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Návštěva primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové 
 

Dne 26. července 2016 navštívila v rámci pracovních jednání s městskými 
částmi i naši městskou část Praha – Petrovice vzácná návštěva, primátorka 
hlavního města Prahy Mgr. Adriana Krnáčová, M.A., MBA. 

 
Paní primátorku přivítala na Úřadu městské části Praha – Petrovice naše 

starostka, paní JUDr. Olga Hromasová, a potom jsme jí ukázali i lokality, kde 
máme problémy a kde předpokládáme i její pomoc. Poté se s ní sešlo vedení 
městské části a petrovičtí zastupitelé na krátké besedě, při které byla paní 
primátorka seznámena s úspěchy i potížemi, které městská část, rada 
a zastupitelstvo v tomto volebním období zajišťuje a řeší. Dále byla paní 
primátorka dotázána na možnosti pomoci v řešení rozvoje naší městské části. 
Paní primátorka na řadu dotazů odpověděla a přislíbila, že o problémech, 
s nimiž se seznámila, bude jednat na magistrátu. 

 
Po ukončení besedy na úřadě jsme paní primátorku provedli po naší městské 

části, kde jsme se jí pochlubili našimi úspěšnými projekty (snižování spotřeby 
energie v ZŠ Dopplerova, snižování spotřeby energie v objektu MŠ Jakobiho, 
revitalizací a výsadbou nové zeleně v lokalitě před budovou základní školy 
v Dopplerově ulici, na Novopetrovické ulici a v lokalitě v ulici Jakobiho 
a rekonstrukce v objektu polikliniky v Ohmově ulici. 

 
Na závěr se nám paní primátorka zapsala do naší kroniky. 
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Návštěvy primátorky hlavního města Prahy se za naši 
městskou část zúčastnili následující zastupitelé: 
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Návštěva prof. Ing. Evy Kislingerové, CSc., náměstkyně primátorky hl. m. 
Prahy pro oblast financí a rozpočtu a Ing. Zdeny Javornické, zástupkyně 
ředitele Magistrátu pro sekci finanční a správy majetku. 

 
Dne 4. srpna 2016 navštívily naši městskou část náměstkyně primátorky hl. m. Prahy 

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., náměstkyně pro oblast financí a rozpočtu a Ing. Zdena 
Javornická, zástupkyně ředitele Magistrátu pro sekci finanční a správy majetku. 

 
Po přivítání návštěvy na Úřadu městské části Praha – Petrovice naší starostkou 

JUDr. Olgou Hromasovou a jejím zástupcem JUDr. Andrém Němcem se uskutečnila krátká 
beseda, při které byli hosté podrobně seznámeni s úspěchy i potížemi, které městská část, 
rada a zastupitelstvo v tomto volebním období zajišťuje a řeší. Dále byly konzultovány 
možnosti pomoci magistrátu při řešení rozvoje naší městské části.  

 
Po ukončení besedy na úřadě jsme doprovodili hosty po naší městské části, kde jsme se 

pochlubili našimi úspěšnými projekty (snižování spotřeby energie v ZŠ Dopplerova, 
snižování spotřeby energie v objektu MŠ Jakobiho, revitalizací a výsadbou nové zeleně 
v lokalitě před budovou základní školy v Dopplerově ulici, na Novopetrovické ulici 
a v lokalitě v ulici Jakobiho, rekonstrukcí v objektu polikliniky v Ohmově ulici). Při této 
procházce uvedenými lokalitami jsme zejména zdůraznili potřebu pomoci při zajištění 
potřebných finančních prostředků do rozpočtu městské části na revitalizaci sportovní části 
hřiště Základní školy Praha – Petrovice a na zřízení a provoz denního stacionáře pro 
seniory v Jakobiho ulici. 
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očet obyvatel 
 
K trvalému pobytu bylo v roce 2016 přihlášeno 6 159 občanů České republiky a cizinců. 

Mužů bylo celkem 2 741, z toho 408 chlapců do patnácti let. Žen bylo celkem 2 932, z toho 
384 dívek do patnácti let. Českých občanů tak bylo přihlášeno k trvalému pobytu 5 673. 
cizinců s realizovaným pobytem v naší městské části celkem 486. Mužů bylo 256, z toho 
32 do patnácti let. Žen bylo 230, z toho 35 dívek do patnácti let. Ve srovnání s rokem 2015 
bylo občanů Petrovic o 43 méně, na druhou stranu přibylo 31 cizinců. 

 
 
 

odnebí 
 
V roce 2016 se dále prohlubovalo meteorologické, hydrologické i zemědělské sucho.  

Rok byl s průměrnou teplotou 8,7°C teplotně nadnormální, 1,2°C nad dlouhodobým 
průměrem 1961–1990. V České republice se rok 2016 stal, společně s roky předchozími 
(2014, 2015), nejteplejším od roku 1775, kdy jsou průměry pro ČR připravovány. Roční 
srážkový úhrn 637 mm na 1 m2 dovoluje označit rok jako srážkově podnormální.  

 
V Praze bylo dosaženo následujících průměrných teplot ve stupních Celsia:   

v lednu -0,5, v únoru 3,5, v březnu 3,9, v dubnu 8,2, v květnu 14,1, v červnu 17,7, 
v červenci 19,3, v srpnu 17,8, v září 16,8, v říjnu 8,2, v listopadu 3,0 a v prosinci 0,4, v roce 
2016 byla naměřena průměrná teplota ve výši 9,4.  

Úhrnné množství srážek v mm na 1 m2 bylo v měsících roku 2016 následující:   
leden 30, únor 45, březen 25, duben 26, květen 58, červen 77, červenec 95, srpen 32, září 39, 
říjen 57, listopad 29, prosinec 24, celkem 535. 

 
První sněžení v Petrovicích nás zastihlo z úterka na středu 6. 1. 2016, jednalo se 

celkem o malé množství. Podstatně víc sněžilo 23. 1. 2016, kdy na nás spadlo skoro 15 cm 
sněhu. Na přestupný den, 29. 2. 2016, napadlo na Petrovice až 20 cm sněhu. Toto sněžení 
bylo kalamitního stavu a přineslo pro Petrovice i řadu polámaných stromů a větví. To bylo 
způsobeno tím, že sníh byl těžký a hlavně mokrý. Nejvíce to odnesla nafukovací tenisová 
hala TJ Petrovice, která se prolomila a zřítila k zemi. Naštěstí pád byl pomalý a hráči stihli 
z haly utéci a nikomu se nic nestalo.  
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amospráva a veřejná správa 
 
Zastupitelstvo, rada, výbory a komise pracovaly ve stejném složení jako v roce 2015. 

Zastupitelstvo se sešlo na šesti jednáních, rada na 22 jednáních. 
 
Rozpočet na rok 2016 byl projednán v radě a schválen již v roce 2015. Na doporučení 

odboru rozpočtu MHMP a na základě projednání ve finančním výboru ZMČ RMČ 
projednala úpravu rozpočtu na rok 2016, která se týkala vyjmutí položky ostatní převody 
z vlastních fondů z již schváleného rozpočtu položku ostatní převody z vlastních fondů 
a tuto změnu předložila na X. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha – 
Petrovice konaném dne 13. 04. 2016, které tuto úpravu schválilo. V průběhu roku 2016 byly 
na základě poskytnutých investičních a neinvestičních dotací od hl. m. Prahy, finančních 
prostředků na investiční akce ze SFŽP ČR, Evropské unie, popř. na základě doporučení 
oddělení hlavní a hospodářské činnosti pro vyrovnání jednotlivých kapitol rozpočtu MČ 
provedeny rozpočtové změny a na zasedáních zastupitelstva a rady byly schváleny.  

 
Po těchto změnách se rozpočet a jeho čerpání vyvíjelo následovně: 
 

    
rozpočet  
schválený 

rozpočet po 
rozpočtových změnách 

skutečnost  
2016 

hlavní příjmy 28 048 600 53 052 200 83 659 457 
  výdaje 28 048 600 54 347 600 81 099 844 
hospodářská výnosy 11 645 000 11 645 000 10 291 050 
  náklady 5 887 400 5 887 400 6 273 694 

 

 
Celková hodnota majetku městské části, která činila k 1. 1. 2016 470 112 385 Kč, byla 

v průběhu roku zhodnocena o 2 634 128 Kč.  
K 31. 12. 2016 byla tak hodnota majetku ve výši 472 746 513 Kč. 
 
