
Slavíme spousty svátků a u mnoha z nich už vlastně ani neví-
me proč. I křesťané, kteří mají systém svátků velmi propraco-
vaný, je vnímají však většinou pouze ve vztahu ke své ideolo-
gii a již ne hlouběji - ke kořenům jejich vzniku. Většina
významných pohanských a předkřesťanských svátků byla

křesťany převzata - a po nich i dalšími ideologickými proudy.
Ani „komunistické“ státy si totiž nemohly dovolit své občany
připravit o Velikonoce nebo Vánoce, jen se poněkud pozapo-
mnělo, proč se tyto svátky slaví a vytvořil se k nim nový pří-
běh – ideologicky čistý. Dnes už pak málokdo ví, proč se na Ve-
likonoce peče beránek, barví vejce a prohánějí děvčata
pomlázkou. Také (dnes již zřídka používaný) výraz „Vzít si ně-
koho na paškál“ známe, tušíme i jeho význam, ale co víme
o tom, jak vlastně vznikl a že má přímou spojitost s Velikono-
cemi. Paškál totiž znamená velikonoční svíci (z latinského pa-
schalis – velikonoční ). Výraz „vzít na paškál“ pak vznikl tak,
že k velikonoční svíci byli lidé v kostele voděni při přísahání.
Tedy vzít na paškál má význam vyslechnout, či probrat něko-
ho. Vezměme si tedy na paškál Velikonoce samé.

Svátek pod původním názvem pesach pochází z pradávných
dob, kdy jej kočovné nomádské kmeny za jarního úplňku sla-
vily u příležitosti konce zimy a odchodu ze zimních pastvin na
letní. Jeden z významů původního termínu pesach je „kulhá-
ní“, což by připomínalo starý obřad, při kterém kněží specific-
ky kulhavě poskakovali a tím jakoby udržovali rovnováhu me-
zi tmou a světlem – zimou a létem. Slavnost měla zajistit
hladký průběh nástupu tvořivých vegetativních sil v přírodě.
Slavilo se celý večer až do noci. Jako oběť bylo zabito malé
zvíře – vždy samec (beránek nebo kozlík) a yzopem namoče-
ným v jeho krvi potřen vchod do stanu. Nomádi totiž věřili, že
krev je nejlepším prostředkem proti démonům, kteří pak ne-
mohli proniknout do jejich příbytků. Yzop byla rostlina očiště-
ní, jako taková byla vnímána později i křesťany a je zmiňová-
na v žalmech. Vybrané zvíře nesmělo mít žádnou vadu - byl
by porušen obětní rituál a oběť by tak byla neplatná. Para-
doxně tak pastevci po tisíciletí prováděli negativní genetický

výběr, kdy nejkvalitnější samce ve stádě neponechávali ke
zkvalitnění chovu, ale zabíjeli je. Beránka pak upekli a spo-
lečně snědli. Podstatnou roli také hrála dokonalá konzumace.
Případné zbytky musely být spáleny na ohni. V pozdější době
se k beránkovi jedly nekvašené chleby a různé hořké byliny.

Starý nomádský svátek nebyl Izraelci odmítnut, ale přeznačen
a theologizován. Krev zde nemá již moc magickou jako pro-
středek proti démonům, ale symbolizuje samotného Hospodi-
na. Už to není přírodní svátek, i když zde příroda vystupuje
i nadále. Nové je také spojení s konkrétní událostí vyvedení
Izraelců z Egypta. Je zde tedy nový příběh nové ideologie. Iz-

raelští otroci si totiž i nadále natírali krví vchody do svých do-
mů a traduje se, že anděl pobil prvorozené syny Egypťanů, ale
pominul právě domy Hebrejců, které byly označené krví be-
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PRAHA–PETROVICE

Milí petrovičtí občané,

po prvních dvou měsících letošního roku, kdy jsme hos-
podařili v rámci rozpočtového provizoria, schválilo zastu-
pitelstvo městské části rozpočet na rok 2007. Jeho schvá-
lení předcházela obsáhlá debata a detailní analýza ve
finančním výboru zastupitelstva. Při této příležitosti jsme
byli nuceni se daleko intenzivněji, než předchozí léta, za-
bývat problematikou financování petrovického školství,
zejména obou základních škol. Doposud městská část ze
svého rozpočtu dotovala petrovické školy každoročně
částkou kolem pěti miliónů korun ročně, což se ukázalo
jako neadekvátní vzhledem k výrazně klesajícímu počtu
žáků, zejména v ZŠ Bellova. Tento trend se bohužel ne-
podařilo změnit, a to ani vzhledem k nástupu silnějších
populačních ročníků. Pro vaši lepší představu uvedu kon-
krétní čísla: CCeellkkoovváá  kkaappaacciittaa  ZZŠŠ  BBeelllloovvaa  jjee  770000  žžáákkůů.. Ve
školním roce 2006/2007 ji navštěvuje celkem 214 žáků.
Do první třídy v příštím školním roce je zapsáno pouze 
14 dětí, takže po odchodu letošních absolventů devátých
tříd, bude vvee  šškkoollnníímm  rrooccee  22000077//22000088 navštěvovat 
ZZŠŠ  BBeelllloovvaa  ppoouuzzee  119900  žžáákkůů. V ZZŠŠ  EEddiissoonnoovvaa  jjee  cceellkkoovváá  
kkaappaacciittaa  112200  žžáákkůů. V letošním školním roce ji navštěvuje
celkem 106 žáků. Do první třídy přišlo k zápisu celkem 
36 dětí, avšak s ohledem na kapacitu školy, mohli být při-
jati do první třídy pouze 23 děti. Celkem bude tedy 
vvee  šškkoollnníímm  rrooccee  22000077//22000088 navštěvovat ZZŠŠ  EEddiissoonnoovvaa
111144  žžáákkůů. V této souvislosti je třeba uvést, že ZŠ Ediso-
nova mohou děti navštěvovat pouze v rozsahu 1.- 5.třídy
základní školy. Myslím, že tato čísla jsou dostatečně vy-
povídající. Stav, kdy v ZŠ Bellova jsou prázdné třídy 
takřka v polovině budovy a ZŠ Edisonova musí odmítat
zájemce o zápis do první třídy, je do budoucna neudrži-
telný. Rada MČ na tuto situaci reagovala a jmenovala 
jako pracovní orgán Komisi pro optimalizaci petrovického
školství pod vedením místostarosty Ing. Petra Říhy. Jejími
členy jsou ředitelé petrovických školských zařízení - tedy
obou základních škol i mateřské školy, pedagogové,
externí odborníci, zástupci petrovické samosprávy a Ko-
mise výchovy a vzdělávání. Tato pracovní komise by v co
nejkratší možné době měla provést celkovou analýzu
a navrhnout zastupitelstvu naší městské části nejvhod-
nější variantu řešení. Za zcela samozřejmé považuji, že
navržené řešení zachová dostupnost základního vzdělání
pro všechny petrovické děti v nezměněném rozsahu
a s takovým výchovně vzdělávacím programem, který při-
vede do petrovických škol i „přespolní žáky“ a bude tak
moci být naplněna jejich kapacita.

OOllggaa  HHrroommaassoovváá

SLOVO STAROSTKY

Pokračování na straně 2

PROČ A JAK SLAVÍME VELIKONOCE

Vyšlehání mladými živými větvičkami, většinou spletenými do pomlázky, má tělu symbolic-
ky předat posilující životadárnou mízu stromů a tak zajistit, aby děvčata byla zdravá, pilná,
a veselá po celý rok.

Přehlídka vajec všech barev a velikostí –
snad nejtypičtější symbol Velikonoc.
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ránka. Po sérii podobných „Božích ran“ Egypťané Hebrejce
z otroctví propustili, a pesach se tak stal v judaismu hlavním
sedmidenním svátkem slaveným na památku legendárního
odchodu Židů z Egypta, spojeným s přechodem Rudého moře
(zde se výraz pesach vykládá jako „překročení“).

Oběť velikonočního beránka byla tak konána i nadále. V chrá-
movém nádvoří v Jeruzalémě stáli kněží v dlouhých obětních
řadách, kněz nebo otec rodiny sám zabil beránka, jehož krev
kněží zachycovali do nádob a vylévali ji k oltáři, odkud vyté-
kala podzemním kanálem do potoka Kidrón. Tuk byl spálen na
oltáři. Obětí ze zvířete byla pouze krev, jeho maso se mohlo
sníst. Počítá se, že za časů Ježíšových bylo při pesachu oběto-
váno cca 18 000 beránků. Ještě v chrámu byl beránek stažen
a byl odnesen domů, kde byl upečen na větvích granátovní-
ku. Beránkovi se nesměly lámat kosti. Byl nabodnut na dvě
větve. Jedna probíhala podélně celým tělem, druhá napříč
předními běhy. Maso z beránka upekla rodina doma na ohni
a ještě v noci snědla s hořkými bylinami a nekvašenými chle-
by, zbytky spálila. Všichni jeruzalémští obyvatelé i četní přices-
tovalí poutníci žili v té době přípravou nastávajících hodů. Be-
ránka už museli začít péci brzy - pekl se totiž celý, i s hlavou
a s vnitřnostmi. Musel však být dobře propečený, neboť v sou-
ladu s předpisy Zákona se hodovní společnost podělila vždy
o celého beránka a do rána z něj nic nesmělo zbýt.

Svátek pesach se stal osudným i Ježíši Nazaretskému a jeho
utrpení v těchto dnech překrylo původní význam svátku. Oběť
velikonočního beránka se tak stala předobrazem jeho vlastní
oběti. Ježíš se chtěl se svými učedníky také zúčastnit svátku
pesach a vydali se tedy do Jeruzaléma. Beránka pro Ježíšovu
družinu zajišťoval Šimon (později přijal jméno Petr) s bratrem
Ondřejem a Jidáš. Ti tři se také postarali o rituální zabití be-
ránka v chrámu. Pečení si vzali na starost - patron Petrovic -
Jakub Starší a Tomáš. Ježíš byl posléze zajat, souzen a popra-
ven tehdy obvyklým římským způsobem – ukřižováním. Zem-
řel tak v období, kdy byli v jeruzalémském chrámě obětováni
beránci, což posléze dostalo úplně jiný rozměr a příměr. Vr-
cholem a středem křesťanské liturgie se tak stala „slavnost tří
velikonočních dnů utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně“. Svá-
tek Velikonoc je tedy tvořen Zeleným čtvrtkem, Velkým pát-
kem, Bílou sobotou, Velikonoční nocí a Nedělí zmrtvýchvstání.

