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Leden
9.1. ze zasedání zastupitelstva: součástí prvního setkání zastupitelů v novém roce byla
zpráva o činnosti kontrolního výboru v závěru loňského roku. Předmětem kontroly byly
smlouvy na zimní údržbu a dále kontrola správnosti výběru dodavatele na akci „ Rekon –
strukce stromořadí v ulici na Mazinách“.
Starosta informoval zastupitele o zahájení řízení pro stavební povolení na výstavbu
západního okruhu. Protože se jednalo o první schůzku, byla dokumentace představena
v jednotlivých oblastech ( životní prostředí, dopravní řešení a značení, pozemkové řešení ,
dopravní napojení ). Zástupce dodavatele vyzval náš úřad k vyjádření, zda souhlasí
s vyloučením osvětlení křižovatky nad Radčicemi s odbočkou a sjezdem na Radčice.
Souhlas byl vysloven.
16.1. se konal zápis dětí do přípravného a prvního ročníku odloučeného pracoviště 16.
základní školy a mateřské školy v Plzni Radčicích.
19.1. po rychlém tání sněhu a dlouhotrvajícím dešti přišly opět povodně. Došlo i na
uzavírku komunikace směrem na Křimice přes most v Radčicích.

21.1. zvýšená hladina řeky Mže měla vliv i na pokračující práce při výstavbě malé vodní
elektrárny pod jezem v Radčicích. Na následujících snímcích je vidět nejen částečné
zatopení prostoru staveniště, ale i současný stav prací k tomuto datumu.
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30.1. se sešla kulturní komise při ÚMO 7 Radčice. Na úvod si členové komise připomněli
akce za minulý rok a probrali jejich financování. Dále se projednávaly různé nápady a
návrhy akcí na rok 2012. Členové komise by rádi zachovali a pořádali:
1) Výstavu stavebnic a papírových modelů
2) Malování kraslic
3) Posezení se seniory – 3 – 4x ročně
4) Dětský den
5) Drakiádu
6) Zpívání koled u stromečku na návsi
7) Zdobení perníčků
Další návrhy akcí:
1) Den matek
2) Setkání psů
3) Úklid kolem obce
4) Trhy
5) Výstava fotografií ( téma zatím nespecifikováno )
6) Divadélko

Únor
3.2. rekordní mrazy v celé ČR

6.2. mrazivé počasí pokračuje, byly překonány teplotní rekordy minulých dní.
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6.2. výstava výtvarných prací dětí z MŠ v Radčicích a Malesicích.

Na následující straně dva snímky dětí a části instalace výstavy. Fotografie použity
z portálu Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice
http://umo7.plzen.eu

5

6

11.2. šestice ve vojenských uniformách z 18.století obchází Radčice a zve občany na
masopustní rej, který vypukne 25.února na návsi. Letošní masopust se bude konat na téma
„Slunce, seno a jiné srandičky.“ Jako každý rok je hlavním organizátorem Český
zahrádkářský svaz v Radčicích.

