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Leden
13.01. den otevřených dveří – Základní škola Radčice se prezentuje veřejnosti.

13.01. ze zasedání zastupitelstva: po schválení programu a určení ověřovatelů a
zapisovatele, seznámil starosta přítomné s několika informacemi – koncem prosince
předcházejícího roku došlo k vyčištění spodní části Radčického potoka firmou Lesy ČR,
byla dokončena výstavba parkovacích stání v ulici Stromkové. V nejbliţší době bude
zrušena sluţebna městské policie v Plzni – Křimicích, odkud byly hlídky stráţníků vysílány
i do Radčic a Malesic. Starosta Malesic ing. Cudlman nabízí ke zřízení sluţebny městské
policie prostory v budově úřadu v Malesicích, s tím, ţe by společně byly obsluhovány
městské obvody Malesice a Radčice. Zatím nedošlo k rozhodnutí, o dalším vývoji budou
zastupitelé včas informováni.
Pan Antonín Šmíd seznámil zastupitele s tím, ţe je nefunkční lávka přes potok nedaleko
Čumperky v Radčickém lese. Čtvrtečkové tuto lávku opraví, poţaduje však, aby byli
majitelé koní seznámeni s tímto problémem, protoţe je přesvědčen, ţe velkou měrou
přispěli k jejímu poškození.
Dále informoval zastupitele, ţe studánky, které budovali v loňském roce Čtvrtečkové, jsou
jiţ zaneseny v turistické mapě okolí Plzně.
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Studánky v Radčickém lese na turistické mapě Plzeň a okolí :

15.01. zápis dětí na školní rok 2014/2015 do první třídy i do přípravného ročníku .
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Únor
3.02. se sešla kulturní komise, aby projednala předběţné návrhy akcí na I.pololetí roku .
Plánuje se zájezd na divadelní představení do Prahy koncem března nebo začátkem dubna.
Předběţně bylo vybráno divadlo Na Fidlovačce.
Další akcí bude malování kraslic v dubnu, padl návrh, najít někoho, kdo by předvedl ještě
jinou techniku, neţ které byly předváděny doposud (např.zdobení kraslic pomocí slámy).
Na začátek června se plánuje jiţ tradiční Dětský den, oslovit sponzory a naplánovat
zaměření dětského dne, je dalším úkolem pro členy komise do příštího setkání.
10.02. ze zasedání zastupitelstva: pokračují jednání týkající se zrušení sluţebny městské
policie v budově ÚMO Plzeň 5 – Křimice. Sluţebna by měla ukončit svojí činnost 30.6.
letošního roku. Věc se dále řeší.
Obvod byl osloven starostou Křimic ve věci znovuotevření otázky výměny katastrálního
území Radčice – Křimice. Jednání započala v roce 2001 a pokračovala v roce 2008, avšak
od výměny bylo ustoupeno z důvodu nedokončené pozemkové úpravy Radčice – Křimice.
V současné době nic nebrání tomu, aby území byla vyměněna. V případě, ţe se bude jednat
o jinou rozlohu, neţ jaká byla v návrhu z roku 2001 a na níţ bylo vyhotoveno usnesení
zastupitestva Radčic, bude potřeba záleţitost projednat v zastupitelstvech obou obvodů
znovu.
Starosta jednal se zástupci Správy veřejného statku města Plzně a bylo dohodnuto, ţe do
konce letošního roku by měla být dokončena úprava Stromkové ulice v místech u mateřské
školky. Dále bylo vydáno stavební povolení na vybudování parkovacích stání v ulici
V Radčicích, v prostoru „u transformátoru“, při výjezdu z Radčic směrem na Plzeň.
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V diskusi zastupitelů se hovořilo o nabídce pana Jaroslava Šindeláře ze Soukromé střední
uměleckoprůmyslové školy Zámeček na zhotovení bysty herce Františka Kováříka, který
v naší obci pobýval. Byla by moţnost si vybrat zpracování ( bronz, kámen – cca 50 – 60
tisíc korun) nebo umělý kámen za cca 10 tisíc korun. Otázkou zůstává umístění ( veřejné
prostranství nebo prostor na úřadě ) a vůle zastupitelstva i občanů, zda má být tato forma
památníku v Radčicích vůbec instalována.
Starosta vyzval zastupitele, aby si celou záleţitost promysleli do příštího zasedání, kdy se
učiní závěrečné rozhodnutí.
František Kovářík (1.10.1886 – 1.10.1984) byl český herec, který se narodil v Plzni.
V letech 1903 – 1908 působil jako ochotník v Ludvíkově divadelní společnosti mezi krajany
v USA, po návratu do Čech hrál do roku 1912 v několika venkovských divadelních
společnostech, v letech 1913 – 1915 byl členem Švandova divadla, 1915 – jaro 1917
Městského divadla v Plzni. V té době přišel do Radčic, aby tu získal zpět ztracené zdraví.
Byl totiţ v divadelní hře Ţlutý háv zraněn samurajským mečem tak váţně, ţe málem přišel
o ruku. Ubytoval se v domě čp.46 ve světničce, kterou mu pronajali majitelé domu Martin
a Marie Hoblíkovi. Proţil v Radčicích osmnáct měsíců, v klidu a přátelském poměru
k občanům. Na podzim 1918 se vrátil do plzeňského divadla. Poté v letech 1920 – 1959 hrál
v souboru Divadla na Vinohradech. Je znám téţ z mnoha filmových rolí.