RMČ schválila investiční požadavky MČ na rozpočet od hl. m. Prahy na rok 2017, 

a to: 
1) Žádost na investiční dotaci ve výši 2 000 000 Kč na řešení dopravy v klidu  
2) Žádost na revitalizaci školního sportovního hřiště; výše dotace bude stanovena 

odhadem na základě konzultace s firmami přes povrchy na sportovištích  
3) Žádost na výstavbu protihlukových stěn v lokalitě mezi Euklidovou 

a Novopetrovickou ulicí ve výši 9 500 000 Kč  
4) Žádost na revitalizaci hřbitova městské části v celkové výši 1 200 000 Kč  
 
Rada MČ ve spolupráci s Finančním výborem ZMČ, komisemi RMČ a oddělením 

hlavní a hospodářské činnosti připravila po řadě jednání návrh rozpočtu na rok 2017. 
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Návrh rozpočtu byl sestaven jako vyrovnaný ve výši 27 950 400 Kč. Rada MČ Praha – 
Petrovice návrh rozpočtu projednala a schválila dne 16. 11. 2016 a byl předložen na 
XIV. řádném zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Petrovice konaném 
dne 14. 12. 2016 na základě schváleného rozpočtu HMP na rok 2017 a povýšení finančního 
vztahu HMP k MČ, Rada MČ schválila návrh rozpočtu na rok 2017 navýšit v příjmech 
a výdajích o 435 000 Kč, tj. v celkové výši v příjmech a výdajích na 28 003 400 Kč.  

 
RMČ projednala a zaslala stanovisko MČ Praha – Petrovice ke druhé aktualizaci 

zásad územního rozvoje (ZUR) Středočeského kraje, dále vyslovila zamítavé stanovisko 
k rozšíření manipulačních a skladovacích ploch v areálu spol. Metrans a.s., k.ú. Uhříněves, 
Praha 22, ke kterému byl zahájen proces EIA, zaujala stanovisko k návrhu CZVIII – Z 
2748/00 ÚPSÚ HMP – aktualizace hranice zastavěného území Prahy, projednala 
informaci o pokračování územního řízení o umístění stavby „Silniční okruh kolem Prahy, 
stavba 511 Běchovice – dálnice D1“ a připojila se k vzniklému volnému uskupení Sdružení 
obcí a městských částí za dostavbu jihovýchodní části Pražského okruhu a schválila 
připojení MČ ke společnému dopisu starostů pražských městských částí a obcí Středočeského 
kraje adresovanému předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi, schválila společný požadavek 
starostů MČ jihovýchodu Prahy a starostů obcí přiléhajících k této části hl. m. Prahy na 
urychlenou výstavbu SOKP-stavba č. 511 a připojení se k dopisu adresovanému Evropské 
komisi s požadavkem nutnosti urychlené výstavby této komunikace, přistoupení městské 
části Praha – Petrovice do Sdružení místních samospráv ČR a zřízení ochranného pásma 
okolo veřejného pohřebiště při ul. Novopetrovická s cílem zajistit pietu pohřebiště.  

 
RMČ projednala návrh na změnu obecně závazné vyhlášky č. 13/2014 Sb. hl. m. Prahy, 

o školských obvodech, na změnu obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, 
kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v souvislosti s účinností zákona o hazardních hrách 
č. 186/2016 Sb., záměr obecně závazné vyhlášky o používání pyrotechnických výrobků 
v hl. m. Prahy, novelu vyhlášky č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje používání 
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích č. 8/1993 Sb. hl. m. Prahy, návrh obecně 
závazné vyhlášky, kterým se mění nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení  
úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí a návrh změny vyhlášky č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy 
o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy pro rok 2017. 

 
Rada MČ projednala, zveřejnila a schválila veřejnou zakázku malého rozsahu na 

dodávku služeb „Údržba veřejné zeleně v k.ú. Petrovice a úklid veřejných prostranství“, 
akci „Revitalizace povrchu hřiště Rezlerova, Praha 10“, „Veřejná zakázka malého rozsahu – 
zimní údržba 2016/2017“, Revitalizace atrií ZŠ Dopplerova – 2. etapa“, „Rekonstrukce 
oplocení mezi areálem ZŠ Dopplerova a areálem petrovického zámku“ a „Podpora sociálního 
bydlení v MČ Praha - Petrovice“. 

 
RMČ projednala vyhodnocení a schválení záměru NNP 04/2016 na pronájem 

nemovitosti za účelem poskytování zdravotních služeb v oblasti reprodukční imunologie na 
poliklinice Ohmova 271, záměru NNP 5/2016 a NNP 6/2016 na pronájem nebytových 
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prostor za účelem provozování zubní ambulance a za účelem provozování zdravotnických 
služeb na poliklinice Ohmova 271. 

 
Rada MČ projednala a schválila nové znění „Pravidel pro pronájem bytů ve svěřené 

správě MČ Praha – Petrovice“, návrh novely nařízení č. 8/2015 HMP, kterým se vydává 
tržní řád a projednala návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 14/2014 Sb., 
hl. m. Prahy, o zřízení přírodní památky Komořanské a modřanské tůně včetně ochranného 
pásma a vyslovila, že nemá k nařízení připomínky. 

 
RMČ projednala na základě posouzení Komise životního prostředí a povodňové RMČ 

požadavky pro zadání na zpracování koncepce využití vodní plochy a nábřeží Hostivařské 
přehrady pro sport a rekreaci, jejímž zadavatelem je odbor ochrany prostředí MHMP 
a schválila je pro podání na MHP. 

 
RMČ rozhodla o vypsání grantů, jmenovala Grantovou komisi a uložila jí v termínu dle 

Pravidel pro přidělování grantů MČ Praha – Petrovice posoudit jednotlivé žádosti 
a doporučit stanovisko Radě MČ.  

 
Na základě doporučení Grantové komise přidělila granty pro rok 2016 těmto 

subjektům: 
1) Rugby clubu Petrovice, z.s. částku ve výši 64 737 Kč na pronájem sportovišť pro 

sezonní přípravu pro týmy všech kategorii, dokoupení sportovního vybavení pro mládežnické 
kategorie, dokoupení dresů pro všechny kategorie, vybavení klubové lékárny a výdaje na 
celoroční údržbu objektu Rugby clubu Petrovice. 

2) Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího částku ve výši 100 000 Kč, 
a to na instalaci nového propojeného systému elektronického zabezpečení kostela a farního 
centra. 

3) Tělocvičné jednotě Sokol Petrovice I. částku ve výši 87 395 Kč na výměnu 
3 dvoukřídlých dveří v hale a malé tělocvičně (dvoje venkovní a jedny vnitřní). 

4) Mateřské škole umělecké – Muška, (školské zařízení) částku ve výši 10 000 Kč na 
jednorázovou akci na Haloweenské tvoření s karnevalem. 

 
RMČ schválila realizátora opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu 

na pozemních komunikacích v lokalitě ulic Edisonova a Morseova a na ně navazujících 
komunikací za účelem zklidnění dopravy v obytné zóně a zřízení parkovacích stání 
a přistoupila k jejich realizaci. 

 
Rada MČ pravidelně projednávala stav pohledávek za dlužníky nájemného a služeb 

spojených s užíváním bytových a nebytových prostor ve svěřené správě MČ. 
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polečenské a sportovní akce  
 

Pietní akty k 71. výročí ukončení 2. světové války a osvobození Prahy   
a Dne vzniku samostatné ČSR v roce 1918 
 
Rada Městské části k uctění památky petrovických občanů, kteří položili život v bojích 

za svobodu Československé republiky v obou světových válkách, uspořádala pietní akty 
k 71. výroční ukončení 2. světové války a osvobození Prahy a k připomenutí Dne vzniku 
samostatné ČSR v roce 1918. První akt se konal dne 3. května 2016 na místním hřbitově 
u hrobu obětí světových válek a následně u památníku padlých v Edisonově ulici.  
Druhý se konal dne 25. října 2016 na stejných místech a měl stejný průběh. Pietních aktů se 
zúčastnili členové Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu, Občanské 
iniciativy Čech, Moravy a Slezska, Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky.  
Aktů se zúčastnili zástupci pedagogického sboru naší základní školy, žáci této školy, část 
občanů Petrovic. K oběma památníkům byly položeny věnce. K 71. výročí ukončení 
2. světové války pronesl slavnostní projev plukovník Kulfánek, který vyzdvihl historický 
odkaz československého odboje pro naši budoucnost a vzpomenul válečný osud padlých 
petrovických občanů.  