13.2. ze zasedání zastupitelstva: starosta informoval o dohodě se Správou veřejného statku
na společném výběru dodavatele zahradnických služeb pro celý katastr našeho obvodu.
Dále se hovořilo o budoucí výstavbě rodinných domků před Malesicemi, starosta upozornil
na nezařazení městského obvodu Plzeň – Radčice mezi účastníky stavebního řízení a dále
upozornil na nedostatečnou kapacitu komunikace z Malesic do Plzně, včetně průjezdu přes
Radčice. Také se jednalo o vytvoření jednotného zadání pro projektanta k tvorbě projektové dokumentace k opravě budovy bývalé hasičárny.
18.2. mohyly v lese Dolním Kyjově nedaleko Radčic se dostaly do pozornosti diskutujících
odborníků, studentů i zástupců široké veřejnosti na právě končící třídenní archeologické a
antropologické konferenci, která se konala v Západočeském muzeu v Plzni a byla věnována
pohřebním rituálům v pravěku a v ranném středověku. Plzeňský kraj by v dávných časech
klasickou mohylovou oblastí. V lese Kyjově bylo roku 1865 odkryto 63 kamenných mohyl
z doby bronzové. Později kolem roku 1910 při dalším průzkumu byly v mohylách nalezeny
bronzové kruhy, jehlice, nožík a kostěná pilka. Ve dvacátých letech minulého století zde byl
objeven železný kroužek, nádoby vyrobené na hrnčířském kruhu a dvě mince z doby
římského císaře Konstantina. Tyto předměty jsou dokladem osídlení oblasti kolem Radčic
již před více než 3500 lety a přítomnosti výprav římských vojenských jednotek nebo kupců
procházejících touto krajinou.
25.2. masopust se rozběhl na plné obrátky – na následující krátké fotoreportáži je vidět,
jaké krásné počasí panovalo, jak se lidé a masky bavily a že lidí přišlo opravdu hodně.
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29.2. proběhla schůzka na úřadu MO Plzeň 7 Radčice , k problematice diskutované
výstavby malé vodní elektrárny pod jezem. Schůzky se zúčastnilo 9 občanů, vesměs
majitelů pozemků na břehu řeky. Jednalo se o vysvětlení k možné výstavbě vodní klapky
na tělese jezu, tedy zařízení nad rámec současného stavebního povolení. Starosta na
jednání vyslovil domněnku, že může dojít k úbytku spodní vody, pokud bude při
dlouhodobém suchu stav vody na povolené spodní hranici – tj. 6 cm nad korunou jezu.
Pak by bylo vhodné, aby klapka existovala, avšak maximálně do výšky, která zajistí trvalý
stav vody blízký průměrnému ročnímu průtoku.
Přítomní občané vyslovili obavu, aby v případě vybudování klapky nedošlo ke zhoršení
stavu nemovitostí a pozemků v okolí řeky z důvodu podmáčení. Účastníci schůzky se
dohodli, že písemnou formou vyzvou zastupitelstvo k projednání jejich požadavku.

Březen
5.3. začala akce pod názvem „ Posílení vodovodu v Radčicích “. Bylo založeno zařízení
stavby v prostoru u tělocvičny TJ Sokol Radčice v ulici Košutecká a začalo se
z vyřezáváním křovin k prostoru vodojemu u „Lesíka“. S dokončením stavby se počítá
do konce roku 2012.

kácení a vyřezávání křovin směrem k vodojemu u „Lesíka“
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6.3. se uskutečnila schůzka za účasti velitele hasičů Plzeň – střed a velitelů sboru
dobrovolných hasičů v Malesicích. Společným požadavkem bylo umožnění a pomoc při
organizování náborové akce na přijímání nových členů sboru dobrovolných hasičů
v Malesicích. Dále bylo dohodnuto, že dojde k uzavření smlouvy o pomoci, spočívající
v likvidaci mimořádných událostí mezi MO Plzeň 7 Radčice a MO Plzeň 9 Malesice.
10.3. v zasedací místnosti obecního úřadu proběhly dvě akce – Papírová sobota a Výstava
konstrukčních stavebnic.
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12.3. ze zasedání zastupitelstva: diskuse se týkala hlavně problematiky okolo výstavby
malé vodní elektrárny. Starosta přítomné seznámil se stavem jednání jak s investorem, tak
se skupinou občanů majících pozemky podél řeky. Dalším bodem programu byla žádost
ředitelky 16. Základní školy na Americké ulici o pomoc při hledání alternativy jídelny pro
žáky detašovaného pracoviště v Radčicích. Důvodem je zvýšený zájem o mateřskou a
základní školu v Radčicích a škola by nechtěla tento zájem odmítat. Možností je využití
budovy bývalé hasičárny ,ve které se nachází klubovna.
19.3. na následujících snímcích je vidět stav výstavby malé vodní elektrárny k tomuto dni.
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31.3. proběhla akce pro děti i jejich doprovod na obecním úřadě. Malování kraslic se stává
rok od roku populárnější, což je patrné ze zaujetí účastníků na následujících snímcích.
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účastníci si odnesli oblíbené pamětní dřevěné známky, které jsou součástí každé větší akce
v Radčicích v poslední době.

