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Vážení spoluobčané
Na čem se pracuje
V roce 2011 bychom opět
rádi podali žádosti o dotace na připravené projekty,
které v roce 2010 neuspěly,
a to na „Modernizaci a výstavbu místní komunikace
v Radomyšli“ (dokončení I.
etapy a realizace II. etapy
komunikace Na Baborčici)
z programu ROP Jihozápad. Předpokládané
náklady jsou 3.7 mil. Kč.
Dále na rekonstrukci ČOV
v Radomyšli z OPŽP, kde
očekáváme náklady více
než 18 mil. Kč. Máme
úspěšně zaregistrovanou
žádost o dotaci ve výši
274.000 Kč na výměnu
oken a zateplení stropu
č.p. 68 (zdravotní středisko) z programu „Zelená
úsporám“. Celkové náklady by měly být kolem
600.000 Kč a dosažené
úspory spotřeby tepla
31,84 %. V letošním roce
jsme také podali žádost
o dotaci 180.000 Kč z PRV
ČR prostřednictvím MAS
SOB na bezdrátový rozhlas
v Domanicích, Podolí, Rojicích, Lázu a modernizaci
ústředny v Radomyšli.
Celkové náklady na tuto
akci předpokládáme
350.000 Kč.

Dokončení na str. 2

Rok 2010 je ve finále a je tady čas na pravidelnou rekapitulaci. Letošní rok můžeme
nazvat rokem volebním. Uskutečnily se volby do Poslanecké sněmovny, senátu a komunální. Všechny tyto volby proběhly v Radomyšli bez problémů, zejména díky bezchybné
práci volební komise.
V parlamentních volbách zvítězila
pravice, jestli se to tak dá říci. Koalice ODS, TOP 09 a Věci veřejné
má dost silný mandát na to, aby
nastartovala nezbytnou reformu
veřejných financí, která se oddaluje již několik let. Jejím cílem je
zejména přibrzdit nebezpečný
nárůst státního dluhu, který již
výrazně překročil pro nás řadové
občany nepředstavitelnou hranici
biliónu korun a který každý den
narůstá o stovky miliónů. Jako bývalý bankéř jsem byl mnohokrát
svědkem toho, jak strašné následky může mít předlužení pro firmy
či jednotlivce, ale přesto si nedovedu a ani nechci představit následky předlužení státu pro naši
společnost. V té souvislosti jsem
vděčný i za prohlášení, které jsem
četl před několika dny v novinách

a které vypadá na první pohled
legračně, že „státní dluh se zvyšuje podle plánu“. Každá reforma
je samozřejmě bolestivá a dá se
dělat různými způsoby. Já nejsem
přesvědčen o tom, že způsob, který zvolila současná vláda je ten
nejlepší, ale rozhodně je lepší než
žádný. Výsledky senátních voleb,
ve kterých vyhrála ČSSD, byly logicky ovlivněny zmíněnými reformami. Když zhodnotím komunální volby v Radomyšli, mohu být
spokojen. Volební účast 63,76 %
(průměr ČR byl 47,32 %) dokazuje,
že vám na budoucnosti Radomyšle hodně záleží. Ve volbách se
70,47 % zvítězila kandidátka Nestraníků, která získala 7 mandátů
z celkových 9. Za tuto podporu
vám jménem Nestraníků děkuji
a slibuji, že uděláme všechno pro-

to, abychom naplnili předvolební
sliby. Po jednom mandátu získali
KDU-ČSL a KSČM. Tyto volby opět
poukázaly na nespravedlnost volebního zákona, který preferuje
strany na úkor jednotlivců, když
v zastupitelstvu nejsou všichni ti,
kteří od vás dostali nejvíce hlasů,
ale je třeba to vzít jako fakt a já
věřím, že zvolené zastupitelstvo
bude dobrý a pracovitý tým, tak
jako v posledních letech. Na závěr chci poděkovat odcházejícím
zastupitelům Ing. Kocourkovi, Mgr. Čapkové a Ing. Žílovi
za práci, kterou vykonali pro
rozvoj městyse, našim zaměstnancům a v neposlední řadě vám
občanům a spolkům a všem přeji
veselé Vánoce a šťastný Nový rok!
Ing. Luboš Peterka, starosta

Rok 2010 se zapíše do dějin jako rekordní
Díky rozvoji bytové výstavby a dalším faktorům se podařilo v Radomyšli zastavit
prudký pokles počtu obyvatel a v květnu letošního roku jsme poprvé v historii přivítali
1200. občana a následně v září jsme dosáhli dalšího magického čísla 1212.
V oblasti ekonomické předpokládáme, že se rozpočet na konci
roku bude pohybovat kolem rekordních 40 miliónů korun přesto,
že již druhý rok se potýkáme s poklesem sdílených daní ze státního

rozpočtu důsledkem ekonomické
krize. Současně předpokládáme, že městys bude v roce 2010
hospodařit s přebytkem, finanční
rezerva na účtu by měla být
kolem 4 mil. Kč a jediný zbývající

úvěr na DPS 1.63 mil. Kč (původně
6 mil. Kč). Rekordní rozpočet je
zejména důsledkem investic a dalších aktivit, které jsme realizovali
s pomocí dotací viz. přehled vlevo
a na následující straně.
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Na čem se pracuje (dokončení ze str. 1)

Pouť zahajoval hejtman Jiří Zimola
a další vzácní hosté

Revitalizace
lipové aleje – II. etapa
V letošním roce proběhla 2. etapa revitalizace, v rámci které pokračovalo kácení suchých
a nebezpečných stromů a bylo vysázeno 31
nových lip. Dotace z OPŽP činila 370.225 Kč
z celkových nákladů 491.300 Kč.

Územní plán
Každá obec je povinna mít do konce roku
2015 nový územní plán. V obcích, které ho
mít nebudou, se tak zastaví veškerý rozvoj.

Obě výše uvedené akce by se měly realizovat v roce 2011. Další rozpracovanou akcí
je rekonstrukce komunikací kolem bytovek
a propojení s lokalitou Na Baborčici.
Již je vydáno územní rozhodnutí a probíhá
převod pozemků kolem bytovek od státu,
aby mohlo být zažádáno o stavební povolení.
Pak již „zbývá jen“ najít ten správný dotační
titul. Ve spolupráci se společností E.ON, která
by měla v příštím roce realizovat komplexní
rekonstrukci elektrického vedení v Podolí,
předpokládáme provést současně rekonstrukci veřejného osvětlení za cca 540.000 Kč.
Společně s Maltézskými rytíři se dokončuje

Obnova místních
komunikací
Také v roce 2010 jsme pokračovali v obnově místních komunikací v celkové částce
24.379.310 Kč. Na obnovu komunikací včetně
můstku v Kaleticích jsme získali dotace
z MMR ve výši 22.810.000 Kč.