 
Slavnostní akty doprovodila Dechová hudba Říčanka pod vedením pana Bohumila 

Průchy. Vzhledem k tomu, že pamětní místa jsou věnována obětem první a druhé světové 
války, byly pietní akty zakončeny českou i slovenskou státní hymnou. 

 
 

Vítání petrovických občánků 
 
Ve společenském sále Domu občanské vybavenosti v Edisonově ulici se na tradiční akci 

Vítání občánků sešlo 14. listopadu 2016 sedmadvacet batolat se svými rodiči. Protože děti 
tradičně doprovázeli i nejbližší příbuzní a přátelé rodiny, sál byl téměř zaplněn. Starostka 
městské části společně se zástupcem starostky JUDr. Andrém Němcem a zastupitelkou 
Helenou Stašákovou všechny přítomné přivítala. Rodičům popřála, aby se jim dařilo 
zvládnout velké změny, které narození dítěte do života rodiny přináší, a připomněla, že 
vedle rodičovské péče a lásky je v dnešní době důležité dětem poskytnout také kvalitní 
vzdělání. Městská část v tomto směru pomáhá už zajištěním a umístěním v mateřské školce 
i v základní škole. Každá z maminek s podpisem listu do pamětní knihy obdržela krásnou 
bílou růži, polštářek se jménem dítěte a brožuru, do které mohou rodiče zapisovat 
nejdůležitější události z prvních let života dítěte. Tu první „oficiální“ bude každému 
z přivítaných občánků připomínat zlatá pamětní medaile, kterou vedle CD s fotografiemi 
a videem z akce tentokrát obdrželo darem od městské části v červené etuji 12 děvčátek 
a v modré 15 chlapců. Už v červnu 2016 byla mezi novými občánky přivítána také Karolina 
Šafaříková. 
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Noví petrovičtí občánkové:         
 
Pavel Blaháček Petr Blaháček Klaudie Císařová 
Kateřina Hájková Lukáš Havlíček Viktor Hošek 
Samuel Hubinka Kateřina Jankovská Matěj Kapek 
Denisa Merbsová Darina Mistoler Anežka Nenutilová 
Zina Nerušilová Monika Novotná Antonín Novotný 
Radek Prokop Eliáš Rosenvald Jonáš Rosenvald 
Michaela Salajová Markéta Sobotová Štěpán Josef Soukup 
Agnes Strejciusová Jan Syblík Veronika Šrámková 
Adam Táborský Hugo Urbánek Vojtěch Zeman 
 
 

Běh napříč Petrovicemi – II. ročník 
 
V loňském roce MČ Praha – Petrovice zorganizovala novou sportovní aktivitu – 

I. ročník „Běhu napříč Petrovicemi“. Akce měla velký úspěch a ohlas, proto byla tato akce 
znovu zorganizována. Hlavním účelem bylo také odlákat chlapce a dívky od počítačů 
a tabletů a inspirovat je k běhu a sportu.  

Závod se konal 25. 5. 2016. Výsledné časy závodníků jsou uvedeny ve vteřinách, 
v případě dlouhých tratí též v minutách. Závodu se zúčastnilo 248 chlapců a dívek. 
U všech běžeckých kategorií byly výkony závodníků vyrovnané a časy se liší většinou pouze 
v desetinách vteřin. Z toho je patrné, že závodníci vložili do svého výkonu maximální úsilí. 
Nejlepší byli odměněni zlatou, stříbrnou a bronzovou medailí a drobnými dárky, které 
předala starostka MČ Praha – Petrovice JUDr. Olga Hromasová.  

 
O závod byl velký zájem a všichni se již těší na další ročník. Vzniká tím nová tradice 

sportovní aktivity žákyň a žáků mateřských a základních škol, a to nejen v naší městské 
části. Na organizaci závodu se podíleli zastupitelé, pracovníci úřadu a členové komisí pod 
vedením JUDr. Ladislava Bakeše a patří jim za tuto akci uznání a dík. Bezpečnost 
závodníků na trati zabezpečili příslušníci Městská policie Prahy 15. 

 
 

Výsledková listina II. ročníku „Běhu napříč Petrovicemi“ 
 
Kategorie I.  chlapci  50 m   
1. Vincent Veselý MŠ Jakobiho 8,13 
2. Daniel Bohdal MŠ Jakobiho 8,75 
3. Vašek Cibulka MŠ Jakobiho 8,91 
 
Kategorie I.  dívky  50 m   
1. Lara Kurayová MŠ Jakobiho 8,37 
2. Agáta Dolečková MŠ Jakobiho 8,47 
3. Natálie Králová MŠ Jakobiho 8,69 
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Kategorie II.  chlapci  100 m   
1. Vít Broskevič MŠ Jakobiho 29,88 
2. Denis Túry MŠ Jakobiho 30,09 
3. Jakub Brabec MŠ Jakobiho 30,47 
 
Kategorie II.  dívky  100 m   
1. Darina Zabrodská  MŠ Jakobiho 29,50 
2. Veronika Baudischová MŠ Jakobiho 31,47 
3. Aneta H. Voldřichová MŠ Jakobiho 31,69 
 
Kategorie III.  chlapci  300 m   
1. Martin Berka ZŠ Petrovice 1:17,52 
2. Tomáš Hofman ZŠ Petrovice 1:19,12 
3. Marek Soukup ZŠ Petrovice 1:19,25 
 
Kategorie III.  dívky  300 m   
1. Ingrid Blechová ZŠ Petrovice 1:20,65 
2. Kristýna Hampl ZŠ Petrovice 1:21,03 
3. Klára Stöhrová ZŠ Petrovice 1:22,81 
 
Kategorie IV.  chlapci  300 m   
1. Miroslav Zajíček ZŠ Petrovice 1:11,31 
2. Jakub Munk ZŠ Petrovice 1:12,28 
3. Robert Tuša ZŠ Petrovice 1:13,71 
 
Kategorie IV.  dívky  300 m   
1. Klára Jandová ZŠ Petrovice 1:11,50 
2. Kristýna Berková ZŠ Petrovice 1:18,47 
3. Klára Patáková ZŠ Petrovice 1:22,28 
 
Kategorie V.  chlapci  500 m   
1. Robin Lešo Dino schools of Prague 1:51,32 
2. Dominik Šmerda Dino schools of Prague 1:57,32 
3. Oleg Seadyuk Dino schools of Prague 1:58,49 
 
Kategorie V.  dívky  500 m   
1. Viktorie Kožíšková Dino schools of Prague 2:02,41 
2. Lucie Vaněčková ZŠ Petrovice 2:02,63 
3. Sára Macháčková Dino schools of Prague 2:02,96 
 
Kategorie VI.  chlapci  500 m   
1. Lukáš Malec ZŠ Petrovice 1:51,72 
2. David Vinclav ZŠ Petrovice 1:53,16 
3. Jan Žídek ZŠ Petrovice 1:54,16 
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Kategorie VI.  dívky  500 m   
1. Julie Slavíčková ZŠ Petrovice 2:03,32 
2. Eliška Víková ZŠ Petrovice 2:14,50 
3. Kateřina Knittlová ZŠ Petrovice 1:24,66 
 
Kategorie VII.  chlapci  700 m   
1. Aleš Kříž Dino schools of Prague 2:30,75 
2. Martin Boukal Dino schools of Prague 2:47,22 
3. Vojtěch Židův ZŠ Petrovice 1:47,84 
 
Kategorie VII.  dívky  700 m   
1. Šárka Jonáková ZŠ Petrovice 3:27,66 
2. Tereza Ptáčková ZŠ Petrovice 3:31,60 
 
 
 

nvestiční a rekonstrukční akce 
 
V roce 2016 byly provedeny kromě běžné údržby a oprav dvě větší investiční 

a rekonstrukční akce, revitalizace povrchu hřiště v Rezlerově ulici a rekonstrukce čtyř bytů 
ve svěřené správě městské části v Morseově ulici na sociální byty. 

 
 

Revitalizace povrchu hřiště Rezlerova 
Vzhledem k již velmi poškozenému a neopravitelnému povrchu hřiště v prostoru 

u Rezlerovy ulice byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu na komplexní výměnu 
povrchu hřiště. Původní povrch byl odstraněn až na betonový základ, dilatační spáry nově 
upraveny a na tento základ byl položen nový povrch. Na něj byly namalovány čáry 
basketbalového hřiště a hřiště na malou kopanou. Ve veřejné zakázce zvítězila nabídka 
společnosti Linhart s nabídkovou cenou 633 115 Kč bez DPH. 

