Radešín
O Radešínu není mnoho známo. Nejstarším známým majitelem obce byl podle listiny
z roku 1318 Macek z Radošína. Dalšími majiteli byli Konšelé z Radošína, uvádění do roku
1410. V 16. stol. patřil Radešín k Teplici. Později se vystřídalo několik dědiců, až byl statek
roku 1718 zabaven Elsnicům za účast v české rebelii, přičemž jej zakoupili páni Kinští.
V letech 1734 – 1848 patřila obec k panství Zlonickému. Po třicetileté válce a po nákaze
(zřejmě cholery) byl Radešín zcela vylidněn. Majitelem sem byli dosazeni němečtí obyvatelé
z jiné části jeho panství.

Počty obyvatel a domů (čerpáno se SOA Lovosice)
rok
1850
1890
1910
1930

obyvatelé
459
561
668
632

češi
--------668
628

němci
------------------3

domy
------102
116
130

Obec Radešín byla ze všech tří obcí nejbohatší na různé spolky:
-

Čtenářská beseda
Sbor dobrovolných hasičů
Radoš
Raiffeisenka
Dělnická tělovýchovná jednota Vlast
Tělovýchovná jednota Sokol

1893
1896
1896
1899
28. 5. 1920
13. 6. 1920

V roce 1911 byla v Radešíně postavena budova školy. Po kolaudaci, která proběhla
dne 27. 10. 1911, byla budova dne 26. 12. 1911 vysvěcena charvateckým farářem Matějem
Duškem. Vyučování začalo dne 1. 11. 1911. Zpočátku bylo ve škole 122 žáků. Činnost školy
byla z důvodu malého počtu žáků ukončena v roce 1965.
O vánocích roku 1920 vešla v činnost veřejná obecní knihovna se 106 svazky. Stav
knihoven v obci v roce 1922 byl následující:
knihovna veřejná obecní
106 svazků
knihovna Čtenářské besedy
290 svazků
knihovna školní žákovská
189 svazků (od r. 1910)
knihovna školní učitelská
60 svazků
knihovna sokolská (odborná)
knihovna hasičského sboru (odborná)
knihovna D.TJ. Vlast (odborná)
V Radešíně se nachází areál
bývalého panského dvora. Na
klenáku vstupní brány je znak rodu
Kinských, kterým po dlouhá léta patřil.
Za jejich držení byl v prvním desetiletí
20. stol. dvůr přestavěn zhruba do
dnešní podoby.
Na okraji návsi je kaplička z r.
1847, v její blízkosti stojí na vysokém
podstavci busta Františka Palackého.
Do kaple byl při jejím zprovoznění
přinesen zvonek ze staré zvoničky, na
němž bylo v latině uvedeno: „Ulil mne
Ant. Schönfeld, pražský zvonař roku
1722“. Zvonek byl však roku 1918 rekvírován a rozlit. V roce 1920 byl za 600,- K zakoupen
zvonek nový. Tento byl však nedávno odcizen.
Druhá kaplička se nachází u křižovatky silnic směřujících do Břízy a do Charvatec.
Pochází z konce 18. století, není v ní žádné vybavení ani zvonek. V roce 2006 prošla tolik
potřebnou rekonstrukcí.
Z dalších staveb v obci stojí za zmínku zachovalá kovárna čp. 1, původní statky čp. 2,
3, 12 a již zmíněná škola čp. 111.

Za obcí, při silnici na Šlapanice, se nachází areál bývalé cihelny čp. 100. Cihelna
v současné době neslouží svému účelu, ale stále ji zdobí z daleka viditelný, vysoký komín.
Obchody
V roce 1820 byl v Radešíně obchod v čp. 55, později byl obchod v domě pana
Mojžíše čp. 47 a v domě pana Suchého čp. 65.
Hostince
Asi nejstarší hostinec byl v čp. 3, jednalo se o zájezdní hostinec. Stejně tak je bývalý
zájezdní hostinec v osadě Radešínek. Další hostince byly v čp. 33 (p. Kotrby), čp. 50 (p.
Tomana), čp. 91 (p. Bradáče).
Podobně jako v Martiněvsi, je i v Radešíně pomník padlých obyvatel v I. světové
válce. Nachází se u křižovatky silnic směřujících na Charvatce a na Břízu (proti výše
popisované kapličce). Na všech stěnách čtyřbokého pomníku jsou vtesána jména zdejších
padlých hrdinů. K odhalení pomníku došlo dne 28. 10. 1920.
V Radešíně jsou dva rybníky zvané Selský a Panský. Selský rybník se rozprostírá na
návsi, kde se svým udržovaným okolím působí velice malebně. Panský rybník je menší a také
mladší. Ještě v roce 1850 o něm v pramenech nenalézáme žádné zmínky.
V obci Radešín žil od útlého věku Jaroslav Mojžíš. Narodil se v Mileticích u Velvar
Františku Mojžíšovi a Antonii roz. Venclové z Radešína. Po studiích odešel na zkušenou „do
světa“, přičemž jej v Paříži zastihla I. světová válka. Vstoupil do cizinecké legie, byl jedním
z prvních v rotě Nazdar. Padl 17. 4. 1917 v bojích u Auberive.
Dne 12. 7. 1931 byla na domě rodičů Jaroslava Mojžíše čp. 47, odhalena pamětní
deska oslavující Mojžíšovu legionářskou minulost. Odhalení pamětní desky bylo spjato
s velkou slávou.

V roce 1794 se v Radešíně narodil Jan Ev. Záveský, pozdější charvatecký kaplan (od
roku 1819).
K Radešínu náleží nedaleká osada Radešínek. Nachází se uprostřed rozlehlých lánů
polí, cca 2 km od Radešína. Čítá pouze několik čísel popisných navazujících na číslování
domů v Radešíně. Základem a centrem osady byl v minulosti, výše uvedený, zájezdní
hostinec. Společně s Radešínem se vyvíjely názvy obou částí: Radešín X Radešínek, Radošín
X Radošínek, Velký Radošín X Malý Radošín – současně i německá verze názvu.

Současnost

V současné době se z výše uvedeného výčtu spolků zachoval pouze Sbor
dobrovolných hasičů. V porovnání se sbory v Martiněvsi a v Charvatcích, jsou jeho členové
nejaktivnější. U rybníka na návsi se každý rok pořádají soutěže v požárním sportu.
Z uvedených knihoven se dochovala pouze knihovna obecní, která sídlí ve stejné
budově jako hasičská zbrojnice.
V obci je obchod s potravinami a hostinec v budově pana Bradáče, kde byl již za první
republiky. Je zde příjemné posezení ať sedíte uvnitř, nebo venku před hostincem. Příjemný
pocit z venkovního posezení umocňuje již zmíněná malebnost radešínské návsi.
V budově bývalé školy je dnes provozována truhlářská dílna, zabývající se renovací
nábytku.
Dopravní obslužnost je zajištěna autobusovou dopravou. I přes to, že obec v průběhu
let zasáhlo mnoho změn, dochované honosné statky dokazují, jakou bohatou vesnicí Radešín
byl.

-

V obecních knihovnách našich obcí je občanům k dispozici veřejný internet
myslivce našich obcí sdružuje spolek Martinské stráně
stejně tak i včelaři mají společný spolek