Na ZZeelleennýý  ččttvvrrtteekk se odehrály tyto události: Ježíšova večeře
na rozloučenou a jeho modlitba v Getsemanské zahradě a za-
jetí. Dle tradice se držel přísný půst - bylo povoleno jediné sy-
té bezmasé jídlo. Z toho, že se vlastně jedla jen zelenina, po-
chází i název Zelený čtvrtek. Dodnes hospodyňky přidávají do
velikonoční nádivky kopřivy, které jsou první „zeleninou“, kte-

rá se v přírodě po zimě objevuje. Kopřivy se jedly i ve velkém
a připravoval se z nich chutný „špenát“. Další a většinou již
poslední možností byly různé druhy zelí naložené v loňském
roce. Dalším možným zdrojem názvu pro tento den může být
modlitba Krista v zelené zahradě Getsemanské na hoře Oli-
vetské, či zelená mešní roucha, která se v ten den užívala. Kos-
telní zvony zazní na Zelený čtvrtek naposledy, znovu až na Bí-
lou sobotu. Podle další z tradic máte při posledním zvuku
zvonů zacinkat penězi, aby se vás držely celý rok. Někde se
v domech zvoní paličkou o hmoždíř, aby stavení opustil hmyz
a myši. Na Zelený čtvrtek vstávaly hospodyně časně, aby za-
metly dům ještě před východem slunce. Smetí se odneslo na
křižovatku cest, aby se v domě nedržely blechy. Hlas zvonů,
které tento den utichají až do soboty (odlétají do Říma), na-
hrazují řehtačky. Tento den se pečou jidáše, zvláštně tvarova-
né obřadní pečivo z kynutého těsta, které se pro zdraví mají
jíst potřené medem.

VVeellkkýý  ppáátteekk je připomínkou dne smrti Ježíše Krista. Ten den byl
odsouzen a popraven na kříži. V Bibli tyto události popisují
všichni čtyři evangelisté. Evangelia se čtou v tzv. pašijích. Z to-
ho pak vznikly pašijové hry, kdy se o těchto událostech ne-
předčítalo, ale hrály se. Velký pátek je vzpomínkou na ukřižo-
vání, a proto je křesťany prožíván jako den postu ve znamení
smutku, ticha a rozjímání. Tento den je také obestřen řadou
pověr - věří se, že se země otvírá a vydává své poklady. Otví-

rá se také hora Blaník a lze se tak setkat s Blanickými rytíři.
Tento den se nemá hýbat zemí, tudíž ani pracovat v poli, na
zahradě nebo v sadu. Nesmí se ani prát prádlo - pradleny ří-
kávaly, že by ho namáčely do Kristovy krve. Věřilo se také, že
vycházejí na souš vodníci a že kdo se na Velký pátek omyje
rosou, bude ochráněn před nemocemi. Hlas zvonů nahrazo-
valy různě velké řehtačky. Jelikož kostelní zvon měl v té době
i čistě prozaickou úlohu, kdy lidem oznamoval čas, v době je-
ho ztichnutí se chodilo dům od domu, za zvuku řehtaček
a různých říkaček se oznamovalo poledne a ranní i večerní
klekání. Hospodyně připravovala obdarování v podobě suše-
ného ovoce, pečiva, vajec a někdy také drobných peněz. S vel-
kým hlukem se chodilo po vesnici, zpívaly se popěvky, namí-
řené proti Jidášovi a Židům (za to že nechali ukřižovat Krista).
Díky tomuto „provinění“ jsou Židé již více jak tisíc let terčem
pogromů katolických vládců i diktátorů s nápisem „Gott mit
uns“ na opasku.

BBíílláá  ssoobboottaa - toho dne bylo Ježíšovo tělo sejmuto z kříže
a uloženo do skalního hrobu. Je také označována jako den
světla. Všechny činnosti v předchozích i tomto dni měly hlav-
ní cíl - očistit duše, těla i příbytky, aby večer bylo vše připra-
veno na slavnou mši Vzkříšení. Končil čtyřicetidenní půst
a znovu se rozezněly zvony. Tento den bývali křtění novo-
křtěnci, kteří nosili bílé roucho symbolizující čistotu a smytí
hříchů křtem. Je možné, že název Bílá sobota pochází odtud.
Ve starém křesťanství nebyl tento den dnem liturgickým, ko-
nala se jen noční bohoslužba – vigilie (bdění). Před ní se po-
světil oheň, od kterého se zapálila velikonoční svíce - paškál.
Oheň se světil před kostelem a doma se muselo uhasit ohniš-
tě. Hospodyně položila polínko před kostelem na hraničku,
a když kněz oheň posvětil, každá si vzala žhavé polínko
a znova jím zažehla ve stavení oheň. Na Bílou sobotu se pe-
čou mazance i velikonoční beránci, pletou se pomlázky z vr-
bového proutí a nebo březové metličky a zdobí se vajíčka.
V noci ze soboty na neděli se odehrál zázrak Kristova zmrt-
výchvstání. Proto se ta noc nazývá Velkou nocí (odtud i název
Veliko-noce). Neděle pak BBíílláá  nneedděěllee - Boží hod velikonoční.

PPoonndděěllíí  vveelliikkoonnooččnníí je dnem uvolnění a veselí, dnem vzývají-
cím nový život a zajišťujícím zdraví. S Ježíšem, křesťanstvím
nebo liturgií má tento den jen pramálo společného. Veliko-
noční pondělí má kořeny mnohem hlouběji – v předkřesťan-
ských dobách. Tradiční vyplácení pomlázkami (význam po-
mlázka pochází od slova pomladit) spočívá v co nejužším
styku ženského pozadí s mladými větvičkami a má tělu sym-
bolicky předat posilující životadárnou mízu stromů, a tak zaji-
stit, aby děvčata byla zdravá, pilná a veselá po celý rok. Jed-
ná se o (dnes již značně pozměněný) původně ještě pohanský
magický obřad k zajištění plodnosti a zdraví, jehož se účast-
nili pouze dospělí. Muži z žen čerstvými metlami (pomlázka-
mi) vyháněli také nemoci a polévali je mocnou živou vodou.
Za tuto službu se jim ženy odměňovaly zdobenými vejci jako
příslibem skrytého, budoucího života. Existuje dokonce hypo-
téza, že šlehání a polévání žen je vlastně symbolickým aktem
oplodnění. Později se stal tento den hlavně zábavou pro děti
a mládež. Zvláštní kapitolou jsou rýmované říkačky „veliko-
noční koledy“, které obvykle celý rituál koledování provázejí.
A tak se „koleda“ říká tomu, co si koledník vykoleduje, sa-
motné obchůzce vesnice, ale koleda je zároveň i zmíněná ří-
kanka. Koledování (vánoční i velikonoční) se církev snažila
zakázat, ale bez úspěchu - tento pohanský zvyk byl a je mezi
lidmi příliš hluboce zakořeněný. Nejvýznačnějším obřadním
jídlem velikonočním i v dobách pohanských byla a jsou dopo-
sud vejce. K vejcím se vztahovala celá řada pověr. Hlavní úlo-
ha vejcím připadá právě na Velikonoční pondělí, kdy jsou
chlapci odměňováni za koledu vejci, která se v minulosti bar-
vila nejčastěji na červeno. Z tohoto důvodu se ještě někde Ve-
likonočnímu pondělí říká „červené“ – právě podle rozdávání
červených vajec.

Velikonoce patří mezi pohyblivé svátky, které se mohou rok
od roku posunovat tak, jak se každý rok o den mohou posu-
novat rovnodennosti a slunovraty. Ale kromě těchto jevů, zá-
vislých na Slunci, jsou pohyblivé svátky odvozovány i od mě-
síčních fází. Původně se Velikonoce slavily ve stejnou dobu
jako pesach, ale první nicejský koncil v roce 325 stanovil, že
Velikonoce se budou slavit první neděli po jarním slunovratu
a úplňku měsíce, odděleně do židovského svátku. Jejich da-
tum tedy kolísá mezi 22. březnem a 25. dubnem. Nejpozdější
Velikonoce byly v roce 1943, kdy připadly na 25. dubna. Nej-
časněji se Velikonoce slavily 22. března roku 1818.

Také v našich zeměpisných šířkách se od pradávna vědělo, že
termín jarní rovnodennosti má v sobě velmi silnou energii. Tu
využívali již Keltové a později i Slované, kteří žili v mnohem
větším souladu s přírodou než současný člověk a byli si tak
i vědomi, že tento den země začíná vydávat novou energii, jež
je nositelkou nového života a hojnosti. Den prožívali mysticky
a jarní rovnodennosti využívali k rituálům a zasvěcení.

Jedním ze starodávných rituálů je „vynášení smrti“ a „přiná-
šení létečka“, což je starý pohanský a předkřesťanský zvyk.
Naši slovanští předkové slavili konec zimy spálením a utope-
ním figury bohyně smrti Moreny a vnášeli do svých vsí ozdo-
bené zelené stromky a ratolesti, jenž byly uctěním nastupují-
cí vlády bohyně jara Vesny. Zelené stromky byly vyzdobeny

Nejen beránek, ale i kozlík se stával v ob-
dobí jarního slunovratu obětním zvířetem
a dodnes je mezi velikonočními symboly
v některých oblastech zachován. Pochopi-
telně se jedná o oblasti, ve kterých se his-
toricky chovaly spíš kozy než ovce.

Velká kachní vejce jsou vyhledávána pro
tvorbu větších vzorů.

Vejce se v minulosti barvila nejčastěji na
červeno. Z tohoto důvodu se ještě někde
dodnes Velikonočnímu pondělí říká „čer-
vené“ – právě podle rozdávání červených
vajec.

