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Leden
11.01. – 12.01. historicky první přímá volba prezidenta republiky.
14.01. takto dopadlo první kolo přímé volby prezidenta v Radčicích:

Druhé kolo přímé volby prezidenta proběhne 25 a 26 ledna 2013 a utkají se v něm pánové
Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg, kteří i v celostátním měřítku získali nejvíce hlasů.
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14.01. ze zasedání zastupitelstva: starosta informoval o plánované schůzce s ředitelem
Správy veřejného statku města Plzně za účelem projednání akcí plánovaných na tento rok
a také projednání možnosti vybudování parkovacích míst v ulici V Radčicích v prostoru
„U transformátoru“. Dále informoval o návrhu starosty Křimic pana Otáska , který by
vedl k uzavření komunikace pro motorová vozidla mezi Radčicemi (dřevěný most) a
Křimicemi (Ovčín). Důvodem je žádost domova pro seniory LONGEVITA. Účelovou
komunikaci využívají pro procházky seniorů a vozíčkářů. Zastupitelé Radčic s uzavřením
komunikace nesouhlasili.
15.01. zápis dětí do školy v Radčicích.
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23.01.vernisáž Marie Vechové a Břetislava Holakovského, našich spoluobčanů.
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Vernisáž se setkala s velkým zájmem o vystavená díla obou umělců .
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25.01. – 26.01. druhé kolo přímé volby prezidenta ČR.
28.01. výsledky přímé volby prezidenta v Radčicích.

V Radčicích vyhrál kandidát Karel Schwarzenberg, v celostátním měřítku po součtu všech
hlasů zvítězil ing. Miloš Zeman a stal se prvním přímo zvoleným prezidentem republiky.
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28.01. zasedala kulturní komise a projednala plán akcí na několik následujících měsíců.
Občané Radčic se mohou těšit například na malování kraslic koncem března, výstavu
fotografií k 70 výročí bombardování Radčic, která se má uskutečnit v květnu, nebo
začátkem června na již tradiční Dětský den.
29.01.se uskutečnil den otevřených dveří – viz. letáček.

Únor
9.02. se objevily v dopisních schránkách pozvánky na Masopust.
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11.02. ze zasedání zastupitelstva: starosta informoval , že 5.2. byl zveřejněn záměr obvodu
pronajmout prostory budovy bývalé hasičské zbrojnice. Na tuto informaci reagovala
majitelka Večerky v Malesicích, která se o tuto možnost začala zajímat, za účelem zřízení
prodejny se smíšeným zbožím. Oficiální žádost zatím nebyla podána. Ve čtvrtek 7.února se
uskutečnilo jednání ohledně úpravy Stromkové ulice v prostoru MŠ. Úprava této části
ulice je ve fázi územního řízení. Zastupitel pan Kuba požádal o zjištění možnosti zúžení
nebo odstranění „vesnické památkové zóny“, protože tento status přináší občanům
bydlícím v této části Radčic nesmírné problémy, pokud chtějí upravovat svoje nemovitosti.
16.02. od 14 hodin začal na návsi masopustní rej. Než začal průvod masek, byla divákům
zahrána část známé pohádky „O Mrazíkovi“, došlo k hodnocení nejlepších dětských
masek. Po průvodu napříč Radčicemi byl Bakus vhozen do řeky z mostu a večer se
uskutečnila na ÚMO 7 taneční zábava, kterou hudebně zajistil Josef Hajajs.
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22.02. byl zveřejněn výsledek hospodaření ÚMO Plzeň 7 za loňský rok.

23.02. zasáhla celé Česko sněhová kalamita. Na následujících snímcích jsou vidět Radčice
pod pořádnou pokrývkou sněhu.
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Březen

11.03. ze zasedání zastupitelstva: hlavními body bylo schválení výsledků hospodaření za
rok 2012, schválení rozpočtového opatření pro rok 2013 a zásad pro udělování dotací.
Starosta informoval o setkání z ing. Domanickým z Národního památkového ústavu v Plzni
ohledně zúžení nebo úplného zrušení památkové zóny v našem obvodě . Za stejným účelem
navštívil starosta i pracovníka Odboru památkové péče města Plzně pana Jiřího Korandu.
Z obou jednání vyplynulo, že zákon na zrušení, nebo částečné zúžení zákonem stanovené
památkové zóny nepamatuje. Bylo doporučeno požádat o stanovisko Ministerstvo kultury
ČR. Věc se bude dále řešit a navazuje na předchozí diskusi ze zasedání z 11.2. (viz. str. 8)
14.03. odbor výstavby a dopravy při Úmo Plzeň 7 – Radčice oznámil na vývěsce zahájení
společného řízení z HP-Pelzer na výstavbu akustického tryskacího boxu. Toto zařízení by
firma používala k čištění lisovacích forem. Ke snížení hlučnosti firma vystaví ocelovou halu
s protihlukovým opláštěním. Městský úřad při projednání žádosti o výstavbu může
uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.
18.03. se sešla kulturní komise a připravila plán dalších akcí na duben, květen a červen.
Hlavní akcí v tomto období bude určitě výstava fotografií k 70 výročí tragického
bombardování Radčic.
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24.03. neděle s malováním kraslic – Velikonoce jsou za dveřmi.

