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Vážení spoluobčané,
jako by to bylo včera, když jsem se
ohlížel za rokem 2008, ale tak to
v dnešní uspěchané době asi vnímá většina z nás. Krize, které jsme
se báli, opravdu udeřila v plné síle.
V Radomyšli to pocítili například zaměstnanci firmy FASA, která ze dne
na den všechny propustila, ale i další naši občané. Většina z nich však
prokázala, že Radomyšláka jen tak
něco neporazí a našli si jinou práci.
Městys sleduje vývoj nezaměstnanosti a úzce v této věci spolupracuje s Úřadem práce. Společnými silami se také podařilo několika lidem
najít umístění. Krize rovněž postihla většinu podnikatelů a živnostníků
a v důsledku toho všeho také logicky obecní pokladnu. Zastupitelé byli na tuto situaci připraveni a počítali
v rozpočtu na rok 2009 s tím, že dojde k poklesu sdílených daní. Zároveň byl rozpočet nastaven jako přebytkový. Cílem takového rozpočtu
je jednak šetřit na tzv. „horší časy“
a zároveň připravit si co nejlepší finanční pozici pro čerpání dalších dotací zejména z fondů EU. V současné době tak má městys rezervu přes
3 milióny Kč při minimálním zadlužení ve výši cca 2 miliónů Kč (úvěr
na výstavbu DPS z roku 2003, původně ve výši 6 miliónů Kč).
/Dokončení na straně 2/

Zajímavé grafy

Příjmy a výdaje (v mil. Kč.)

Uvedené grafy ukazují vývoj městyse v posledních letech.
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Z grafu příjmů a výdajů je vidět skokový nárůst od roku 2003, který je dán zejména úspěšností při získávání dotací. Z druhého grafu je
patrné, že i Radomyšl se potýkala s výrazným
poklesem počtu obyvatel, který se naštěstí
podařilo zastavit díky nové bytové výstavbě.
V opačném případě by dnes Radomyšl měla
méně než 1 000 obyvatel. Do těchto čísel se
od roku 1999 promítlo 152 narozených, 141
zemřelých, 412 obyvatel se přistěhovalo a 378
se odstěhovalo. Průměrný věk je v současné
době 40,41 let.
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Nová vlaková zastávka

Dokončení ze strany 1

Jedním z důležitých příjmů obcí je
daň z nemovitosti, kterou je možno
počínaje rokem 2009 zvýšit nad zákonem stanovený koeficient až pětinásobně. Třetina obcí a měst v ČR této možnosti využila. V Radomyšli se
snažíme jít jinou cestou a to podporou výstavby průmyslových areálů
a rodinných domů. Současně jsme se

rozhodli nezvyšovat poplatky za odpad a stočné, které jsou již několik
let stejné a tak ulevit našim občanům v této nelehké době. Jako každý rok jsme v rozpočtu vyčlenili prostředky na dotace pro místní spolky,
které se nám za to opět odvděčily
uspořádáním mnoha krásných kulturních, sportovních, nebo vzdělá-

vacích akcí, za což jim patří velký dík.
Před námi jsou Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Věřím, že je využijete k relaxaci a načerpáte síly na rok
2010. Přeji Vám, aby to byl rok úspěšný a abyste ho prožili ve zdraví.

Možná si vzpomenete na „parte“ za vlakovou
zastávku, které bylo v Radomyšli vyvěšeno
v roce 2006. Od té doby proběhlo nespočet
jednání a teprve letos našly České dráhy prostředky na demolici staré nefunkční zastávky
a výstavbu nové, která plně splňuje estetické
a funkční požadavky.

Ing. Luboš Peterka, starosta

Bohužel rekonstrukce nebezpečného přejezdu u „Vraždy“ s rozpočtem několika miliónů
je stále v nedohlednu.

Největší připravovanou akcí
je modernizace ČOV
V listopadu byla podána žádost o dotaci
do OPŽP (fondy EU) na „Modernizaci Čistírny
odpadních vod v Radomyšli“. ČOV je 25 let stará a vzhledem k rozvoji bytové výstavby je již
na hranici své kapacity. Přesto by možná mohla fungovat dalších 10 let. Po roce 2013, kdy
skončí dotace z EU by městys musel uhradit
veškeré náklady. Rozpočet je cca 16.000.000,Kč a dotace by měla být až do výše 90 % způsobilých výdajů.

Připravujeme
nový územní plán
Stavební zákon ukládá obcím mít nejpozději
v roce 2015 nový územní plán (ÚP). Cena nového ÚP pro městys Radomyšl je 1.404.000,-Kč.
V současné době je možné získat dotace na ÚP
z fondů EU, proto se zastupitelé rozhodli zahájit práce na novém ÚP již v letošním roce,
jelikož v budoucnu by městys musel uhradit
celý ze svého rozpočtu. V srpnu bylo schváleno zadání a v prosinci byla podána žádost
o dotaci z programu IOP ve výši 1.320.000,-Kč.
Po schválení dotace na jaře roku 2010 bude
zahájeno zpracování nového ÚP. Vyzýváme
proto občany, aby včas doručili své požadavky
na změny na Úřad městyse Radomyšl.

J. V. Novotný

Významné osobnosti roku

Historická divadelní opona se dočkala restaurování

Domanická n náves v novém kabátě

Jako každý rok uspořádala Jihočeské hospodářská komora ve Strakonicích „Fórum podnikatelů Strakonicka, na kterém byla předána
ocenění významným osobnostem a podnikatelům okresu Strakonice.

Díky dotaci od Jihočeského kraje probíhá pod dohledem památkářů restaurování divadelní opony s námětem Oldřich a Božena, která mnoho let chátrala v „hasičárně“. Opona
pravděpodobně z roku 1930 byla údajně namalována u příležitosti slavnostního otevření
Sokolovny. Opona bude umístěna v obřadní síní Úřadu městyse Radomyšl a bude slavnostně odhalena o pouti v roce 2010.

Na podzim proběhla v Domanicích rekonstrukce návsi s cílem jejího odvodnění. Celkové
náklady na tuto akci byly 2,8 mil. Kč. Z toho 85 % hradil Jihočeský kraj a 15 % městys
Radomyšl.

Ocenění „Významná osobnost“ roku letos získali také ak. malíř J. V. Novotný z Radomyšle
a radomyšlský rodák p. Alois Hradský.

Informace o dvousložkové
ceně vodného a stočného
V dubnu 2009 schválili zastupitelé na návrh
VAK JČ, který má ve správě vodovod, dvousložkovou cenu vodného. Cena je tak tvořena pevnou složkou podle kapacity vodoměru
od 200 Kč/rok a pohyblivou složkou za 1 m3
odebraného množství vody, která je v současné době 37,59 Kč/ m3 bez DPH.
Dvousložková forma je obdobou účtování
jakou používají ostatní síťařská odvětví (elektřina, plyn). Dalo by se říci, že dvousložková
cena vodného a stočného spravedlivěji rozděluje náklady na provoz vodovodů a kanalizací mezi jednotlivé odběratele. Dvousložková
cena lépe reaguje na skutečnost, že některé
náklady (měření, odečet, fakturace, výměny
a cejchování vodoměrů, obchodní služby, dispečink), jsou spjaty s odběrným místem, bez
ohledu na výši spotřeby vody. Při jednosložkové formě platí tyto náklady za odběratele
s nízkou spotřebou (chalupáři, chataři, spotřebitelé s možností využití i vlastní studny),
odběratelé se spotřebou průměrnou a nadprůměrnou.
Celkový objem tržeb za vodné při použití
dvousložkové ceny zůstává stejný, jako při použití ceny jednosložkové.
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Možnost napojení Radomyšle
na „Římov“ je reálná
Spolupráce s maltézskými
rytíři úspěšně pokračuje
Zejména díky dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví Ministersva kultury
ČR byla úspěšně dokončena 2. etapa opravy
kostela sv. Martina v historickém centru Radomyšle. Majitelem je od roku 2008 Suverénní
řád maltézských rytířů. Městys Radomyšl spolupracuje s řádem na tomto projektu. Dalším
společnou akcí by měla být záchrana středověké komendy v areálu fary. Pro hasiče je určitě dobrou zprávou, že městys uzavřel s řádem
desetiletou nájemní smlouva na „hasičárnu“.
Hasiči se tak konečně nemusí bát, že je někdo
z objektu, do kterého byly investovány nemalé prostředky a nespočet brigádnických hodin,
ze dne na den vystěhuje.

