
a samostatnosti čety určené k čištění měst-
ských komunikací. V zimním období jej 
můžete v Radotíně zahlédnout například 
při rozvážení posypových materiálů, nebo 
při svozu smetků.  

Všechna nová vozidla v celkové hodnotě 
788 600 Kč byla pořízena díky mimořádné 
dotaci od Městské části Praha 16, zřizo-
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Města - venkov 0:1  Nový autobus...

O  n a š e m  R a d o t í n ě  n a  b ř e h u  
Berounky toho víme hodně, ale co 

ostatní Radotíny? Víte, že jich je 
v Čechách a na Moravě několik?

Přesně řečeno, kromě našeho Radotína existují tři obce s tímto jménem 
a jedno předměstí, kde existenci samostatné vesnice připomíná již jen 

jméno ulice. Do našeho výčtu můžeme zahrnout i skupinu chat zvanou Radotínek.
Se všemi Radotíny,  jejich historií  i  současnou podobou se můžete 

seznámit v knihovně na výstavě Radotíny v Čechách a na Moravě, a to od 15. ledna do 
15. března 2013, výstavu pořádá Místní knihovna Radotín a Letopisecká komise Rady 

městské části Praha 16. Součástí výstavy je i deset leteckých snímků „našeho“ Radotína 
pořízených v průběhu let 1937 až 2010, které věnoval Ing. Ladislav Damašek, ředitel cementárny Radotín.

Radotíny v Čechách a na Moravě

Tento Radotín je malá vesnice, část obce Olbramovice v okrese 
Benešov, která se nachází asi 3,5 km jihozápadně od Olbramovic. 
Vesnice se během let příliš nerozrůstala, např. v roce 1843 zde bylo
13 čísel popisných, v nichž bydlelo 77 lidí, v roce 1930 jich bylo
14 a obyvatel zde bylo 76. Dnes zde žije 22 obyvatel ve 14 domech.

Ve 14. století 
zde stávala tvrz 
s rytířským 
dvorcem.
Z památek, které 
se v Radotíně 
zachovaly, je to 
například zvonička 

z červených cihel, která byla postavena v roce 1911
v zahradním tarasu na dvoře zdejšího statku.

Dnes 
připomíná 

existenci 
samostatného 

Radotína jen 
název ulice 

Radotínská, 
v jejímž okolí 

se rozšiřuje 
bytová 

zástavba.

Dnes již neexistující obec Radotín složená přibližně z 30 domů, 
měla ryze zemědělský charakter a rozkládala se na mírném 
svahu jednoho z posledních výběžků Oderských vrchů na 
levém břehu říčky Bílovky. Existovala ještě před založením 

města Bílovec, 
které ji po zbourání 
městských hradeb 
pohltilo. Snímek 
Bílovce z roku 
1914 je focený 
z Radotínského 
kopce, pod nímž 
tehdy ještě stávala 
stavení radotínská.

Fotografi e jsou zapůjčeny z archivů jednotlivých obcí a z oblastních webových průvodců, text výstavy připravila Ing. Irena Farníková.

Lokalita Radotínek náležící k nedaleké 
Plachově Lhotě na Benešovsku je převážně 
chatovou osadou.

Ves Radotín 
nedaleko 
města Žlutice 
v Karlovarském kraji 
patřila počátkem 
15. století k tvrzi 
Ležky u Lubence, 
s níž byla roku 1584 
připojena k panství 
Chyše. Samostatnou 
obcí se Radotín
stal roku 1850,
devět let po 
zakreslení této mapy.

Ještě v roce 1946 stávalo 
v Radotíně 38 domů, 
povětšinou opuštěných 
po nuceném 
vysídlení německého 
obyvatelstva.

V současnosti má Radotín 
28 domů, ve kterých trvale 

žije 19 obyvatel.

Starší záběr 
zdejšího 

typického 
statku – jednoho

z 61 čísel 
popisných

v obci, kde nyní 
žije 198 obyvatel.

Další Radotín, na Přerovsku, je rozprostřen na svahovitém 
terénu v kraji, kterému se říká Záhoří. Leží 2 km západně od 
Soběchleb v dolině po obou stranách okresní silnice. Kvůli jejímu 
rozšiřování byla v roce 1949 zbořena kamenná kaple s malou 
dřevěnou věží na zvonek, kterým se zvonilo klekání. Nová byla 
postavena dál na návsi – snímek je z roku 1950.

Renovovaná zvonička 
v roce 2012.

Praha (s okresy Praha-východ a Praha-
západ) je ostrůvkem v moři, společně 
s dalšími největšími městy země však 
„venkov“, ostře podporující „lidového“ 
Miloše Zemana vůči „vrchnostenskému“ 
Ka r lov i  Schwa rzenbergov i ,  pora z it 
nedokáže. Takže po historicky první 
volbě je stav 0:1.

A ještě poznámka k volební účasti. Ta 
se v obou kolech celostátně pohybovala 
kolem 60 % (61 a 59 %), v Praze byla o něco 
vyšší (65 a 64 %). I zde byla naše šestnáctka 
výjimečná: ve všech městských částech přišlo 
k volbám v 1. kole přes 70 % oprávněných 
voličů (nejvíce ve Velké Chuchli, téměř 73 %), 
ve 2. kole byl počet sice nižší, ale nijak výrazně 
(stále přes 2/3 hlasů).   

(tedy místní železniční stanicí) a nej-
vyššími partiemi lokality Hvězdárna. 
A pro Chucheláky ještě jedna dobrá 
zpráva: vrátí se jim tímto „jejich“ linka 
172, která po posledních větších změnách 
MHD v obvodu Prahy 16 zanikla (resp. 
byla sloučena s „radotínskou“ 244).

