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Pokračování z titulní strany
Pithivier, ležícím čtyřicet kilometrů 
severovýchodně od Orleansu. Ve stejný 
den jako s Radotínem uzavřel Burglen-
genfeld partnerskou smlouvu též se 
saským Johanngeorgenstadtem (dříve 
NDR). Podle Pithivier je v Burglengen-
feldu pojmenován most přes řeku Naab 
a jedno z náměstí se jmenuje Radotín-
ské. Tím se do povědomí obyvatel měs-
ta dostávají jména partnerských měst.
  Smlouva zavazuje partnery k pěstová-
ní intenzivních styků v oboru školství, 
kultury, sportu, turistiky a k posilování 
mezinárodního přátelství. Jejím cílem 
je přispět i k vzájemnému poznávání 
způsobů života, kultury, přírody i his-
torických památek obou sousedních 
národů. Naplňování obsahu partnerské 
smlouvy má jako hlavní cíl své činnosti 
Spolek pro podporu partnerství měst 
Burglengenfeld a Radotín, který je 
jedním ze 120 registrovaných spolků a 
občanských sdružení více jak jedenác-
titisícového bavorského městečka. Toto 
číslo ilustruje bohatost spolkového 

a společenského života ve městě, který 
nebyl umrtven ani dvanáctiletým obdo-
bím nacistické totality.
  Od r. 1992 pořádají každoročně čle-
nové Spolku i jejich hosté zájezdy do 
Radotína. Na území České republiky 
navštívili většinu hradů a zámků ve 
středních Čechách a pamětihodnosti 
Prahy i jiných historických měst. Velmi 
často je cílem zájezdu návštěva opery 
a baletu v pražské Státní opeře nebo 
v Národním divadle. Při každé návště-
vě věnovali členové Spolku peněžitý 
dar na sociální účely městské části. 
Nezapomněli ani na fi nanční pomoc po 
povodni v r. 2002.
  Vzájemnou návštěvou se potěšili 
i zaměstnanci obou radnic. Vyměnili 
si praktické poznatky ze své činnosti 
a porovnali strukturu státní správy i sa-
mosprávy v obou zemích. Představitelé 
Radotína jsou rovněž pravidelně zváni 
a účastní se slavnostních aktů v Bur-
glengenfeldu.
  Nejbohatší styky má městská část 
s Burglengenfeldem na poli kulturním 
a školském. Každoročně se na jaře koná 
koncert radotínské Základní umělecké 
školy Klementa Slavického (ZUŠ) v sá-

le tamní historické radnice. Na těchto 
koncertech se postupně představily 

všechny obory ZUŠ (hudební, taneční, 
výtvarný i dramatický – v němčině). 

Výkony žáků školy i jejich vzorné cho-
vání vždy sklízely obdiv návštěvníků 
koncertů i příznivé referáty v místním 
i regionálním tisku. Náš systém základ-
ního uměleckého školství vedl před-
stavitele Burglengenfeldu k založení 
městské hudební školy v r. 2002.
  Pro navázání osobních kontaktů mezi 
občany obou měst od počátku styků vy-
víjeli větší aktivitu hlavně němečtí part-
neři. Projevilo se to i tím, že žáci ZUŠ 
i většina učitelů bývali při zájezdech do 
Burglengenfeldu ubytováni v rodinách 
zmíněného Spolku. V letošním roce 
se má konat poprvé společný koncert 
obou hudebních škol v radotínském 
Kulturním středisku, a to v sobotu 
3. dubna. Poprvé tedy budeme moci 
oplatit vzornou a obětavou pohostin-
nost našim přátelům z tohoto bavor-
ského města. Doufáme, že i  veřejnost 
využije této příležitosti, aby poznala 
hosty z partnerského města, nebo do-
konce navázali osobní kontakt s nimi. 
Též proto, že Burglengenfeld i jeho 
malebné okolí stojí za poznání.
    
    

Zastavme se a pohleďme. Nyní, 
v době, kdy se příroda teprve 
probouzí ze zimního spánku 
a k výhledu nám nebrání listí 
stromů. Pohled od budovy ZŠ 
směrem k Strážovské ulici. 
Letecký záběr jenom dokres-
luje měnící se tvář Radotína.