Oprava kostela
sv. Martina

Územní plán není levná záležitost, proto
jsme se rozhodli zahájit na něm práce již
v roce 2009 a využít dotaci z fondů EU konkrétně z IOP. Dotaci se podařilo získat ve výši
1.32 mil. Kč. Že naše rozhodnutí bylo správné,
se potvrdilo již letos, když MMR ukončilo
příjem žádostí o tyto dotace.

Autobusová zastávka
v Domanicích
Jednou z priorit je také kultura cestování
našich občanů. V té souvislosti prochází
postupnou obměnou autobusové zastávky.
V letošním roce jsme nákladem 40.000 Kč
vybudovali novou zastávku v Domanicích
ve směru na Strakonice. Na tuto akci jsme
získali 20.000 Kč z Grantu JČK a 12.000 Kč
ze SMOOS.

Třídíme odpad
Náš městys se každý rok zapojuje do krajské
soutěže „My třídit umíme“. Tuto soutěž
pořádá firma EKOKOM, která jednotlivé
obce boduje za to, jak třídí odpad. Celkový
vytříděný odpad se dělí počtem obyvatel
a boduje se také osvěta ke třídění.
V letošním roce se městys Radomyšl umístil
v kategorii obcí od 500 do 1999 obyvatel
na krásném 15. místě ze 127 obcí. Oproti loňskému roku jsme si polepšili o pět míst. Proto
děkujeme všem obyvatelům, kteří třídí a ti
kteří netřídí, ať se k nám přidají, abychom
následující rok byli ještě lepší.
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projekt na rekonstrukci středověké komendy
v Radomyšli. Probíhá stavební řízení na připojení Radomyšle, Oseka a Velké Turné na VS
Jižní Čechy (Římov). V „šuplíku“ máme také
studii na rekonstrukci koupaliště.
V oblasti kultury se v roce 2011 uskuteční
návštěva partnerského města Montoggio,
reprezentační ples a hlavně 25. - 26. 6. Jihočeská pouť, která bude tentokrát o rekordech všeho druhu. V té souvislosti vyzýváme
všechny, kteří umí něco výjimečného, aby se
včas přihlásili a mohli tak předvést na této
akci své umění.

Kultura, vzdělávání
a ostatní
V této oblasti jsme získali 200.000 z POV
MMR na „Mezinárodní seminář s doprovodným programem“, od JČK 20.000 Kč na divadlo „Perly panny Serafínky“, 30.000 Kč
na opravu hasičského auta, 53.000 Kč
na úroky z úvěru na DPS a 200.000 Kč na Školu obnovy venkova, která v letošním roce
uspořádala 2 semináře, vydala další publikace a úspěšně pokračuje s kurzy AJ, IT a VT
pro dospělé v základní škole. Díky dotaci
24.780 Kč získanou prostřednictvím SOB
máme pasportizaci kanalizace v Radomyšli
a místních částech.

Radnice

V roce 2010 proběhla již 3. etapa opravy
dominanty našeho městyse - kostela sv.
Martina. Doposud bylo do opravy investováno 3.285.000 Kč. Z toho dotace z Programu záchrany architektonického dědictví
Ministerstva kultury činila 2.664.000 Kč.
Městys Radomyšl přispěl částkou 350.000 Kč
a zbývající část uhradil Suverénní řád Maltézských rytířů. V dalších letech by práce měly
pokračovat zejména opravou věže, která se
vzhledem k vysokým nákladům zatím vždy
musela odložit. Vzhledem k tomu, že věž je
v havarijním stavu a práce je třeba urychlit,
vyzýváme občany nebo firmy, které by měli
zájem přispět finančně na opravu kostela
v příštím roce, přihlaste se na Úřadu městyse
Radomyšl, kde vás zkontaktujeme přímo se
zástupci SŘMR.

Dětské hřiště v Lázu
Na základě požadavku občanů a chalupářů
z Lázu bylo v této osadě vybudováno dětské
hřiště, které je využíváno zejména o prázdninách, kdy je zde až 30 dětí. Celkové náklady
činily 250.000 Kč z toho dotace z POV MMR
175.000 Kč.

Nemalé prostředky ve výši 708.257 Kč byly investovány do budovy a interiéru radnice. Byl
opraven sokl, brána v Kostelní ulici, vstupní
dveře, dveře do zasedací místnosti, dveře
ze dvora, došlo k instalaci bezpečnostního
systému a k obměně vybavení zasedací místnosti. Na tyto akce jsme získali dotace z POV
JČK ve výši 128.099 Kč z Grantu na nemovité
kulturní památky JČK 50.000 a z PRV ČR
prostřednictvím MAS SOB 224.400 Kč.
U dotace z PRV již proběhla kontrola bez
závad, ale peníze ještě nemáme na účtu.

Den, kdy budou do
Radomyšle proudit
turisté, se blíží
V roce 2010 se uskutečnil další z důležitých
kroků směřujících k naplnění projektu na rozvoj turistického ruchu v Radomyšli. Lesy ČR
zareagovaly na podnět městyse opravit zejména těžbou dřeva poškozenou cestu kolem
židovského hřbitova v lese „Hájek“, který se
nachází na našem katastru. Celkové náklady
se vyšplhaly na 1.950.000 Kč. Současně s tím
proběhla oprava zubem času poškozené zdi
židovského hřbitova, kde je pochován Jákob
Kafka, děd slavného spisovatele Franze Kafky.
Na tuto opravu rovněž Lesy ČR přispěly sponzorským darem Židovské obci. Za to jim patří
velké poděkování. Slavnostní otevření cesty
proběhne na jaře 2011.

Základní škola
Opět se přiblížil konec roku a rád bych Vás informoval o podstatných událostech ze základní školy. Musím přiznat,
že druhá polovina měsíce listopadu, resp. její závěr, byla pro nás všechny obdobím o něco náročnějším.
Zařízení navštívili po letech pracovníci České
školní inspekce z Českých Budějovic. Pochopitelně úřední písemná zpráva bude až v měsíci
lednu, ale škola byla předběžně hodnocena
velmi dobře a zejména bylo vyzdvihnuto jako
nadstandard její klima. Je to každopádně vizitka, která potěší. Já tímto způsobem děkuji
všem pracovníkům i žákům našeho zařízení.
Již v letošním roce jsme mohli konstatovat
významné úspory v energiích díky zateplení
školní budovy. Jen například za rok 2009
byly vyčísleny částky úspor za plyn na téměř
150.000 Kč. Tradičně je nutné provádět potřebné úpravy zařízení školy. V měsíci únoru
bylo nutné zakoupit do školní jídelny novou
elektrickou pánev. O letošních prázdninách
byla provedena výměna stoupaček a vodovodního potrubí v budově, převložkování
komínového tělesa a nákup nového nábytku
do 1. třídy. Celková cena za výše uvedené
položky dosáhla necelých 550.000 Kč.
Pokračujeme ve svém školním vzdělávacím
programu „Orbis Pictus“, podle kterého