KULTURA

Pokračování ze strany 1

Pokračování na straně 7



66..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ  ddnnee  1144..  22..  22000077  
RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii  PPrraahhaa––PPeettrroovviiccee::

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• informace ke stavbě Polyfunkčního domu MČ Praha-Petro-

vice
• zprávu o posouzení technického stavu výtahů v poliklinice

včetně nabídky na rekonstrukci výtahů od firmy Zdeněk Cr-
kal a uložila tajemnici zajistit alespoň tři konkurenční na-
bídky na rekonstrukci výtahů v poliklinice

NNeesscchhvváálliillaa::
• úhradu 100 % nákladů spojených se snížením hladiny hlu-

ku ze strojovny vzduchotechniky od tenisové nafukovací
haly (viz hluková studie)

• uzavření nové smlouvy o dílo na údržbu výtahů s firmou
Zdeněk Crkal a ukládá tajemnici prověřit platnost původní
smlouvy a zajistit alespoň tři konkurenční nabídky na ser-
vis výtahů v poliklinice.

UUlloožžiillaa::
• starostce JUDr. Hromasové tuto záležitost projednat s vý-

borem TJ Sokol Petrovice a majitelem nafukovací haly
• tajemnici ÚMČ projednat možnost uzavření servisní

smlouvy s nejvhodnější firmou, která nabídne kromě vý-
měny vodoměrů na TUV v objektu Morseova 251 – 253
i následný servis vodoměrů na teplou i studenou vodu

• tajemnici úřadu MČ, aby u nájemníků se špatnou platební
morálkou uzavírala nájemní smlouvu pouze na 1/2 roku,
a to i při pravidelném placení nájemného. V případě jeho
neplacení nájemní smlouvy neobnovovat.

SScchhvváálliillaa::
• podepsání dohody s Pražskou teplárenskou s tím, že bude

akceptována pouze pro rok 2007. Zároveň požádat Praž-
skou teplárenskou, aby v průběhu roku 2007 podle § 78
odst. 6 zák. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
osadila měření na objekty ve správě městské části (škola,
školka, bývalé jesle). Tím pro rok 2008 dohoda pozbude
platnosti

• pořádání akce pro děti Noc s Andersenem a náklady na tu-
to akci

• plnění rozpočtu městské části v roce 2006 bez připomínek 
• návrh rozpočtu městské části na rok 2007 s připomínkami
• návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za

rok 2006 MŠ Jakobiho
• výroční zprávu o hospodaření za MŠ Jakobiho rok 2006 
• přidělení bytu 1+1, ul. Milánská, Michalu Brožovi, bytem

Rezlerova 275, Praha-Petrovice.

77..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ  ddnnee  2288..  22..  22000077  
RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii  PPrraahhaa––PPeettrroovviiccee::

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• informace JUDr. Hromasové o postupujících pracích na

stavbě Polyfunkčního domu MČ Praha-Petrovice
• informaci tajemnice úřadu MČ o připravovaných výběro-

vých řízeních na ostrahu a úklid polikliniky.
SScchhvváálliillaa::
• objednávku komerční prezentace pro prodej bytů a objed-

návku autorského dozoru pro stavbu objektu Polyfunkční-
ho domu MČ Praha-Petrovice u firmy ADR, s.r.o.

• vydání souhlasu s realizací teplovodní přípojky k objektu
č.p.254 vč. předávací stanice umístěné v objektu č. p. 254,
ul. Morseova, Praha 10 dle předložené projektové doku-
mentace zpracované Ing. Lukášem Navrkalem (fa
KOMTERM) včetně uložení inž. sítě – teplovodní přípojky
v pozemku parc. č. 203/17, 203/26, 203/10 k. ú. Petrovice
jako podklad pro územní a stavební řízení

• realizaci výměny kotle v kotelně Morseova č. p. 242 v roz-
sahu předložené projektové dokumentace zpracované
Ing. Lukášem Nevrkalem jako podklad pro ohlášení stavby
– stavební úpravy

• výměnu 64 ks vodoměrů TUV v objektu Morseova 251 až

253 dle nabídky od firmy I.RTN v ceně 25.804,80 Kč
vč.DPH

UUlloožžiillaa  ::
• tajemnici úřadu MČ:

1) vyžádat od zájemce o nájem nebytového prostoru v po-
liklinice stanovisko, o které konkrétní prostory by se jedna-
lo
2) zajistit cenový odhad případných stavebních úprav, kte-
ré budou nutné v případě pronájmu zmíněných nebyto-
vých prostor 

• ředitelce ZŠ Bellova Mgr. Hradské, aby předložila do nej-
bližšího zasedání rady MČ výsledky hospodaření za rok
2006 po schválení hospodaření ZŠ Školskou radou

• tajemnici úřadu MČ zpracovat směrnici k dodržování po-
vinností vedoucích zaměstnanců v oblasti střetu zájmů
a dále ukládá tajemnici úřadu MČ zajistit povinnosti evi-
denčního orgánu

• místostarostovi Ing. Říhovi zadat analýzu stávající výše
nájemného v prostorách polikliniky a objektu bývalých jes-
lí v ul. Jakobiho soudnímu znalci z oboru ekonomiky ne-
movitostí.

DDooppoorruuččiillaa::
• Zastupitelstvu MČ Praha-Petrovice schválit výši měsíčních

odměn pro neuvolněné zastupitele bez navýšení těchto
odměn umožněného Nařízením vlády č. 614/2006 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

88..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ  ddnnee  1122..  33..  22000077  
RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii  PPrraahhaa––PPeettrroovviiccee::

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• informace p. Bartoníčka o postupujících pracích na stavbě

Polyfunkčního domu MČ Praha-Petrovice s tím, že trvá na
přesunu strojovny vzduchotechniky nafukovací haly, a to
na protější stranu tenisového kurtu

• informaci místostarosty Ing. Říhy o jednání Školské rady ZŠ
Bellova dne 1. 3. 2007 s tím, že Školská rada ZŠ Bellova
neschválila návrh rozpočtu školy na rok 2007 v celkové vý-
ši 3 800 000 Kč, a to z důvodů jeho nereálnosti a chyb

• informaci doc. Semeckého o jednání Školské rady ZŠ Edi-
sonova dne 1. 3. 2007, na kterém byl schválen výsledek
hospodaření školy za rok 2006, návrh rozpočtu školy na
rok 2007 a plánované akce školy v roce 2007.

UUlloožžiillaa::
• starostce JUDr. Hromasové projednat přemístění strojovny

vzduchotechniky nafukovací haly, s termínem do nejbližší-
ho zasedání rady MČ, a to na základě hlukové studie firmy
SPS, která prokázala překročení limitu hluku ze strojovny 

• místostarostovi Ing. Říhovi uložit ředitelům školských zaří-
zení uvádět v účetnictví předmět fakturace u každého
účetního dokladu, s termínem neprodleně, a to i zpětně,
k 1. 1. 2007

• místostarostovi Ing. Říhovi zpracovat osnovu pro rozbor
hospodaření školských zařízení s termínem do 18. 3. 2007

• ředitelce ZŠ Bellova Mgr. Evě Hradské, aby schodek hospo-
daření školy z roku 2006 byl hrazen ze schváleného roz-
počtu školy na rok 2007.

SScchhvváálliillaa::
• návrh prezentačního billboardu k Polyfunkčnímu domu

MČ Praha-Petrovice ve variantě 04
• uzavření dohody k užívání nebytových prostor v budově

polikliniky Ohmova 271, Praha 10 mezi Domem UM
a PhDr. Irenou Krchovou.

JJmmeennoovvaallaa::
• grantovou komisi ve složení: předseda Ing. Zdeněk Völfl,

členové Ing. Jaroslav Endršt, RNDr. Jiří Koudelka, Ing. Jan
Křeček, Ing. František Kříž, JUDr. André Němec, Ing. Pavel
Šafařík

• pana Miroslava Vlčka členem Komise protidrogové, zdra-
votní a bezpečnostní Rady MČ Praha-Petrovice 

• Ing. Petra Říhu kronikářem městské části Praha-Petrovice

VVyysslloovviillaa  vvýýttkkuu::  
• ředitelce ZŠ Bellova Mgr. Evě Hradské za nedodržení roz-

počtové kázně v roce 2006.
NNeesscchhvváálliillaa::
• žádost ředitelky ZŠ Bellova Mgr. Evy Hradské o čerpání

prostředků rezervního fondu organizace na běžný provoz
školy.

IIIIII..  řřááddnnéé  zzaasseeddáánníí  ZZMMČČ  ddnnee  1144..  bbřřeezznnaa  22000077  
ZZaassttuuppiitteellssttvvoo  MMČČ  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee

SScchhvváálliilloo::
• výši měsíčních odměn pro neuvolněné zastupitele bez me-

ziročního navýšení ve smyslu původního usnesení ZMČ ze
dne 13. 12. 2006

• pronájem vhodné části prostor ZŠ Bellova v termínu od za-
čátku školního roku 2007/2008 v maximálním možném
rozsahu.

UUlloožžiilloo::
• Radě MČ Praha-Petrovice ověřit nároky investiční a orga-

nizačně technické pro optimální využití objektu základní
školy Bellova a zrealizovat nezbytné přípravné kroky tak,
aby nebyla ohrožena základní školní docházka v MČ Pra-
ha-Petrovice.

VVzzaalloo  nnaa  vvěěddoommíí::
• Zprávu o činnosti Rady MČ Praha-Petrovice za II. pololetí

roku 2006.
ZZvvoolliilloo::
• členem Kontrolního výboru Jana Svobodu
• předsedkyní Kontrolního výboru Hanu Minaříkovou
PPoovvěěřřiilloo::
• potvrzováním doložky ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000

Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů Ing. Petra
Říhu a doc. PhDr. Otto Semeckého, CSc.

ZZmmooccnniilloo::
• Radu MČ Praha-Petrovice provést veřejný výběr nejvhodněj-

šího zájemce o pronájem části ZŠ Bellova a uzavřít s vybra-
ným zájemcem nájemní smlouvu při respektování zákon-
ných podmínek školní výuky

NNeecchhvváálliilloo::
• návrh usnesení na rozdělení MČ Praha-Petrovice na 17 lo-

kalit pro patronaci jednotlivých členů zastupitelstva.