Takový je závěr řady jednání vedených 
v roce 2012 a začátkem roku 2013 (posled-
ní spojené s průjezdem komunikací se 
uskutečnilo 17. ledna). Naplní se tak pů-
vodní záměr již z před mnoha let, kdy byla 
nová zástavba oblasti Na hvězdárně zatím 
jen na papíře. Díky dokončení páteřní ko-
munikace rozhodl Regionální organizátor 
Pražské integrované dopravy (ROPID) 
o spuštění nové linky právě v březnu.

Linka by měla být provozována zatím 
ve všední dny od 5.30 do 20.00 hod. 
Trasa bude vedena z obratiště Závodiště 
Chuchle po trase 244 přes železniční 
přejezd k chuchelské škole (náměstí 
Omladiny) a následně novými zastáv-
kami Novochuchelská (na znamení) 
a Mrkosova (na znamení) do výstupní 
Na Hvězdárně. Zpět se bude autobus 
vracet po stejné trase i se zastávkami. Na 
linku budou nasazovány tzv. midibusy, 
tedy menší autobusy, které jezdí napří-
klad radotínskou 245.

Nový spoj bude znamenat jednu drob-
nou úpravu i pro linku 244: ta bude nově 
zajíždět do obratiště Závodiště Chuchle, 
a to při cestě z Radotína do centra.        

(stále přes 2/3 hlasů).
Souhrnné výsledky voleb na 
www.volby.cz

číslo kandidát ČR Praha Radotín Lipence Lochkov Velká Chuchle Zbraslav
1 MUDr. Zuzana Roithová, MBA 4,95 3,47 3,31 3,77 3,66 2,58 2,79
2 Ing. Jan Fischer, CSc. 16,35 10,41 11,25 10,63 20,00 11,36 11,39
3 Ing. Jana Bobošíková 2,39 1,22 1,28 1,31 1,12 1,50 1,26
4 Taťana Fischerová 3,23 3,58 3,36 2,69 1,97 2,50 3,57
5 MUDr. Přemysl Sobotka 2,46 2,93 3,17 4,16 0,56 4,01 2,85
6 Ing. Miloš Zeman 24,21 17,09 17,81 15,11 18,02 12,03 15,82
7 Prof. JUDr. Vladimír Franz  6,84 6,07 5,71 5,70 5,91 5,01 6,18
8 Jiří Dienstbier 16,12 11,98 11,79 9,40 10,98 10,77 9,97
9 Karel Schwarzenberg 23,40 43,20 42,28 47,18 37,74 50,20 46,13

číslo kandidát ČR Praha Radotín Lipence Lochkov Velká Chuchle Zbraslav
6 Ing. Miloš Zeman 54,80 33,99 34,06 27,72 37,35 28,09 30,16
9 Karel Schwarzenberg 45,19 66,00 65,93 72,27 62,64 71,90 69,83

Technické služby... vatele příspěvkové organizace, v celkové 
výši 600 tisíc Kč. Poskytnutí fi nančních 
prostředků na konci roku schvalovalo ra-
dotínské zastupitelstvo na svém mimořád-
ném zasedání dne 5. listopadu 2012. Zbý-
vající částka byla pokryta z investičního 
fondu Technických služeb Praha - Radotín, 
k jehož čerpání dala Rada městské části 
Praha 16 souhlas díky velmi dobrým vý-
sledkům v hospodaření této organizace.

Lipence se snaží vypořádat se s ome-
zenými dotacemi, radnice připravuje 
prodej pozemků.

Finanční toky ze strany pražské-
ho magistrátu směrem k malým 
městským částem jsou čím dál více 
omezovány, a to i přesto, že jsou jako 
okrajové aglomerace Prahy zatíženy 
čím dál více obytnou výstavbou spo-
jenou s přílivem nových obyvatel. Na 
to je samozřejmě navázána čím dál 
větší potřeba investic do infrastruk-
tury a občanské vybavenosti. Navíc 
je v posledním období dotační poli-
tika pražských zastupitelů zaměřena 

téměř výhradně na školství. Proto se 
vedení Městské části Praha - Lipence 
rozhodlo prověřit možnosti prodeje 
nepotřebných pozemků, které ve svém 
katastru obhospodařuje, a tím získat 
prostředky na plánované investice.

V tzv. první vlně bylo vytipováno 
několik pozemků, u kterých není do 
budoucna předpoklad jakéhokoli využití 
pro potřeby Lipenců, zařazeny jsou sem 
ty, o které byl projeven zájem ke koupi. 
Během letošního února budou záměry 
a informace pro případné zájemce zveřej-
ňovány na vývěsce MČ Praha - Lipence 
a na www.praha-lipence.cz.

Na začátku roku 2013 vznikly nové 
internetové stránky - internetový dení-
ček ve formě blogu - NAŠE CHUCHLE.

Stránky obsahují texty převážně 
o přírodě, historii a současnosti Malé 
a Velké Chuchle - a to očima chuche-
láků. Na tvorbě obsahu se podílejí 
Tomáš Hromádka a Václav Burle. Oba 
dva jinak publikačně velmi aktivní 
regionální pracovníci a novináři však 
uvítají jakoukoliv spolupráci ve for-
mě příspěvků, článků, fotografi í, či 
komentářů.

Prezentace má nekomerční a nepo-
litický charakter. Všichni jsou srdečně 
zváni k návštěvě.

Nové chuchelské 
stránky

Stránky najdete na adrese
http://chuchle.blog.cz,
kontaktní e-mail na redakci je
chuchle.blog@gmail.com.

Stránky najdete na adrese