 
 

Podpora sociálního bydlení v MČ Praha – Petrovice 
Rekonstrukce čtyř bytů v Morseově ulici 252 a 253, které jsou ve svěřené správě naší 

městské části, byla realizována na základě magistrátní podpory sociálního bydlení. 
Rekonstrukce byla financována z Operačního programu PRAHA – PÓL RŮSTU.  
Ve veřejné zakázce malého rozsahu zvítězila nabídka společnosti VERANT - STAV, 
spol. s r.o. s nabídkovou cenou 2 199 719,06 Kč bez DPH. Rekonstrukce byla provedena 
v rozsahu vyzdění bytového jádra (koupelna, WC), nové kuchyňské linky včetně elektrického 
sporáku, nové podlahové krytiny, nového rozvodu elektrické instalace a opravy omítek 
a nové výmalby. 
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ředškolní a školská zařízení  
 

Předškolní a školská zařízení zřízená MČ Praha - Petrovice 
 

Základní škola Praha – Petrovice   
 
Základní škola Praha – Petrovice, příspěvková organizace, se sídlem Dopplerova 351, 

poskytuje vzdělání a školské služby a využívá k tomuto účelu tři budovy, a to v budově 
Edisonova 40, v budově Dopplerova 351 a Dopplerova – nový pavilon.  

Ve všech třech budovách studovalo ve školním roce 2016/2017 452 žáků a žákyň.  
 
Jejich počet stoupá již od roku 2008 následovně:  
k 1. 9. 2008 - počet žáků ZŠ Praha-Petrovice  283 
k 1. 9. 2009 - počet žáků ZŠ Praha-Petrovice  288 
k 1. 9. 2010 - počet žáků ZŠ Praha-Petrovice  312 
k 1. 9. 2011 - počet žáků ZŠ Praha-Petrovice  317 
k 1. 9. 2012 - počet žáků ZŠ Praha-Petrovice  344 
k 1. 9. 2013 - počet žáků ZŠ Praha-Petrovice  373 
k 1. 9. 2014 - počet žáků ZŠ Praha-Petrovice  423 
k 1. 9. 2015 - počet žáků ZŠ Praha-Petrovice  452 
k 1. 9. 2016 – počet žáků ZŠ Praha-Petrovice  479 
 
Školní rok 2016/2017, Základní škola Praha-Petrovice,   

třída, třídní učitel/učitelka, počet žáků k 1. 9. 2016, jména dalších pedagogických 
pracovníků a vedení školy  

1. A  Mgr. Charlotta Martínková  –  21 žáků 
1. B  Mgr. Marcela Karásková  –  23 žáků 
1. M  Bc. Radoslava Winterová  –  22 žáků 
2. A  Mgr. Anna Dvořáková  –  27 žáků 
2. B  Mgr. Irena Melicharová  –  23 žáků 
2. M  Mgr. Monika Humhalová  –  21 žáků 
3. A  Mgr. Anna Procházková  –  24 žáků 
3. B  Mgr. Drahomíra Bukvová  –  20 žáků 
3. M  Mgr. Jana Židův  –  23 žáků 
4. A  Mgr. Dana Kosová  –  20 žáků 
4. B  Mgr. Marta Ptáčníková  –  17 žáků 
4. M  Mgr. Bohumila Foltýnová  –  25 žáků 
5. A  Mgr. Pavla Holoubková  –  22 žáků 
5. B  Mgr. Kateřina Mašková  –  20 žáků 
5. M  Mgr. Dana Kramářová  –  22 žáků 
Celý první stupeň měl ve školním roce 2016/2017 celkem 330 žáků v patnácti třídách. 
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6. A  Ing. Lenka Říhová  –  25 žáků 
6. B  Mgr. Jan Martínek, Ph.D.  –  18 žáků 
7. A  Mgr. Martin Vachl  –  28 žáků 
7. B  Mgr. Lenka Kasanová  –  28 žáků 
8. A  PaedDr. Jana Jelínková  –  21 žáků 
9. A  Mgr. Veronika Balíčková  –  29 žáků  
 
Celý druhý stupeň měl ve školním roce 2016/2017 celkem 149 žáků v šesti třídách. 
 
Celkem v roce 2016/2017 měla Základní škola Praha-Petrovice ve 21 třídách 479 žáků. 

Vzhledem k tomu, že o petrovickou školu je velký zájem, očekává se v dalším školním roce 
nárůst počtu žáků, přestože jsou přijímáni pouze žáci s trvalým bydlištěm Praha - Petrovice. 
Zájemci z jiných městských částí jsou z kapacitních důvodů odmítáni. 

 
Netřídní učitelé na 1. a 2. stupni: Mgr. Jana Gabašová – výchovná poradkyně, 

Mgr. Martin Damašek, Mgr. Petr Martinů, Ing. Jana Filipová, Mgr. Karolína Honsová, 
Bc. Zlata Danková 

 
Školní družina: Alena Kováříková, vedoucí školní družiny, Miroslava Tesařová, 

Michaela Kokšalová, Hana Lohnertová, Mgr. Favzija Zázvorková, Bc. Zlata Danková, 
Šárka Jarošová, Mgr. Michaela Dočekalová 

 
Asistenti pedagoga: Jitka Vondrová, Tereza Charvátová, Lucie Bříšková 
 
Vedení školy: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy 
Mgr. Dana Němcová, statutární zástupkyně ředitele školy 
PaedDr. Iva Paloučková, zástupkyně ředitele šikoly 
 
Pozoruhodného výsledku dosáhli žáci naší základní školy v přeboru pražských škol 

v české dámě. Naše základní škola vyhrála, stala se tak pro rok 2016 mistrem Prahy. 
Přeboru se zúčastnili tři nejlepší hráči z obou kategorií celoškolského turnaje – nejlepší mezi 
nejlepšími byl neporazitelný Matěj Oborník ze třídy 2.M.  

 
 

Mateřská škola, Praha 10 - Petrovice, Jakobiho 329   
 
Mateřská škola je největší v okolí. V roce 2016 navštěvovalo mateřskou školu 168 dětí, 

které byly zařazeny do šesti tříd po 28 dětech. Tři třídy byly sestaveny z mladších dětí tří až 
pětiletých a tři třídy z dětí pěti až šestiletých. Do základní školy odešlo v tomto roce z MŠ 
58 dětí. Naopak k zápisu do mateřské školy přivedli rodiče celkem 60 dětí. Všechny děti 
starší 3 let byly do MŠ přijaty.  

 
V MŠ Jakobiho se děti vzdělávaly podle Rámcového vzdělávacího programu se 

zaměřením na hudební a estetickou výchovu. Děti navštěvovaly kroužky hudební výchovy – 
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pod vedením prof. Jindřišky Auředníkové, základů anglického jazyka – vedený Lenkou 
Klodnerovou, a keramický kroužek – vedený Jaroslavou Hodoušovou. V prvním pololetí 
měly ještě nejstarší děti možnost navštěvovat výuku základů plavání v blízkém Rodinném 
centru Čtyřlístek a výuku hry na flétnu u prof. Petra Svobody.  

 
Mateřská škola během roku 2016 zajišťovala řadu školních i mimoškolních zajímavých 

akcí pro děti i jejich rodiče, ze kterých uvádíme:  
• Divadelní představení v MŠ: Divadlo koloběžka, O porouchaném robotu, Pohádka 

o pejskovi a kočičce, Tři pohádky o Honzovi, Loupežnická pohádka, Plecha a Neplecha jdou 
do světa, Oskárek na cestách, Dopravní pohádka. 

• Hudební představení a koncerty: Dechové trio, Muzika J. Pospíšila, Ukázky 
hudebních nástrojů, Hrajeme si a zpíváme; průzkum zájmu a předpokladů dětí o návštěvu 
kroužků v ZUŠ.  

• Sportovní a společenské akce: návštěva členů Hasičského záchranného sboru v MŠ 
s ukázkou jejich technického vybavení, návštěva dopravního hřiště v Horních Měcholupech 
– výchova k bezpečnosti v dopravním provozu, karneval k Mezinárodnímu dni dětí, druhý 
ročník sportovní slavnosti „Běh Petrovicemi“, návštěva dětí v petrovickém kostele 
s výkladem historie nejstarší budovy v Petrovicích od Doc. Dany Pickové. 

• Příprava na vstup do základní školy: návštěva Základní školy Praha - Petrovice, 
spolupráce při testech školní zralosti dětí. 