Pomník padlým je opraven
V červnu byl v průběhu oslav 70. výročí Obce
baráčníků slavnostně odhalen zrestaurovaný
pomník padlým ve světových válkách, který je
v parku Na Rybníčku. Oprava stála 124.000,Kč. Snahou bylo vrátit pomníku jeho původní
vzhled, což se podařilo.

Poslední kaplička je opravena
Díky dotaci z POV Jihočeského kraje se podařilo opravit kapličku v Podolí. V minulých letech již prošly opravou kapličky v Domanicích,
Rojících, Leskovicích a Lázu. Opravit se podařilo i další drobné sakrální stavby v Radomyšli
pro změnu díky dotaci z POV Ministerstva pro
místní rozvoj ČR.

V letošním roce proběhla jednání s VAK JČ
a JVS o možnosti napojení Radomyšle na Vodárenskou soustavu Jižní Čechy (VS), jejímž
základem je přehrada Římov a která vede
8 km od Radomyšle. Městys má zatím dostatek kvalitní pitné vody, ale nikdo neví, co
bude za 50 let. Proto se zastupitelé rozhodli
připojit se k záměru JVS napojit na VS Osek
a Velkou Turnou. Vodovod by vedl od Oseka
a byl by napojen do stávající úpravny vody
a odtud by se pomocí posilovacích čerpadel
dodávala voda do stávajícího vodojemu. Výhodou by bylo také to, že by se nemusela provádět rekonstrukce stávající úpravny, která je
v havarijním stavu.
V současné době se zpracovává studie a samotná realizace stavby je reálná v roce 2011.
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Jen pár řádek!

Rok 2009 v Leskovicích

Vážení čtenáři, bratři, sestry a přátelé hasičiny, usedám k počítači s nelehkým úkolem, jak vás čtenáře, během několika řádek seznámit s obsáhlou činností Sboru dobrovolných
hasičů v Radomyšli.

Rok 2010 již klepe na vrata;
pojďme se tedy společně ohlédnout za tím, co se v roce letošním událo v Leskovicích.

Pár řádek samozřejmě nedokáže obsáhnout
celou šíři činností a práce, kterou sbor nejen
pro sebe, městys a občany Radomyšle odvádí,
a proto jsou zde zmiňovány pouze některé
z našich aktivit. Hasiči se pravidelně schází
v hasičárně, udržují a opravují hasičskou techniku, pracují s mládeží, pořádají kulturní akce
a spolupracují s okolními sbory.

1. února se děti sešly v místní klubovně,
kde jsme pro ně uspořádali turnaj ve stolních hrách. Nejen děti, ale i dospělí, změřili své síly v pexesu, dominu, kartách,
člověče, nezlob se a dalších velmi zajímavých disciplinách. Ani letos jsme Leskovice, Láz a Rojice neochudili o masopustní

rej. Ráno 21. února jsme se souhlasem starosty
městyse Radomyšl vydali na průvod obcí.
Za všeobecného veselí a dobré nálady zábava
pokračovala v klubovně až do ranních hodin.
Na 7. březen jsme k velké radosti dětí připravili karneval s bohatou tombolou a již tradičním
karnevalovým obchůdkem. Největší odměnou
za naše snažení nám byl spokojený úsměv
ve tvářích našich nejmenších. 30. dubna jsme
vedle klubovny postavili májku a u ohně pod
lípou snad nechyběl ani jediný „Leskovičák“.

Maminky oslavily svůj svátek 9. května. Děti si
po ně připravily pásmo básní a písniček a k poslechu i tanci zahrála Osečanka. Mezitím u hasičské nádrže proběhly rybářské závody pro
děti a tatínky. Nejveselejší tečkou na závěr byl
závod v nafukovacím člunu. Přeplavat Návesný tam a zpět a v polovině vypít půllitr piva
byl pro mnohé nečekaně tvrdý oříšek. Na 10.
červenec čekaly netrpělivě hlavně děti. Začínal
totiž náš tábornický víkend. Nenechali jsme se
odradit ani nepříznivým počasím, a tak si v neděli děti odnášely nejen spoustu krásných zá-

žitků, ale i vlastnoručně malovaná trička
a potvrzení, že se stávají mladými hasiči.
18. července se měl konat 4. ročník turnaje v malé kopané. Protože nám však
počasí nepřálo a pršelo tak, že hřiště bylo
velmi podmáčené, turnaj byl přesunut
na 15. srpen. Nakonec se ho zúčastnilo
pět mužstev a zvítězili hráči z Radomyšle.

Přejme si, ať i rok nadcházející je
takto bohatý na zážitky.

Pálení čarodějnic a stavění máje se bez hasičů
neobejde žádný rok, ochrana máje do rána je
pro nás povinností, a proto máj stojí dodnes
na hřišti u Sokolovny. Díky práci hasičů při
opakovaném čištění koupaliště je letní areál
každoročně ve vynikajícím stavu a láká k návštěvě a koupání v čisté vodě.

Do sboru přicházejí noví členové a nápady
a činností pomáhají utvářet novou tvář sboru.
V současné době má sbor 127 řádných členů
ve věku od 2 do 86 let a patří mezi nejaktivnější spolky působící v Radomyšli. Spolupracuje s úřadem městyse Radomyšl, s firmami sídlícími v Radomyšli, ostatními zájmovými spolky,
okolními sbory a žádná kulturní či sportovní
akce se bez aktivní účasti členů sboru neobejde.
Díky podpoře úřadu městyse Radomyšl, který vychází ochotně vstříc našim požadavkům
na vybavení, údržbu a opravy techniky, kterou
užíváme, je k dispozici členům zásahové jednotky patřičné vybavení pro jejich ochranu při
různých druzích nasazení a zařízení potřebné
pro likvidaci požáru nebo pomoci při živelné pohromě. Rozsáhlou generální opravou
prošla nejen stříkačka PS 12, ale i cisternová
automobilová stříkačka CAS 25 na podvozku
Škoda 706. Jednotku neustále dovybavujeme
potřebným materiálem a zařízením. Školení
a cvičení, kterých se pravidelně zúčastňujeme,
zvyšují odbornou připravenost členů jednotky.
Vzhledem k vybavení, rychlosti, akceschopnosti a umu členů zásahové jednotky je naše
jednotka vyžadována ke společným zásahům
s profesionální jednotkou hasičů ze Strakonic.
Uznáním je pro nás zařazení jednotky do projektu v oblasti ochrany obyvatel.
Dovolím si citovat článek ze zpravodaje Sdružení hasičů ČMS. „Dne 10. října proběhla
na stanici HZS ve Strakonicích odborná příprava jednotek SDH kategorie JPO V v oblasti
ochrany obyvatel. V rámci okresu Strakonice se zúčastnilo 56 členů z 11 jednotek SDH.
Jedná se o projekt, ve kterém jsou zapojeny
JPO s místní působností, jejichž akceschopnost
k zásahu je na vysoké úrovni a které budou
pro potřeby občanů okresu v případě vzniku
rozsáhlé mimořádné události plnit mimo jiné
i úkoly na úseku civilní ochrany obyvatel. Pro
zúčastněné jednotky byl připraven teoretický
program, jehož součástí byla i např. informace z oblasti psychologické služby HZS a poskytování první pomoci. V praktické části si členové jednotek vyzkoušeli stavbu vojenských
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Někteří členové sboru dnes navazují na bohatou divadelní historii sboru a svými výkony příjemně překvapovali diváky představení
Podskalák, které pořádala obec Baráčnická.
Masopustní průvod obcí, na kterém se naši
členové velkou měrou vlastní účastí a organizací podílejí, je oblíbeným zpestřením života
a první předzvěstí přicházejícího jara. Sběrný
den, který spolu s úřadem městyse organizujeme, pomáhá k úklidu obce a zisk z prodeje
kovového odpadu přispívá na vytváření bohatého spolkového života.