Duben

4.4. pokračuje akce „Posílení vodovodu v Radčicích“. Práce se posunuly od „Lesíčka“ k
„Sokolovně“.
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4.4. „Běh okolo Zámečku“, letos 31.ročník, soutěž jednotlivců v přespolním běhu, závod je
zařazen do „ Poháru mládeže Plzeňského kraje“, proběhl za velkého zájmu široké
sportovní veřejnosti. Podrobné informace, fotogalerie a výsledkové listiny lze získat na
webových stránkách této akce – http://zamecek.wz.cz
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6.7. marně čekali starousedlíci na „Rachtáče“ v ulici Prašné i Stromkové. Stará tradice
velikonočního rachtání se pomalu ztrácí z naší obce. Údajně několik dětí chodilo v části
obce za potokem ve směru na Malesice a to pouze v některých ulicích.
10.4. na špatný stav lidové tradice velikonočního rachtání v Radčicích reagoval občan Petr
Bohdan otevřeným dopisem, který našli občané v poštovních schránkách. Zde přinášíme
jeho úplné znění:
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16.4. ze zasedání zastupitelstva: starosta informoval o kladném vyjádření Správy veřejného
statku města Plzně k realizaci úpravy plochy v ulici V Radčicích před č.p. 26 (p. Filip
Pechman). Mělo by dojít k úpravě nezpevněného povrchu, doplnění chodníku a vytvoření
pěti parkovacích míst. Celková investice bude 300 tisíc korun.
K 31. březnu 2012 došlo k ukončení nájemní smlouvy týkající se pronájmu nebytových
prostor v budově úřadu – provoz cukrárny. Protože již na minulém zasedání zastupitelstva
byl řešen problém jídelny základní školy, byl zastupitelům předložen návrh, aby volné
prostory po cukrárně si vypůjčila škola v Radčicích a upravila si daný prostor pro účely
provozu školní jídelny. Tato výpůjčka by byla bezplatná, škola by si hradila pouze výdaje
spojené s energiemi. Všichni zastupitelé s návrhem souhlasili.
Dne 16.4. zasedala komise pro výběr dodavatele výsadby stromů v ulicích Rolní a Jilmová.
Byli osloveni celkem čtyři dodavatelé, nabídku zaslali pouze dva z nich. Zakázku vysoutěžil
pan Milan Bouzek, který již sázel stromy v ulici Na Mazinách.
V letošním roce by měla být vybudována u průmyslové zóny zastávka MHD ve směru na
Malesice. Investorem bude město Plzeň spolu se Správou a údržbou silnic Plzeňského
kraje.
29.4. tuto neděli byl překonán teplotní rekord, v Plzni – Bolevci bylo naměřeno 31,8 °C,
původní rekord 25,6 °C byl z roku 2000.

Květen
9.5. odpoledne vypukl v areálu firmy HP Pelzer požár. Zaměstnal hasiče na dlouhé hodiny,
ti museli rozebrat celou střešní konstrukci. Třista zaměstnanců bylo evakuováno. Jednoho
zaměstnance si vzali do péče záchranáři kvůli nadýchání zplodin. Požár napáchal zatím
dvanáctimilionové škody. Ty mohou narůst v souvislosti s odstávkou výroby.
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12.5. dopoledne se uskutečnil 3.ročník úklidu v okolí Radčic. Tentokrát se se sběrem
odpadu započalo v ulici Na Jívách a pokračovalo se směrem k bývalé cihelně. Akce se
zúčastnilo 5 radčických občanů, z toho tři zastupitelé.
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12.5. odpoledne na hřišti tělovýchovné jednoty Radčice se konala akce Sboru dobrovolných
hasičů Malesice. Cílem bylo představit činnost jednotky a upoutat případné zájemce o
členství ve sboru a rozšířit tak svoji členskou základnu.
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14.5. ze zasedání zastupitelstva: jedním z hlavních bodů jednání byla budoucnost budovy
bývalé hasičské zbrojnice. V obci chybí kulturní zařízení, ale finanční náročnost přestavby
podle odhadů oslovených projektantů ,by byla nad možnosti stavu účtu fondu rezerv a
rozvoje. Zastupitelé se vrátí k této problematice na některém z podzimních zasedání.
30.5. byla odvysílána na televizi ZAK reportáž o ztrátě vody v některých studních na
katastru městské části Plzeň 7 – Radčice. Občané vyjadřovali svoji obavu a uváděli
možnost vztahu mezi ztrátou vody s výstavbou malé vodní elektrárny na Mži u jezu.