pamětní dřevěná známka pro účastníky akce
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29.03. rachtáči v akci – tradice je zatím zachráněna.
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Duben
3.04. se uskutečnil 32.ročník akce „Běh okolo Zámečku“ – Velká cena společnosti G-Team.
Výsledky a fotografie najde zájemce na webových stránkách organizátorů – zamecek.wz.cz
8.04. ze zasedání zastupitelstva: po kontrole plnění usnesení z minulého zastupitelstva,
informoval starosta obce Zdeněk Jílek přítomné o jednání se zástupci Správy veřejného
statku města Plzně , které se uskuteční 10.dubna ve Stromkové ulici za Mateřskou školkou.
Tématem bude snížení vozovky v tomto prostoru. Následující den se uskuteční úklid
černých skládek v okolí Radčic, který provede firma AVE CZ odpadové hospodářství ,
finanční prostředky vynaložené na úklid těchto černých skládek budou našemu úřadu
refundovány z Magistrátu města Plzně, odboru životního prostředí.
15.04. se sešla kulturní komise. Ze zápisu z jejího jednání se dozvídáme, že výstava k 70
výročí bombardování Radčic bude uskutečněna za spolupráce s panem Ing. Jaroslavem
Kohoutem, který na výstavu poskytne fotografie, články z novin apod. Na uvedenou akci
byly získány dva sponzorské dary v celkové výši 40 000 Kč (f. HP-Pelzer s.r.o. 20 000 Kč
a f. Czech Precision Forge a.s. 20 000 Kč) Součástí výstavy bude i 300 ks brožury.
27.04. před Sylvánem, na odbočce do „Koňské jámy“, se objevila závora zamezující vjezdu
motorových vozidel do této části lesa. Je to reakce správce lesů na stále se množící krádeže
dřeva a také proti vzniku černých skládek.
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KVĚTEN
6.05. se uskutečnilo „Posezení pro seniory“. Účastníci obdrželi publikaci „Obezřetnost se
vyplácí“, ve které jsou uvedena nebezpečí, která na seniory (a nejen na ně) v dnešní době
číhají téměř na každém kroku.

plakát zvoucí na akci

publikace k uvedenému tématu

13.05. v 16,30 začala vernisáží za velkého zájmu občanů Radčic výstava k 70 výročí
bombového náletu na Radčice. Hlavním organizátorem byl Ing. Jaroslav Kohout ve
spolupráci s kulturní komisí MO Plzeň 7 – Radčice. Jako host se zúčastnil i primátor
Plzně Mgr.Martin Baxa. Své projevy přednesli starosta Radčic Zdeněk Jílek, Ing.Jaroslav
Kohout, zastupitel Antonín Šmíd a primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa. K akci byla
vydána i publikace z iniciativy Ing. Jaroslava Kohouta a kulturní komise.Tisk publikace
sponzorovaly firmy HP- Pelzer s.r.o. a CZECH PRECISION FORGE a.s. Návštěvníci
vernisáže obdrželi i pamětní dřevěné známky.
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Hlavní řečníci při zahájení vernisáže – zleva: Ing.Jaroslav Kohout, Antonín Šmíd,
Mgr. Martin Baxa a starosta Radčic Zdeněk Jílek.

Pohled do výstavní místnosti.
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Ing. Jaroslav Kohout seznamuje přítomné se snímky poškozených Radčic.

Výstavní panely z historickými fotografiemi ze sbírky Ing. Kohouta.
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Mezi návštěvníky se sešlo i několik pamětníků tragické události roku 1943.