V květnových dnech se účastníme kladení
věnců k pomníku padlých a svojí účastí důstojně reprezentujeme sbor.
Svazu žen pravidelně zajišťujeme střelbu ze
vzduchovky na zábavních odpoledních, která
pořádá pro naše nejmenší. Myslivcům zase dozor na táboráku na Smetanovém vrchu a příznivcům jedné stopy, kteří si pravidelně rok co
rok dávají dostaveníčko v letním areálu, dozor
na jejich motorkářském srazu, a protože rozloučení se srazem obstarává velký půlnoční
ohňostroj, je i tady zvýšené riziko požáru.

stanů, stavbu dekontaminačního stanoviště,
protipovodňové hráze, dálkovou dopravu
vody a lezecký výcvik na stěně. K dispozici byl
kontejner pro nouzové přežití z HZS Jihočeského kraje“.
I v letošním roce se nám nevyhnul požár, který
prověřil naší připravenost, došlo ke vzplanutí
hrabanky v lesním porostu o rozloze cca 500
metrů čtverečních, několik minut po vyhlášení poplachu byla jednotka s technikou na místě a do příjezdu jednotky ze Strakonic byl
požár pod naší kontrolou. Následovala už jen
kontrola a prohlídka místa s vyšetřovatelem,
sepsání hlášení a dozor na místě po několik
následujících hodin.
Všechny požáry, při kterých naši členové se
svou technikou v posledních letech zasahovali,
se podařilo i díky nám ve velmi krátké době
zlikvidovat a následný dozor na požářišti byl
jen pojistkou proti případnému znovuvzplanutí ohně.
K dnešnímu dni čítá zásahová jednotka deset
řádně a pravidelně školených zkušených hasičů a být zařazen do jednotky je považováno

za čest a jako odměna za práci odvedenou
ve prospěch sboru.

Velmi dobré vztahy udržujeme zejména s obcí
Baráčnickou.

Naše jednotka ovšem není pouze jednostranně určena jen k hašení požáru nebo k pomoci v nouzi, pomáháme pracovat pro rozkvět

Pracovní rok začínáme řádnou valnou hromadou s vysokou účastí členů, kteří mají zájem
o činnost a reprezentaci sboru a neváhají pro

Stručný výpis činnosti
jednotky SDH Leskovice
za rok 2009
Proběhla tradiční jarní úprava okolí kulturní místnosti v Leskovicích spojená se
sečením trávy a přípravou zásoby dřeva
na topnou sezonu.
30. května jsme se zúčastnili oslav výročí 125 let trvání sboru spolu s okrskovou soutěží pořádané SDH Chrášťovice,
ve které jsme obsadili 4. místo.

obce, spolupracujeme s ostatními spolky a zajišťujeme na vyžádání požární dozor. Úřadu
městyse Radomyšl pravidelně pomáháme
s organizací různých oslav a výročí.

Jako každý rok jsme poskytli výpomoc
městysu při stavění stánků před radomyšlskou poutí. Provedli jsme pravidelnou údržba cvičiště „Na drahách“ a připravili zde prostor pro přesun stavební
buňky ze středu obce na místo, kde se
každoročně koná dětské tábořiště. Částečnou rekonstrukcí prošla hasičské
zbrojnice v Leskovicích a byla opravena
hasičská stříkačka.
Radek Křivanec, velitel jednotky

sbor po celý rok usilovně pracovat.
Každoročně pořádáme tradiční velmi vyhledávaný a oblíbený hasičský ples s populár-

ní skupinou Talisman, bohatou tombolou
a doplňkovým programem, který ples vrátil
na výsluní kulturního nebe v Radomyšli, kam
právem vždy patřil a patří i dnes. Posvícenská
zábava je také dílem hasičů a její oblíbenost
a účast návštěvníků je rok od roku větší z čehož máme samozřejmě radost.

A naše přání a plány do budoucna? Udržet
naší současnou bohatou činnost a obnovit
například slavnou historii zájezdů na kulturní,
společenské a sportovní akce nebo výstavy či
veletrhy. Pořádat různé tematické zájezdy pro
děti, třeba do ZOO, na hrady a zámky, na pohádky či divadla. Rádi bychom nadále vybavovali jednotku potřebným vybavením a doufáme v rozšíření členské základny o nové členy
a členky.

V letošním roce se zábava mimořádně vydařila, sál praskal ve švech, kapela se překonávala a hrála jeden hit za druhým. Lidé se
bavili jako nikdy předtím, dostat se ve sklípku k baru byl výkon skoro nadlidský a snad
jen na Sokolíky bylo ve sklípku prázdno, ale
měli jste to vidět na sále!!! A kdo chce vidět,
jak se baví hasiči, má možnost se podívat na
www.radomysl.com, snad tam fotky už budou.

Všem dobrým lidem přeji jménem svým a jménem sboru do nového roku mnoho zdraví,
štěstí a pohody. Veliký a upřímný dík pracovitým a obětavým členům sboru, kteří neúnavně tu pověstnou káru tlačí dál, všem kteří přijdou a podají pomocnou ruku a přitom nejsou
hasiči, všem kteří pochválí a řeknou dělejte to
dál, stojí to za to a má to smysl! Díky panu
starostovi městyse Ing. Lubošovi Peterkovi
za neúnavnou podporu sboru.

Připomínkou slavné kulturní minulosti sboru
je pro nás starodávná divadelní opona s tématem ze Starých pověstí českých ,,Oldřich
a Božena“, která je zařazena do publikace,
kterou vydává Ministerstvo kultury. Na její
nákladnou renovaci, která právě probíhá, se
podařilo sehnat, díky městysu Radomyšl, dotaci a za rok uvidíme oponu v původní kráse.

Díky našim manželkám, přítelkyním a dětem
za toleranci a pochopení, s jakým k naší srdeční záležitosti jakou pro nás ,,Dobráky“ hasičina je, přistupují, nemají to někdy s námi vůbec
lehké.
Starosta SDH Radomyšl
Pavel Kříž
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Jaký byl rok
na Základní škole
Opět uběhl rok a rád bych všechny
informoval o novinkách ze základní školy.
O hlavních prázdninách došlo ke kompletní
rekonstrukci sprch v celkové hodnotě téměř
171.000,- Kč, další dílčí instalatérsko-topenářské práce si vyžádaly částku 76.000,- Kč.
Na úklid vnitřních ploch ve třídách a dalších
prostorách bylo nutno zakoupit nový stroj
s příslušenstvím v hodnotě 80.000,- Kč. Další
úpravy a nákupy drobnějšího charakteru zmiňuji ve Výroční zprávě o činnosti školy za rok
2008/2009. Kromě financí od zřizovatele se
snaží škola získat i prostředky z jiných zdrojů,
povedlo se obdržet od KÚ v Českých Budějovicích dotaci na interaktivní tabuli v částce
50.000,- Kč.

Mateřská škola Radomyšl
V atletické všestrannosti škola získala prvenství z celkového počtu deseti vesnických škol.
Mezi jednotlivci skončil druhý Lukáš Klas ze
třetí třídy. Rovněž si zaslouží zmínku chlapci
ze 4. a 5. třídy, kteří v rámci akce „Hokejbal
proti drogám“ obsadili v krajském kole druhé místo. V letošním školním roce funguje 10
zájmových i odborných kroužků pod vedením
zkušených pedagogů. Jsou to němčina hrou,
angličtina, paličkování, kopaná, florbal, tenis,

dějepisný kroužek, pohybová výchova, dovedné ruce, dyslektická péče. Proběhlo i několik
velice úspěšných akcí. Populární Solasido či
v rámci environmentální výchovy přednáška
o dravcích.
Přeji všem veselé Vánoce,
hodně zdraví a úspěšný rok 2010.
Mgr. Jiří Pešl, ředitel školy

Přichází konec roku a s ním i ohlédnutí za celým rokem 2009.
Nechce se mi ani věřit, že již uplynul rok a půl
od celkové rekonstrukce MŠ, která probíhala
v létě 2008. Neustále se ještě velice živě k tomuto okamžiku v historii naší mateřské školy
vracíme. Jsem velice ráda, že rekonstrukce přinesla a opravdu naplnila všechna naše očekávání. Vytápění tepelným čerpadlem se v pra-

xi ukázalo jako velmi dobrá volba. V minulé
topné sezóně jsme ušetřili více jak padesát
procent elektrické energie a provoz tepelného čerpadla byl bezproblémový. Věříme a přejeme si, aby to i nadále takhle vydrželo. MŠ
navštěvuje 60 dětí, které jsou rozděleny do tří
tříd podle věku. Pestrou výchovně vzdělávací činnost v průběhu celého roku doprovází
různé akce. K velmi pěkným akcím v letošním
roce patřil např. dětský karneval, velikonoční

Počet žáků je v poslední době těsně pod hranicí 170, v dalších letech předpokládáme, díky
výstavbě v obci, nárůst.