 
Koncem školního roku MŠ zorganizovala pro všechny děti školní výlety do zámku 

v Mníšku pod Brdy a na výstavu „50 let večerníčků“ ve Ctěnicích u Prahy. Před 
prázdninami dvacet starších dětí z mateřské školy strávilo necelý týden ozdravného pobytu 
v prostředí Českomoravské vysočiny na škole v přírodě. Prázdninové období pak už 
předznamenaly tradiční školní besídky s programem a vystoupením dětí před jejich rodiči, 
sourozenci a příbuznými. 

 
Pracovní kolektiv mateřské školy Jakobiho tvořila sestava 13 učitelek, 5 kuchařek 

a 4 uklízečky a 1 uklízeč. Ředitelkou MŠ Jakobiho byla Jana Beránková, její zástupkyní 
Taťána Peřinová. Zástupkyní pro objekt Jakobiho 328 byla Petra Urbanová. Učitelský sbor 
dále tvořily: Ivana Černá, Irena Farářová, Mária Felixová, Ludmila Mackaničová, Hana 
Machátová, Alena Šefraná, Zuzana Uhlíková, Zdeňka Veverková a Jana Vyškovská.  

 
O stravování dětí se staraly: vedoucí školní kuchyně Míla Lehovcová a kuchařky 

Milada Bálková, Zuzana Hudečková, Jaroslava Langrová a Dana Šebková. Úklid 
a pořádek zajišťovaly: školnice Jarmila Rémanová a uklízečky Jaroslava Najmanová, Lenka 
Podlipná, Andrea Šebková a Miloš Veverka.  
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oukromá předškolní a školská zařízení 
 
 

Gymnázium Altis 
 
ALTIS – to jsou mimo jiné Ambice, Lidskost, Tvořivost, Individualita a Sebevědomí. 
Škola má k dispozici 13 vybavených učeben, z toho 10 pro 20 až 40 žáků. Škola 

disponuje počítačovou učebnou vybavenou počítači „all – in – one" s nejmodernějším 
softwarem a ve všech třídách je možno přenosné počítače připojit. Žáci mají přes 
elektronický index přístup ke školnímu úložišti studijních materiálů.  

 
25. výročí gymnázia ALTIS. 
Rok 2016 byl pro Gymnázium ALTIS významný. Ve školním roce 2016/2017 

gymnázium oslavilo 25. výročí své existence. Svoji činnost sice gymnázium zahájilo v Praze 
Kunraticích, ale posledních 10 let jeho činnosti je úzce spjato s městskou částí Praha 
Petrovice. Gymnázium vzniklo v první malé skupince soukromých škol v Praze roku 1992. 
Nejprve jako sedmileté, po reformách ve školství se změnilo na osmileté gymnázium.  

Vánoční akademie roku 2016 se uskutečnila jako slavnostní k 25. výročí založení této 
školy Žáci všech tříd si připravili svoje výstupy tak, aby jednotlivé roky existence gymnázia 
byly propojeny s dobovými událostmi konkrétního roku existence. Mohli jsme se tak vrátit 
časem do doby, kdy se dělila Československá republika, kdy se vzpomínalo ve scénkách na 
některé nezapomenutelné politiky nebo na události ve světě, které byly pozoruhodné. Řada 
parodií, pěveckých a tanečních čísel spojovala roky existence gymnázia s dobou, ve kterých 
činnost gymnázia probíhala.  

25. historický rok gymnázia byl naplánován tak, aby se žáci seznámili s historií školy 
a místem, kde škola působí. Žáci se tak seznamují i s místopisem Petrovic, jeho historií 
a jeho rozvojem. Region Petrovic se jim tak trvale zapíše do paměti. Stejně tak Gymnázium 
ALTIS cítí povinnost reprezentovat místo, kde působí. To, že Gymnázium ALTIS patří 
k nejlepším školám v ČR, to dokazuje a spojuje zároveň s Petrovicemi.  

Rok 2016 byl pro Gymnázium ALTIS významný i na poli státní maturity. Absolventi 
i v roce 2016 potvrdili vysokou úroveň našich maturantů, kteří z anglického jazyka 
maturovali jako nejlepší v ČR a z českého jazyka jako druzí nejlepší v ČR. Státní maturity 
tak jen formálním důkazem potvrdily vysokou úroveň Gymnázia ALTIS. Dlouhodobé 
výstupy ukazují na nezávislých datech, že gymnázium dosahuje nejlepších výsledků v celé 
ČR. Je tedy předpoklad, že i v dalších letech, kdy gymnázium bude v Petrovicích působit, 
budou výborné výsledky reprezentovat Gymnázium ALTIS i místo, kde působí. 
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DINO SCHOOLS of Praque 
 
DINO SCHOOLS of PRAGUE je ucelený systém vzdělání od mateřské školy po 

maturitu s individuálním přístupem. Mateřská škola, základní škola a osmileté gymnázium 
se zaměřují na rozšířenou výuku jazyků a humanitní vzdělání.  

Výuka probíhá v kmenových učebnách při obvyklém počtu do 17 žáků nebo studentů, 
na jazykovou výuku jsou děti rozděleny do malých skupin. V mateřské škole a na 
1. stupni ZŠ se vyučuje anglický jazyk, od 4. ročníku španělština a od tercie gymnázia je na 
výběr ruština, němčina a francouzština. Některé předměty se vyučují v českém i anglickém 
jazyce. Studenti mají možnost skládat kromě české maturity také IB maturitu a zkoušky 
IGCSE. Během studia je nabízena možnost složení mezinárodních jazykových zkoušek.  

Škola získala certifikát bronzového stupně etické školy a byla pověřena konáním 
celopražské jazykové soutěže "Evropou křížem krážem".  

 
 

Mateřská umělecká škola – MUŠKA 
 
Mateřská umělecká škola MUŠKA je soukromou školkou s hudebním, tanečním 

a výtvarným zaměřením. Školka splňuje nejpřísnější kritéria ministerstva školství pro děti 
od 2 let. O děti se staraly Jana Křížová, dipl. um. – ředitelka školky, Ing. Michaela 
Přibylová - manažerka školky, MgA. Vítězslava Gajerová, učitelka ve školce, lektorka tance 
a jógy pro děti, Ivana Rollerová – učitelka ve školce, Eliška Zygulová – učitelka ve školce, 
Cecilia Romano – učitelka anglicko-umělecké třídy a lektorka kroužku angličtiny pro děti, 
Bc. Petra Vychytilová – výtvarnice, lektorka výtvarné výchovy, kroužek flétny, 
MgA. Zdeňka Vaculík Erlebachová – sbormistryně dětského sboru MuŠka, MgA. Lucie 
Laubová – lektorka hudebního kroužku a Martina Ruchařová – koordinátorka školky 

 
 

Rodinné centrum Snopík 
 
Rodinné centrum Snopík nabízí soukromé jesle, školku a hlídání pro děti od 15 měsíců 

do 4 let. Centrum se nachází v nově zrekonstruovaných prostorech v Domě občanské 
vybavenosti v Petrovicích v blízkosti hostivařského lesoparku. Děti jsou rozděleny podle 
věku na dvě skupinky – Krtečci (15 měsíců – 2,5 roku) a Opičky (2,5 – 4 roky) a každá 
skupinka využívá své vlastní prostory a má svůj vlastní program, který odpovídá jejich 
věku.  

O děti se stará tým kvalifikovaných pedagogů a speciálních pedagogů, kteří mají 
několikaleté zkušenosti z domova i ze zahraničí.  

Zařízení se drží zásady, že dítě se nejlépe učí hrou a učení má být vždy zábavou. Ke hře 
a rozvoji se používají nejrůznější pomůcky od míčků přes žíněnky až po složitější stavebnice. 
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etrovické noci 
 

Noc knihoven – Noc s Andersenem  
 
Již tradičně knihovna městské části uspořádala v pátek 1. dubna akci 

Noc s Andersenem, která byla v letošním roce ve znamení Malé mořské víly. Přihlášené 
petrovické děti slíbily, že přijdou v kostýmech inspirovaných mořským světem. Děti přišly 
v přestrojení za hrůzostrašné piráty, medůzy, půvabné žínky, nechyběl ani neskutečně 
mrštný obří mořský červ. V knihovně vyzdobené v podmořském stylu přišly na řadu zajímavé 
soutěže, vyplňovaly se kvízy. Volil se samozřejmě nejnápaditější kostým. Po poslechu 
audioknihy Malá mořská víla byl dostatečný časový prostor k tomu, aby děti v knihovně 
vybíraly a prohlížely knihy z našeho knižního fondu. Když usínaly – na zemi a ve vlastních 
spacích pytlích – tak se jim asi o těchto pohádkách zdálo. Po probuzení a snídani obdržely 
sladké odměny a pamětní listy. 