z filmu Na samotě u lesa

Marečku, podejte mi pero

V Radčicích 46/4 – dům, kde F. Kovářík byl ubytován
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22.02. našli občané ve svých poštovních schránkách pozvánku na jiţ tradiční Masopust.

Březen
8.03. od 14.00.hod. začal slavnostním zahájením oblíbený Masopust. Na následujících
snímcích je vidět veselá atmosféra, která akci po celé odpoledne provázela.
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10.03. ze zasedání zastupitelstva: byl projednán návrh Zásad pro poskytování dotací
z rozpočtu MO Plzeň – Radčice pro rok 2014. Starosta Zdeněk Jílek poţádal přítomné
zastupitele o jejich náměty i dotazy k tomuto tématu. V této souvislosti zároveň navrhl,
aby dotační rozpočtová poloţka byla pro letošní rok navýšena na částku 90 tisíc korun,
z důvodu, ţe v orgánech města Plzně převládá teorie, ţe dotace by měly být místním
spolkům poskytovány z územních rozpočtů, nikoli z rozpočtu města.
Pan Sedláček navrhl, ţe pokud bude v rozpočtu dostatek finančních prostředků, rozdělit
na dotacích 100 tisíc korun.
Zastupitelé se vrátili k projednání bodu programu z předchozího zasedání z 10.2.2014
( umístění bysty Františka Kováříka – viz. strana 4). Protoţe zastupitelé neměli shodný
názor ani na zakoupení, ani na umístění bysty, starosta ukončil diskusi a dal hlasovat
o návrhu nabídku SSUPŠ neakceptovat a bystu Františka Kováříka na území obvodu ani
v prostoru budovy úřadu neumístit. Tento návrh byl nadpoloviční většinou schválen.
Starosta informoval přítomné o schůzce s představiteli Správy veřejného statku města
Plzně, důvodem byly poţadavky na opravy , které spadají do kompetencí SVS. Mezi
některé patří například oprava přístřešku autobusové zastávky na návsi, fasády kapličky,
instalace svodidel u mostu přes Mţi a jiné.
Dále starosta seznámil zastupitele s pozvánkou od Nadace sportující mládeţe na Vyhlášení
nejlepších sportovců města za rok 2013, které se koná 17.března 2014. Za náš obvod budou
oceněni dva sportovci a to Jiří a Mirka Kubovi.Protoţe starostové obvodů oceněným
sportovcům osobně blahopřejí a předávají ceny, navrhuje starosta cenu pro kaţdého
jednotlivce v hodnotě 1500 Kč. Zastupitelé s výší ceny jednomyslně souhlasili.
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Duben
2.04. Běh okolo Zámečku – Výsledková listina na www.zamecek.wz.cz/hlavni.htm
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6.04. Malování kraslic na obecním úřadu v Radčicích.
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14.04. ze zasedání zastupitelstva: hlavním bodem této schůze bylo schválení dílčího
závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2013 – hospodaření městského obvodu Plzeň 7 –
Radčice skončilo přebytkem v celkové výši 1 947 466,54 korun. Částka byla převedena do
Fondu rezerv a rozvoje. Výsledek hospodaření byl zveřejněn na úřední desce v termínu
26.3. – 14.4. 2014.
Starosta informoval o pokračování výběrového řízení na úpravu bývalé hasičské zbrojnice.
Bylo osloveno devět firem. Základním kritériem hodnocení je nejniţší nabídková cena.
Otvírání obálek bylo stanoveno na 30.4. 2014 v 10:30 hodin v zasedací místnosti ÚMO.
17.04. začalo Velikonoční rachtání – po minulých letech, kdy se zdálo, ţe tradice pomalu
zahyne na nedostatku dětí a zájmu, je tento rok o poznání lepší, rachtáčů je opět vidět na
ulicích více.
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17.04. v obřadní síni plzeňské radnice byli vyhlášeni nejlepší sportovci za rok 2013
v kategoriích ţactva a dorostu. Při akci, kterou připravila Nadace sportující mládeţe pod
záštitou primátora Plzně Martina Baxy, bylo oceněno celkem osmnáct jednotlivců a osm
druţstev. A mezi těmito mladými lidmi byli i dva z Radčic. V kategorii dorostu vzpěrač
Jiří Kuba a v kategorii staršího ţactva vzpěračka Mirka Kubová. Ocenění sportovním
nadějím předávali zástupci města, nadace i známí sportovci. Také starostové plzeňských
obvodů, za MO Plzeň 7 – Radčice pan Zdeněk Jílek.

