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1.

POLITICKÉ

KLIMA

DOBY:

Pro orientaci o ovzduší roku 1992 se heslovitě uvádějí některé z nejvýznamnějších události:
Zahraničí:
-

tragédie národů bývalé Jugoslávie, kde po utišení konfliktu mezi Srby a Chorvaty vypukla
občanská válka v Bosně

-

trvalý neklid a vojenské srážky v zakavkazských republikách bývalého SSSR

-

8.2. podpis smlouvy o Evropské unii v Maastrichtu

-

Bill Clinton novým presidentem USA

Vnitropolitické věci:
-

proběhla první vlna kupónové privatizace

-

první náznaky zastavování hospodářského poklesu (např. oživení stavebnictví), mírná inflace
pokračuje

-

5. a 6. června parlamentní volby vyústily ve vítězství ODS v Čechách a HZDS na Slovensku

-

Slovenská národní rada vyhlašuje 17.7. svrchovanost Slovenska

-

odstoupení Václava Havla k 20.7. z funkce prezidenta ČSFR

-

k 31.12.1992 zánik ČSFR ústavní cestou, vznik samostatných a nezávislých republik České a
Slovenské jako tečka za letitým a bezvýsledným jednáním o státoprávním uspořádání
společného státu Čechů a Slováků
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2.

POČASÍ:

Teplotně byl rok 1992 výrazně nadnormální, jak je patrno z celoroční odchylky průměrné teploty
vzduchu od normálu, která dosáhla 1,4°C.
Nejteplejší měsíc byl srpen s teplotní odchylkou +3,8°C. Zažili jsme úmorná vedra, hlavně
počátkem srpna, kdy od 1. do 10. bylo osm tropických dní (tj. s maximální teplotou vzduchu přes
30°C), z toho dvakrát bylo maximum přes 36°C.
Srážkově byl rok 1992 opět slabý, napršelo jen 360 mm tj. 70% dlouhodobého normálu. Nejvíce
napršelo v červnu, kdy srážky činily 65 mm, tedy asi 18% z celoročního spadu. Přitom za jediný
den, dne 23.6. napršelo 24 mm.
Rekordní příděl srážek ale vykázal 10. srpen, kdy spadlo 38 mm při bouři, která ukončila období
tropických veder.
Velmi suchý byl květen, kdy nenapršelo ani 20% měsíčního normálu. Na krásný máj ukazuje i 10
květnových dní s maximální teplotou přes 24°C a zaznamenaných 290 hodin slunečního svitu, což
je 120° květnového měsíčního normálu.
Zajímavé je, že nejsilnější náraz větru s rychlostí 210 km/hod. byl zaznamenán právě v květnu.
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3.

SPRÁVA

VĚCÍ

VEŘEJNÝCH:

¾ Místní úřad, rada místního zastupitelstva, místní zastupitelstvo.
Proti loňskému roku došlo v sestavě rady místního zastupitelstva ke dvěma změnám – pro
zaneprázdnění odstoupil pan Ing. Petr Martínek, paní Hana Žižková se musela vzdát poslaneckého
mandátu, protože se na základě konkurzu stala od 17. února tajemnicí místního úřadu. Za ně byli do
rady zvoleni Ing. Josef Barvíř a pan Jiří Žák.
Z místního zastupitelstva odstoupil 23. září poslanec pan Ivo Mareš (ODS). Do zastupitelstva byla
kooptována další z kandidátů ODS paní Irena Kozáková. Na třetím veřejném zasedání místního
zastupitelstva 30. září složila poslanecký slib do rukou starosty Ing. Jiřího Holuba.
Nová tajemnice paní Hana Žižková za svůj hlavní úkol považuje zabezpečení hladkého chodu úřadu
a za největší starost obecní finance a čistotu obce. V ní získal místní úřad schopnou šéfku a starosta
pevnou oporu.
Pod místní úřad spadají Technické služby a Domovní správa, které však mají právní subjektivitu, a
čtyři příspěvkové organizace – Radotínská knihovna, Kulturní středisko, kino a jesle. Místní úřad
vlastní budovy základní školy, mateřské školy a základní umělecké školy, které též spravuje tzn.
financuje jejich provoz. Metodicky jsou školy řízeny školským úřadem. Místní úřad má tři odbory:
správní, finanční a stavební, celkem 18 zaměstnanců. Je vybaven pěti počítači, které plně využívá.
S právní odbor během roku změnil vedoucí, k 1. červnu odešla Mr. Liptáková, místo ní na základě
konkurzu nastoupila paní Reinholdová.
V komisích, kterých je stejně jako loni, jedenáct, nastaly také některé změny:
Byla zrušena přestupková komise, její agendou se zabývá správní odbor pod vedením pana Pavla
Čorneje, pro odstoupení Ing. Pavla Kryky byl řízením kontrolní a revizní komise pověřen pan Cyril
Havlík a komise byla rozšířena o Ing. Kobesovou. Koncem roku odstoupil předseda komise
místního hospodářství a obchodu Jiří Žák a předsedkyní byla zvolena paní Alena Praizlerová.
Komise životního prostředí se rozrostla o jednoho člena – Ing. Josefa Jedličku, finanční komise o
pana Jaroslava Sojku.
Známou dětskou hru „škatulata hejbejte se“ připomínalo stěhování Radotínské knihovny,
letopisecké komise a prodejny zdravé výživy Racia. Pracovnice knihovny, které se před časem
stěhovaly i se všemi knížkami do č.p. 568 proti lékárně se dostaly do nezáviděníhodné situace. Na
podzim 1991 byl v rámci restitucí objekt vydán původnímu majiteli, místní úřad byl tedy nucen
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hledat řešení, aby se všichni vměstnali do obecních prostor. Naštěstí prodejna Racia koupila svůj
vlastní dům v Karlické ulici, který adaptovala a kam se mohla přestěhovat, letopisci se přemístili i
se svým bohatým archivem (6 skříní, 1 trezor) do prostor býv. Racie. Budova po letopiscích mezi
nákladní školou a gymnáziem obsadila po stavebních úpravách Radotínská knihovna.

¾ Domovní správa:
Místní úřad se stal majitelem bytového fondu v době, kdy se přechází od státem dotovaného
hospodářství a naprosto neprůhledných ekonomických vztahů do období, ve kterém platí, že každý
má sám hradit náklady na to, co užívá a postupně se prosazuje, aby to hradil v plné výši.
V západních zemích je to zcela běžné, ale je to výsledek dlouhodobého vyváženého vývoje. U nás
to zatím přináší řadu sociálních problémů a v této i nejbližší fázi i pokles životní úrovně. Domovní
správa, která musí (pod vedením pana Františka Mašína) tato zákonná opatření realizovat (v
současné době je to samostatné hrazení nákladů na popelnice, společné režijní náklady apod., což
činí až 80% čistého nájemného), se tak stává terčem kritiky.
Veškerá agenda domovní správy je postupně převáděna na výpočetní techniku. Místní
zastupitelstvo rozhodlo, že při obsazování bytů bytového fondu spravovaného domovní správou se
bude nadále vycházet z bytového pořadníku sestaveného bytovou komisí. Závadnost bytů bude
posuzovat stavební odbor a zástupce bytové komise, která je součástí komise místního hospodářství
a obchodu.
Domovní a bytový fond je ve velmi zanedbaném stavu, proto hlavní činnost domovní správy je
zaměřena na likvidaci havarijního stavu, především objektů na starém sídlišti a odstraňování
kolaudačních závad na novém sídlišti Berounka II.
Vzhledem ke stále stoupajícím cenám energií, vody a služeb, provedla domovní správa instalaci
vodoměrů pro měření teplé a studené vody přibližně v pětistech bytech nákladem cca dva miliony
korun.
V rámci přijatých zásad o prodeji nemovitostí byly i v Radotíně některé vybrané domy nabídnuty
k odkoupení stávajícím nájemníkům. Tato akce v tomto roce probíhá. K dispozici je prvních šest
cenových odhadů bytů vytipovaných radou MZ k odprodeji domů do osobního vlastnictví.
Obyvatelé domu č.p.1014/16 v Radkovské ulici, který je v majetku DS, založili bytové družstvo za
účelem odkoupení domu. Magistrátní úřad hl.m. Prahy byl požádán o souhlas.
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Za pronájem pozemku pro umístění trvalé stavby (garáž, kůlna) účtuje DS nájemníkům domu, na
jehož pozemku je stavba umístěna 10,- Kčs/m2/rok, občanům, kteří v domě nebydlí 40,Kčs/m2/rok.
Družstvo DOMOS bude provádět výstavbu rodinných domků v Radotíně – Višňovka. Lokalita
Višňovka byla Útvarem hlavního architekta po léta určena jako jedno z pražských stavenišť
rodinných domků. Část domků bude určena radotínským občanům. Ke koupi pozemku – cca 400
m2 – je třeba složit do 15. června 1991 celkem 350 tis. korun. Třicet domků pak má být postaveno
na klíč do konce roku 1993 za cenu cca 1,2 až 1,5 miliónu korun, včetně pozemku. Místní úřad se
bude vyjadřovat ke koncepci výstavby, sítím atd., ale veškerá jednání se zájemci provede družstvo
DOMOS, kterému MÚ předal seznam téměř třiceti zájemců v pořadí tak, jak se po vyhlášení
rozhlasem a přečtení informací na vývěskách, přihlásili. Toto pořadí je DOMOS povinen dodržovat
s tím, že pokud by některý z přihlášených ztratil zájem, nastoupí další zájemce podle seznamu.
Místní úřad zakoupil v roce 1991 rekreační středisko pro své zaměstnance v Chrobolech na
Šumavě. Objekt je však v téměř havarijním stavu, takže v tomto roce probíhají nutné úpravy.
Oprava:
Rekreační středisko Chroboly převzal již v roce 1975 bývalý Místní národní výbor v Radotíně, ale
bylo v takovém stavu, že v roce 1991 bylo nutno dát novou krytinu na střechu a následně likvidovat
havarijní stav strojů atd.
V tomto roce bylo komisí místního hospodářství přiděleno žadatelům deset bytů, z nichž šest bytů
bylo přiděleno magistrátním úřadem, jeden získán od školské správy a tři byty se uvolnily
odúmrtím. Noví nájemníci byli vybráni z řad žadatelů na základě zhodnocení situace bytovou
komisí.
Díky pochopení a ochotě nového nájemce budovy, v níž je umístěna drogerie na novém sídlišti, fy
Jonatan, reprezentované p. Jiřím Kruťou, byly otevřeny veřejné záchodky přiléhající k této budově.
Nejde o zprávu ze Zvonokos, ale o skutečnost, kterou mnozí občané jistě uvítají, přestože provozní
doba je zatím jen po – pá 8-17 hod.