IIVV..  řřááddnnéé  zzaasseeddáánníí  ZZMMČČ  ddnnee  2299..  bbřřeezznnaa  22000077  
ZZaassttuuppiitteellssttvvoo  MMČČ  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee

SScchhvváálliilloo::
• rozpočet MČ Praha-Petrovice na rok 2007:

- příjmy po konsolidaci 19.219.500,- Kč
- financování 363.800,- Kč
- výdaje po konsolidaci -19.583.300,- Kč

• rozpočet hospodářské činnosti MČ Praha-Petrovice na rok
2007:
- náklady 3.308.587,- Kč
- výnosy 4.600.000,- Kč
- hospodářský výsledek 1.291.413,- Kč

VVzzaalloo  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci o činnosti Komise pro optimalizaci petrovického

školství
UUlloožžiilloo::
• Radě MČ průběžně informovat zastupitelstvo o činnosti

Komise pro optimalizaci petrovického školství.
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V posledním čtvrtletí letošního školního ro-
ku všech pět tříd naší školy chystá jednot-
livě i společně řadu akcí. Něco už proběh-
lo, něco plánujeme:
7. 3. 2007 se celoškolního TURNAJE
V DÁMĚ, uspořádaného ve spolupráci
s Domem UM Praha 10 - Strašnice, zúčast-
nilo 25 hráčů. Nejvyrovnanější, opravdu
adrenalinové souboje byly o 2. a 3. místo.
„Dámou turnaje“ se stala Lucie Říhová ze
3. třídy, která se jako jediná dívka umístila
v první desítce. Výsledky jsou následující –
1. místo Zdeněk Číše, 2. místo Miroslav
Kubů, 3. místo Jan Fric, 4. místo Jakub Ho-
rák, 5. místo Martin Šima, 6. místo Vojtěch
Miškovský, 7. místo Daniel Běhal, 8. místo
Marek Petráček, 9. místo Lucie Říhová, 
10. místo Tomáš Lukas. I všichni ostatní
hráli dobře a bojovali statečně – Filip Mül-
ler, Barbora Hankeová, Lukáš Balíček,
Ondřej Havel, Petra Hřebačková, Vít Kubů,
Petr Maršoun, Johana Sochůrková, Jakub
Jeřábek, Kristýna Šírová, Jan Petráček, Ja-
kub Kučera, Dominika Hlavsová a jako hra-
jící hosté Petr Zeman (ředitel ZŠ Edisonova)
a Jakub Hlaváček (bývalý žák ZŠ Edisono-
va). Všichni teď můžeme trénovat na tur-
naj v příštím roce 2008.

Škola je nadále zapojena do projektu
„Školní speciální pedagog jako mediá-
tor zlepšené péče o žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami“, který realizu-
jeme ve spolupráci s Pedagogicko – psy-
chologickou poradnou, Praha 10, Jabloňo-

vá 3141, za společ-
né peníze Evropské-
ho sociálního fon-
du, Hlavního města
Prahy, Odboru škol-
ství Magistrátu
hl. m. Prahy a Měst-
ské části Praha 10,
Sociálního odboru
a Odboru školství
a kultury.

Dále probíhá i pro-
jekt „Škola nane-
čisto“, o kterém
jsme informovali již
v minulém čísle Pet-
rovického zpravoda-
je. Projekt je určen
budoucím žákům
a žákyním první tří-
dy naší školy a jejich
rodičům. Na jeho
třetí část se těšíme
5. června 2007. Součástí „Školy nanečis-
to“ je zejména cvičení zrakového i slucho-
vého vnímání, paměti, pozornosti, řeči
a myšlení, matematických představ, moto-
rických a senzomotorických funkcí. Napří-
klad: slož rozstříhané postavy nebo obráz-
ky, vyhledej barvy v obrázku, dokresli části
hrníčku a jablka, nakresli strom vlevo dole
u domečku, poznej zvuk rolničky, mincí
nebo sypajícího se písku se zavázanýma
očima, poznej, co se v místnosti změnilo,

hra „Tetička jela do Ameriky a vzala si s se-
bou......(kufr, brýle, ručník, peněženku....),
různé obdoby Kimovy hry (například s ob-
rázky, se zeleninou, s písmenky, číslice-
mi...), skládání kostek, zkompletování
zámků a klíčů, provlékání šňůrek otvory,
sestavování obrázků ze špejlí, manipulace
s kolíčky, kamínky, šroubky, těstovinami
a korálky, mačkání těsta, papíru, motání
klubíček, opaky slov, urči hlásku na začát-
ku a na konci slova PES, DÝM, NOS....
a mnoho dalších. 

Další projekt naší školy nese název „Vese-
lá vajíčka“. Obsahuje jednak soutěž, kte-
rou organizujeme ve spolupráci s Obchod-
ním centrem Europark, a dále jarní
a velikonoční výzdobu tříd, chodeb a spo-
lečných prostor naší školy, na které se po-
dílí všichni žáci. Soutěžním úkolem je vý-
tvarně zpracovat nejméně dvě obří
velikonoční vejce z kartonu a nejméně jed-
no předat na výstavu do Europarku. Ne-
soutěží jednotlivci, ale třídní kolektivy.

Velkou celoškolní akcí bude návštěva „Po-
hádkové země“ v obci Pičín nedaleko
Příbrami 18. května 2007, kterou připravu-
jeme ve spolupráci se spisovatelkou a vý-
tvarnicí Vítězslavou Klimtovou. S paní
Klimtovou žáky i pedagogy naší školy se-
známil před třemi lety zpěvák, kytarista
a herec Pavel Půta a společně s Janem Ro-
sákem, televizním a rozhlasovým moderá-
torem, nás pozvali na její výstavu loutek
strašidel, skřítků a rusalek. Paní Klimtová
od té doby naši školu několikrát navštívila
a připravila pro děti pořady MALOVÁNÍ
ŠKAREDIC (ona říká, že nemaluje kraslice,

ŠKOLY

V rámci projektu „Škola nanečisto“ se budoucí prvňáčci seznámili se svou novou paní uči-
telkou, třídou a získali i nové dovednosti.

Ve vedlejší třídě získali rodiče budoucích prvňáčků cenné informace
o průběhu výuky, pomůckách a domácí přípravě, které je a jejich dě-
ti bude od září čekat.

„ŠUM V EDISONCE“ ANEB CO PROBĚHLO
A CO PŘIPRAVUJEME V ZÁKLADNÍ ŠKOLE EDISONOVA
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ale škaredice) a MALOVANÉ PÍSNIČKY.
Děti ji znají nejen z jejích návštěv, ale i ze
školních čítanek, kde jsou ukázky z jejích
knížek, například z knihy Lexikon ohrože-
ných druhů strašidel (viz Čítanka pro 
5. ročník, nakladatelství Nová škola, Brno). 

3. a 4. třída chystají společné zábavné tříd-
ní dopoledne v převlecích za čarodějnice
(převleky chystají nejen dívky, ale i chlapci
a paní učitelky), v květnu pak výlet na
hrad Kost, kde je provede správce majet-
ku šlechtického rodu Kinských pan Brandý-
sek. Na škole v přírodě v červnu se chysta-
jí mimo jiné navštívit Boskovské jeskyně
a ZOO ve Dvoře Králové. Na konec červ-
na připravují „Turnaj sedmi míčů“ a na zá-
ří pobyt u moře.

1. třída ozdobí kraslice a rozloučí se se zi-
mou a v prvních slunečních dnech projde
a bude poznávat okolí školy a Petrovic
a dojde až na Pitkovickou stráň, pečlivě
nacvičuje divadlo pro kamarády ze školy
i z mateřských škol „Jak pejsek a kočička
pekli dort.“ Chystá výlet na hrad Karl-
štejn a také školu v přírodě „Putování
s vílou Šumavěnkou,“ s ní doputuje
k prameni Vltavy a na zámky Kratochvíle
a Hluboká.

Školu v přírodě „Po stopách krále Šuma-
vy“ zahájí v informačním centru na Kvildě
společně také 2. a 5. třída. Zúčastní se tady
besedy a promítání filmu o zvířatech a rostli-
nách na Šumavě, o jejich ochraně, o celé

Chráněné oblasti Šumava a zejména o jezer-
ních slatích. Pěšky se projdou pralesem Bou-
bín, vydří stezkou za Vydrýskem z večerníčku
a dojdou k prameni Vltavy. Navštíví zámek
Hluboká a zoo zaměřenou na vodní ptactvo.

Na letní prázdniny jsou zatím nachystány
dva týdenní pobyty pro děti a rodiče. 
„Po cestičkách Petra Bezruče“ (28. 7. -
4. 8. 2007) je týdenní turistický pobyt
v Beskydech s plánem vystoupit na nejvyš-
ší vrchol Beskyd Lysou horu, posedět
v Bezručově chatě, zdolat bájnou horu
Radhošť, prohlédnout si skanzen v Rožno-
vě pod Radhoštěm, navštívit překrásná zá-
koutí a samoty na slovenských hranicích.
„Po Krakonošových cestičkách“ je dru-
hý týdenní pobyt v době od 18. do 25. 8.
2007 ve Špindlerově Mlýně zaměřený pře-
vážně na pěší turistiku s cílem navštívit
známá místa v okolí – Medvědín, Vrbatovu
boudu, Dvoračky, Horní Mísečky, Černou
horu, Boudu u Bílého Labe.
Slunečné počasí a dobrou náladu na
všechny naplánované akce si vzájemně
přejí žáci, žákyně a pedagogičtí pracovníci
včetně ředitele školy Petra Zemana.

www.zs-edisonova.cz
mail: zsedisonova@tiscali.cz

606451365, 274860730

27. a 28. března 2007 učili v Základní škole
Edisonova „Dopravní výchovu“ dva policisté
z oddělení prevence Městské policie hl.
města Prahy, hlavně přecházení frekvento-
vané ulice (například ulice Edisonova), do-
pravní značky, zásady při jízdě na kole. Na
10. dubna byla s jejich pomocí ještě připra-
vena „Zdravověda a první pomoc“ pro 
4. a 5. třídu a 24. dubna se v části „Bez-
pečné chování“ seznámí všichni žáci školy
se zásadami bezpečného chování dětí do-
ma a mimo školu (telefonáty, cizí člověk za
dveřmi, ve výtahu, kontakt s cizími osobami
při cestě do školy a ze školy...). Cyklus pro-
bíhá ve spolupráci s uniformovanými – pro
děti je to atraktivnější – policisty. Přednášky
a besedy o nebezpečí drog chystáme pro
všechny žáky školy a pro zájemce z řad ro-
dičů ve spolupráci s organizací DROP – IN,
termín oznámíme na plakátech. 

