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Někteří lidé říkají, že nemá cenu ohlížet se 
zpátky, ale je třeba dívat se dopředu. Určitě je 
to v některých případech jednodušší, ale histo-
rie nás již mnohokrát poučila o tom, že jelikož 
se neustále opakuje je pro naše rozhodování 
důležité, poučit se z minulých chyb. 

V úvodu mého ohlédnutí se vrátím na samot-
ný začátek. Před 10 lety na podzim roku 2002 
jsem šel do komunálních voleb proto, že jsem 
stejně jako většina občanů nebyl spokojen 
s  tím, kam Radomyšl směřovala. Když jsem 
pak po  volbách a  několikatýdenním vyjedná-
vání nových zastupitelů, které předcházelo 
ustavujícímu zasedání zastupitelstva, byl zvo-
len starostou, varovali mě mnozí, zejména 
přespolní, že v Radomyšli víc než rok starosto-
vat nevydržím, jelikož jsou zde lidé moc ná-
roční. S tou náročností měli pravdu, ale nevě-
děli, že právě to mi vyhovuje, protože jen 

Vážení občané a přátelé městyse Radomyšl
Rok desátý, to je název knihy, kterou s největší pravděpodobností vydá v příštím roce prezident Václav Klaus. Tím nechci říci, že mám 
podobné ambice, ale nechal jsem se trochu inspirovat a prostřednictvím tohoto Zpravodaje se společně s Vámi ohlédnu za uplynulými 
10 lety městyse Radomyšl, jak jsem je viděl z okna radnice. 

s takovými lidmi se dá něčeho dosáhnout. Za-
čátek byl hodně těžký, jelikož Radomyšl se na-
cházela ještě v horším stavu, než se všeobecně 
tušilo. Doslova mohu říci, že jsme se v  roce 
2003 odráželi ode dna. Rozhodování sedmi-
členného zastupitelstva také nebylo zpočátku 
jednoduché i proto, že se vygenerovalo z pěti 
kandidátek a atmosféra zde byla stejně tak jako 
v celé Radomyšli více než rozjitřená. Důležité 
bylo, že jsme si hned na začátku vysvětlili, že 
politikařením nic nedosáhneme a podařilo se 
najít shodu na základních prioritách rozvojové 
strategie. Kdyby mi ale tehdy někdo řekl, že se 
nám podaří tyto cíle několikanásobně překo-
nat, považoval bych ho za snílka. Musím zdů-
raznit, že významným mezníkem bylo získání 
titulu „Vesnice Jihočeského kraje roku 2005“. 
Tímto úspěchem výrazně stoupla prestiž Ra-
domyšle, což se následně pozitivně odrazilo 
na úspěšnosti při získávání dotací a také došlo 

k výraznému oživení spolkového života, který 
je motorem fungování každé obce. V současné 
době mohu říci, že ode dna jsme se již odrazili 
a v pomyslném závodě českých obcí plaveme 
někde v čele startovního pole. Konkurence je 
ale veliká a stačí trochu polevit a párkrát si lok-
nout vody a  těžce vybojované pozice jsou 
ztracené. 

Závěrem chci všem občanům a  přátelům Ra-
domyšle, kteří svojí aktivitou přispěli k rozvoji 
našeho krásného městyse poděkovat a součas-
ně vyzvat ty ostatní, aby se k nám v dalších le-
tech také přidali a  pomohli tak vytvářet pří-
jemné místo k životu nejen pro naši generaci, 
ale i pro ty budoucí. 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2013 všem.

Ing. Luboš Peterka, starosta 
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ROK 2003 - výchozí stav 

ROK 2003 - silné stránky:

•	Dobrá poloha mezi Strakonicemi,  
Blatnou a Pískem

•	Bylo zahájeno budování nové průmyslové 
zóny

•	Nízká nezaměstnanost
•	Dobrá dopravní obslužnost autobusem 

a vlakem
•	Dostupnost zdravotní péče a dalších služeb 

jako pošta, nákupní centrum, knihovna, 
matrika, PČR, restaurace, kulturní sál, 

•	Školy nad hranicí výjimky ohledně počtu 
dětí

ROK 2003 - slabé stránky:

•	Místní části Leskovice, Rojice, Láz, Podolí 
a  Domanice jsou ze všech světových stran 
vstupními branami do  Radomyšle a  podle 
toho by měly vypadat, ale nevypadaly. Do je-
jich rozvoje nebylo investováno desítky let, 
s výjimkou klubovny v Leskovicích. Veškerý 
obecní majetek (obecní budovy, kapličky, ko-
munikace…) byl v dezolátním stavu, veřejné 
prostranství se několik let vůbec neudržova-
lo včetně sečení trávy. Společenský život zde 
až na výjimky neexistoval. Vyplývalo to mi-
mo jiné z  toho, že v  zastupitelstvu neměly 
tyto místní části (kromě Leskovic) zastoupe-
ní, neexistovaly osadní výbory a  tak nebyl 
vyvíjen dostatečný tlak na  zastupitele, kteří 
zapomněli, že existují.  

•	Veřejné prostranství a  zeleň v  Radomyšli. 
Seční obecních pozemků probíhalo jen 
na  několika místech v  centru Radomyšle, 
na zbývajících byla džungle. Nebyla k dispo-
zici odpovídající technika a práci vykonával 
jeden zaměstnanec občas s pomocí brigádní-
ka. Stejně tak to bylo se zimní údržbou. Při 
posypu komunikací byl navíc nasazován ži-
vot brigádníka, který za jízdy rozhazoval po-
syp lopatou z korby rozpadající se multikáry. 
Vizitkou každé obce je péče o místo posled-
ního odpočinku. Hřbitov v Radomyšli nebyl 
řádně udržován a  jeho okolí byla jedna ob-
rovská skládka. Spodní zeď byla před zříce-
ním a dokola byl zarostlý neproniknutelným 
křovím, jako zámek v pohádce o Šípkové Rů-
žence. Stromy v Radomyšli, včetně význam-
né aleje ke  kostelu sv. Jana Křtitele nebyly 
nikdy ošetřovány, což přibližovalo jejich ko-
nec a ohrožovalo životy občanů.  

•	 Infrastruktura. Vodovod byl v  70. letech 
min. století nedbale uložen do kamení místo 
písku důsledkem čehož byl děravý jako řeše-
to. Opravovaly se pouze poruchy, které už 
nešly přehlédnout, když voda vytékala 
na povrch. Ostatní poruchy zůstaly léta bez 
povšimnutí. Výsledkem byly ztráty množství 
vyrobené vody proti fakturované neuvěřitel-
ných 80 %. Úpravna a vodojem byly, zejména 
po  technologické stránce na  hranici život-
nosti. Starý „zarostlý“ litinový přivaděč vody 
do městyse v kombinaci s děravou vodovod-
ní sítí byl důvodem nízkého tlaku. Nejvý-
znamnější vrt HV-1 byl několik let mimo 
provoz, jelikož kolovala pohodlná fáma, že 
v  něm není voda. Ve  skutečnosti se utrhlo 
čerpadlo, které nikdo neopravil. Kanalizace 
byla dlouhodobě bez údržby a na některých 
místech byla zborcená. Technologicky zasta-
ralá a  kapacitně nedostatečná pro další roz-

voj městyse byla také ČOV. Navíc nebylo vy-
bíráno stočné za rekreační objekty, přestože 
to vyhláška ukládala. 90 % komunikací včet-
ně historického centra městyse bylo v  dezo-
látním stavu a v některých úsecích připomí-
naly tankodrom. Veřejné osvětlení bylo 
zastaralé a neekonomické.  

•	Bytová výstavba. Promyšlená bytová výstav-
ba je klíčovým faktorem pro rozvoj a finan-
cování každého sídla. Poslední pokus o roz-
voj bytové výstavby z 80. let 20 století v ulici 
Na  Trávníkách byl odstrašujícím případem 
toho, jak nemá obec postupovat. Za  vykou-
pené pozemky obec dokonce v některých pří-
padech původním majitelům nezaplatila a ti 
nakonec museli své peníze vymoci právní 
cestou, což přišlo obecní pokladnu na nema-
lé penále. Stanovení hranic a následný prodej 
pozemků probíhal velmi chaoticky a nekon-
cepčně. Nebyl podmíněn zahájením výstav-
by do určitého termínu, což znamená, že ně-
které parcely nejsou zastavěny doposud a to 
uběhlo 30 let. Tato naivita (?) v  kombinaci 
s  nízkou prodejní cenou nahrávala spekula-
tivním nákupům. Naprostým nesmyslem byl 
prodej části této lokality uvnitř bytové zá-
stavby za účelem stavebního podnikání. Bu-
díček startováním studené Tatry v 6 ráno je 
pro mnohé do  dneška nezapomenutelným 
zážitkem. V  roce 2002 nebyly k  dispozici 
žádné další pozemky pro bytovou výstavbu 
a mladí lidé se stěhovali jinam.   
 

•	Nemovitosti ve vlastnictví městyse – radni-
ce, zdravotní středisko, byty za školou, kou-
paliště, smuteční síň měly za  sebou jen kos-
metické úpravy a  před sebou miliónové 
investice.  
 

•	Školy. Do  budov a  vybavení nebylo desítky 
let kromě pár drobností investováno. Podle 
zprávy okresního hygienika z listopadu 2002 
nesplňovala Základní škola ani základní po-
žadavky kladené na tento druh zařízení, ku-
chyně měla podmínečně povolen provoz 
do konce roku 2004 a tělocvična byla ve sta-
vu, kdy již ohrožovala zdravý vývoj dětí. Po-
dobně na tom byla Mateřská škola. Vzhledem 
k těmto skutečnostem a absenci nové bytové 
výstavby hrozilo, že škola bude mít málo dětí, 
což by mohlo vést v  budoucnu až k  jejímu 
zrušení. Metrová tráva, křovím zarostlé bu-
dovy, smetiště, zpustlé volejbalové kurty – 
tak vypadalo bezprostřední okolí školy. 

•	Památky ve vlastnictví městyse a rovněž cír-
kevní byly většinou v dezolátním stavu. Ně-
které se rovnou zřítily, jako část areálu fary. 
 

•	Odpadové hospodářství. Jelikož nebyla 
přesná evidence poplatníků, desítky občanů 
za odpad neplatili. Nebyly čerpány statisíco-
vé dotace na  tříděný odpad od  firmy EKO-
KOM.   

•	Ekonomika. Neexistovala žádná ekonomic-
ká koncepce městyse a jím zřizovaných orga-
nizací ZŠ a MŠ. Před volbami byla překotně 
zahájena výstavba domu s  pečovatelskou 
službou ještě před podpisem smlouvy o dota-
ci a nebylo zajištěno dofinancování 7.500.000, 
když byl rozjednán hypoteční úvěr 
na  4.000.000,- a  na  účtu bylo k  31.12.2002 
2.690.000,-! K této tristní situaci došlo i přes 
to, že městys v  letech předtím získal prode-
jem akcií a  pozemků kolem 6.000.000,- Kč. 
V důsledku toho pak zadluženost v roce 2003 

dosáhla historického maxima 8.000.000,-Kč. 

•	Majetkové vztahy nebyly dlouhodobě řešeny. 
Nebyla zřízena věcná břemena k sítím, které 
v některých úsecích vedly přes soukromé po-
zemky. Pozemky pod budovou Základní 
školy a v  jejím okolí včetně stavby školního 
hřiště z 80. let, pod čistírnou odpadních vod 
a  některými komunikacemi, například 
v okolí bytovek nebyly ve vlastnictví městyse, 
přestože na  rekonstrukce takových nemovi-
tostí nelze například čerpat dotace. Listinné 
akcie ROS, a.s. v nominální hodnotě 500.000,- 
nebyly zahrnuty do majetku a nikdo nevěděl, 
kde jsou. Ze 42 ha zemědělských pozemků, 
které městys vlastní byla pronajata jen část 
a  to ZD Chrášťovice a  ZD Radomyšl, které 
k dovršení všeho od roku 1995 neplatily ná-
jem, aniž to někdo postřehl!  
 

•	 Spolková činnost skomírala. Baráčníci uva-
žovali o ukončení činnosti, hasiči, Sokolove 
a  další na  tom nebyli lépe. Všechny tížil je-
den zásadní problém – neměli peníze a  po-
třebnou podporu radnice. Z  toho vyplývala 
obava pořádat jakékoliv akce, jelikož prodě-
lek z  takové akce by mohl znamenat jejich 
definitivní konec. Typickým příkladem byly 
plesy, kterých zde bývalo ročně až 8, ale v ro-
ce 2003 již jen jeden.  

•	Turistický ruch. Turistický ruch patří mezi 
významné oblasti příjmů měst a obcí včetně 
místních obchodníků a  služeb. Radomyšl 
mohla v roce 2002 nabídnout jen zdevastova-
né památky, o kterých za hranicemi obce ni-
kdo nevěděl a  ke  kterým se mohl zbloudilý 
turista dostat jen po rozbitých, místy neprů-
chodných cestách.  

•	Propagace, image. Kromě dvou vybledlých 
pohlednic nebyly k  dispozici žádné propa-
gační materiály. Kronika se nepsala, nebyla 
pořizována fotodokumentace, nebo filmové 
dokumenty o dění v městysi. Kromě neslav-
ně proslulé volby ředitele základní školy ne-
byla několik let o Radomyšli zmínka v novi-
nách, televizi, nebo rozhlase. Image bylo jen 
cizí slovo.  
 

Co se za 10 let změnilo ?
•	Osady Leskovice, Rojice, Láz, Podolí, Do-

manice. Důležitým krokem k  nastartování 
jejich rozvoje bylo založení osadních výborů. 
Realizované akce se odvíjely od  aktivity je-
jich členů. Od  roku 2003 zde zaměstnanci 
městyse pravidelně sečou a udržují všechny 
obecní pozemky. Byly zde opraveny všechny 
autobusové zastávky, kapličky, boží muka, 
obecní nemovitosti, místní komunikace, 
upraveny návsi, instalován bezdrátový roz-
hlas, rozšířena kanalizace a  VO, vytvořeny 
nové plochy pro bytovou výstavbu, dětská 
hřiště a  co je velmi potěšující oživil se zde 
společenský život. Celkem se v  osadách in-
vestovalo za cca 31.000.000,-Kč. Z toho v Do-
manicích za 8 mil., Leskovicích za 9 mil., Lá-
zu za 8. mil., Rojicích za 3 mil. a Podolí za 3 
mil. Kč.  