Závěr roku přináší zamyšlení, přináší představy a přání do budoucna. Jaká jsou ta Vaše
přání? Ať jsou jakákoli, velmi často se bez Vaší
práce, odpovědnosti, svědomitosti, vytrvalosti, spolupráce, vstřícnosti, obětavosti, pomoci,
slušnosti, empatie, moudrosti a nadhledu neobejdou. Určitě jsem nevyjmenovala všechny
lidské hodnoty, ale přála bych si, aby je naše
děti viděly na každém kroku, aby se s nimi co
nejčastěji setkávaly.

Vyučujeme již třetím rokem podle svého vzdělávacího programu „Orbis pictus“, dokončujeme program „Základní škola“. Žáci dosáhli
i vynikajících úspěchů v prezentaci na veřejnosti. Například v olympiádě v anglickém jazyka vyhrál Štěpán Maroušek ze 7. třídy celou
soutěž, v německém jazyce získala 3. místo
Kamila Poklopová z 8. třídy. V matematické
olympiádě uspěly Michaela Mužíková z páté
třídy - 3. místo, Petra Koubovská z 8. ročníku
byla druhá. Podotýkám, že uvedené údaje se
vztahují k minulému školnímu roku, z toho
plyne i zařazení dětí do daných ročníků.

Motokrosová naděje

Šťastné a veselé vánoce
a vše dobré v novém roce 2010,
Vám přeje
ředitelka MŠ Renata Škodová

Škola obnovy venkova má
za sebou úspěšný rok

Mnozí z Vás jistě ani neví, že v Radomyšl vyrůstá nová motokrosová naděje.
Od jara roku 2008 se tomuto sportu začal věnovat Roman Votava ml. Na stroji o objemu
65 cm3 začal zpočátku sbírat zkušenosti
a v Amatér Cupu dojížděl okolo 10. místa.
Tvrdá zimní příprava a náročný trénink se
projevila už v úvodu sezony 2009, kdy vyhrál
Memoriál Karla Samohýla v Netolicích. Pravidelně dojížděl do pátého místa v Amatér
Cupu a přípravu směřoval k MČR ve své kubatuře. Bohužel zranění, které si přivodil na jednom ze závodů mu start znemožnilo. Po zranění se však na závěr sezony na motorku vrátil
a dokázal uhájit celkově 2. místo v Amatér
cupu ve své kategorii. Pro příští sezonu plánuje přestup do vyšší kategorie strojů o objemu
80 cm3. Doufá, že se mu podaří navázat na výsledky z letošní sezony a porážet i o několik
let starší soupeře.

tvořivá dílna s rodiči, čarodějnický den, besídka pro maminky, sobotní výlet s rodiči do Pohádkové chalupy v Mlazovech, dětský den,
sportovní hry v MŠ, školní výlet do zábavného parku v Nepomuku, plavecký výcvik dětí,
návštěvy dopravního hřiště ve Strakonicích,
rozloučení s předškoláky na Obecním úřadě
v Radomyšli, návštěvy solné jeskyně, divadelní
předstvení, návštěva zvířátek ze ZOO Borovany v MŠ, keramická dílna pro děti a rodiče, mikulášská nadílka nebo vánoční besídky.
Dětské práce, které vznikly v našem „Veselém
malování“, byly v letošním roce ohodnoceny
třemi oceněními v soutěžích - „O vodě“, „Příroda Blatenska“ a „Natur Vision 2009 - Máme
rádi zvířata“. Přejeme si, aby příjemná atmosféra, pěkné prostředí, spolupráce s rodiči
a šťastné a spokojené úsměvy našich nejmenších byly tou nejcennější vizitkou naší školky.

Škola obnovy venkova v Radomyšli
funguje od roku 2006 a je jednou ze
tří v Jižních Čechách. Její existence
je závislá zejména na dotacích z POV
Jihočeského kraje. Jejím hlavním zaměřením je propagace mezinárodního partnerství obcí.
První 3 roky byly ve znamení nákupu technického vybavení pro konání seminářů a publikační činnosti. V letošním roce uspořádala
ŠOV v Radomyšli seminář pro starosty na téma
„ŠOV v Radomyšli vychovává Evropany“, a společně se ŠOV Šumava - Český les, seminář pro
ŠOV z celé ČR, který se konal v Klenčí pod
Čerchovem. Velký ohlas měly kurzy angličtiny, italštiny a výpočetní techniky pro dospělé,
které by měly pokračovat i v roce 2010.

Postřehy Blanky Matouškové
Pomohli jste, děkujeme! Při letních
povodních v Jižních Čechách proběhla sbírka pro konkrétní rodiny.
Vybrali se peníze, pracovní i jiné oblečení, mrazák, lednice, sporák, židle,
nádobí, boty, úklidové prostředky aj.
Při velikonočních trzích 500 na nadaci Kolečka
na cestách, při vánočních 682 Kč na psí útulek.
Je dobré vědět, že lidé nejsou lhostejní.
Nevím jak vy, ale já z počítače utírala prach
a považovala ho za nepřítele. Po kurzu s naším „Vlažnákem“ je to o něčem jiném. Už vím,
na co jsou ty bedny, klávesnice aj. součásti. Ba
co víc už jsme kámoši. I když naše děti trousí
poznámky o naší nedokonalosti, nevadí. Jednou budeme stejně dobří jako oni. Třeba nám
radnice umožní pokračovat. Díky pevným nervům, smyslu pro humor vyučujícího i nás, to
nikdo nevzdal. I to je vítězství.
Viďte Pepo, Jindro, Miluško aj účastníci kurzu.

Rok se nám překulil a zase bilancujeme. Stihli
jsme všechno, co jsme si naplánovali. Velikonoční a vánoční trhy, dětský den, den matek,
dvě divadla malých forem, Mikulášskou pro
dospělé, výlet do Mariánských lázní, zájezd
do Francie, Vltavu na raftech, cvičení žen aj.
Ještě nás čeká Mikuláš do rodin a Mikulášská

pro dospělé. Ani příští rok nebudeme zahálet
a něco vymyslíme. Děkuji zastupitelstvu, hasičům, všem aktivním členkám za spolupráci.
Pořád doufám, že se k nám přidají děvčata,
co si s námi užívali jako děti, nové obyvatelky
Radomyšle a těm dnešním prckům to co nejvíc
zpestříme. Moji prostorově výraznou osobu
všichni určitě znáte, tak se přeptejte a dozvíte
se víc. Přeju hodně elánu a radost z toho, že
dělám něco pro druhé.
Za Český svaz žen v Radomyšli
Blanka Matoušková

Přispěli jsme na povodně
Na červnovém zasedání se zastupitelé jednoznačně shodli na daru ve výši 100.000,-Kč
Jihočeskému kraji na odstranění následků povodně v nejvíce postižených obcích. Na tento
dar byly použity prostředky, kterými měly být
původně hrazeny opravy vodovodu v roce
2008, které nakonec zaplatil VAK JČ.

Držíme palce !!!!
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ZO ČSCH Radomyšl
Radomyšlští chovatelé slaví v těchto dnech 30. výročí založení místní chovatelské organizace. Po několika schůzích přípravného výboru,
a po půlročním vyjednávání s okresním výborem ČSCHDZ ve Strakonicích, byla svolána na 12.12.1979
ustavující schůze ZO ČSCHDZ Radomyšl. Schůze se také zúčastnil tehdejší předseda okresního výboru
p. Vacek z Volyně. Bylo dohodnuto,
že od 1.1.1980 bude zaregistrována
ZO ČSCHDZ Radomyšl, která měla
v době založení 23 členů.

ci až do podzimu 1995, kdy nám obecní úřad
v Radomyšli nabídl vše přestěhovat do dvora
radnice v Radomyšli.
U Stočků jsme uspořádali 13 místních výstav
drobného zvířectva a velmi rádi na ty časy
vzpomínáme.
Za uběhlých 30 let jsme uspořádali 28 místních
výstav v Radomyšli a jednu výstavu v Chrášťovicích při příležitosti 80. výročí založení hasičského sboru.
V dobách socializmu chovatelé odpracovali
každý rok 150 brigádnických hodin pro MNV
a 150 hodin pro JZD Radomyšl.