Několik hodin angličtiny formou konverzace
učil v Základní škole Edisonova Carl Odoms.
Američan černé pleti je z Pensylvánie v USA.
Žáci ze 3., 4. a 5. třídy si mohli vyzkoušet,
zda jsou již schopni se anglicky domluvit.
Zábava to byla veliká.

Mgr. Petr Zeman
ředitel školy

www.zs-edisonova.cz
mail: zsedisonova@tiscali.cz

606451365, 274860730

ŠKOLY

Při tak bohatém programu není divu, že se
budoucí prvňáčci do školy bezvýhradně
těší. 

V EDISONCE UČILI POLICISTÉ I AMERIČAN
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Ve čtvrtek 29. března 2007 se v Základní škole, Praha 10, Bellova
351 konal Velikonoční jarmark. Byla to společná akce žáků a uči-
telů školy, která chtěla ukázat nejen na tradice velikonočních svát-
ků, ale především na zručnost a šikovnost dětí naší školy.

Celý jarmark začal v 11 hodin, kdy návštěvníkům a hostům před-
vedly děti ze všech tříd I.stupně připravená vystoupení – od pásma
říkanek těch nejmenších přes divadelní představení až po pásmo se
zpěvy.

Po tomto vstupu se prezentovali žáci II.stupně svým projektem o ja-
ru a velikonočních zvycích. Vystoupení děti ještě jednou zopakova-
ly ve 14 hodin.
Vedle této velice milé a hosty potleskem odměněné akce byly v ha-
le školy rozmístěny vkusně vyzdobené prodejní stánky. 

Zde byly k dostání výrobky všech žáků školy, např. kraslice, pomláz-
ky, perníčky, osení, přáníčka apod. K prohlídce stánků a nákupům
vyhrávala hudba.
Velikonoční jarmark se povedl, rodiče a prarodiče, kteří vystoupení
svých dětí bedlivě pozorovali, byli na své děti patřičně hrdí.

Veliké poděkování patří i všem učitelkám a učitelům naší školy, kte-
ří si s touto akcí dali práci a její zdar je i jejich velkou zásluhou.

Děkujeme i všem návštěvníkům a doufáme, že si již ve svém diáři
nalezli datum příštích velikonočních svátků. Chtěli bychom jarmark
zopakovat i příští rok.

Mgr. Hana Maláčková
zástupkyně ředitelky školy

VELIKONOČNÍ JARMARK

Na odbyt šlo hlavně jarní osení a kraslice, na jejichž zdobení mají
dospělí čím dál méně času.

V jarmarečních stáncích byly k dostání výrobky všech žáků školy,
např. kraslice, pomlázky, perníčky, osení, přáníčka apod.

Součástí jarmarku bylo i divadelní představení.

ŠKOLY
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červenými stuhami, které znamenají teplo a oheň a vyfouklý-
mi slepičími vejci, které jsou od pradávna symbolem začínají-
cího nového života. Naši předkové takto vítali nové jaro a zá-
roveň i zahajovali nový hospodářský rok. „Smrtná neděla“
tak byla předzvěstí rychle se blížících velikonočních svátků
a doby jarního slunovratu, který byl již konečným a definitiv-
ním stvrzením převzetí vlády jara.
Také u nás se na venkově dlouho uchovával starý zvyk, péci
na Boží hod velikonoční, beránka - pokud se chovaly hojně
ovce. Jednalo se o doby, kdy bylo jehněčí maso poměrně běž-
ným pokrmem. Později však chov ovcí klesl a jehněčí maso
začalo být nedostatkové. Jelikož si však lidé chtěli beránka
dopřát, vypomáhali si jinak. Upekli si prostě beránka z těsta.
BBeerráánneekk pro křesťany symbolizuje Krista. A tak dodnes peče-
me beránka, který znamená obnovu života a jeho vítězství
nad smrtí a symbolizuje památku Krista: „Když spatřil Jan 
Křtitel Krista, zvolal: Hle Beránek Boží, který snímá hříchy svě-
ta!“ Kristus zde tak v křesťanské mytologii vystupuje v roli vy-
kupitele hříchů, aby lidé dosáhli odpuštění a spásy. Byl jako
ten nevinný beránek obětován na kříži (asociace dvou větví
granátovníku do kříže, na kterých se beránek pekl - viz výše).
Pro Židy ovce symbolizovala Izraelitu jako člena „Božího stá-
da“ a také židovský Bůh je označován za pastýře, který bere
své ovce do náručí.

MMaazzaanneecc je symbolem slunce, zadělával se na Bílou neděli ze
stejného těsta jako vánočka. Dříve to však bývalo pečivo ne-
sladké – „koláč syrnej k veliké noci“, který se připravoval ze
strouhaného sýra a většího množství vajec. Pozdější sladká
varianta tohoto obřadního pečiva si ponechala původní
okrouhlý tvar a znamení kříže.

JJiiddáášškkyy bylo velikonoční pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru
válečku, který symbolizoval provaz, na němž se oběsil Jidáš -
podle křesťanského výkladu. Prozaičtější lidový výklad tvrdí,
že hospodyním bylo líto zbytků těsta, a tak se ho snažily ně-
jakým způsobem zužitkovat. Ty méně zručné z těsta uválely
jednoduchý váleček, ty šikovnější a hravější je různě zamotá-
valy nebo z nich pekly malé figurky ptáčků a zvířátek pro po-
těšení dětí.

KKrraasslliiccee - slovo, které původně označovalo červené veliko-
noční vejce. Červené barvě se totiž říkalo „krásná“ a kraslice
se dříve omalovávaly hlavně červenou barvou. Kraslice patří
k magickým předmětům prastarého původu. Jako symbolu ži-
vota, plodnosti a růstu se jim přisuzovala nadpřirozená moc,
která se zvyšovala jejich obarvením nebo připojením orna-
mentu. Červená barva přitom zřejmě hrála velmi významnou
roli, neboť je to barva krve - tedy života. Rovněž ornament
měl symbolický význam. Dodnes se na Slovácku některým
motivům říká „znamena“, což mohlo znamenat, že snad mě-
la zprostředkovat styk s předky a tajemnými přírodními sila-
mi. Zdobená vejce se užívala nejen při jarních obřadech, ale
také při narozeních, svatbách a pohřbech. Protože kultovní
smysl nemělo darování, ale požití jejich obsahu, zdobila se od
nepaměti vařená. Typické barvy velikonočních vajec (také pro-
to, že je bylo možné získat z přírodních látek nejrůznějších od-
varů) byly žlutá - odvar ze šafránu, světle žlutá - lipový květ
nebo kmín, citrónově žlutá z kopřivového kořene, oranžová až
hnědá vyvařením cibulových slupek, růžová z červené řepy,
červenou barvu dodalo červené zelí, čaj světle hnědou, káva
tmavohnědou, špenát nebo mladé žito zelenou a olšová kůra
nebo šištičky barvu modrou.

VVaajjííččkkoo figurovalo od pradávna jako symbol plodnosti, úrod-
nosti, nového života a vzkříšení, v předkřesťanských dobách
bylo někde dokonce dáváno do hrobu k mrtvému. Tajemství
nového života ukrytého ve vajíčku oslovovalo starověkého
člověka mnohem silněji, než je tomu dnes. Od nejstarších dob
se setkáváme se symbolikou vajíčka v několikerém smyslu.
V předbiblických dobách si Egypťané představovali svět jako
obrovské vejce, které vyšlo z úst nejvyššího boha, nebo jím by-
lo vytvořené (podle jedné legendy vytvořil bůh Ptah vejce svě-
ta na hrnčířském kruhu). V upomínku tohoto „stvoření světa“
bylo zavěšováno vejce pod strop egyptských svatyní. Vejce
bylo již zmíněným symbolem plodnosti a zdraví. Lidé odedáv-
na věděli, že prostřednictvím oplodněného vajíčka se předává
život. A tak kupříkladu staří Germáni zakopávali na jaře vejce
do země, aby posílili její úrodnost. Dělali a dodnes to dělají
i Číňané, ovšem od té doby, kdy jeden z nich takto několik let
zakopané vejce našel a zkonzumoval (čímž obohatil čínský jí-
delníček o jednu z nevýznamnějších delikates), to dělají již

právě z těchto prozaických kulinářských důvodů. Vejce také
představovalo kultovní předmět, především ve starých řím-
ských obřadech boha Orfea a Bakcha. Vejce, které je v přiro-
zené oblasti zdrojem života, se stalo v nadpřirozené, kultovní
oblasti symbolem nové existence po smrti, v níž osvobozená
duše - jakoby zbavená skořápky materiálního těla - prožívá
skutečnou nebeskou blaženost. Proto si někteří zasvěcenci
těchto kultů dávali na náhrobky vyrýt vejce.

Konzumace vajec o Velikonocích může souviset s předveliko-
nočním postem, kdy se vejce jíst nesměla. Žehnání velikonoč-
ních vajec má svůj původ ve Velkém postu. Začátkem 4. sto-
letí se začíná praktikovat 40ti denní půst. Tento půst byl tak
přísný, že se nesměla jíst ani vejce, která tehdy tvořila zá-
kladní – nejsnáze dostupnou součást stravy. Vejce byla přiná-

šena do chrámu a žehnána spolu s jinými potravinami, aby po
skončení postu neuškodila vyhladovělému žaludku. Křesťané
připisovali velikonočním vajíčkům (i neposvěceným) zvláštní,
léčivou moc. Šlo především o vejce, která snesly slepice na Ze-
lený čtvrtek. Můžeme si to vysvětlit i tak, že sytá vaječná stra-
va dodávala lidem oslabeným dlouhým postem skutečně té-
měř zázračnou sílu. Zdobení vajíček doprovázela řada
obřadů. Na předlohách pro zdobení kraslic lze vysledovat de-
sítky různých magických symbolů. Téměř zapomenutým zvy-
kem je vysypávání ornamentů s podobnou symbolikou na zá-
praží pomocí hrnku či květináče a písku či vody nebo zdobení
oken květinovými vzory s pomocí seříznutého mýdla - takto se
zdobívala venkovská stavení nejen o velikonočních a svato-
dušních svátcích, ale i na dožínky a posvícení.