Červen
2.6. se uskutečnil za velmi pěkného počasí Dětský den. Tolik dětí a rodičů se ještě na hřišti
u Sokolovny nesešlo. Akce byla konána v „indiánském stylu“. Následuje několik snímků.
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11.6. ze zasedání zastupitelstva: informace starosty se týkala především přijetí žádostí na
dotaci na kulturní, sportovní a jinou veřejně prospěšnou činnost, organizovanou
jednotlivými společenskými organizacemi, příspěvkovou organizací a fyzickou osobou.
Zmínil se o probíhajících opravách chodníků a také o přípravě smlouvy k pronájmu
nebytových prostor v prostorách úřadu.
16.6. padl teplotní rekord pro tento datum , v Plzni – Bolevci byl překročen o 1,8 °C a
dosáhl neuvěřitelných 32,9 °C. A to máme teprve polovinu června !!!
18.6. přišlo na Radčice krupobití a bouřka z horka. Na následujících snímcích je vidět
velikost krup, které poškodily některé sazenice u drobných pěstitelů a bouři nad obcí.
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Červenec
2.7. se na hřbitově v Radčicích před návštěvníky objevil smutný obraz – některé hroby
měly odcizené předměty ze železa a mědi. Pachatel zatím neznámý.

5.7. uctění památky Jana Husa na hřišti TJ Sokol Radčice – každoroční akce pořádaná
zahrádkáři z Radčic s bohatým doprovodným programem.

15.7. - v těchto dnech začaly práce na první etapě západního okruhu, který má spojit
Borská pole z Lochotínem a ulehčit tak Klatovské a Karlovarské třídě v Plzni. Tento úsek
povede od Domažlické ( křižovatka u Makra ) k Chebské ulici v Křimicích. Druhá etapa
povede z Křimic okolo Radčic na Lochotín a vyústí u kruhového objezdu ve Studentské
ulici nedaleko Globusu. Nutno dodat, že celá akce měla být hotova v roce 2015, ale protože
kraji chybí peníze na druhou 3,5 kilometru dlouhou etapu, bude podle hejtmana Milana
Chovance v ideálním případě rok 2018 rokem dokončení výstavby.
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pohled na plánovanou trasu obchvatu města Plzně

v prostoru mezi jezem a bývalým mlýnem bude vozovka sestupovat na estakádě směrem
k tzv. Ovčínu u Křimic, překoná řeku Mži i celé záplavové území v říční nivě.

pohled z druhé strany od Lesíka nad Radčicemi.
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Srpen
5.8. kdo pojede autem z Plzně do Radčic nebo opačným směrem, bude v následujících
měsících muset zvolit jinou trasu, než obvyklou kolem Kalikovského mlýna.

13.8. začala úprava prostoru před statkem s popisným číslem 31 „U Pechmanů“, v ulici
„V Radčicích“. Po dokončení akce tam má vzniknout i několik parkovacích míst.
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15.8. začala výstavba nové zastávky MHD před areálem firmy HP – Pelzer. Zaměstnanci
tak budou mít svoje pracoviště kousek od vystoupení z autobusu.

20.8. extrémní horko – v Radčicích naměřeno na meteostanici Tomáše Goesla 38,3 °C.
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V Dobřichovicí u Prahy padl republikový rekord 40,4 °C. !!!!
23.8. malá vodní elektrárna pod jezem – byla do ní spuštěna turbína. Na následujících
snímcích je vidět nová budova strojovny a celkový stav výstavby.
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Září
9.9. se uskutečnilo zábavné odpoledne na hřišti u Sokolovny pod názvem „Hurá do školy“.
Organizátory byly TJ Sokol Radčice a Kulturní komise při MO Plzeň 7 – Radčice.

účast byla opravdu veliká
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počasí akci přálo a nálada výborná