•	Veřejné prostranství a  zeleň v  Radomyšli. 
V současné době se až 10x ročně seče většina 
travnatých pozemků ve  vlastnictví městyse. 
Včetně místních částí se jedná o 8 ha. Nejdří-
ve se však tyto plochy musely upravit (zlikvi-
dovat letité travní porosty, vyčistit od kame-

10 let městyse Radomyšl 2003 - 2012
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ní, náletových křovin a různého harampádí) 
tak, abychom zde mohli bez obav nasadit 
novou techniku. K dispozici jsou 3 křovino-
řezy, 3 ruční sekačky, traktor Starjet, rider, 2 
multikáry, osobní automobil s  přívěsem. 
Na zimní posyp se používá závěsné rozmeta-
dlo. Asi nejnáročnější bylo zkulturnit hřbi-
tov. Při likvidaci skládky kolem hřbitova se 
vyvezlo přes 20 tater odpadu, vyřezalo se 
křoví kolem hřbitova, byla opravena kamen-
ná zeď, hřbitov je celoročně udržován a  od-
pad je ukládán do  přistavených kontejnerů, 
které se pravidelně vyváží. Věnujeme se také 
údržbě stromů. V této oblasti je určitě největ-
ším počinem revitalizace významné lipové 
aleje ke kostelu sv. Jana Křtitele (dotace OP-
ŽP). O veřejné prostranství pečují 2 zaměst-
nanci v  trvalém pracovním poměru, což je 
na  rozsah prací samozřejmě málo. Přijetí 
dalších zaměstnanců by bylo velkou zátěží 
pro rozpočet, proto se snažíme již několik let 
využívat pracovníky, kteří si odpracovávají 
soudem uložené tresty tzv. OPP a také ty, kte-
ří jsou nám přidělováni Úřadem práce 
na VPP a VS. Tito pracovníci nás kromě pra-
covních pomůcek a  školení o  bezpečnosti 
práce nic nestojí díky dotacím z  OP Lidské 
zdroje. Doposud jsme tím ušetřili kolem 
2.000.000,- Kč!  
 

•	 Infrastruktura. Vodovodní síť prošla gene-
rální opravou a ztráty vody se podařilo snížit 
z  80 % na  současných 28 %, což je pozitivní 
zejména pro cenu vodného. Významně bylo 
investováno do  technologického zařízení 
úpravny, vystrojení vodojemu a výměny při-
vaděče do  městyse (dotace SZIF). Vrt HV-1 
byl opraven na  náklady VAKu a  je naším 
hlavním zdrojem kvalitní vody. Spolupraco-
vali jsme s JVS na získání stavebního povole-
ní na  připojení Radomyšle na  VS JČ („Ří-
mov“). Realizace je podmíněna získáním 
dotací. Proběhla celková údržba a  rozšíření 
kanalizační sítě. V roce 2012 byla dokončena 
modernizace ČOV (dotace MZE a  JČK).  
50 mil. Kč bylo investováno do opravy komu-
nikací (dotace PHARE, MMR, JČK). Nové 
a  opravené komunikace: Na  Baborčici, 
k  Vraždě, Na  Rybníčku ke  trati, Na  Trávní-
kách, Do  Růťáku, Na  Závisti, do  Kaletic, 
u Jednoty, chodník ve Školní ulici, Maltézské 
náměstí, Kostelní ulice, cesta ke  hřbitovu, 
k č.p. 70, k č.p. 5, všechny místní komunika-
ce v místních částech včetně cesty z Leskovic 
do  Lázu a  na  hranici katastru z  Lázu 
na Chrášťovice). Díky investicím do moder-
nizace VO šetříme ročně desetitisíce Kč 
na spotřebě energie.  

•	Bytová výstavba. Od  roku 2000 docházelo 
v Radomyšli k prudkému poklesu počtu oby-
vatel a zvyšování průměrného věku a to bylo 
třeba velmi rychle zastavit a  tak se bytová 
výstavba logicky stala hlavní prioritou nové-
ho zastupitelstva. Podle průzkumu trhu jsme 

věděli, že ve Strakonicích a okolí je nedosta-
tek nových ploch k bydlení, ale také jsme vě-
děli, že na tom Strakonice a další obce již ně-
jakou dobu intenzivně pracují. Velmi 
důležité bylo být rychlejší. Jelikož městys 
nevlastnil žádné vhodné pozemky, byla za-
hájena jednání s jejich vlastníky ve vytipova-
ných lokalitách a  podařilo se za  rozumnou 
cenu získat pozemky „Na Baborčici.   
 

Náklady na  vybudování sítí byly cca 
11.000.000,-Kč. Prodávat parcely za náklady, 
jak bylo v plánu, představovalo cenu 700 Kč/
m2, za kterou byly v té době těžko prodejné. 
Snížit cenu bylo možné buď dotací z rozpoč-
tu městyse, což by tehdy byl ekonomický risk, 
nebo získáním dotací.   
 

Vsadili jsme na  dotace z  MMR a  byla to in-
farktová cesta. Za  všechno hovoří fakt, že 
stavební povolení, které bylo povinnou přílo-
hou žádosti o dotaci, nabylo právní moci den 
před závěrečným termínem pro podání žá-
dostí o dotaci. Na Ministerstvu se báli žádost 
převzít, jelikož se z ní ještě kouřilo. Vynalo-
žené úsilí ale přineslo ovoce v podobě dotace 
ve  výši 2.960.000,-. V  té době jsme se stali 

„Vesnicí roku“, za  což jsme dostali další 
1.000.000,-, který jsme rovněž investovali 
do těchto sítí. Díky tomu bylo možné pozem-
ky prodávat za  cenu 500,- Kč/m2. Často od-
povídám na  otázku, proč jsme se rozhodli 
na větší části lokality pro řadové domy. Od-
pověď je jednoduchá. Jelikož rozloha této lo-
kality nebyla velká a  jiná nebyla k dispozici, 
musel být tento prostor využit co nejefektiv-
něji. Dotace z  MMR představovala 80.000,- 
na jednu bytovou jednotku, to znamená čím 
více bytů, tím větší dotace, čím více bytů, tím 
více obyvatel a  s  tím spojený vyšší příjem 
do  rozpočtu, více dětí ve  škole, větší tržby 
místních obchodníků atd. Navíc projekt řa-

dového domu, jehož autorem byl Bohumil 
Kučera, byl velmi povedený a byl cíleně kon-
cipován tak, aby i  s  pozemkem byl cenově 
dostupný zejména pro mladé rodiny. Obrov-
ský zájem o toto bydlení potvrdil, že jsme se 
ve svých odhadech nemýlili. Do nejmenšího 
detailu byla promyšlena a smluvně ošetřena 
také samotná výstavba a následný prodej po-
zemků a rodinných domů, které se převáděly 
do vlastnictví stavebníků až po  jejich kolau-
daci, která musela pod hrozbou sankce pro-
běhnout nejpozději v roce 2011. Nezanedba-
telným faktem bylo to, že několik let zde měli 
práci naši občané zaměstnaní ve  stavební 
firmě TEKTON a  také místní živnostníci. 
Nestěžovali si ani provozovatelé restaurací 
a obchodů. V současné době je v této lokalitě 
32 řadových domů, 11 rodinných domů a je 
zde dalších 13 parcel připravených k výstav-
bě. Díky úpravám územního plánu se poda-
řilo nastartovat výstavbu také v  místních 
částech zejména v Leskovicích, Domanicích 
a Podolí. V současné době se připravuje byto-
vá výstavba na soukromých pozemcích v Ra-
domyšli a Domanicích pro cca 60 rodinných 
domů.  

•	  Významně bylo investováno také do nemovi-
tostí ve  vlastnictví městyse. Byla opravena 
fasáda radnice, včetně vjezdu z Kostelní uli-
ce, došlo k  výměně všech vstupních dveří, 
instalován bezpečnostní systém (dotace 
JČK), rekonstrukcí prošla zasedací místnost 
(dotace SZIF), obřadní síň či sociály. Na zdra-
votním středisku včetně bytů došlo k výmě-
ně oken a dveří včetně zateplení stropu (Zele-
ná úsporám), výměně okapů, desítky tisíc 
byly investována do bytů za školou a do Let-
ního areálu.  

•	Školy a jejich okolí se změnily k nepoznání 
díky investicím cca 40.000.000,- Kč. Rekon-
strukcí prošla jídelna a  tělocvična (dotace 
MF), bylo provedeno zateplení budov vč. vý-
měny oken, akumulační kamna v  MŚ byla 
nahrazena tepelným čerpadlem (dotace OP-
ŽP), velkou obměnou prošlo vybavení škol 
(osvětlení, radiátory, lavice, nábytek, výpo-
četní a další technika, sprchy, WC). Byla vy-

10 let městyse Radomyšl 2003 - 2012

20
03

1100

1150

1200

1250

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

V roce 2013 bude jubilejní 10. ročník triathlonu   



4

budována nová třída MŠ (dotace JČK). Bylo 
revitalizováno okolí ZŠ, vznikl zde odpočin-
kový areál pro maminky s dětmi (dotace MF) 
a špičkový tenisový kurt (dotace JČK), o kte-
rý se stará nově založený Tenisový klub. Dí-
ky rozvoji městyse má ZŠ i MŠ dostatek dětí.  

•	  Všechny registrované i  neregistrované pa-
mátky ve vlastnictví městyse, radnice, křížo-
vá cesta, kapličky, boží muka, Kostelní ulice, 
sousoší Blahoslavené Panny Marie, pomník 
padlým, opona z roku 1930, byly opraveny.  
 
Městys rovněž pomáhá zajišťovat dotace a fi-
nančně přispívá na opravu církevních pamá-
tek např. zdevastovaného kostela sv. Marti-
na.  

•	Odpadové hospodářství stále více zatěžuje 
rozpočty všech obcí a měst. Klíčovým fakto-
rem pro optimalizaci nákladů vynaložených 
na  likvidaci odpadu je a  bude jeho třídění. 
V  té souvislosti se městys snaží informovat 
občany, pořádají se osvětové akce pro žáky 
škol, znásobil se počet nádob na tříděný od-
pad, ve spolupráci se soukromou firmou fun-
guje kompostárna. Navázali jsme spolupráci 
s firmou EKOKOM od které čerpáme ročně 
statisícové dotace na tříděný odpad. Díky to-
mu patříme v této oblasti mezi nejlepší v ČR, 
ale do dokonalosti je v této oblasti pořád da-
leko.  
 

•	Ekonomika. Podstatnou změnou byl pře-
chod od  chaosu a  nekoncepčnosti ke  strate-
gickému řízení městyse a  jím zřizovaných 
organizací. V rámci tohoto procesu byla nej-
dříve provedena analýza výchozího stavu 
a  revize nákladových a příjmových položek, 
na  základě které byla přijata řada opatření, 
která přinesla roční provozní úspory kolem 
300.000,- Kč.   
 
Nejdůležitějším krokem od  chaosu ke  zdra-
vému a  dynamickému rozvoji městyse bylo 
vytvoření rámcového strategického plánu 
na  10 let, když zastupitelé na  základě swot 
analýzy stanovili hlavní priority rozvoje a fi-
nanční plán, který byl postaven zejména 
na úspěšnosti při získávání dotací. Chvíli tr-
valo, než jsme se naučili připravovat projekty 
a žádosti o dotace, tak aby byly v tvrdé kon-
kurenci úspěšné, a občas jsme museli upravit 
priority podle toho, jaké dotační tituly byly 
vyhlašovány, ale dnes víme, že se to vyplatilo 
a  do  Radomyšle přineslo za  10 let astrono-
mických 350.000.000,-. Z toho výdaje městy-
se zejména díky zmíněným dotacím dosáhly 
250.000.000,- a  cca 100.000.000,- zde bylo 
proinvestováno v  rámci dalších akcí inicio-
vaných a podporovaných městysem (bytová 
výstavba, průmyslová zóna, rekonstrukce 
církevních památek, oprava komunikace Po-
dolská, cesta k  židovskému hřbitovu, náves 
v Domanicích, cesta u Jednoty, oplocení hřišť 
v areálu TJ apod.). Rád bych zdůraznil, že ty-
to investice byly realizovány bez zadlužování 
městyse, naopak půjčky v tomto období kles-
ly z původních 8.000.000.- až na současných 
5.330.000,-, navíc každý rok dostáváme od Ji-
hočeského kraje dotaci 70 % na  úroky.  
Pro ekonomiku byl pozitivní také rozvoj 
průmyslové zóny, nebo příjem od mobilních 
operátorů (2.000.000,-) za umístění zařízení 
na  pozemcích městyse. Velmi nás také těší 
přízeň sponzorů z řad místních i přespolních 
podnikatelských subjektů, kteří za 10 let při-
spěli na  kulturní akce pořádané městysem 

a místními spolky, nebo na opravu památek 
částkou kolem 2.000.000,- Kč!  

•	Majetkové vztahy se podařilo vyřešit. 
Od  soukromých vlastníků byly vykoupeny 
pozemky školního hřiště, jehož stavbu obec 
v 80. letech m.s. zapomněla zkolaudovat a za-
psat do  katastru. Podařilo se tak zachránit 
investici cca 10 mil. v  dnešních cenách sta-
vebních prací. Úspěšná byla jednání také 
s majiteli pozemků v areálu ČOV. Díky tomu 
městys již jako vlastník těchto pozemků mo-
hl zažádat o  dotace na  modernizaci ČOV. 
Od státu se podařilo bezplatně získat pozem-
ky pod ZŠ a v jejím okolí a pod komunikace-
mi například u  bytovek. Byly ukončeny ná-
jemní smlouvy na  zemědělské pozemky se 
ZD Chrášťovice a ZD Radomyšl a došlo k do-
hodě o  úhradě dluhu za  nájemné od  roku 
1995. Proběhla inventarizace všech zeměděl-
ských pozemků a v současné době je do roku 
2013 pronajato 42 ha 3 nájemcům za  cenu 
1000,- Kč/ha/rok a nájemné je řádně placeno. 

•	 Spolková činnost je naší velkou chloubou. 
V současné době zde aktivně působí Baráční-
ci, SDH Radomyšl a Leskovice, Svaz žen, My-
slivecké sdružení Borek, TJ Sokol, TJ, Sbor sv. 
Martina, Tenisový klub, chovatelé, včelaři,   
cvičení žen a nově Divadelní spolek. Všech-
ny spolky jsou velmi aktivní a finančně zajiš-
těné. Z rozpočtu městyse získali na podporu 
své činnosti za 10 let kolem 2.500.000,-Kč.  
 

 
Ročně tyto organizace v Radomyšli pořádají 
kolem 30 kulturních či sportovních akcí. 
Městys je každý rok organizátorem „Jihočes-
ké poutě“ s  bohatým tematickým progra-
mem a  od  roku 2004 „Reprezentačního ple-
su“. Důležité je, že spolky v  Radomyšli 

pochopily, že budou ještě úspěšnější, pokud 
budou vzájemně spolupracovat, což v minu-
losti nefungovalo.   