¾ Technické služby:
Také letos provedly jarní úklid ulic a veřejných prostranství. Protože zima nebyla tuhá a nebylo
nutno užívat posyp, byly silnice relativně čistší, takže po hrubém odstranění nečistot bylo zahájeno
technickými službami (TS) jejich strojní zametání podle obdobného časového harmonogramu jako
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loni. TS vyhrabaly též parkové plochy. I v průběhu roku probíhá čištění a kropení ulic podle
harmonogramu, tráva na veřejných prostranstvích je řádně posekána.
Technické služby jsou pro svou práci vybaveny počítačem PC XT převedeným z MÚ.
TS objednaly u Pražských komunikací dvě velkoobjemové popelnice, do nichž jsou odkládány
svezené odpadky z košů po obci. Poplatek za ně je hrazen z fondu životního prostředí.
TS svážejí z obce automobilové vraky a odevzdávají je Sběrným surovinám.
Rada MZ činí vedoucího TS p. Šiku zodpovědným za nedodržování termínů, kvalitu a úplnost
splnění (nátěry laviček, vývěsních tabulí a umístění dopravních značek). Na nedostatky bude brán
zřetel při jeho mzdovém hodnocení.
MÚ zakoupil pro TS sekačku na krajnice a kropící vůz, včetně sypače k zimnímu posypu inertním
materiálem.
Byly provedeny úpravy cest a zeleně na hřbitovech, osázení keři a květinami na novém sídlišti,
Horymírově nám. a vedle OÚNZ. Na pokyn MÚ upravily TS hrob prvního čestného občana
Radotína, pana řídícího učitele Václava Schmida, zemřel 1911, který působil v radotínské škole 25
let. Koncem roku 1877 počal pan řídící Schmid psát první „paměti školy“, v kterých mají své místo
i „dějiny obce“.
Na novém sídlišti na tržišti bylo uvedeno do provozu veřejné WC.
Podle pokynů komise veřejného pořádku bylo TS provedeno kompletní přeznačkování Radotína.
Opravena je lávka přes Berounku.
Podle vyhlášky NVP ze dne 13.6.1989 nelze v Radotíně pálit z ekologických důvodů rostlinný
odpad. Zbývá ho tedy buď zakompostovat nebo zakopat, což je pro zahradní využití to nejlepší,
neboť co na zahradě vyrostlo, má se do ní vrátit.
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¾ Inženýrské sítě:
Výstavbou nového sídliště došlo k zastínění televizního signálu pro část Radotína v blízkosti
sídliště. MÚ zde nechal vybudovat kabelový rozvod, který prováděla firma MESETA. Při té
příležitosti přidala k signálu možnost sledování satelitních programů. V současné době má satelitní
příjem ještě staré sídliště.
Konečně je dokončena kabelizace mezi ulicemi Loučanská a Ke Zděři. Zmizely vnější el. rozvody a
v chodnících je uložen jak el. rozvod 1 kV, tak i veřejné osvětlení, veřejný rozhlas, kabelová
televize a telefon.
Celá akce propojení starého a nového sídliště teplovodem byla dokončena. Uhelná kotelna na
starém sídlišti v této topné sezóně již nebude zdrojem prachu, ani exhalací. Současně již v této
sezóně jsou namontovány měřiče tepla na vstupech do jednotlivých objektů starého sídliště.
Skončila projektová příprava na kanalizaci a plynofikaci v oblasti Na Benátkách. Práce budou
zahájeny počátkem příštího roku.
V souladu s harmonogramem probíhá realizace stavby splaškového kanalizačního sběrače v ulici
K cementárně.

¾ Správní věci:
Na MÚ bylo namontováno zabezpečovací zařízení.
V autobazaru bylo zakoupeno starší vozidlo Škoda 120 pro potřeby starosty.
Místní veřejný rozhlas bude napříště vysílat pravidelně denně ve 14.30 hod. a v pondělí a ve středu
navíc v 17.30 hod., aby si občané zvykli na pravidelné vysílání.
V ulici Na Betonce bylo vyznačeno 20 trvalých stání pro vozidla, jejichž majitelé si stání zaplatí.
Na žádost z loňského roku bylo teprve 23. dubna 1992 vydáno radou zastupitelstva hl.m. Prahy pod
č. 315 oficiální povolení ke změně názvů ulic:
-

Rudých letnic

-

K cementárně

-

Klimešova

-

Macháčkova

-

Václava Balého -

část Horymírovo náměstí (s domy č.p. 72, 77 a 90, ostatní zůstává
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Dne 17. února 1992 došlo k podepsání partnerské smlouvy s německým městem Burglengenfeld.
Podepsali ji starostové obou měst v Burglengenfeldu. Při tomto slavnostním aktu vystoupily
s úspěchem žákyně naší hudební školy. Partnerská smlouva předpokládá prohlubovat styky
sportovní, kulturní, turistické a hospodářské. Další společné jednání zástupců obou partnerských
měst se uskutečnilo 19. září 1992 v Radotíně. Přispělo k vzájemnému poznání a navazování
osobních kontaktů. Za německou stranu bylo přítomno sedm členů, za radotínskou deset.
Česká policie dostala výpověď od majitelky domu „U Pajmů“, kde dosud sídlí, bude se stěhovat na
Zbraslav. Místní zastupitelstvo se snaží zajistit v Radotíně pro policii alespoň služebnu.
Radní MZ požadují zvýšený dohled policie v nočních hodinách, zvláště ve dnech pořádání diskoték,
kdy vandalové rozbíjejí čekárny MHD, telefonní budky a světla v podchodech. Zástupce místní
policie mjr. Bogdanov konstatuje, že situace v okrajových čtvrtích Prahy se zhoršila v souvislosti se
zahájením akcí proti výtržníkům na Václavském náměstí. Žádá, aby zastupitelstvo apelovalo na
všímavost občanů, aby upozorňovali na neznámé povaleče.
Radní MZ konstatují špatnou spolupráci ze strany policie s MÚ. Řešením by mohlo být ustavení
městské policie, pro kterou je již od loňského roku připravena služebna na starém sídlišti. Zájemců
o tuto službu je poskrovnu a navíc, většina z přihlášených neprošla sítem zkoušek. Platební
podmínky se zlepšily, měsíční plat se pohybuje kolem 6.000 Kčs měsíčně. Starosta vyzývá mladé,
zdravé a čestné radotínské občany, aby zvážili možnost práce u městské policie. Psovodi jsou
vítání.
Rozhodnutím č.p. 11844/91 z 20.1.1992 zrušilo ministerstvo kultury ČR prohlášení Památníku
Rudých Letnic za kulturní památku a zaslalo o tom písemné vyrozumění MÚ Radotín. K řízení o
zrušení si vyžádalo stanoviska všech orgánů státní památkové péče. V prohlášení o zrušení
ministerstvo kultury uvádí, že pomník připomíná demonstraci komunistické mládeže 20. dubna
1930 a byl zapsán do seznamu kulturních památek výlučně z politických důvodů pod restř. č. 1
1900.
Pomník stál v Radotíně od roku 1950 v dnešní ulici K cementárně, dříve Rudých Letnic, s nápisem,
který zkresloval skutečnost, a po léta sloužil komunistické propagandě. Z popudu min. kultury ČR a
po prostudování spisu krajského soudu trestního v Praze č. TK X 3271/30 z 21.5.1930, z kterého
zkreslení skutečnosti jasně vyplývá (ve fotokopii je uložen na MÚ), bylo na únorovém plenárním
zasedání MZ poslanci odsouhlaseno odstranění pomníku. Provedeno bylo 24. října 1992 poté, co
Akademie výtvarných umění v Praze odmítla po provedené prohlídce použít materiál pro svoje
účely, neboť kámen byl vrstevnatý a nekvalitní. Doporučila proto jeho sešrotování.
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Rozhořčený článek o odstranění pomníku vyšel v komunistickém plátku Haló noviny. Poté na MÚ
došlo několik anonymních dopisů slibujících pomstu některým poslancům, jejich rodinám i dětem.
Celostátní výsledky voleb jsou popsány v kapitole „Politické klima doby“.
V Radotíně k přípravě voleb 5. a 6. června rozhodla rada MZ zřídit osm okrskových komisí ve
složení sedm členů a dva náhradníci. Z řad zaměstnanců MÚ byli jmenováni zapisovatelé.
Plakátovací plochy byly přiděleny stranám podle vylosování.
A koho volili občané Radotína?
Velice slušná část voličů (87,8%) a značná důvěra v Klausovu ODS – tak by se dala stručně
charakterizovat situace v Radotíně při volbách do zákonodárných sborů. Radotín tedy „míří
doprava“. To je patrné nejen z vysoké podpory ODS – KDS, ale i ODA, která značně převyšuje
republikový průměr. Naopak méně procent dostali v Radotíně komunisté (Levý blok). Na rozdíl od
celkových výsledků by u nás neuspěl Dr. Sládek a jeho republikáni, naopak by se do parlamentu
bezpečně dostala nejen ODA, ale i OH, s výjimkou sněmovny národů.
Výsledky stran a koalic, které byly v Radotíně nejúspěšnější v %:

Rad.
ČR

ODS
KDS
41,3
29,7

ODA
10,4
5,9

Rad.
ČR

ODS
KDS
43,7
33,9

Levý
blok
10,8
14,3

Rad.
ČR

ODS
KDS
46,6
33,4

Levý
blok
10,7
14,5

Levý
blok
10,2
14,1

ODA
8,7
4,98

ODA
8,3
4,1

OH
6,7
4,6

ČNR
SPR
ČSSD
RSČ
6,7
4,1
6,5
6,0

LSU
3,7
6,5

KAN
3,5
2,7

S.čs.
PŽR
3,3
3,2

Hn.
důch.
3,3
3,8

OH
8,4
4,4

FS - SL
SPR
ČSSD
RSČ
6,8
3,9
7,7
6,5

LSU
3,5
5,8

Hn.
důch.
3,0
3,3

KDUČSL
2,8
6,0

KAN
2,2
2,0

OH
4,6
4,7

FS - SN
SPR
ČSSD
RSČ
7,1
4,0
6,8
6,4

LSU
3,8
6,1

Hn.
důch.
2,9
3,4

KDUČSL
2,8
6,1

S.čs.
PŽR
2,7
2,7

Jiní
6,8

Jiní
6,2

Jiní
6,5

Celkový počet trvale hlášených obyvatel Radotína je: 6.998.

¾ Finance:
Rok 1992 skončil pro místní úřad přebytkem v hospodaření s rozpočtem ve výši 2,437.946,96 Kčs.
Celkové příjmy

45,543.226,95 Kčs

Celkové výdaje

43,105.279,99 Kčs
12

Výsledek hospodaření – přebytek

2,437.946,96 Kčs

Na opravy a údržbu bytového fondu bylo vynaloženo celkem 4 251 tis. Kčs.
Dotace MÚ školní jídelně činí 270 tis. Kčs.
141 sociálně potřebným občanům jsou poskytovány peněžní příplatky.
Rada MZ uvolnila 100 tis. Kčs na nákup léků pro potřebné důchodce v případě, že běžný lék
hrazený pojišťovnou by neměl optimální účinek.
Započaly práce na zmapování obecního pozemku majetku městské části Radotína.
Pracovník finančního odboru provádí kontroly v terénu – zábory veřejného prostranství, kontrola
pořádku i dopravní přestupky. Průběžně jsou kontrolovány i odvody poplatků za prodej alkoholu a
tabákových výrobků.
Ku pomoci finančního odboru pracuje finanční komise se svými pěti členy. Ve spolupráci s revizní
komisí se účastnili kontroly hospodaření Domovní správy, Kulturního střediska, kina a 5. mat.
školky.

