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Leden

4.1.  ze zasedání zastupitelstva: starosta Zdeněk Jílek seznámil přítomné o převzetí stavby 
známé pod názvem „ Úprava cesty v lese Kyjově “  Správou veřejného statku města Plzně. 
Dílo není dosud zkolaudováno a dodatečně bude řešen objezd závor pro cyklisty, vozíčkáře 
a maminky s kočárky. Také některé vpusti budou doplněny zábradlím.
Na základě množících se žádostí občanů našeho obvodu přistoupí úřad k instalaci košů na 
psí exkrementy. Uvažuje se o instalaci asi 8 kusů, které by měly být osazeny v průběhu 
měsíce března 2017.
Byly objednány dvě matrace na ochranu dřevěné bariéry u potoka v ulici Stromkové, kde 
děti sáňkují.
Hlasovalo se o schválení smlouvy o dílo autorů Jana Drnka a Oto Brachtela , kteří vydání
„ Knihy o Radčicích “ našemu úřadu nabízejí. Bylo schváleno.

13.1.  extrémní počasí, vítr trhal satelity ze střech, v nárazech bylo až 110 km/hod.

15.1.  matrace ve Stromkách nainstalovány, děti mohou bezpečněji sáňkovat.
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15.1. dodatek k článku na předchozí straně – po přečtení bude mnoho občanů Radčic 
překvapeno, jak málo je Vladimír V. Modrý dostatečně znám v povědomí, jako rodák naší 
obce.  Narodil se v č.p. 35, tento dům již nestojí, nacházel se v místech dnešní Stromkové 
ulice č. 21 a první dětské vnímání malby přijímal od lidového malíře Josefa Jílka, který 
bydlel ve stejném domě a často malého chlapce hlídal.

Vladimír V. Modrý po návratu z nemocnice, kde se léčil ze závažných zranění,
která utrpěl v boji s německými okupanty.

 

             
         
                                           ukázka z tvorby: Plavení koní 
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Únor

6.2. a je zde pozvánka na populární Masopust.

18.2. masopustní průvod a taškařice začíná ………..
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20.2.  vychází v Plzeňském deníku článek o Masopustu v Radčicích.
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22.2.  vzhledem k oteplení a dešti začaly stoupat hladiny řek.

Březen

4.3.  
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10.3.  vychází v TV mini magazínu rozhovor s hercem a rodákem z Radčic Václavem 
Neužilem, jehož dědeček byl také vynikající herec v divadle J.K.Tyla v Plzni.
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13.3.  ze zasedání zastupitelstva : starosta informoval o vybudování zpevněného povrchu 
slepé uličky, která je součástí ulice V Radčicích, v místě zvaném „ U kanálu “ ve východní 
části obce u řeky  Mže. Stavba začne koncem března, ukončení max. 30.4. 2017.
Koncem května by měla začít úprava předmostí dřevěného mostu přes Mži, práce by měly
trvat asi měsíc. Objízdná trasa povede pře Křimice.
Ulice K Zámečku dostane nový asfaltový povrch ( nyní je pouze recyklát + zástřik ).
Také polní cesta na Jíkalku dostane asfaltový povrch, cesta směrem na nové hřiště TJ 
Slovan Spoje ve Skvrňanech - bude provedena oprava výtluků.
Plánuje se chodník ke Klečkolandu – podél potoka, od silnice před bývalou hasičárnu. Je 
již připraveno územní rozhodnutí, stavební ještě není.

Duben

1.4.  měsíc začal teplotním rekordem pro tento datum.
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5.4.  Běh okolo Zámečku – 36.ročník.

9.4.  se uskutečnil šestý ročník úklidu kolem Radčic. Je to vlastně procházka, při které se 
uklízí odpad a černé skládky. Akce se zúčastnilo 37 dobrovolníků a sesbíráno bylo 550 kg 
odpadů. Na snímku část uklízejících ke konci akce.
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13.4.             