VVeelliikkoonnooččnníí  zzaajjííččeekk - zajíc symbolizuje v řecké, egyptské a čín-
ské mytologii štěstí, plynoucí čas a tím i pomíjivost a krátkost
života. V Bibli je zajíc řazen mezi stvoření „maličké na Zemi
a moudřejší nad mudrce“, symbolizující chudé, skromné a po-
korné. I když býval znázorňován bílý zajíc u nohou Panny Ma-
rie jako symbol čistoty nad tělesným pokušením, staví se k ně-
mu křesťanství s jistým odstupem – zřejmě kvůli jeho, až
později vysledované, sexuální aktivitě a následnému užívání
jako symbolu smyslnosti. K nám se velikonoční zajíček dostal
až počátkem 20. století. Je to utajený dárce, který ukrývá dě-
tem velikonoční dárky - nejčastěji vajíčka. U nás nemá tento
zvyk velkou tradici. A tak je zajíc, jako symbol plodnosti, živo-
ta a štěstí, spjat spíše s egyptskou a aztéckou mytologií.

VVyysséévváánníí  oobbiillíí  ddoo  mmiisseekk - symbolizovalo zahájení zeměděl-
ských prací. Vysévalo se zrní na talíř s hlínou, nechalo se 
vzklíčit a zdobilo se kraslicemi. Součástí misek mohou být
i kvetoucí jarní květiny nebo figurky zvířátek.

PPeettrr  ŘŘííhhaa

Vejci - jako symbolu života, plodnosti a růs-
tu - se přisuzovala nadpřirozená moc, která
se zvyšovala jeho obarvením nebo připoje-
ním ornamentu.

KULTURA

Dokončení ze strany 2 



Jaro je v plném proudu. Tráva se zelená, květiny ozdobily zahrád-
ky a stromy raší k novému životu. I my v Domu UM v Golfové ví-
táme jaro s nadšením a po velikonočních dílnách, kterých se zú-

častnilo kolem 100 dětí, Petrovickém
masopustu, kde letos byla velká účast našich

nejmenších i rodičů, se těšíme na další spo-
kojené děti nejen při výtvarných dílnách, ale i

tradičních akcí při příležitostech jako jsou Ča-
rodějnice, Vítání jara, Den dětí aj.

Dovolte abychom vás a Vaše děti pozvali na nejbližší po-
řádané akce:

Výtvarná soutěž „Mláďata známá i neznámá“ - namaluj, vytvoř či
vyrob mláďata podle své fantazie. Výrobky a výkresy se jménem
přineste do Domu UM v Golfové ul. od 30.4. do 6.5. Vernisáž 
a vyhodnocení 9.5., výstava do 20.5

19.4. Žongluje celý klub - klub Chodba od 15 hod

21.4. Otevřená výtvarná dílna v Golfové - zdobíme květináče,
DDM – Dům UM Hostivař 10 – 14 hod, příchod mezi 
10 – 12 hod, odchod volný, s sebou pracovní oděv, pře-
zůvky, cena dílny 25,- Kč

26.4. Pálení čarodějnic - hřiště u ZŠ Bellova, od 17:30 hod, hry,
soutěže, rej čarodějnic, živá kapela, vystoupení
šermířů, oheň, opékání buřtů (vlastní)

11.5. Turnaj ve stolním fotbálku - klub Chod-
ba od 15 hod

14.5. Jarní hrátky – lesopark Hostivař, od 16:30 hod, hry a sou-
těže s jarní tématikou pro naše nejmenší děti (2 - 7 let)

Klub Klinika v průběhu celého měsíce probíhá Klubový víceboj.
Bližší informace v klubu. 
Bližší informace Vám rádi podáme v Domu UM či na
tel. 274862574.
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ

Tak utekl rok a byla tu zase.
Ptáte se kdo, co? No přece
noc v knihovně, která probí-
há v mnoha městech i vesni-
cích. V knihovnách i ve ško-

lách, všude, kde připraví pro malé nocležníky
zábavný i naučný program. Je to společná
akce dětských knihoven SKIP, která se koná

v rámci akce Březen – měsíc internetu
a k připomenutí Dne dětské knihy. Letos se
k této akci přihlásily 584 knihovny nejen
z České republiky. V naší Místní knihovně
Praha-Petrovice se spalo letos již počtvrté.
Sešlo se nás 17 dětí a 3 dospělí. Děti malo-
valy, luštily kvízy a četovaly. Něco se i dozvě-
děly o panu Ladovi. Večer proběhl i karneval
masek, na který přišla tři prasátka, Bílá paní,
dvě princezny, dvě hrozné čarodějnice, rytíř,
policajt, voják, smrtka a kočička.

Na závěr jsme si přečetli pár kapitol z knihy
Šarlotina pavučinka, z které se četlo snad na
všech spacích místech. Spát se šlo po jedné
hodině ranní. Ty starší se přesunuly do ved-
lejší místnosti a ještě si povídaly. Vstávalo se

před os-
mou, aby
děti stihly
sníst snída-
ni a mohli
jsme jim
rozdat pa-
mětní listy
a malé dá-
r e č k y
a bonbony.
Před devá-
tou hodi-
n o u  u ž
před budo-
vou přešla-
povali ne-
d o č k a v í
rodiče, aby
mohli vy-
slechnout
z á ž i t k y
svých dětí,
které strá-
vily noc
mimo do-
mov. Pro
někoho to
byla první noc bez rodičů. Tak jsme je po-
zvali dál, abychom se rozloučili se všemi na-
jednou.

Za všechny se loučí a těší se na další Noc
s Andersenem

Václava Křížová - knihovnice

PRO DOSPĚLÉ
BELETRIE :
Dvořák O. Hořící lilie (historický román) 
Erskinová B. Dcery ohně (historický román)
Falconer C. Soucit s ďáblem (historický román)
Harveyová K. Důvěrná setkání
Hodrová D. Citlivé město (eseje)
Jullian M. Karel Veliký (historický román)
Kulhánek J. Stroncium (sci-fi)
Monyová S. Sebemilenec
Nižnánsky J. Čachtická paní

Právo první noci
Obermannová I. Deník šílené milenky
Paulová J. Jak běžet do kopce (cestopis)
Rath D. Zápisky lékaře z pozdní noci (povídky)
Robertsová N. Červená lilie

NAPĚTÍ :
Clark M.H. Pod rouškou noci
Cook R. Smrtící gen (román z lékařského prostředí)
Deaver J. Hodinář
Robb J.D. Smrtící svůdnost

NAUČNÁ :
Ilustrovaná encyklopedie osobností v názvech pražských ulic a ná-
městí

Divnopis – podivné české názvy měst,vesnic
Conradi P. Hitlerův pianista
Chmel L. Sympaťák Josef Bláha
Laňka D. Jan Pivec
Jazairiová P. V jižní Indii
Konvalina M. Amerika bez iluzí
Mihola R. Stanislav Neuman
Novotný + Kufnerová Člověk E.Beneš
Říha P. Petrovice 1234 - 2004
Šťáhlavský D. Výpravy opačným směrem
Časopis Dům a zahrada 1/07

Dům a zahrada 2/07
Dům a zahrada 3/07

DĚTSKÁ LITERATURA
BELETRIE :
Fischerová S. Júla a Hmýza
Kulda B.M. Moravské národní pohádky
Taylor G.P. Pán přeludů (sci-fi)
Lanczová L. Hříšná touha (dívčí)
Povídky Léto, slunce, prázdninové lásky (dívčí)

NAUČNÁ :
Nejznámější Ezopovy bajky
Děsivý zeměpis Hořící řeky
Děsivá věda Mazané kódy

NOVÉ PŘÍRUSTKY DO KNIHOVNY BŘEZEN 2007

Odpoledne a večer 30. března se v petro-
vické knihovně vystřídala spousta malých
čtenářů.

Večer proběhl v knihovně i karneval masek,
na který přišla tři prasátka, Bílá paní, dvě
princezny  a další pohádkové bytosti.

Společný večer a nocování v knihovně bylo
zakončeno i společnou snídaní.

V upomínku dostal každý
z účastníků akce kromě
účastnického listu i hezkou
záložku.

NOC S ANDERSENEM 2007
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S nastupujícím jarem provázeným jarním úklidem vyvstává ona věč-
ná Nerudovská otázka – „Kam s ním?“ Kam s věcmi, které jsme ze
svých bytů vyřadili a které, díky jejich velikosti, nelze jen tak odložit
ke kontejneru. Radou Vám může být informace Odboru správy ma-
jetku našeho úřadu:

Ke třídění komunálních odpadů mohou občané v Praze využít ně-
kolika možností. Nejviditelnějším a zároveň nejužívanějším způso-
bem je donáškový sběr využitelných složek, což je především síť sta-
novišť barevných kontejnerů pro sběr papíru, plastů, barevného
a čirého skla, nápojových kartonů. Další donáškovou možností je vy-
užívání sběrných dvorů, stabilních sběren nebezpečného odpadu
a kompostárny. 

Sběrné dvory hlavního města Prahy

• ve sběrných dvorech hlavního města Prahy lze odevzdat v pod-
statě jakýkoliv odpad kromě směsného 

• všechny druhy odpadu lze odevzdat zdarma (kromě pneumatik)
• odpady lze odevzdávat v množství obvyklém z domácnosti (sta-

vební odpad pouze 1 m3 měsíčně) 
• odpad nesmí být dovezen firemními vozidly 
• omezení jednorázového návozu – možný vjezd vozidel

max.do 3,5 t
• vždy je nutno se prokázat platným občanským průkazem (s trva-

lým pobytem v Praze) 
• v současné době je možné využít zkušební nadstandardní službu

objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora
• seznam sběrných dvorů hlavního města Prahy a provozní doba je

uvedena níže

Po - Pá 830 - 1800 hod. (zimní období 830 - 1700 hod.)
So 830 - 1500 hod. 

