
Vá�ení spoluobèané.

Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse
Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi,
které opìt posunuly Radomyšl o významný krok kupøedu. V ko-
munálních volbách se stávajícímu zastupitelstvu dostalo od
Vás obèanù velké podpory. Je to pro nás signál, �e zvolená
strategie má správný smìr a velká motivace do další práce.
Souèasnì musím zopakovat to, co jsem ji� mnohokrát zdùraznil,
�e bez Vaší pomoci a aktivity místních spolkù bychom nedo-
kázali nic. Vycházející zpravodaj je mozaikou toho, co se událo
v roce 2007 a zároveò pohledem do budoucna. Získáte infor-
mace o ekonomické situaci mìstyse, pøipravovaných investi-
cích a mnoha zajímavostech. Krátkými èlánky se pøipomenou
školy, místní spolky, sportovní oddíly a podnikatelé. Jejich ak-
tivita je obdivuhodná. Jistì mi dáte za pravdu, a� si pøeètete
jejich zprávy, �e bychom našli velmi málo obcí a mìst, kde je
tak bohatý spoleèenský �ivot. Za to všem patøí vøelý dík. Velký
význam pro budoucnost mìstyse má probíhající bytová vý-
stavba, která znamená pøíliv nových obyvatel. Všem našim
novým spoluobèanùm pøeji, aby zde našli spokojený domov,
nové pøátele a všem dohromady pøeji krásné pro�ití vánoèních
svátkù. Rok 2008 jistì nebude jednoduchý, pøesto vìøím, �e
bude pro ka�dého z Vás úspìšný. 

K tomu Vám pøeji pevné nervy a hlavnì hodnì zdraví.
Ing. Luboš Peterka – starosta

EKONOMICKÁ SITUACE
OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

Rok 2007 jsme zahájili s rezervou na bì�ném úètu
4.027.614,- Kè a pùjèkami ve výši 7.998.960,- Kè (úvìrem
na DPS ve výši 4.270.000,- Kè, úvìrem na infrastrukturu pro
novou bytovou výstavbu 3.588.960,- Kè a pùjèkou od firmy
ESCO na kanalizaci pro prùmyslovou zónu ve výši 140.000,-
Kè). Velký zájem o novou výstavbu rodinných domkù, kdy�
od øíjna roku 2006 se prodalo všech 5 pozemkù pro indivi-
duální výstavbu a 24 „øadovek“, se pozitivnì odrazil na eko-
nomice mìstyse. Zastupitelé rozhodli o splacení celého úvìru
na infrastrukturu, byla doplacena pùjèka od firmy ESCO
a z úvìru na DPS bude ke konci roku zbývat 3.610.000,- Kè.
Znamená to, �e zadlu�ení mìstyse se za rok 2007 sní�í
o 4.388.960,- Kè. Pøes tak velké oddlu�ení se pøedpokládá
ke konci roku rezerva na úètu 4 miliony Kè! Jako prozíravé se

ukázalo uzavøení úvìru na DPS s pevnou úrokovou sazbou
4,5 % p.a.. Díky dotaci úrokù od Jihoèeského kraje èiní sazba
kolem 3 % p.a.. Naproti tomu inflace je v souèasné dobì 4 %.
Ke zvýšení inflace došlo meziroèním nárùstem hladiny spo-
tøebitelských cen, který je nejvyšší od ledna 2002 a zejména
v pøíštím roce bude dále stoupat. Velmi pozitivní dopad na
rozpoèet mìstyse v následujících letech poèínaje rokem 2008
bude mít novela zákona è. 243/2000 Sb., o rozpoètovém ur-
èení daní. Pro rozpoèet Radomyšle to bude znamenat roèní
nárùst podílu na celostátním hrubém výnosu DPH a daní
z pøíjmù o více jak 1 milion Kè! Díky nové výstavbì v Ra-
domyšli, Domanicích, Podolí a výhledovì v Leskovicích lze
do 5 let pøedpokládat zvýšení poètu obyvatel a� o 150, co�
pøedstavuje další meziroèní nárùst pøíjmù cca 1 milion Kè.
Tyto pøíjmy budou nabíhat postupnì. Nové rodinné domky
se rovnì� v budoucnu projeví ve výnosu danì z nemovitosti,
který je v souèasnosti 100 % pøíjmem mìstyse. (Daò z ne-
movitosti se zaèíná platit po 15 letech od kolaudace RD).

Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí.
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Pøes tento pozitivní výhled se ani v Radomyšli nevyhneme
nepopulárním krokùm. Ji� v letošním roce jsme museli pøi-
stoupit ke zvýšení ceny stoèného. Pøesto se stále pohybujeme
na polovinì prùmìrné ceny v ÈR. Vzhledem k pøedpokláda-
nému nárùstu nákladù na svoz odpadu dojde pravdìpodobnì
v roce 2008 ke zvýšení poplatku za svoz odpadu.

PØIPRAVOVANÉ INVESTICE

Dobrá finanèní situace je základem pro èerpání dotací
zejména z Evropských fondù na potøebné investice, které
vy�adují v�dy finanèní spoluúèast �adatele. Ji� v letošním
roce jsme jako jedni z prvních podali �ádosti o dotace z fondù
EU, a to na rekonstrukci základní a mateøské školy (zateplení,
nová okna, støecha) vèetnì ekologizace vytápìní MŠ. Celkové
náklady jsou 24.569.742,- Kè vèetnì DPH. Další �ádost byla
podána na rekonstrukci pøívodního øadu do mìstyse a pøe-
strojení vodojemu. Stávající litinové pøívodní potrubí z vo-
dojemu do spotøebištì vykazuje vysoké tlakové ztráty, které
jsou dány znaènou korozí a inkrustací vnitøního povrchu pot-
rubí. Vysoké tlakové ztráty v pøívodním øadu do mìstyse
negativnì ovlivòují tlak zejména ve výše polo�ené zástavbì.
Realizací projektu by rovnì� mìlo dojít ke zmínìnému pøe-
strojení vodojemu. Trubní a armaturní vystrojení vodojemu
je s ohledem na stáøí a pùsobení agresivního vlhkého pros-
tøedí posti�eno znaènou korozí a je na hranici �ivotnosti. Oèe-
kávané náklady na tuto akci èiní 3.252.181,- Kè. V souèasné
dobì máme ji� zpracovaný stavební projekt a studii provedi-
telnosti na rekonstrukci „Letního areálu v Radomyšli.“ Zá-
kladem projektu je rekonstrukce bazénu a stavba víceúèelové
budovy s ubytovací kapacitou 52 osob. Ve spolupráci s místní
farností se pøipravuje projekt na rekonstrukci støedovìké kurie
v areálu dìkanství a vybudování muzea maltézských rytíøù.
Rovnì� byla v letošním roce podána �ádost na Ministerstvo
kultury na opravu støechy a vì�e kostela sv. Martina v èástce
5.200.000,- Kè a �ádost na Ministerstvo financí na rekon-
strukci høištì u školy na moderní lehkoatletický areál. Ve
spolupráci se Svazkem obcí Blatenska, kterého je Radomyšl
èlenem, se bude v pøíštím roce pøipravovat �ádost o dotaci
z fondù EU na opravu zbývajících místních komunikací. Také
bude tøeba pøipravit projekty na rekonstrukci úpravny vody,

ÈOV, a tak by mohl seznam dále pokraèovat. Bohu�el Ra-
domyšl se nachází v období, kdy všechny výše zmínìné stav-
by jsou na hranici, nebo ji� za hranicí �ivotnosti a do kterých
více ne� 30 let nebylo investováno.

PRACUJEME NA ZÁCHRANÌ
LIPOVÉ ALEJE

Historická lipová alej ke kostelu sv. Jana Køtitele byla
vysazena v letech 1764 – 1819. Kromì neodborného zásahu,
kdy pøibli�nì pøed 40 – 60 lety bylo u nìkterých stromù
provedeno „zmlazení“ radikálním øezem, nebyla alej nijak
udr�ovaná. Díky dotaci 90.000,- od Ministerstva �ivotního
prostøedí byla vypracována studie na revitalizaci aleje. Ze
studie vyplývá zpùsob ošetøení stromù nutný pro jejich zá-
chranu a nìkteré stromy, které ji� nelze podle studie zachrá-
nit, akutnì ohro�ují provoz ve svém okolí. Typickým pøíkla-
dem je lípa u vchodu do kostela. Vzhledem k tomu, �e èást
zastupitelù a obèanù pova�uje zásah doporuèený ve studii za
pøíliš radikální, odsouhlasilo zastupitelstvo vytvoøení pracovní
skupiny pod vedením ing. Kocourka, která pøipravuje podklady
pro zapsání aleje mezi kulturní památky, èím� by se rozšíøil
okruh mo�ností pro získání dotace. Zároveò s odborníky
z Agentury ochrany pøírody se pracuje na upravené verzi studie.