děti dostaly i pamětní dřevěné známky – zde rub a líc suvenýru
10.9. ze zasedání zastupitelstva: jedním z mnoha bodů zasedání byla zpráva o činnosti
kontrolního výboru, který měl v hledáčku smlouvy o poskytnutí finančního daru, dále
kontrolu plateb poplatku ze psů. Také finanční výbor předložil zprávu o své činnosti.
Starosta informoval zastupitele, že od 3.září slouží prostor bývalé cukrárny jako školní
jídelna. Přesun školní jídelny do těchto místností umožnil vybudovat ve škole dvě nové
třídy. Je připraven projekt pro vybudování čtyř parkovacích míst v ulici Stromkové. Mělo
by být realizováno v příštím roce. V diskusi přednesl občan Josef Hodek následující
požadavky: prověřit možnost zúžení památkové zóny v Radčicích, vybudování studánky u
„Bergrů“ v Radčickém lese a také možnost instalace kamerového systému u autobusové
zastávky a na návsi.
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14.9. začala platit v České republice historicky první, částečná prohibice. V souvislosti
s vlnou otrav metanolem ministerstvo zdravotnictví s okamžitou platností zakázalo prodej
a nalévání alkoholických nápojů s obsahem alkoholu 20 procent a výše.

takto vypadá úsek s prodejem tvrdého alkoholu v obchodním domě v těchto dnech
27.9. konec prohibice – 13 dnů, na které bude Česká republika vzpomínat jako na přízrak.
Ekonomické ztráty dosáhly na výběru daní 325mil. Kč, od vypuknutí vlny otrav bylo 76
lidí hospitalizováno a potvrzeno 27 úmrtí. Dá se předpokládat, že další případy otravy
budou pokračovat, neboť všechen pančovaný alkohol nebyl zatím nalezen.

Říjen
8.10. ze zasedání zastupitelstva: starosta zrekapituloval chronologii událostí týkajících se
výstavby malé vodní elektrárny. Dále se hovořilo o požadavku zastupitelů o možnosti
provozovat kamerový systém na veřejných prostranstvích v obci. Pro vysoké pořizovací
náklady se zastupitelé shodli, že v letošním roce a letech nejbližších se od této akce upouští.
Pokud bude v příštích letech dostatek volných finančních prostředků, jsou připraveni se
k problému instalace kamer vrátit.
12.10 – 13.10. volby do krajského zastupitelstva. A počet získaných křesel pro jednotlivé
strany.

13.10. akce pořádaná Kulturní komisí při MO Plzeň7 - Radčice
37

Pořádnou dávku odvahy prokázaly děti účastnící se této akce, neboť strašidla byla
opravdu hrůzu nahánějící, jak lze spatřit na následujících snímcích. Účastníci si odnesli i
pamětní kulaté dřevěné známky.
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14.10. v 9,00 hod. měla v lese sraz skupinka mužů z Radčic, která se rozhodla obnovit
studánku ve stráni nad potokem, v místě, kde se říká „U Bergrů“. Tato skupina si říká
Čtvrtečkové, název je odvozen ode dne v týdnu, kdy se scházejí v restauraci Radčický dvůr.
Je to vlastně stolní společnost, která však nechce jen vést plané řeči na pivem či kávou, ale
obnovit v Radčicích zaniklé tradice a místa, popřípadě dát do veřejného prostoru nové
zajímavosti. Jsou to lidé, kteří jsou hrdi na to, že jsou občané Radčic. Této brigády se
zúčastnili pánové Josef Hodek, Milan Berger,Václav Vít, Antonín Šmíd, Miroslav Brož,
a Josef Kabát. Na brigádě se pracovalo také na přístupu ke studánce, hlavně vybudování
lávky přes potok.
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22.10. – mimořádné zasedání zastupitelstva, hlavním bodem programu bylo odstoupení
starosty ing. Zdeňka Švarce ze své funkce, ten přečetl rezignační dopis, ve kterém
konstatoval, že se ke dni 31.října 2012 vzdává funkce starosty městského obvodu Plzeň 7 –
Radčice a to čistě ze soukromých důvodů a netřeba v tom hledat žádnou senzaci. Dále
požádal nejstaršího člena zastupitelstva pana Antonína Šmída, aby pokračoval ve
schváleném programu schůze. Byla schválena volební komise pro volbu nového starosty.
Předsedající schůze pan Šmíd vyzval zastupitele k podání návrhů. Odstupující starosta
ing. Zdeněk Švarc navrhl zvolit do funkce starosty místostarostu pana Zdeňka Jílka.
Žádný další návrh podán nebyl. Následně byl pan Zdeněk Jílek zvolen starostou. Poté bylo
přistoupeno k volbě místostarosty – kandidáti pan ing. Jiří Ženíšek a ing.Zdeněk Švarc
však nedostali potřebný počet hlasů a tak volba se bude opakovat na řádném zasedání
zastupitelstva 12.listopadu 2012.
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Listopad
12.11. za zasedání zastupitelstva: hlavním bodem programu byla volba místostarosty.
Starosta Zdeněk Jílek navrhl do této funkce bývalého starostu ing. Zdeňka Švarce. Dalším
navrhnutým kandidátem byl pan ing. Jiří Ženíšek a ing. František Houdek. Po proběhlé
volbě získal nadpoloviční většinu hlasů zastupitelstva pan ing.Zdeněk Švarc. Tímto se stal
místostarostou na zbylé volební období.
17.11. Slavnostní otevření studánky „Čumperky“.

