noci se konají při
příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena.

O Noci s Andersenem v Radčicích vyšel později v Plzeňském deníku krátký článek.
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6.4. se uskutečnil jubilejní , v pořadí již třicátý , Běh okolo Zámečku. Byla zaznamenána
rekordní účast – prezentovalo se 249 běžců. Podrobné výsledky a fotogalerie je pro zájemce
k nahlédnutí na www.zamecek.wz.cz

11.4. ze zasedání zastupitelstva:starosta seznámil zastupitele s výsledky dotazníkové akce
(viz stranu 13 kroniky). Ze tří set rozeslaných dotazníků se jich vrátilo celkem 51, což je
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cca 17 procent. Odezvu na vznesené otázky je možno hodnotit kladně. Úřad bude
v následujících měsících odpovědi zpracovávat.
9.5.2011 proběhne vernisáž výstavy fotografií z bombardování Radčic za II.světové války.
16.4. se uskutečnila akce Malování kraslic pod záštitou kulturní komise. Tentokrát byly
používány tyto metody : zdobení voskem, obtáčení pomocí bavlnek,zdobení pomocí
octa,výroba velikonočních kohoutků a vosková odkrývací technika.
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Každý účastník si odnesl tuto dřevěnou pamětní známku – na snímku rub a líc.
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22.4. Velikonoční rachtání v Radčicích . Letošní páni – Oldřich Liška a Libor Pivoňka.
Na následujících snímcích je vidět, že rok od roku zájemců o dodržování této starodávné
tradice ubývá. Lze konstatovat, že nad rachtáním v Radčicích visí veliký otazník.
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23.4. nejteplejší Velikonoce posledních desetiletí – padaly teplotní rekordy – v Plzni až 26
stupňů Celsia.
27.4.zasedala kulturní komise, která projednala plán akcí na květen a začátek června.
Občané se mohou těšit na výstavu historických fotografií z náletu na Radčice,výstavu
stavebnice Merkur a děti na svůj Dětský den.
30.4. 2.ročník úklidu v okolí Radčic. Tentokrát se již sešlo více dobrovolníků než
v minulém roce.
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Květen
4.5. se občané probudili do velmi mrazivého rána – v Radčicích bylo naměřeno –5 stupňů a
byla to nejnižší teplota za posledních 36 let.
9.5. byla v 17 hodin zahájena slavnostní vernisáží výstava historických fotografií,
zachycujících následky náletu britského letectva z 13. na 14. května 1943 pro naši obec.
Tento nálet na Škodovy závody se chybou zaměření cíle stal pro Radčice osudným. Do
prostoru obce dopadlo asi 70 bomb, které měly za následek smrt 16 lidí, zničeno zcela bylo
7 budov, 47 těžce poškozeno a lehce 105.
Fotografie pocházejí ze sbírky Ing. Jaroslava Kohouta, občana Radčic.
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Návštěvníci výstavy si odnesli pamětní dřevěné známky, které se stávají v Radčicích
součástí každé kulturní akce a začínají být i sběratelskou trofejí.
9.5. ze zasedání zastupitelstva: zpráva kontrolního výboru pro zastupitele obsahovala
kontrolu nájemních smluv – nájemné z nebytových prostor a kontrolu faktur za úklid
sněhu. Kontrolní výbor navrhl navýšení nájemného – Starosta vyzval přítomné zastupitele
k diskusi. Došlo k dohodě, která vede u krátkodobých nájmů – např. pronájem zasedací
místnosti k poplatku 500 Kč za akci ( pokud si nájemce zajistí úklid používaných prostor
na vlastní náklady) a Kč 1500 bez úklidu uvedených prostor. U všech smluv týkajících se
dlouhodobého pronájmu bude ponechána současná výše poplatku.
Na Správu veřejného statku města Plzně byla podána žádost o dotaci na výsadbu stromů
v nové části Radčic tj. od potoka směr na Malesice, týkající se spodní části ulic Rolní, Ke
Kyjovu, Jarní, Na Jívách, Na Mazinách a V Radčicích.
21.5.v zasedací místnosti ÚMO 7 Radčice proběhla výstava stavebnic Merkur, ve
spolupráci se Stanicí mladých techniků v Plzni. Následuje několik snímků z úspěšné akce.
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Červen
5.6. se uskutečnilo na hřišti TJ Sokol Radčice westernové odpoledne pro děti. Hlavním
protagonistou byla skupina WestPark, která dětem ukázala život na divokém západě.
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počasí vyšlo báječně

