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Startuje jarní úklid
(vždy podle klimatických podmínek).

Radotínský úklidový cyklus bude mít 
i letos šest etap, každá z nich bude probíhat 
jeden týden, z něhož se však dopravní ome-
zení (zákaz zastavení v uklízených ulicích) 
bude týkat vždy jen úterka a čtvrtka. O po-
třebě přeparkovat v dané dny vozidla budou 
informovat jak značky rozmístěné týden 
předem, tak i bezprostředně před blokovým 
čištěním rozhlas a lístky vsunuté za stěrače 
automobilů v dotčených lokalitách.

První etapa startuje 13. dubna, posled-
ní končí 22. května (přesný přehled ulic 
s dopravním omezením viz dále nebo na 
www.praha16.eu). Od 25. května bude 
opakováním I. etapy, tedy úklidem oblasti 
Rymáně, již následovat pravidelný cyklický 
úklid. V nastaveném časovém harmonogra-
mu dochází k prohození pořadí jednotlivých 
etap oproti minulým rokům, aby se zamezilo 
kolizi s organizací Memoriálu Aleše Hřebes-
kého naplánovaného na dny 22. až 25. dubna. 
Den s IZS na náměstí Osvoboditelů letos 
proběhne až 3. října, tudíž kvůli němu 
nebude nutné harmonogram dále měnit. 
Úklid v horní části ulice Otínská bude řešen 
fl exibilně podle toho, jak zde postoupí práce 
na výstavbě technické vybavenosti.

V ulicích s dopravním omezením bude 
vždy rezervován pro očistu čas mezi 7.30 
a 14.00 hodin.

Stejně jako v minulých letech i letos 
umožní radotínská radnice občanům 
on-line sledování vozidel zapojených do jar-
ní očisty, novinkou je, že půjde hned o pě-
tici strojů: dvě multikáry, chodníkový stroj 
a dva nové čisticí vozy (Johnson, Kärcher). 
Na adrese http://vozidla.praha16.eu se tak 
letos každý občan může kdykoli celé jaro 
podívat na to, kde se právě provádí strojový 
úklid, a dokonce lze sledovat i to, kde byl 
prováděn v uplynulých hodinách (v mapě je 
zakreslena stopa za všemi vozy).  

Technická správa komunikací hl. m. Prahy 
bude v Radotíně se zákazem parkování 

čistit stejné ulice jako loni (tedy Pod Kla-
picí a Vrážskou), a to 28. dubna mezi 8.00 
a 15.00 hodin. 

Jako zimní úklid byla dosud pojmenová-
na i očista lochovských ulic, kde se zimní 
posyp smetá již od druhé půli února. Sku-
tečný jarní úklid naplánovaný od půli břez-
na by se od ní měl lišit hlavně nepřítomností 
odstavených vozidel ve vybraném úseku. 
Zástupkyně zdejšího starosty Eva Filipová 
již předem prosí všechny zdejší obyvatele, 
aby akci vyšli vstříc, a v době, kdy se bude 
úklidová technika chystat před jejich dům, 
zde neparkovali. Čištěna by měla být vždy 
jedna ulice denně, do každé z nich roznese 
týden předem strážník upozornění s přes-
ným datem a prosbu o přeparkování. 

Stejně jako v Lochkově, i v Lipencích
se chystají zvládnout jarní úklid vlastními 
silami a s vlastní technikou, ovšem o něco 
později – až po svatém Josefu.

Pravidelné blokové čištění zbraslavských 
ulic začne podle slov Štěpána Vacka, DiS., 
vedoucího odboru místního hospodářství 
Úřadu městské části Praha – Zbraslav, v úte-
rý 24. března 2015. Čištění bude probíhat 
vždy každé úterý a čtvrtek v době od 7.00 do
15.00 hodin. Ve 20 okruzích tak bude vy-
čištěno 96 ulic (cca 32 km) se zpevněným 
povrchem, které spravuje Městská část 
Praha – Zbraslav. Do ulic vyjede veškerá 
technika Odboru místního hospodářství – 
komunálních služeb, zapojeni budou i pra-
covníci ručního úklidu. Komunikace a chod-
níky se zde uklízejí kropením, sběrem 
zimního posypu, prachu a dalších nečistot 
zametacím strojem a ručním dometáním. 
Zároveň je odstraňována náletová zeleň 
z komunikací, obrub a chodníků. Sedm dní 
před začátkem úklidu bude v dotčených 
ulicích umístěno příslušné dopravní značení 
zakazující parkování. Stejně jako každý rok 
žádá Městská část Praha - Zbraslav všechny 
řidiče, aby dopravní značení respektovali 
a v uvedených termínech v ulicích neparko-
vali (to se týká i parkovacích zálivů). Ti se tak 
jednak vyhnou odtahu a pokutě, především 
však umožní bezproblémový průběh čištění. 
Stejná pravidla platí i pro termín 29. dubna, 

kdy budou od 8.00 do 15.00 hodin Technic-
ké služby hl. m. Prahy uklízet komunikace, 
jejichž jsou správcem – tedy ulici U Národní 
galerie, Zbraslavské náměstí, ulici Elišky galerie, Zbraslavské náměstí, ulici Elišky 