•	Turistický ruch. Jednou z priorit strategické-
ho rozvoje městyse je postupná realizace 
projektu na  rozvoj cestovního ruchu. Pro-
běhla rekonstrukce historického centra, 
opravy komunikací a památek.   
 

Památky jsou označeny informačními pane-
ly. Ve spolupráci se Suverénním řádem Mal-
tézských rytířů se daří zachránit kostel sv. 
Martina a  připravujeme projekt na  vybudo-
vání muzea Maltézských rytířů z  nejstarší 
dochované stavby středověké komendy. 
Ve spolupráci s Lesy ČR a Židovskou obcí by-
la opravena cesta k  židovskému hřbitovu 
a také samotný hřbitov kudy povede turistic-
ká trasa. Cílem je otevření muzea a navazují-
cí turistické trasy, propagace a  spolupráce 
s  cestovními kancelářemi a  těšíme se, že 
k nám budou posílat autobusy s turisty. Co se 
týká ubytovacích kapacit, počítáme, že se po-
daří zrealizovat připravované plány soukro-
mých subjektů. Od  roku 2005 funguje part-
nerství s  Italským městem Montoggio. V  té 
souvislosti vznikla Škola obnovy venkova, 
která je zaměřena na  propagaci twinningu 
a  je finančně podporována Jihočeským kra-
jem.  

•	Propagace a image jsou obcemi často velmi 
podceňované pojmy, ale u nás patří mezi pri-
ority. Díky bohatému společenskému životu, 
množství památek a  dynamickému rozvoji 
se Radomyšl opět stala pojmem, což logicky 
přitahuje nejen novináře a  filmaře, ale také 
nové občany. K  dobrému jménu významně 
přispěl titul „Vesnice Jihočeského kraje roku 
2005“ a následná návštěva prezidenta Václa-
va Klause, který zde o pouti v roce 2006 zahá-
jil třídenní oficiální návštěvu Jihočeského 
kraje. Významným bodem naší novodobé 
historie byl v tomto směru také návrat histo-
rického statutu městys v  roce 2006, čímž 
jsme se hrdě přihlásili k odkazu našich před-
ků. Radomyšl je pozitivně vnímána médii, 
kde se často objevují informace o dění v na-
šem městysi. Pro dobrou informovanost ob-
čanů vydáváme Zpravodaj, a přes Svazek ob-
cí Blatenska SOBáček. Všechny důležité 
a aktuální informace jsou na www stránkách. 
Vydáváme publikace a propagační materiály. 
Velmi důležitá je dokumentace života městy-
se, proto je kladen důraz na  vzorné vedení 
kroniky a z většiny akcí se pořizuje filmová 
a  fotografická dokumentace. Vybudovat si 
dobré jméno je těžké, ale mnohem složitější 
je si ho udržet. Nám se to zatím daří hlavně 
proto, že se do tohoto procesu zapojila větši-
na našich občanů, kteří jsou hrdí na  to, že 
jsou z Radomyšle a také početná skupina „fa-
noušků“ našeho městyse. 

10 let městyse Radomyšl 2003 - 2012
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PROgRaM aKcE cELKOVé 
NáKLaDy

PřIDěLENá 
DOTacE

PŘEHLED DOTACÍ ZA ROK 2003 

POV MMR Úroky z úvěru  69.683.--  56.000,--

MF POV Odstraňování povodňových škod  150.000,--  135.000,--

POV MMR Oprava komunikace Domanice  350.000,--  335.000,--

SFRB Dům s pečovatelskou službou 17.000.000,--  7.122.883,--

PŘEHLED DOTACÍ ZA ROK 2004 

Jihočeský kraj POV Oprava hasičské zbrojnice – Láz  100.000,--  50.000,-- 

Jihočeský kraj POV Oprava kapličky – Leskovice  100.000,--  50.000,-- 

POV MMR Rekonstrukce komunikace a kanalizace – Rojice  1.800.000,--  1.440.000,-- 

Jihočeský kraj POV Nemovité kulturní památky (křížová cesta)  336.682,--  100.000,--

Jihočeský kraj POV Bytová výstavba Baborčice  174.360,--  100.000,--

POV MMR Tělocvična ZŠ  668.500,--  661.500,-- 

POV MMR Školní jídelna  1.079.659,--  899.383,--

PŘEHLED DOTACÍ ZA ROK 2005 

Jihočeský kraj POV Oprava komunikace – Radomyšl  800.000,--  300.000,-- 

Jihočeský kraj POV Úroky z úvěru  202.894,--  140.000,-- 

POV MMR 37 TI Radomyšl – Baborčice  2.288.580,--  2.072.000,--

POV MMR Radomyšl - turistická infrastruktura  4.722.380,--  2.924.220,-- 

PŘEHLED DOTACÍ ZA ROK 2006 

MMR Rekonstrukce komunikace a kanalizace Podolí  1.080.000,--  960.000,--

MMR Rekonstrukce komunikace a kanalizace Radomyšl  7.656.000,--  7.656.000,--

MMR – Vesnice roku 2005 Výstavba VO pro novou bytovou výstavbu  1.586.000,--  500.000,--

MMR 37 TI Radomyšl  4.260.420,--  888.000,--

PHARE Radomyšl – turistická infrastruktura  1.319.620,--  3.117.780,--

Jihočeský kraj POV – Vesnice roku 2005 Plynofikace nové výstavby Radomyšl  794.000,--  500.000,--

Jihočeský kraj POV Úroky z úvěru  177.000,--  120.000,--

Jihočeský kraj Radomyšl – 900 let putování dějinami  35.000,--  10.000,--

Jihočeský kraj Oprava kapličky v Leskovicích  35.000,--  24.000,--

Jihočeský kraj Změna ÚP  184.000,--  45.600,--

MŽP Revitalizace aleje - projekt  90.000,--  90.000,--

Jihočeský kraj Hospodaření v lese  17.000,--  17.000,--

PŘEHLED DOTACÍ ZA ROK 2007 

Jihočeský kraj POV Infrastruktura pro bytovou výstavbu  392.000,--  100.000,--

Jihočeský kraj POV Úroky z úvěru  152.000,--  100.000,--

Jihočeský kraj Podpora SDH  200.000,--  100.000,--

Jihočeský kraj POV Škola obnovy venkova  215.000,--  150.000,--

Jihočeský kraj Jihočeská pouť v Radomyšli  70.900,--  50.000,--

POV MMR Městys Radomyšl – propagátor twinningu  200.000,--  110.000,--

Přehled projektů městyse Radomyšl kofinancovaných z dotačních zdrojů 2003 - 2012



6

Jihočeský kraj Hospodaření v lese  36.000,--  36.000,--

Jihočeský kraj Víceúčelové hřiště  299.000,--  100.000,--

Jihočeský kraj Děti a mládež  40.000,--  28.000,--

MMR Czech point  53.000,--  50.000,--

PŘEHLED DOTACÍ ZA ROK 2008

Jihočeský kraj – GP na podporu kultury JčK Tradiční Jihočeská pouť v Radomyšli  50.000,--  30.000,--

Jihočeský kraj – GP na podporu výstavby a oprav 
autobusových zastávek v JčK Radomyšlské autobusové zastávky v novém kabátě  228.000,--  131.000,--

Jihočeský kraj – GP na podporu živé kultury JčK Radost mysle vánoční, anebo Vánoční mše 
z Radomyšle  95.000,--  50.000,--

EU – Operační program Životní prostředí Zateplení objektů a ekologizace systému vytápění 
vybraných objektů v obci Radomyšl 19.112.744,-- 14.249.000,-- 

Program obnovy venkova JčK Dotace úroků z úvěru na výstavbu DPS v Radomyšli  126.000,--  88.000,--

Program obnovy venkova JčK Oprava kapliček v Podolí a v Lázu – I. etapa  200.000,--  100.000,--

Program obnovy venkova JčK Tříjazyčná publikace Radomyšl - Montogio  270.000,--  170.000,-- 

Program obnovy venkova JčK Komunikace  800.000,--  300.000,-- 

Program reprodukce majetku Ministerstva 
financí Městys Radomyšl – rekonstrukce sportoviště  2.246.000,--  2.000.000,--

Program rozvoje venkova (SZIF) Radomyšl – rekonstrukce přívodního vodovodního 
řádu a přestrojení vodojemu  3.252.000,--  2.926.962,--

PŘEHLED DOTACÍ ZA ROK 2009

Jihočeský kraj Restaurování divadelní opony  229.000,--  60.000,--

POV MMR Jihočeská pouť  304.000,--  200.000,--

POV MMR Dětské tábořiště  180.000,--  126.000,--

EU – OP životní prostředí Revitalizace lipové aleje  505.250,--  439.693,--

POV MMR Obnova sakrálních staveb  145.000,--  100.000,--

Jihočeský kraj POV Oprava kapliček Podolí, Láz  200.000,--  70.000,--

Jihočeský kraj POV Škola obnovy venkova  290.000,--  200.000,--

Jihočeský kraj POV Úroky z úvěru  101.000,--  70.000,--

Jihočeský kraj Podskalák  51.867,--  40.000,--

Jihočeský kraj Jihočeská pouť v Radomyšli  59.006,--  40.000,--

Jihočeský kraj Revitalizace aleje  48.855,--  48.000,--

PŘEHLED DOTACÍ ZA ROK 2010

Grantový program JČK Autobusová zastávka v Domanice  40.000,--  20.000,--

Grantový program JČK Divadlo v Radomyšli  40.000,--  20.000,--

Grantový program JČK Oprava soklu radnice  100.000,--  50.000,--

Grantový program JČK ZŠ s novým vybavením na republiku  15.000,--  15.000,--

Integrovaný operační program Územní plán 1.560.000,-- 1.320.000,--

JČK dotace hasiči Oprava hasičského auta  32.000,--  30.000,--

JČK příspěvek hasiči Činnost SDH  2.000,--  1.000,--

MMR - Obnova obecního a krajského majetku Obnova komunikací Domanice 3.775.000,-- 3.775.000,--

MMR - Obnova obecního a krajského majetku.... Obnova komunikací Leskovice 8.158.000,-- 8.158.000,--

MMR - Obnova obecního a krajského majetku..... Most Kaletice 1.164.000,--  963.000,--

MMR - Obnova obecního a krejského majetku.... Obnova komunikací Kaletice 2.624.000,-- 2.624.000,--
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MMR - Obnova obecního a krejského majetku.... Obnova komunikací Láz 7.290.000,-- 7.290.000,--

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost VPP  679.000,--  679.000,--

POV JČK Bezpečná radnice  285.000,--  128.000,--

POV JČK ŠOV  290.000,--  200.000,--

POV JČK Úroky z úvěru  75.000,--  53.000,--

POV MMR Dětské hřiště Láz  250.000,--  175.000,--

POV MMR Mezinárodní seminář  293.000,--  200.000,--

PRV SZIF Zázemí pro spolkovou činnost v Radomyšli  316.000,--  224.000,--

PŘEHLED DOTACÍ ZA ROK 2011

Grant JČK Chceme svítit levněji  129.000,--  64.000,--

Grant JČK Rozšíření kapacity MŠ  341.000,--  180.000,--

Grant JČK Výstavba nové třídy MŠ  250.000,--  150.000,--

JČK Sčítání lidu  6.000,--  6.000,--

MZE - Výstavba a obnova infrastruktury Modernizace ČOV v Radomyšli 8.988.000,-- 7.490.000,--

Operační program lidské zdroje VPP  687.000,--  687.000,--

OPŽP Revitalizace lipové aleje  297.000,--  247.000,--

POV JČK Rekonstrukce VO v Podolí  368.000,--  140.000,--

POV JČK Škola obnovy venkova  290.000,--  200.000,--

POV JČK Úroky z úvěru  50.000,--  35.000,--

POV MMR Jihočeská pouť v Radomyšli  305.000,--  200.000,--

POV MMR Dětské hřiště MŠ  298.000,--  208.000,--

Zelená úsporám Stavební úpravy čp. 68 projekt  30.000,--  20.000,--

Zelená úsporám Stavební úpravy č.p. 68 realizace  796.955,-  273.700,-

SZIF MAS Kvalitní informace pro všechny občany  351.000,-  180.000,-

PŘEHLED DOTACÍ ZA ROK 2012

Grant JČK Radary  153.360,--  122.688,--

Grant JČK Jihočeská pouť  87.000,--  40.000,--

MZE, JČK - Výstavba a obnova infrastruktury Modernizace ČOV v Radomyšli 5.993.000,-- 2.060.000,--

Operační program lidské zdroje VPP  628.213,--  628.213,--

POV JČK Komunikace Na Baborčici II. etapa  368.000,--  140.000,--

POV JČK Škola obnovy venkova  285.000,--  199.500,--

POV JČK Úroky z úvěru  61.000,--  59.800,--

POV MMR Prezentace úspěšných projektů – Jihočeská pouť  305.000,--  200.000,--

POV JČK Informační panely k památkám  27.000,--  18.846,--

A co dál? 
Připravujeme nový „Strategický plán 
rozvoje městyse Radomyšl na období 
2013 – 2022“.

Každé zodpovědné zastupitelstvo by mělo pro-
sazovat systematické řízení, které je důležitým 
nástrojem k mobilizaci a co nejefektivnějšímu 

využívání všech vlastních zdrojů a včasnému 
a  správnému reagování na  změny. To není 
možné bez strategického plánování, které je 
velmi důležitým nástrojem rozvoje obcí a měst. 
Proto se v současné době připravuje strategic-
ký plán rozvoje městyse Radomyšl pro roky 
2013-2022, který by měl být schválen v únoru 
2013. Jedná se o dokument, který popisuje vý-
chozí stav, analyzuje vývoj zejména v  posled-

ních 10 letech a vymezuje hlavní oblasti života 
městyse včetně jednotlivých priorit pro násle-
dující období. Tato strategie se bude každoroč-
ně upřesňovat při projednávání rozpočtu v ná-
vaznosti na  aktuální finanční situaci, změny 
v legislativě, nebo získané dotace, které mohou 
vést ke změně pořadí priorit a urychlení proce-
su, stejně tak jako v minulém období. Za smy-
sluplné podněty od občanů budeme rádi. 

Strategický plán najdete na www.radomysl.net.
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Nová ČOV zahájila roční 
zkušební provoz 
 
Největší akcí posledních 2 let byla „Moderni-
zace Čistírny odpadních vod. Původní ČOV 
byla stará více než 25 let, byla technologicky 
zastaralá a  již neměla dostatečnou kapacitu 
pro další rozvoj bytové, či průmyslové výstav-
by. Asi bychom ji ještě několik let udrželi 
v provozu, ale čekat na den, kdy přestane čistit 
a bude třeba rychle sehnat desítky milionů bez 
dotace by nebylo rozumné. Proto jsme se roz-
hodli takové situaci předejít a již od roku 2009 
jsme žádali o dotace. 