MÌSTYS PODPOØIL DOBROU VÌC

Zastupitelstvo schválilo pøíspìvek ve výši 5.000,- Dìtské-
mu centru Jihoèeského kraje (www.dcjk.cz), které sídlí v are-
álu Nemocnice Strakonice, dále 5.000,- Centru pro zdravotnì
posti�ené ve Strakonicích (www.czp.strakonice.cz). Tato
instituce poskytuje na Strakonicku sociální slu�by, osobní
asistence pro handicapované obèany a seniory, zajiš�uje pøe-
pravu tìchto osob k lékaøským a odborným vyšetøením, pùj-
èuje rehabilitaèní pomùcky vèetnì polohovací postele. Dotaci
1.000,- Kè dostala také Záchranná stanice �ivoèichù Makov.

OD PØÍŠTÍHO ROKU MOHOU
OBÈANÉ VYU�ÍVAT CZECH POINT

Radomyšl se zaøadila mezi obce, které budou od roku
2008 provozovat asistované místo pro komunikaci obèana
s veøejnou správou. Znamená to, �e na Úøadu mìstyse Ra-
domyšl budeme vydávat ovìøené výstupy z Obchodního rej-
støíku, Katastru nemovitostí, �ivnostenského rejstøíku a Rej-
støíku trestù. Postupnì se budou tyto slu�by ještì rozšiøovat.

ŠKOLA OBNOVY VENKOVA
V RADOMYŠLI

V letošním roce zalo�il mìstys Radomyšl „Školu obnovy
venkova“ zamìøenou na twinning. Kromì Radomyšle jsouFoto: Antonella Raineri (Itálie).



podobné školy ještì v Sudomìøicích u Bechynì a Sv. Janu
nad Malší. Na jejich èinnost pøispívá Jihoèeský kraj ka�-
doroènì èástkou a� 200.000,- Kè. V letošním roce jsme
z tìchto prostøedkù zakoupili kvalitní projekèní techniku:
plazmovou TV, laptop osobní poèítaè, LCD projektor, pro-
jekèní plátno a digitální fotoaparát. Technika poslou�ila mi-
mo jiné k uspoøádání semináøe pro starosty a podnikatele ze
Strakonicka (Téma: èerpání prostøedkù z fondù EU), který
se konal v Sokolovnì. Na pøíští rok pøipravujeme vydání
tøíjazyèné fotografické publikace o partnerských obcích Rado-
myšli a Montoggio. Autory jsou Ondøej Fibich a fotografka
Ivana Øandová.

JIHOÈESKÁ POU� V RADOMYŠLI
LETOS VSTOUPILA DO EVROPY

Poté, co v roce 2006 navštívil naši slavnou pou� prezi-
dent republiky pan Václav Klaus, pøijela letos v èervnu do
Radomyšle padesátièlenná výprava z partnerského mìsta
Montoggio. Kromì italských pøátel se akce zúèastnili další
významní hosté: hejtman Jihoèeského kraje Jan Zahradník,
námìstek Vladimír Pavelka, radní Pavel Pavel, europoslanec
Jaroslav Zvìøina, námìstek ministra pro místní rozvoj Jiøí
Vaèkáø, starosta Strakonic Pavel Vondrys, starosta Písku Mi-
roslav Sládek a jako tradiènì zástupci Suverénního øádu mal-
tézských rytíøù v èele s Dr. Skøivánkem. Nároènou akci se
podaøilo finanènì zajistit díky dotacím Ministerstva pro míst-
ní rozvoj, Jihoèeského kraje a sponzorù (TEKTON CZ,
AGRO, ESCO, FASA, JATKY HRADSKÝ a dalších). Slav-
nostní zahájení se ji� tradiènì uskuteènilo v Kostele sv. Jana

Køtitele. Poté se prùvod pøemístil na Maltézské námìstí, kde
starosta Montoggia pøevzal symbolický klíè od Radomyšle
a byly pøedány dárky. Mezi tìmi pøivezenými z Itálie byl
napøíklad i fotbalový dres fotbalisty Tomáše Skuhravého, kte-
rý je v Itálii stále velmi populární. K dresu byl pøipojen poz-
drav: „Zdravím první Janovany v Èeské republice“. Odpo-
lední program byl vìnován semináøùm, které probíhaly
v nìkolika skupinách. Souèasnì bylo mo�no na radnici
zhlédnout výstavu fotografií a obrazù z obou obcí. Nová pro-
jekèní technika byla vyu�ita k promítání filmù. Nároèný
den byl zakonèen èesko-italským spoleèenským veèerem
v Sokolovnì. V nedìli navštívili Italové pou�, sehráli v Oseku
fotbalový zápas a navštívili místní Ústav sociální péèe. Pøi
závìreèném rozlouèení na Pile v Sedlici nás potìšila slova
starosty Valtra Raineri, kdy� øekl, �e jsou všichni nadšeni
z toho, kolik vstøícnosti, laskavosti a lidského porozumìní
našli v Radomyšli, kam se budou v�dy rádi vracet a potvrdil,
�e není lepší cesty k vzájemnému porozumìní jednotlivých
národù v Evropì ne� taková partnerská spolupráce, kterou se
Montoggiu podaøilo navázat s Radomyšlí.

NA NÁMÌSTÍ JE NOVÁ KULTURNÍ
PAMÁTKA

O letošní pouti bylo slavnostnì odhaleno restaurované sou-
soší na Maltézském námìstí. Pro jeho restaurování se zastu-
pitelé dohodli vzhledem k havarijnímu stavu soch vèetnì

Úèastníci mezinárodního semináøe v Rojicích.

Vzácní hosté letošní pouti.

PØIPRAVOVANÉ KULTURNÍ AKCE

16. 12. 2007
 Adventní koncert (J. Koman, L. Mráz a další)

v kostele sv. Martina v 17.00 hod.

27. 12. 2007
Vánoèní mše z Radomyšle v kostele

sv. Jana Køtitele v 18.00 hod.

29. 12. 2007
Koncert sboru sv. Martina

31. 12. 2007
Silvestrovská taneèní zábava v Sokolovnì v Radomyšli

19. 1. 2008
Myslivecký ples

9. 2. 2008
Baráènický ples

23. 2. 2008
Hasièský ples

15. 3. 2008
Reprezentaèní ples mìstyse Radomyšl

obecradomysl@post.cz www.radomysl.net (oficiální web) • www.radomysl.com (neoficiální web) strana 3 – prosinec 2007



jejich upevnìní na podstavci. Akce stála 296.740,-. Pøíspìvek
od Jednoty Volynì byl 60.000,- Kè. Restaurované sousoší
bylo rovnì� v letošním roce zapsáno Ministerstvem kultury
do seznamu kulturních památek. Tento Mariánský sloup z ro-
ku 1860 se skládá ze tøí pískovcových soch na kamenném
podstavci. Uprostøed je Panna Marie a po stranách pak sv. Še-
bestián a sv. Fabián. Sv. Šebestián byl køes�anský svìtec
a muèedník uctívaný jako ochránce proti moru. Podle legendy
byl za svou víru muèen tak, �e do nìho byly støíleny šípy.
Poté ho popravèí zanechali na místì v domnìní, �e je mrtev.
Rány však nebyly smrtelné. Šebestián se vyléèil a znovu se
pøihlásil ke své víøe. Tentokrát byl ubit k smrti kyji a jeho
tìlo vhozeno do hlavního øímského kanálu. Sv. Fabián byl
pape� a muèedník. Vá�ený a ctìný pape� je známý tím, �e
rozdìlil duchovní správu Øíma na sedm okrskù. Je patronem
hrnèíøù a slévaèù cínu. Kronikáø Václav Valenta v kronice
Radomyšle v roce 1920 píše: „Sousoší bylo postaveno jako
ochrana proti ohni. Ka�dý rok 20. ledna se k nìmu konal
prùvod z dìkanského kostela a pan dìkan se tu za pøedvá-
leèné 4 K pomodlil za ochranu obce. Dokud obec platila
hudbu, pivo a obecním starším, kteøí se prùvodu úèastnili,
dávala silné voskovice, dokud uèitele se školní mláde�í k to-
mu mohli komandovati, byl slavný prùvod zakonèený pitím
a veèer plesem. Èasy se zmìnily. Ve škole se musí i v takový
slavný den uèiti, obec na takové zbyteènosti nesmí plýtvat
penìzi, hudebníci zadarmo nehrají – i tìm hasièùm to orga-
nizace zakázala – letos u� to bylo ubohé, a proto�e lze pøed-
pokládati, �e zvyk tento zanikne, zaznamenávám jej.“

PODNIKATELÉ A MYSLIVCI SE
PREZENTOVALI V ITÁLII

V listopadu navštívila sedmièlenná delegace slo�ená ze
zástupcù mìstyse (L. Peterka, E. Èapková), podnikatelù
(Vl. Mráz – AGRO, ing. Prùšová – pivovar REGENT), mys-
livcù (M. Poleno, J. Kuthejl) a M. Jelínková, tlum. italštiny,
partnerské italské mìsteèko Montoggio. Návštìva byla pøe-
devším obchodního rázu. Delegaci pøijal prezident hospodáø-
ské komory v Janovì. Kromì prezentace twiningu mezi Ra-

domyšlí a Montoggiem (nejvýznamnìjší janovský region)
prezentovala výprava z Radomyšle ji�ní Èechy a tradièní pro-
dukty pivo, ryby a další zajímavosti z oblasti cestovního ru-
chu. Na programu návštìvy byla rovnì� prohlídka nejvýznam-
nìjších podnikù v Montoggiu. Návštìva se tìšila velké pozor-
nosti místního tisku a televize. Ètyødenní návštìvu zakonèil
spoleèný hon na divoèáky organizovaný místními myslivci.