 
 
 

enioři  
 
Kulturní komise uskutečnila pro seniory dva poznávací zájezdy, první do Českých 

Budějovic a následně do nedaleké vesnice Holašovice. Účastníci si prohlédli sochu Přemysla 
Otakara II., Samsonovu kašnu a řadu barokních renesančních domů, radnici, Černou věž 
a Dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie. V Holašovicích si prohlédli 
soubor budov ve stylu selského baroka, který byl v roce 1998 zapsán do Seznamu světového 
kulturního dědictvi UNESCO.  

Druhý výlet mířil na Novohradsko. Program začal prohlídkou hradu, individuálně si 
účastnici prohlédli barokní lékárnu, původní kovárnu a klášter. V odpolední části navštívili 
Terčino údolí. 

 
Městská část pořádá, popřípadě umožňuje řadu aktivit pro seniory. V Domě občanské 

vybavenosti se pravidelně scházejí tancechtiví senioři. Pod vedením pana Kožíška se 
soustředili na skupinové tance od country po latinsko-americkou hudbu a na formace 
standardních tanců. Další tělesnou aktivitou je nordic walking. Cílem výletů jsou různé 
části petrovického katastru, zejména blízký lesopark, vodní nádrž Hostivař, prostor na 
Dobré vodě a chráněné území Milíčovského lesa. V průběhu vycházky si seniorky ještě 
dvakrát zacvičí. Jejich aktivita trvá minimálně 60 minut. Jsou využívány i cvičební stroje 
na našich hřištích. Toto cvičení má i druhý účinek – účastnice aktivně poznávají i okolí 
svého bydliště. Dále pokračuje cvičení seniorů, které se koná v sále Domu občanské 
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vybavenosti. Cvičení je zaměřeno na zlepšení tělesné i psychické pohody, a to především 
zařazováním protahovacích a povolovacích cviků na odstranění bolesti zad a zvýšení 
pohyblivosti kloubů a důležitých svalových partií s částečným zařazováním cviků pro 
udržení rovnováhy. V letošním roce dále pokračují kurzy výuky anglického jazyka, jeden je 
pro začátečníky, druhý pro pokročilé. Městská část pro zvýšení počítačové gramotnosti 
našich seniorů uspořádala v prostorách knihovny městské části dva cykly sedmi hodinových 
přednášek základů práce na počítači pro začátečníky a pokročilé.  

 
Městská část ve svém sociálním programu v rámci rozpočtu přispěla naším seniorům na 

úhradu obědů, které si objednávají u sociálních služeb, nebo odebírají obědy z kuchyně naší 
základní školy. Z rozpočtu bylo v letošním roce takto vynaloženo 176 076 Kč. Městská část 
se také podílí finančním příspěvkem na další pečovatelskou službu pro naše seniory, 
příspěvek z rozpočtu byl ve výši 22 165 Kč. 

 
V roce 2016 se v naší městské části například dožilo 92 seniorů sedmdesáti let, 

26 seniorů pětasedmdesáti let, 21 seniorů osmdesáti let, 14 seniorů pětaosmdesáti let 
a 22 seniorů devadesáti a více let. 

 
 
 

ultura 
 

XVI. reprezentační ples Mč Praha - Petrovice 
 
V sobotu 6. února 2016 jsme se po roce opět sešli, abychom strávili příjemný večer ve 

společenském sálu Domu občanské vybavenosti při XVI. reprezentačním plese Městské části 
Praha – Petrovice. Zcela zaplněný sál svědčil o přirozené potřebě lidí odložit běžné starosti 
a přijít se pobavit nejen hudbou a tancem, ale i přátelským povídáním. Plesu se zúčastnila 
kromě petrovických občanů také řada starostů a zastupitelů pražských městských částí. 
Mezi přítomnými byli i zástupci školských a předškolních zařízení, které působí na území 
naší městské části, zástupci petrovické farnosti a část sponzorů, kteří se podíleli na velmi 
hezké a bohaté tombole. 

 
Plesový výbor nám kromě tradičně vynikajícího tanečního orchestru Josefa Hlavsy 

připravil zcela nový program. Celým večerem nás provázel Zdeněk Vrba, který nejen 
zasvěceně představil všechny účinkující, ale své vystoupení proložil i několika vtipnými 
anekdotami. Vystoupení tanečního orchestru muselo uspokojit všechny tancechtivé 
účastníky, repertoár orchestru je velmi rozmanitý, od dechovky přes muzikály, orchestrální 
skladby až po taneční písničky, zahrál standardní i latinskoamerické melodie. Po úvodním 
slovu paní starostky JUDr. Olgy Hromasové, která krátce přivítala všechny přítomné, 
vystoupila taneční skupina TK Calipso, která je zaměřena na country tance, show a line 
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dance, ale také na klasické a latinsko-americké tance. Ve svém úvodním vystoupení 
předvedla poetický waltz. V průběhu večera pak vystoupila ještě s jednou taneční vložkou – 
country tancem s názvem „Úklid“. Považuji za nutné podotknout, že tato skupina má sídlo 
v naší městské části a výrazně nám v průběhu plesu pomohla s prodejem tombolních lístků. 
Bohatý program večera byl ještě doplněn dvěma vystoupeními zcela rozdílného žánru. 
Nejprve vystoupili tanečníci z Tělocvičné jednoty Sokol Pražský Lukáš Sláma a Anna 
Fořtová a juniorský pár Daniel Ráža a Elen Grygorian s ukázkou sportovního rokenrolu. 
Pár Lukáš Sláma a Anna Fořtová obsadil na mistrovství republiky 3. místo a na mistrovství 
světa 18. místo. Další vystoupení předvedl profesionální pár ve složení David Valčuha 
a Renáta Hlaváčková, kteří předvedli mix latinskoamerických tanců. Obě vystoupení byla 
oceněna jak v průběhu tance, tak i po skončení, výrazným potleskem. Velkým překvapením 
bylo vystoupení Tanečního klubu seniorů Petrovice, který svým vystoupením ukázal, že 
radost z tance kvete v každém věku.  

Součástí programu byla také bohatá tombola, která se setkala s velkým zájmem. Celkem 
bylo prodáno 800 tombolních lístků a z nich bylo vylosováno 55 výherců hodnotných cen. 
Další novinkou letošního plesu bylo zařazení ceny útěchy, a tou cenou byla skutečná prasečí 
hlava. Zde se přísluší znovu poděkovat všem sponzorům, kteří svými hodnotnými dary 
zatraktivnili celý večer.  

Poděkování za dobře připravenou a vydařenou společenskou akci přísluší také plesové 
komisi v čele s její předsedkyní paní Helenou Stašákovou a všem pracovníkům městské části, 
kteří se na přípravě aktivně podíleli. 

 
 

Vyprávění 
 
5. ledna 2016 měli naši občané možnost poslechnout si vyprávění svérázného a známého 

filmového režiséra Zdeňka Trošky. Ve svém vtipném vyprávění se dotkl své filmařské práce, 
svého vztahu k vážné hudbě a režírování oper. Nejvíce času však věnoval své gurmánské 
vášní a kuchařskému umění. 

 
 
Podle známého románu Julese Verna se cestu kolem světa podařilo Phileasi Foggovi 

uskutečnit za 80 dní. Manželé Jana a Otakar Honsovi takovou možnost neměli a jejich 
cesta kolem světa trvala téměř šest let. A právě oni se přišli s petrovickými občany podělit 
13. ledna 2016 o své zážitky. Jejich cesta začala v roce 2009 ve Švédsku, odkud na 
plachetnici IRMA započali svoji cestu. Vyprávěli o průběhu své etapové cesty, o poznávání 
zemí a oblastí na své cestě, poznání lidí v jednotlivých částí zeměkoule, o krásách přírody 
i o nebezpečných situacích na své plavbě. Zodpověděli dotazy, které se týkaly praktických 
věcí denního života, střídání stráží a odpočinku, zajišťování potravin a pitné vody, oprav 
lodi, osobní hygieny a pod. 