¾ Věci stavební:
Byla podepsána smlouva s Ing. Kryštofem na pronájem lázní a přilehlého pozemku za 75 tis. Kčs
ročně, na dobu 25 let. Ing. Kryštof již během roku vybudoval na přilehlém pozemku restauraci a
hřiště, v lázních chatky. Pro příští rok plánuje další investice, mimo jiné zde hodlá zařídit jezdeckou
školu.
Je hotova studie na dostavění proluky vedle hotelového domu.
V současné době probíhají práce na opravě dvou mostků přes Radotínský potok mezi cementárnou
a osadou Cikánka. Z toho důvodu musela být odkloněna i trasa autobusu 256, který jede z Radotína
na Cikánku objížďkou přes Lochkov a Zmrzlík.
Byla dokončena rekonstrukce povrchu vozovky ulice Vrážské od Prefy až k nádraží.
V Prvomájové ulici byla stavebně dokončena sběrna surovin a od června je již v provozu. Vedle
sběru surovin byl zřízen výkup ovoce.
Stavební věci projednává a k rozhodování doporučuje i stavební komise MZ pod vedením Ing.
Sebastianidese, který považuje za podnětné, kdyby některá stavební/investiční témata prošla dříve
komisí než radou tak, aby komise nezaujímala stanovisko k již hotovým usnesením. To by ovšem
předpokládalo dlouhodobý plán témat.
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Pravděpodobně by také bylo třeba zaujmout stanovisko k dlouhodobé neúčasti některých členů
komise (Ing. Štefan, p. Votava).

¾ Školství, kultura:
Aby byla zajištěna celospolečenská vazba na školské úřady (kontrolní a revizní činnost), byla
zřízena zvláštní komise ve složení:
pí. Kolářová

-

učitelka ZŠ

Ing. Binhack

-

poslanec, předseda ŠKK

Ing. Šindelka

-

rodič

prof. Veselá

-

prof. gymnázia

Ing. Polena

-

poslanec, člen ŠKK

pí. Čechová

-

rodič

Starosta zaslal děkovný dopis žákům zvláštní školy, kteří uklidili park na nám. Osvoboditelů.
MÚ vybavil všechny školy zvlhčovači vzduchu.
Po dohodě s Pragocementem převzala obec do provozu málo vytíženou školku na starém sídlišti a
převedla do ní děti z Koruny, takže všechny radotínské školky mají teď vyhovující prostředí
v zeleni. Celý objekt Koruny byl dán k dispozici kultuře, její pravá část hudební škole.
U mateřské školy v Býšovské ulici byla zrušena prádelna a mandlovna. Jedna místnost byla
vybavena jako jídelna pro důchodce a učně, druhá jako učebna angličtiny pro děti z mateřské školy.
Angličtina se vyučuje dvakrát v týdnu. S dětmi se pravidelně cvičí jóga, učitelky absolvovaly
školení a různé kurzy k této tématice. Učitelky pořádají s dětmi výlety a návštěvy divadel.
Ve školce Berounka na novém sídlišti, nám. Osvoboditelů bylo letos otevřeno všech 5 tříd. Zapsáno
bylo 115 dětí. Pracuje zde 10 pedagogických pracovníků a 7 ostatních provozních zaměstnanců.
Celý areál byl vymalován. I v této školce vyjely děti na výlety a do divadel. Za finanční pomoci
MÚ byly uskutečněny dvě školy v přírodě v Rejdicích a v Příchovicích.
V jeslích Berounka je v současné době zapsáno 66 dětí, kapacita jeslí je 70.
Základní škola:
Se i v roce 1992 profiluje hlavně ve sportech a jazycích. Těžistě se však poněkud přesunulo na
povinně volitelné a nepovinné předměty a kroužky.
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Letos už podruhé získala škola putovní pohár za první místo v soutěži o nejlepší základní školu
Prahy 5 ve sportu. Zvítězí-li ještě jednou, do třetice, pohár již u ní zůstane trvale. Kromě soutěžících
má na úspěchu největší podíl pan učitel Hanzlík, který dětem věnoval hodně svého času.
Na výuku anglické konverzace získala ZŠ americkou učitelku, na němčinu kvalifikovanou
„staronovou“ paní učitelku Říhovou. Stav pedagogů byl doplněn na takový počet, aby mohl být
úspěšně zahájen nový školní rok. V učitelském sboru je k dnešku větší počet radotínských občanů,
z toho pět mužů.
Bývalý ředitel pan Pouček ze školy odešel.
Ředitel školy pan Jaroslav Bek oceňuje výbornou spolupráci se zřizovatelem školy tj. MÚ a MZ.
Chválu zaslouží i nová školnice a topič-údržbář, manželé Marie a Josef Voříškovi. Těžko si lze
představit vhodnější lidi na tato místa.
Lze konstatovat, že odejitím ředitele Poučka a nástupem ředitele Beka se zklidnily vztahy mezi
rodiči a školou a že žáci mají pro volný čas zajištěnu zajímavou a prospěšnou zájmovou činnost.
Ani v tomto roce se nenašli rodiče, kteří by byli ochotni založit partnerskou organizaci na místo
bývalého Svazu rodičů a přátel školy (SRPŠ). Vedení školy by ustavení této organizace uvítalo,
v tomto případě však záleží na samotných rodičích.
Ani v příštím roce škola nevstoupí do tzv. právní subjektivity.
Na každoročně pořádané školy v přírodě přispívá MÚ. Rozpočet na školu v přírodě činí na 13 dnů
1430 Kčs, z čeho MÚ hradí na jedno dítě částku 780 Kčs, rodiče 650 Kčs.
MÚ přispívá též na plavecký výcvik žáků 75% nákladů.
Česká státní pojišťovna poskytla dotaci na úpravu dětského hřiště, zaplatila 20 dětských kol a 10
koloběžek.
Starosta upozornil ředitele základní školy p. Jaroslava Beka, že učebnice vlastivědy pro III. ročník
je koncipována ve starém duchu a doporučil, aby nebyla rozdána.
Rada MZ doporučila školské a kulturní komisi, aby pozvala k jednání učitelku základní školy Dr.
Černohorskou a vytkla jí nevhodné zadávání úkolů dětem z I. tříd (konkrétně význam 17. listopadu
jako „Den studenstva“ a zjevné ignorování sametové revoluce v roce 1989.
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Objevily se zprávy o tom, že žáci ZŠ kradou v radotínských obchodech. Kradlo se všechno možné,
počínaje sáčky s vitacitem přes coca-coly a čokolády až po walkmany za 1300 Kčs. Případy
přerostly běžný rámec, proto se do vyšetřování vložila radotínská policie. Výsledky byly v mnoha
případech překvapivé. Byly odhaleny i organizované krádeže. Jedna parta byla přistižena při
vybírání mincí z telefonního automatu. Výsledek byl patrný na pololetních vysvědčeních na
známkách z chování. Svou negativní roku tu sehrává i nevšímavost a lhostejnost veřejnosti.
Zvláštní škola v Radotíně:
Ke konci školního roku bylo ve škole vzděláváno 65 žáků v sedmi třídách. Ve škole pracovalo 8
speciálních pedagogů a 2 vychovatelky školní družiny. Chod školy zabezpečovali 3 provozní
zaměstnanci. Vycházejících žáků bylo 10, dva z nich nebyli umístěni z důvodu nezájmu o
vyučování, jedna žákyně ze zdravotních příčin. Ostatních 7 žáků si dále zvyšuje svoji kvalifikaci na
odborných učilištích pro příslušný typ školy. Stravování žáků je po celý rok zajišťováno ve školní
jídelně základní školy.
Gymnázium Radotín:
Má celkem 9 tříd. V 1. ročníku je jedna třída humanitní, jedna přírodovědná. V humanitní třídě
bude posílen český jazyk, dějepis, cizí jazyky, estetická výchova na úkor přírodovědných, od 2.
ročníku se bude vyučovat latina, v přírodovědné třídě naopak bude věnováno více hodin předmětům
přírodovědného charakteru a technickým, tj. fyzika, matematika, chemie, biologie, výpočetní
technika. V obou větvích si žáci budou volit ve 3. ročníku jeden a ve čtvrtém dva další předměty.
Z cizích jazyků bude každý žák studovat dva (A, F, N, R).
Žáků je celkem 320, učitelů 27, ředitelka M. Pacourková.
K nejradostnějším událostem patřil již druhý výměnný zájezd studentů do Francie. Úspěšně
pokračuje družba s Lyceem J. Renoira v Angers, takže opět 40 studentů mohlo navštívit nejen toto
krásné město v kraji zámku na Loiře, ale i další místa, z nichž nejhezčí byl výlet na Mont Saint
Michel. Francouzští studenti u nás byli nadšeni ze zasněžené Šumavy.
V roce 1992 maturovalo 69 studentů, 3 neuspěli. Celková úroveň byla velice dobrá, což potvrdili
shodně oba předsedové maturitních komisí.
Základní umělecká škola:
Zrození školy se váže k datu 1. září 1955. Od samého začátku se škola potýkala s nedostatkem
učeben i učitelských míst. Ve škole se vystřídala řada učitelů, vyměnily se generace. Většina učitelů
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byla a je pedagogickými osobnostmi. Vysoká úroveň jejich práce se předává jako štafeta až do
současnosti. Škola vychovala nejen nadšené amatéry, ale připravila i mnoho talentovaných žáků
k profesionálnímu studiu. K této vysoké úrovni ještě napomáhal styk s významnými pedagogy a
umělci. Jsou mezi nimi taková jména jako B. Bělčík, Fr. Bohuš, A. Grünfeldová, Ilja Hurník, Marek
Kopelent, E. Leichner, Anna Máchová, Klement Slavický, I. Štraus a mnoho dalších.
Mnoho let byla škola jediným kulturním centrem v obci. Od vzniku Kulturního střediska obě
organizace úspěšně spolupracují.
A tak trvale platí myšlenka klasika: „Kdo chce vystoupit na vrchol důstojnosti, musí stoupat po
příčkách umění, které je podmanitelem myslí, překonavatelem zlých úmyslů, povzbuzením srdce a
vznešeným rozptýlením“.
Základní umělecká škola uspořádala během roku celkem čtrnáct koncertů, z toho třináct koncertů
žáků ZUŠ, jeden koncert učitelů (26.5.) v Koruně.
Čtyři žáci a tři učitelé ZUŠ se zúčastnili spolu s delegací MÚ návštěvy partnerského města
Burglengenfeld v SRN, aby svým vystoupením přispěli k oslavě podepsání partnerské smlouvy.
O prázdninách se zúčastnily pí. uč. Šimáčková a její žákyně H. Slavíková klavírních kurzů
v Bechyni.
V prosinci dostala ZUŠ k dispozici část prostor po bývalé mateřské školce u Koruny.
ZUŠ získala aponzora – firmu Nolina – Ing. Tomáš a Iveta Šobrovi, květinářství.
V červnu se 36 žáků ZUŠ zúčastnilo výletu do Vídně s návratem druhý den. Nocleh měli zajištěn
v Jindřichově Hradci, kde navštívili slavnostní koncert komorní hudby, který byl též vysílán
rozhlasem. Výlet za vedení býv. Ředitelky pí. Edity Trösterové se vydařil.
Místní knihovna Radotín:
Stěhování knihovny bylo již pojednáno ve stati Správa věcí veřejných. V nových členitých
prostorách využily knihovnice každého koutečku a vytvořily dospělým čtenářům i dětem přehledné
půjčovny s volným výběrem knih a ještě s tříděním dle oborů. Knihovnicím se podařilo po
překonání všech úskalí vytvořit prostředí důstojné pro knihovnu i čtenáře, kterým se v knihovně
líbí. Dokazují to i výsledky. V roce 1992 bylo zapsáno 991 čtenářů, z toho je 402 dětí. Tito čtenáři
si vypůjčili 31 579 knih, z toho dospělí 15 882 svazků beletrie, 4 015 svazků naučné literatury, děti
8 427 svazků beletrie a 3 255 naučných knih. Výpůjčky periodik se zvýšily na 8 313 kusů.
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V tomto roce bylo nakoupeno 1 428 knih v celkové hodnotě 89 122,50 Kčs. Je zde vidět vysoký
cenový nárůst, průměr na jednu knihu je skoro 63 Kčs.
Fond byl obohacen o velice hodnotné knihy, jako např. Guinnessova encyklopedie a Kronika
lidstva. Na těchto přírůstcích mají kromě MÚ zásluhy i sponzoři, kupř. Sběrné suroviny
s příspěvkem 10 tis. Kčs, soukromý podnikatel pan Hanuš s příspěvkem 1 tis. Kčs a čtenářka, která
si nepřeje být jmenována, též s příspěvkem 1 tis. Kčs. Místní úřad poskytl Radotínské knihovně nad
rámec běžné dotace finanční příspěvek ve výši 10 tis. Kčs na nákup knih.
Kulturní středisko Radotín:
Zaměstnává tři pracovnice a osm lektorů, zajišťuje výuku pohybovou, jazykovou, kurz šití. Pro
pořádání kulturních akcí bude ponechán prostor po zrušené školce u Koruny.
Kurz šití byl zahájen v únoru, každé úterý u Koruny, je plánováno celkem 10 lekcí po třech
hodinách. Pohybová výuka je bohatá, zahrnuje jógu, kalanetiku, aerobik, taneční pro dospělé a malé
taneční pro děti.
Byly pořádány zábavné pořady pro radotínskou veřejnost za účasti známých osobností: moderátorů
Přemka Podlahy, Marty Skarlandtové, Mileny Vostřákové, zpěváka Jiřího Helekala, sportovního
komentátora Jaroslava Suchánka, herců Jany Hlaváčové, Jiřího Sováka, Josefa Beka, Josefa
Dvořáka, zpěvaček Zorky Kohoutové, Ljuby Hermanové, sportovního komentátora Jiřího Vopršala,
spisovatele Radka Johna, herce Jaroslava Satoranského, kytaristů Štěpána Raka a Pepy Nose.
Mezi úspěšné programy podzimní sezóny je nutno zařadit setkání s čestnou občankou Radotína paní
Jarmilou Novotnou (bývalou světoznámou operní pěvkyní žijící léta v Americe), kterému je
věnován článek na další stránce.
Pro radotínské důchodce zorganizovalo Kulturní středisko společně s Místním úřadem pět
jednodenních zájezdů, které jsou velmi oblíbené a které MÚ dotuje více než 50%.
Časopis Šemík:
Letos přestupný rok.
Jenom jedenkrát za čtyři roky má Svátek Horymír. Jméno známé z Jiráskových Starých pověstí
českých je nerozlučně spjato s věrným Šemíkem, který skokem z Vyšehradské skály zachránil
svého pána před popravou. A protože po překonání Vltavy uháněl k rodným Neumětelům zrovna
přes Radotín, máme dnes v naší obci nejen hospodu, ale i časopis „Šemík“.