Milí lidé, pøeji Vám hodnì dobrého zdraví po celý rok
2008 a dìkuji za všechno, co jsme spoleènými silami dosáhli.

Eva Èapková – místostarostka

POHÁDKOVÁ KANCELÁØ
ZDEÒKA TROŠKY

V letošním roce byla uvedena do provozu „Pohádková
kanceláø Zdeòka Trošky“ v infocentru v DPS Radomyšl,
která je souèástí „Jihoèeského pohádkového království“.
Logem naší pohádkové kanceláøe je filmová „Princezna ze
mlejna“. V této Jihoèeské pohádkové kanceláøi se�enete vše
nezbytné pro Vaše putování Jihoèeským pohádkovým
královstvím jako je cestovní pas, vandrovní kní�ka, výletní
mapa Ji�ní Èechy a okolí, pohádková mìna, samolepky,
trièka, èepice a èelenky s motivem Kapra Jakuba a mnoho
dalších upomínkových vìcí vèetnì výroèních turistických
známek. O tradièní pouti v nedìli 22. 6. 2008 v 10.00 hod.
bude „Pohádková kanceláø“ slavnostnì otevøena. Úèast pøi-
slíbil sám pohádkový král Zdenìk Troška se svým krá-
lovským doprovodem. V infocentru kromì výše uvedených
pøedmìtù lze zakoupit propagaèní materiály mìstyse Rado-
myšl vèetnì filmù na DVD z významných kulturních událostí.

FILMAØI SI OPÌT NAŠLI CESTU
DO RADOMYŠLE

Radomyšl, zejména její dominanta kostel sv. Jana Køtitele,
se letos opìt tìšila zájmu filmaøù. Natáèela se zde reklama
na Chipsy, ale hlavnì zde strávil tøi natáèecí dny štáb, kte-
rý pøipravuje další øadu populárního televizního seriálu
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Setkání s prezidentem Hospodáøské komory v Janovì. Pater Cihelna oddával seriálové hrdiny.



Nemocnice na kraji mìsta. V seriálu se kromì hereckých
hvìzd v èele s Josefem Abrhámem a Viktorem Preissem
pøedstaví také komparsisté z Radomyšle. Za zmínku stojí také
to, �e umìlý déš� v jedné scénì vyrábìli naši hasièi. Vše
uvidíme na televizních obrazovkách v roce 2008.

PETICE PROTI ZÁPACHU

Na zasedání zastupitelstva dne 20. 9. 2007 byla projed-
návána �ádost právnické osoby Drùbe� Radomyšl, s.r.o.,
o vydání integrovaného povolení, které vydává krajský úøad
chovatelùm nad 40 tis. ks drùbe�e. Mìstys jako úèastník
øízení vyjádøil nesouhlas s nìkterými údaji a postupy uvádì-
nými v této �ádosti. V návaznosti na to pøedlo�il petièní vý-
bor ve slo�ení – Ing. Kocourek, p. Mráz, Mgr. Kastnerová
a pí. Ovesná na mìstys petici za odstranìní zápachu, který
pochází z areálu zaøízení „Farma Radomyšl – chov brojlerù“,
�ádají, aby se mìstys zasadil všemi dostupnými prostøedky
o odstranìní zápachu. Petici podepsalo 285 obèanù Ra-
domyšle. Obèané se ji� v minulosti obraceli na obec s ústní-
mi stí�nostmi na zápach. V takovém pøípadì byl v�dy kon-
taktován majitel farmy p. Wolf, který pøislíbil nápravu, je�
však byla tì�ko kontrolovatelná. Veškeré dotazy ohlednì zá-
pachu na M�P, Hygienickou stanici, èi Ministerstvo vnit-
ra, které provádí poradenství pro obce, v�dy narazily na
zásadní problém, �e zápach nelze nijak zmìøit, jak je to mo�-
né tøeba u hluku. Na základì petice p. starosta po�ádal
o kontrolu na farmì – Èeskou inspekci �ivotního prostøedí
a Veterinární správu. Veterinární správa zjistila porušení § 40
zákona è. 166/1999 Sb. (zacházení se �ivoèišnými pro-
dukty….), za co� je mo�né ulo�it pokutu. Této kontroly se
se souhlasem provozovatele farmy zúèastnily rovnì� za-
stupitelky Mgr. Èapková a p. Tomaševièová a ve zprávì
z kontroly navrhly, aby se okam�itì odvá�el vyhrnutý hnùj
po vyskladnìní drùbe�e na zemìdìlské pozemky a v mìsí-

cích, kdy toto není mo�né zajistit, byl hnùj odvezen na
bioplynovou stanici. Souèasnì se zástupci mìstyse ing. Pe-
terka, p. Tomaševièová a Mgr. Kocourek zúèastnili dne
15. 10. 2007 na KÚ ústního jednání ohlednì vydání inte-
grovaného povolení. Cílem tohoto povolení je nastavit vel-
kým chovatelùm drùbe�e, potencionálním zneèiš�ovatelùm
ovzduší, pravidla, která jsou povinni dodr�ovat, která
jsou dobøe kontrolovatelná a v pøípadì jejich porušování hro-
zí vysoké pokuty a pøi jejich opakování i uzavøení pro-
vozoven. Zástupci mìstyse mimo jiné dojednali to, aby
biotechnologické pøípravky pro sní�ení emisí a zápachu
byly pøidávány nejen do potravy, ale i do podestýlky (co�
není pro provozovatele povinné), tak aby došlo ke sní�ení
emisí min. o 55 %. Rovnì� byl po�adován zákaz skladování
hnoje na hnojišti v zaøízení, instalace koncové technologie
k záchytu a zneškodnìní emisí amoniaku a H2S. To bohu-
�el není mo�né v rámci integrovaného povolení provo-
zovateli naøídit. Tyto zále�itosti lze øešit pouze v rámci sta-
vebního povolení, jen� bylo vydáno v roce 1997 a obec
v té dobì podobná opatøení nepo�adovala. V souèasné do-
bì je integrované povolení vydáno, mìlo by ukonèit období
„nekontrolovatelnosti“ provozu farmy. Pokud farma bude
dodr�ovat nastavená pravidla, dojde k výraznému sní�ení
zápachu. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ROCE 2007

Pøeji dobrý den. Dovolte mi, abych uvedl nìkolik dùle�i-
tých informací za školní rok 2006 – 2007. V poètu �ákù na
naší škole se v posledních letech pohybujeme lehce pod hra-
nicí 160 dìtí. Ve srovnání s podobnými obcemi jsme na tom
velice slušnì, ale hlavnì v souvislosti s novou bytovou vý-
stavbou a s poètem narozených dìtí vidím tuto skuteènost
velice optimisticky. Dle støízlivých odhadù bychom se mohli
v horizontu nejbli�ších let dostat a� k hranici 200 �ákù. Škola
dokonèila zpracování svého výukového programu pro zá-
kladní vzdìlávání pod názvem „Orbis pictus“. Od letošního
roku 2007/2008 zaèíná výuka dle výše uvedeného v 1. a 6.
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postupném roèníku. Ka�dá škola si urèuje své priority, ve
kterých chce dosáhnout s ohledem na místní podmínky
a tradice co nejlepších výsledkù. Naše zaøízení si stanovilo
environmentální výchovu, cizí jazyky, poèítaèovou gramot-
nost, sport a estetiku. Tyto oblasti se sna�íme preferovat ji�
delší dobu. Uvedu nìkolik pøíkladù. V souvislosti s envi-
ronmentální výchovou se sna�íme o tøídìní odpadù, poøádá-
me exkurze – ZOO Plzeò èi Praha, „Moøský svìt“ té� v Praze,
ka�doroènì probíhá sbìr lesních plodù pro zvìø. V rámci
výchovnì vzdìlávacího procesu byla uspoøádána pøednáška
„Globální problémy lidstva. “ Ve spolupráci s mìstem Blatná
v soutì�i „Lesy a myslivost“ obsadil Ondøej Šípek 2. místo
v jednotlivcích, v kolektivech uspìly dìti ze 4. a 7. tøídy –
1. místo, druzí byli jejich spolu�áci ze 3. tøídy. Kvalitní výuku
cizích jazykù prezentují naši �áci ve srovnání s ostatními
v olympiádách z anglického jazyka – Markéta Je�ková a Pav-
la Kvardová obsadily 3. místa v rámci okresu ve Strakoni-
cích, stejnou pøíèku i Nikola Charvátová v jazyce nìmeckém.
V rámci výpoèetní techniky byla za pomoci grantu z KÚ
v Èeských Budìjovicích a za pøíspìvku sponzorù velkých
strakonických firem vybavena uèebna novými pøístroji v cel-
kové hodnotì asi 120 000,- Kè. Kromì povinných pøedmìtù
navštìvovali �áci i krou�ky. Sportovní výsledky jsou té� vý-
borné. Napøíklad Lukáš Klas v atletické všestrannosti obsadil
2. pøíèku, Štìpán Šùs pøíèku tøetí. V atletických soutì�ích pro
druhý stupeò vyhrál David Tomi v hodu míèkem, Jaroslav
Benda v bìhu na 1500 získal tøetí místo a Martina Soukupová
ve vrhu koulí takté�. Nesmím zapomenout na velice úspìšný
volejbal. V bøeznu na turnaji smíšených dru�stev v Záboøí
naši �áci vyhráli, v okresním kole ve Strakonicích v kategorii
dívek to byla støíbrná medaile, v turnaji v pøehazované po-
øádané naší školou jsme obsadili opìt druhé místo. A ještì
jednou støíbrná pozice z prosince v turnaji v sálové kopané
pro chlapce z I. stupnì. Nezapomínáme ani na estetiku a kul-
turu, �áci navštìvují hrad ve Strakonicích, knihovny, v Praze
„Muzeum hudby“, za operku „Karkulka“ jsme byli ocenìni
nakladatelstvím Fragment tøetím místem v rámci republiky.
�áci se sami pokoušejí tvoøit, úspìchem jsou ocenìní Václava
Vrby v literární soutì�i – 1. místo a druhé pozice dívek Jany
Šímové a Martiny Soukupové. Opìt šlo o soutì� poøádanou