Přemyslovny a Žabovřeskou. Přesný rozpis 
čištění dle jednotlivých okruhů nebo v abe-
cedním pořadí ulic je vystaven na webových 
stránkách www.mc-zbraslav.cz.

Radotín
14. dubna (I. Rymáň) – Ke Zděři (část), Stadionová, K Berounce, Chrobolská, Na Rymáni
16. dubna (I., oblast škol) – K Přívozu, Horymírovo náměstí, Václava Balého, náměstí Sv. Petra a Pavla, Nad Berounkou, Loučanská, 
Ježdíkova, Felberova, Zítkova, Macháčkova, K Lázním, Ke Zděři (část)
21. dubna (IV., Sídliště) – Sídliště (část od MŠ ke Karlické), U Starého stadionu, náměstí Osvoboditelů (před KS Koruna), Na Výšince 
(spodní část), Hadravská
23. dubna (IV., Viničky) – Sídliště (zbývající část), Týřovická, Na Výšince (horní část), Otínská, Jelenovská, Na Viničkách, U Viniček, 
Zdická, Zadovská, Vojetická, Javořická, Kolová, Dehtínská, Příbramská, Lošetická, Nýrská
28. dubna (II., nové sídliště) – náměstí Osvoboditelů (u sídliště, parkoviště před OD Berounka), Prvomájová (u sídliště), Na Betonce 
(u sídliště), Pod Klapicí (slepá část)
28. dubna (8.00-15.00) – Pod Klapicí, Vrážská – čistí TSK
30. dubna (II., sokolovna) – Prvomájová (část), Vinohrady, Slinková, Na Betonce (část), Jaspisová, Achátová, Vykoukových, Grafi tová, 
U Vápenky, Býšovská, Čedičová, Štěrková (spodní část), Ametystová, Strážovská (spodní část)
5. května (III., Mramorka) – Věštínská (část), Nýřanská, Zbynická, Josefa Kočího, Tachovská
7. května (III., Benátky) – Věštínská (část), Matějovského, Kraslická, V Parníku, Na Benátkách, Výpadová (část), U Jankovky, Šárovo kolo
12. května (V., Eden) – V Edenu, Slavičí, Jarkovská, Kejnická, Safírová, U Drážky, Častonická, Ledvická, Pod Velkým hájem, U Učiliště, 
Vápenná, V Sudech
19. května (VI., Lahovská) – Strážovská (horní část), Na Říháku, U Sanatoria, Štěrková (horní část), Topasová, Živcová, Radkovská,
Pod Lahovskou, Plánická, Chatová, Solná, Sobětická, K Višňovce, Otěšínská, Minerální, Strunkovská
Zbraslav
24. března (0.) – Závist, Strnady
26. března (0.) – pěší komunikace Na Baních, propoj Na Baních Strakonická
2. dubna (I.) – Opata Konráda, Cisterciácká, U Lékárny, Hauptova, Zbraslavské náměstí, Vladislava Vančury, Pod Špitálem
7. dubna (II.) – U Malé řeky, U hudební školy, K Přístavišti, Kaškova
9. dubna (III.) – Boženy Stárkové, K Interně, U Prádelny, V Bílce, U Klubovny, V Platýzu
14. dubna (IV.) – Košíkářská, U Stárovny, K Havlínu, U Karlova stánku
16. dubna (V.) – Podéšťova, Pod Havlínem, Pod Urnovým hájem
21. dubna (VI.) – Romana Blahníka, Pod Špejcharem, Matjuchinova (E. Přemyslovny – Žabovřeská), Matjuchinova (Žabovřeská – U Karlova stánku)
23. dubna (VII.) – U Včely, Jaromíra Vejvody, Pirnerova, Pelzova, Jiřího Mašína, Jaroslava Švehly, za Zbraslavankou
28. dubna (VIII.) – Žabovřeská (Tadrova – Na Vrškách), Karla Michala, Fuchsova, Tadrova
29. dubna (8.00-15.00) – U Národní galerie, Zbraslavské náměstí, Elišky Přemyslovny a Žabovřeská – čistí TSK
30. dubna (IX.) – Šůrova, Ottova, K Belvederu, Boženy Hofmeisterové, Na Plácku, Pod Chaloupkami, Pod Kamínkou, Pod Studánkou, 
Rašilovova, V Hluboké, Spojařů, Ke Dračkám, Pod Spravedlností, U Loděnice
5. května (X.) – Tunelářů (Tadrova – Vilímkova), Vilímkova
7. května (XI.) – Na Drahách, K Vejvoďáku, Kubínova, Šulcova, Staniční, Studniční, Lesáků, Pod Zatáčkou, Pod Vysílačkou, K Ubytovnám, Nad Dálnicí
12. května (XII.) – K Výtopně, Tunelářů (Svépomoci – Paškova), Svépomoci, Sulova
14. května (XIII.) – Za Opusem, Na Vrškách, Lipenecká, Ke Kyjovu, U Pumpy
19. května (XIV.) – Nad Starou pískovnou, Ke Kamínce, K Nové škole, Nad Kamínkou
21. května (XV.) – Zvonařská, Lomařská, Nezvalova, Pod Sirénou, Žofi e Podlipské, Nad Parkem
26. května (XVI.) – Na Královně, Zdeňky Nyplové, Gutfreundova, Výtvarnická
28. května (XVII.) – Hostošova, Jansenova, Nebeského, Nechybova, plácek Na Mlíčníku
2. června (XVIII.) – Pod Třešňovkou, K Mlíčníku, Meliorační, Výzkumníků