Úspěch se dostavil v roce 2011 a tak jsme moh-
li rok poté, konkrétně 3.10.2012 v 15.00 hodin, 
za  slunečného počasí, slavnostně zahájit zku-
šební provoz v  areálu nové ČOV. Zkušební 
provoz bude trvat 1 rok a pak bude stavba zko-
laudována. Před samotným přestřižením pás-
ky proběhl slavnostní přípitek vyčištěnou vo-
dou z  odtoku za  ČOV. Jelikož nikdo neměl 
zažívací potíže, byl to nejlepší důkaz toho, že 
čistička funguje. Následovala prohlídka ČOV 
s  odborným výkladem a  občerstvení včetně 
ochutnávky bílého a  červeného burčáku z  vi-
nařství Hanák. Stavbu realizovala firma SWI-
ETELSKY. Na  celkovou cenu ve  výši 
14.981.219,- Kč bez DPH jsme získali dotaci 
od  Ministerstva zemědělství ČR ve  výši 
8.240.000,-Kč a  od  Jihočeského kraje 
1.310.000,-Kč.

Bezpečnost chodců nám 
není lhostejná
K radaru na měření rychlosti v ulici Souhrada 
ve směru na Strakonice přibyly další 3 a to je-
den ve stejné ulici, ale ve směru od Strakonic 

a další dva v ulicích Blatenská a Písecká. Na re-
alizaci přispěl Jihočeský kraj částkou 122.688,-
Kč. Radary nedonutí všechny neukázněné ři-
diče zpomalit, ale k  velkému zlepšení došlo. 
K  bezpečnosti zejména školních dětí a  před-
školáků přispěl také nový chodník ke školám. 
Na základě probíhající pasportizace dopravní-
ho značení budou v  tomto úseku ještě navíc 
instalovány značky Pozor děti ! Výběrové říze-
ní na  vybudování chodníku vyhrála firma 
PROTOM Strakonice s cenou 340.352,- Kč.

Budování komunikací 
Na Baborčici pokračovalo 
další etapou. 
V  letošním roce jsme investovali 368.000,- 
do  části II. etapy komunikací Na  Baborčici. 
Dotace od  Jihočeského kraje činila 140.000,-. 
Příští rok bude tato etapa ukončena položením 
asfaltového povrchu. Stále však zbývá položit 
finální asfaltový povrch u I. atapy a posledním 
krokem je propojení komunikací z této lokali-
ty kolem školního hřiště a  bytovek s  ulicí 
U Hřiště. Jedná se o tzv. III. etapu, jejíž součás-
tí je také rekonstrukce komunikací kolem by-
tovek a  vybudování parkovacích míst. V  sou-
časné době máme vydané stavební povolení.

Smírčí kříž je opět na svém 
místě

Smírčí kříž z roku 1810, který byl před několi-
ka lety odcizen neznámým pachatelem se zá-
hadně objevil na dvoře Muzea středního Poo-
taví ve  Strakonicích, odkud byl následně 
převezen do Radomyšle a zabudován na svém 
původním místě. 

Památky byly osazeny 
informačními panely. 

Prostřednictvím SOB jsme získali dotaci od Ji-
hočeského kraje na  informační panely k  pa-
mátkám. Celkové náklady na  7 panelů jsou 
27.000,-Kč, z  toho vlastní podíl městyse činí 
8.154,- Kč. Na informačních panelech je křížo-
vá cesta, lipová alej, středověké pohřebiště, 
Kostel sv. Martina, Kostel sv. Jana, děkanství, 

selské baroko, Maltézské náměstí včetně okolí, 
jeden panel je věnován radomyšlským osob-
nostem a poslední se připravuje k židovskému 
hřbitovu. Jedná se o  další etapu projektu 
na  rozvoj cestovního ruchu. V  té souvislosti 
stojí za zmínku, že již bylo dokončeno značení 
nové turistické trasy, která vede kolem židov-
ského hřbitova.

Dlouho očekávané „RUD“ 
bylo schváleno !
V  letošním roce byla schválena vládní novela 
Zákona o rozpočtového určení daní, která po-
siluje příjmy menších sídel na úkor čtyř největ-
ších měst. Menší města a obce by měly dostat 
navíc celkem asi 12 miliard korun, naopak čty-
ři největší města přijdou asi o  1,1 miliardy. 
Praha by měla podle novely přijít ročně o 650 
milionů korun, Brno o  203 milionů, Ostrava 
o 158 milionů korun a Plzeň o 90 milionů ko-
run. Menší obce a  města dosud dostávají 
v průměru 6.800 korun na jednoho obyvatele. 
Změnou zákona se to má zvýšit v  průměru 
na zhruba 9.000 korun.

Městys Radomyšl, který doposud patřil k těm 
nejvíce diskriminovaným, by si měl od  roku 
2013 výrazně polepšit a to ze současných 7.300,- 
Kč na 1 obyvatele na 10.200,- Kč na 1 obyvatele. 
Měli bychom profitovat z  nárůstu počtu oby-
vatel a počtu dětí ve školách, což je nový uka-
zatel pro výpočet RUD. Díky bytové výstavbě 
dochází v posledních letech také k nárůstu da-
ně z nemovitostí, která je 100 % příjmem měs-
tyse. Na druhé straně dojde v souvislosti s no-
velou RUD ke zrušení některých příjmů jako 
na  školství apod. Přesto můžeme předpoklá-
dat od roku 2013 roční navýšení daňových pří-
jmů kolem 3.000.000,- Kč, za předpokladu, že 
nedojde k  poklesu výkonnosti České 
ekonomiky. 

Rok 2012 byl nabitý kultu-
rou, zábavou a sportem 

Konalo se 5 skvělých plesů, posvícenská a pou-
ťová zábava, masopustní průvody, trhy, stavění 
májky, slet čarodějnic za  účasti studentů 
z USA, akce pro děti a důchodce, turnaje ve vo-
lejbale a nohejbale, koncerty, triathlon „Želez-
ný radomyšlák“, Springer mejdan, Jihočeská 
pouť v  duchu westernu, tradiční táborák 
na  Smetanovém vrchu, odemykání stadiónu 
v duchu filmu Dědictví aneb kurvahošiguten-
tag, nová opereta Mam‘zelle Nitouche, přes 
Leskovice a Láz se jelo Rally Agropa. 

Na pořádání těchto akcí se významně podílely 
místní spolky a organizace. 

Úspěšně si vedli všichni naši sportovci, volej-
balistky, hokejisté, nohejbalisté i tenisté. 

Ohlédnutí za rokem 2012
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bnova kopule bude dokončena v roce 
2013. Díky úspěšným jednáním s Mi-
nisterstvem kultury se podařilo pů-

vodně schválenou dotaci pro rok 2012 ve výši 
460.000,- Kč navýšit o  dalších 1.086.000,-Kč. 
V roce 2012 tak bylo vč. Vlastního podílu pro-
investováno 1.746.000,- Kč. Znamená to, že 
za 5 let přišly opravy kostela již na 5.631.000,-
Kč. Z  toho z  Programu záchrany architekto-
nického dědictví Ministerstva kultury ČR to 
bylo 90 %, 5 % z  rozpočtu městyse Radomyšl 
a  5 % zaplatil Suverénní řád maltézských 
rytířů. 
V  příštích letech proběhne oprava fasády 
a soch na východní straně kostela. 

Zřícení věže kostela sv. Martina se odkládá o dalších 100 let.

V letošním roce proběhla již 5. etapa opravy dominanty historického centra městyse 
Radomyšl, kostela sv. Martina. Jednalo se o nejnáročnější část oprav, kdy došlo k od-
stranění staré věžní kopule, u které dle statiků již několik let hrozilo zřícení a která byla 
nahrazena novou.

Domanice
Byla dokončena kanalizace k  nové bytové zá-
stavbě směrem na Radomyšl, vybudována ko-
munikace k  Šarešům a  zahájeny projektové 
práce na  dětské hřiště. Poprvé v  historii zde 
proběhl dětský den.

Láz
Proběhla další etapa oprav místních komunikací. 

Leskovice
Byla vybudována kanalizace k nové bytové zá-
stavbě směrem na Radomyšl. Akci realizovala 
firma TEKTON CZ. V rámci kulturního dění 
se zde uskutečnil masopust, májka, maškarní 
a loučení s létem pro děti.

Rojice
Proběhla další etapa oprav místních komunikací.

Podolí
Bylo dokončeno asfaltové hřiště na koupališti, 
v  kapličce bylo instalováno elektronické vy-
zvánění a obecní nemovitost na návsi má nová 
plastová okna a dveře.

V letošním roce jsme v naší obci opět uspořá-
dali několik akcí. Na jaře mezi ně patří tradič-
ní stavění Májky. Určitě nesmím zapomenout 
na  akci pro dámy, nazvanou „Babinec aneb 
sejdeme se na pavlači“, kde posedíme, popoví-
dáme si a  každý přinese něco k  zakousnutí. 
Tímto děkuji Marcele Márové za úžasný dort 
upečený speciálně pro Babinec. Na tuto sešlost 
mohou přijít i pánové, ale vstup mají povolen 
pouze na  vlastní nebezpečí. Zatím žádný ne-
našel dost odvahy, aby mezi nás zavítal. Bylo to 
podruhé, co jsme se sešly a  letos byl věkový 
rozdíl úžasný. Nejmladší „ženě“, která mezi 
nás přišla (nebo spíše přijela), bylo 5 měsíců 
a té nejstarší 87 let. Určitě už se těšíme, až se 
příští rok zase sejdeme.

V létě připravili naši „Pražáci“ Marta a Michal 
již 11. ročník turnaje ve stolním tenisu. Všich-
ni zúčastnění se opět utkali ve  hře dvojic 
i čtyřher.

Další již tradiční soutěží, která probíhá každé 
léto - Soutěž ve střelbě ze vzduchovky - se letos 
kvůli špatnému počasí přesunula do  podzim-
ních dnů. Putovní střeleckou trofej letos získal 
Radek Mára, který obhájil své prvenství z loň-
ského roku. Přelom letních prázdnin a  začát-
ku školního roku u nás vždy patří dětem. Le-
tošní loučení s  prázdninami jsme nazvali 
Ferda mravenec-práce všeho druhu. Jak už 
název napovídá, děti si na výletě s Ferdou vy-
zkoušely některá zaměstnání nás dospělých. 

A  tak se mohly na chvíli stát třeba doktorem 
a ošetřit svého pacienta, nebo švadlenou a při-
šívat knoflíky. Také si zkusily práci se dřevem 
jako truhláři, s  převozníkem přepluly celé 

„Podolské jezero“, nebo si jako šikovní zahrad-
níci zasadily macešky, které si mohly odnést 
domů. A určitě se jim líbila práce pekaře, kde 
si všechny děti z  připraveného těsta upletly 
houstičky, které jsme společně upekli a přiku-
sovali k opečeným buřtům u táboráku. Spoko-
jeni byli nejen děti, ale i dospělí, kterým tímto 
děkuji za jejich pomoc při uskutečnění tohoto 
odpoledne.

A naší letos poslední akcí je Vánoční posezení 
pro děti i dospělé, kde si chceme jen tak v klidu 
a pohodě posedět, popovídat a trochu si odpo-
činout od předvánočního shonu.

VŠEM PŘEJI KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY 
A DO NOVÉHO ROKU JEN TO NEJLEPŠÍ.

/Martina Ehrlichová/

Místní části v roce 2012 

Při rekonstrukci věže kostela sv. Martina na-
lezli dělníci tajemné pouzdro, které bylo 25. 
října za velkého zájmu médií otevřeno na rad-
nici v  Radomyšli, aby mohlo vydat svoje 
svědectví. 

V  plechovém pouzdru byla nalezena v  novi-
nách zabalená lahvička od  Alpy s  uraženým 
hrdlem a v ní dopis z roku 1930 napsaný rukou 
na  4 stranách. Dokument byl špatně čitelný 
vlivem vlhkosti, která za těch 82 let do schrán-
ky pronikla, proto jsme jej převezli do Muzea 
středního Pootaví ve Strakonicích, kde byl od-
borně ošetřen a  rozluštěn restaurátorkou Ne-
lou Vadlejchovou. 

Dopis, který začíná oslovením „Budoucím po-
kolením!“ a končí provoláním „Budoucím po-
kolením zdar“, napsal kronikář Václav Valenta 
a jeho obsahem jsou velmi zajímavé informace 
o  městysi, občanech, nebo politické a  ekono-
mické situaci poválečného období. Dopis je 
důkazem toho, že historie se opakuje. Stejně 
tak jako dnes byla světová krize, nezaměstna-
nost, lidé se stěhovali z  venkova do  měst 
za  prací, mezi lidmi byla závist, sobeckost 
a poživačnost a věž kostela sv. Martina hrozila 
spadnutím. 

Po  vzoru našich předků zanecháme ve  věži 
rovněž poselství budoucím generacím. Dopis 
a celé jeho znění najdete na www.radomysl.net. 

Věž ukrývala tajemné 
pouzdro

O
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Program srazu byl ve své formě stejný jako kaž-
dý rok, mění se jen kapely a trošku soutěže. Le-
tos si to účastníci rozdali ve sprintu pomalosti, 
slalomu na Segwayi a mototriatlonu. Vyjížďka 
v  sobotu od 13 hodin byla zkrácena vzhledem 
k tomu, že v okolí se jely 4 RZ Rallye Agropa Pa-
čejov. Cílem byl bar Forbes ve  Strakonicích. 
V pátek vystoupily kapely Metalmor z Kard. Ře-
čice, rokenrolloví The Rocket Dogz z  Prahy, 
Krypton - hard and heavy z Protivína.

V sobotu: skáčko SKAVARE z Konst. Lázní, Sex 
Deviants - punk z Rokycan, bigbeatová legenda 
ABRAXAS a Herdek Filek ze Strakonic. Půlnoc 
odstartoval striptýz a ohňostroj.

Každopádně bych chtěl vypíchnout, že jsme 
s ohledem na 80. výročí výroby 1. sériového mo-
tocyklu v ČZ Strakonice proběhla v areálu srazu 
výstavu motocyklů ČZ, takový průřez výrobou 

- celkem bylo vystaveno 22 motocyklů, roky výr. 
1935 až do r. 1997 kdy výroba motorek ve Stra-
kách skončila. 

/Štěpán Kučera/

V tomto roce jsme přivítali rekordních 42 no-
vorozených občánků. V posledních letech byla 
tendence narozených dětí lehce stoupající. Le-
tošní rok je tedy v počtu narozených dětí sku-
tečně nadprůměrný a byli bychom rádi, kdyby 
tomu tak bylo i v následujících letech.