MìKS v Blatné. V pìvecké soutì�i Jihoèeský zvonek získala
Milanka Markovièová støíbrné ocenìní. Je-li mo�né, pozve-
me si profesionály, kytarového mistra Štìpána Raka. V záøí
zavítal na školu strakonický rodák, pan René Edgar Tressler,
pøímý úèastník holocaustu. Vyprávìl dìtem o tom, co za�il
v dobì války, �áci mu na oplátku pøedvedli krátké kulturní
pásmo. V listopadu pak pan Pavel Mackù pøijel dìtem z prv-
ního stupnì vyprávìt o vývoji hudebních nástrojù, starší si
vyslechli jeho dojmy a vyprávìní z expedice na Špicberky.
Nelze zapomenout na protidrogovou prevenci, jako pøíklad
uvádím hudební poøad „Veselý svìt“. Skoro bych se mìl
omluvit i dalším reprezentantùm naší školy, jejich� konkrétní
výsledky jsem neuvedl, ale to bych opisoval „Výroèní zprávu
o èinnosti školy za školní rok 2006/2007“. Je-li zájem, po-
dívejte se na stránky školy: www.municipal.cz/zsradomysl.
Co ještì dále? Pokraèujeme a budeme pokraèovat v mimo-
školních aktivitách, stejnì tak ve spolupráci se zøizovatelem
v konání plesù, spoleèenských akcí a významných setkání,
jako bylo v letošním èervnu v souvislosti s místní poutí set-
kání s pøáteli z italského Montoggia. A co plánujeme? Stále
pracovat na tom, aby se zlepšovaly podmínky pro vzdìlávání
dìtí. Tím mám na mysli napøíklad vybavení multifunkèní
poèítaèové uèebny interaktivní tabulí, chceme získat nad-
standardní finanèní prostøedky z fondù a dotací, v rámci
sponzorských pøíspìvkù obnovovat vybavení školy poèítaèi
a další technikou, pokraèovat v úspìšné mimoškolní èinnosti
dìtí, spolupracovat s místními organizacemi, italskými obèa-
ny a nyní novì s dìtmi z ukrajinské Radomyšle. Závìrem
chci uvést ještì následující: dìkuji za spolupráci všem za-
mìstnancùm školy, stejnì tak dìkuji i za vstøícnost vedení
mìstyse a všem zastupitelùm. Pøeji nejen jim, ale všem ète-
náøùm klidný závìr roku, pøíjemné pro�ití Vánoc a jen pozi-
tivní vìci v dalším kalendáøním roce 2008.

Všechny zdraví J. Pešl, øeditel školy.

ZE �IVOTA MATEØSKÉ ŠKOLY
V RADOMYŠLI

„Milá paní, u� jste to slyšela?“

„A co?“ „No pøece, �e se v naší mateøské škole stále nìco
dìje.“ „No jo, naše malá tam taky chodí a poøád nìco doma
vypráví. V záøí si nesla do školky cyklistickou helmu, proto�e
jeli na dopravní høištì do Strakonic. Uèili se jezdit na kolech,
poznávat znaèky a správnì reagovat na svìtelné signály. Nav-
štívili také chovatelský areál na Podskalí. Malá tam krmila
chameleona, morèata, �elvy, bílé myšky a papoušek na nì
køièel: „Ahoj, Martine!“. V øíjnu si zase ve školce malovaly
dìti s rodièi trièka. Malá v nìm chodila celý víkend a mìla
velkou radost. Na zahradì si zasadily vrbový domeèek, ale
musí prý poèkat, a� vrbièce narostou vìtve a� na zem. Za to
novì zasazený vánoèní stromeèek u� pìknì ozdobily a do
krmítka pro ptáèky sypou krmení. Ve školce se naší malé líbí
nový nábytek, modøe �luté stìny s velkou barevnou duhou
a samozøejmì nejvíce hraèky, s kterými si ráda hraje. Já jsem
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si zase všimla, �e mají nová plastová okna a na zahradì
zasadili �ivý plot z buksusù. A� vyroste, bude pìknì zelený
i v zimì. Ka�dý mìsíc se uskuteèní divadelní pøedstavení, na
které zvou i dìti ze školky z Doubravice, dìti z 1. tøídy zá-
kladní školy nebo maminky s dìtmi, které ještì mateøskou
školu nenavštìvují. Poslední vystoupení se jmenovalo
O myslivci Martinovi a teï v prosinci se tìší na pøedstavení
Vánoèní pohádka. Nedávno si zase malá pøinesla modelínu,
kterou si ve školce v rámci tvoøivých dílen dìtí s rodièi vy-
robili. Pekla, vykrajovala a modelovala celý den. Zpívá si
k tomu písnièky o Vánocích a pozvala mì na vánoèní besíd-
ku. Minulý rok jsem tam také byla a musím ti øíct, �e se mi
hrnuly slzy do oèí, kdy� malá paní máma vstala a pøi slovech
známé koledy nám rozdávala cukroví. To si pak èlovìk øekne,
�e ty Vánoce jsou fakt krásný. Jo, hned bych do tý školky
taky chodila. Zdá se mi, �e v dnešním svìtì je to jedno z mála
míst, kde je plno radosti, úsmìvù a pohody. Tak se mìj moc
hezky a pøeju Ti hodnì štìstí a zdraví do nového roku. Dì-
kuju, já tobì, moje milá, také.“

 Nádherné pro�ití vánoèních svátkù a mnoho zdraví v no-
vém roce Vám všem pøeje øeditelka MŠ Renata Škodová.

PS: Recept pro všechny: Ka�dý malý okam�ik pro�ité
radosti nás posílí.

Dávkování: U�ívejte dennì. (o Vánocích – 3x dennì)

VYDAØENÝ NÁVRAT
K TRADICI

Pøed nìkolika lety pùsobil na ZŠ v Radomyšli Honza Šu-
lista. Nejprve jako uèitel, pozdìji jako øeditel. Bylo tradicí,
�e ka�dé prázdniny trávily dìti ze školy 14 dní na letním
táboøe. Kdo za�il alespoò jeden, ví o èem je øeè. Z tìchto
akcí nám zùstaly neuvìøitelné zá�itky, na které rádi vzpomí-
náme. A tak to bylo i letos v zimì. Vše zaèalo, jak se øíká
„u piva“, vzpomínkami. Ale tentokrát nezùstalo jen u nich.
Øekli jsme si, �e se pokusíme tuto krásnou tradici obnovit.
Vybrali jsme si základnu Sokola Strakonice v Malé Turné.