Plakát zvoucí na akci.
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13.05. ze zasedání zastupitelstva: jedním z hlavních bodů bylo jednání ohledně budovy
bývalé hasičské zbrojnice. Zastupitelé a starosta se 8.dubna po zasedání sešli v tomto
objektu, aby zjistili stav střechy budovy. Museli konstatovat, že střecha je v havarijním
stavu a její oprava je nutná. Proto úřad poslal poptávku čtyřem náhodně vybraným
firmám a vyzval je k předložení cenové nabídky. Na základě vyhodnocení jednotlivých
nabídek byla pro realizaci opravy střechy vybrána firma Trend – Doležel. V diskusi o stavu
střechy inicioval pan Houdek další prohlídku krovu, jehož stav podle jeho mínění není
vzhledem k investici do nové krytiny výhledově uspokojivý. Proto se zastupitelstvo sejde
k další prohlídce objektu a nezávisle na výsledku požádá starosta o orientační nacenění
nového krovu. Původní termín opravy střechy – červen 2013 bude dle výsledku prohlídky
eventuálně odložen a tím by se další postup projednával na dalším zasedání zastupitelstva.
Dalším bodem byla otázka zlepšení energetické náročnosti budovy ÚMO , protože rostoucí
spotřeba nákladů na vytápění budovy úřadu je v delším horizontu neudržitelná. Starosta
z tohoto důvodu uvažuje provést výměnu oken a zateplení nové přístavby budovy. Prvním
krokem před realizací této akce navrhuje nechat zpracovat energetický audit a na základě
jeho výsledků přikročit k potřebným úpravám.
27.05. se sešla kulturní komise a vyhodnotila výstavu fotografií o bombardování Radčic
v roce 1943, která se uskutečnila od 13.5. 2013 do 19.5. 2013. V návštěvní knize výstavy se
nacházejí záznamy návštěvníků s velmi pozitivními ohlasy. Pan Antonín Šmíd navrhl
uvedenou výstavu zopakovat za 5 let. Ing.Jaroslav Kohout přišel s myšlenkou uspořádat
v dalším roce výstavu fotografií, které se týkají historie Radčic.
Projednala se organizace dětského dne, termín byl stanoven na 9.června 2013.

Červen
01.06. se Čtvrtečkové (skupina občanů Radčic – viz.Kronika 2012) pustili do výstavby další
studánky, kterou se rozhodli pojmenovat po plzeňském fotbalovém klubu Viktorie a tak na
následujícím snímku lze spatřit Viktorku teprve částečně vystavěnou. Po dokončení bude
slavnostně otevřena za přítomnosti zástupců fotbalového klubu Viktorie Plzeň.
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04.06. stačilo 48 hodin vytrvalého deště a vrátil se přízrak ničivých záplav z roku 2002.
Proč tolik pršelo? Nad střední Evropou sedí tlaková níže již tři dny. Vodu nasála nad
Atlantikem a Severním mořem. Podle mluvčího Českého hydrometeorologického ústavu
taková situace není běžná. A tak rozvodněná Mže v Radčicích ukázala svojí sílu.
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05.06. moc rozvodněné Mže podcenil starší cyklista, který se rozhodl projet částí rozlité
řeky u mostu v Radčicích. Strhl jej proud a muže nakonec zachraňovali pohotoví místní
občané, kteří přivolali hasiče. Podchlazeného cyklistu nakonec převezla záchranka do
nemocnice. Zachránci byli paní Pivoňková a pan Kraus z Radčic.

06.06. voda v Plzeňském kraji rychle vyklízí pozice, přichází čas úklidu a počítání škod.

Zlomený strom u cesty na most v Radčicích – ukázka moci vodního živlu.
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09.06. Dětský den na hřišti u Sokolovny – hlavním lákadlem tohoto podniku byla ukázka
volného létání dravců, která se setkala s velikým zájmem přihlížejících diváků.
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10.06. ze zasedání zastupitelstva: na základě úkolu z 13.května 2013, byla provedena
prohlídka krovu budovy bývalé hasičské zbrojnice a zároveň oslovena firma Hána, Vranov
u Stříbra, která jeho opravu nacenila na 110 tisíc korun bez DPH. Stavební práce, spojené
s opravou střechy a krovu ocenil pan Pechan – stavební firma na 80 tisíc korun včetně
DPH. Po diskusi se zastupitelstvo usneslo na následujícím postupu – okamžitě zahájit
přípravné práce týkající se opravy krovu a střechy budovy a také oslovit firmu PUBEC,
která se zabývá činností na trhu s realitami , aby zahájila potřebné kroky směřující
k pronájmu uvedené nemovitosti.