Na následujících snímcích je vidět, jak velké pozornosti občanů se obnovená studánka a
upravené okolí dostalo. Na akci byla i TV ZAK a pořídila tam reportáž pro svůj program.
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20.11. proběhlo na úřadě městského obvodu Plzeň 7 – Radčice vítání občánků. Novými
občany Radčic se stali : Lucie Fornousová, Eliška Goeslová, Kateřina Štychová a Barbora
Zapletalová.
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24.11. obdržel současný kronikář příspěvek od bývalého kronikáře pana Ladislava Vávry
ke 150. výročí založení Sokola. Zde reprodukce v plném znění:

30.11. zpívání koled na návsi u kapličky otevřelo adventní čas v naší obci. Vystoupil dětský
pěvecký sbor Mariella z Plzně a děti ze Základní školy v Radčicích.
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Prosinec
3.12. ze zasedání zastupitelstva: projednával se návrh rozpočtu na rok 2013, starosta
informoval o končící nájemní smlouvě na nebytové prostory v bývalé hasičské zbrojnici a o
uskutečnění kolaudace stavby „ Posílení vodovodního řadu Plzeň – Radčice “, která se
bude konat 5.prosince 2012.
Zastupitel pan Šmíd informoval přítomné, že dva občané našeho obvodu pánové Hodek a
Berger navštívili ředitele městských lesů ing. Havelku, aby jej požádali o příspěvek na
vybudování naučné stezky v Radčickém lese. Pan ředitel aktivitu občanů přivítal, přislíbil
technickou i finanční podporu, ale zároveň požadoval informaci, zda s tímto záměrem jsou
seznámeni zastupitelé a s celou akcí souhlasí. Zastupitelstvo vyjádřilo jednomyslně souhlas
a pan ředitel bude s tímto seznámen prostřednictvím dopisu, který bude odeslán na ředitelství městských lesů. Jedná se o další pokračování aktivit „Čtvrtečků“, skupiny našich
občanů, kteří chtějí v Radčicích a blízkém okolí obnovit pozapomenutá místa, která jsou
spjata se životem našich předků. Na následujícím snímku je skalní skupina „Čtvrtečků“,
při některých akcích jim pomáhají i jejich další přátelé.

10.12. se sešla kulturní komise, která má v tomto roce za sebou celou řadu úspěšných akcí.
O většině z nich se zmiňuje tato kronika. Je dobré se zmínit o občanech , kteří ve svém
volném čase rádi pomohou při organizování zajímavých podniků. Jsou to: Goesl Tomáš,
Drechslerová Martina,Nerudová Veronika,Vechová Marie,Šmíd Antonín,Gálová Giedre,
Vopelková Načeradská Petra,Matějová Miroslava,Švarc Zdeněk,Brůhová Romana. Jejich
poslední akcí v tomto roce bude předvánoční posezení se seniory. Další jednání kulturní
komise bude svoláno během ledna 2013, kde členové navrhnou kulturní akce pro celý rok.
11.12. – posezení pro seniory, pozvánka na akci.
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31.12. noví občánci Radčic narození v průběhu roku 2012:
Barbora Zapletalová
Kateřina Štychová
Victoria Arias
Lucie Fornousová
Tereza Bystřická
Vojtěch Bystřický

31.12.občané, kteří nás během roku 2012 opustili:
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Vlasta Hrdličková 76 let
Marie Majerová 86 let
Marie Hlavničková 84 let
Libuše Cunová 65 let
Zdenka Váňová 83 let
Marie Millerová 80 let
Josef Köhler 73 let

Čest jejich památce !

Konec roku 2012
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