Vìk dìtí jsme omezili do 10 let. Celkem se pøihlásilo 26 dìtí.
Nás dospìlých bylo 8. Vzali jsem si všichni dovolenou a jeli
jsme si „hrát“ s nárokem pouze na stravu. Nemìli jsme tušení,
co je to za práci s tolika malými dìtmi pohromadì. Kdy�
ka�dý z nás slyšel minimálnì stokrát za den otázku zaèínající
slovem teto, strejdo…. bylo toho nìkdy dost. Avšak sna�ili
jsme se dìtem vymyslet program, aby se ani na chvilku ne-
nudily. A myslím, �e se nám to povedlo. Zaèali jsme hned
u školy. Dìti se rozdìlily do tøí oddílù a vyrazily se svými
vedoucími pìšky do tábora. Na cestu mìly pøipraveny rùzné
úkoly, šifry apod. Stateènì všechny dorazily a pak zaèal pravý
táborový �ivot. Pro vìtšinu dìtí poprvé v �ivotì. O to, to pro
nás bylo slo�itìjší, ale krásné. Nebudu popisovat den po dni,
co jsme dìlali, ale budu jmenovat jen nìkteré akce, které
jsme za týden stihli. Vedle soutì�í a závodù mezi dìtmi jsme
navštívili chovnou stanici koní v Petrovicích, kde mìl ka�dý
mo�nost se svézt na koni, oboru v Domanicích, kde jsme stáli
na dosah jelenùm a divoèákùm. Všichni jsme se svezli z ra-
domyšlského koupalištì hasièskou støíkaèkou „Máòou“. Páni
policajti za námi pøijeli a� do tábora a pøedvedli nám policejní
psy, jejich výcvik a nakonec nám pomohli pøi noèní høe najít
ukradenou vlajku. Bylo toho opravdu hodnì, ale to Vám
mohou vyprávìt jenom dìti, které byly myslím si nadmíru
nadšené. Ale o jeden zá�itek bychom se s Vámi chtìli podìlit.
Z dìtí o nìm ví málokdo. Jeden den jsme se rozhodli, �e si
vyzkoušíme spát pod širákem. Lo�e jsme si pøipravili okolo
sto�áru, kde visela vlajka. Ten veèer jsme mìli noèní stezku
odvahy. Usnuli jsme okolo 22. hodiny. Jak se øíká, „co èert
nechtìl,“ pøihnala se bouøka. V tu chvíli zaèala akce nás
dospìlých. Dìti po celodenním programu a po prodlou�eném
veèeru nešlo vzbudit, tak jsme je zaèali pøenášet do stanù.
S mraky nad hlavou jsme nemìli šanci zkoumat, kdo a s kým,
v kterém stanu spí. Prostì jsme je uklidili. Pro vìtšinu tábora
bylo ráno šokem, kdy� se probudili v jiném stanu a s nìkým
jiným. Nikdo o bouøce nemìl ani tušení. Za�ili jsme moc
krásných zá�itkù, které by byly skoro na malou knihu. Pøi
závìreèném nástupu na otázku, kdo chce jet pøíští rok, odpo-
vìdìli všichni hromadnì ANO. Tak�e nám dospìlým nezbývá
nic jiného ne� jet taky. U� se všichni moc tìšíme. Mimo jiné
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chceme podìkovat sponzorùm, kterými jsou mìstys Rado-
myšl, Miroslav Kastner, FASA, ESCO, ing. Jan Karvan ml.,
Karel Foøt a Svaz �en, kteøí nám pomohli tuto nádhernou
akci uskuteènit. Za pomoc chci podìkovat také psovodùm
Policie ÈR ve Strakonicích, hasièùm z Radomyšle a p. Hrad-
skému. Za tým vedoucích Jana Šípová

V RADOMYŠLI BYL ZALO�EN
TENISOVÝ KLUB

Dne 23. 7. 2007 byl Ministerstvem vnitra zaregistrován
TENISOVÝ KLUB RADOMYŠL, o.s.. Jeho zalo�ení bylo
dùsledkem vybudování nového antukového kurtu u základní
školy. Na tento kurt svìtových parametrù pøispìl èástkou
100.000,- Jihoèeský kraj. V klubu je v souèasné dobì regis-
trováno 15 èlenù a ka�dý další bude vítán. Podmínkou èlen-
ství je zaplacení roèního poplatku a úèast na brigádách. Fi-
nanèní prostøedky získané prodejem permanentek a proná-
jmem kurtu jsou investovány do vybavení sportovištì a jeho
dostavby (kurt pro dìti, tenisová zeï, šatny). V rámci èinnosti
klubu probíhá tenisová výuka dìtí pod vedením profesionál-
ních trenérù p. Hájka st. a p. Hájka ml.. Rovnì� dospìlí se
mohou pøihlásit na individuální trénink. Jakékoliv dotazy
smìrujte na tel.: 724 181 633.

TJ RADOMYŠL

V roce 2007 oddíl TJ Radomyšl pøihlásil do soutì�í no-
hejbalu 4 týmy. Tým A hrál krajský pøebor, kde obsadil se
ziskem 11 bodù 5. místo. Ostatní tøi se zapojily do okresních
soutì�í: B tým hrál okresní pøebor a skonèil na 6. místì,
C a D tým hrály okresní soutì�, kde skonèily na 3. a 5. místì.
V roce 2007 se do areálu TJ natrvalo pøemístily týmy Soko-
la Radomyšl hrající okresní pøebor a soutì� ve volejbale �en.

S tím souviselo i dokonèení tøetího antukového kurtu. Oddíl
TJ uspoøádal tradièní pou�ový turnaj trojic hraný jako
memoriál Karla Vachulky. Akce se zúèastnilo rekordních
32 týmù. Ve finálovém utkání po boji zvítìzil tým Zabijákù
(Kahovec, Nepodal, Lácha) nad týmem Švagrù (Levý, Ple-
chatý, Plch). Turnaj poctil svojí návštìvou hejtman Jihoèe-
ského kraje Jan Zahradník, velký fanoušek nohejbalu. Druhou
sobotu v záøí byl uspoøádán nohejbalový maratón, nohejbal
se hrál nepøetr�itì 12 hodin. K dobré náladì všech pøítomných
pøispìl nejen výborný sportovní výkon hráèù, ale i peèení
selete a jehnìte na ro�ni. Poslední letošní sportovní akcí je
Turnaj dvojic konaný 28. 12. 2007 v tìlocviènì ZŠ Rado-
myšl. Pod hlavièkou TJ vede paní Jana Šípová sportovní hry
pro dìti se zamìøením na odbíjenou. O prázdninách pak uspo-
øádala pro dìti týdenní letní tábor v Malé Turné. V oblasti
mimosportovních aktivit se nám v roce 2007 podaøilo dokon-
èit rekonstrukci kabin. V dnešní dobì jsou plnì v provozu
dvì kabiny vèetnì sprch, spoleèenská místnost, funkèní ku-
chyòka a sociální zaøízení. Pro naše nejmenší jsme v areálu
TJ vybudovali dìtský koutek s prolézaèkami, houpaèkou
a skluzavkou. V závìru chceme podìkovat všem, kteøí ja-
kýmkoliv zpùsobem pomohli k tomu, jak dnešní areál vypadá
(za všechny jmenujme Mìstys Radomyšl, Tekton Radomyšl,
OV ÈSTV) a dále pak všem èlenùm za aktivním podíl na
sportovním rozvoji vesnice a její reprezentace v rámci regi-
onu. Ing. Milan Koubovský – èlen výboru

ÈESKÝ SVAZ �EN MÁ HESLO
– NA NUDU NENÍ ÈAS

Spolek má v souèasnosti 63 èlenek. Aktivit se zúèastòuje
asi jedna tøetina. K naší radosti pøibyly i nové mladé èlenky.
Z naší celoroèní aktivity je jasné, �e se zamìøujeme hlavnì
na práci s dìtmi, seniory a na kulturu. Je pravda, �e naše akce
nejsou ziskové, ale dìti z nich mají radost a spontánnì se
pøidávají další. Pro zajímavost uvedu pár akcí, které probìhly:
Sáòkaøský trojboj, turnaj v pexesu, Den matek, výlet do ZOO,
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víkend na koupališti, turnaj v èlovìèe nezlob se, turnaj v prší,
víkend se strašidly ve škole, setkání døíve narozených,
Adventní trhy, kulièkiáda, závody na kolobì�kách a další.
Nejvìtší úspìch mìl Víkend na koupališti v Radomyšli, kde
nemìly dìti ani pìt minut èas. Ubytování, táborák, noèní
bojovka, rozcvièka v bazénu, Policie ÈR, psi, hry, olympiáda
a vìtšina dìtí po pøíjezdu padla do postele a spala a spala.
Potìšilo nás, �e chtìly jet znovu, a tak jim vyhovíme v kvìtnu
pøíštího roku. V záøí jsme spali ve školní jídelnì a všichni
doufali, �e budou spát i školní strašidla. Nespala – Duchové,
upíøi i èarodìjnice vyrukovali hned, jakmile se setmìlo. Ten
øev ze školy vydìsil i kolemjdoucí. Nicménì jsme to zvládli
a po hrách zruènosti ve tmì a táboráku všichni spali jako
Budulínci. Tady si cením pomoci dorostu Radomyšlákù. Dalo
by se hodnì psát o tom, co a jak dìláme. Lepší ale bude,
kdy� se zúèastníte a tøeba i zapojíte. Nebráníme se novým
nápadùm a tvrdíme, �e všechno jde, kdy� se chce. Díky grantu
Jihoèeského kraje ve výši 28.000,- na celoroèní projekt pod
názvem „Dìti v Radomyšli nemají na lumpárny èas“ a ÚM
Radomyšl šlo všechno mnohem lépe.

Za ZO ÈS� Radomyšl – Blanka Matoušková

VOLEJBALOVÝ PRAPOR DR�Í
V RADOMYŠLI �ENY

Tým �en se úèastní dlouhodobì soutì�e KP II. ve slo�ení:
P. Hendrychová, L. Hlouchová, V. Vacková, H. Heimlicho-
vá, E. Holoubková, L. Poklopová, D. Štìpánová. Dru�stvo
je v nároèné soutì�i druhé od konce tabulky. Hrajeme rovnì�
okresní pøebor, kde jsme na 4. místì z 10 dru�stev. Okres
hrajeme ve slo�ení: E Moulíková, R. Moulíková, K. Nová-
ková, Š. Votavová, J. Èejková, M. Soukupová, M. Vacková.
Pøíslibem do budoucna je dru�stvo dívek, které se pod ve-
dením trenérky H. Heimlichové úèastní zejména školních
pøeborù a je to vlastnì pøípravka pro týmy �en. Za dívky
hrají: H. Benešová, E. Hoštièková, P. Kvardová, K. Solna-
øová, H. Majerová, S. Markovièová, M. Markovièová, I. Va-
rausová, J. Bláhová, K. Bláhová, M. Tomiová.