Mirka Kubová

Jiří Kuba
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Květen
12.05. ze zasedání zastupitelstva: starosta informoval přítomné o ukončení výběrového
řízení na úpravu bývalé hasičské zbrojnice. Výběrové řízení vyhrála firma RYTA s.r.o.
z Rokycan, která nabídla nejniţší cenu. Tato cena činí 886 233,00 Kč bez DPH. Jako druhá
se umístila firma KRUML POZEMNÍ STAVBY s.r.o. Plzeň s nabídkou 888 896,04 Kč bez
DPH. Celkem se do výběrového řízení přihlásilo 28 uchazečů, osloveno jich bylo 9
a nabídku podalo 6 firem.
Jako jeden z dalších bodů mělo být projednávání vyhlášky o odpadech. Protoţe měl být
přítomen i ředitel Plzeňských komunálních sluţeb, který se zdrţel na MO Plzeň 6 – Litice,
bylo rozhodnuto zasedání ukončit s tím, ţe po dohodě s ing. Balounem, ředitelem výše
zmíněných komunálních sluţeb bude svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva k dané
problematice.
18.05. vrcholí předvolební kampaň před volbami do Evropského parlamentu, které se
konají ve dnech 23. a 24. května 2014. Na území České republiky se jich má zúčastnit
rekordních 38 politických stran a uskupení !!!
21.05. z mimořádného zasedání zastupitelstva: bylo svoláno za účelem seznámit zastupitele
i přítomné občany z vyhláškou statutárního města Plzně, kterou se stanoví systém
shromaţdování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího
na území statutárního města Plzně včetně jejich biologicky rozloţitelné sloţky a včetně
systému nakládání se stavebním odpadem a také s vyhláškou o poplatku za odpad. Osobou
nejpovolanější , která měla zároveň odpovědět na dotazy byl ředitel Plzeňských komunál –
ních sluţeb ing. Baloun. Po jeho odchodu pokračovala diskuse nad uvedeným tématem.
Zastupitelé shrnuli všechna pro a proti a starosta je vyzval k hlasování o přijetí návrhu
připravovaných vyhlášek. Protoţe se pro návrh vyhlášky nevyslovila nadpoloviční většina
členů zastupitelstva, usnesení nebylo přijato.
23.05. – 24.05. volby do Evropského parlamentu – v Radčicích se volilo takto:
voličů v seznamu 804, vydaných a odevzdaných obálek 186, platných hlasů 183, volební
účast v % 23,13. Tyto strany a hnutí v Radčicích dostaly hlasy:
Platných hlasů
8
4
58
16
22
27
1
4
3
2
16
2
2
1
11
1
2
3