18

Rada MZ rozhodla přispět v letošním roce na „Šemíka“ částkou 15 000,- Kčs (10 000,- Kčs na
zlepšení tisku + 5 000,- Kčs stejný příspěvek jako v roce 1991).
Loutkářský odbor:
Vedený pod býv. ZV Janka se ruší. Zařízení a soubor loutek je za úplatu 5.300,- Kčs převeden do
majetku obce do doby, než Kulturní středisko Radotín nebo Sokol vybuduje skupinu, která by
divadlo provozovalo.
Jarmila Novotná:
V dubnu byla k poctě vzácného životního jubilea (85 let) slavné pěvkyně, paní Jarmily Novotné,
žijící v Americe, ustavena v Praze Společnost Jarmily Novotné. Pěvkyně má vřelý vztah
k Radotínu, kde její rodiče zakoupili v roce 1939 vilu, v které žila až do své smrti (1991) její sestra
paní Pavla Kittlerová. Pokud to situace dovolovala, jezdila pí. Jarmila Novotná vždy v letním
období do vlasti ke své starší sestře.
Zde ve staré vlasti oslavila i své 85. narozeniny. Pobývala zde po celou dobu prázdnin. Počátkem
prázdnin byla pozvána k léčebnému a rekreačnímu pobytu do lázní Toušeň, kde byl na její počest
uspořádán slavnostní večer.

Po návratu z lázní byl pod patronací Lyry Pragensis pro ni uspořádán slavnostní večer v sále Č.
akademie věd a další 31.8. v Rytířském sále Valdštejnského paláce v Praze uspořádala Společnost
Jarmily Novotné za účasti českého ministra kultury Jindřicha Kabáta a primátora hl.m. Prahy
Milana Kondra, který předal umělkyni jmenování čestnou občankou města Prahy. Oslavy se konaly
i v Litni, kde Jarmila Novotná po svém sňatku prožila šťastné roky před druhou světovou válkou.
Na závěr celé této řady akcí přispěl 2. září i Radotín besedou s umělkyní a následným promítnutím
jejího filmu „Poznamenaní“ v místním kině. Paní Novotná poskytla nadšenému publiku řadu
autgramů. Starosta přednesl uvítací projev a předal hostu bohatou kytici. Paní Novotná si
zavzpomínala na svůj bohatý život, vyzdvihla i některé úsměvné momenty a tak i těm, kteří její
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knihu „Byla jsem šťastná“ nečetli, připravila příjemnou hodinku. Několikrát dokonce zanotovala
úryvky z árií, kterými před půl stoletím okouzlovala diváky v Národním divadle v Praze, v italské
Veroně nebo Metropolitní opeře v Novém Yorku. Sál radotínského kina byl zcela naplněn.
Jan Ámos Komenský a turné Štěpána Raka, radotínského občana:
Oslavy 400. výročí narození velkého myslitele, filozofa a pedagoga probíhají na celém světě. Může
nás těšit, že k propagaci Komenského myšlenek u nás i za hranicemi naší vlasti velkou přispívá náš
radotínský spoluobčan, skladatel a kytarista Štěpán Rak. Životní projekt Štěpána Raka a herce
Alfréda Strejčka Vivat Comenius jsme měli možnost shlédnout v prosinci loňského roku u Koruny.
V době od 4. ledna do 16. března podnikl Štěpán Rak úspěšné turné po Austrálii, Novém Zélandu a
Singapuru s koncerty, nahrávkami pro rozhlas a především s „Komenským“. Nahrávku Rakova
koncertu věnovaného Komenskému vysílal 28. března australský rozhlas.
Po návratu se Štěpán Rak podílel spolu s Alfrédem Strejčkem na zdárném průběhu oslav
Komenského výročí u nás a byli odměněni řádem a medailí J.A.Komenského, kterých bylo do té
doby uděleno v celém světě jen dvanáct. Rakův nabitý program pokračuje dalším koncertním
zájezdem do Tunisu, SRN a jako vyvrcholení bude následovat koncert v místě posledního
Komenského odpočinku v holandském Nardenu před zraky samotné holandské královny.
Nejde „jenom“ o Štěpána Raka a propagaci Jana Ámose Komenského, jde také o vynikající
reprezentaci naší republiky, která to moc potřebuje.
Pro Radotín Štěpán Rak složil a zároveň nazpíval novou znělku pro místní rozhlas, která hlášení
místního rozhlasu uvádí.
Jaký tisk
nejvíce přitahuje čtenáře v Radotíně?
Podle průzkumu v prodejnách, kde se prodává denní tisk, tj. ve čtyřech trafikách a jedné
samoobsluze, vyšlo pořadí deníků takto:
1. Blesk

490 ks

2. Expres

310

3. Mladá fronta Dnes

285

4. Špígl

173

5. Svobodné Slovo

165

6. Rudé právo

143

7. a 8. Český deník
Práce

110

9. Čs. sport

95

10. Lidové noviny

85
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Časopisy (týdeníky):
1. Čs. televize

275

2. Vlasta

265

3. Květy

211

4. Nezávislá erotická iniciativa report
5. Parabola

205
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¾ Letopisci:
V březnu 92 se komise se všemi archiváliemi přestěhovala do místnosti na Starém stadiónu.
Místnosti jsou vyhovující.
V dubnu se uskutečnilo další setkání s radotínskou veřejností v sále U Koruny. Náplní setkání byla
úspěšná přednáška Ing. Rysa na téma „Co asi nevíte o minulosti Radotína“.
Ve dnech 19. – 21.6. instalovala U Koruny výstavu amatérských fotografií na téma „Radotín včera
a dnes“. Diváci si mohli prohlédnout zajímavé fotografie celkem 14 soutěžících.
Člen LK Ing. Rys zajistil přednášku se sportovní tématikou pro „věrnou gardu“ radotínského
Sokola.
Pro potřeby pražského magistrátu vypracoval předseda Ing. Chaloupka seznam radotínských ulic
s vysvětlením a historií jejich názvů.
Letopisci nadále spolupracovali s vydavatelem radotínského časopisu Šemík. Recipročně jsou
články v Šemíku využívány pro práci kronikáře.
Byla dopsána kronika obce, a to pro léta 89/90 (PhMr. Männchen) a 1991 (pí. Kozáková – současná
kronikářka).
Pro potřeby LK byl zakoupen kazetový reportážní magnetofon.
Dne 29. června uspořádala Letopisecká komise oslavu s pohoštěním 90. narozenin významnému
radotínskému občanovi P. Františku Ejemovi. Ve slavnostních proslovech byla vzpomenuta jeho
bohatá kulturní činnost v divadelním sdružení Čechie, v pěveckém sboru Dalibor i jeho bohaté
působení v Sokole.
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¾ Sociální věci:
Letos zahájila v Radotíně svou činnost NADĚJE, dobrovolné, charitativní, ekumenické a misijní
hnutí. V jeho čele stojí manželé Hradečtí, kteří je v roce 1990 založili. Ředitelství má v Praze 2,
Rumunská 25, kde jsou též ubytovny pro bezdomovce. Mezi „Nadějí“ a MÚ byla podepsána
smlouva o poskytování ošetřovatelských a pečovatelských služeb a zprovoznění stacionáře pro
krátkodobé pobyty. K tomu účelu byl „Naději“ pronajat dům v Otínské ulici (který je v majetku
obce) na dobu 25 let za symbolický pronájem 100,- Kčs ročně. Úpravu objektu provádí „Naděje“
svépomocí.
Ošetřovatelské a pečovatelské služby začala „Naděje“ poskytovat již od března, stacionář
s ošetřovatelskou službou byl za účasti oficiálních osobností slavnostně otevřen v prosinci
Rada MZ rozhodla věnovat „Naději“ z ekologického fondu 40 000,- Kčs jako příspěvek na instalaci
elektrického vytápění domu v Otínské ul. č.p. 43 a na další potřeby organizace 10 000,- Kčs
z rozpočtu MÚ.
O peněžních příplatcích sociálně slabým občanům a o uvolnění 100 tis. korun na nákup léků pro
potřebné staré občany je již zmínka v kapitole „Finance“. Invalidním občanům hradí MÚ polovinu
vstupného do místního kina. Dvacet chlapců z gymnázia složilo bezplatně uhlí potřebným starým
občanům.
Na všech akcích se aktivně podílí sociální komise za předsednictví poslankyně Dr. Květy
Horákové. Komise zajišťuje písemná blahopřání k životním jubileím 70 a 75 let a osobní návštěvy
s dárkovými balíčky, kyticí a blahopřáním k 80, 85, 90 letům a potom každý rok výše. Dvě členky
komise rozvezly autem MÚ vánoční balíčky čtyřiceti osamělým občanům.