Jiøí Heimlich – trenér

VÈELAØI JSOU V RADOMYŠLI
JI� VÍCE NE� 100 LET

ÈSV Radomyšl, který v roce 2005 oslavil 100 let èinnosti,
má 31 èlenù a 294 vèelstev. Ka�doroènì se úèastníme celo-
státních vèelaøských výstav, abychom zachytili nové trendy
vèelaøství. V Radomyšli prezentujeme vèelí produkty o pouti
a úèastníme se ji� tradièních vánoèních trhù na radnici. Vèe-
laøský obor však nepøináší jen pøíjemné chvíle. Vèelstva su-
�ují nemoci jako roztoè varoa jacobconi, který je rozšíøen po
celém svìtì. Právì letošní mírná zima napomohla k jeho pøe-
mno�ení a nìkterá vèelstva ji� na podzim uhynula vyèerpá-
ním. Pøejme si, aby tento nepøíznivý stav byl v pøíštím roce
pøekonán a opìt jsme mohli se svými vèelstvy poskytovat
bezplatnou opylovací slu�bu ovocných zahrad a zemìdìl-
ských plodin. Josef Maroušek – pøedseda

NEJENOM PRO KLIDNÝ SPÁNEK
OBÈANÙ JSOU TU HASIÈI

Hasièi tu byli v�dycky hlavnì proto, aby hasili po�áry.
I my jsme v�dy pøipraveni. Podle evidence ve Strakoni-
cích se nám podaøilo úèastí na po�árech v posledních tøech
letech uchránit hodnoty za více ne� 1 milion Kè. I to byl
jeden z dùvodù, �e jsme získali spoleènì s hasièi z Les-
kovic dotaci 100.000,- Kè od Jihoèeského kraje na opravu
techniky a hasièárny. V rámci po�ární prevence asistuje-
me na mnoha kulturních akcích v mìstysi. Letos jsme
v rámci pou�ových oslav pøedvedli ukázku èinnosti a ha-
sièské techniky. Zúèastnili jsme prùvodu na nìkolika osla-
vách v sousedních obcích a pomáhali pøi uspoøádání ha-
sièské soutì�e v Leskovicích a tradiènì kvìtnového po-
kládání vìncù. Jako ka�dý rok jsme èistili bazén v Letním
areálu, stavìli Máj a uspoøádali ples, posvícenskou zábavu
a masopustní prùvod. Na dìtském dnu jsme zajistili støelbu
ze vzduchovky. Vzhledem k nedostatku vody v rybníku
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Vra�da jsme po celý rok vozili vodu na høbitov. Jako ka�dý
rok jsme uspoøádali „�eleznou nedìli“.

Pavel Køí� – starosta SDH Radomyšl

Hasièi v Leskovicích mají za sebou úspìšný rok. V únoru
jsme uspoøádali tradièní masopustní prùvod Leskovicemi,
Lázem a Rojicemi. Nejvýznamnìjší akcí bylo uspoøádání
okrskové soutì�e po více ne� 15 letech! Zúèastnilo se jí
10 mu�stev a jsme rádi, �e 1. místo zùstalo doma v Lesko-
vicích. V èervnu o pouti v Radomyšli jsme na námìstí pøed-
vedli našim pøátelùm z partnerského mìsta v Itálii hasièský
útok a uspoøádali pro nì malé pohoštìní v naší klubovnì.
V èervenci jsme pøijali pozvání od kolegù z Tøebohostic na
hasièskou soutì� u pøíle�itosti oslav 650 let výroèí obce. Zde
jsme opìt získali 1. místo. V srpnu jsme uspoøádali 3. roèník
fotbalového turnaje „O leskovického kapøíka“. Této akce se
zúèastnilo šest týmù a vítìzem se stalo dru�stvo z Radomyšle.
Turnaj se koná na obnoveném høišti, o které celoroènì peèu-
jeme. Cizí nám nejsou ani brigády, jako pøíprava døeva pro
místní klubovnu nebo sbìr �eleza.

Radek Køivanec – velitel ZJ

MYSLIVECKÝ ROK

Naše myslivecké sdru�ení má 43 èlenù. V letošním roce
oslavili významná �ivotní výroèí èlenové Eduard Hoštièka,
ing. Vladimír Šíma a Václav Kováø. Jako ka�dý rok jsme
uspoøádali dvì kulturní akce, a to Myslivecký ples a táborák
na Smetanovém vrchu. Letos o pouti jsme se zúèastnili prù-
vodu a uspoøádali semináø s obèerstvením pro italské hosty
na naší myslivecké chaloupce v Rojicích. Chaloupka byla
letos také poskytnuta baráèníkùm k nácviku Staroèeské ko-
nopické. Prùlomem pro další rozvoj areálu v Rojicích byl
nákup pozemkù pod hlavní budovou a okolních pozemkù,
vèetnì pozemku pod voliéru na odchov pernaté zvìøe. Tím
jsme si vytvoøili podmínky pro další rozvoj areálu. 

Letos jsme zavedli pøípojku motorového proudu a nakou-
pili chladicí zaøízení na odlovenou zvìø. V rámci bohaté bri-

gádnické èinnosti jsme opravili voliéry, chaloupku, pomáhali
ZD Pøeš�ovice a na stavbì oplocení obory p. Hradského v Do-
manicích. Odchovali jsme 100 ks ba�antích kuøat, která jsme
vypustili do volné pøírody a dalších 300 ks jsme koupili.
Rovnì� jsme vypustili 40 divokých králíkù a 1 000 kachen.
Výsledkem celoroèní práce myslivcù jsou hony. 

Letos jsme uspoøádali ètyøi hony na kachny a tøi hony na
drobnou zvìø. Úèastníme se celostátních kynologických sou-
tì�í. Dva zástupci absolvovali v listopadu hon na divoèáky
v partnerském mìsteèku Montoggiu v Itálii.

Josef Kroupa – pøedseda

SBOR SVATÉHO MARTINA
JEDE NA PLNÝ PLYN

Hlavní náplní naší èinnosti jsou koncerty duchovní hud-
by. V letošním roce jich bylo 34. Vedle Radomyšle jsme
koncertovali v Zadních Zborovicích, Vojnicích, Vimperku,
Lnáøích, Èeských Budìjovicích, Volarech, Strakonicích,
Praze (chrám sv. Mikuláše a Klementinum) a na sv. Hoøe
v Pøíbrami. Kromì toho skoro ka�dou nedìli je liturgie
sv. Jana zlatoústého ve Strakonicích a k tomu obèas nìjaká
svatba a bohu�el také pohøby. V srpnu jsme spoleènì s ba-
ráèníky sehráli historicky první Staroèeskou konopickou
v Radomyšli, která mìla velký ohlas. Abychom podali v�dy
stoprocentní výkon, musíme poctivì zkoušet. Letos jsme se
sešli ji� více ne� padesátkrát. Kdy� se to všechno seète, spo-
leènì se vidíme více jak 100 dní v roce!

Richard Semiginovský – sbormistr

NAŠE �ENY O SEBE DBAJÍ

Jako ka�dý rok zaèalo v polovinì záøí cvièení �en. Schá-
zíme se v tìlocviènì ZŠ ka�dé úterý a ètvrtek v 19 hodin na
aerobní hodinì a ve ètvrtek navíc od 18 do 19 hod. cvièíme
na míèích. Letos se naše øady rozšíøily i o mladou krev –
�ákynì zdejší ZŠ, z èeho� máme obzvláš� velkou radost. Pro-
to�e do tìlocvièny docházejí �eny všech vìkových kategorií,
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sna�íme se nebýt stereotypní a zaøadit co nejvíce forem cvi-
èení a náèiní. Kromì klasického aerobního cvièení si mù�ete
s námi zacvièit s lehkými èinkami, malými posilovacími gu-
mami, expandérem, overballem nebo si protáhnout tìlo na
stepu. I tento rok pøipravují �eny pøekvapení v podobì vy-
stoupení na 2. plesu mìstyse Radomyšl.

Bla�ena Hlaváèková – cvièitelka

HOKEJISTÉ A TÝMU ZÍSKALI
HISTORICKÝ DOUBLE

A tým hokejistù Sokola Radomyšl dosáhl skvìlého úspì-
chu. V sezónì 2006 – 2007 vyhrál suverénním zpùsobem
okresní pøebor a zároveò okresní pohár. Dosáhl tak historic-
kého double. V nové sezónì jsme po 8 zápasech zatím na
2. místì. Luboš Mráz – trenér

B TÝM HOKEJISTÙ ZAÈAL
OKRESNÍ SOUTÌ� S POSILOU

ZVUÈNÉHO JMÉNA

B tým ukonèil minulou sezónu na 9. místì ze 14 mu�-
stev. Letošní sezóna se rozbìhla novì pod záštitou ÈSLH
jako okresní soutì�. Úèastní se jí opìt 14 mu�stev. Po 10 ko-

lech máme 8 vítìzství, 2 prohry a skóre 52:27 a jsme zatím
na skvìlém 3. místì. Nejproduktivnìjším hráèem je nová
posila s extraligovou zkušeností Milan Mazanec, který je dru-
hý v tabulce produktivity s 32 body.