                 

13.4.  velikonoční rachtání začalo, chlapců není příliš mnoho, ale tradice se zatím drží.
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16.4.  pokračuje výstavba lávky pro cyklisty i pěší přes řeku Mži, která se napojí na cesty 
na lukách mezi předními Skvrňany a Radčicemi. Na snímcích stav k dnešnímu datumu.
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17.4.  dokončuje se zpevňování povrchu ve slepé uličce, která je součástí ulice V Radčicích, 
ve východní části obce u řeky Mže, v místě zvaném „ U kanálu “, nebo také mezi 
starousedlíky „ U transformátoru “.
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Květen

21.5.  pořízeny dvě fotografie nájezdu na most v Radčicích přes řeku Mži, neboť již 
následující den začnou zaměstnanci firmy Swietelsky realizovat stavbu pod názvem
„Most PM – 032 Radčice – doplnění zábradlí “. Tato akce má za úkol zvýšení bezpečnosti 
při nájezdu na most z jižního směru, kde je ostrá zatáčka. Snímky budou sloužit 
k porovnání změn po ukončení stavby.
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22.5. za zasedání zastupitelstva: jedním z mnoha bodů schůze bylo posouzení žádostí o 
dotace, rozdělení finančních prostředků. Obvod obdržel celkem 18 žádostí, od neziskových 
subjektů – spolků, fyzické osoby podnikající a jedné fyzické osoby na akce kulturního či 
sportovního charakteru. 
Starosta Radčic informoval o setkání  se starosty Křimic a Malesic za účasti náměstka 
města Plzně ing. Náhlíka, předmětem jednání bylo společné zaplacení projektu 
mezinárodní cyklotrasy GREENWAYS, která je situovaná na katastrálním území těchto 
obvodů a poté požádat o realizaci město Plzeň.
Stání kamiónů na silnici u průmyslové zóny v západní části obce, je trnem v oku některých 
občanů Radčic, státní i městská policie byla požádána, aby řidiče pokutovala.

29.5. pokračují práce na nájezdu na most v Radčicích.

16



Červen

3.6.  se uskutečnila na hřišti Sokola Radčice akce pod názvem Radčické agilitění. Agility 
jsou vlastně psí závody, při kterých pes podle pokynů psovoda překonává sérii překážek.
Počasí účastníkům přálo a nebyla nouze o diváky. 
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9.6. otevřen most přes řeku Mži v Radčicích. Nájezd je zabezpečen betonovými bloky a 
zábradlím proti pádu automobilu do řeky. Porovnej se snímky na straně 15.
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11.6. přeletěl nad naší obcí horkovzdušný balon, věc, která se často nestává.

12.6.  ze zasedání zastupitelstva : starosta informoval o přípravách k fyzickému zahájení 
prací úpravy Rolní ulice. V nejbližších dnech započne oprava ulice K Zámečku. Bude 
natažen nový asfaltový povrch. Byla zahájena rekonstrukce výtahu v budově ÚMO 7, 
ukončení prací se předpokládá koncem července 2017.

24.6.  odpadkové koše na psí exkrementy jsou již rozmístěny na několika místech v obci.
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Červenec

5.7.  v předvečer výročí upálení Mistra Jana Husa, se na hřišti Sokola Radčice uskutečnilo 
vzpomínkové setkání , účastníci byli převážně rodiče s dětmi. Na akci vystoupila i skupina 
historického šermu. Na závěr akce vzplanula symbolická vatra.

22



23



7.7.  na tento den vychází výročí otevření pošty v Radčicích, které se uskutečnilo 7.7.1997.
Takže „naší poště“ je již krásných 20 let. Tehdejší kronikář, pan Vladimír Jeníček, tuto 
událost zpracoval velmi obratně:
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13.7.  málo vody a horké jaro –  Plzeňský deník  a článek o složité situaci ovocnářů v kraji.

13.7. ceny másla stoupají – hospodyňky zoufají ….
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14.7.  následující fotografie ukazuje poškození jímací tyče na vrcholu anténního stožáru na 
střeše ÚMO 7  po zásahu bleskem, ke kterému došlo při bouřce koncem června. Uvnitř 
budovy došlo k poškození komunikační infrastruktury ( poškozené telefony, PC, obecní 
rozhlas, sirény PO a další ).
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17.7.  něco pro motoristy ….
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26.7. článek v Plzeňském deníku informuje o novém školním spoji.