 
 
Spisovatel Vlastimil Vondruška v místní knihovně nás poučil a zároveň skvěle pobavil 

na své talkshow. 
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Petrovické jaro 2016 
 
Tak jako každý rok, i letos připravila kulturní komise pod vedením pana docenta 

Dr. Otty Semeckého, CSc. ve spolráci s ZUŠ Hostivař již dvanáctý ročník hudebního cyklu 
Petrovické jaro 2016, které mělo čtyři části. V první části, 12. května 2016, se představilo 
mládí, prezentované Hostivařským koncertním sborem a hudebním souborem 
LUCY4MUSIC, dále vystoupila gospelová skupina. V druhé části, 16. května 2016, 
vystoupili nejmenší se skladbou Devatero pohádek, pak následovalo vystoupení Přípravného 
smyčcového sboru se skladbami klasiků Smetany a Dvořáka. Ve třetí části, 24. května 2016, 
se představil kytarový soubor ZUŠ, pak následovalo Kvarteto Hanse Krásy. Poslední část 
se konala pod taktovkou dětí ZUŠ Terezy Brzkové Plzeň s autorským minimuzikálem Snad 
to není láska. Všechny večery byly plně navštíveny a výkony všech umělců byly odměněny 
dlouhotrvajícím potleskem. 

 
 

Spirituál kvintet 
12. října 2016 se podařilo tuto skupinu již podruhé získat pro petrovické občany. 

Vystoupení bylo rozděleno na dvě části, v první části se představili jednotliví členové 
souboru se svými písněmi. V druhé části zazněly známé sborové melodie a hity z celé doby 
jejich společného účinkování. 

 
 

Rybova mše vánoční 
V předvánoční době nás pozvala kulturní komise do sálu Domu občanské vybavenosti 

na provedení České mše vánoční od Jana Jakuba Ryby. Velký sál Domu občanské 
vybavenosti byl zcela zaplněn. Vystoupení pod vedením dirigenta Pavla Trojana provedl 
Hostivařský komorní orchestr Základní umělecké školy – Hostivař s pěveckým sborem 
rodičů RadHost. Jako sólisté vystoupili sopranistka Milada Jirglová, alt Lucie Valentová, 
tenor Václav Barth a bas Martin Vodrážka. 

 
 

Zpívání pod vánočním stromem 
Tradičně petrovičtí občané se svými ratolestmi přišli před budovu úřadu si pod vánoční 

strom poslechnout i zazpívat vánoční koledy. Ředitel základní školy Mgr. Zeman přivítal 
všechny přítomné včetně paní starostky MČ JUDr. Hromasové a jejího zástupce 
JUDr. Němce. Poté se ujaly programu děti a celý prostor zaplnily melodie vánočních koled 
pod taktovkou známého hudebníka a kytaristy Pavla Půty. Po krásných a stále dojímavých 
melodiích se rozproudila živá debata a zábava dětí. Děti se těšily z prskání prskavek 
a připravených chutných perníčků, dospělí pak z teplých nápojů a pouštění světelných 
lampionů. Na všech účastnících bylo znát, že mají radost z takového setkání a zachovávání 
tradic našich předků.  
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Divadelní představení 
 
V sále domu občanské vybavenosti kulturní komise uspořádala divadelní představení. 

Jednalo s o hru Strážný anděl aneb vídeňská operka. Ve hře se představili Jan Kačer, Táňa 
Fišerová, Zuzana Prasková, Martin Kubačák, Roman Hájek a Vlastimil Venclík.  

 
Dále byla předvedena divadelní hra Mafie a city, hlavními představiteli byli Ivan 

Vyskočil a Karel Zíma. 
 
 
 

arnost  
 
Camino je cesta pro poutníky, cesta, která nikdy nekončí ... 
 
 ... těmito slovy písně vrcholilo radostné dopoledne, které prožili všichni, kdo si našli 

29. 5. 2016 cestu ke kostelu svatého Jakuba Staršího v naší městské části. Po mnoholetém 
úsilí totiž byly slavnostně požehnány nové prostory farního centra Camino, které budou 
sloužit k setkávání nejen farníků, ale všech poutníků, kteří ke Caminu najdou cestu. Celá 
nedělní slavnost začala důstojnou bohoslužbou, kterou celebroval arcibiskup pražský, 
kardinál Domink Duka OP. Během mše svaté zazněla hluboká a moudrá slova nejen tohoto 
vzácného hosta, ale i otce Františka Převrátila, který je duchovním správcem farnosti. 
Po skončení bohoslužby se pak všichni přesunuli do nového farního domu, ve kterém 
pokračoval bohatý program. Začal úvodním slovem otce Františka, slavnostním požehnáním 
farnímu domu panem kardinálem Dukou a projevy vzácných hostů, paní starostky 
JUDr. Olgy Hromasové a starosty Prahy 15 Milana Wenzela. Oba popřáli Caminu radostné 
a šťastné vykročení. Nejen slova však vyplnila nové prostory. Rozezněly se tu tóny písní, 
provedených farní scholou, která svým zpěvem provázela již dopolední bohoslužbu. 
Radostné úsměvy i neskrývaný obdiv byl patrný na těch, kteří procházeli již dostupnými 
prostory Camina. Z každého koutu je totiž cítit, s jakou rozvahou a otevřeností pro všechny 
bylo budováno. Tento nový domov farnosti nabízí velkorysý sál s možností občerstvení, 
hernu pro děti, klubovny, byt pro duchovního i pokoj pro hosty. Nedílnou součástí celého 
objektu je také útulná zahrada. Zkrátka místo jako stvořené pro rozhovory, společenské 
akce, setkávání rodin, vzdělávání, komorní koncerty, výstavy, přednášky a také útočiště pro 
poutníky životem. 
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nihovna 
 
Do Informačního centra a Místní knihovny Praha – Petrovice zavítalo v roce 2016 na 

9 450 návštěvníků. Vzrůstal zájem o služby Czech POINT, prodej vstupenek na kulturní 
akce pořádané MČ Praha – Petrovice, stejně jako o používání osmi počítačů s internetem 
zdarma, nebo počítačové kurzy pro petrovické seniory. Počet výpůjček byl okolo 13 000, 
dokoupeno bylo 220 nových knih, takže knihovní fond v současnosti již obsahuje přes 9 000 
knižních titulů. Nabídku opět doplnilo na 600 knih putovního souboru z Městské knihovny 
v Praze. Pro děti se uskutečnilo hned několik čtenářských akcí - od besed přes tradiční Noc 
s Andersenem. 

 
 
 

oprava, dopravní obslužnost, motoristické  
a nemotoristické komunikace  
 

Dopravní režim v obytné zóně Petrovic 
 
V Petrovicích vznikla výrazná poptávka po zklidnění dopravy v prostoru staré 

zástavby Petrovic, zejména v ulici Edisonova, která se svým stávajícím řešením neodpovídá 
současnému a narůstajícímu obousměrnému automobilovému provozu. Nevyhovující situace 
je podtržena skutečností, že tato komunikace prochází vymezenou obytnou zónou, která má 
v platné legislativě výrazná pravidla, jež mají být zárukou zvýšené bezpečnosti ve vymezené 
oblasti. Na základě projektu dopravního experta Ing. Čuřína byly dne 21. 10. 2015 v sále 
DOV Edisonova veřejnosti představeny tři různé varianty. Obyvatelé byli vyzvání, aby se 
vyjádřili k uvažovaným úpravám v anketě, která probíhala do 31. 12. 2015. Během 
projednání a v následujících dnech byla úřadu doručena řada dalších námětů na zklidnění, 
rada je posuzovala a zadala Ing. Čuřinovi je ještě doplnit. Rada MČ Praha – Petrovice na 
svém jednání dne 21. ledna 2016 schválila realizaci varianty C, která znamenala 
zjednosměrnění ulic Edisonova a Morseova a části Galvaniho, Ohmova a Celsiova.  
Tato úprava docílila toho, že do obytné zóny bude výhodné zajíždět pouze obyvatelům, 
kteří v této zóně bydlí. Velkému množství řidičů, kteří využívali zejména Edisonovu ulici 
jako zkratku v průjezdu Petrovicemi z oblasti od Horních Měcholup na Háje, se vjezd do 
obytné zóny již nevyplatí. Po tomto rozhodnutí byla podána žádost odboru dopravy 
Prahy 15 o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Po uběhnutí 
všech správních lhůt byla úprava v říjnu 2016 provedena. Řada řidičů ještě dlouho jezdila 
po paměti a nové značení ignorovala. Proto byla požádána městská policie, aby tomuto 
problému věnovala zvýšenou pozornost. 
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Parkovací místa 
 