střelba ze vzduchovky
28

v táboře lovců

rýžování zlata
29

hod tomahavkem

pamětní dřevěné známky pro všechny účastníky
13.6. ze zasedání zastupitelstva: jedním z hlavních bodů bylo seznámení zastupitelů se
žádostí a dokumenty pana Hanče, který v nich žádá o souhlas s umístěním klapky na jezu
v Plzni – Radčicích z důvodu budování malé vodní elektrárny. Přítomný pan Hanč vysvětlil
důvody své žádosti jakož i samotné fungování klapky.
Následně dostal slovo ing.Kail z Povodí Vltavy, jako úřadu, který bude k instalaci klapky
dávat souhlas. Seznámil zastupitele se všemi klady a zápory umístění klapky.Podle
hydrotechnického posudku dojde ke zvýšení hladiny vody v nadjezí cca o 36 cm. Bylo na
zastupitelstvu dohodnuto, že pokud pan Hanč dodá posudek hydrologa do konce června
2011, svolá starosta mimořádné zasedání, na němž zastupitelstvo rozhodne.
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21.6. byla slavnostně zahájena výstava textilnich koláží a batiky v Galerii U Svaté Anny,
jejíž autorkou je výtvarnice Marie Vechová, občanka Radčic. Na následujících snímcích
ukázka z její tvorby.

27.6. proběhlo zasedání kulturní komise, jejímž hlavním cílem byl plán akcí na podzim a
zimu 2011. A na co se mohou děti a občané Radčic těšit? Přivítání nového školního roku,
výstavu vyšívání, drakiádu, zpívání koled u stromečku a zdobení perníčků.

Červenec
5.7. se pod patronací Českého zahrádkářského svazu v Radčicích uskutečnilo na hřišti TJ
Sokol Radčice setkání k uctění památky Mistra Jana Husa. O akci vyšel 7.7. článek
v Plzeňském deníku.
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19.7. vychází článek v Plzeňském deníku o našem spoluobčanovi , panu Břetislavu
Holakovském , který ke svému významnému životnímu jubileu připravuje výstavu svých
sochařských děl.
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Srpen
11.8. rozesílá starosta dopis spoluobčanům s následující prosbou:

34

15.8. začaly práce na úpravě části chodníku v ulici V Radčicích před základní školou, tento
prostor bude ke zvýšení bezpečnosti doplněn zábradlím.

15.8. na následujících snímcích je zdokumentován stav přípravných prací pro výstavbu
malé vodní elektrárny u jezu v Radčicích k tomuto datumu.
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16.8. vychází také v deníku Právo článek o panu Holakovském z Radčic, akademickém
sochaři. Vedle článku je na pravé straně i podoba pozvánky na jeho právě probíhající
výstavu soch, medailí a reliéfů.

29.8. začaly práce na odstranění nebezpečných kamenů na skalách za Zámečkem, směrem
na Radčice. Přestože je v tomto prostoru silnice částečně chráněna betonovou zdí, pro
zvýšení bezpečnosti se přikročilo k tomuto preventivnímu řešení. Vozidla se po dobu těchto
prací pouštěla do nebezpečného prostoru regulovaně s pomocí semaforů.
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31.8. pokračují přípravné práce na výstavbě vodní elektrárny u jezu. Stav prací na foto.
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Září
5.9. se sešla kulturní komise a projednala plán akcí plánovaných na podzim 2011. Bude to
zábavné odpoledne k ukončení prázdnin, na říjen plánovaná drakiáda a také výstava
vyšívání, která se uskuteční v listopadu. Jako další akce v závěru roku se bude připravovat
zpívání koled na návsi u stromečku a zdobení perníčků.
6.9. vychází článek v Plzeňském deníku o plánované lávce přes řeku Mži.

10.9. zábavné odpoledne k ukončení prázdnin a k začátku nového školního roku proběhlo
na hřišti u sokolovny – účastníci si kromě zážitků odnesli i dřevěné pamětní známky.

40

41

Zde plakátek zvoucí na hojně navštívenou akci.
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12.9. vychází článek v deníku Právo, kde se čtenář dovídá o plánované výsadbě sakurových
alejí v Radčicích.

12.9. ze zasedání zastupitelstva: jedním z hlavních bodů zasedání bylo projednání žádosti
základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Radčicích o snížení nebo prominutí
poplatku za pronájem zasedací místnosti v budově úřadu ÚMO Plzeň 7. Protože tato
organizace nevlastní žádný movitý majetek, nemají možnost pořádat výborové schůze
jinde,než v zasedací místnosti úřadu. Tyto schůze mají každý první pátek v měsíci a další
setkání pořádají před konáním významných kulturních akcí , jako je např. Masopust
apod. Na konci diskuse se došlo k závěru, že o této žádosti bude jednáno a rozhodnuto na
následném nejbližším zasedání zastupitelstva. Za ČZS se diskuse zúčastnila předsedkyně
místní organizace paní Jitka Kristlová a člen výboru pan Ludvík Jílek. Oba shodně
potvrdili význam organizace pro naši obec, neboť za uplynulá léta se zasloužila o pořádání
celé řady kulturních akcí a jsou ochotni spolupracovat na všech podnicích pořádaných
Kulturní komisí obvodu.