31.7.  ve Stromkové ulici došlo k vykradení garáže, asi kolem druhé hodiny ranní .
 Majiteli, který je sportovní rybář, se ztratilo několik kvalitních rybářských prutů. 

            
Srpen

1.8. tento den padaly teplotní rekordy -  35 stupňů v Plzni a 37,3 v Domažlicích. 
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3.8.  na webu iDNES. Cz , vychází článek o nové lávce přes Mži.

8.8. v 8,15 hod. byl ve výrobním závodě firmy HP- Pelzer zaznamenán únik toxických 
látek, zaměstnanci byli evakuováni, zasahují složky integrovaného záchranného  systému.
Obyvatelé západní části Radčic byli vyzváni, aby nevětrali.

13.8.  díky nedostatku vláhy se začíná projevovat sucho v půdě – následující mapka je toho 
důkazem.
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23.8. opět otevřena silnice z Radčic na Plzeň, kde v úseku od naší obce po křižovatku 
k ZOO došlo k rekonstrukci vozovky.

25.8.  in – lineové odpoledne v radčickém trojúhelníku – akce organizovaná ÚMO 7 pro 
milovníky kolečkových bruslí v prostoru od odbočky cyklotrasy na Plzeň až po „Bažák“.
Na startu čekalo na účastníky i malé občerstvení.
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září
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2.9.

                                  Statistika tohoto stále populárnějšího závodu : 

                              

11.9. ze zasedání zastupitelstva: 12.září se předává staveniště – ulice Rolní. Začne se 
s pracemi ve směru od Kyjova k ulici V Radčicích. Nejdříve se budou dělat vjezdy na 
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pozemky, které budou opatřeny odvodňovacími žlaby. Uzavírka komunikace je 
naplánována do 20. prosince 2017.
Využije se nabídka města Plzně na financování akce, která by zlepšila využití volného času 
občanů obvodu. Jedná se o tzv. „ Odpočinkové místo u řeky Mže“. Realizace se uskuteční
v roce 2018.  

16.9.

Říjen

8.10. poklidná neděle byla přerušena houkáním policejních aut, které pronásledovaly 
řidiče , který odmítl zastavit dopravní kontrole. Z ulice V Radčicích odbočil prudce do 
ulice Prašné, kde nezvládl řízení a v polovině kopce narazil do sloupu veřejného osvětlení.
Tam byl zadržen policejní hlídkou a vyšetřován.  
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9.10. ze zasedání zastupitelstva: starosta informoval přítomné o pokračování rekonstrukce
ulice Rolní – je zhotovena část chodníků a napojení na kanalizaci. Křižovatka u Haschů
je osazena dopravními značkami , takže ulice Družstevníků je hlavní komunikace.
Odpočinkové místo u řeky Mže bude financováno z rozpočtu města Plzně, akce by měla 
stát okolo 2 milionů korun.
Bude prováděna další úprava komunikací – v ulici Stromkové od MŠ k domu pana Ereta 
a v ulici V Břízkách – výjezd od hřbitova podél plotu pana Luska.

12.10.  vítání občánků.

13.10.  
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15.10. focení tělocvičny SOKOLA RADČICE – po výměně a opravě podlahy v loňském 
roce jsou prostory velmi pěkné.
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20.10. – 21.10. proběhly volby do Poslanecké sněmovny. Zde jsou výsledky jednotlivých 
stran a hnutí.

a takto dopadly volby v Radčicích:

29.10.  vichřice jménem Herwart udeřila na ČR. 
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                     Vichřice přijde Lesy České republiky na 600 milionů korun.