Strana
KDU – ČSL
Strana zdravého rozumu
TOP 09 a Starostové
KSČM
ČSSD
ANO
Česká strana regionů
ODS
Úsvit T.Okamury
Strana zelených
Strana svobodných občanů
Pravý blok
Koalice DSSS a SPE
Hnutí sociálně slabých
Česká pirátská strana
Aktiv nezávislých občanů
Občanská konzervativní strana
Věci veřejné
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A takto dopadly volby celorepublikově:

25.05. střídání teplého a studeného počasí v těchto dnech zavinilo rojení včel, několik rojů
se objevilo i v Radčicích, hlavně v zahradách ve Stromkové a Prašné ulici. Místní včelaři se
o tyto roje postarali profesionálně dle veterinárních předpisů.

včelí roj na zahradě ve Stromkové ulici 21

17

přenosný úl pro odchycení včel z roje

26.05. se o rojení včel zmiňuje i celostátní tisk.
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31.05. kolem 12:40 hodin zasáhlo západní Čechy nejsilnější zemětřesení za posledních
29 let. Epicentrum bylo na Chebsku, ale záchvěvy cítili lidé v západních a středních
Čechách a v Praze. Síla otřesu byla 4,6 magnituda. Na Chebsku hasiči zaznamenali
popraskané zdi a několik spadlých komínů, jinde otřesy vylekaly lidi a zvířata. V Radčicích
někteří hovořili o cinkání sklenic a otvírání magnety zajištěných dvířek kuchyňských linek.

záznam seismografu v Novém kostele na Chebsku

prasklina na domu v Touţimi
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Červen
7.06.

20

21

22

Dětský den se těšil příznivému počasí, diváci mohli zhlédnout například vystoupení
s ukázkami dovednosti psů, vyzkoušet si hod míčkem do plechovek, povozit se na voze
taţeném koňmi aţ po malování na obličej a spoustu jiných dovedností.
9.06. ze zasedání zastupitelstva: starosta informoval přítomné zastupitele, ţe k 30.6. 2014
bude definitivně ukončena činnost sluţebny městské policie na úřadě městského obvodu
v Plzni – Křimicích. Výsledkem jednání, která byla v souvislosti s ukončením sluţebny
vedena jiţ od konce loňského roku je, ţe městské obvody Radčice a Malesice budou mít
jednoho stráţného, který bude slouţit denní sluţbu a bude projíţdět mezi oběma obvody.
Odpolední a noční sluţby budou pokryty stráţníky MP ze Skvrňan.Bylo dohodnuto, ţe jak
náš úřad, tak i na ÚMO 9 Malesice se vyčlení pro stráţného a stráţníky MP jedna místnost,
kde budou mít zázemí.
Správa veřejného statku města Plzně obdrţela ţádost Mudr.Ariase, zastupitele města za
TOP 09 a radčického občana k instalaci zpomalovacích prahů v ulici Jilmové v úseku
dětského hřiště. Starosta zahájil diskusi nad uvedeným tématem. Všichni zastupitelé se
shodně vyslovili pro instalaci prahů a dali to na vědomí zvednutím ruky pří hlasování.
9.06. v Plzni – Bolevci byl zaznamenán teplotní rekord vztahující se k tomuto datumu –
bylo naměřeno 35 stupňů Celsia.