Říjen
10.10.ze zasedání zastupitelstva: krátkodobý pronájem zasedací místnosti – žádost Českého
zahrádkářského svazu v Radčicích o úpravu nájemného, byla zastupitelstvem projednána
a po hlasování byla výše poplatku stanovena následovně: výroční členská schůze 300 Kč,
kulturní a společenská akce pro děti a dospělé včetně přednášek za 100 Kč, ostatní
používání zasedací místnosti bez poplatku. Dále starosta informoval zastupitele o čištění
potoka za propustkem u Haschů firmou , kterou vybraly a zaplatily Lesy ČR. Také bylo
předáno staveniště z akce „Dostavba kanalizace v ulici V Břízkách“. Jako další splněný
úkol bylo umístění dopravního značení při stavbě malé vodní elektrárny v Radčicích u
jezu, toto bylo provedeno na základě žádosti zastupitelů ve spolupráci s Odborem dopravy.
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13.10. se odehrál v Radčicích v Klečkolandu turnaj v kopané mezi dětmi 16.ZŠ na
Americké třídě v Plzni a dětmi ZŠ Radčice. Zápas byl napínavý od začátku do konce a
skončil ve prospěch žáků z Radčic a to poměrem 18:2. K vítězství našich přispěl fakt, že
hráli na domácí půdě a bouřlivě je povzbuzovali diváci. Také intenzivní příprava před
zápasem přinesla své plody. Všechny děti i diváci z řad rodičů odešli v dobré náladě a
s přáním dalších utkání mezi našimi a plzeňskými dětmi.
15.10. se uskutečnil na poli nad sokolovnou 2.ročník „Radčické Drakiády“. Počasí
účastníkům přálo a tak akce se vydařila.
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22.10. Jezdecká stáj Radčice zorganizovala Hubertovu jízdu.

46

24.10. se sešla kulturní komise a projednala tyto body: drakiáda z 15.10. 2011 se
vydařila,bylo při této příležitosti vypuštěno přes 100 balónků se vzkazy, nejvzdálenější
odpovědi – jedna z Německa ( Frankfurt) – poslány i fotky z místa nálezu balónku a
vzkazu, druhá z okolí Karlových Varů. Příprava na další akce – výstava vyšívání, posezení
se seniory, zpívání koled u stromečku na návsi, zdobení perníčků.
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29.10. proběhla v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 7 – Radčice v rámci výstavy křížkové
výšivky a paličkování ukázka paličkování od paní Jitky Hrázské a paní Marie Kadaňové.
Vlastní výstava začala 28.10. a trvala do 4.11.2011. Následuje několik snímků a plakát
k celé akci.
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Listopad
10.11. se uskutečnila v zasedací místnosti úřadu akce s názvem „Posezení pro seniory“ ,
kterou pořádala Kulturní komise MO Plzeň 7 – Radčice. Na programu bylo povídání o
historii Radčic, ukázka webových stránek o Radčicích, povídání se starostou obce. Akce se
zúčastnilo 20 občanů – seniorů a k příjemnému posezení přispělo i malé občerstvení.
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13.11. zábavný večer Českého zahrádkářského svazu v Radčicích – Točte se pardálové .

14.11. ze zasedání zastupitelstva:hlavním bodem bylo seznámení zastupitelů s navrhovanými změnami v rozpočtu prostřednictvím zaslaných dokumentů, jejichž součástí byla i
důvodová zpráva a schválení změn obecně závazných vyhlášek.
28.11. se uskutečnil den otevřených dveří v základní škole v Radčicích. Děti umístily
pozvánku i na zadní stranu svého školního časopisu.
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ukázka nahoře - titulní a šestá strana školního časopisu v Radčicích.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosinec

1.12. zpívání koled u kapličky na návsi s následným rozsvícením vánočního stromu.
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3.12. Mikulášská zábava na ÚMO 7 – odpoledne pro děti, večer pro dospělé, organizoval
Český zahrádkářský svaz v Radčicích.
5.12. ze zasedání zastupitelstva: starosta informoval zastupitele o výběrovém řízení na
dodavatele posílení vodovodu do Radčic. Bylo zahájeno kolaudační řízení stavby
kanalizace v ulici Jilmová a doplnění kanalizačního řadu v ulici V Břízkách v části u
hřbitova. Dojde k aktualizaci názvů zastávek MHD. Prostřednictvím tajemnice úřadu byli
zastupitelé seznámeni s důsledky sociální reformy pro úřad a pro občany naší městské
části.
17.12. se uskutečnila akce „Zdobení perníčků“ v zasedací místnosti úřadu. Na následujících
snímcích je vidět tvůrčí atmosféra a povedené výrobky. Účastníci si odnesli i pamětní
dřevěné známky.
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18.12. zemřel Václav Havel, devátý a poslední prezident Československa (1989 – 1992)
a první prezident České republiky (1993 – 2003). Čest jeho památce.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.12. nejteplejší prosinec za posledních 30 let – díky oceánskému proudění ze západu
převládlo na celém našem území teplé počasí. Mráz byl zaznamenán jen třikrát za měsíc,
přičemž nejnižší byl jen –2 stupně Celsia.

KONEC ROKU 2011
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