¾ Životní prostředí:
Komise ŽP v počtu šesti členů (z nichž jeden – Nesvačil – nepracoval) průběžně kontrolovala
výskyt černých skládek a sledovala jejich likvidaci Technickými službami. Zajistila průběžné
měření koncentrace oxidu siřičitého a oxidu dusíku v centru Radotína. Členové prováděli místní
šetření pro povolení kácet stromy mimo les. Byly kontrolovány opravny motorových vozidel a
majitelé upozorněni na zjištěné závady. Komise zorganizovala umístění detektorů radonu do
vytypovaných cca 60 obytných domů v severní části Radotína.
Předseda komise doc. Dr. František Vláčil oponoval dvě ze tří objednaných studií o ŽP v Radotíně
(ovzduší a těžké kovy v půdě). Veřejnost byla seznámena s těmito výsledky na výstavce posterů
spojených s besedou o nich. Na základě výsledků rozboru půdy byl vyměněn písek na všech
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dětských hřištích za písek nekontaminovaný rtutí. Bylo dosaženo plné likvidace skládky
akumulátorky v Černé rokli (národní přírodní památka).
Na MÚ byl zřízen ekologický fond určený jednak pro zlepšení ŽP v Radotíně, jeho kontrolu i
kompenzaci škodlivého vlivu ŽP na zdraví obyvatel (hlavně dětí).
Přírodovědecky cenná lokalita Zděř je ohrožena, protože do jezírka vtéká kanalizace z okolních
domů. Hledá se řešení, např. biologický rybníček, kam by byla kanalizace svedena.
Z ekologických důvodů se ruší uhelné sklady. Společnost Teplo bude rozvářet uhlí z vagónů. Bude
mít jen minimální mezisklad.
V rámci studie zdravotního stavu bylo provedeno srovnání výskytu akutního onemocnění dýchacích
cest u dětí v Radotíně, ve zbývajícím obvodu Prahy 5 a v hl.městě Praze. Výsledky nebyly pro
Radotín vůbec radostné: zatímco v obvodu P-5 byla v posledních čtyřech letech nemocnost mírně
nižší než na území hl.m. Prahy, nemocnost v Radotíně překročila celopražský průměr. Původní
předpoklad, že životní prostředí v Radotíně je zatíženo škodlivinami se ukázal s největší
pravděpodobností správný.
Chráněná území v Radotíně:
Radotínské údolí:
Státní přírodní rezervace se rozkládá na svazích Radotínského a Mlýnského (Kopaninského)
potoka, rozloha 103,27 ha, přírodní a lesní ekosystém, geologický výchoz. Je součástí CHKO
Český kras. Nejcennější část tvoří skalní step s řadou vzácných chráněných a ohrožených druhů.
Hnízdí zde i výr velký.
Radotínské skály:
Chráněný přírodní výtvor, rozloha 28,30 ha, geologicky výchoz, přírodní ekosystém. V jižní části
Radotínského údolí, naproti cementárně, nalezneme jeden z nejvýznamnějších profilů – prvohorní
usazeniny v Evropě.
Slavičí údolí:
Chráněný přírodní výtvor, rozloha 38,30 ha, přírodní a lesní ekosystém, geologický výchoz. Mělce
zaříznuté údolí s občasným tokem a prameništěm na rozhraní Radotína a Lochkova. Nejcennější je
habrová doubrava s vyvinutým bylinným patrem.
Ortocerový lůmek:
Paleontologické naleziště, rozloha 0,50 ha, od cementárny směrem na Lochkov. Je zajímavý
hojným výskytem zkamenělin.
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Staňkovka:
Chráněný přírodní výtvor, rozloha 38,30 ha, lesní ekosystém. Leží ve svahu nad železniční tratí
mezi Radotínem a Černošicemi.
Cikánka I.:
Chráněný přírodní výtvor, rozloha 4,55 ha, přírodní ekosystém, vápencový hřbet nad lomem
Cikánka s traví stepí s dominantními kavyly a kostřavami.
Cikánka II.:
Chráněný přírodní výtvor, rozloha 0,1 ha, geologický výchoz u lomové cesty k lomu Cikánka. Je
významným paleontologickým nalezištěm.
Klapice:
Chráněný přírodní výtvor, rozloha 16,77 ha, lesní ekosystém na svazích hluboce zaříznutého údolí
Kosořského potoka. Jedinečný ekosystém teplomilné šípákové doubravy s rozsáhlým porostem
dubu pýřitého.
Lochkovský profil:
Chráněný přírodní výtvor, rozloha 39,13 ha, geologický výchoz, přírodní ekosystém, v území mezi
Radotínem

a

Lochkovem,

soubor

mezinárodně

významných

geologických

profilů

a

paleontologických nalezišť.
Dr. Dagmar Novotná prozkoumává ve svém článku v časopise Šemík „Biolog v Radotínském
údolí“ akátový háj v „Akátí“. Vysvětluje, proč se zde rostlinné druhy vyskytují velmi zřídka. Není
to důsledek blízkosti cementárny, může za to „móda“. I naši předkové se na přelomu století
z neznalosti dopouštěli přestupků proti přírodní rovnováze. Takovým přestupkem bylo i vysazování
akátových hájů. Trnovník akát je rostlina v našem prostředí cizí, pochází ze severní Ameriky. Vždy
však je součástí smíšeného lesa. Kolem roku 1900 se akát stal velmi módním stromem pro svůj
neobvyklý zjev a pro záplavu bílých silně vonících květů. Tehdy ještě nebylo známo, že akát
obsahuje ve svých listech i kořenech určité chemické látky, které jsou pro většinu našich rostlin
jedovaté. Tam, kde akátové háje vznikly (mimo jiné i u nás v Radotíně), vymizela větší část
původních druhů a došlo tak k ochuzení krajiny – navíc užitek z křehkého dřeva je velmi sporný.
Poučení zní: pečlivě zkoumej každý nepůvodní druh, který hodláš vysázet. Dopustíš se méně chyb a
naučíš se znát to, čemu biologové říkají „ekosystém“.
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4.

CÍRKVE:

¾ Církev římsko – katolická – páter pan Evžen Hlaváček:
Život ve farnosti se postupně oživuje i následkem předchozích akcí pořádaných v duchovní obnově.
Založená farní charita pro oblast Třebotov – Radotín – Černošice – Všenory – Dobřichovice svoji
činnost rozšiřuje. S působností výše uvedených obcí se v tomto roce počal vydávat farní časopis.
Vychází jedenkrát měsíčně v rozsahu 180 výtisků pod názvem AVE.
Jako ministranti pravidelně docházejí:
Jan, František a Jiří Košťálovi, Antonín Kříž, Jakub Malášek, Jan a Martin Schwarzovi, Martin
Linek, Michal Pivovarníček, bratří Bačenkové, Radek a Ondřej Šafáříkovi, Jiří Lochman.
Někteří věřící se zúčastnili obnovené pouti v kostelíku sv. Magdalény na Skalce (býv.
Františkánskýá hospic). Poutě strany lidové se konaly na obořiště, sv. Horu, do Kutné hory a do
Nepomuku.
Náboženství se v Radotíně vyučuje v různých třídách základní školy třikrát týdně, na gymnáziu
jedenkrát týdně.
Do dvou českých vesnic v Rumunsku (Sv. Helena a Eibental) se opět jako v dřívějších letech posílá
deset výtisků katolického týdeníku.
Svátost křtu dospělých a sv. biřmování udílel v létě biskup Radkovský. Přijalo ji čtrnáct věřících.
Z gotických vyřezávaných lavic, které byly přivezeny z kostela sv. Josefa, byl zhotoven nový oltář,
lavice pro ministranty, sedes pro kněze a svícen na paškál. (Ještě byl z těchto lavic pořízen oltář pro
kostel v Třebotově a sedes pro Slivenec a Třebotov.)

¾ Českobratrská církev evangelická – farář Miroslav Heryán:
Život sboru ČCE probíhal pravidelně, bohoslužby se konaly za zvýšené účasti věřících. Vedle toho
se v týdnu scházejí skupiny na několika místech v rodinách. Děti se vyučují základům víry a zpěvu
v pátek odpoledne a v neděli dopoledne. K biblickému studiu jsou zaměřeny biblické hodiny.
Ekumenické styky:
Do roku 1992 vstupovaly všechny církve společně modlitebním týdnem. Místní ekumenická
spolupráce byla obohacena i návštěvami z ciziny.
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Práci evangelického sboru vede staršovstvo s farářem. Nárok na tyto dobrovolné pracovníky vzrůstá
nejen s novými možnostmi práce, které se dnes otvírají, ale i vzhledem k tomu, že p. farář Miroslav
Heryán byl vedením církve pověřen organizací Biblické a misijní školy v Hradci Králové, a to vedle
běžné práce ve sboru. Do listopadu 1992 mu vypomáhal p. vikář K. Dřízal, který pak přešel na
samostatnou práci do Velimi.
Rodinné neděle, zpravidla první neděle v měsíci jsou zaměřeny na všechny generace. Při nich je
téma bohoslužeb připraveno a provedeno týmem mladších spolupracovníků, obohaceno zpěvem,
recitací, výtvarným doprovodem, výstupem dětí apod. Podobně byla zaměřena i vánoční slavnost,
jejíž program byl částečně reprizován v Domově důchodců v Černošicích.
Četné přednášky poskytuje blízkost Prahy. Věřící se zúčastnili i takových akcí, jako byl Pochod pro
Ježíše 23.5. nebo setkání s Václavem Havlem v kostele u Salvatora 17.12.
Farář Heryán je tři dny v týdnu vázán výukou v Hradci Králové. Kromě toho se účastnil konference
ERC ve Francii a dvou konferencí v Berlíně.
ČCE klade zvýšený důraz na odpovědnost za svět, v němž žijeme. To se projevuje účastí jejích
členů na veřejném životě, ale i sbírkami na charitativní účely. Svůj dluh cítí zejména ve svém
příspěvku k duchovnímu a mravnímu obnovení života.