meteostanice v Plzni – Bolevci na vrchu Mikulka
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17.06. dlouho trvající sucho mělo za následek vysychání koryta Radčického potoka. Na
následujících snímcích je vidět alarmující stav k tomuto datumu.
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Červenec
2.07. začalo rozebírání střechy a krovu na bývalé hasičárně, rekonstrukce budovy je na
samém počátku.
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4.07. i takové mladé spoluobčany máme v Radčicích ….

text i foto z týdeníku 5 plus 2
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5.07. se uskutečnila na hřišti Sokola Radčice vzpomínková akce k výročí upálení Mistra
Jana Husa. Je dobře, ţe se dětem a mladým lidem připomíná tato událost pro její
nadčasovost a morální apel.

Jan Hus na hranici 6.7.1415. Obraz od Kamila Vladislava Mutticha.

21.07. tento papírový model Kaple Panny Marie Matky Boţí Milosti v Kyjově je dílem
pana Jana Bárty z Křimic. Je proveden v měřítku 1:100 a lze jej najít na internetu
k vytištění a sestavení.
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Srpen
13.08. registrace stran a hnutí pro volby do Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice, které
mají proběhnout ve dnech 10 – 11 října 2014.
Strana svobodných občanů – politická strana ( 2 kandidáti )
Za rozvoj Radčic – sdruţení nezávislých kandidátů a hnutí Starostové a nezávislí ( 9
kandidátů )
Občané patrioti – politické hnutí ( 9 kandidátů )
TOP 09 - politická strana ( 8 kandidátů )

14.08. se ve schránkách na dopisy našel tento tiskopis:

na následující straně plný text petice:
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29.08. další článek o mladém Zdeňku Haschovi z Radčic.

Září

1.09. kolem 13. hodiny mladý řidič vjel ve vysoké rychlosti do zatáčky u „ Baţáku“, dostal
smyk a vozidlo skončilo na střeše. Naštěstí se tato nehoda obešla bez zranění. Na
následující straně snímky z této události.
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8.09. ze zasedání zastupitelstva: finanční výbor podal zprávu o provedené kontrole
hospodaření. Předsedkyně konstatovala, ţe provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení
zákonů ani jiných právních předpisů. Nebyla uloţena ţádná nápravná opatření ani
doporučení.
Informace starosty: pokračují práce spojené s opravou ulice Stromkové v úseku mateřské
školky. V současné době probíhá podepisování smluv na dodávku prací a do konce roku
bude akce ukončena. Pokračují projektové práce spojené s opravou Rolní ulice. Zimní
údrţbu komunikací budou i v letošním roce provozovat stejní dodavatelé jako v roce
minulém, tzn. Pan Hasch Zdeněk a pan Mráz Martin. Správa veřejného statku města Plzně
představila nový generel cyklistických tras. Mimo jiné jsou nově navrţeny cyklotrasy
spojující Radčice, Křimice a Malesice.

8.09. další nehoda poblíţ Radčic, bohuţel tentokrát se smrtelnými následky.

9.09. byl zprovozněn první úsek západního okruhu, který spojil Borská pole s městskou
částí Křimice. Do roku 2020 by měl být dokončen zbytek, to znamená od Křimic po Severní
Předměstí. Část trasy východně kolem Radčic bude estakáda přes nivu řeky Mţe.
Následující den je o otevření části západního okruhu článek v novinách.
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10.09.