Ing. Jan Karvan – útoèník

VÝSTAVA O POUTI JE VRCHOLEM
SEZÓNY MÍSTNÍCH CHOVATELÙ

Chovatelùm se podaøilo pøekonat velmi nároèné období
ptaèí chøipky. Místní organizace má 19 èlenù. Kromì ka�do-
denní péèe o zvíøectvo se 9 našich èlenù zúèastnilo okresní
výstavy v Blatné a pìti klubových výstav. Vrcholem roku
byla tradièní výstava o radomyšlské pouti. 38 chovatelù zde
vystavovalo 180 holubù, 38 králíkù a 26 ks drùbe�e. Podobný
program máme i na pøíští rok.

Antonín Braun – pøedseda ZO ÈSCH Radomyšl

CO NOVÉHO V DOMANICÍCH,
PODOLÍ, LÁZU, ROJICÍCH

A LESKOVICÍCH?

V Domanicích zmìnou územního plánu vznikly nové plo-
chy pro bytovou výstavbu. V této souvislosti zde bylo rozší-
øeno veøejné osvìtlení. V Podolí byla obnovena èást staré
kanalizace, vyèištìno koupalištì a potok, nakoupena krytina
na kaplièku, opravena hasièská støíkaèka a hasièárna byla
znovu napojena na elektrické vedení. V Lázu byla provedena
další etapa rozšíøení kanalizace, opraven �ulový køí� z roku
1873 a na oslavu výroèí vzniku samostatného Èeskosloven-
ska zasazeny tøi lípy. V Rojicích stojí nová autobusová za-
stávka. V Leskovicích byl odbahnìn Návesný rybník a opra-
vena výpus�. Na pøíští rok je v osadách plánována napøíklad
oprava kaplièek v Podolí, Lázu a Rojicích.

ZPRÁVA O ÈINNOSTI SDRU�ENÉ
OBCE BARÁÈNÍKÙ RADOMYŠL

V ROCE 2007

S nástupem nového roku jsme se vìnovali pøípravì plesu,
který se konal 3. 2. 2007. Byla pøipravena srdíèka pro dám-
skou volenku a osloveni sponzoøi, aby tombola byla co nej-
bohatší. Letošní novinkou bylo taneèní zahájení plesu našimi
nejmenšími. Srdeèné a pøátelské ovzduší plesu vytvoøi lidé,
kteøí se pøijdou pobavit a oprostit se od denních starostí.
Vzájemnì se celoroènì navštìvujeme s ostatními obcemi, a�
ji� na plesech nebo pøi rùzných výroèích zalo�ení Obce
baráèníkù. Naše tetièky a sousedé se úèastnili ve svérázu
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kladení vìncù k pomníku padlých pøi kvìtnových oslavách
a svìcení obecního praporu v Tøebohosticích v poèátku èer-
vence. V mìsíci dubnu jsme všichni spoleènì oslavili kulaté
�ivotní výroèí 70 let naší tetièky rychtáøky. Tetièky se vìnují
i našim malým dìtièkám – pøíprava pásma básní, písní a ta-
neèkù byla vyu�ita pro vystoupení na baráènickém plese,
v Domovì seniorù ve Strakonicích, pøi otevøení výstavy Ves-
nièko má jihoèeská v Muzeu Strakonice, na vystoupení pøi
10. výroèí setkání seniorù v Mìstském kulturním støedisku
Strakonice, kde tanèili i Èeskou besedu, v závìru roku na
mikulášskou besídku a na naše výroèní valné zasedání. Za
odmìnu dìti obdr�ely ke Dnu dìtí sladké ocenìní formou
zmrzlinových pohárù a krásného domácího dortu. 

Všechny slo�ky Mìstyse Radomyšl spoleènì pøipravily
pøivítání hostù z Itálie. Naše tetièky a sousedé naplánovali
pøehled lidových tradic, které dle místních zvykù v prùbìhu
roku zde dodr�ujeme. Je nutno podìkovat Mysliveckému
sdru�ení v Radomyšli za poskytnutí prostor (myslivecké cha-
loupky v Rojicích) pro setkání skupiny pøátel pro myslivost
a kulturu z Itálie. Byl zde zajištìn odborný výklad k danému
tématu a obèerstvení. Celé setkání v prùbìhu tøí dnù se neslo
v pøátelské atmosféøe a vzájemné spolupráci jednotlivých
slo�ek Mìstyse Radomyšl. Celý rok se nesl v duchu pøíprav
na Staroèeskou konopickou. O spolupráci byl po�ádán Sbor
sv. Martina pod vedením Richarda Semiginovského a pan
Mgr. Milan Prášil a paní Ludmila Prášilová, kteøí pomoc
neodmítli. Zkoušky probíhaly pravidelnì ka�dý pátek od
13. 4. 2007. Dne 25. 8. 2007 nás uvítalo slunce, dokonèeny
byly poslední pøípravy, všichni oblékli na�ehlené kroje, na-
ladili hlasivky a ve 14.00 hodin byla zahájena Staroèeská
konopická v Mìstysu Radomyšl. Velký dík všem úèinkují-
cím, pøihlí�ejícím a dalším, kteøí se podíleli na umo�nìní této
akce. 

V záøí si ji� naše tetièky a sousedé dopøáli Pohodové za-
sedání, kam byli pozváni i zástupci Mìstyse Radomyšl –
starosta Ing. Luboš Peterka a místostarostka paní Mgr. Eva
Èapková. Do nastupujícího pøedvánoèního kalupu si všichni
pøejeme klid a spokojenost a pøedevším zdravíèko.

Marie Høebíèková – syndièka

BEZDRÁTOVÝ INTERNET

Se souhlasem mìstyse provozuje v Radomyšli firma
TOP COMPUTERS GROUP bezdrátový internet. Rychlost
2 Mbps, mìsíèní paušál 300,- Kè, první 3 mìsíce zdarma.
Informace na tel.: 777 219 208 (202).

NEDEJTE ZLODÌJÙM ŠANCI

Pomoc policistù obèanùm se stala nedílnou souèástí jejich
práce, do které spadají i preventivní aktivity s cílem pøedchá-
zet kriminalitì. V období od øíjna do prosince provádí poli-
cisté Obvodního oddìlení Radomyšl kontroly v rekreaèních
oblastech. Zamìøují se pøedevším na zabezpeèení rekreaè-
ních objektù, pátrají po pachatelích a hledaných osobách, kte-
ré se v opuštìných letních pøíbytcích mohou skrývat. Pomocí
preventivních akcí pøedchází mo�né majetkové kriminalitì.
Kontrolují pøístupové cesty do chat, chalup a pøilehlých sto-
dol, nebo� i ty bývají terèem zlodìjù. Pachatelé spoléhají na
skuteènost, �e majitelé v objektech ponechávají cenné vìci
jako jsou sekaèky, pily, náøadí, jízdní kola a další. Po pro-
vedené kontrole policisté zanechávají majitelùm informaè-
ní leták s názvem „Ochrana rekreaèních objektù“ s radami
a mo�ným opatøením o zabezpeèení letních pøíbytkù. Poli-
cisté ve spolupráci s Úøadem mìstyse Radomyšl mají zájem
veøejnost informovat o mo�nostech, jak pøedcházet majetko-
vé kriminalitì. V souvislosti s tím v mìsíci øíjnu distribuovali
do všech domácností v Radomyšli a na vývìsky v Rojicích,
Lázu, Podolí, Domanicích a Leskovicích letáky Policie CR,
ve kterých se obèané mohou doèíst o zpùsobu, jak pøedcházet
nejèastìji policií øešeným pøestupkùm a trestným èinùm. Do-
zvìdí se rady, jak zabezpeèit svùj majetek pøed odcizením,
jak se bránit pøed kapsáøi, èi jak se zachovat, navštíví-li je
doma cizí podomní prodejci. Zejména v období pøedvánoè-
ních svátkù je zapotøebí mít se na pozoru. Podle policistù
právì v tomto období narùstá poèet tìchto pøípadù. Pachatelé
se sna�í obohatit se na úkor druhých a zkoušejí své osvìdèené
taktiky. Policisté pak šetøí pøípady okradených osob podom-
ními obchodníky, vloupání do vozidel, kapesní kráde�e, vlou-
pání do rekreaèních objektù a další. Budou-li obèané dbát rad
Policie ÈR uvedených na letácích a nedají zlodìjùm šanci,
ochrání nejen svùj majetek, ale ušetøí si i starosti spojené
s pøípadnou kráde�í a pro�ijí tak nièím nerušené svátky vá-
noèní. nprap. Mgr. Jaromíra Nováková,

Okresní øeditelství Policie ÈR
– Preventivnì informaèní skupina Strakonice

RADOMYŠLÁCI NA TELEVIZNÍ
OBRAZOVCE

Hned šest Radomyšlákù jsme mohli vidìt, nebo ještì uvi-
díme v rùzných vìdomostních soutì�ích na televizní obra-
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Hlavní protagonisté Staroèeské konopické.



zovce. Uèitelka p. Vladimíra Kastnerová soutì�ila v poøadu
5 proti 5 na TV Prima. Ve stejné soutì�i uvidíme v únoru
man�ele Prášilovy. Karel Køivanec se objevil hned ve 2 sou-
tì�ích na ÈT. Nejprve v Riskuj a poté v AZ Kvíz, kde se
probojoval do 3. kola. Nejúspìšnìjšími reprezentanty v tomto
oboru jsou p. Jaroslav Janda, kterému v soutì�i AZ Kvíz
o vlásek uniklo poslední 5. kolo a zejména p. Martin Levý,
který si nejprve získal ostruhy v soutì�i O poklad Ane�ky
Èeské, aby následnì mohl v neménì nároèné soutì�i O ko-
runu krále Karla zvednout vítìznì nad hlavu krásnou sklenì-
nou korunu, kterou pro tuto soutì� navrhl známý architekt
Boøek Šípek.