se učí kromě 5. třídy již všichni. Žáci školy
dosahují tradičně velmi dobrých výsledků
v soutěžích pořádaných MŠMT. Konkrétně
v kategorii Z6 matematické olympiády vyhrála Michaela Mužíková, nyní žákyně 7. ročníku.
Největšího úspěchu dosáhly již bývalé absolventky Petra Koubovská a Kamila Poklopová.
První z nich se stala úspěšnou řešitelkou
krajského kola matematické olympiády, druhá taktéž, když několik dní předtím zvítězila
v kole okresním. Ze sportovních soutěží je
nutno zmínit 2. místo Lukáše Klase v lehkoatletické olympiádě 1. stupně a vítězství již
bývalé žákyně Ivany Varausové ve vrhu koulí
ve starších žákyních.
Za mimořádně zdařilou akci lze považovat
muzikál „Pomáda“, který pod vedením
paní učitelky Tetourové nacvičili a předvedli žáci bývalé 9. třídy. Na přelomu dubna
a května proběhlo společné setkání amerických studentů se zástupci školy, v měsíci
červnu pak setkání s občany z obce Montoggio z Itálie.

Školní karneval v tělocvičně

Spoustu dalších aktivit lze najít na
www.municipal.cz/zsradomysl. Co plánujeme
dál kromě již tradičního: lyžařský kurz v měsíci únoru, spolupráci s městysem na společném plese v březnu a při příležitosti místní
pouti v měsíci červnu. Rádi bychom podali
grant na vybudování sportovního hřiště nad
školou a začali realizovat v rámci projektu EU,
pod názvem „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách“, vybavení školy
novou výukovou technikou. Šlo by zejména
o nákup interaktivních tabulí, počítačové
a další techniky, samozřejmě i vzdělávání
pedagogických pracovníků. V rámci tohoto
projektu lze čerpat přes jeden milion korun.
V závěru nesmím zapomenout na organizaci
zahraničního zájezdu do Chorvatska, který
se bude konat v měsíci červnu. Vše zajišťují
pedagogičtí pracovníci školy.
Závěrem přeji všem příjemné a klidné prožití
Vánoc a vše nejlepší v roce 2011.
Mgr. Jiří Pešl, ředitel školy

Vánoční pozdrav ze školky

Zima zase po roce, přinesla nám Vánoce.
Dětem Vánoce, krásné a kouzelné, a nám dospělým okamžik, kdy se můžeme ohlédnout za celým rokem.
Otevírám kroniku naší MŠ a nechávám se inspirovat zachycenými okamžiky.
Leden 2010 pro naši MŠ nezačal zrovna
nejlépe, protože školku vykradli. Společně
s dětmi jsme prožili scénky jako z akčních
seriálů - policejní auta před školkou, na zahradě policejní psi, odebírání otisků a shromažďování důkazů. Výjimečná situace se ale
brzy uklidnila.
V lednu proběhl zápis do MŠ a věnovali jsme
svou pozornost dětem, které čekal zápis
do ZŠ.
V únoru nám zpestřil program veselý karneval a divadelní představení „Čárymůrka“.
Rodiče a děti si v březnu vyrobili velikonoční
keramické ozdoby, děti navštívily místní
knihovnu a proběhl den otevřených dveří.
V dubnu proběhla ve školce beseda s policií
a při tvořivé dílně rodičů s dětmi vznikly
krásné malované deštníky. Navštívili nás dva
tygříci ze ZOO Ohrada a nejstarší děti začaly
jezdit na plavecký výcvik do Strakonic. Duben

byl zakončen úžasným čarodějnickým rejem
na zahradě MŠ. Ke květnovému programu
tradičně patří besídky pro maminky, ale také
sobotní výlet s rodiči, tentokrát do Lanového
centra a na rozhlednu na Libíně. Červen byl
plný zážitků. Uskutečnili jsme sportovní hry
v MŠ, navštívili koně u Řepického rybníka,
dojeli se podívat na krokodýlí farmu do Protivína, navštívili místní hasičskou stanici,
povozili se na kolotočích a shlédli úžasné
vystoupení loutkářů z Písku. Rozloučení s našimi předškoláčky se uskutečnilo v obřadní
síni obecního úřadu.
Po prázdninách nastoupily nové dětičky
do třídy Sluníček a společně jsme si mohli začít užívat podzimního tvoření. Děti pouštěly
draky, byla uspořádaná výstava podzimních
plodů a děti začaly jezdit do solné jeskyně
ve Strakonicích v rámci našeho projektu
na podporu zdravých aktivit a zdravého životního stylu. Pro zvířátka děti sbíraly žaludy

a kaštany, shlédly pohádky Hrnečku vař, O Lesíčkovi, Kačenka a Bublinková víla. V listopadu do školky za dětmi „přilétla“ sova pálená
ze záchranného centra v Makově, za kterou
se chystáme v létě na výlet. V rámci tvořivé
dílny rodičů s dětmi vznikla krásná vánoční
prostírání a už jsme se těšili na prosinec. Děti
ozdobily stromeček na zahradě a školka se
oblékla do zimního kabátku. S Mikulášem
a čertem přilétli do školky také dva andělé. Vánoční těšení vyvrcholilo vánočními
besídkami pro rodiče a vánoční nadílkou pod
stromečkem. Rozzářené dětské oči a úsměvy
na tvářích. Jak se říká: „Konec dobrý, všechno
dobré.“
A zazvonil zvonec a jednomu kalendářnímu
roku 2010 je konec.

Hodně zdraví, lásky, štěstí a spokojenosti vám
všem přeje ředitelka MŠ Renata Škodová.
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Hasiči Radomyšl
- střípky mozaiky
Hasiči byli, jsou a budou vždy spolkem, který zachovává a udržuje staré zvyky a tradice. Spolkem, který
chránil majetek a zdraví spoluobčanů. Spolkem, který byl a je nositelem kulturního dění na venkově.
Členové sboru jsou i dnes příkladem
pro ostatní, připraveni pomoci v jakékoliv situaci, při požáru, živelné
pohromě a svou prací pomáhat
k rozkvětu městyse.
I my dnes navazujeme na slavnou
historii sboru, proto je naše činnost
bohatá jako za našich předků před
lety.
Masopust v Radomyšli

Rok 2010 pomalu odchází a já se snažím
vzpomenout si, co se vlastně všechno udělalo,
co se přihodilo a co přinesl čas a život tak, jak
to jen on sám umí.
Ale jsou to jen střípky vzpomínek a zážitků,
ze kterých se pokusím poskládat mozaiku.
Mozaiku o činnosti Sboru dobrovolných
hasičů v Radomyšli.
V současné době má sbor 127 řádných členů
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.

případ rozsáhlých mimořádných událostí,
jako jsou velké či hromadné havárie dopravních prostředků nebo živelné pohromy.
Pracovní rok jsme začali řádnou valnou
hromadou s vysokou účastí členů, kteří mají
zájem o činnost a reprezentaci sboru a pro
sbor celý rok pracují.
Ohlédli jsme se za minulým rokem, zhodnotili co se podařilo a co ne, ocenili jsme
zasloužilé členy sboru a naplánovali činnost
na rok 2010.