12.09. v 11:10 hodin ohlásil na ÚMO 7 v Plzni – Radčicích pan Rada, trvale obývající chatu
č.e.23 pád několika balvanů za jeho stavbou. K pádu došlo v 9:45 hodin. Část pískovcové
skály o objemu zhruba 1 m3. Starosta o tom okamţitě informoval kompetentní osoby na
Správě veřejného statku města Plzně, pozemek je ve vlastnictví města. Vzhledem k tomu,
ţe v těsné blízkosti chaty je další nestabilní část o objemu cca 1,5 – 2 m3, je třeba
neprodleně najít řešení k odstranění nebezpečí pádu a následném poškození stavby.
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20.09. se konala v plzeňském regionu akce pro cyklisty pod názvem „Plzeňská 50“.
Trasa závodu procházela přes Radčice, bylo zapotřebí omezit dopravu.
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Říjen
1.10. vrcholí předvolební kampaň pro volby do obecního zastupitelstva. Do boje o hlasy
občanů se chystají tyto strany a uskupení – na následujícím prostoru kroniky jsou jejich
předvolební letáky:
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za „Občané – Patrioti“ kandidují tyto osoby: Josef Hodek, Pavel Goesl, Václav Vít, Ondřej
Wolf, Zbyněk Wočadlo, Karel Baxa, Václav Skala, Jiří Kuba a Jaroslav Kohout.
10. – 11.10. volby do obecních zastupitelstev.
12.10. starosta Zdeněk Jílek svůj post obhájil. Jeho sdruţení nestraníků Za rozvoj Radčic,
které vedl, získalo pět z devíti míst. Takto bude vypadat sloţení zastupitelstva v příštích
čtyřech letech:
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16.10.
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Listopad
1.11. se sešli „Čtvrtečkové“ dopoledne na brigádě u „Baţáku“. Jejich cílem bylo vysekat co
nejvíc rákosu, aby v zimě po zamrznutí byla plocha pro bruslení co největší. Také vykopali
strouhu pro lepší přítok vody. Na akci se podílel i starosta Zdeněk Jílek. Následuje krátká
fotoreportáţ.
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1.11. Jezdecká stáj Radčice pod vedením Miroslava Štycha uspořádala tento den populární
„Hubertovu jízdu“, kterou se slaví konec sezóny a která napodobuje hon na lišku, tou bývá
většinou nejlepší jezdec. Jezdci překonávají různé překáţky a stíhají lišku v krajině.
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6.11. „Čtvrtečkové“ na konci Radčického lesa, v místech, která někteří nazývají „V srnčí
jámě“ , umístili informační cedulku s textem vztahujícím se k tomuto místu a také svatý
obrázek. Celé toto tajemné místo dostalo název „U kamenného muţe“.
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6.11. se občané dozvěděli, ţe staronovým starostou bude opět Zdeněk Jílek.

10.11. se sešla kulturní komise – pod jejím vedením se připravují akce na prosinec,
například zpívání koled u stromečku, posezení pro seniory, předání Betlémského světla
a další. Nábor nových členů do komise byl předmětem diskuse, také spolupráce s ostatními
organizacemi v obci, které se kulturou zabývají.
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19.11. den otevřených dveří ve škole v Radčicích.
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23.11. akce pro občany – zájezd do divadla v Praze.
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Prosinec
1.12. ze zasedání zastupitelstva: hlavním bodem v úvodu zasedání byla volba místostarosty.
Zastupitelé byli vyzváni k podání návrhů. Ing. Jaroslav Kohout navrhl do této funkce
Ing. Františka Houdka, pan Antonín Šmíd ing. Zdeňka Švarce. Jelikoţ první z
navrhovaných nebyl na této schůzi přítomen (byl řádně omluven), navrhl předsedající
starosta odloţit volbu místostarosty na příští zasedání zastupitelstva, které se uskuteční
v lednu příštího roku.
Starosta informoval o rekonstrukci ulice Stromkové, která má být dokončena nejpozději
v příštím týdnu, vlastní přepojení plynu proběhne v příštím roce. Nepodařilo se opravit
kapličku, odbor památkové péče MMP nedodal Správě veřejného statku města Plzně,
která měla opravu realizovat, včas potřebné podklady. Oprava bude provedena v prvním
pololetí příštího roku.
8.12.
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16.12.
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18.12.
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23.12.
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31.12. občané a sousedé, kteří nás v tomto roce opustili:

KONEC ROKU 2014
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