Za uplynulých 30 let se podstatně změnila
členská základna. Ze zakládajících zbylo už
jen 6 členů, 4 členové zemřeli. Za 30 let činnosti organizace jsme odpracovali spoustu
brigádnických hodin na budování areálu pro
pořádání výstav.

Nejvíce členů, a to 42, měla naše organizace
v roce 1986. V tom roce naši členové chovali
770 ks holubů, 126 chovných králíků a 168 ks
drůbeže.

Byla nám MNV Radomyšl předána stodola
u Stočků, která byla v havarijním stavu. Nejdříve jsme museli odvodnit podlahu, pak
provést opravu zdí a pak opravu střechy. Brzy
po opravení stodoly jsme nakoupili starší výstavní klece, které jsme opravili a nastříkali
barvou. Stodola u Stočků dobře fungovala
jako výstavní areál a sklad pro naši organiza-

V současné době má ZO ČSCH Radomyšl 17
členů, kteří chovají 270 ks holubů, 19 ks králíků a 74 ks drůbeže. Naší hlavní činností je
pořádání výstav drobného zvířectva a o letošní pouti to byla už 28. místní výstava. Výstavy v dnešní době se konají jen díky iniciativě
a obětavosti asi tak poloviny našich členů. Že
jsou místní výstavy tak bohatě obsazeny zvířa-

ty je zajištěno tím, že u nás vystavují chovatelé z okolí, členové jiných organizací a my pak
zase vystavujeme u nich, abychom jim to oplatili. Chovatelů ubývá ve všech organizacích
a jak ubývá členů, klesají i počty chovaných
a vystavovaných zvířat. Nejvíce poklesl zájem
o chov králíků, přestože dnes jsou vyšlechtěna
plemena masných králíků, kteří dosahují vysokou jatečnou výtěžnost (kolem 60% s hlavou)
a jejich jatečná zralost je při intenzivním výkrmu v 90 dnech stáří a průměrná jatečná váha
činí 2,50 - 2,80 kg a spotřeba krmiva na 1 kg
přírůstku je kolem 3 kg směsi.
V roce 2010 o místní pouti uspořádá ZO ČSCH
Radomyšl opět místní výstavu, při níž se nejvíce radují děti při prohlížení zajímavých vystavených zvířat a při níž se mohou příjemně popovídat o svém koníčku fandové chovatelství
a chovatelé neorganizovaní s vystavovateli.
Před vraty radnice zahraje kapela p. Václava
Kováře, soused p. Krejčí prodává dobře vychlazené pivo a tak uběhne rychle příjemné
pouťové dopoledne.
Závěrem bych chtěl popřát všem chovatelům
a občanům Radomyšle příjemné vánoce, pevné zdraví a hodně radosti v novém roce 2010.
Antoním Braun, předseda ZO
Letní tábor 2009

Ohlédnutí za včelařským
rokem ZO ČSV Radomyšl
Jako každoročně jsme rok zahájili výroční členskou schůzí, po které následovala přednáška Ing. Texla. Přednáška se týkala hlavně monitorování a léčení roztoče varroa jacobsoni.
Pro laickou veřejnost se jedná o roztoče velikosti blechy, který parazituje přímo na včele - tzn. vysává z ní
hemolymfu (včelí krev) od raného stádia vývoje včely. Tím dochází
k oslabování jedinců, celých včelstev.
Včasným zjištěním přemnožení roztoče a následným léčením se snažíme toto eliminovat. K tomu nám pomáhá aerosolový vyvíječ, zakoupený v loňském roce, kterým bylo letos ošetřeno 249 včelstev z celkového počtu 300 (loni 148). Včelaři uznali výhody tohoto zařízení a přítel Miroslav Lebeda, který tento agregát
obsluhuje - má plné ruce práce.
Během léta jsme samozřejmě vytáčeli med,
získávali propolis a pyl, abychom mohli zásobit zpracovatele a naše spoluobčany těmito
produkty. Včela není užitečná jen „výrobou“
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těchto produktů, ale její největší přínos pro
přírodu spočívá v opylování rostlin. Její nezastupitelná úloha hlavního opylovače má
obrovský celospolečenský přínos – zachování
druhové rozmanitosti, vyšší výnosy zemědělských plodin, ovoce... Proto je naší snahou,
aby celé území naší organizace bylo „zavčeleno“. Vždyť v některých obcích už včely vůbec
nejsou jediná naše výhoda je malá vzdálenost
mezi vesnicemi 2-3 km. Včela má dolet 5 km,
ale při letošním rychlém nástupu jara stejně
všechno nestačili.
Po společenské stránce jsme poněkud zaostali za předchozími léty, neboť jsme nebyli
na žádném tematickém zájezdu, ani na výstavě. Důvodem je skutečnost, že naši členové jsou současně členy u myslivců, chovatelů,
rybářů, hasičů, kde plní své členské povinnosti
a tím se některé plánované akce překrývají
a není dostatek „lidí“. V závěru roku jsme se
opět zúčastnili vánočního trhu pořádaného
Svazem žen.
Co si popřát do nového roku – hlavně zdraví –
trochu štěstí a nebuďme skromní – ať je lepší
než ten předchozí.
Jednatel Josef Maroušek.

Vzhledem ke kladnému hodnocení akcí jsme
se rozhodli přihlásit do výběrového řízení
na pořádání Mistrovství ČR dvojic a trojic starších žáků pro rok 2010. VV ČNS nakonec rozhodl v náš neprospěch a pořadatelství přidělil
Č. Brodu. Neúspěch nás ale neodradil a pokusíme se o pořádání podobné akce v příštím
roce.

Jan Vanke

ho pod hlavičkou ONS Strakonice. Přes veškerou snahu se nám nepodařilo turnaj dohrát
z důvodu nepříznivého počasí. Nohejbalovou
akcí pro všechny se i letos stala o druhém víkendu v září Nohejbalová dvanáctihodinovka. Poslední akcí letošního roku bude dne
28.12.2008 vánoční turnaj dvojic hraný v tělocvičně místní ZŠ.

Do pravidelných sportovních soutěží jsme letos přihlásili čtyři mužstva nohejbalu mužů
a dvě mužstva volejbalu žen. Nohejbalový
A-team hrál krajský přebor a skončil na
7. místě. Ostatní týmy se zapojily do okresních
soutěží a umístily se následovně: B-team na
3. místě v OP, C-team na 3.místě v OS a D-team na 1. místě v OS s možností postupu do OP.

TJ RADOMYŠL

Pod hlavičkou TJ byl v letošním roce pořádán
letní tábor pro děti na táborové základně
na Chvalově. Hlavní vedoucí a organizátorkou byla paní J. Šípová, která s partou nadšených lidí dokázala připravit místním dětem
mnoho nezapomenutelných zážitků. Všem
z nich patří naše poděkování.

První tým volejbalistek hraje KP žen a druhý
tým OP. Trenér J. Heimlich je spokojen s výsledky obou mužstev a dále pak s tím, že se
mu daří do mužstev zabudovávat mladé nadějné hráčky.
V průběhu roku jsme uspořádali několik dalších sportovních akcí. Mezi hlavní patří tradiční pouťový turnaj trojic, hraný jako Memoriál
Karla Vachulky. Letos se zúčastnilo 24 týmů
a putovní pohár pro vítěze si opět odvezl tým
Elektroservisu ze Strakonic. Další akcí bylo
uspořádání Okresního přeboru dvojic hrané-

TJ Radomyšl v roce 2009 pokračovala ve své činnosti z let minulých. Vzhledem k tomu, že
rekonstrukce celého areálu je
prakticky hotová a naše sportoviště nám mohou ostatní oddíly jen tiše závidět, rozhodli jsme se trochu ukázat světu.
Navázali jsme bližší spolupráci
s oddílem Hapon Horažďovice
a společně uspořádali dva kempy mládeže, kterých se zúčastnili hráči oddílů z celé republiky (Modřice, Karlovy Vary, Stratov atd.). Vysokou atraktivitu těchto akcí ještě zvýšil svou
účastí jeden z nejúspěšnějších
českých nohejbalistů posledních let, reprezentant ČR a Mistr světa, Jan Vanke.