Vzhledem k vybavení, rychlosti, akceschopnosti a umu členů zásahové jednotky je naše
jednotka vyžadována ke společným zásahům
s profesionální jednotkou hasičů ze Strakonic
a i nadále je jednotka zařazena do projektu
v oblasti ochrany obyvatel, který vznikl pro
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Masopustní průvod obcí, na kterém se naši
členové velkou měrou vlastní účastí a organizací podíleli, je oblíbeným zpestřením života,
první předzvěstí přicházejícího jara a brzkého
konce zimy.
I přes naše přání a pozvánky na masopustní
průvod obcí se nás na obchůzku sešlo přibližně jako loni což nás mrzí. Radomyšl si určitě
zaslouží větší a pestřejší masopustní průvod.
Zveme proto všechny dobré lidi k účasti
v tom průvodu. Podrobné informace včas
doručíme do vašich schránek.

Hasiči se pravidelně schází v hasičárně, udržují a opravují hasičskou techniku, pořádají
kulturní akce a spolupracují s okolními sbory.
Díky podpoře 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.
V letošním roce jsme provedli významné
dovybavení zásahové jednotky potřebným
materiálem, zakoupili jsme výkonné plovoucí
čerpadlo na dopravu vody s motorem Honda,
motorovou řetězovou pilu, vyprošťovací kladkostroje, výsuvný hliníkový žebřík, výkonnou
osvětlovací techniku pro případ nočního nasazení, diodové ruční svítilny a další vybavení
jako sekery, páčidla, horolezecká lana apod.
Členové jednotky se i letos zúčastnili pravidelného školení velitelů, strojníků a členů
družstva a získané informace zvýšily odbornou připravenost členů jednotky.

ní s ukázkou pro nás exotických tanců, kapela Talisman hrála jako by byla Na Vlachovce
s Pepíčkem Zímou a všichni se dobře bavili až
do ranních hodin. A pro všechny, kterým se
na našem plese líbilo, mám dobrou zprávu 5. února 2011 se spolu opět sejdeme ve
20. hodin v Sokolovně.

Ale co bylo důležitější, skončilo volební období a bylo potřeba zvolit nové vedení sboru
a zástupce na okresní shromáždění delegátů
SDH, na kterém proběhla volba nového
okresního starosty a členů okresního výboru.
Vše se zdárně podařilo a sbor může dále
a v klidu pracovat.
Hasičský ples se opět velmi vydařil. Byla připravena bohatá tombola, zajímavé vystoupe-

To, co prověří všechny hasiče, je požár a nám
ho osud určil na neděli 25. dubna ve 14:31.
Nejdříve to začalo jen praskáním a malými
ránami, ale s přibývající intenzitou a hlasitostí hluku bylo všem jasné, že došlo k velkému
požáru, ale to už jsme byli před hasičárnou,
siréna nás volala ku pomoci a během několika minut jsme jeli k místu požáru v objektu
zemědělského družstva, kde na nás čekal
obraz zkázy. Členové jednotky okamžitě
provedli průzkum místa požáru, následovalo
rychlé rozhodnutí o postupu prací a zahájení
hašení požáru. V plamenech bylo skladiště
sena s několika stovkami balíků, odletující
střešní krytina dále způsobila několik dalších
požárů v okolí a hrozilo vzplanutí vedlejšího
skladu s dalším senem, kde jsme okamžitě zahájili hašení, abychom objekt před plameny
ochránili. Další požár vznikl asi o 100 metrů
dál, kde došlo k požáru torza nákladního
automobilu Avia. Velmi nebezpečná situace
nastala u nedaleké benzínové stanice, kam
podle slov obsluhy dopadal rozžhavený eternit létající vzduchem všude okolo.
Během několika minut přijeli na místo hasiči
ze Strakonic, Leskovic, Chráštovic a Blatné.
Začal boj, který trval několik dlouhých hodin.
Na velkém seníku už nebylo co zachraňovat,
proto se pouze hlídalo místo požáru.

V místě druhého požáru však pět proudů
neustále hasilo hořící balíky sena, které těžká
mechanizace rozebírala a rozhrnovala pro
snadnější uhašení. Do pozdních odpoledních
hodin bylo vše pod kontrolou a jen hromady
popela a dým připomínaly, co se zde událo.
Nás však čekala další směna, nad místem tak
velkého požáru byl třeba nepřetržitý dohled.
Následující den po kontrole místa požáru
s vyšetřovatelem se v 16:00 odhlašujeme
z výjezdu a vracíme se na základnu, přesto
je místo po několik následujících dní místem
zvýšeného dozoru. Hašení požáru se aktivně
účastnilo na 20 členů sboru. Cisternou bylo
nejen hašeno, ale i prováděna kyvadlová
doprava vody. Na hašení požáru a následné
prolévání vodou pro případ skrytého ohniska
jen naše jednotka použila celkem 48 000 litrů
vody, což je celkem 16 plných cisteren našeho
požárního auta!
V květnových dnech se účastníme kladení
věnců k pomníku padlých a svojí účastí důstojně reprezentujeme sbor.

kterou vydalo Ministerstvo kultury. Po dlouhém čekání se tento skvost vrátil do rodných
míst a byl slavnostně odhalen o radomyšlské
pouti.
Skvost, kterému právem náleží místo v obřadní síni úřadu městyse Radomyšl.
Někteří členové sboru dnes navazují na bohatou divadelní historii sboru a svými výkony
příjemně překvapovali diváky představení
Perly paní Serafínky, které pořádala obec
Baráčnická.
Díky práci hasičů při opakovaném čištění
koupaliště byl letní areál jako každoročně
ve vynikajícím stavu a lákal k návštěvě a koupání v čisté vodě.

Rok 2010 jsme u nás v SDH
Leskovice započali výroční
valnou hromadou, kde mimo
jiné proběhly volby do výboru
našeho sdružení. Až na drobné změny v některých funkcích zůstal výbor původní.