¾ Církev československá husitská:
Náboženská obec je nadále administrovaná ThMgr. Jiřím Kalenským. Zůstává nejmenší
náboženskou obcí ve Velké Praze. Jejich asi 300 členů je usídleno v Radotíně, Lochkově, Slivenci a
Novém Barrandově, v mimopražských obcích pak v Kosoři, Třebotově a Vonoklasích.
V roce 1992 prožila významnější shromáždění v neděli 12. ledna (1. neděle po Zjevení) při
společenských bohoslužbách s Českobratrskou církví evangelickou, při nichž duchovní obou církví
vysluhovali společně svátost Večeře Páně. Tyto bohoslužby se konaly v evangelickém chrámu.
V neděli 16. února navštívil náboženskou obec patriarcha církve ThMgr. Vratislav Štěpánek. Při
bohoslužbách

v modlitebně

Karla

Farského

(Prvomájová

909/7),

které

sloužil

spolu

s administrátorem obce ThMgr. Kalenským a laickým kazatelem Milanem Vaněrkou z Prahy –
Horních Počernic odevzdal náboženské obci reliéf akad. Sochaře Jana Kotyzy „Utišení bouře“, jímž
byla dokončena výzdoba modlitebny Karla Farského.
Tradičně proběhly oslavy velikonoc, svatodušních svátků a vánoc.
V závěru roku zahájilo svoji činnost pobočné středisko Diakonie a misie CČSH v Radotíně. I když
dosud nemá v církevním domě v Radotíně vlastní prostory, shromažďuje dary občanů Radotína
(oděvy, prádlo, obuv, zdravotní potřeby, trvanlivé potraviny, hračky), jimiž prostřednictvím
ústředního střediska Diakonie a misie CČSH v Úpici a nadace Maria Star přímo pomáhá potřebným
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občanům nejpostiženější části Jugoslávie, uprchlíkům žijícím dočasně v České republice i našim
sociálně potřebným občanům. Významnou podporou tomuto sociálnímu dílu prokázali i křesťané
jiného vyznání i světské organizace.
Bohoslužby se konají pravidelně každou neděli a ve svátky v modlitebně v Prvomájové ulici vždy
od 9 hodin. Biblické hodiny se konají od září do června v modlitebně nebo v pracovně faráře od 17
hodin.
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5.

ZDRAVOTNICTVÍ:

Na polikliniku v Radotíně byly v prosinci vypracovány dva privatizační projekty – základní (převod
do majetku obce) a konkurenční (přímý prodej akciové společnosti Medokar).
Rada MZ jednoznačně rozhodla podporovat základní privatizační projekt polikliniky Radotín, a to
převodem do majetku obce. Pověřuje starostu, aby toto stanovisko hájil v privatizační komisi.
Současně Rada MZ rozhodla podpořit projekt privatizace lékárny přímým prodejem PhMr.
Schwarzové.
O privatizačních projektech bude rozhodnuto v lednu 1993.
Ke dni 1.1.1992 zanikl OÚNZ Praha – západ a vzniklo Zdravotnické zařízení Radotín jako právní
subjekt. Poskytuje dosavadní zdravotnické služby v nezměněném rozsahu. Nadále jsou zachovány
tři obvodní ordinace, chirurgie, interna, oční, gynekologie, dětské, neurologie, ORL a rehabilitace.
Rovněž jsou zachovány komplementy – RTG, odd. klinické biochemie a hematologie, stomatologie
se svou zubní laboratoří. Od 1, září 1992 je v důsledku ekonomické prodělečnosti ukončena činnost
oddělení ORL (ušní, nosní, krční), lékař odchází do centra prahy a nadále poskytuje odborné služby
pro naše pacienty.
Od 1.1.1992 došlo ke změně financování zdravotnictví.
Nedokonalá propracovanost metodiky Všeobecné zdravotní pojišťovny a tápání ministerstva
zdravotnictví vedly zpočátku roku k organizačním potížím, které se během roku srovnávaly, ale
jejich důsledkem je postupný nárůst insolventnosti. V polovině roku byl vypsán konkurz na funkci
ředitele a na základě jeho výsledku je od 1. srpna 1992 ředitelem Zdravotnického zařízení Radotín
jmenován MUDr. Ladislav Smetana.
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6.

P R I V A T I Z A C E,

OB C H O D Y :

Počátkem roku se v registračních místech kupónové privatizace tvořily až tříhodinové fronty.
Občané se na základě reklamy různých investičních podnikatelských fondů začali překotně
registrovat, když od října do konce roku 1991 registrační místa zela prázdnotou. Celostátně se
zaregistrovalo téměř sedm miliónů občanů. Rovněž v Radotíně začalo v lednu „kupónové šílenství“.
Počet zaregistrovaných dosáhl 11.816, zatímco počet obyvatel Radotína je podle sčítání lidu z roku
1991 – 6.784. Nejmladší zaregistrovaný občan se narodil koncem října 1973, takže kupónovou
privatizaci stihl o několik dní, nejstarší paní je narozena v roce 1897.
Od 17.12. probíhá předkolo, v němž zaregistrovaní DIKové (držitelé investičních kupónů) mohou
svěřovat své investiční body investičním privatizačním fondům.
Do první vlny kupónové privatizace byla zařazena akciová společnost JANKA. Rozbor hospodaření
za rok 1991 ukazuje na dobré ekonomické výsledky.
Městská část Radotín dostala od akciové společnosti Pragocement 19.000 akcií, které převzal do
svých rukou starosta.
Celý objekt bývalé Prefy dostane na základě privatizačního projektu pravděpodobně Smíchovský
pivovar.
Bilance malé privatizace je taková, že za provozní jednotky vydražené v aukcích v době od
26.1.1991 do 11.1.1992 bylo v Radotíně vyplaceno bezmála 74 miliónů korun.
Mnozí podnikatelé si uvědomují, že dobré jméno firmy nedělá jenom nabídka kvalitních služeb, ale
i vkusné a příjemné prostředí provozovny a upravené okolí. Příkladem může posloužit firma
Prolinex.
Na stránkách časopisu Šemík probíhá kontraverze mezi Šemíkem a firmou MATEVA (sídliště
Berounka), kterou Šemík právem kritizoval v tom smyslu, že potraviny zde jsou v místě nejdražší:
cukr kostky - 25,50, cukr moučka – 22,-, rýže I. loup. – 23,20, čaj – 20,30,
pro srovnání ceny v samoobsluze staré sídliště (Rulf), které jsou průměrné:
cukr kostky – 19,40, cukr moučka – 17,40, rýže I. loup – 18,-, čaj – 12,50.
V uplynulém měsíci pocítili radotínští občané i stinné stránky tvrdé tržní ekonomiky – byla zrušena
čistírna oděvů a kadeřnictví firmy A & A, umístěné v objektu firmy MATEVA na novém sídlišti.
Výše nájemného požadovaná MATEVOU se ukázala pro obě provozovny neúnosná. Na to se asi
mělo pamatovat už v době, kdy se kadeřnictví dávalo do dražby (na dvouletý nájem). Obě
provozovny teď budou místním občanům citelně chybět. Najde se náhrada?
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Chcete se zdravě stravovat?
Máte příležitost – zajděte do RACIE!
Prodejna RACIA je zaměřena na zdravou racionální výživu. Od 5. září sídlí v Karlické ulici a je
připravena nabídnout zajímavé potraviny pro makrobiotiky, vegetariány i pro ty, kteří se zajímají o
zdravou výživu.
V některých obchodech se konečně objevily pohlednice Radotína. Na fotografii se představuje
místní úřad, obchodní centrum Berounka, gymnázium a kostel sv. Petra a Pavla. Autorkou
pohlednic je radotínská fotografka Irena Helmová.
Radotínský informační zpravodaj Šemík vydal jako zvláštní číslo katalog firem a podnikatelů 1992
v Radotíně, Černošicích, Kosoři, Třebotově, Slivenci, Hlubočepích, Barrandově, Lahovicích,
Zbraslavi, Lipencích a Smíchově. V katalogu zvedeného regionu se občané dozví, kde sehnat
instalatéra, zámečníka, kominíka nebo právníka, kde dostat luxusní a kde naopak partiové zboží,
kam si mají dát opravit auto, televizi nebo jen podrazit boty, aniž by museli cestovat na druhý konec
Prahy. Na 21 stránkách je uvedeno 93 firem.
Slovo „sponzor“ se stalo v poslední době velmi módním a frekventovaným slovem. Není divu.
Nejrůznější organizace – dobročinné, kulturní, sportovní oddíly, ale i školy potřebují více peněz,
než jim může poskytnout vyprahlá státní pokladna. I některé radotínské firmy se staly sponzory,
např. firma Remont – elektro podporuje fotbal, obchodní firma Cerenko hokej v Černošicích a
placení autobusu školkám v přírodě, prodejna G & D financuje hračky pro děti, firma Nolina
finančně pomáhá základní umělecké škole.
V roce 1992 souhlasilo MZ s umístěním celkem 213 organizací.
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7.

PRŮMYSL:

¾ A.s. JANKA Radotín:
Byla zařazena do první vlny kupónové privatizace. Rozbor hospodaření za rok 1991 ukazuje na
celkem dobré ekonomické výsledky. Přes složitou situaci v našem hospodářství bylo docíleno
vysoké tempo růstu výroby, výkonu i odbytu při dodržení snížených nákladů, dosažení
předpokládaného zisku a dalších rozhodujících ekonomických ukazatelů, Jediným nepříznivým
ukazatelem je platební neschopnost, která je způsobena především neplněním finančních povinností
některých odběratelů. Podnik patří mezi organizace, které byly částečně oddluženy.

¾ A.s. PRAGOCEMENT Radotín:
Po roční přípravě podepsali dne 6.12.1991 zástupci Fondu národního majetku, a.s. Pragocement a fa
Heidelberger Zement A.G. smlouvu o podniku se zahraniční účastí. Zároveň s tím začala příprava
a.s. Pragocement pro první privatizační vlnu v ČSFR. Akcie společnosti byly rozděleny podle
schváleného privatizačního projektu následovně:
3% ponechány na restituce, 9% místní úřady (Radotín 5%, Lochkov 2%, Kosoř 2%), 1,5%
zaměstnanecké akcie, 3% na zemědělskou půdu, 69,27% před navršením nových akcií na
kupónovou metodu.
V současnosti má Pragocement záměr použít co největší částku ze zisku na investice a zlepšení
životního prostředí v okolí závodu. Z tohoto důvodu nepředpokládá výplatu dividend po dobu cca
2-3 let.
Pragocement je podnikem s platební schopností a perspektivními výhledy. Hodnota majetku
určeného pro kupónovou privatizaci představuje cca 392 miliónů korun.

¾ S.p. PREFA Radotín:
Činnost provozu se i v roce 1992 zaměřila pouze na pronájem nebytových prostor (výroba nebyla
obnovena) a na údržbu areálu. Pro zabezpečení těchto činností měl závod jedenáct pracovníků.
V závěru roku 1992 byl schválen privatizační projekt IKOS Praha na privatizaci formou veřejné
soutěže. Do konce roku však privatizace neproběhla.
Hospodaření závodu skončilo ztrátou sedm miliónů korun. Tato ztráta byla pokryta zisky ostatních
závodů s.p. Prefa Praha.
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8.

SPORT:

¾ Olympiáda v Barceloně:
Nevidomá Pavla Valníčková z Prahy a Pavel Hurdálek z Radotína míří do olympijské Barcelony.
Po celý rok se na své zářijové vystoupení usilovně připravují. Přestože při závodech i v trénincích
spolu tvoří nerozlučnou dvojici, v oficiálních výsledcích bude nakonec figurovat jen Pavla. Pavlova
role je však nezastupitelná. Je totiž Pavlin trasér, neboli vodič, který ji bude doprovázet
v olympijských běžeckých soutěžích na 800, 1500 a 3000 m nevidomých.
A jak to dopadlo? Pavla dvakrát zlatá!
Sen Pavly Valníčkové – slyšet po svém závodě naši hymnu se jí v Barceloně na paraolympiádě
splnil hned dvakrát. V závodech na 1500 a 3000 m nevidomých sportovců nenašla Pavla
přemožitelku a získala dvě zlaté olympijské medaile. První v olympijském a druhou ve světovém
rekordu 3000 m za 11.07 min. Velkou zásluhu na tomto jejím triumfu měl i trasér, radotínský občan
Pavel Hurdálek.
Asi by se nenašel divák, který by neobdivoval obrovskou Pavlinu vůli a odhodlání. Závody jsme
měli možnost sledovat v televizi. Byl to nezapomenutelný zážitek.