Červenec
21.07. se uskutečnilo slavnostní otevření studánky Viktorky, za přítomnosti vzácných
hostů – trenéra FC Viktorie Plzeň Pavla Vrby a obránce téhož klubu Davida Limberského.
Akce se zúčastnilo i několik desítek občanů Radčic. Po studánce Čumperce je to další
úspěšný počin skupiny občanů, kteří si říkají Čtvrtečkové. Na následující fotoreportáži je
zachycena pěkná atmosféra tohoto dne.
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Srpen
04.08. padaly teplotní rekordy – v Radčicích naměřeno 38 stupňů Celsia.
06.08. v uplynulých týdnech Čtvrtečkové opět nezaháleli a překvapili dalšími nápady.
Jedním z nich je i objekt umístěný ve Stromkách, který symbolizuje to, čím jsou Stromky
mezi občany nejvíc známé – je to hlavně sáňkování v zimě. A tak se v tomto prostoru
objevily sáně jako výtvarný prvek.
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27.08. informace pro občany z posledních dnů:
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Září
7.9. přes Radčice projel cyklistický závod „Plzeňská 50 České spořitelny“. Tento závod se
konal pod záštitou primátora města Plzně a byl připraven jako víkendový program pro
celou rodinu. Každý závodník obdržel slevovou kartu, díky které získal zajímavé slevy
v Plzni , třeba do ZOO, historického podzemí, pivovarského muzea a další. Trasa si
vyžádala uzavírku několika komunikací v Radčicích. Na následujících snímcích závodníci
při průjezdu Stromkovou ulicí.
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9.9. ze zasedání zastupitelstva: jedním z bodů projednávání bylo řešení komunikace
„Košutecká“ – zástupce firmy AW Přeštice sdělil zastupitelům, že na základě požadavku
městského obvodu byl částečně přepracován projekt a komunikace se může posunout o 1m
směrem od hřiště tělovýchovné jednoty. Dojde tím k částečnému vyrovnání komunikace a
zmenšení poloměru levotočivé zatáčky těsně nad hřištěm. Starosta požádal zástupce firmy,
zda by bylo možné vybudovat zpevněnou plochu určenou na parkování osobních vozidel
v případě konání větších akcí na hřišti Sokola. Bylo přislíbeno, že pokud to bude technicky
možné, nebrání se vybudovat maximum plochy určené pro stání automobilů.
V první polovině října bude (na návrh kulturní komise) vyhlášena akce „Úklid Radčického
potoka“. Občané budou prostřednictvím obecního rozhlasu vyzváni, aby se úklidu
zúčastnili. Starosta vyzval zastupitele, aby šli občanům Radčic příkladem a akce se
v hojném počtu zúčastnili.
21.9. V tomto roce slaví 50 výročí od svého založení jedna z nejaktivnějších organizací na
území Radčic, Český zahrádkářský svaz. Pro tuto příležitost uspořádala slavnostní schůzi
v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 7 – Radčice. Tomuto zasedání předcházela pietní
vzpomínka na zemřelé členy organizace na místním hřbitově.
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28.9. Čtvrtečkové dětem – tak by se dala nazvat další aktivita, která byla zakončena
odhalením postavičky vodníka Čtvrtečka, který se nachází v blízkosti Mateřské školky nad
levým břehem Radčického potoka. Toto místo tím získalo pohádkovou atmosféru.
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Říjen
3.10. v 11.45 hod. došlo ke krádeži balíčku čokolády v naší samoobsluze firmy COOP.
Protože zadržený pachatel začal prodavačkám vyhrožovat, přijela na místo zásahová
jednotka české policie.
5.10. v ulici Na Hůrkách znají všichni starousedlíci malebnou usedlost, postavenou ve
stylu chodského selského baroka. Toto kouzelné dřevěné obydlí postavil v roce 1934 pan
Ladislav Vávra (1915 – 1981), malíř, řezbář,sochař,hudebník, zkrátka všestranný lidový
umělec. Část usedlosti zůstává v majetku potomků, další část má nové majitele. Protože na
budovách se podepsal zub času (dřevomorka), noví majitelé se rozhodli staré stavení
zbourat a nahradit je novou výstavbou, která by měla zachovat ráz tohoto místa. Na
následujících snímcích lze vidět stav k tomuto datumu.

východní část usedlosti

západní část usedlosti – probíhající demolice postižené budovy dřevomorkou
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pohled od severu

zde vyroste nový dům v podobném stylu
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6.10.

Akce vyčistila koryto potoka od Stromků po Mateřskou školku.

13.10.
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16.10. proběhlo očkování psů proti vzteklině na návsi u kapličky. Tato služba je občany
v hojné míře využívána, šetří čas, který by museli na cestu k veterináři vynaložit.