O Martinském posvícení pořádáme taneční
zábavu, proto ani letošní rok nebyl výjimkou. Hojná účast a dobrá nálada všech, nás
přesvědčili o správnosti rozhodnutí zábavu
pořádat.

K zásadní změně došlo
na postu starosty, kde Václava
Vačkáře vystřídal Jan Bláhovec.

Mladí hasiči připravují májku

Sběrný den, který jsme spolu s úřadem městyse organizovali, pomohl nejen k úklidu obce,
ale zisk z prodeje kovového odpadu přispěl
na vytváření bohatého spolkového života.
Pálení čarodějnic a stavění máje se bez hasičů
neobešlo, ochrana máje do rána byla pro nás
otázkou cti a povinností a proto máj stojí
dodnes na hřišti u sokolovny.
Jako v minulých letech jsme připravili pro
nejmenší občánky Radomyšle a okolí den
otevřených dveří v hasičárně. Po krátkém
seznámení s činností a historií sboru si děti
prohlédly prostory hasičárny, vyzkoušely si
helmy, sedly si do hasičského auta a prohlédly si další techniku, kterou sbor používá
včetně historických stříkaček.
Ale to nejlákavější děti teprve čekalo,
možnost stříkat vodou z hasičské hadice se
nenaskytne dětem každý den a zájem byl
obrovský.
Pro děti bylo připraveno i několik soutěží
na rychlost, kreativitu, týmovou práci a sladkou odměnu si nakonec odnesla každá třída.

Stručný výpis
činnosti jednotky SDH Leskovice
za rok 2010

Masopust v Leskovicích

Svazu žen pravidelně zajišťujeme střelbu ze
vzduchovky na zábavních odpoledních, které
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.
Toto je jen pár střípků ze života jednoho
neobyčejného sboru a ze života obyčejných
lidí, kterým patří můj dík za jejich odhodlání, pracovitost a nadšení s jakým přistupují
k práci, které je po celý rok dost a dost.
Vám všem spoluobčanům a kamarádům přeji
jménem sboru a jménem svým klidné prožití
vánočních svátků a v novém roce vše nej, ale
hlavně hodně zdraví!!!
Pavel Kříž, starosta SDH Radomyšl

Všem odstupujícím členům patří poděkování za obětavou práci a jejich nástupcům přeji hodně trpělivosti při plnění
nových úkolů.
Z brigádnické činnosti zmíním jarní úpravu okolí kulturní místnosti v Leskovicích
spojenou se sečením trávy a přípravou
zásoby dřeva na topnou sezónu.
22. 5. 2010 jsme se zúčastnili okrskové
soutěže v Řepici a pak následovala námi
pořádaná soutěž „O pohár starosty
městyse Radomyšl“, kde jsme vybojovali
dvě 2. místa. V požárním útoku nás předčili borci z Doubravice u Volyně a v soutěži přetahování hadicí zvítězili kolegové
z Chrášťovic. Pozvání na další hasičskou
soutěž jsme 10. 7. 2010 přijali od kolegů
z SDH Zvotoky, kde se nám ale nedařilo.
Naše zásahová jednotka se zúčastnila
likvidace požáru skladu slámy v areálu
zemědělského družstva v Radomyšli, kde
jsme především s naší technikou zajišťovali dálkovou dopravu vody pro vozidla
HZS.

Městysi jsme o letošní pouti pomohli s organizací oslav, stavbou pódia, stánků a zajistili
požární dozor po celý víkend a při taneční
zábavě pořádané v sobotu večer.

V průběhu roku se nám také podařilo
dokončit rekonstrukci hasičské zbrojnice
v Leskovicích, při které se vyměnily okna
a dveře, opravila fasáda a upravilo okolí.

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

Závěrem vám za SDH Leskovice přeji
veselé svátky Vánoční a hodně štěstí
do nového roku.
Radek Křivanec.
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Svaz žen
Rok 2010 byl pro naši organizaci činorodý. Proběhly turnaje
ve stolních hrách, sudoku a šipkách pro děti.
Výroční členská schůze, slet čarodějnic,
jeden z nejlepších dětských dnů, divadla
malých scén.
Při velikonočních a vánočních trzích se
dobrovolně přispělo na psí útulek ve Strakonicích a nadaci Kolečka na cestách.
Před Vánoci jsme se učili balit dárky pod
odborným dohledem, na trzích zdobit
perníky a vyrábět šperky. Konec roku
jsme zakončili Mikulášskou pro dospělé,
návštěvou Mikuláše u hodných dětí
a 4. adventní sobotu „Průvodem se
zvonečky a světýlky“, který má Ježíškovi
napovědět, kde bydlí děti z Radomyšle.

Slet čarodějnic

Blanka Matoušková, ČSŽ

Průřez činností
Obce baráčnické
v Radomyšli během
roku 2010.
Počátkem roku jako každoročně
nastane čas příprav na „Staročeský bál“, letos se konal v únoru za přispění sponzorů a měl
velký ohlas. Následoval další ples,
který tradičně navštěvujeme
a to na pozvání spřátelené obce
v Písku. Zde pravidelně tančíme
Českou besedu. Zlatým hřebem
byl letos celorepublikový Baráčnický bál v Praze na „Žofíně“
v čarokrásném prostředí, který
jsme navštívili a předvedli svoje
kroje.
Na začátku měsíce května jsme se zúčastnili
pokládání věnců u pomníku padlých, při
příležitosti oslav výročí konce druhé světové
války. Během tohoto měsíce jsme na požádání vystupovali s Českou a Moravskou besedou
při příležitosti setkání rodáků v Oseku.
Na toto vystoupení se všichni pečlivě připravovali a byli též získáni noví tanečníci. Obě
besedy jsme tančili, spolu s baráčníky z Písku,
také v Borovanech. V červnu jsme splnili slib
daný baráčníkům v Prachaticích a ve velkém
zastoupení je podpořili při tisíciletém výročí
„Solné stezky“. Na samém konci srpna baráčníci spolu se sborem sv. Martina vystoupili
na výstavě „Země živitelka“. Velkou radost
nám dělají naše děti, které vystupují pod
vedením tetičky a souseda Šílených a tetičky Benešové. Za pomoci rodičů nacvičili
divadelní, taneční i vánoční pásmo skladeb.
V září se uskutečnila oslava výročí založení
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Baráčníci na Žofíně

Obce baráčnické ve Vodňanech, které jsme
se s radostí zúčastnili. Samozřejmě během
celého roku jsme spolu se sborem sv. Martina
i ostatních obyvatelů Radomyšle nacvičovali
operetku „Perly panny Serafínky“, která byla
následně uvedena v říjnu a odehrána celkem
čtyřikrát.
Jako každý rok na podzim probíhají ve všech
našich obcích v župě valné hodnotící sezení,
které jsme povinni navštěvovat. Takže naši
členové byli v Pištíně, Vodňanech, Malenicích,
Písku i Prachaticích. Ještě teď v předvánočním čase nacvičují noví tanečníci Moravskou
besedu.
Po celý rok se posílají přání ke svátkům všem
členům a k významným výročím se chodí přát
osobně.
Baráčníci se scházejí pravidelně každý druhý
pátek v měsíci na svých sezeních.