Foto: Ani jednou za 10 let nechyběl na vítání občánků 
předseda Kulturního výboru Karel Kadečka. V poza-
dí matrikářka Olga Majerová a Jana Maňhalová

V letošním roce jsme měli pestrý program. Jen 
namátkou třeba Velikonoční trhy, dětský den, 
víkend na koupališti pro děti, slet čarodějnic, 
výlet do sklárny v Bělčicích, zájezd do termál-
ních lázní, zájezd do Francie, ukončení prázd-
nin s firmou Lezeto, dvě divadla malých forem, 
Mikulášská pro dospělé, Vánoční trhy a  Zvo-
nečkový průvod. 

V  příštím roce bude naše činnost obdobná. 
Některé akce mají velký ohlas, některé se tepr-
ve rozjíždějí a ty nové musíme teprve vymyslet. 
Jak se nám vše daří, musíte posoudit vy, co se 
jich zúčastňujete. 

Mám radost z toho, že nám přibylo 6 nových 
mladých nadějných členek a doufám, že se při-
dají i jejich kamarádky a časem vznikne nová 
mladá parta, která bude mít nové nápady. Po-
chvala patří i  bábinkám, které se scházejí 

a jezdi společně na výlety, za kulturou, do kina. 
Pomáhají s  úklidem obce, se zařízením smu-
teční síně aj aktivity.

Celkem si myslím, že náš rok byl bohatý 
na činnost a těší nás, že na naše akce chodí vice 
lidí, protože pro sebe to neděláme.

Za všechny šikovné ženy v Radomyšli 

/Blanka Matoušková/

Motosraz Radomyšl 2012 Letos jsme přivítali 42 nových občánků 

Svaz žen omladil

do byl tento kronikář? Václav Valenta, 
rodák z  Radobytce, okr. Písek, v  roce 
1878, po absolvování C. K. učitelského 

ústavu v Příbrami, kde maturoval v roce 1898, 
byl řídícím učitelem v Radomyšli. Počátek je-
ho učitelování v Radomyšli byl ve staré škole, 
kterou dožívající místní pamětníci pamatují 
jako pastoušku, zbouranou v  60. letech. Roz-
dělovala cestu ze Strakonic na píseckou a bla-
tenskou cestu. Nedaleko od ní odkoupil od dě-
kanství pozemek, na kterém postavil rodinný 
domek s č. p. 113. V něm se svou ženou Marií, 
rodačkou z Milíkovic u Volyně, vychovali dvě 
děti, syna Václava, nar. 1905 a dceru Marii.

V polovině 19. století byla postavena nová ško-
la, proti radnici z  roku 1832, kde učiteloval – 
později jako řídící učitel. Nejen učiteloval, ale 
také sokoloval – s radostí vzpomínal na účast 
při výstavbě Sokolovny. Jako dobrý hospodář 
rozšiřoval „finanční gramotnost“ mezi žáky 
i  jejich rodiči. Zajišťoval služby Kampeličky, 
spořitelního a záložního družstevního spolku, 
v Radomyšli a okolí. Při ukončení této služby 
byl pražským ústředím této organizace vyzna-
menán odznakem Dr.  Kampelika. Ten z  po-
zůstalosti byl dědici předán starostovi Ing. Pe-
terkovi do archivu městyse i s doprovodnými 
dopisy. 

Působil také jako obecní zastupitel a 4. červen-
ce 1920 byl zastupitelstvem jednohlasně zvo-
len kronikářem. Kronika Radomyšle do té do-
by vedena nebyla, přestože již v roce 1828 byla 
tehdejším představeným obce Janem Bočou-
nem založena, ale u tohoto dobrého úmyslu to 

Můj dědeček Václav Valenta 
V odborných pracích o historii městyse Radomyšl od PhDr. Bohumila Lifky či archeologa PhDr. Bořivoje Nechvátala je v seznamech 
použité literatury uvedena – Valentova kronika městečka Radomyšle.

také zůstalo. Václav Valenta nejdříve 2 roky 
sbíral látku, při čemž mu pomáhali PHDr. Mi-
loslav Novotný, kostelník Josef Červenka a dě-
kan František Jung, aby pak napsal kroniku, 
která je nejenom popisem té doby, ale nahlíží 
také do  daleké historie městečka, které měl 
Václav Valenta velmi rád. Potvrzuje to to zápis 
v  kronice ze 14. srpna 1922, kde se vyznává: 

„Radomyšl se stala mým domovem, jejž nemí-
ním do smrti opustit“. Z dosud uvedeného je 

zřejmé, že kronikář Valenta byl vlastenec. 
V  roce 1919 v  rámci píseckého Sokola se zú-
častnil obrany hranice ČSR na Slovensku proti 
intervenci Maďarské republiky ad. Své vlaste-
nectví se snažil dokázat i  opuštěním římsko-
katolické církve a  vstupem do  zakládané Čsl. 
husitské církve. Jako vlastenec a demokrat ne-
rad vzpomínal na  květnové povstání v  roce 
1945, kdy v  Radomyšli zastavil obrněný vlak 
Wehrmachtu a v rekordním čase byl obsah vla-
ku rozebrán a přemístěn. Rovněž tak nerad si 
připomínal zaváhání při výchově jedné žáky-
ně, která za války byla v Radomyšli stoupenky-
ní fašistického národního socialismu – vlaj-
kařka, aby bezprostředně po květnu 1945 byla 
zakladatelkou KSČ v Radomyšli. K této osobě 
neměl antipatie, on z ní měl strach. Jinak na je-
ho pedagogické poslání bývalí žáci s  respek-
tem vzpomínali, byť s  úsměvem neopomněli 
vzpomenout tělesných trestů jím vykonaných. 

Je vhodné rovněž připomenout, že nezaměňo-
val význam slova sociální se slovem socialis-
tický. On velmi těžce nesl krizi třicátých let 
minulého století. Pravděpodobně by byl kritic-
ký i  k  naší současné zálibě v  matení pojmů 
v současné politice.

S obavou o další osud milovaného národa ze-
mřel 14. listopadu 1950. Poslední přání zesnu-
lého – pochovat v sokolském stejnokroji – bylo 
splněno a občané Radomyšle se s ním rozlou-
čili u rodinného domu č. p. 113 před odvozem 
do strašnického krematoria v Praze.

/Vladimír Valenta/

K

Václav Valenta se synem a vnukem 
před „starou školou“
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kola zmodernizovala své technické vy-
bavení, zakoupili jsme 19 nových počíta-
čů a  3 interaktivní tabule. Financování 

nám umožnil program EU peníze školám. Zři-
zovatel školy nám uhradil navíc komplexní 
rekonstrukci počítačové učebny v částce téměř 
300 000 Kč.

Žáci naší školy se v minulém roce umístili se 
na  medailových pozicích v  nejrůznějších 
olympiádách pořádaných MŠMT. Konkrétně 
Adam Bezpalec vyhrál soutěž v  anglickém ja-
zyce, Sandra Němečková skončila druhá 
v  chemické olympiádě. Atletickou všestran-
nost v rámci okresu ve své kategorii vyhrál Ta-
deáš Ehrlich a  v  atletické olympiádě byl třetí 
ve vrhu koulí Petr Pivnička. 

Kolegyně zorganizovaly pro žáky školy jejich 
rodinné příslušníky opět týdenní pobyt 
v Chorvatsku na ostrově Krk. 

Na  přelomu května a  června školu navštívila 
skupina amerických studentů. V  měsíci červ-

lednu se zúčastnili předškoláčci zápi-
su do 1. třídy ZŠ, užívali jsme si zim-
ních radovánek a děti shlédly divadel-

ní představení „Budulínek“.

Únorový „srdíčkový den“ udělal radost nejen 
rodičům, ale i babičkám, dědečkům a všem li-
dem, které si děti přály obdarovat vyrobeným 
srdíčkem. Následoval karnevalový rej a  diva-
délko „O bábě chřipce“.

Březnový program nám zpestřila návštěva 
malých jehňátek, uskutečnila se pravidelná 
dílna rodičů s dětmi, při které jsme si vyzdobi-
li velikonoční keramický talíř. Pletením po-
mlázek s  panem Hendrychem si děti zkusily 
oživit velikonoční zvyky, předškoláčci navští-
vili místní lidovou knihovnu, navštívila nás 
paní policistka s přednáškou o správném cho-
vání dětí na silnici a ve školce jsme shlédli di-
vadelní představení „ Jak zajíček málem zaspal 
Velikonoce“.

V dubnu proběhla akce „ Ukliďme svět“ a zaje-
li jsme se podívat do ekologické stanice v Ho-
ražďovicích. Velkou radost měly děti se sletu 
čarodějnic spojeného s  létáním na  koštěti 
na zahradě MŠ.

Květen se každoročně nese v duchu příprav be-
sídek pro maminky. Letos jsme si s nimi ještě 
navlékali při tvořivé dílně rodičů s dětmi ko-
rálky a  vyráběli náušnice. Zvládli jsme také 
navštívit LŠU ve Strakonicích, kde děti shlédly 
program o hudebních nástrojích, předškoláčci 
si zajezdili na  kolech na  dopravním hřišti 
a všichni jsme ve školce shlédli divadelní před-
stavení „Mlynářka“.

Základní škola oslaví 40 výročí 

Vážení občané, dovolte mi, abych Vám podal několik základních informací o ZŠ Radomyšl. Úplně všechny naleznete ve výroční zprávě 
o činnosti školy za školní rok 2011-2012, která je zveřejněna na stránkách www.zsradomysl.cz. 

Rok 2012 v MŠ Radomyšl 

Kalendářní rok 2012 jsme zahájili lednovým zápisem do MŠ, který byl provázen příjemnou atmosférou. Zajistila ji nově otevřená třída 
a navýšení kapacity MŠ z 60 na 80 dětí. Díky tomu byly přijaty a kladně vyřízeny všechny žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
do naší mateřské školy.

nu, v  rámci Jihočeské pouti v  Radomyšli, na-
vštívila naši školu delegace přátel z partnerské 
oblasti z italského Montoggia.

Letošní školní rok jsme zahájili s počtem 163 
žáků. Dětem se snažíme nabídnout i bohatou 
mimoškolní činnost. Při škole pracuje celkem 
12 kroužků. Mnohé jsou se sportovním 
zaměřením. 

Co ještě zmínit? Důležitou celoškolní akci 
Mladý záchranář – ukaž, že umíš, kde je hlav-
ním tématem ochrana člověka za  mimořád-
ných situací. Konal se velice úspěšný kulturní 
pořad, kterým byl koncert na  tibetské mísy. 
V posledních dnech nám udělala velkou radost 
nová stříbrná medaile. Přivezli ji starší žáci 
za utkání ve florbalu. 

V oblasti pedagogické nás čeká náročné obdo-
bí související s výše zmíněnou dotací EU pení-
ze školám. Pedagogičtí pracovníci tvoří mo-
derní digitální výukové materiály. Museli 
absolvovat četná školení týkající se práce s in-
teraktivní tabulí a  tvorby materiálů v  progra-
mu pro toto určeným.

Škola se také začíná připravovat na oslavu své-
ho 40. výročí. Oslavy proběhnou 18. května 
příštího roku. 

Přeji všem krásné a  klidné Vánoce. V  roce 
2013 pevné zdraví a jen vše dobré.

/Mgr. Jiří Pešl, ředitel školy/

Svátek děti jsme oslavili výletem ke  koním 
na řepický mlýn. Pohádkový školní výlet děti 
prožily na tvrzi v Kestřanech, kde pro nás při-
pravili spoustu pohádkových zážitků. Prová-
zeli nás princezny, povídali jsme si s  vodní-
kem, zastříleli z  kuše, projeli se na  koníkovi, 
tleskali šermování rytířů, viděli sovy, kouzlili 
s kouzelníkem nebo závodili s trakařem.

Červnové divadelní představen v  MŠ bylo 
o  princezně na  hrášku. Krásné počasí nám 
přálo i při vycházce k sv. Jánu a návštěvě hasič-
ské zbrojnice v Radomyšli. Červen uzavíráme 
slavnostním rozloučením s předškoláčky v ob-
řadní síni Městyse Radomyšl.

Přichází doba prázdnin a s ní mnoho prožitků 
z léta, které jsme si s dětmi na začátku září vy-
právěli. Kapacita MŠ je zcela naplněna a se za-
čátkem nového školního roku plánujeme další 
zajímavé činnosti a akce. Jako zájmové aktivi-
ty jsme pro děti připravili kroužek zpívání, vý-
uku hry na flétnu, cvičení rodičů s dětmi, ang-

ličtinu pro nejmenší a  logopedii. Začínáme 
jezdit do solné jeskyně ve Strakonicích a před-
školáčci absolvují deset lekcí výuky plavání 
na  strakonickém plaveckém stadionu. Diva-
delnímu představení „ O kohoutkovi a slepičce 

„ tleskali i ti nejmenším, kteří v září nastoupili 
nově do MŠ.

V  říjnu jsme sbírali kaštany a  žaludy pro zví-
řátka do  obory v  Sedlici, na  které se potom 
předškoláci dojeli podívat. Užili jsme si barev-
ného podzimu s draky, lístky a výstavkou nád-
herných jablíček.

V  listopadu nás navštívil Kazisvět a  jeho po-
hádka byla opravdu poučná. Uspořádali jsme 
přednášku pro rodiče budoucích prvňáčků, 
které čeká v  lednu 2013 zápis do  1. třídy zá-
kladní školy a těšíme se na společné bubnová-
ní rodičů s  dětmi, které proběhne na  konci 
listopadu. Prosincový závěr roku 2012 je plný 
emocí, radosti, těšení se a příprav na Vánoce. 
Nacvičujeme vánoční besídky, trochu se bojí-
me návštěvy čerta a Mikuláše, těšíme se na vá-
noční pohádku „ Putování za  Ježíškem.“, za-
zpíváme si koledy a  připravíme vánoční 
přáníčka.

Společně s  dětmi máme příležitost prožívat 
krásné chvíle spojené s přípravou a příchodem 
Vánoc.

Přeji Vám všem, aby byl závěr roku 2012 co 
nejpříjemnější, plný úsměvů a  spokojenosti. 
Do nového roku hodně zdraví, štěstí, nadhle-
du a životního optimismu.

/ředitelka MŠ Renata Škodová/

Š
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řipomeňme si jí právě teď. Je pravdou, 
že letos šlo hlavně o činnost a reprezen-
taci mimo domovskou obec.

Zahájili jsme jako každým rokem „ Staročes-
kým bálem“, kde jsme poprvé přivítali hosty ze 
Sedlice a  Pištína. Společně s  nimi, tetičkami 
a sousedy z Písku potom zatančili „Českou be-
sedu“ v  sedmi kolonách což radomyšlská So-
kolovna nepamatuje. 