PRAHA 4
Zakrytá, Praha 4 - Spořilov ☎ 272 76 40 58, 731 14 23 48
PRAHA 5
Puchmajerova, Praha 5 - Jinonice ☎ 251 61 23 43
PRAHA 5 
Ke Kotlářce 4, Praha 5 - Košíře ☎ 737 24 08 53
PRAHA 6
Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice ☎ 284 09 84 75
PRAHA 8
Voctářova, Praha 8 - Libeň ☎ 266 00 72 99
PRAHA 9
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany ☎ 284 09 85 81
PRAHA 12
Generála Šišky, Praha 12 - Modřany ☎ 244 40 01 64
PRAHA 14
Teplárenská 5, Praha 14 - Kyje ☎ 272 70 09 52, 777 30 12 01
PRAHA 16
V sudech 1488, Praha 16 - Radotín ☎ 257 91 17 58
PRAHA 20
Chvalkovická 3, Praha 20 - Horní Počernice ☎ 281 92 49 59 

Stabilní sběrny nebezpečných odpadů na Praze 10 a 15
• v níže uvedených stabilních sběrnách můžete odevzdat všechny

druhy nebezpečného odpadu (baterie, akumulátory, nádoby od
sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, lé-
ky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, deter-
genty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (příprav-
ky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní),
zářivky a výbojky, chladničky a mrazáky 

• kromě elektrospotřebičů (lednic, TV a PC monitorů), které lze
odevzdat pouze na označených místech 

PRAHA 10
Areál společnosti Pražské služby, a.s.
Moskevská 418, Praha 10 - Vršovice ☎ 267 31 01 18
Provozní doba: Po, Út 600 - 1400hod.

St 600 - 1700 hod.
Čt, Pá 600 - 1400 hod.

Areál společnosti Papkov s.r.o.
V Korytech (vjezd do areálu nákl.
nádraží Malešice), Praha 10 - Malešice ☎ 274 822 929
Provozní doba: Po - Čt 800 - 1600 hod.

Pá 800 - 1500 hod.
So 800 - 1200 hod.

Areál společnosti MIKAPA plus
Dolnoměcholupská 28,
Praha 10 - D.Měcholupy ☎ 272 705 071
Provozní doba: Po - Pá 830 - 1800 hod.

So 800 - 1200 hod.

PRAHA 15
Areál společnosti AVE CZ, s.r.o.
SBĚR LEDNIC, TV a PC MONITORŮ
Pražská 38/1321, Praha 15 - Hostivař ☎ 296 33 99 45
Provozní doba: Po - Pá 800 - 1600 hod.

Sběrný dvůr hl.m.Prahy
SBĚR LEDNIC, TV a PC MONITORŮ
Dřevčická 44, Praha 10 - Malešice ☎ 274 78 40 35, 36
Provozní doba: Po - Pá 700 - 1900 hod.

So 800 - 1500 hod.
celoročně

Od 1.3.2007 je vyřazen Sběrný dvůr Dřevčická v Praze 10 -
Malešicích ze systému sběrných dvorů hl.m. Prahy, není tudíž mož-
né využívat jeho služeb k bezplatnému uložení odpadů pro občany
hl.m. Prahy. Tento sběrný dvůr bude nadále sloužit pouze jako sta-
bilní sběrné místo nebezpečného odpadu.

Kompostárna Malešice

Kompostárna Malešice se nachází na rohu ul. Dřevčické a Černo-
kostelecké, s vjezdem z ul. Dřevčické.
Telefon : 274772694, mobil: 604221708.

Kompostárna je určena pro odkládání odpadu z údržby zeleně: 
• pro obyvatele hl. m. Prahy, kteří prokáží trvalý pobyt na území

města, bezplatně
• pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání za

úplatu (ceník viz níže) 
• pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, kte-

ré zajišťují údržbu veřejné zeleně pro hl. m. Prahu nebo pro
městské části hl. m. Prahy a pro právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání, které provozují sběrné dvory hl. m. Pra-
hy nebo městských částí za úplatu sníženou oproti základní-
mu ceníku.

Podmínkou pro ukládání bioodpadu občany zdarma je předložení
platného občanského průkazu s vyznačením trvalého bydliš-
tě v Praze a odložení bioodpadu v max. množství 250 kg. Dopra-
va bioodpadu občany na kompostárnu je povolena pouze osobními
vozidly o hmotnosti do 3,5 t (s přívěsnými vozíky). 
V kompostárně je možné zakoupit výrobky jako je kompost, rašeli-
na, kůra, směsi, substráty, apod.

KAM S NÍM?
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Jednou z povinností chovatelů psa je platit řádně místní poplatek ze
psa. Plátcem poplatku je chovatel psa. Tedy ten, kdo drží psa
v místě svého bydliště na území hlavního města Prahy, je plátcem
místního poplatku, tedy osobou která je povinna platit poplatek.

Sazby poplatků ze psa staršího tří měsíců:
– za psa chovaného v rodinném domku 

300,- Kč za jednoho psa,
600,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,

– za psa chovaného v městské nebo sídlištní zástavbě
1 500,- Kč za jednoho psa,
2 250,- Kč za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele,

– za psa určeného a užívaného k hlídání objektů,
jehož držitelem je právnická osoba, která je zá-
roveň vlastníkem hlídaného objektu
600,- Kč za jednoho psa,
900,- Kč za druhého a každého dalšího psa.

Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je po-
živatel invalidního, starobního, vdovského ne-
bo vdoveckého důchodu, který je jeho jedi-
ným zdrojem příjmu, anebo poživatel
sirotčího důchodu:
– za jednoho psa 200,- Kč
– za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč.

Chovatel psa má ohlašovací povinnost, tzn. že má
povinnost přihlásit psa do 15 dnů ode dne vzniku
povinnosti platit poplatek u správce poplatku, což
je na území Petrovic Úřad MČ Praha – Petrovice,
Morseova 251, Praha 10. Přihlásit psa jsou povinni
i občané, kteří chovají psa, jenž podle vyhlášky poplatku nepodléhá
( např. služební psi Policie ČR apod.).
Poplatek je splatný bez vyměření předem, a to:
– nečiní-li více než 600,- Kč nejpozději do 31. března každé-

ho kalendářního roku,

– činí-li více než 600,- Kč, ve dvou stejných splátkách vždy
nejpozději do 31. března a 31. srpna každého kalendářní-
ho roku.

Dnem 1. ledna 2005 vstoupila v platnost obecně závazná vyhláška
č.18/2004 Sb. hl. m. Prahy, která ukládá chovatelům psů na území
Prahy povinnost nechat psa staršího 6 měsíců trvale označit mikro-
čipem nebo tetováním. Takto označené psy musí chovatel nechat
zanést do databáze evidence chovatele psů, kterou vede Magistrát
hl.m.Prahy, odbor občanskosprávních agend, Vyšehradská

2077/57, 1280 00 Praha 2. Přihlášení se provádí
pomocí registrační karty chovatele, jejíž tiskopis
chovatel obdrží na : MHMP – odbor občanskos-
právních agend

MHMP – informační středisko
Úřady městských částí
Veterinární ošetřovny
www.praha-mesto.cz

Každý chovatel psa si může na ÚMČ Praha-Petro-
vice vyzvednout sáčky na psí exkrementy. Městská
část dále objednala 17 ks závěsných zařízení na
sáčky na psí exkrementy, které budou rozmístěny
po celé lokalitě městské části, a sáčky tak budou
volně přístupné pro všechny chovatele psů, aby tak
každý mohl po svém psovi řádně uklízet.
Městská část ročně vynakládá nemalé finanční pro-
středky na úklid chodníků a zeleně, a proto věříme,
že většina chovatelů - občanů Petrovic ocení a vy-
užije tato závěsná zařízení. 
Žádáme ty chovatele psů, kteří dosud neuhradily
poplatek ze psa, aby tak neprodleně učinili a tím se

vyhnuli případným sankcím.

Vanda Krupičková
vedoucí Odboru občanskosprávního

ROČNÍ POPLATKY ZE PSŮ

MHMP dohodl s provozovatelem zařízení odměnu pro občany
odevzdávající bioodpad na kompostárnu. Občan získá zdarma 35%
vyrobeného kompostu (přepočítávací koeficient je 0,175 z odevz-
daného množství odpadu). Nárok na odběr kompostu je nepřenos-
ný, vypočítává se jako suma za předcházející rok. 
Odběr musí být proveden v období od 1.4. do 30.11. následujícího
roku po roce, kdy byl bioodpad odevzdán. Jinak nárok na poskyt-
nutí kompostu odpadá.

Ilona Jančíková
Odbor správy majetku

Kompostárna Malešice - provozní doba: Provoz kompostárny
v roce 2007 je od 19.3. do 18.12. včetně

v době letního času:

pondělí až pátek od 830 do 1800 hodin

sobota od 830 do 1500 hodin

v době zimního času:

pondělí až pátek od 830 do 1700 hodin

sobota od 830 do 1500 hodin

Kompostárna Malešice - ceník odběru bioodpadu bez DPH [Kč/t ]

Bioodpad od Bioodpad od fyz. osob Bioodpad od fyz. osob

občanů hl. m. oprávněných k podnikání oprávněných k podnikání nebo

Prahy nebo právnických osob právnických osob *)

Biologicky rozložitelný

odpad (tráva, listí, zdarma 740,-Kč bez DPH/tuna 560,-Kč bez DPH/tuna

hnůj, větve)

Pařezy, kořeny zdarma 1 200,-Kč bez DPH/tuna 1 200,-Kč bez DPH/tuna

Zemina, ornice zdarma 20,-Kč bez DPH/tuna 16,-Kč bez DPH/tuna

*) snížená sazba pro fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, které zajišťují údržbu veřejné zeleně pro Hl. m. Prahu a úřa-
dy městských částí, pro provozovatele sběrných dvorů hl. m. Prahy
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Od 1. ledna 2007 vstoupil v účinnost zákon
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pod-
le ustanovení § 7 a následujících a § 120
předmětného zákona bude osobám závis-
lým na pomoci jiné osoby měsíčně poskyto-
vána sociální dávka, která je určena na 
zajištění péče o vlastní osobu a soběs-
tačnost – příspěvek na péči.
Příspěvek na péči bude pro občany s trva-
lým bydlištěm v městské části Praha-Petrovi-
ce vyplácet Úřad městské části Prahy 15,
Boloňská 478, Praha 10.