Co nás čeká v roce 2011.
Určitě zase Staročeský bál i bál v Písku, chceme zopakovat úspěšnou „Konopickou“ a to
pravděpodobně v srpnu.
Z letošního roku nám zbyl dluh v podobě
zájezdu do některého krásného kraje v naší
zemi. Další akcí by měla být návštěva partnerského města Montogia v Itálii. Letošní dobře
nastartované tančení besed zkusíme rozšířit
ještě o další mladé lidi. Uvidíme, jestli se
uskuteční vystoupení na výstavě Země živitelka a na zámku v Blatné. Chceme samozřejmě
spolupracovat a zúčastňovat se kulturních
a společenských akcí městyse Radomyšl,
sboru sv. Martina i ostatních složek. V neposlední řadě podporovat naše baráčnické obce
v župě i mimo ní při slavnostních a valných
zasedáních.
Zdena Jůzková – vzdělavatelka

Činnost sboru
sv. Martina v roce 2010
Letošní rok se nesl ve znamení
příprav na divadelní představení
operety R. Piskáčka, Perly panny
Serafínky, které jsme připravovali
spolu s místními baráčníky a přáteli.
Na začátku roku jsme náš repertoár rozšířili
o tzv. „Velkou polyfonii“ (Palestina, Laso),
kterou jsme zpívali o Velikonocích a na pouti.
Také jsme zpívali při bohoslužbách a koncertech v okolí Radomyšle (Strakonice, Lnáře,
Vojnice, Z. Zborovice). V závěru tohoto roku
jsme měli několik adventních koncertů (Strakonice, Kašperk, Žihobce, Češtice). Kromě
účinkování na vánočních liturgiích v Radomyšli nás ještě čeká vánoční koncert, který se
bude konat 26. 12. 2010 v 16 hodin v kostele
sv. Jana Křtitele v Radomyšli.
Richard Semiginovský, sbormistr

Dětský tábor - plavba po Otavě

TJ Radomyšl
Rok 2010 byl pro členy TJ Radomyšl velmi
úspěšný. Po zimní přípravě která probíhala
třikrát týdně v tělocvičně ZŠ Radomyšl, jsme
dne 10. 4. 2010 slavnostně zahájili nohejbalovou sezonu. Po vzoru vodáckých kolegů jsme
provedli „Odemykání staďáku“. Na akci se
sešla valná většina členů, čehož jsme využili
k úklidu a úpravě areálu po zimním spánku.
Pak následoval turnaj trojic v nohejbale. Vítězem turnaje, kterého se zúčastnilo 8 týmů, se
po boji stalo družstvo Plastiků. Po zdárném
ukončení akce všichni ještě chvíli společně
poseděli a ochutnali gurmánskou specialitu,
Živáňskou pochoutku, připravovanou cateringovým manažerem Liborem Šípem.
Do pravidelných sportovních soutěží jsme
letos přihlásili čtyři mužstva nohejbalu mužů
a dvě mužstva volejbalu žen. Nohejbalový
A-team hrál okresní přebor a skončil na
6. místě. Stejnou soutěž hrál i tým B a skončil
o jedno místo hůře. Zbývající týmy hrály
okresní soutěž a umístily se následovně: C-team na 1. místě a D-team na 6. místě.
První tým volejbalistek hraje KP žen a druhý tým OP. Trenér J. Heimlich je spokojen

Perly panny Serafínky

MČR žáků v Radomyšli

s výsledky obou mužstev a dále pak s tím, že
se mu daří do mužstev zabudovávat mladé
nadějné hráčky.
Po složitých jednáních v průběhu roku se
nám podařilo získat právo na pořádání
Mistrovství ČR žákovských družstev. Spolu
s oddílem Hapon Horažďovice jsme 25. 9.
2010 uspřádali tento turnaj za účasti oddílů
Prostějova, Čakovic, Horažďovic a Stratova.
Vítězem se nakonec po zásluze stali hráči z Čakovic. Nás velmi těší kladné ohlasy
zástupců zúčastněných oddílů a také to, že
třetí v republice jsou také radomyšláci Petr
Pivnička a Josef Slavíček, kteří se v barvách
týmu Horažďovic rozhodně neztratili.
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 tentokrát
zůstal doma, vítězem se stalo družstvo Zabijáků. Další akcí bylo uspořádání Okresního
přeboru dvojic hraného pod hlavičkou ONS
Strakonice.
Letošní venkovní sezonu jsme zakončili již
tradiční Nohejbalovou dvanáctihodinovkou.
Zde si přišli na své nejen příznivci nohejbalu,
ale i milovníci dobrého jídla, podával se totiž
rožněný býček.

Závěrečnými sportovními akcemi v letošním
roce budou dne 27. 12. 2010 Vánoční volejbalová dvanáctihodinovka a 28. 12. 2010 Vánoční turnaj dvojic v nohejbale, hrané
v tělocvičně místní ZŠ.
Pod hlavičkou TJ byl v letošním roce pořádán
letní tábor pro děti na táborové základně
na Chvalově. Pro značný zájem ze strany
rodičů a dětí byl letos tábor rozdělen na dva
běhy a zúčastnilo se ho bezmála stovka dětí.
Hlavní organizátorkou byla paní J. Šípová, která s partou nadšených lidí dokázala
připravit místním dětem mnoho nezapomenutelných zážitků. Všem z nich patří naše
poděkování.
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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Myslivecké sdružení
Borek Radomyšl v roce
2010
Naše MS mělo ke dni konání VČS
(6.3.2010) celkem 37 členů. Stav
členské základny se během roku nezměnil. Ke dni konání VČS skončilo
též 5 leté volební období funkcionářů MS. V tajných volbách bylo
zvoleno nové vedení do výboru
(9 členů) a 3 členové do revizní komise. Dále byl mimo jiné též přijat
plán naší činnosti na příštích 5 let.
Každý rok si připomínáme významná životní
jubilea našich členů. V letošním roce se jednalo o tyto členy MS: Žíla Václav, Ing. (50 let),
Křivanec Jiří (50 let), Kroupa Josef (55 let),
Křivanec František (55 let), Martínek František (60 let), Hřebíček Jan (60 Let), Hradský
Miroslav (60 let), Veselý Eduard (75 let) - čestný člen MS. I příští rok bude též v našem MS
bohatý na oslavence.
Nemáme ještě sice konec MYSLIVECKÉHO
ROKU, takže údaje jsou dosud otevřené, ale
některé lze již uzavřít. Každý rok pořádáme
2 kulturně společenské akce. Dne 16.1. 2010
byl uspořádán tradiční Myslivecký ples s bohatou mysliveckou a nemysliveckou tombolou a 31.7. 2010 táborový oheň s hudbou
a občerstvením na Smetanovém vrchu.
Na 22. ledna 2011 je opět plánován termín
Mysliveckého plesu, na který srdečně zveme
všechny občany z Radomyšle a širokého okolí.