Na  oplátku jsme potom vypomohli tancem 
v Pištíně a Písku na jejich plesech. Pomoc nám 
nabídl taneční soubor Sedlice při předtančení 
na „ Pivovarském plese „ ve Strakonicích, kde 
byla uvedena „Česká i  Moravská beseda. 
V  dubnu se uskutečnil Všebaráčnický bál 
v Praze na Žofíně, kde naše mladá chasa tanči-
la opět Českou besedu“.

 Samozřejmostí byla spolupráce s  městysem 
Radomyšl a  to nejen při pokládání věnců při 
příležitosti ukončení druhé světové války.

Kromě pohodového sezení v  Rojicích kam 
jsme pozvali své přátele nás v červenci čekala 
dvě slavnostní výroční sezení OB a  to v  Ka-
menném Újezdu a v Týně nad Vltavou, kde se 
také tančilo. V Týně n/ Vltavou jsme využili 
i naše nejmladší tanečníky o které jsme letos 

ato slova známé lidové písně o hasičích, 
která se stala bezpochyby neoficiální 
hasičskou hymnou zná určitě každý, 

při ní každý hasič zdvihne hlavu a vypne hruď. 
U nás pivovar bohužel nemáme (Co vy na  to 
pane starosto? Nestálo by to za úvahu? Jen si to 
představte „Radomyšlský pivovar“ a jeho zlatá 
dvanáctka oceněná na  veletrhu Pivex zlatou 
medailí! Ta reprezentace, to by znělo!

Pivovar tedy zatím nemáme, ale hospůdky ty 
máme hned dvě a právě tady se zrodil piva ne-
jeden nápad a  nejedna myšlenka získala kon-
krétní podobu, proto si je chráníme jako oko 
v  hlavě, chováme je jako v  bavlnce a  po  hasi-
čárně jsou naším druhým domovem. On totiž 
ten svět přes orosený zlatožlutý půllitr vypadá 
úplně jinak a všechny problémy, neshody a ne-
sváry se dají snadno vyřešit. Že to není možné 
a je to kouzlo? Není! (Jen kdybychom měli ten 
pivovar, viďte pane starosto!)

Co jsme to tedy celý ten rok vlastně dělali? Ně-
jak si nemohu vzpomenout, že by se hlásilo 
stáří? Proboha to snad ne! A  tak se podívám 
přes tu krásnou zlatožlutou barvu a  jako zá-
zrakem se vzpomínky vracejí a obrazy z těch 
krásných dní získávají svojí podobu. Vidím ty 
hasiče a hasičky, které denně potkávám, ale i ty 
kteří nás navždy opustili.

Tak tedy popořádku! Co jste hasiči, co jste 
dělali…?

Obec baráčnická Radomyšl 2012 

Den, noc, jaro, léto, podzim, zima koloběh života utíká pod rukama, aniž stačíme sledovat jednotlivé momenty. Tak jako v osobním 
životě, tak i v činnosti spolku, při pohledu zpět vidíme za sebou množství vykonané práce. 

Co jste hasiči, co jste dělali?

Co jste hasiči, co jste dělali, že jste nám ten pivo, pivo, pivovárek shořet nechali, shořet nechali i tu hospodu my starý mazáci, starý 
ulejváci máme pít vodu...

rozšířili mladou chasu. My dříve narození se 
také tanci nevyhýbáme, což jsme dokázali 
v  obci Omlenice na  Kaplicku při jejich slav-
nosti k výročí založení obohacením programu 
tancem Česká a  Moravská beseda. Zástupci 
OB se zúčastnili „staročeských dožínek v Bor-
šově nad Vltavou, kde hledali inspiraci k  ná-
slednému provedení „ dožínek“ v Radomyšli. 

V říjnu jsme byli opět pozváni do Prahy na Ve-
leobec baráčnickou k zatančení národní bese-
dy při příležitosti výročí založení odboru pa-
nímaminek a po zásluze sklidili velké uznání.. 
Ani posvícení v  Malenicích se neobešlo bez 
tančení České a Moravské besedy“.

Letošní rok jsme dostali opravdu hodně nabí-
dek k  tančení národních besed, jistě i vlivem 
rozšíření základny mladých tanečníků a  ta-
nečnic, kteří ji tančí přirozeně s  elegancí 
a s darem mládí -prostě krásná podívaná. Vy-
vrcholením těchto tanců během roku bylo ná-
sledné uvedení premiéry Československé ná-
rodní besedy v podání mladé chasy na našem 
valném hodnotícím sedění 18.11.2012 
v Radomyšli.

V příštím roce jak už jsem naznačila se snad 
podaří uskutečnit staročeské dožínky v Rado-
myšli, které zde v minulosti mívaly svoji tradi-
ci, určitě zase Staročeský bál, chceme pokračo-
vat v  práci s  dětmi a  nastudovat s  mladou 
chasou nejen besedy, ale i jiné staročeské tance. 
Máme v úmyslu ve spolupráci s městysem Ra-
domyšl nafotit kalendář krojů pro rok 2014, 
kdy bude naše OB slavit výročí založení, po-
případě vydat publikaci o baráčnické činnosti. 
Nadále chceme spolupracovat s městysem Ra-
domyšl a jeho zastupitelstvem, protože jsme si 
vědomi, že činnost, kterou za sebou vidíme, by 
nikdy nebyla v  plném rozsahu možná nebýt 
podpory městyse. Chceme také dále spolupra-
covat s ostatními spolky a organizacemi v Ra-
domyšli, abychom mohli naplňovat tradice 
a povinnosti českého baráčnictva.

/Jůzková Zdeňka-panímaminka OB Radomyšl/

V lednu
Práce a  starosti nám začali hned po  půlnoci 
na nový rok, ona totiž zábavná pyrotechnika 
dokáže být velký prevít a nejeden požár vznikl 
právě na nový rok a  jak to tak bývá většinou 
lidskou chybou. Nehořelo díky! Někteří hasiči 
totiž měli problémy s koordinací pohybů vlast-
ního těla a táhnout za sebou dvaceti metrovou 
hadice by se pro ně jevilo jako příběh 
z hororu.

Na  výroční valné hromadě jsme bilancovali, 
plánovali činnost sboru na celý rok, oceňovali 
věrné členy, diskutovali a  vyslechli zprávu 
o činnosti a hospodaření za uplynulý rok. Vy-
slechli jsme též poděkování za odvedenou prá-
ci z úst starosty městyse pana Ing. Luboše Pe-
terky. Byli jsme velice rádi, že mezi nás zavítal 
i ředitel ÚO Strakonice pan plk. Ing. Ota Šmej-
kal, který ocenil práci sboru a  zásahové jed-
notky a popřál mnoho zdaru do další práce.

Svoje opodstatnění a akceschopnost prokázala 
zásahová jednotka při požáru, který vznikl 
v  rodinném domku v  druhé polovině ledna, 
díky rychlosti našich hasičů se požár podařilo 
zlikvidovat už před příjezdem jednotky ze 
Strakonic.

V  průběhu měsíce jsme sháněli příspěvky 
do tomboly na náš ples, rozdělovali služby, aby 
v  sobotu bylo všechno připraveno 
a v pořádku.

V únoru
Hasičský ples, starosti, práce, nervy, napětí 
a nakonec radost a úleva, že to letos dobře do-
padlo a  lidé odcházeli spokojení. Opět jsme 
vsadili na  skupinu Talisman, připravili boha-
tou tombolu a  zajistili zajímavé taneční vy-
stoupení. O  půlnoci velká tombola a  dražba 
překrásného dortu.

Uspořádali jsme masopustní průvod městy-
sem, kterého se aktivně účastníme. Začátek je 
tradičně v restauraci Na Křenovce, vládne zde 
zmatek, dohady a  nejistota, bude dost masek, 
jsou pytlíky, startovací náboje a  je vůbec 
od loňska opravené dělo? Samozřejmě nebylo 
a tak improvizace jako už mnohokrát! Tenhle 
zmatek miluju a  nejen já, jinak by se tolik 

„bláznů“ zase nesešlo. Voní tady dršťková po-
lévka, muzika začne hrát, zavzpomínáme 
na minulé masopusty kdo kde padl, kdo kam 
došel nebo nedošel.

První výstřel z děla, první kroky, žádost o po-
volení průchodu městysem za  účelem maso-
pustní obchůzky a povolení k provádění lum-
páren a  žertíků. Lidí, kteří otevřou dveře, 
připraví něco k pití, snědku a pobaví se s námi 
je naštěstí čím dál víc. Díky Vám! Čas utíká 
nějak rychle, je večer, jíme guláš a  zpíváme 
dlouho do noci, jsme utahaní a unavení, říká-
me letos už naposled! Díky bohu je to lež! Kdo 
jednou zažil a  propadl kouzlu masopustu ne-
má už nikdy pokoj. Tak příští rok znovu!

P

T
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V březnu 
Na nás padla jarní únava, proto jen kontroluje-
me techniku určenou k  hašení požáru, opra-
vujeme a seřizujeme čerpadla a stříkačku CAS 
25. Začíná se formovat družstvo pro požární 
sport. Dětem z mateřské školky slibujeme pro-
hlídku naší hasičárny.

V dubnu
Provádíme úklid hasičárny, soutěžní družstvo 
začíná trénovat na soutěže v požárním sportu. 
Děláme plány na dovybavení jednotky potřeb-
ným vybavením což se nám díky vstřícnosti 
úřadu městyse Radomyšl krok za  krokem 
daří.

Ve spolupráci s úřadem městyse organizujeme 
sběrný den, při kterém provádíme sběr kovo-
vého odpadu. Zisk z tohoto sběru je nejdůleži-
tějším příjmem do naší pokladny a bez těchto 
finančních prostředků by činnost sboru vůbec 
nebyla taková jako je v posledních letech. Při 
průměrné váze jednoho hasiče cca 85 kg jsme 
sebrali 78 hasičů – úžasné.

Díky hasičům stojí na hřišti u sokolovny krás-
ný máj, který hlídáme až do rána kdy už někte-
ří členové spí zaslouženým spánkem na zemi 
okolo ohně a spořádaní občané vstávají do no-
vého dne. Inu jsou to paradoxy.

V květnu 
Účastníme se kladení věnců k  pomníku pad-
lých ve světových válkách. Pomáháme se zajiš-
těním dětské vikariánské pouti, která se kona-
la v  areálu fary, kde sídlí i  náš sbor. Dětem 
poskytujeme zázemí hasičárny a  na  závěr 
představujeme hasičskou techniku spolu 
s ukázkou hašení požáru. Odměnou nám bylo 
velice příjemně strávené odpoledne a vynikají-
cí pochoutky od maminek dětí.

Družstvo pro požární sport opět trénuje, tré-
nuje a zase trénuje inu těžko na cvičišti, lehko 
na bojišti.

V červnu
Družstvo opět trénuje...
Několikrát myjeme a  čistíme bazén v  letním 
areálu a  tak i  díky nám je příjemné koupání 
a pěkně čistá voda.

Splnili jsme, co jsme slíbili, ze školky se vine 
had dětí, které jsou už z daleka slyšet. My jsme 
připraveni, hasičárna otevřená pro zvědavé 
a  všímavé dětské oči a  vybavení připraveno 
pro vyzkoušení před hasičárnou. Pěkně v řadě 
tady stojí čerpadla, světlomety, žebřík, hasicí 
přístroje, elektrocentrála, pila, helmy, zásaho-
vé obleky a  mnoho dalšího, všechno si děti 
můžou vyzkoušet, všechno osahat na všechno 
se zeptat, nic jim nikdo nezakazuje od ničeho 
je nikdo neodhání, naopak je pobízíme aby si 
všechno vyzkoušeli ,je lepší jednou vidět a cítit 
něž stokrát slyšet. Chceme, aby poznali a  po-
chopili, co děláme, třeba právě tady se v dětské 
hlavičce zrodí myšlenka, myšlenka stát se hasi-
čem, ať už dobrovolným nebo profesionálním 
a  pomáhat druhým. Děti jsou neuvěřitelně 
zvídavé, otázky jdou jedna za druhou. Hodně 
toho také už vědí a je jasné, že se na nás ve škol-
ce díky paním učitelkám připravili. Máme při-
praveno i  několik soutěží, pro každou třídu 
sladkou odměnu a diplom za účast na dni „Po-
znej svoje hasiče“. 

To nejlepší je na závěr návštěvy hasičárny. Vel-
ká cisterna budí patřičný respekt, proto na se-

známení nejprve několik kol v  kabině za  hu-
rónského křiku a smíchu. Strejdo, zapni sirénu 
žadoní, neodoláme, blikáme, houkáme a jede-
me! S pomocí dětí natahujeme dva „C“ proudy, 
nejdříve však ukázka vodního děla.

Strejdo, budeme taky něco hasit? Říkáme, že 
nic nehoří, že budeme stříkat jen tak do vzdu-
chu v očích dětí je vidět zklamání. A pak přijde 
nápad, ale co, mám tady auto a už stejně potře-
buje pořádně umýt, rychle přejet a tady je náš 
cíl, do toho. Přál bych všem vidět tu nepředstí-
ranou dětskou radost.

Rozcházíme se, nejen v dětech, ale i v nás zů-
stala dodnes vzpomínka na  jeden obyčejný 
a přesto a neobyčejně krásný společný den.

O pouti stavíme pro kulturní vystoupení dře-
věné pódium a  prodejní stánky pro prodej 
upomínkových předmětů a občerstvení, záro-
veň zajišťujeme požární dozor po celý víkend. 

Vždy nás potěší, když mezi nás zavítají naši 
italští kolegové z  partnerského města Monto-
gia tak jako o naší pouti, mnoho dárků od na-
šich kolegů nás potěšilo a návštěva a prohlídka 
hasičárny byla vrcholem návštěvy italských 
kolegů.

A aby toho nebylo málo ještě jednu akci jsme 
museli v  sobotu o  pouti stihnout. Cesta 
do Českých Budějovic byla pro nás radostí, do-

stali jsme totiž dar! Vybraným sborům okresu 
bylo slavnostně předáno nové vybavení určené 
pro zásahy jednotek PO. Po krátkém rozhodo-
vání co si z nabízených možností vybrat padlo 
naše rozhodnutí na  osvětlovací balón, který 
bude mít mnohostranné využití nejen pro ha-
siče ale i městys nebo ostatní spolky. O tom, že 
naše volba byla správná jsme se přesvědčili při 
noční hasičské soutěži, kterou náš sbor poprvé 
pořádal.

V červenci 
Pomáháme s údržbou letního areálu. Kontro-
lujeme techniku, provádíme drobné opravy. 
Naše družstvo se účastní soutěží v požárním 

sportu. Na letním táboře na Chvalově zajišťu-
jeme odpoledne na  téma požární ochrana 
a z rukávu vytahujeme i několik soutěží.

Účastníme se oslav založení SDH Rovná a na-
še historická technika sklízí zasloužený obdiv.
Vzhledem k velmi teplému počasí zajišťujeme 
na žádost firmy Velopa, která provozuje v are-
álu zemědělského družstva chov nosnic chla-
zení střech hal. Teplota se v  těchto dnech vy-
šplhala uvnitř až k hranici padesáti stupňů.