Pozn.: Okruhy 0 (24. a 26. března jsou bez dopravního omezení).

Harmonogram čištění komunikací s dopravními omezeními

Strojní čištění zbraslavských ulic v let-
ním období pak bude probíhat již bez do-
pravních omezení.

Zbraslavské ochotnické divadlo má dlouhou 
a bohatou historii, pojďme se po ní ohlédnout. 
První historicky zaznamenané představení se 
konalo 9. června 1844 v bývalém konventu. 
Divadelní „diletanti“ (jak se úředně nazývali) z místních spořádaných rodin nastudovali 2 hry. Roku 1857 se ustavilo „sdružení divadelních ochotníků za účelem 
provozování divadel ve Zbraslavi od spanilých pánů a panen, které během 8 let sehrálo 24 představení.

Od roku 1888 se místní po 20 let divadlu věnovali jako „Družstvo divadelních ochotníků Hálek“. Na zahradě hostince Kotva a v sále hotelu Vejvoda vypravili 144 her. 
Od prosince 1903 působilo ve Zbraslavi „Družstvo divadelních ochotníků“, které svou činnost nepřerušilo ani během války. Svobodnou republiku přivítalo 

uvedením Jana Výravy. 1. června 1930 slavnostně otevřelo Jiráskovou Lucernou novou sokolovnu. Do ní se o 4 roky později přesunulo po 43 letech nepřetržitého 
působení v hotelu Vejvoda. V roce 1937 slavilo Družstvo divadelních ochotníků osmdesát let českého ochotnického divadla ve Zbraslavi Během tohoto období 
nastudovali zbraslavští ochotníci 399 divadelních her.

Zbraslavští divadelníci I.

Tablo Družstva divadelních ochotníků Hálek z roku 1892

Nejstarší dochovaná fotografie z představení 
„Hledá se sluha“ zbraslavských ochotníků
z 27. 5. 1917

Představení Jan Hus (režie Fr. Obraz) bylo odehráno 
5. a 6. července 1927 v Dvoraně Vejvodově na památku
upálení mistra Jana Husa

Okénko, veselohra od Olgy Scheinplugové, zde 
odehraná 25. prosince 1931, byla na plakátu 
anoncována, jako „repertoární hra Stavovského 
divadla v Praze, která dobývá stále při 
vyprodaných domech bouřlivého úspěchu“

František Kvěch – dlouholetý předseda 
družstva, fotografie je ze hry „Maryša“ 
uváděné v roce 1937, s níž se družstvo 
zúčastnilo soutěže  pražského okrsku 
UMDOČ a obsadilo 1. místo mezi 
spolky venkovskými

Plakát „Manžel v base“ – jde 
o nejstarší dochovaný divadelní 

plakát na představení
z 13. března 1904

I „Grand hotel Nevada“ se 7. listopadu 1937 
dával k osmdesátinám družstva

„Jánošík“ byl uveden
5. a 6. června 1937

v rámci cyklu slavnostních her 
k osmdesátiletému jubileu

Družstva divadelních
ochotníků ve Zbraslavi
a na oslavu padesáti let
Tělovýchovné Jednoty

Sokol Zbraslav

Materiály za Zbraslavskou
kulturní společnost

poskytl Filip Toušek,
připravila Kateřina Drmlová