Důležitou součástí činnosti TJ jsou i mimosportovní aktivity. Letos jsme se rozhodli
uspořádat na závěr roku Silvestrovskou veselici v Sokolovně v Radomyšli, na kterou bych
Vás chtěl tímto srdečně pozvat.
Závěrem bych chtěl poděkovat především
Městysu Radomyšl, OV ČSTV Strakonice
a všem sponzorům, za jejich kladný vztah k TJ
Radomyšl a za jejich příspěvek na chod oddílu.
Věřím, že nám zachovají přízeň i do příštího
roku.
Ing. Milan Koubovský, předseda TJ
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Nový rychtář
baráčníků
Josef Jůzek

Zpráva o činnosti
Obce baráčnické v Radomyšli
za rok 2009.
Činnost baráčníků v Radomyšli je
každoročně obsahově pestrá a bohatá. Zvláště letošní rok byl na práci
náročný.
Baráčnické stanovy jsou založeny
především na dodržování staročeských tradic a zvyků. Též na vzájemné
pospolitosti a soudržnosti mezi členy obce, župy i všech občanů, tato
myšlenka musí být vždy v naší práci
zachována a přísně dodržována.
Letošní rok jako každoročně začal už od samého počátku zajišťováním tradičního „Staročeského bálu“, který je nutno připravovat
v kolektivní práci všech členů, aby bylo dosaženo úspěšného průběhu této akce. Tradicí je
též pro nás návštěva baráčnického plesu v Písku, kam jezdíme podpořit písecké baráčníky
a tančíme Českou besedu.
Počátkem léta nás čekaly dvě náročné akce,
bylo to premiérové představení hry „Podskalák“, o které se již mnohé napsalo. Ve spolupráci se sborem sv. Martina nám zabralo
nacvičení této operety mnoho času, který byl
ovšem mnohokrát vyvážen úspěchem tohoto
díla.
Dále velmi významný moment v činnosti baráčníků byla slavnost uspořádána k 70. výročí
založení Obce baráčnické v Radomyšli. Jako
dobrá se ukázala myšlenka uspořádat tuto
oslavu ve spojení s tradiční poutí, což přidalo
všemu na kráse a důstojnosti.
V polovině června proběhly též oslavy 135
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výročí založení Českého baráčnictva konané
v Mladé Boleslavi, kterých jsme se zúčastnili
a přivezli si odtud nezapomenutelný zážitek
z přehlídky národních krojů ze všech krajin
naší republiky.
V srpnu jsme uspořádali pro členy i nečleny
baráčnického spolku zájezd na Domažlické
slavnosti. Také jsme navštívili oslavy výročí
našich spřízněných obcí a žup a to v Řevnici
a Soběslavi. Je samozřejmostí návštěvu uskutečnit dle tradic v národních, spolkových či
pracovních krojích.
Na podzim se znovu obnovila repríza „Podskaláka“. Hrálo se ve Strakonicích, Volyni
a v Radomyšli.
Ke kulatému výročí narození našich členů byly
uskutečněny osobní gratulace a všem členům
byla zaslána gratulace k jmeninám.
Zúčastnili jsme se každý měsíc župních zasedání ve Vodňanech a spolupracovali při akcích
župy. Též byly podporovány akce pořádané
městysem Radomyšl např. pokládání věnců
k pomníku padlých ve světových válkách apod.
Ke konci roku proběhly volební zasedání
ve všech obcích naší župy (Vodňany, Prachatice, Pištín, Písek, Zliv, Malenice), kterých jsme
se osobně zúčastnili. Dne 8. listopadu se konalo naše volební zasedání, kde byla zhodnocena činnost a hospodaření obce. Následně
potom byli zvoleni noví činovníci.
Zanedlouho zakončíme letošní rok posledním sezením, které máme pravidelně každý
měsíc, popřejeme si navzájem veselé vánoce,
hodně zdraví a sil do nového roku, rozejdeme
se do svých domovů s myšlenkou nové práce
a nových zážitků.

Sbor sv. Martina
Rok 2009 byl pro náš sbor především
ve znamení divadelní hry Podskalák,
kterou jsme připravovali společně
s obcí baráčníků.
Přesto jsme stihli i jiná vystoupení např. - obecní ples, sbor Zdráv buď ó pane náš z opery
Jakobín, staročeskou pouť, účinkovaní při investituře přijímání členů do řádu řádu sv. Lazara Jeruzalémského v Ostrově nad Ohří, kte-

ré bylo přenášeno tv NOE, a kterého účastnil
j. b. Řehoř III patriarcha Jeruzaléma a celého
Orientu, což je ve východní církvi druhá osoba po papeži. Na závěr bych Vás chtěli pozvat
na vánoční koncert, který se koná 26. 12. 2009
v 16.30 v kostele sv. Jana Křtitele, na kterém
zazní nejen české koledy, které budou zpívat
děti ze ZŠ Radomyšl pod vedením pí. uč. M.
Krejčové, ale i koledy evropských národů.
Richard Semiginovský - sbormistr
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Myslivecké sdružení
Borek Radomyšl v roce 2009
MS mělo ke dni konání VČS
(14.3.2009) celkem 40 členů. V tento
den ukončil na vlastní žádost členství v MS pan Vladimír Hlaváček.
Dne 8.6 zemřel náš člen Ing. Vladimír Šíma a dne 7.7 zemřel pan Eduard Hoštička. Současný stav členské
základny je nyní 37 členů.
V každém roce si připomínáme významná životní jubilea našich členů.
V letošním roce se jednalo o tyto členy MS: Horba Zdeněk (55 let), Hrouda Vladimír (55 let), Čapek Jiří (60
let), Švihovec Jaroslav (60 let), Šaršok Jaroslav (70 let). I  v nadcházejícím roce 2010 bude v naší MS nemálo oslavenců.
Stalo se již dlouholetou tradicí, že každoročně pořádáme dvě kulturně-společenské akce.
Dne 17. ledna to byl Myslivecký ples s bohatou tombolou (358 cen včetně 19 hlavních
cen losovaných o půlnoční přestávce) a dne
1. srpna táborový oheň s hudbou a občerstve-

Tenisový klub
ním na Smetanovém vrchu. Obě akce se nám
vydařily. Tímto děkujeme za přízeň široké veřejnosti a doufáme, že nám bude přízeň zachována i v nastávajícím roce.
Začínáme 16. ledna - tradiční Myslivecký ples.
Naše činnost se jako každoročně neobejde
bez brigádnických hodin, což je cca 1.000
bgh/rok. V letošním roce počet odpracovaných brig. hodin členy MS toto číslo dalece
přesáhne.
Odměnou za celoroční práci myslivců jsou
v konečné fázi hony. Letos jsme uspořádali
4 hony na kachnu divokou a celkem budou
3-4 naháňky. Bažanta letos nelovíme, jelikož
jsme odchov pro letošní rok pozastavili z důvodu provedení řádné desinfekce voliéry.
Přestože zvěř drobnou prakticky nelovíme,
(zajíc od roku 1996, bažant divoký chov cca
do 20 ks/rok) stále se nám nedaří přes veškerou péči stavy drobné zvěře zvyšovat. Dá se
říci, že celkem uspokojivá je situace u spárka-

6. ročník
„Železného radomyšláka“

Nejdelší trať 120 km, letos absolvoval pouze jediný závodník. Jindřich Králík, známý
strakonický sportovec a triatlonista, tento
borec se v roce 2001, 2002 a 2004 kvalifikoval a účastnil neméně známého závodu triatlonistů IRONMANN na Hawaii. V Radomyšli
nemá Jindřich Králík zmeškaný ani jeden
roční, pokaždé na trati 120 km a pokaždé
vítěz. Radomyšlský triatlon má i mezinárodní účast, tradičně se zúčastnili Benoit Sicher
a Benjamin Winnance z Francie a jejich kolegové z Belgie. Všichni úspěšně absolvovali
náročnou trať 60 km. Cyklistické části závodu
u všech kategorií vedou každý rok jiným smě12

Veškerá volně žijící zvěř potřebuje zejména
v době hnízdění a kladení mláďat klid v honitbě. Toto se nedaří naplňovat. Stále více vidíme
v honitbě občany s venčícími psy, jízda na koních, čtyřkolky, terénní auta apod. Kde je tedy,
nebo kde zůstal náš vztah k přírodě? Máme
ještě jako lidi zájem, aby zde něco po nás zůstalo? Zamysleme se každý z nás, koho se to
týká, jak tento přístup zlepšit.