¾ RSK:
Druhou významnou událostí v oblasti sportu je v letošním roce bezesporu oslava 70. výročí
založení Radotínského SK (1922). V rámci oslav vydal Radotínský SK brožuru „70 let radotínské
kopané“, v které je popsána celá historie klubu. Brožura je doplněna fotografiemi všech družstev,
které RSK sdružuje. Jsou to: A mužstvo, B mužstvo, dorost, starší žáci, mladší žáci, přípravka.
Brožura je založena i s nově vydaným odznakem v šanonu Kronika II.
V brožuře se dočteme, že se v roce 1988 A mužstvo probojovalo do divize, výkonnost mužstva však
nebyla schopna zajistit účast v divizi déle než tři roky. Příznivci sportu přejí současným hráčům a
funkcionářům, aby se jim v letošním jubilejním roce podařil návrat do vyšší soutěže, jak velí tradice
z let 1956 – 1966/67, kdy černobílé radotínské barvy prožívaly svůj „zlatý věk“ střídavě účastí ve
II. lize a divizi. Avšak bohužel tabulka skýtá neradostný pohled Pražského přeboru v kopané mužů.
Čtrnácté místo s pouhými 9 body je horší umístění, než jaké míval Radotín před pár lety v divizi,
tedy v soutěži o třídu vyšší.
Nicméně program oslav 70 let fotbalu v Radotíně byl bohatý:
Sobota - 27.6. :
9.30 – sál sokolovna – slavnostní valná hromada
14.00 – utkání přípravky
15.00 – utkání starších žáků
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16.00 – utkání dorostových mužstev RSK ca ASV Burglengenfeld SRN
18.00 – setkání bývalých a současných hráčů a funkcionářů se zahraničními a domácími hosty a
širokou sportovní veřejností – restaurace starý stadion
Neděle – 28.6.:
9.00 – utkání mladších žáků
10.00 – utkání B mužstva
14.00 – utkání staré gardy
15.30 – utkání A mužstva

¾ Sokol:
Lví silou, letem sokolím a další sokolské písně zase jednou s elánem zazněly v prostorách
sokolovny. V sobotu 14. listopadu se zde sešla starší sokolská generace od 40 do 100 let, aby
ustavila „Věrnou sokolskou gardu“. Sester a bratří, kterým sokolství zůstalo v mysli i v srdci, bylo
čtyřicet a je pravděpodobné, že se přidají ještě další. Krásně jsme si zavzpomínali, my všichni, co si
bohužel i bohudík pamatujeme ty krásné časy v Sokole. Bohužel proto, že nám už dávno není
dvacet, bohudík proto, že jsme to mohli prožít. Takovou dokonalou souhru současného rozvíjení
těla i ducha nikdo potom už nevymyslel.
Věrná sokolská garda se nadále bude setkávat ve výborovně sokolovny pravidelně každou první
sobotu v měsíci. Přiměřeně těžké ekonomické situaci probíhají v tomto roce opravy sokolovny.
Střechy jsou zaizolovány, opraveny a natřeny, byly udělány některé zednické práce, rezavé a děravé
okapy byly nahrazeny novými z pozinkovaného plechu. Byla vypracována studie pro změnu
vytápění, neboť se výhledově počítá s plynofikací.
Oddíl Lacrosu pokračoval v úpravě letního hřiště, které bude sloužit nejen pro tento sport, ale i pro
ostatní oddíly Sokola. Tento oddíl věnoval výtěžek z odběru krve ve prospěch místního úřadu.
Částka bude využita na fond mládeže a sociální.
Oddíl základní tělovýchovy po celý rok pravidelně cvičil podle rozvrhu. Pro zábavu dětí uspořádal
v únoru Dětský karneval, na ukončení cvičebního roku se konal v červnu orientační závod
s různými hrami a táborákem. Žáci se zúčastnili župního přeboru ve vybíjené, kde se umístili na
prvním místě.
Oddíl badmintonu pravidelně trénoval a zúčastnil se Pražského přeboru ve smíšených družstvech I.
a II. třídy, kde získal 3. místa (A a B).
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Oddíl kulturistiky posiluje podle svého rozvrhu. Zúčastnil se rovněž přeboru Prahy.

¾ Ještě jednou Radotínský sportovní klub:
Kromě kopané, jejíž činnost byla již v jejím jubilejním roce 70. výročí založení vpředu popsána,
sdružuje RSK ještě dalších pět oddílů: lehkou atletiku, volejbal, nohejbal, kuželky a softbal. Celkem
má 426 členů.
Původní název – Radotínský sportovní klub – znovu klub převzal v březnu letošního roku, do té
doby provozoval činnost pod hlavičkou Tělovýchovná jednota.
Největší oddíl – kopaná – natáhl na novém stadiónu nové potrubí k zavlažování a vyčistil ochozy na
starém hřišti.
Druhým největším oddílem je softbal, kde první mužstvo v letošním roce vybojovalo postup do
nejvyšší republikové soutěže. Oddíl se pak v letní soutěži tradičně zúčastnil zájezdu do Holandska,
a to muži i ženy. Je sponzorován Pragocementem, Jankou, Komerční bankou a Landis a Gyr.
Výstroj pro tento sport je velmi drahá.
Oddíl atletiky si velmi dobře vede v Pražské soutěži, kde jednotlivci jsou na čelných místech ve
svých věkových kategoriích. Je sponzorován Pragocementem a firmou SASCO.
Oddíl kuželek má tři družstva dospělých a jedno družstvo mládeže. O kuželnu pečuje svépomocí
členů.
Oddíl volejbalu si vede poměrně dobře na dvorcích, kde svépomocí provedl povrch antuky. Je
sponzorován firmou Trans Matey.
Oddíl nohejbalu se střídá na dvorcích s volejbalem. Uspořádal letní turnaj za účasti osmi družstev
z Prahy o Pohár firmy Remont, která oddíl sponzoruje.

¾ Junácké středisko 5. květen:
Bylo mezi prvními, kteří se přihlásili k junácké myšlence již v prosinci 1989. Vzniklo díky podpoře
hasičského sboru, který umožnil dětem schůzky ve své společenské místnosti. Již během roku 1990
pracovalo pět oddílů: vlčata, skauti, světlušky, skautky a oldskauti.
Letos již potřetí byl uskutečněn letní tábor v Čimelicích za vydatné pomoci Turistického oddílu
mládeže (TOMu). Tohoto třítýdenního tábora se zúčastnilo 60 dětí. Tyto tábory byly uskutečněny
s laskavým svolením knížete Schwarzenberga na jeho restituovaných pozemcích patřících k Orlíku.
Sdružení přátel Junáka má 54 členů.
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Děti se zúčastňují Svojsíkova závodu, výletů, procházejí tvrdým výcvikem na táborech a jsou
schopni pomoci tonoucím. Výchova je zaměřována na ekologické problémy, oživení vztahu
k přírodě a k člověku.

¾ Základní škola Radotín:
Obhájila pohár obvodního domu dětí a mládeže Prahy 5 – ODDM i v jeho 7. ročníku, který loni v 6.
ročníku získala. Jedná se o sportovní zápolení v průběhu celého školního roku v rozličných
sportovních odvětvích nejprve na obvodní úrovni a pro nejlepší z obvodů pak v celopražském
finále. Družstvo ZŠ Radotín bylo jednoznačným a suverénním vítězem, nekonalo se tedy obdobné
drama jako loňského roku, kdy radotínská škola zvítězila o jediný bod. Na tomto úspěchu má velký
podíl i nové vedení školy v čele s ředitelem Jaroslavem Bekem, které projevilo velké pochopení pro
pohybovou aktivitu žáků a výborný tělocvikář Karel Hanzlík.

¾ Košíková LTC Radotín:
Kromě mužů, od kterých se po loňském výborném výsledku rozhodně očekávalo lepší umístění než
na 4. místě II. třídy, objevilo se počátkem dubna pod koši několik žen rodicího se družstva. Ženy se
navracejí k tomuto sportu po dvacetileté odmlce. Patří za to díl A. Kindlové, která současně od října
loňského roku vede i družstvo žaček, které díky její iniciativě mají v současné době nejpočetnější
členskou základnu.
Žáci byli po loňském úspěšném vystoupení v I. třídě zařazeni do nejvyšší pražské soutěže –
Pražského přeboru, kde se umístili na 8. místě z deseti družstev.

¾ Tenis:
Stabilně na dobré úrovni je radotínský tenis, který má svoji vlastní výborně vedenou kroniku
Milošem Táborským.
Rada MZ souhlasí se zřízením dalšího tenisového kurtu, jehož stavbu bude finančně hradit
sportovní fitcentrum NTM.

¾ Turistický oddíl:
Rada MZ přidělila turistickému oddílu mládeže (TOM) 6.000,- Kčs jako podporu pro jejich činnost.

¾ Jóga:
„Pokud patříte k lidem, kteří chtějí aktivně zlepšovat svou duševní a fyzickou kondici, přijďte si
zacvičit hathajógu“. Toto hlásá letáček Kulturního střediska, který zve na v pořadí již pátý kurz od
října 92 do ledna 93 do Koruny.
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9.

POLITICKÉ

STRANY:

¾ Politické spektrum v okolí Radotína:
Z průzkumu politického spektra v oblasti, v níž žijeme, je jasně patrná podpora pravicově
zaměřených stran, která v celé oblasti převyšuje průměr v České republice. Nejvýrazněji
v Černošicích, kde je současně nejnižší podpora komunistů a Sládkovým republikánů.
Druhým extrémem je „rudá Kosoř“ s více než 25% podporou levicového bloku, která v tomto
směru hravě strčí do kapsy komunistické okresy kladno, Tachov nebo Karvinou. Není tajemstvím,
že v této obci s živoucím odkazem Rudých Letnic patřily předvolební mítinky levého bloku
k svátečním událostem, zatímco na poloprázdných akcích ostatních kandidujících stran byli jejich
účastníci „zapisováni do notýsků“.

¾ Občanská demokratická strana (ODS):
Je v Radotíně vedoucí politickou silou. V červnových volbách získala daleko nejvíce hlasů (41,3%
do ČNR), což je v souladu se složením místního zastupitelstva, které má z 25 členů 16 členů ODS.
Za předsednictví pí. Hany Žižkové (tajemnice MÚ) se členové schází každých 14 dní, vždy
v pondělí.
Místní sdružení ODS Radotín uspořádalo v tomto roce tři úspěšné velmi dobře navštívené mítinky.
Na prvním, 16. dubna, za účasti poslance, pozdějšího ministra zdravotnictví MUDr. Petra Loma a
dalších pěti hostů, byly hlavním tématem velké strukturální přeměny, které zdravotnictví v současné
době prodělává. Množství dotazů svědčilo o zájmu občanů.
Druhý mítink byl předvolební, konaný 18. května za přítomnosti poslance, pozdějšího ministra
Igora Němce a dalších osmi význačných hostů z ODS.
Třetího mítinku se jako host účastnil ministr vnitra ČR Jan Ruml a další čtyři hosté. Na programu
byl zánik federace, dělení majetku, romská otázka, potrestání politických zločinů v době totality,
problémy s policií, otázka trestu smrti, který byl zrušen a mnoho dalších dotazů.
ODS byla spolu s MÚ hlavním organizátorem červnových voleb do parlamentů, které proběhly
bezchybně.