19.10. jezdecká stáj Radčice, občanské sdružení, které provozuje jezdecký sport,
hipoterapii a chov koní, uspořádala Hubertovu jízdu. Sraz jezdců a koní byl na hřišti
Sokola Radčice. Počasí akci přálo a milovníci těchto ušlechtilých zvířat si přišli na své.
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22.10. proběhlo na úřadě obce vítání nových občánků. Zde seznam našich nových rodáků:
Mirka Sydorenková
Elen Davidková
Tereza a Vojtěch Bystřických
Zuzana Strejcová
Jakub Sobota
Kristýna Krejčí
Kateřina Kalinová
Julie Hodková
Sára Filistein
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25 – 26.10. předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Po
pádu vlády, byly vypsány nové volby. Takto hlasovali občané Radčic:

Na následujícím grafu jsou znázorněny celostátní výsledky.
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Listopad
6.11. Správou veřejného statku města Plzně byl vyčištěn „Bažák“. Byla přislíbena na příští
rok možnost napojení rybníčku na křimický potok. Skupina občanů Radčic zvaných
„Čtvrtečkové“ nabídla při této akci svojí pomoc. Cílem je, aby v zimních měsících mohl
„Bažák“ sloužit jako ledová plocha pro bruslaře. Na následujících snímcích je „Bažák“ po
vybrání bahna a vyčištění břehů.
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11.11. ze zasedání zastupitelstva: starosta informoval zastupitele, že byl osloven mons.
Františkem Radkovským,biskupem plzeňským, aby se náš městský obvod zapojil do
projektu, jež si klade za cíl vrátit čtyři zvony do katedrály sv.Bartoloměje na náměstí
Republiky v Plzni. Seznámil je s obsahem dopisu a navrhl, aby se i náš obvod do této akce
zapojil a přispěl určitou částkou na výrobu zvonů. Navrhuje částku 10 000 Kč a více.
Upozornil, že částka je závislá na velikosti nápisu, jenž bude poté umístěn na zvonu.
Zastupitelé vzhledem ke skutečnosti, že katedrála je dominantou města a my jsme jedním
z městských obvodů, souhlasí ve své většině s darem. Zastupitelé navrhují vybrat jeden
název z těchto tří variant: Radčice, Obec Radčice nebo Radčice u Plzně. K projednání
tohoto bodu programu se vrátí v prosincovém zasedání zastupitelstva.
Mezi další informace od starosty patřilo sdělení, že v příštích dvou týdnech bude firmou
Milan Bouzek provedeno vysazení stromů v ulicích Ke Kyjovu a Jarní. V Stromkové ulici
budou 18.listopadu zahájeny práce na vybudování parkovacích míst.

název obce Radčice se v budoucnu může objevit na některém zvonu pro sv. Bartoloměje
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18.11. začala výstavba nových parkovacích míst ve Stromkové ulici.
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28.11. celá strana 4. Plzeňského deníku byla věnována našemu obvodu.
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Prosinec
1.12. tradiční akce na závěr roku – zpívání a setkání občanů u kapličky.
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2.12. ze zasedání zastupitelstva: starosta seznámil zastupitele s dalšími informacemi, které
se týkají schválení daru na zvon pro katedrálu sv. Bartoloměje v Plzni na náměstí
Republiky. Přiklání se k názvu „ Radčice u Plzně“ , který bude odlit spolu se zvonem.
Zastupitelé neměli žádné připomínky a souhlasili s navrhovaným darem ve výši 10 000Kč.
Toto usnesení schválili hlasováním.
Dále informoval přítomné, že koncem prosince bude dokončeno vybudování parkovacího
stání v ulici Stromkové – práce byly přerušeny z důvodu opoždění dodávky chodníkové
dlažby. Zastupitelé byli seznámeni s termíny zasedání v roce 2014. Také byl schválen
rozpočet na rok 2014 a výhledy na roky 2015 – 2017. (viz. přiložené tabulky)
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16.12. získal úřad certifikát za dar ve výši 10 000 Kč na zvon sv. Bartoloměje.
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17.12. na závěr roku uspořádala Kulturní komise MO Plzeň 7 – Radčice posezení pro
seniory.

23.12. teplotní rekord , v Plzni – Bolevci bylo naměřeno 10 stupňů Celsia, v Radčicích na
některých zahradách rozkvetly petrklíče a fialky. Den před Štědrým dnem je to opravdu
velmi zvláštní. Na následující straně fotografie jako důkaz.
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31.12. na závěr jména spoluobčanů, kteří v tomto roce zemřeli:

Konec roku 2013
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