
Felberova - Viktor Felber (1880-1942), český 
technik, který se specializoval na obor technická 
mechanizace a termomechanika. V roce 1942 byl 
popraven nacisty. Tato radotínská ulice nesla v le-
tech 1928-1977 název Šafaříkova po Pavlu Josefu 
Šafaříkovi (1795-1861), vědci slovenského původu, 
působícím v oboru slavistiky, jenž ve svých dílech do-
kazoval kulturní starobylost a jednotu Slovanů. K je-
ho hlavním dílům náleží spis Slovanské starožitnosti. 
Od roku 1833 žil v Praze.

Na Bluku - Bluk byl původně název tvrze a dvora 
u Dolních Černošic – doloženy roku 1404. Zdejší mlýn 
„na Bluku“ je znám z písemných pramenů už v roce 
1523 a dal jméno celé ulici (do roku 1976 Za mlejnem). 
Po připojení Lipenců k Praze musel být název jako du-
plicitní změněn. 

Pod Spravedlností - 
Spravedlnost – v tomto případě 
ve smyslu šibenice. Původní 
název podle polohy ulice na-
cházející se pod vrchem Bel-
vederem, zdejší části severního 
výběžku Brd. Pod Belvederem 
se ulice jmenovala do roku 
1976, po připojení Zbraslavi 
k Praze muselo být toto pojme-
nování jako duplicitní změně-
no, i když bylo výstižnější. Do 
poloviny 18. století se Belve-
deru říkalo „Šibeniční vrch“, 
protože zde stála šibenice.

Věštínská - Radotínská komunikace pojmeno-
vána po části vsi Strašín u Sušice – Věštín. Dříve se 
jmenovala Tyršova (1932-1952) po PhDr. Miroslavu 
Tyršovi (1832-1884), českém profesorovi estetiky, 
politikovi, spoluzakladateli tělovýchovné organizace 
Sokol a v letech 1862-1882 jejím prvním náčelníkovi, 
teoretikovi a tvůrci českého tělovýchovného názvosloví 
a sokolské tělocvičné soustavy. V roce 1952 přejmeno-
vána na Riegrovu – JUDr. František Ladislav Rieger 
(1818-1903), český politik, právník, ekonom, novinář 
a vydavatel, od roku 1863 vůdčí představitel Staroče-
chů, postupně poslanec českého sněmu, říšské rady 
a člen panské sněmovny.

Beaufortova - Eduard 
Beaufort (1884-1941), český 
vydavatel a nakladatel, roku 
1903 byla jeho zásluhou zalo-
žena první česká slévárna pís-
men. Bydlel zde ve své vile od 
roku 1930 až do konce života. 
Do roku 1976 Raisova; Ka-
rel Václav Rais (1859-1926), 
český prozaik, psal historické 
povídky, později se zaměřil na 
realistické obrazy z vesnického 
života. Tento původní název 
musel být po připojení Zbra-
slavi k Praze roku 1974 jako 
duplicitní změněn. Skalického 
1976-1993, Jaroslav Skalický 
(1897-1961), jeden z bývalých 
předsedů místního výboru Ná-
rodní fronty a ředitel podniku 
komunálních služeb na Zbra-
slavi. 

paky, zvídavější s jistotou vědomi si, že 
mají zvládnuty určité základy psaní či 
počítání. Ostych všech nakonec zůstal za 
dveřmi, jelikož všechny paní učitelky vlíd-
ným přístupem obavy dětí rozptýlily.
  A jak letošní zápis dopadl? Můžeme 
konstatovat, že k nějakému zásadnímu 
propadu či k navýšení počtu žáků nedojde. 
Z hlediska celorepublikového vývoje, kdy 
dochází k úbytku počtu dětí ve školních 
lavicích z důvodu menší porodnosti, 
je v celém správním obvodu Prahy 16 
současná situace stabilizovaná s mírným 
nárůstem žáků. Tento trend je od školního 
roku 2004/05. Celkem za celou Prahu 16 
je aktuální počet zapsaných dětí 229, po-
čet letošních odkladů 43, počet odkladů 
loňských 49. Předpokládaný počet žáků 1. 
tříd je tedy 193, v  předpokládaném počtu 
osmi tříd. Při loňském zápisu to bylo 214 
zapsaných dětí, z nichž po uznání odkladů 
v září 2005 nastoupilo 186 dětí. 
  Z vývoje porodnosti a stavu počtu dětí  
v mateřských školách i z hlediska pokra-
čujících staveb obytných domů a lokalit 
především na Zbraslavi, v Radotíně a ve 
Velké Chuchli se dá očekávat, že ředitelé 
ZŠ budou mít opačné starosti než jejich 
kolegové v některých městských částech, 
kde vznikly tzv. sídlištní školy, které mo-
mentálně zejí prázdnotou.