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY

V souèasné dobì naleznete v MLK Radomyšl pøes 8000
kni�ních titulù. Mezi nimi najdete jak �havé kni�ní novin-
ky, klasickou beletrii, tak i populárnì nauènou literaturu
z rùzných oborù. Kromì knih si mù�ete zapùjèit i rùzné
druhy  odebíraných  periodik  (Vlasta,  Tina,  Kvìty,  Spy
apod.)

Knihovna také nabízí kromì výpùjèní slu�by tzv. mezi-
knihovní výpùjèní slu�bu. Díky této slu�bì je mo�né pro
ètenáøe zajistit jakýkoliv dokument, který nemá knihovna
ve svém fondu, z kterékoliv knihovny v ÈR. Tuto slu�bu
mohou vyu�ívat pouze registrovaní ètenáøi.

Knihovna disponuje dvìma poèítaèi s pøipojením na
internet, barevnou inkoustovou tiskárnou, kopírkou a scan-
nerem.

Pùjèovní doba:

Pondìlí: 7 –11, 18 – 21 • Úterý 13 – 17
Støeda 7 – 11, 18 – 21 • Ètvrtek 9 – 12, 13 – 17

Pátek 7 – 12 hod.

Registraèní poplatek na 12 mìsícù

Dìti do 15 let 20 Kè
Dospìlí 50 Kè

Internet

Obèané mohou zdarma vyu�ívat veøejný internet.
Lenka Èapková, knihovnice

ÚØAD MÌSTYSE

Slu�by pro obèany:
– ovìøování shody, opisu, nebo kopie s listinou
– ovìøování pravosti podpisu
– vydání osvìdèení o právní zpùsobilosti k uzavøení man-

�elství v cizinì, nebo s cizincem
– pøijímání �ádostí o vydání obèanského prùkazu
– podávání �ádosti o výpis z trestního rejstøíku 
– podávání �ádostí o zápis matrièní události v cizinì do

Zvláštní matriky
– sepsání �ádosti o umístìní do DD, nebo DPS
– svatební obøady
– pøijímání �ádostí do jednání zastupitelstva obce
– poradenská èinnost

Provozní doba:

Pondìlí 7 – 11, 12 – 15  •  Úterý 7 – 11, 12 – 15 hodin
Støeda 7 – 11, 12 – 16  •  Ètvrtek 7 – 11, 12 – 15 hodin

Pátek 7 – 11, 12 – 15 hodin

Úøad mìstyse pracuje ve slo�ení:

Ing. Luboš Peterka – starosta tel., fax 383 392 255

Mgr. Eva Èapková – místostarostka tel. 383 392 219

Ivana Jandová – úèetní tel. 383 392 219

Pavla Tomášková – matrika tel. 383 392 108

Jan Sklenáø, Josef Lojík – úklid a údr�ba obecního majetku

Lenka Èapková – knihovnice

Anna Pichlíková – peèovatelka tel. 383 392 574

Dùle�ité informace o usnesení zastupitelstva, vyhláškách
apod. naleznete na úøedních deskách, které jsou ve všech
obcích.

SBÌRNA ŠATSTVA, PRÁDLA
A MANDL

Sbìrnu najdete v pøízemí budovy Úøadu mìstyse v Rado-
myšli. Našim obèanùm, podnikatelùm a organizacím nabí-
zíme:

– dokonalé vyèištìní a vyprání veškerého typu obleèení
a prádla

– mandlování prádla

– výhodné ceny
– dodací lhùta 1 týden

Pøíjem a výdej zabezpeèuje sl. Lenka Èapková v úøedních
hodinách knihovny.

Chcete-li ušetøit svoji praèku a èas, perte u nás!
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VÝHODNÉ PÙJÈKY
PRO OBÈANY

I nadále trvají pùjèky našim obèanùm. Jedná se o pùjèky
na 3 roky s úrokovou sazbou 3 % p. a. Úèel, na který je
mo�no si pùjèit:

Název/úèel
Horní hranice

pùjèky

Obnova støechy (krytina i konstrukce

klempíøské prvky) starší 10 let
do 50 000 Kè

Obnova fasády domu vè. oplechování

oken a vrat u domu staršího 10 let

do 50 000 Kè

na 1 dùm

Zøízení bytu vestavbou

do pùdního prostoru

do 50 000 Kè

na 1 byt

Zateplení obvodového pláštì vèetnì

oken a povrch úpravy u domu staršího

5 let

do 50 000 Kè

na 1 dùm

Dodateèná izolace domu proti spodní

vodì u domu staršího 10 let

do 40 000 Kè

na 1 dùm

Rekonstrukce a modernizace 

vytápìní s výjimkou zøízení

a rekonstrukce pøímotopù

do 30 000 Kè

na 1 byt

Vybudování WC, koupelny
do 30 000 Kè

na 1 byt
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Extrakty z pupenù rostlin – více ne� 50 druhù

Kvalitní a úèinné bylinné výrobky

Rabštejnská apatyka, s.r.o.,
Radomyšl 89, 386 01 Strakonice, tel.: 383 392 333,

objednavky@rapatyka.cz

Bezkonkurenèní ceny

Demontá� – montá� ji� od 75,- Kè

Prodej pneu: BARUM, MATADOR, KLEBER a další
Votavová Yveta, Do Rù�áku 45, 387 31 Radomyšl,

tel.: 603 142 956

PRODEJ KRMNÝCH SMÌSÍ
Granule, konzervy, paštiky, salámy pro psy a koèky

a zobání pro ptáky

Radomyšl, Podolská 230, tel.: 728 475 376

Maltézská lékárna v Radomyšli
Novì otevøená lékárna nabízí:

� veškerý sortiment lékù a oèkovacích látek

� zdravotní potøeby a ortopedické pomùcky

– vycházkové hole, berle, chodítka, sedaèky

do vany, nástavce na WC, kompresivní

punèochy, ortézy a bandá�e

� vitamínové pøípravky a potravinové doplòky

� léèivé rostliny a bylinné preparáty

� veterinární léèiva

� homeopatické léky – Boiron, Heel

� sportovní vý�ivu – Nutrend, Penco

� prodej atestované a zdravotní obuvi

� dìtskou vý�ivu a dìtské jednorázové pleny

Otevøeno je ka�dý všední den kromì støedy

PNEUSERVIS STIEBER — prodej pneu všech

značek, akce: 3+1 zimní pneu ZDARMA
Radomyšl, Podolská 230, tel.: 728 475 376

ŽALUZIE — ZATEPLOVÁNÍ OKEN
Kontakt: Michal Vojáèek, U Høištì 208, Radomyšl,

tel./fax: 383 392 609, mobil: 604 366 118

VRTANÉ STUDNY, ZEMNÍ PRÁCE
Kontakt: Zdenìk Štìpán, Podsrpenská 284,

386 01 Strakonice, mobil: 603 518 334, 602 594 183

Do Rù�áku 93, Radomyšl, mobil: 732 269 316

Po – Pá 9,00 – 18,00 hod.

� ruèní malování a zdobení nehtù
� kompletní manikúra
� barevná francouzská manikúra (15 odstínù dle vlastní-

ho výbìru)
� doplòky: PIERCING (šperky na nehty) + rùzné aplikace
� NOVINKY: holografické laky, silikonové laky, lak

s diamantovýnm prachem
� MANIKURA: komplet vèetnì podkladu, nakladu, ma-

sá� lù�ka, bìlení nehtù a péèe
� speciální leštìní nehtù, hit expa-nails do skla 

– P-SHINE
� pøedvedení výrobkù znaèkových firem:

EXPA-NAILS, INGLOT, IN COSMETICS, THVYA,
BEAUTY, BELL, GOLDEN ROSE.

Ka�dá zákaznice obdr�í dárek zdarma

NEHTOVÉ STUDIO HANA REITEROVÁ

RABŠTEJNSKÁ APATYKA V RADOMYŠLI

PNEUSERVIS — NOVĚ OTEVŘEN
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www.ros-as.cz

� pøistavení kontejnerù na stavební a velkoobjemové
odpady...

� odvoz odpadù z �ump a jímek autocisternou...

� prodej popelnic a dalších nádob a pytlù na odpady...

Zajistíme pro Vás:

Recyklace odpadù a skládky, a.s.

Písecká ulice 1279 • 386 01 Strakonice • Kontakt. tel.: 383 321 858, 383 321 859

Dìkujeme
zákazníkùm
za celoroèní

pøízeò
a pøejeme jim

pøíjemné
a klidné

vánoèní svátky
a mnoho štìstí

do nového roku.

Kolektiv prodejny

TUTY Radomyšl
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