Noční hasičská soutěž, kterou jsme se rozhodli 
uspořádat byla pro nás velkou neznámou, ale 
podařilo se. Za SDH Radomyšl se zúčastnili 
dvě družstva mužů a dlouhých letech družstvo 
odvážných žen. Je ovšem co zlepšovat, příští 
roční bude zase o kousek lepší, nápadů máme 
nepočítaně. 

a jak o nás informovali média?

Hasiči se utkali v noční Radomyšli.

Sbor dobrovolných hasičů Radomyšl pořádal 
28. července I. ročník noční hasičské soutěže 
v požárním útoku „O pohár starosty Radomy-
šle. Takto jsme se prezentovali a úspěšně zařa-
dili do skupiny hasičských sborů pořádajících 
divácky velmi atraktivní noční hasičskou sou-
těž. Na startovní listině byli jak hasiči, tak i ha-
sičky. Prvního ročníku se zúčastnilo 6. druž-
stev mužů a 3. družstva žen. Některá družstva 

si přivezla i  své fanoušky, takže nálada byla 
náramná a hasičské klání mělo tu pravou sou-
těžní atmosféru. Stěžejním programem byla 
soutěž v  nočním hasičském útoku družstev 
na nástřikové terče. Celé klání bylo pojato veli-
ce humorně, proto klasický útok začínající 
na  startovací čáře jsme nahradili stolem se 
sedmi plnými pivy. Po  úspěšném doběhu 
do  cíle následovalo měření obvodu pasu celé-
ho družstva a hod savicí do dálky.

V srpnu
Čistíme koupaliště, věnujeme se koupání, opa-
lování a dalším radostem, které léto nabízí, na-
štěstí zatím nikde nehoří, nebo snad hoří? Ano 
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hoří, v ranních hodinách došlo k požáru osob-
ního automobilu na Smetanovém vrchu. Rych-
lý příjezd na místo požáru „C“ proud a vodní 
dělo, během několika minut je po požáru, jen 
spálený vrak a  spálená tráva jsou němými 
svědky toho, co se zde událo. Vyčkáváme 
na příjezd policie a vyšetřovatele. Po několika 
desítkách minut odjíždíme zpět.

Na motorkářském srazu je o půlnoci tradiční 
ohňostroj a tak i tady je hasičů se svou techni-
kou potřeba.

V září
Konec prázdnin je smutné období pro většinu 
školou povinných dětí a  proto jsme spolu se 
svazem žen připravili rozloučení s prázdnina-
mi aby děti přišli na  jiné myšlenky. Tradičně 
na nás připadne soutěž ve střelbě ze vzduchov-
ky a sladká odměna je připravena pro každého. 
Projížďka v  hasičském autě je také oblíbená 
a tak jezdíme, jezdíme a jezdíme.

Září jako by vědělo, že i hasiči si potřebují od-
počinout a  tak poslední akcí v  tomto měsíci 
byl pro nás den s  integrovaným záchranným 
systémem a  vojáky pro žáky základní školy. 
Opět zajišťujeme stříkání ze džberové stříkač-
ky na  poloprázdné plastové láhve na  čas. Že 
prší nevadí, hasič se vody nebojí, je její 
kamarád.

V říjnu
V  několika minutách likvidujeme požár roz-
vodné elektro skříně v  jednom z  domků 
v Radomyšli.

V listopadu
Dokupujeme několik hasicích přístrojů a pořá-
dáme tradiční Posvícenskou zábavu se skupi-
nou Talisman. Zábava se vydařila, lidé se bavi-
li a  něco málo zůstalo do  pokladny sboru. 
Hasičská cisterna potřebovala novou Stk a tak 
bylo práce dost a dost.

V prosinci
Zajišťujeme pomoc s  organizací odpoledne 
Česko zpívá koledy u  základní školy a  před 
úřadem městyse Radomyšl. Plánujeme výroč-
ní valnou hromadu, sestavujeme plán práce 
na příští rok, kdy náš sbor oslaví 130 let od své-
ho založení. Radomyšláci se mají určitě na co 
těšit, akcí máme připraveno mnoho a  rádi 
všechny zveme k účasti. Nejbližší akcí hasičů 
je 9. února 2013 Masopustní průvod a 16. úno-
ra 2013 Hasičský ples. Všechny srdečně 
zveme.

Všechny neopatrné nabádáme k opatrnosti při 
manipulaci s  ohněm o  vánočních svátcích 
a o silvestrovských oslavách neb i hasiči chtějí 
prožít šťastné a klidné vánoční svátky.

Všem lidem bez rozdílu přejeme klidné a šťast-
né prožití Vánoc a v novém roce jen to nejlepší. 
Vaši Hasiči z Radomyšle.

/Pavel Kříž, starosta SDH Radomyšl/

rvní akcí v letošním roce bylo slavnost-
ní Odemykání staďáku dne 14. dubna 
2012 v duchu filmu Dědictví, aneb Kur-

va hoši gutentag. Celá akce byla zahájena prů-
vodem obcí, v jehož čele hrála kapela následo-
vaná Bohušem a  andělem a  ostatními 
účastníky. Průvod byl zakončen na  stadionu, 
kde proběhl tradiční turnaj místních hráčů, 
který vyhrál tým Komety v čele s hostem Radi-
mem Havránkem. Ten dokázal všem přítom-
ným, že zkušenosti získané v extralize v týmu 
Modřic ještě zdaleka neztratil. 

Další akcí, kterou jsme uspořádali byl koncert 
skupiny Parkán dne 16. 6. 2012 v letním areálu 
na koupališti. Tomu předcházel tradiční volej-
balový turnaj pořádaný oddílem volejbalu. 
Koncert byl velmi úspěšný a finanční zisk z něj 
byl jedním z hlavních finančních zdrojů naší 
TJ. Prostředky jsme pak v průběhu roku vyu-
žili v areálu naše TJ k přístavbě pergoly a stav-
bě krbu. 

Tradičního pouťového turnaje, hraného jako 
Memoriál Karla Vachulky se zúčastnilo 24 tý-
mů a putovní pohár pro vítěze získal ryze do-
mácí tým Žabokrt v  čele s  nejlepším hráčem 
turnaje Š. Peškem. 
Velkým zpestřením celé akce byla přítomnost 
pouťových atrakcí pro nejmenší, které se po-
dařilo zajistit ve  spolupráci s  Městysem 
Radomyšl.

Do  pravidelných sportovních soutěží jsme le-
tos přihlásili čtyři mužstva nohejbalu mužů 
a  dvě mužstva volejbalu žen. Nohejbalové tý-
my A a B hrály okresní přebor a  týmy C a D 
okresní soutěž. První tým volejbalistek hraje 
krajský přebor žen a druhý tým OP. 

Letošní venkovní sezonu jsme zakončili již 
tradiční Nohejbalovou dvanáctihodinovkou. 
Nebyla to však poslední sportovní akce letoš-
ního roku, protože v tělocvičně místní ZŠ pro-
běhne ještě 27. 12. 2012 Vánoční volejbalová 
dvanáctihodinovka a  28. 12. 2012 a  Vánoční 
turnaj dvojic v nohejbale.

TJ Radomyšl myslí na budoucnost

Stejně jako v letech minulých, byl i rok 2012 pro TJ Radomyšl velmi úspěšný a to nejen na poli sportovním. Akce pořádané TJ se staly 
nedílnou součástí kulturního a společenského života v Radomyšli a TJ patří mezi nejaktivnější spolky.

Jednou z  nejdůležitějších událostí v  TJ Rado-
myšl bylo zahájení činnosti žákovského oddílu 
pod vedením V. Babky. Spolu s ním do našeho 
TJ přišlo i několik hráčů ze Strakonic, ke kte-
rým se přidali i další z Radomyšle. 

Chod žákovského oddílu je jednou z  našich 
priorit a chceme mu věnovat maximální mož-
nou podporu. 

Pod hlavičkou TJ byl v letošním roce pořádán 
letní tábor pro děti na  táborové základně 
na Chvalově. Pro značný zájem ze strany rodi-
čů a dětí byl letos tábor rozdělen na dva běhy 
a zúčastnila se ho bezmála stovka dětí. Hlavní 
vedoucí jednotlivých běhů byly J. Šípová a  E. 
Křížová, které s partou nadšených lidí dokáza-
la připravit místním dětem mnoho nezapome-

nutelných zážitků. Všem z nich patří naše po-
děkování. Dne 24. 11. 2012 proběhl 2. 
sportovní ples Městyse Radomyšl, k  tanci 
a  poslechu zahrála skupina Fatima. Součástí 
plesu bylo i  vyhlášení nejlepších sportovců 
v jednotlivých sportech. Nejlepším nohejbalis-
tou byl vyhlášen Šimon Pešek, hokejistou Ka-
rel Mošovský, tenistou Michal Čapek, požár-
ním sportovcem Jan Bláha a  volejbalistkou 
Dáša Štěpánová.

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  v  letech 
příštích. 

/Ing. Milan Koubovský, předseda TJ/

P Nejlepší sportovci Radomyšle roku 2012
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asedací místnost je využívána na zase-
dání zastupitelstva, jako zázemí pro 
místní spolky, konají se zde přednášky, 

prodejní akce, nebo společenské akce. V  ob-
řadní síni na  radnici se konají svatby, vítání 

aždý rok pořádáme 2 kulturně spole-
čenské akce. Dne 21.1.2012 byl námi 
pořádán tradiční myslivecký ples s bo-

hatou tombolou. Ples byl zahájen nově vznik-
lým trubačským souborem „POOTAVŠTÍ 
TRUBAČI“. Účastníci plesu nešetřili chválou 
a uznáním. 4. 8. proběhla naše druhá kulturní 
akce – táborový oheň s  hudbou a  občerstve-
ním na Smetanovém vrchu.

Termín Mysliveckého plesu na rok 2013 je na-
plánován na 19.1.2013, na který srdečně zveme 
všechny občany z Radomyšle a širokého okolí. 
Termín akce na  Smetanovém vrchu pro rok 
2013 zatím stanoven není. Vzhledem k  nízké 
účasti a zájmu občanů během posledních let, je 
možné i to, že tato akce může být zrušena.

Myslivecký rok je plný práce, dobrovolné bri-
gádnické činnosti. Každoročně členové MS 
odpracují bezplatně při rozvoji myslivosti 
a péči o přírodu stovky brigádnických hodin. 
Nejinak tomu je i v letošním roce, ale „přesné“ 
číslo zatím nelze napsat.

V naší honitbě je dostatek rybníků vhodných 
pro chov divokých kachen. Této činnosti se vě-
nujeme již řadu desetiletí. Že se nám tato práce 
daří, svědčí i zájem o kachní hony jak ze strany 
tuzemské, ale i  zahraniční klientely. V  letoš-
ním roce jsme zorganizovali 4 hony na kachnu 
divokou. Bylo uloveno 1458 ks kachen, větši-
nou vypuštěných z  vlastního chovu. 1324 ks 
námi odchovaných kachňat různého stáří bylo 
též prodáno jiným MS pro zazvěření honiteb.

Podzimní hony na  drobnou zvěř jsme naplá-
novali 4. Zatím za sebou 2 podzimní hony. Sta-
vy drobné zvěře jak pernaté (bažantí zvěř), tak 
i  srstnaté (zajíc) jsou dlouhodobě na  nízkých 
stavech. Bažantí zvěř máme z vlastního chovu, 
zajíce cca od  roku 1996 vzhledem k  jeho níz-

Myslivecké sdružení Borek Radomyšl v roce 2012

Naše MS mělo k 1.1.2012 celkem 35 členů. V den konání VČS (24.3.2012) jsme přijali 2 členy, takže stav členské základny po VČS MS 
je 37 členů. Je těžko zatím hodnotit, když ještě nemáme konec MYSLIVECKÉHO ROKU. Něco aspoň málo, co již máme za sebou.

kým početním stavům vůbec nelovíme.

Zvěř spárkatá – srnčí je lovena dle odsouhlase-
ného plánu lovu. U zvěře srnčí též signalizuje-
me v posledních létech též značný úbytek po-
četních stavů. Tato situace není jen u nás, ale 
má celorepublikový rámec. Početní stavy této 
krásné a  inteligentní spárkaté zvěře klesají 
a  důvodů je několik. U  nás největší podíl je 
střet zvěře s auty na silnicích a též železniční 
doprava. V  letošním roce se jedná o  více jak 
30 ks sražené a usmrcené srnčí zvěře. Z tohoto 
počtu musíme vycházet i  při naplnění plánu 
lovu.

Zvěř spárkatá – černá u nás není stálá, je mig-
rující. Její stavy v posledních letech celorepub-
likově stoupají (stoupá i její odstřel – rok 2011 

– 109383 ks) a to zejména tím, jak hospodaříme 
v krajině. Lány řepky a kukuřice jsou tím nej-
lepším pro stoupající stavy této zvěře.

Stavy lišek přes všechna možná opatření stále 
stoupají. V  letošním roce jich máme uloveno 
již 35 a to ještě není konec lovecké sezóny. 

K vlastnostem myslivce mimo jiné patří též cit, 
čest, skromnost. Pro letošní rok použijeme pro 
naše MS spíše skromnost, protože jak již jsem 
uvedl, není konec MYSLIVECKÉHO ROKU 
a výsledky jsou proto předčasné. 

Většího citu bychom, ale všichni celá myslivec-
ká veřejnost, potřebovali od  všech majitelů 
a  nájemců pozemků, vlastníků čtyřkolek, ko-
byl, motorových vozidel apod. k jejich vztahu 
k přírodě a všemu živému v ní. Zamezme v co 
největší míře ztrátám, které lidskou činností 
a též naším pohodlím vznikají. Po nás přijdou 
další generace a bude jim naše překrásná pří-
roda mít ještě co nabídnout?

/Josef Kroupa, předseda MS/

K

Z
V souvislosti s  inzerátem na prodej fary v Ra-
domyšli, který se objevil na internetu vznikla 
z  iniciativy místních farníků petice proti její-
mu prodeji. Petice s více než 300 podpisy byla 
odeslána v  červenci princi Johannesi Lob-
kowiczovi, který byl v  rámci personálních 
změn na  Českém Velkopřevorství Suverénní-
ho řádu Maltézských rytířů pověřen vedením 
řádu. Na jednání se starostou městyse, které se 
uskutečnilo v listopadu v Radomyšli pan Lob-
kowicz potvrdil, že má zájem navázat na úspěš-
nou spolupráci městyse a  Suverénního řádu 
v  minulém období. Konstatoval, že o  prodeji 
fary bylo uvažováno před schválením zákona 
o církevních restitucích kvůli nezbytnosti zís-
kání finančních prostředků na údržbu kostelů 
v Jižních Čechách. 