ředitel pražské pobočky ČHMÚ. 
   Pro případ hrozící povodně se tedy 
zájem samospráv i občanů správního 
obvodu Prahy 16 bude nadále upírat 
především na st avy 
a průtoky na vodních 
dílech na Vltavě (nej-
bližší VD Vrané) a na 
Berounce ve Zbečně 
a Berouně. Novinkou 
jsou  dos t upná  d a t a 
z  ř e k y  B e r o u n k y 
z Černošic na adrese 
Povodí Vltavy (http://
stavy.pvl.cz/dispecink/
verze4/cz/index.htm), 
avšak na konci února se 
zde údaje zobrazovaly 
s  m noha hod inovým 
zpožděním. 
   Také na Vltavě hydro-
logové připravují zlep-
šení monitorovacího 
systému. „Na Zbraslavi 
je na mostě přes řeku 
umístěn radar a počí-
táme s tím, že získané 
informace budou brzy 
na našich webových 
stránkách k dispo-

zici,“ uvedl Ing. Kurka. ČHMÚ 
zveřejňuje naměřené hodnoty i před-
povědi stavů a průtoků na adrese 
http://hydro.chmi.cz/ips_ihc4/. 

  Jarní úklid probíhá ve všech městských 
částech šestnáctky, v těch menších je usku-
tečňován v závislosti na počasí a bez doprav-
ních omezení (v Lochkově a Velké Chuchli 
už jej dokonce zahájili koncem února). 
   Na místních komunikacích ve dvou nej-

větších městských částech zůstává systém 
čištění stejný jako v minulých letech. Na 
Zbraslavi jej zajišťuje fi rma, která má na 
starosti zimní údržbu. Předpokládá se, 
že úklid bude probíhat v dubnu a květnu 
v jednotlivých oblastech (viz tabulka). 
Přesné termíny budou známy až v průběhu 
měsíce března a občané o nich budou in-
formováni prostřednictvím Zbraslavských 
novin, internetových st ránek úřadu 
(www.mc-zbraslav.cz), hlášením místního 
rozhlasu a lístečky za stěrače. Novinkou je 

možnost zasílání krátkých textových zpráv 
(SMS) na mobilní telefon. Tuto službu 
si může zřídit kdokoli, kdo se o dění na 
Zbraslavi zajímá, na soukromém infor-
mačním serveru (zbraslav.info).
  V Radotíně i letos proběhne čištění 

v dubnu a začátkem května a je již tradičně 
rozděleno na jarní úklid a blokové čištění, 
jež zahrnuje strojní čištění, splachování 
a ruční čištění každý čtvrtek od 7 do 15 
hodin (viz tabulka). Řidiči budou na akci 
upozorněni včasným osazením doprav-
ního značení, na internetu (www.mcpra-
ha16.cz), místním rozhlasem a lístečky za 
stěrači. Stejně jako loni budou parkující 
vozidla opakovaně vyfocena a v případě 
neuposlechnutí zákazu zastavení odtažena 
nebo zajištěna „botičkou“.  

Přehled čištění komunikací s dopravními omezeními 
Radotín
6. dubna – Na Betonce, náměstí Osvoboditelů – obslužná komunikace
13. dubna – Prvomájová, Vinohrady (včetně parkoviště u Prvomájové)
20. dubna – Pod Klapicí, Slinková, náměstí Osvoboditelů – parkoviště 
„Telecom“ a „EKIS“
27. dubna – Věštínská, Matějovského, Vrážská
4. května – Sídliště (parkoviště), Karlická (parkoviště)
Zbraslav
I. okruh – dolní Zbraslav (oblast Pod Špitálem – V Bílce)
II. okruh – nové sídliště, Pod Havlínem (oblast U Karlova stánku – Ke Kamínce)
III. okruh – Sluneční město, sídliště Tunelářů (včetně ul. Nad Kamínkou)
IV. okruh – Žabovřesky (oblast K Peluňku – Vilímkova)
V. okruh – Na Mlíčníku (oblast Nebeského – Pod Třešňovkou)
VI. okruh – Záběhlice (oblast Ottova – V Hluboké)
VII. okruh – Baně (oblast Na Drahách – Nad Dálnicí), Strnadská