Úspěšný hon
je zároveň pozvánkou na ples

Myslivecký rok je plný práce a nikdy se nemůže obejít bez brigádnické činnosti. V letošním
roce je zatím odpracováno členy MS 891 hod.
Není to zdaleka číslo konečné, ještě není
konec roku.

ta máme z vlastního chovu. Koupeno bylo
300 ks bažantů zvěře k odchovu a dále přes
200 ks této zvěře bylo dochováno pod kvočnami a vypuštěno do prostoru naší bažantnice, kterou se nám též podařilo po letech
zrealizovat.

Současná sněhová nadílka nám dává za povinnost zvýšenou péči o zvěř v době zimního
strádání. Proto musí myslivci zvěř přikrmovat
jak jadrným krmivem, tak i úsušky, senem,
prohrnovat louky atd. Odměnou za naši
celoroční práci jsou hony.
V letošním roce jsme zorganizovali 4 hony
na kachnu divokou. Na těchto honech bylo
uloveno 1.091 ks kachen, většinou vypuštěných z vlastního chovu. Dále též 2.040 ks
námi odchovaných kachňat různého stáří
bylo prodáno pro zazvěření honiteb jiným
MS.

Nechalo by se jistě napsat mnohem více
o naší činnosti, ale snad to na mysliveckou
skromnost stačí.

Na podzimní hony jsme naplánovali jednu
naháňku a 3 hony na drobnou zvěř. Bažan-

V NOVÉM ROCE všechno nejlepší.
Josef Kroupa, předseda MS.

Zvěř spárkatá – srnčí je lovena dle plánu lovu.
I zde ale v letošním roce zaznamenáváme
úbytek stavů. Ztráty po loňské zimě byly
velké, do toho úhyny (zejména na silnici a železniční trati), přírůstek je také tímto menší.
Zvěř černá je migrující, není u nás stále, ale
přesto se nám ji daří lovit.

A ještě jedno
okénko do Leskovic
Právě končící rok byl pro obyvatele naší vesničky bohatý na zážitky
a znovu se potvrdilo, že ač malí rozlohou, rozhodně se neztratíme. Kromě již zmíněných akcí našich hasičů
byl první velkou veselicí masopust.
13. února, kdy se průvod masek vydal na obvyklou pouť obcí a ani tentokrát neopomenul navštívit Láz a Rojice. Na masopustní
tradici navázal karneval pro děti pořádaný
7. března. I letos společenská místnost praskala ve švech a děti nám znovu potvrdily, že
se jim karneval velice líbí, a jejich radost pro
nás byla velikou odměnou.
30. dubna jsme nezapomněli na stavění máje,
a tak se všichni mohli na plácku pod lípou
potěšit pohledem na krásnou májku, na ohni
opéct špekáček, případně zakrojit do pečeného selátka a vše spláchnout dobře vychlazeným pivem.
2. července na hřišti u Oblože nadešel náš
oblíbený a dětmi dlouho očekávaný tábornický víkend. Letos proběhl v indiánském
duchu. Děti střílely z luku, házely tomahavkem a s náčelníkem sousedního kmene, který
za námi připlul po vodě na kánoi, zakopaly
válečnou sekeru a vykouřily dýmku míru.
Všechny děti si přinesly indiánský převlek
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Karneval v Leskovicích
a dostaly pravé indiánské jméno. Pro všechny
zúčastněné to byly tři velmi příjemné dny
plné radosti a nevšedních zážitků.
17. července jsme přišli opět na hřiště tentokrát s fotbalovým míčem. Konal se již tradiční
turnaj v malé kopané. Za účasti pěti mužstev
bylo prolomeno dlouholeté vítězství týmu
z Radomyšle a první místo obsadilo družstvo
„Hokejky Strakonice“. Při všech akcích pořá-

daných v tomto prostoru jsme velmi ocenili
nově zrekonstruovanou a vybavenou buňku,
která je zde umístěna, a naše snažení nám
tak velmi usnadňuje.
Nezbývá nic jiného než si přát, ať i rok 2011
je pro nás tak úspěšný.
Jitka Bláhovcová, Leskovice

Hokejový A tým Radomyšle

Činnost tělocvičné jednoty SOKOL Radomyšl
Letošní sezóna začala pro SOKOL nadějí, že hokejisté SOKOLA Radomyšl mohou hrát krajskou ligu Jihočeského
kraje – což se díky obrovské iniciativě pana Ing. Kastnera a za podpory městyse Radomyšl, TS města Písku a dalších
nejmenovaných sponzorů povedlo!
A myslím, že vůbec ne špatně. Přesvědčit se
můžete sami, když se zápasů zúčastníte jako
diváci a podpoříte „naše“ hokejisty. Výsledky
zápasů jsou k vidění v denním tisku a v brzké
době i na připravovaných internetových stánkách SOKOLA www.sokol.cz. Samozřejmě
všichni mohou nahlédnout již teď na stránky www.krajska-liga.cz, kde jsou výsledky
a komentáře ke všem utkáním včetně velice
zajímavých diskusí. Domovským stadionem se
stal Zimní stadion v Písku, kde našli hokejisté
důstojné zázemí.

Městys Radomyšl se díky účasti v krajské lize
zviditelnil po celém kraji i díky nepřehlédnutelným dresům s nápisem Městys Radomyšl
a s orlicí na prsou.
Nesmíme zapomenout ani na další naše
2 týmy B a C, které nás rovněž skvěle reprezentují.
Tímto si dovoluji oslovit a poprosit případné
další sponzory o přispění na finanční zajištění
sezóny.

V průběhu roku se také zdařilo uskutečnit
první plánované úpravy sokolovny – i když
nejsou vidět, jsou velice důležité pro budoucnost sokolovny. Uskutečnila se rekonstrukce
kanalizace s připojením na kanalizaci městyse. Sokol již má stavební povolení na celkovou rekonstrukci sokolovny, jen je díky
úsporným opatřením v ČR těžké najít zdroj
peněz na rekonstrukci.
Vladimír Kocourek, starosta TJ Sokol

Radomyšl hraje krajskou ligu!!!!!
Tenisový klub
Tenisový klub má za sebou již třetí sezónu na kurtu u základní školy.
Povrch kurtu je každým rokem lepší
a ukazuje se, že investice do technologie
s patentní deskou od firmy Sibera se
vyplatila.