¾ Koaliční vládní strana KDU - ČSL (Křesťansko – demokratická unie, Čs. strana
lidová):
Získala ve volbách v Radotíně 2,8% hlasů do ČNR.
Na výroční členské schůzi byl předsedou zvolen br. Adolf Pflugpeil, místopředsedou br. Cyril
Havlík.
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Předvolební schůze se 27.5. zúčastnil poslanec, pozdější ministr kultury br. PhDr. Jindřich Kabát a
další dva významní hosté. Osm členů pracovalo ve volebních komisích.
Členové se zúčastnili tématických zájezdů do středních a jižních Čech pořádaných obv. výborem
Prahy 5.

¾ Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM):
Koalice Levý blok, kde je KSČM nejvíce zastoupena, získala v červnových volbách v Radotíně
10,2%. Tím se zařadila co do počtu hlasů na druhé místo.
Za předsednictví Josefa Bartoše byly pravidelně konány členské schůze, i stranický výbor se
pravidelně scházel.
Místní organizace se aktivně zapojila do přípravy parlamentních voleb v obci, ve volbách pak měla
své členy ve všech okrskových volebních komisích.
Na předvolebních schůzích KSČM vystoupila řada hostů, poslanců Federálního shromáždění a
České národní rady.
Základní organizace KSČM Radotín vznesla protest proti odstranění pomníku Rudých Letnic.
Navrhovala, aby na místě nějaký památník zůstal, aby připomínal zásah četnictva proti bezbranným
za doby hospodářské krize třicátých let. Nabídla se k převzetí péče nad tímto místem. Rozhodnutí
místního zastupitelstva se jí však nepodařilo zvrátit.

¾ Čs. sociální demokracie (ČSSD):
Dostala v Radotíně 6,7%, do ČNR 6,6%, takže je zastoupena v ČNR i v parlamentě, neboť hranice
byla stanovena na 5%.
V místním zastupitelstvu je zastoupena poslancem Jiřím Hurdálkem.
Členskou základnu má však malou, schází se nepravidelně.

¾ Národně sociální strana (NSS):
Vznikla odštěpením od Čs. strany socialistické (ČSS), když ČSS se sdružila se stranou zemědělskou
a stranou zelených v Liberálně sociální unii (LSU). V Radotíně se ustavila pouze Národně sociální
strana, která dostala ve volbách v Radotíně 3,7% hlasů. NSS má v místním zastupitelstvu svého
poslance Ing. Marcela Tomáška.
Členská základna je nízká, schází se společně s Prahou 5 jedenkrát za šest neděl.
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10.

SPOLKY,

S D R U Ž E N Í,

SPOLEČNOST:

¾ Hasičský sbor Radotín:
Se zabýval, jako každý rok, jak preventivní, tak i represivní činností. Preventivní činnost se týkala
požárních kontrol obytných budov, a to hlavně půdních prostor, či malých provozoven. Represivní
činnost byla výpomoc Hasičskému sboru hl.m. Prahy ve dvou případech: 28.7. při požáru lesa Na
Klapici s vozidlem GAS 25 a 29.12. při požáru stavebních buněk na staveništi nové pošty
v Radotíně s technikou GAS 32.
Jinak se členové sboru zúčastnili jako profesionálové 23 zásahů v Radotíně, což je proti
přecházejícím létům 100% nárůst. Bohužel stávající zastaralá legislativa brání zkvalitnění
preventivní činnosti v obci.
Jinak v rámci výcviku se sbor zúčastňuje řady soutěží v požárním sportu, a to jak družstvo mužů,
tak družstvo žen, které jako každoročně bojuje na špici sborů v rámci Prahy. Starosta sboru Ing. Jiří
Sladký obdržel v letošním roce nejvyšší hasičské vyznamenání za obětavou činnost v rámci celého
hasičského sdružení Čech, Moravy a Slezska.
Prvořadý úkol sboru je obnovení činnosti s mládeží.
Velitel sboru František Drož je členem MZ jako nezávislý.

¾ Československý červený kříž (ČSČK):
Členská základna stárne a v tomto roce se nepodařilo získat žádné mladší členky. Přesto členky
ČSČK opět zajišťovaly zdravotnické služby na sportovních akcích a na sportovních dnech žáků ZŠ.
Členky vybíraly příspěvky a prodávaly losy a část těchto peněz odeslaly na vesničku SOS.
Zasloužilým členkám ČK ke kulatým výročím zasílaly gratulace.
ČK byla přidělena místním úřadem nová místnost v budově MÚ na starém hřišti. Členky sem
přestěhovaly ze starého skladu u Polaneckých zdravotnický materiál.
V prosinci uspořádal ČSČK výroční členskou schůzi se zajímavou přednáškou MUDr. Loušové.
ČK bude spolupracovat s organizací Naděje vyhledáváním občanů, kteří její pomoc potřebují.

¾ Sdružení zdravotně postižených:
Sdružuje cca 140 členů v Radotíně, Velké Chuchli, Třebotově a Slivenci. Výbor má deset členů,
kteří se scházejí jednou měsíčně a řeší roznášení časopisů, vybírání příspěvků, přípravu členských
schůzí dvakrát ročně s kulturním programem a občerstvením.

¾ Vozíčkáři:
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Liga za práva vozíčkářů, organizace s celostátní působností, má sídlo v Radotíně. Jejím cílem je
všemožně pomáhat tělesně postiženým občanům. Duší Ligy je Radotíňák, Ing. Oldřich Pechar, ul.
K Cementárně 2146, který je i šéfredaktorem časopisu Vozíčkář.
Liga sehnala pro vozíčkáře Investiční privatizační fond, který umožnil invalidním občanům účast na
kupónové privatizaci za pro ně optimálních podmínek. Málokdo si dokáže představit práci, kterou
musela parta nadšenců při tom vynaložit. Pro dokreslení: dne 17.1. došlo 23 kg dopisů (3/4
poštovního pytle). Podařilo se zaregistrovat 922 kupónových knížek (to je sloupec o výšce 1,9
metrů). Přímé náklady redakce jsou 20 tisíc korun.
Liga za práva vozíčkářů hledá sponzory, kteří by alespoň částečně pomohli hradit náklady na její
činnost. Oplátkou nabízí reklamu ve svém časopise.

¾ Český zahrádkářský svaz:
Vzhledem k pokročilému věku většiny členů omezil ČZS svoji činnost na individuální poradenskou
službu podle vyžádání.
Počátkem roku se konala výroční schůze, v které se členové seznámili s činností místní odbočky i
ústředí a byl jim promítnut cestopisný film přítele Ing. Vejnara.
Z důvodu restituce pozemku v Šárově Kole dostala zahrádkářská kolonie ČZS své původní majitele.
Předsedou nadále zůstává Ing. Vladislav Šimáček.

¾ Baráčníci:
Tento rok byl pro obec Baráčníků slavnostní, neboť oslavili 70 let trvání v Radotíně. K tomuto
výročí se konalo 14. dubna slavnostní zasedání v sokolovně za účasti starosty Ing. Holuba.
Sousedé a tetičky se scházejí dvakrát do měsíce v počtu asi 15 členů v radotínské sokolovně.
Soused rychtář rychtářským právem zahajuje toto sezení. Po zprávě tetičky vzdělavatelky podávají
zprávu syndyk, berní, pantatínek, panímaminka, šafářka, kontribuční, slídilové účtu a gratulantka,
která přednese, kdo se v tento měsíc narodil. Tomu pak společně zazpívají svoji píseň.
Obec Baráčníků má celkem 31 členů, kteří se v hojném počtu zúčastňovali zájezdů, které pro
důchodce pořádalo Kulturní středisko v Radotíně.
Dne 8. prosince uspořádali oblíbenou Mikulášskou nadílku. Skříňka umístěná na plotě
elektrárenského svazu je zrcadlem činnosti obce Baráčníků. Baráčníci se zúčastňují slavností a
průvodu při různých výročích Veleobce, a to s praporem a v krojích.

¾ Zlaté svatby:
Dne 21.2.1992 uplynulo 50 let od doby, kdy uzavřeli manželství:
-

Anežka a Josef Tesařovi, Loučanská 347/10
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Dne 3.4.1992 se dočkali 50letého výročí své svatby:
-

Vlasta a Václav Špačkovi, Felberova 267/6

Dne 1.8.1992 uplynulo 50 let od sňatku manželů:
-

Josefa a Anny Boleslavských, Zderazská 1021
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11.

RŮZNÉ:

¾ Česká spořitelna – radotínská pobočka:
Objem služeb se v poslední době rozrostl. Přibylo velké množství běžných účtů, především
soukromých podnikatelů, zvýšil se počet zájemců o výměnu našich peněz za západní měnu
(zejména marky), zvýšil se i počet klientů. Rovněž se rozšířily vkladové služby o výherní vkladní
listy a spořitelní vkladové certifikáty.
V Radotíně se staví nová budova pro poštovní úřad. V této budově se počítá s otevřením další
spořitelní pobočky.
Úroky se připisují po celý rok a stejně tak je celý rok možné vybrat si bez sankčních poplatků úroky
z vkladů, které mají výpověď.

¾ Komerční banka – radotínská pobočka:
Má zatím sídlo na Smíchově, Radlická 3. Do Radotína se hodlá přemístit do vily proti nádraží
v areálu a.s. Janka, a to po vyřešení majetkoprávních vztahů s původním majitelem.

¾ 130 let železnice v Radotíně:
Druhá zprovozněná trať společnosti Česká západní dráha byla železnice Praha – Smíchov – Plzeň.
Stalo se tak 15.7.1862, kdy první pravidelný parní vlak dorazil i do Radotína.
Plných 110 let vládla parní lokomotiva této trati a všichni starší radotínští občané si pamatují na
parní obry v čelech osobních vlaků, rychlíků i expresů. Vidět v čele západního expresu bleděmodrý
„Albatros“, jak se žene stokilometrovou rychlostí Radotínem patřilo ještě před dvaceti lety
k zážitkům.

¾ Mění se Radotín v divoký Západ?:
Nejrůznější fámy začaly kolovat o radotínském autoservisu. Došlo zde k nevybíravému vyřizování
účtů mezi majiteli Jaroslavem Švábem (20%) a německým partnerem Peterem Bocklamem (80%)
za asistence policie. Došlo k několika výstražným výstřelům a k poranění jednoho člena ochranky.
Celá věc se vyřizuje soudně.
Firma se nyní jmenuje Partner servis. Novým společníkem pana Švába je pan Schück s 50% účastí.

¾ Největší sbírku hlavolamů:
V celé naší republice má podle Kochánkovy „Knihy čs. rekordů“ radotínský občan pan Stanislav
Tvrdík, manžel majitelky dvou trafik v Radotíně a prodavač v jedné z nich, na nádraží. Odborníci
tvrdí, že jeho sbírka je největší a nejuznávanější v celé střední a východní Evropě.
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Toto je obraz Městské části Praha – Radotín ve třetím roce po „Sametové revoluci“ v roce 1992.
Za poskytnuté informace všem příslušným činitelům děkuji.

Irena Kozáková
kronikářka
Radotín 1. května 1993
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