Když se ptal Jan Neruda v 19. století „Kam s ním“, nevědouce si rady kam se starým 

slamníkem, ani netušil, že tato otázka bude aktuální ještě za více než 100 let, i když 
v jiném významu. Tentokrát však nejde o řešení kam se slamníkem, ale kam zaparkovat 
auto. V době, kdy ještě nebyla v Petrovicích nově postavena řada nových rodinných domků 
a vil, a kdy se projektovala a stavěla panelová sídliště na našem katastru, ne každá rodina 
vlastnila auto. To se však během posledních 25 let výrazně změnilo, dnes už má skoro každá 
rodina jedno auto a v mnoha případech i dvě a více. Celý problém je ještě komplikován tím, 
že v obytné zóně je ze zákona zákaz parkování. V obytné zóně u rodinných domů je sice 
zahrádka, ale v nich je vytvořen pouze parkovací prostor pro jedno vozidlo, a tak další již 
jsou zaparkována na komunikaci. Řešení tohoto problému s parkovacími místy bylo radou 
projednáváno, ale jevilo se jako velmi složité. V první fázi se podařilo získat 13 nových 
parkovacích míst na sídlišti Dobrá voda, kde na začátku komunikace u objektu Pražských 
vodovodů a kanalizací byla umístěna dopravní značka zákazu vjezdu vozidel s dodatkovou 
tabulí „vjezd PKVT povolen“. V rámci jednání s odborem dopravy Prahy 15 jsme zjistili, že 
ani v archivech nebylo vydáno rozhodnutí o umístění této dopravní značky. Na základě 
našeho požadavku odbor dopravy Prahy 15 rozhodl o odstranění této dopravní značky a tím 
o rozšíření parkovacích stání pro obyvatele Petrovic. 

To byl začátek dalších kroků. Rada zadala vypracování studie o zvýšení počtu 
parkovacích míst na celém katastru Petrovic, jak na sídlištích, tak i v obytné centrální části 
Petrovic. V první fázi byla vyřešena parkovací místa v Edisonově ulici včetně schválení 
místní úpravy na odboru dopravy Prahy 15. Ta byla koncem roku realizována. Další etapa 
bude schválena a realizována v roce 2017. 

 
 
 

yty 
 
Městská část disponuje 36 byty ve svěřené správě v domech č. 252 a 253 v Morseově 

ulici. Byty jsou pronajímány na dobu určitou, na jeden rok. Dva byty jsou historicky 
pronajaty na dobu neurčitou. Podle platných pravidel bylo schváleno prodloužení o další 
1 rok, a to za podmínky, že nájemce je bezdlužný a neporušuje domovní řád. Tuto podmínku 
splnili všichni nájemníci. 

Magistrát hlavního města Prahy v rámci zlepšení bytové situace lidí se sociálními 
problémy vypsal dotační titul na zřízení sociálních bytů včetně finanční dotace. Naše 
městská část získala dotaci na rekonstrukci čtyř bytů, které budou mít charakter sociálního 
bydlení. Rekonstrukce byla provedena celkem ve čtyřech bytech, a to ve dvou v Morseově 
ulici 252 a ve dvou bytech v Morseově ulici 253. Rada na návrh Komise bytové a sociální na 
takto zrekonstruované a pořízené sociální byty uzavřela s potřebnými žadateli nájemní 
smlouvu. 



Kronika MČ Praha–Petrovice 2016 

 

Strana 45 (celkem 25) 

eleň  
 

Ukliďme Česko – ukliďme Petrovice 
 
Dobrovolnická akce „Ukliďme Česko" vychází z mezinárodně osvědčeného modelu "Let's 

Do It!". V letošním roce se již konal třetí ročník, v naší městské části jsme tuto akci konali 
již podruhé. Před plánováním tohoto 2. ročníku jsme prošli na katastru naší městské části ta 
veřejná prostranství, na kterých není prováděn pravidelný týdenní úklid. Na základě 
pochůzky jsme vybrali čtyři úseky, kde byl proveden úklid. Prvním úsekem byla zalesněná 
stráň na západní straně naší městské části ohraničené ze severu Turínskou ulicí směrem ke 
komunikaci podél hostivařské nádrže a následně až podél Ramanovy ulice k parkovišti 
u zastávky autobusů Newtonova, druhý úsek byl situován podél levého břehu Botiče od 
ulice Euklidovy směrem proti proudu, třetí podél pravého břehu Botiče od úrovně 
ragbyového hřiště směrem proti proudu až k retenční nádrži za Dobrou vodou a čtvrtý podél 
panelové cesty a východní strany sídliště na Dobré vodě až k retenční nádrži, kde se třetí 
a čtvrtá skupina sešly. 

 
Od hlavních organizátorů celorepublikové akce Spolku Ekosmák a Českého svazu 

ochránců přírody jsme obdrželi pouze zlomek potřebného materiálového vybavení, 25 párů 
rukavic a 50 ks pytlů. Ostatní materiál uhradila MČ ze svého rozpočtu. Bylo zakoupeno 
8 ks tzv. prodloužených rukou, 65 ks pracovních rukavic a 125 ks pytlů. 

 
Při přípravě této akce jsme oslovili další subjekty, které nám s úklidem a materiální 

výpomocí pomohly úklid zajistit. Firma pana Loukoty vypomohla dalším potřebným 
nářadím, zajistila svoz sebraných odpadků k velkoobjemovému kontejneru a připravila 
ohniště pro závěrečné opékání špekáčků. Společnost Acton, s.r.o. sponzorsky zajistila 
přistavení velkoobjemového kontejneru a odvoz nasbíraných odpadků na řízenou skládku. 
Podnik Lesy hl. m. Prahy pomohl při likvidaci popadaných dřevin a jejich odvozu. 

 
Akce na našem katastru se uskutečnila v sobotu 16. dubna. Sraz jsme měli na parkovišti 

u stanice MHD Newtonova v 9 hodin. Sešlo se nás celkem 47 občanů naší městské části, 
z toho 10 dětí. Většina zúčastněných byla z řad zastupitelů, radních a zaměstnanců úřadu. 
Přestože informovanost občanů Petrovic byla, dalo by se říct, masivní, akce byla 
publikována ve vývěsních skříňkách, na webu MČ, rozeslána infokanálem a v nákladu 
2 000 ks letáčku doručena do poštovní schránky každé rodiny, celková účast tomu 
neodpovídala. Účastníci byli seznámeni s bezpečnostními předpisy pro konání této akce, 
rozebrali si pracovní rukavice, pytle na odpadky a pracovní pomůcky. Pak se rozdělili na 
jednotlivé skupiny do jednotlivých úseků. 

 
Za dobu trvání akce bylo soustředěno a odvezeno na řízenou skládku celkem 27 m3 

směsného odpadu, 18 ks pneumatik a 9 m3 dřeva. 
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Po ukončení úklidu se účastníci soustředili u retenční nádrže na Dobré vodě, kde pro ně 
bylo připraveno ohniště a občerstvení – vynikající špekáčky od dalšího sponzora akce, 
řezníka a uzenáře pana Petra Novotného, ze zdrojů MČ chleba, pochutiny, alko i nealko 
nápoje. Spokojení občané ještě několik desítek minut po konzumaci občerstvení strávili 
v družném hovoru. Byl udělán velký kus dobré práce a rozcházeli jsme se s přesvědčením, že 
tuto prospěšnou akci v dalším roce opět uskutečníme. 

 
 

Smrk stříbrný – zrezivělé jehličí  
 
Při pravidelné prohlídce stavu zeleně na území naší městské části jsme v létě loňského 

roku zjistili na několika místech výrazné poškození volně rostoucích smrků zrezivěním jehlic 
a následně i jejich opadáním. 

Obrátili jsme se tedy na nejkompetentnější instituci, a to na Výzkumný ústav Sylva 
Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, veřejnou výzkumnou instituci. Zde nám byl 
doporučen Ing. Josef Mertelík, CSc., vedoucí odboru fytoenergetiky a biodiverzity. 
Ing. Mertelík nám doporučil provést aplikaci bioalginátů formou přípravku ALGASOL PS. 
Dále nás upozornil, že výsledek se neprojeví v tomto vegetačním období, ale až v příštím 
roce. Ošetření totiž stimuluje zvýšený obrost až v příštím vegetačním období v poměru 3:1. 

Ošetření všech postižených smrků jsme objednali u firmy pana Loukoty, který na 
podzim roku 2015 všechny napadené stromy ošetřil. Netrpělivě jsme čekali, zda ošetření 
bude mít úspěch. Po několika v letošním roce provedených kontrolách můžeme s radostí 
konstatovat, že stav postižených smrků se výrazně zlepšil, postižené větve jsou velmi dobře 
obrostlé novými jehlicemi a stromy jsou naprosto zdravé. Opět se ukázalo, že se vyplatí 
„nakupovat u odborníků“. 

 
 