31.10. - pokračují práce v Rolní ulici. Na následujícím snímku je stav komunikace 
k tomuto datumu. 
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Listopad
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15.11. ze zasedání zastupitelstva: starosta informoval, že na základě záměru celkové 
obnovy návesní kapličky, požádal některé kamenosochaře z plzeňského regionu o 
předběžnou nabídku na zhotovení sochy sv. Václava, která se před lety ztratila z výklenku 
pro ní uřčeného na východní straně kaple. Zároveň požádal správce této kulturní památky,
kterým je Správa veřejného statku města Plzně o součinnost a technické i finanční 
zabezpečení. 
Zastupitelé vzali na vědomí nutnost pojmenovat dvě nové ulice, vzniklé výstavbou nových 
atriových domů nad ulicí Ke Kovářce. Z navrhovaných názvů zvítězily: Ke Kališti a 
K Vinicím.
Na žádost občanů, bydlících v ulici Stromkové, dojde k odstranění všech šeříků z obytné 
zóny. Náhradní stromy se zatím vysazovat nebudou.
Firma JOSLA Fitpark s.r.o. začala s přípravou montáže pěti cvičebních prvků u mostu 
přes řeku Mži. Do konce měsíce by měla být montáž dokončena.

23.11. reklama v denním tisku na atriové domy v Radčicích.
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                                          reklama -  pokračování z předchozí stránky

25.11.  článek o západním okruhu – Plzeňský deník.
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Prosinec

3.12. se uskutečnila Mikulášská besídka pro děti v zasedací místnosti našeho úřadu.

4.12. zpívání koled na návsi u kapličky – již tradiční akce ke konci roku.
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4.12. ze zasedání zastupitelstva: návrh rozpočtu na rok 2018 a rozpočtové výhledy 2019 až 
2021 byly zveřejněny na úřední desce úřadu od 16.listopadu do dnešního dne. Všichni 
občané měli možnost se s ním podrobně seznámit a v zákoně stanovené lhůtě uplatnit 
připomínky. Starosta konstatoval, že nikdo z veřejnosti toto právo nevyužil.
Ulice Rolní – práce pokračují dle harmonogramu, dle sdělení dodavatelské firmy by ulice 
měla být před Vánocemi průjezdná.
Minulý týden se konala schůzka se zástupci města Plzně, jejímž předmětem byla možnost 
instalace dvou kusů kamer na území našeho obvodu. Obě by měli být umístěny na sloupy 
veřejného osvětlení, jedna u zastávky MHD Radčice ( horní zastávka ), druhá u kapličky 
na návsi. Z jednání vzešla dohoda, že náš obvod zaplatí projekt a Správa veřejného statku 
pak nákup kamerového systému s následnou instalací. Ta by se měla uskutečnit v první 
polovině roku 2018.

23.12.  Betlémské světlo dorazilo do Radčic.  Je to plamínek každoročně zapalovaný před 
Vánocemi v betlémské jeskyni , v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus a rozvážený 
skauty do řady míst v mnoha evropských zemích. Zpravidla bývá letecky dopraven do 
Vídně, odkud se šíří po železnici. Skauti z Plzně jej vozí z Brna a poté rozdávají v mnoha 
kostelech  na území města. V naší obci tuto akci organizuje a světlo přiváží spolek Radčice 
– info ve spolupráci s kulturní komisí při ÚMO 7.
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24.12. zpívání koled a vánočních písní před Štědrým večerem „ U Balínů “, též známo jako 
„ U Hejduků “, akce, na kterou se schází rok od roku stále více občanů Radčic.
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29.12.  zajímavý graf v denním tisku, který ukazuje, jak se pohybovaly ceny másla a vajec
v letošním roce. Snad příští rok bude k hospodyňkám vlídnější.

31.12.  na závěr několik  statistických údajů z právě končícího roku 2017:

A -průměrná mzda:  muži 26 639, ženy 24 790 hrubého. Nutno podotknout, že 2/3 
zaměstnanců na tuto průměrnou mzdu nedosáhnou.
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B – průměrný důchod: dosáhl na 11 807 Kč.

C – kurz EURA za rok  2017 v průměru:  1 EUR = 26,33 Kč 

D – výroba masa: 

E – úroda:

F – nejteplejší den na Plzeňsku : 1.srpen, bylo 37,3 stupně Celsia.
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                                      kropicí vůz ochlazuje náměstí v Plzni 

G – nejchladnější den na Plzeňsku : 7.ledna, bylo mínus 17 stupňů Celsia.

                                  KONEC ROKU 2017 
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