Příjmy z pronájmu kurtu a sponzorské dary
jsou investovány do tenisového areálu, který
je majetkem městyse Radomyšl. V areálu je
tréninková zeď a v následujících letech bude
vybudován druhý tréninkový kurt, šatny,
sprchy a WC. Velké poděkování patří správci
p. Jaroslavu Švihovcovi s manželkou, kteří se
starají o provoz areálu. Sezona 2010 bude zahájena v dubnu.

Zájemci o tenis si mohou zakoupit roční permanentku za 1000,- Kč, nebo si individuálně
objednat kurt za 50,- Kč/hod. Informace jsou
na tel. 723816697.
Luboš Peterka
předseda TK

Zamysleme se všichni a udělejme v nadcházejícím Novém roce alespoň něco pro naší krásnou přírodu a její obyvatele.
Josef Kroupa - předseda MS

Výsledkový servis a bohatá fotogalerie z průběhu závodu je umístněna na neoficiálních
stránkách městyse Radomyšl:
www.radomysl.com

Firma ESCO byla založena v roce 1997 v Nizozemsku. V České Republice působí od roku
2000 a v roce 2003 se díky rozhodnutí holandského majitele pana Kuijperse začalo stavět
na zelené louce v Radomyšli. Z původního záměru postavit jednu výrobní halu během 6 let
vznikla prodejna, skladovací hala a 2 výrobní
haly o celkové rozloze 6000 m2. V roce 2010
vznikne další výrobní hala o rozloze 2000 m2.
Výrobní a obchodní společnost ESCO zabývající se výrobou a prodejem masivních dřevěných podlah včetně sortimentu pro pokládku
se svými 80 zaměstnanci má několik stovek
obchodních partnerů po celé Evropě včetně
České Republiky. Z důvodu poptávky také
po jiných typech podlah chce firma rozšířit výrobu o tzv. vícevrstvé podlahy. Jedná se o podlahové palubky s nášlapnou vrstvou z dubu.
Tento výrobek by měl z části nahradit výrobu
masivních podlah a nabídnout zákazníkům
kvalitní produkt za nižší cenu se srovnatelnými technickými parametry. Pro tyto kroky se
společnost rozhodla ze dvou hlavních důvodů.
Prvním důvodem je rozšíření výroby, druhým
důvodem je zachování pracovních míst v současné nejisté době. Společnost je přesvědčena,
že tyto kroky pomůžou firmě k dalšímu zdravému růstu a k získání dalších spokojených
zákazníků.
Na závěr chci popřát všem našim zaměstnancům a občanům Radomyšle krásné prožití Vánočních svátků a hodně štěstí v roce 2010.

Libor Hejpetr

Josef Hanzl, výrobní ředitel

rem, stálý závodníci tak mají možnost projet si
a poznat strakonický i blatenský okres tzv. křížem krážem. Za symbolické startovné 200,- Kč
obdržel každý účastník upomínkové předměty, tričko s logem závodu a sportovní ponožky. Všem závodníkům, závodnicím, chlapcům
a dívkám, kteří se navzdory tak nepříznivému
počasí, které v sobotu ráno panovalo, postavili na start a úspěšně zvládli odzávodit, patří
velké uznání. Počasí skutečně nepřálo, přesto
všichni odjížděli spokojeni. Pořadatelé se těší
na setkání s vámi, při 7. ročníku, tradičně první sobotu v září.

Tenisový klub má za sebou třetí sezónu, kterou lze označit jako úspěšnou.

Už vůbec nechci mluvit o dalších vlivech
na přírodu (např. denní úbytek cca 10 ha půdy
za den v republice), pytláctví, automobilová
a železniční doprava, jenž jenom u nás každoročně představuje cca 20-25 ks sražené zvěře
spárkaté - srnčí a též zvěře drobné.

Plánovaný rozvoj
firmy ESCO v roce 2010

Pošmourné sobotní počasí se netvářilo sice vlídně, ale i tak se v sobotu 6. září sešlo na přírodním koupališti v Radomyšli přes 50 borců, kteří se zúčastnili 6. ročníku triatlonového závodu ŽELEZNÝ RADOMYŠLÁK. Teplota vzduchu se pohybovala kolem 9 °C a teplota vody atakovala 12 °C.
Přesto se našlo skoro 40 závodníků, kteří absolvovali celý závod (plavání, cyklistika, běh)
Závod je tradičně rozdělen na 3 kategorie:
ŽELEZNÝ RADOMYŠLÁK
(1,2 km plavání – 120 km na kole – 12 km běh)
½ ŽELEZNÝ RADOMYŠLÁK
(600 m plavání – 60 km na kole – 6 km běh)
¼ ŽELEZNÝ RADOMYŠLÁK
(300 m plavání – 30 km na kole – 3 km běh).

té zvěře, zejména srnčí, zvěř černá je migrační
a u nás není stálá.

Radomyšl a Suverénní řád Maltézských rytířů
Strakonicko, kraj v srdci jižních Čech,
je svázán s naším řádem již více než
osm set let. Traduje se, že již v roce
1190 jihočeský zeman Bavor I., účastník křížové výpravy, učinil ve Svaté
zemi, v té době ovládnuté západními křesťany slib, že založí na svém
panství rytířský konvent johanitům
– řádovým rytířům, v jejichž řadách
bojoval proti musulmanským uchvatitelům.

Následující staletí zde náš řád působil a vynikal jak v péči o špitál, nemocné a chudé, tak
i na poli hospodářském. Teprve pád monarchie znamenal postupný ústup našeho řádového společenství ze Strakonicka.

Že tak skutečně učinil je doloženo v listinách
Přemysla Otakara I., vydávaných v letech 1192
až 1230, které se týkají špitálu, školy, řádové-

V průběhu druhé světové války byl řád zbaven majetku. V Radomyšli mu byl odejmut
mimo jiné kostel svatého Martina a farní bu-

ho domu a k tomu deseti obcí na Strakonicku.
Mezi nimi vynikaly zejména Radomyšl a Horažďovice. Obec Radomyšl se stala řádovým
městečkem od roku 1600, kdy je takto povýšil
velkopřevor Frà Matouš Děpolt z Lobkowicz.

dova s pozůstatkem starobylé stavby – řádové
komendy.
Teprve v roce 2008 došlo, díky vstřícnosti Mons.
Jiřího Paďoura, biskupa českobudějovického,
k převedení budovy kostela svatého Martina a farní budovy s bývalou komendou zpět
na Suverénní řád Maltézských rytířů – České
velkopřevorství. Již dříve ale byla navázána
spolupráce mezi městysem Radomyšl a naším
řádem. Společným cílem je navázat na bohaté duchovní tradice a též uchovat mimořádné
historické stavby dalším pokolením.
Frà Karel Paar, velkopřevor

Činnost Sokola Radomyšl v období roku 2009
V roce 2009 byla činnost Sokola Radomyšl rozdělena na hlavní dvě části. Část sportovní a část mimosportovní. Ve sportovní části probíhaly
činnosti oddílů obdobně jako v minulých letech. Bohužel se nepodařilo udržet ˝při životě˝ oddíl lyžování
a tak zima 2008-2009 byla jeho poslední.
V oddíle volejbalu se podařilo rozšířit naše
řady o nové členky, ale také jsme o nějaké přišli, pouze na určitý časový úsek, důvodem je
většinou mateřská dovolená.