V  současné době není prodej fary aktuální. 
Řád oslaví v  roce 2013 významné výročí 900 
let od svého vzniku a v souvislosti s tím se uva-
žuje také o akci v Radomyšli.

Za farníky v Radomyšli 
/MUDr. Jiřina Oberpfalzerová/

občánků, loučení se školou a další významné 
události. 
Smuteční obřadní síň u kostela sv. Jana Křtite-
le je po  rekonstrukci důstojným místem po-
sledního rozloučení. 

Fara se prodávat nebude Městys má k dispozici důstojné zázemí pro obřady všeho druhu
Po rekonstrukci zasedací místnosti v přízemí Úřadu městyse jsme převážně vlastními 
silami zrekonstruovali také obřadní síně.
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bvodní oddělení Policie ČR bylo ote-
vřeno v  říjnu roku 1995 jako organi-
zační článek Okresního ředitelství 

Policie ČR Strakonice. V současné době spadá 
toto oddělení pod Územní odbor Strakonice. 
Území obvodního oddělení se rozkládá na roz-
loze 244 km2 a  bydlí zde cca 9005 obyvatel. 
Nyní zde slouží 12 policistů včetně vedoucího 
oddělení, kterým je od roku 2011 npor. Bc. Mi-
loslav Laňka. 

Policisté našeho oddělení řeší nejčastěji trest-
nou činnost majetkového charakteru, jako 
vloupání do výrobních či rekreačních objektů, 
do automobilů a rodinných domů. Majetková 
kriminalita tvoří 60,4 % nápadu z celkové kri-
minality s  vyčíslenou škodou 1  400  000,- Kč. 
Stav na úseku objasněnosti je na našem území 
na  dobré úrovni (57%). Potěšující je zpráva 
o dopadení pachatelů zločinu loupežného pře-

ledal se nový titul, který se začne při-
pravovat pro novou sezónu. Všichni 
byli plni očekávání, co pro ně režisér 

pan Richard Semiginovský připravil. Po úspěš-
né operetě Perly panny Serafínky, která se 
představila publiku v Týně nad Vltavou, Stra-
konicích, Volyni a v Radomyšli, se vybral titul 
francouzské operety Mamzelle Nitouche. Čle-
nové shlédli na DVD skvostné filmové zpraco-
vání této operety v  hlavní roli s  Lubomírem 
Lipským z roku 1977. Poté Richard Semiginov-
ský rozdělil role, texty, zpěvy a tím to všechno 
začalo!

Ale rád bych se málo vrátil do minulosti diva-
dla v Radomyšli. Dostala se mi do ruky kroni-
ka divadelních ochotníků v Radomyšli, kterou 
sepsal pan František Červenka, jenž režíroval 
mnoho divadelních her. K úžasu jsem pročítal 
bohatou divadelní historií, na níž se podílely 
všechny spolky v obci: Sbor dobrovolných ha-
sičů, tělocvičná jednota Sokol, Osvětový svaz, 
Studující, obec Baráčníků, Dramatický odbor 
Osvětové besedy, Stráž svobody, fotbalisté, 
sdružení katolické mládeže. Radomyšl diva-
dlem žila. Historie divadla je velmi bohatá a je 
až podivuhodné v jakých podmínkách se hrá-
lo. Celou kroniku najdete na  nových strán-
kách spolku: www.dispora.webnode.cz – foto-
grafie, ukázky videa a  další zajímavosti 
spolku.

Mamzelle Nitouche
Od ledna se pilně začalo zkoušet. Každý týden 
v pondělí, středu a pátek se nacvičovalo v zase-
dací místnosti Městyse v Radomyšli, který se 
stal partnerem projektu. Celkem do premiéry 
proběhlo přes 100! zkoušek. Připravovaly se 
kulisy, které jsou až sto let staré, šily se nové 
kostýmy, sháněly se doplňky a jiné. Po pouťo-

padení pošty ve  Štěkni a  BČS v  Katovicích. 
Oba případy mají na svědomí mladí lidé ve vě-
ku 19 a 17 let. Mladý pár dívka s chlapcem a je-
jich kamarád. Na  BČS v  Katovicích donutili 
obsluhu pod pohrůžkou střelné zbraně k  vy-

H

O

V Radomyšli divadlo žije!

V únoru bylo založeno nové občanské sdružení: „Divadelní spolek Radomyšl o. s.“. Již v lednu se budoucí členové sešli na posezení 
a hodnotili uplynulou divadelní sezónu, kdy se rozloučili s operetou Perly panny Serafínky. 

vé zábavě jsme se na  prázdniny nastěhovali 
do  Sokolovny, kde se připravovala scéna. 
Zkoušky jsme si chvíli užívali, až před premié-
rou se napětí stupňovalo. Na  generálku jsme 
pozvali dívky z Ústavu sociální péče v Mačko-
vě, chlapce z  Ústavu sociální péče v  Oseku 
a  seniory ze Strakonic. V  důsledku velkého 
zájmu jsme museli přidávat termín představe-
ní a  navštívilo nás přes 1000! snad spokoje-
ných diváků. 

Musím poděkovat všem, kteří se na  projektu 
podíleli a díky nimž se podařilo vše úspěšně 

zvládnout. Zvláštní poděkování patří panu Ri-
chardu Semiginovskému, který obětoval mno-
ho stovek hodin k  nastudování této operety. 
Takto velké operety se dnes provozují už jen 
v  městských divadlech a  to co se povedlo 
v  RADOMYŠLI za  to patří celému kolektivu 
obrovský dík. 

Po  novém roce se soubor sejde na  výroční 
členské schůzi a začne se připravovat na reprí-
zování operety, které se uskuteční začátkem 
května ve Strakonicích, Volyni, Týnu nad Vl-
tavou, Radomyšli a možná i dále. 

/Lubomír Mráz, předseda spolku/

Naší prioritou je ochrana životů, zdraví a majetku občanů 

Vážení občané městyse Radomyšl, byl jsem jako zástupce Policie ČR v naší obci požádán o napsání pár řádek, ve kterých bych vás se-
známil s bezpečnostní situací v našem služebním území a o dalším osudu zdejšího OOP Radomyšl. 

dání několika tisíc korun. Pachatele se násled-
ně podařilo dopadnout. 

Na závěr bych chtěl ubezpečit občany v územ-
ním obvodu OOP Radomyšl, že Obvodní od-
dělení Radomyšl zůstává i v roce 2013 nadále 
ve stejném složení plně funkční, kdy hlavním 
úkolem a  prioritou je ochrana životů, zdraví 
a majetku vás občanů. 

Touto cestou bych vás čtenáře, rád požádal 
o spolupráci, spočívající zejména v poskytová-
ní informací, které mohou vést k  objasnění 
trestných činů a přestupků. Tyto informace lze 
sdělit i  anonymně na  linku 158, nebo na  tel. 
OOP Radomyšl 383 392 400, nebo 601 583 114. 
Především díky vám a  naší vzájemné spolu-
práci bude naše okolí bezpečnější. 

/npor. Bc. Miloslav Laňka, vedoucí oddělení/
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lustrativní podoba celkového řešení farmy 
společnosti Velopa s.r.o. Společnost VE-
LOPA, s.r.o. se zabývá chovem nosnic 

za účelem produkce vajec. 

S ohledem na zaměření společnosti bylo nutné 
rekonstruovat haly a osadit je moderními kle-
covými technologiemi, které splňují nejpřís-

enné zkušenosti jsem získal působe-
ním v  německých a  rakouských fir-
mách. Tato nabídka se pro mě stala 

velkou výzvou, protože firma podniká v oboru, 
ve  kterém vidím velkou perspektivu. Již při 
první návštěvě obce jsem byl okouzlen místní 
krajinou, především pak historií Radomyšle, 
o které mě vyprávěl místní starosta ing. Luboš 
Peterka. 

Historii firmy Prillinger lze datovat od  roku 
1956, kdy na mlýnu Wintpozzing v Rakousku 
zakládá mechanickou dílnu pan Hans Prillin-
ger. Obchod s  náhradními díly začíná kolem 
roku 1961, a  to především s  pluhovými díly. 
V roce 1975 přejímají od svého otce podnik sy-
nové Karl a Ervin Prillingerové. 

Zlomovým rokem je rok 1990, kdy má již firma 
zařazeno do svého programu 22 000 různých 
druhů náhradních dílů, především k zeměděl-

Firma Prillinger spol. s r.o. je v Radomyšli již 20. Let

Jmenuji se Štefan Ništor a od 1. 4. 2012 jsem novým jednatelem firmy Prillinger s.r.o. v Radomyšli. Narodil jsem se v Praze, 18 let jsem 
žil na Slovensku a po rozdělení republiky jsem se vrátil zpět do Čech. 

Areál drůbežárny VELOPA v Radomyšli

Společnost VELOPA, s.r.o. odkoupila v roce 2011 nemovitosti bývalého zemědělského družstva v Radomyšli. Tyto nemovitosti byly 
využívány různými společnostmi s rozmanitým obchodním zaměřením. Kupované nemovitosti byly ve velmi špatném technickém 
stavu, který vyžadoval provedení rekonstrukcí.

ským strojům. V roce 1992 zakládá majitel fir-
my Karl Prillinger svoji první pobočku v  Če-
chách, konkrétně v  Radomyšli. Firma časem 
dále expandovala a v dalších letech byly zalo-
ženy pobočky v Maďarsku, Slovinsku, Sloven-
sku, Švýcarsku a Německu.

V současné době má pobočka v Radomyšli cel-
kem 30 zaměstnanců. V  sortimentu nalezne-
me náhradní díly na mnoho druhů pluhů vy-
ráběných předními evropskými výrobci, díly 
na diskové podmítače, kultivátory, secí stroje, 
kombajny a  sekačky. Další skupinou náhrad-
ních dílů je oblast lesnické a zahradní techni-
ky, hydraulické komponenty, náhonové hříde-
le, části traktorů, filtry vozidel, sedačky 
a ložiska.

nější kritéria EU na  obohacenou klecovou 
technologii určenou pro chov nosnic.

V  průběhu roku 2012 společnost VELOPA, 
s.r.o. odkoupila veškeré pozemky v areálu, aby 
zde v  roce 2013 mohla investovat do  vlastní 
výrobny krmných směsí a  velkokapacitní tří-
dírny vajec, včetně balení a značení vajec.

Po  dokončení všech výše uvedených rekon-
strukcí a plánů bude farma patřit k nejmoder-
nějším farmám v České republice s roční kapa-
citou vyprodukovaných vajec okolo 60 milionů 
kusů.

/Ing. Roman Skočdopole, jednatel/

Ve  firmě se nejen obchoduje, ale také vyrábí 
pružiny pro obraceče, shrnovače, sběrací vozy 
a lisy. Ročně se vyrobí cca 800 000 těchto pru-
žin. Používá se kvalitní německý pružinový 
drát a  komaxitová úprava. Pružiny jsou díky 
své kvalitě exportovány do celého světa, získa-
ly si zákazníky i na Islandu a v Austrálii.

V  tomto roce došlo ke  změnám ve  struktuře 
firmy, které by měly mít pozitivní vliv na eko-
nomickou situaci a  růst podniku a vytvoření 
příjemného prostředí pro zaměstnance firmy, 
kteří jsou z Radomyšle a blízkého okolí. V bu-
doucnu se firma chce podílet na  kulturním 
a sportovním vyžití obce. Firma si váží spolu-
práce se zákazníky z blízkého okolí a věří, že 
tento okruh zákazníků se bude nadále 
rozšiřovat.

/Ing. Štefan Ništor, jednatel/

C

I
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Kulturní kalendář na rok 2013

Historické fotografie na www.radomysl.net 

DATUM AKCE

19. 1. 2013 Myslivecký ples

16. 2. 2013 Ples SDH Radomyšl

9. 2. 2013 Masopustní průvod masek (SDH)

2. 3. 2013 Staročeský bál (Baráčníci)

16. 3. 2013 X. Reprezentační ples městyse Radomyšl

13. 4. 2013 „Odemykání staďáku“ (TJ)

30. 4. 2013 Stavění májky a slet čarodějnic v Radomyšli (SDH a Svaz žen)

25.-26. 5. 2013 Dětský den alias „Víkend na koupališti pro děti“ (Svaz žen)

2. 6. 2013 Den dětí (Svaz žen)

22. 6. 2013 „Volejbalová smeč“ turnaj smíšených družstev (TJ)

22. 6. 2013 Koncert skupiny PARKÁN v Radomyšli (TJ)

29. 6. 2013 Nohejbalový turnaj trojic (TJ)

29. 6. 2013 Pouťová taneční zábava, hraje ODYSSEA (městys Radomyšl)

29.-30. 6. 2013 Jihočeská pouť v Radomyšli (městys Radomyšl) 

3. 8. 2012 Myslivecký táborák na „Smetanovém vrchu“ (MS Borek)

9.-11. 8. 2013 Motorkářská akce - 17. Springer Mejdan na „koupališti“ v Radomyšli

26. 8. 2013 Procházka po okolí Radomyšle – Šlapka-ťapka (Svaz žen)

31. 8. 2013 10. ročník triathlonu „Železný Radomyšlák“ (TJ, Libor Hejpetr)

8. 10. 2013 Pasování druháků na čtenáře (Svaz žen)

9. 11. 2013 Posvícenská zábava v Radomyšli (SDH Radomyšl)

23. 11. 2013 Sportovní ples TJ Radomyšl (TJ)

30. 11. 2013 Mikulášská pro dospělé (Svaz žen)

1. 12. 2013 Vánoční trhy

V letošním roce oslavil neuvěřitelných 60 let mla-
dík tělem i duší, skvělý malíř, místní rodák a vel-
ký radomyšlský patriot Valentin Horba. Jeho 
obrázky plné optimismu může mít doma každý, 
kdo si na základě kuponu v tomto zpravodaji 
vyzvedne zdarma na Úřadu městyse, nebo v In-
focentru v DPS nástěnný kalendář. V kalendáři 
jsou kromě obrázků také krásné fotografie Ivany 
Řandové. Vyrobit ho nechala Škola obnovy ven-
kova v Radomyšli díky dotaci od Jihočeského 
kraje. 

Kalendář s obrázky od 
Valdy do každé rodiny
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Recyklace odpadů a skládky a.s.

www.rosstrakonice.cz

Zajistíme pro Vás:    
• přistavení kontejnerů na stavební a velkoobjemové odpady
• odvoz odpadů z žump a jímek autocisternou
• prodej popelnic a dalších nádob a pytlů na odpady

Recyklace odpadů a skládky  a.s.
Písecká ulice  1279 • 386 01  STRAKONICE
kontakt.:  info@rosstrakonice.cz • tel.:  383-321858,  383-321859 