Za pronájem kurtu se od zájemců o hru
vybírá doslova symbolický pronájem
50 Kč/hod za celý kurt, přesto se každý rok
vybere kolem 15.000 Kč.
Tyto prostředky se investují do vylepšení
kurtu a jeho vybavení. Žádná sportoviště
a podobná zařízení nemohou fungovat bez

spolehlivého správce.
Jsem rád, že této nevděčné funkce se ujali
p. Jaroslav Švihovec se svojí manželkou, a patří jim velké poděkování za to, že kurt je po
3 letech stále jako nový.
Luboš Peterka, předseda TK
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Policie informuje
Policisté každoročně informují
občany o trestné činnosti, kterou
evidují policisté z Obvodního oddělení Radomyšl. Není tomu jinak ani
na konci letošního roku.
Od začátku roku do konce měsíce
listopadu evidovali policisté z Radomyšle celkem 165 trestných činů.
Stejně jako jinde je nejrozsáhlejší
trestná činnost majetková, a to
především krádeže vloupáním (50
případů) a krádeže prosté (45 případů).
Pachatelé se zaměřují především
na objekty, ať už rekreační či objekty firem.
Mezi časté případy řešené na území okresu
Strakonice, tedy i v regionu Radomyšle, se
řadí kapesní krádeže a krádeže věcí ze zaparkovaných vozidel. Od začátku roku do konce
října 2010 řešili policisté v okrese Strakonice
celkem 20 případů kapesních krádeží a 54
krádeží věcí z vozidel. Nárůst těchto případů
lze očekávat právě v předvánočním období,
kdy stoupá nákupní horečka a lidé jezdí nakupovat do obchodních domů větších měst.
Policejní praxe ukazuje, že zloději jsou
stále drzejší. V letech předchozích policisté
zaznamenali i případy, kdy pachatelé během
odkládání nakoupených dárků a zboží
do zavazadlového prostoru si otevřeli přední
dveře vozidla a odcizili odložené věci uvnitř
interiéru. Neodradilo je ani to, že majitel
stojí za vozidlem. Vždy si najdou jakoukoli
příležitost k získání finančních prostředků či
různých věcí.
Jistota nakupování není ani přes internetový
portál. Na podvodné nabídky upozorňují kriminalisté, kteří potvrzují vzestupnou tendenci. Proto nepodceňujte nákupy „na dálku“, ať
nenaletíte podvodníkům. Výrazně nízké ceny
na internetových shopech jsou velkým lákadlem. Vidina ušetření peněz se však během
několika dnů může rozplynout jak pára nad
hrncem a zůstane jen vztek a oči pro pláč.
Budete-li dodržovat alespoň zásadní rady,
nestane se vám, že místo požadovaného
zboží vám přijde na dobírku v poštovním
balíku cihla nebo se ani žádaného balíčku
nedočkáte. Proto je důležité, než se rozhod-
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Policie na přednášce ve školce

Přes veškerá opatření policistů,
kteří každoročně od poloviny listopadu hlídkují na parkovištích
před supermarkety, je důležité
dodržovat základní rady
policistů.
1.
Peníze a kreditní karty ukládejte do vnitřních kapes oblečení,
nikoli do zadních kapes u kalhot.
Využívejte platebních karet, PIN
uložte odděleně, při odcizení
karty zajistěte blokaci účtu.
2.
Nenoste s sebou vyšší finanční
hotovost. Při výběru finanční
hotovosti z bankomatů věnujte
pozornost okolí.
3.
Pamatujte také na heslo „Auto
není trezor“ a kabelky, tašky
s peněženkou a jiné cenné
věci nenechávejte při odchodu
na nákup viditelně odložené
ve vozidle.

nete pro koupi, vyhledejte a ověřte si časový
úsek prodejce zaregistrovaného na příslušném inzertním portálu. Hlavně pamatujte, že
posílat peníze předem se nevyplácí. I za příjemně a profesionálně komunikující osobou
se může skrývat podvodník, který se snaží
zbohatnout na druhých.
Vedle již zmiňovaných hesel „Chraňte si své
věci“, „Auto není trezor“, „Dvakrát měř,
jednou řež“, zmíním ještě jedno, kterým je:
„Spěchej pomalu“. A spěchat pomalu by měli
především řidiči. Důležitější je volná noha
na plynu a dojet do cíle živ a zdráv. O nedodržování rychlosti na silnicích svědčí i počty
dopravních nehod. Ze statistických údajů policie vyplývá, že z celkového počtu hlásných
nehod 249, je v 66 případech na vině nepřizpůsobení rychlosti stavu a povaze vozovky,
povětrnostním podmínkám a v neposlední
řadě schopnostem řidiče. Překročení rychlosti
bývá nejčastější prohřešek řidičů při silničních
kontrolách dopravních policistů. O tom jsou
přesvědčeni i policisté z Radomyšle, kteří
se snaží preventivně působit na místních
silnicích. Také dopravní policisté směřují svá
stanoviště v rámci bezpečnostních akcí na komunikace v katastru městyse Radomyšl.
Všem občanům městyse Radomyšl přeji
za Policii ČR jízdu bez nehod, šťastné a veselé
prožití svátků vánočních a v novém roce 2011
hodně zdraví, štěstí a pohody.
por. Mgr. Jaromíra Nováková, PČR
Preventivně informační skupina Strakonice

Novinky z infocentra pod stromeček

Plesová sezóna 2011

V infocentru v DPS najdete kromě tradičních propagačních materiálů o Radomyšli
a Jihočeském pohádkovém království horké
novinky jako DVD z divadelního představení
Perly panny Serafínky, DVD z pouti, nebo
kalendáře na rok 2011.

22.1. 2011 - Myslivecký ples
5. 2. 2011 - Hasičský ples
19.2. 2011 - Baráčnický ples
19.3. 2011 - Reprezentační ples
městyse Radomyšl

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.
• Od 1.11. 2009 má městys „Datové schránky“
• Důležité informace o 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

Úřad městyse

Provozní doba: pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 700-1100, 1200-1500, středa 700-1100, 1200-1600

Knihovna:
• Přes 8000 vlastních knižních titulů a časopisů
• Meziknihovní výpůjční služba
• Bezplatný veřejný internet
• Sběrna šatstva a prádla
Provozní doba:
pondělí 700-1100, 1800-2100, úterý 1300-1700, středa 700-1100, 1800-2100, čtvrtek 900-1200, 1300-1700, pátek 700-1200
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