Oddíl ledního hokeje měl rozporuplnou sezónu. A tým skončil v okresním přeboru na 5,
tj.posledním místě, většinou vinou špatné
docházky na utkání. B tým naopak suverénně
zvítězil v okresní soutěži – bez ztráty bodu !
To je naše sportovní činnost, v té mimosportovní je na pořadu dne rekonstrukce Sokolovny. V současné době je hotový projekt a probíhá řízení ve věci stavebního povolení. Když
se vše povede, tak by se měla Sokolovna rekonstruovat a to tak, že celkově. V zadání je
požadavek na zvětšení kapacity, zmodernizování kuchyně, topení a výměny oken. Součástí

je i změna vzhledu, vstup zůstane, ale změní
se částečně štít sokolovny. Samozřejmostí jsou
i bezbariérové vstupy do všech prostor. Počítáno je i s možností hraní divadla. To obnáší
rekonstrukci jeviště i přístupu na jeviště. Šatny herců by se měli nacházet ve druhém patře v oblasti za šatnou(z dnešního pohledu).
S ohledem na rozpočet není zatím počítáno
s bytem sokolníka, ten by se případně udělal
na půdě v další etapě.
Za Sokol Radomyšl:
Častoral Václav
jednatel
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NEPALTE ODPAD! Ušetříte svoje
zdraví i zdraví svých sousedů
a kolemjdoucích!!

Dárkový kupon
Při předložení tohoto kuponu obdržíte zdarma knihu 70. let baráčníků
v Radomyšli.
Kniha je k vyzvednutí v infocentru
v DPS Radomyšl.
Tento kupon je platný do 30.1.2010.

1 9 3 9

-

2 0 0 9

Začala topná sezóna a z komínů se často dere
černý a nepříjemně zapáchající dým.
Při pálení odpadů v domácích kamnech, kotlích, nebo na otevřeném ohni vzniká mnoho škodlivých látek, z nichž některé mohou
být i rakovinotvorné. Podle měření Státního
zdravotnického ústavu domácnosti znečišťují
ovzduší nejvíce hned po automobilech. Nepalte zejména PVC, staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, dřevotříska, nápojové
kartony, plasty, pryž, koberce, tapety, polystyren, celobarevné letáky a časopisy, umělé
textilie, nebo pneumatiky.

Kupte si kalendář,
nebo zajímavý vánoční dárek

V á c l a v

V infocentru v Radomyšli (DPS Radomyšl) můžete zakoupit několik druhů kalendářů na rok
2010, zajímavé knihy, pohledy, DVD a další.
Horkými novinkami jsou DVD z premiéry divadelního představení „Podskalák“ a DVD
z letošní pouti a setkání rodáků. Je zde také
Jihočeská pohádková kancelář.

Trestná činnost na teritoriu
Obvodního oddělení Radomyšl
a prevence s ní spojená.
Od začátku roku do konce října 2009
řešili policisté místního obvodního
oddělení celkem 160 trestných činů,
z nichž se jich podařilo 74 objasnit.
V policejních statistikách první místo zaujímá majetková trestná činnost (evidováno celkem 83 trestných
činů se škodou za téměř 2 mil. korun), do které patří například vloupání do objektů, krádeže věcí při sobě, vloupání do vozidel apod.
Blíží se konec roku 2009, Vánoce, nový rok,
kdy každoročně na úseku kriminality přibývají do statistik případy kapesních krádeží,
vloupání do vozidel zaparkovaných před nákupními středisky a vloupání do opuštěných
rekreačních letních příbytků. Proto bychom
rádi připomněli jak správně zazimovat svůj
rekreační objekt, či jak se zachovat při vánočních nákupech a nenechat si svátky klidu ničím narušit.
Při nákupech vánočních dárků bychom neměli zapomínat, že předvánoční shon využívají
také zlodějíčci, kteří se pohybují v obchodních
domech, v různých nákupních střediscích, kde
jim vyhovuje nákupní horečka občanů a také
ruch na parkovištích.
Pracují samostatně či organizovaně. Spoléhají
na nepozornost a neopatrnost občanů, kteří si nehlídají svůj majetek, ten se pak stává
jejich snadnou kořistí. Například v obchodě
při placení u pokladny si nepozorovaně „prohlédnou“ obsah peněženky, které se během
několika následujících minut zmocní.
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Na základě policejní praxe připravili policisté několik základních rad pro občany:

Také odložené věci v nákupním košíku či
na sedadlech ve vozidlech. Vždy si najdou
jakoukoli příležitost k získání finančních prostředků či různých věcí.

1. Peníze a kreditní karty ukládejte do vnitřních kapes oblečení, nikoli do zadních kapes
u kalhot.

I  přestože policisté připravují na listopad
a prosinec preventivní bezpečnostní opatření
zaměřené na kapsáře, na pachatele vloupání
do zaparkovaných vozidel a vloupání do rekreačních objektů, je důležité se řídit policejními radami a dbát větší opatrnosti na své
věci.

2. V obchodech a nákupních
střediscích neodkládejte tašky
do nákupního koše. Mějte je
stále u sebe.
3. Peněženku a doklady noste
odděleně, nemějte u sebe větší hotovost.
4. Nenoste doklady a peníze
ve vnějších kapsách oděvů, batohů, tašek.
5. Tašky s penězi nenoste na zádech, kam nevidíte. Věnujte pozornost kabelkám přehozeným
přes rameno.
6. Využívejte platebních karet,
PIN uložte odděleně, při odcizení karty zajistěte blokaci účtu.
7. Nenoste s sebou velkou finanční hotovost. Při výběru finanční hotovosti z bankomatů
věnujte pozornost okolí.

Během posledních měsíců roku policisté kontrolují nejen parkoviště před supermarkety,
kde se zaměřují na kapsáře a pachatele vloupání do vozidel, ale i opuštěné rekreační chaty a chalupy. Zde svoji pozornost směřují především na zabezpečení rekreačních objektů,
pátrají po pachatelích a hledaných osobách,
které se v opuštěných letních příbytcích mohou skrývat. Kontrolují se přístupové cesty
do chat, chalup a přilehlých stodol, neboť
i ty bývají terčem zlodějů. Pachatelé spoléhají na skutečnost, že majitelé v objektech ponechávají cenné věci, jako jsou sekačky, pily,
nářadí, jízdní kola a další. Proto policisté doporučují chalupářům při zazimování odvézt
cenné věci, neponechávat v okolí nářadí (tyče,
žebřík a další), které pachatelé často využívají
při vloupání. Zbytečností není ani vlastnit fotodokumentaci majetku včetně výrobních čísel, který v objektu přes zimu zůstává. Důležité je i své letní sídlo v průběhu zimy několikrát
navštívit a zkontrolovat.
Buďte opatrní a nedejte zlodějům šanci!!!

8. Nikdy nenechávejte své věci
bez dozoru.

Krásné prožití Vánoc a ničím nerušené svátky
přejí policisté Obvodního oddělení policie Radomyšl.
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Úřad městyse
Sbor sv. Martina a žáci
ZŠ Radomyšl vás srdečně zvou
na Vánoční koncert
Na koncertě zazní koledy české i evropské,
koledová mše E. Marhuly a Hodie Christus natus est K. Kemptnera. Koncert se koná v Radomyšli v kostele sv. Jana Křtitele 26.12.09
v 16.30h.

Plesová sezona se blíží
Myslivecký ples 16.1.2010
Hasičský ples 30.1.2010
Baráčnický ples 20.2.2010
Reprezentační ples městyse 20.3.2010

Služby pro občany :
• Ověřování shody, opisu, nebo kopie s listinou
• Ověřování pravosti podpisu
• Vydání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině, nebo s cizincem
• Přijímání žádostí o vydání občanského průkazu
• Podávání žádosti o zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky
• Sepsání žádosti o umístění do DD, nebo DPS
• Svatební obřady
• Přijímání žádostí do jednání zastupitelstva městyse
• Poradenská činnost o usneseních zastupitelstva, vyhláškách apod. jso
• Od 1.11. 2009 má městys „Datové schránky“
• Důležité informace vyhláškách apod. jsou na úředních desce, nebo na www.radomysl.net

Czech point :
• Výpis z Obchodního rejstříku
• Výpis z Živnostenského rejstříku
• Výpis z katastru nemovitostí
• Výpis z rejstříku trestů
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
• Výpis z insolventního rejstříku
• Podání do registru účastníků provozu modulu autovlaků ISOH
Provozní doba:
Pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 7-11, 12-15,
Středa 7-11, 12-16

Knihovna:
• Přes 8000 vlastních knižních titulů a časopisů
• Meziknihovní výpůjční služba
• Bezplatný veřejný intrnet
• Sběrna šatstva a prádla
Provozní doba:
Pondělí 7-11, 18-21, Úterý 13-17, Středa 7-11, 18-21, Čtvrtek 9-12, 13,17, Pátek 7-12
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