1. Bez žádosti bude příspěvek náležet oso-
bám, které pobírají zvýšení důchodu pro
bezmocnost a dětem, kterým je přiznán
statut dlouhodobě těžce zdravotně po-
stiženého dítěte, které vyžaduje mimo-
řádnou péči. Úřad MČ Praha 15 zaslal
těmto oprávněným osobám během led-
na 2007 oznámení o vzniku nároku na
příspěvek na péči, ve kterém byli občané
vyzváni k tomu, aby uvedli, jakým způ-
sobem chtějí dávku doručovat a jakým
způsobem dávku využijí. Příspěvek na
péči plně nahradil dříve poskytované
dávky, jako je zvýšení důchodu pro bez-
mocnost a příspěvek při péči o blízkou
nebo jinou osobu.

2. Na základě žádosti bude příspěvek nále-
žet osobám, které nejsou uvedeny v bo-
dě 1. a podají si žádost o příspěvek na
péči po 1. lednu 2007. Na základě po-
dané žádosti ÚMČ Prahy 15 zahájí řízení
o příspěvku na péči, a to dnem podání
této žádosti. Součástí tohoto řízení je
provedení sociálního šetření v místě, kde
žadatel žije a posouzení jeho zdravotní-
ho stavu.

O vzniku nároku na dávku rozhodne ÚMČ
Praha 15 zpravidla do 90 dnů od podání žá-
dosti. V případě kladného rozhodnutí bude
dávka žadateli vyplacena zpětně od kalen-
dářního měsíce, ve kterém byla podána žá-
dost.

Informace pro pečující osoby :
Nároky pečujících vyplývající ze systému dů-
chodového a zdravotního pojištění zůstáva-
jí zachovány, pokud budou pečovat o oso-
bu alespoň ve druhém stupni závislosti na
pomoci jiné osoby. Potvrzení o tom, že pe-
čují, jim na žádost vydá Úřad MČ Praha 15. 

Osoby, kterým do 1. 1. 2007 náleželo zvý-
šení důchodu pro bezmocnost, se od toho-
to dne považují za osoby závislé na pomoci
jiné osoby.
Jednalo-li se o osoby částečně bezmocné,

nyní se jedná o osoby zařazené do stupně
I (lehká závislost). Dříve osoby převážně
bezmocné jsou nyní zařazeny do stupně II
(středně těžká závislost), osoby dříve úplně
bezmocné jsou zařazeny do stupně III ( těž-
ká závislost).
Dítě, které bylo k 1. 1. 2007 považováno za
dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené
vyžadující mimořádnou péči se od 1.1.
2007 považuje za osobu závislou na pomo-
ci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost).

Žadatelé o poskytování pobytové sociální
služby, kteří již mají podanou žádost o umís-
tění do domovů důchodců nebo ústavů so-
ciální péče, obdrží dopis s informací, jak ma-
jí dále postupovat. Všechny žádosti budou
do konce února 2007 předány do těch
ústavů a domovů, o které jednotliví občané
žádali.

Nové žádosti o poskytování sociální služby
se podávají přímo u jednotlivých poskytova-
telů, dle vlastního výběru zájemce. O typu
vhodné služby poradí Úřad městské části
Praha 15.

Podle zákona mají všichni poskytovatelé so-
ciálních služeb, všichni zaměstnanci sociál-
ních odborů (ÚMČ Praha 15, Boloňská 478,
Praha 10) jak na městských částech, tak na
Magistrátu hl.m.Prahy, Jungmannova 29
povinnost bezplatně poskytnout sociální
poradenství každému žádajícímu občanovi.

Se svými dotazy se mohou občané obrátit
na nově otevřené Informační centrum soci-
álních služeb
KONTAKT,
pasáž Škodova paláce,
Jungmannova 29, Praha 1
informační tel. linka KONTAKTU -
739 824 749

provoz : pondělí 10.00 – 14.00 hod.
čtvrtek 10.00 – 14.00 hod.

webové stránky www.praha-mesto.cz
webové stránky www.mcssp.cz

Vanda Krupičková
vedoucí Odboru občanskosprávního

NOVÝ ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
Výše příspěvku na péči:

Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc

3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)

5 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)

9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)

11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let věku činí za kalendářní měsíc

2 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)

4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)

8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)

11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Josef Švejk, kterého po pražských ulicích
před 1. světovou válkou vozila jeho bytná -
paní Müllerová, ještě příspěvek na bezmoc-
nost pochopitelně nepobíral.
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V minulém čísle zpravodaje jsme Vám představili
členy rady pro toto volební období. Nyní bychom
Vám rádi přiblížili alespoň základní informace
o zbývajících čtrnácti členech Zastupitelstva měst-
ské části.

Podle abecedy prvním je pan Jan DVOŘÁK - je
v zastupitelstvu nováčkem a do voleb šel s cílem
reprezentovat svým hlasem potřeby a přání oby-
vatel panelového sídliště. Věnovat by se chtěl ze-
jména řešení stoupajícího dopravního zatížení,
včetně stále se zhoršující situace s parkováním. Je
si však vědom omezených možností, které měst-
ská část v tomto směru má. Dalším z cílů, které by
chtěl prosadit, je odhlučnění Novopetrovické ulice
v místech, kde prochází sídlištěm. Pan Jaroslav
ENDRŠT je zastupitelem rovněž první funkční ob-
dobí. Do voleb šel pro svůj zájem aktivně ovlivňo-
vat dění v městské části. Jeho prioritou je bezpeč-
nost a rád by dosáhl toho, aby se Petrovice staly
bezpečnou lokalitou – bezpečným domovem.
Daniel JANČÍK je v zastupitelstvu také nový. Je-
ho prvořadým zájmem je životní prostředí a čisto-
ta městské části. Z důvodu, aby mohl tyto oblasti
aktivně ovlivňovat, kandidoval i do zastupitelstva.
Rád by dosáhl toho, aby lidé byli ohleduplnější
k prostředí, ve kterém žijí, i k sobě navzájem.
Dagmar KOZELKOVÁ je dalším novým členem
zastupitelstva, i když se do veškerého veřejného
dění v Petrovicích aktivně zapojuje již od mládí.
Motivací pro kandidaturu jí byla touha spolupodí-
let se na řešení sportovních aktivit především me-
zi mládeží s cílem zajistit spokojenost spoluobča-
nů při volnočasových aktivitách. Také pan Jan
KŘEČEK je zastupitelem poprvé. Jako jediný

upřímně přiznává, že kandidoval z kariérismu
a touhy po moci. V průběhu volebního období by
se rád věnoval oblasti volného času – snad nejen
svému, ale i svých spoluobčanů. Jeho cílem je do-
sažení pohody – doufejme, že tím myslí všeobec-
né pohody pro nás všechny. I paní Hedvika
KŘÍŽOVÁ je v zastupitelstvu nováčkem. Jelikož
po mnoho let pracuje s dětmi, chtěla by se
i v rámci zastupitelstva této oblasti věnovat, a to
zejména ve spojení se zdravotnictvím, bezpečnos-
tí a prevencí drogové závislosti. Cílem pro její sna-
hu by byly rovněž bezpečné Petrovice – pro naše
děti. Ani paní Hana MINAŘÍKOVÁ ještě v minu-
losti v zastupitelstvu nepracovala. Rozhodnutím
pro její kandidaturu byla snaha aktivně podpořit
volební program Sdružení občanů Petrovic. Ve své
práci by se chtěla rovněž zaměřit zejména na bez-
pečnost, kulturu a volný čas dětí. Cílem pro její
snažení je všemožná podpora organizací pracují-
cích s dětmi a zajistit bezpečnost herních prvků
rozmístěných na území městské části. Paní Zdena
NOVOTNÁ vykonává funkci zastupitele již třetí
volební období. Kandidovala z důvodu, že jí není
lhostejný osud místa, kde žije. Centrum jejího zá-
jmu leží v sociální oblasti. Ráda by řešila sociální
problematiku v celém spektru populace – od ko-
lébky až po hrob. Jejím cílem je zprůhlednění by-
tové politiky a uspokojení všech oprávněných ža-
datelů o byt. Pan Ondřej PETRÁŇ také patří
mezi ty, kteří byli zvoleni poprvé. Kandidoval
v touze účastnit se správy záležitostí spoluobčanů
i místa, kde žije. Specializovat se chce na využití
území městské části a správy jejího majetku s cí-
lem přesvědčit spoluobčany o smysluplnosti orgá-
nů městské části.

I paní Helena STAŠÁKOVÁ je novým zastupite-
lem. Kandidovala zejména z důvodu, aby se mo-
hla podílet na zlepšení úrovně základního škol-
ství a chodu polikliniky, což jsou i její priority
a cíle. I pan Jan SVOBODA byl zvolen poprvé.
Kandidoval pro svůj zájem o rozvoj místa, kde se
narodil a jako sféru své aktivity uvádí snahu
o dosažení otevřenosti a průhlednosti v konání
orgánů městské části, což by mělo být také cílem
jeho snažení. Pan František ŠIKA je zvolen do
zastupitelstva podruhé. Poprvé to bylo v letech
1988 – 2002. Pan Šika se cítí být opozičním za-
stupitelem a svou kandidaturou chtěl poskyt-
nout alternativu těm, kterým ostatní volební
strany nevyhovovaly. Zaměřit by se chtěl na kul-
turu a dopravu, zejména ve spojení s Pražským
okruhem. Cíl svého snažení vidí v dosažení širší-
ho zapojení spoluobčanů do kulturního dění
v městské části. Slečna Jitka ZELENKOVÁ je
nejmladší z petrovických zastupitelů a tak není
divu, že je to i její první volební období. Sféra je-
jího zájmu je však velmi široká - sociální politika,
životní prostředí a bytová politika. Také cíle si kla-
de vysoké – více sportovních aktivit a kulturních
akcí pro mládež v čistých Petrovicích s větším
množstvím parkovacích míst (ovšem ne na úkor
zeleně). Pan Libor ŽÍDEK je členem zastupitel-
stva již druhé volební období a centrem jeho zá-
jmu je pochopitelně kultura. Jako cíl si stanovil
pomoci vytvořit dostupné kulturně-vzdělávací
centrum na vysoké odborné i společenské úrov-
ni.

Podle vyplněných dotazníků jednotlivými zastupi-
teli zpracoval Petr Říha

Sběr šatstva
Český červený kříž pořádá ve

středu 18. dubna 2007
a ve středu 21. listopadu 2007

sběr šatstva, a to v době
od 8.00 hod. do 14.00

v budově Základní školy,
Bellova 351, Praha 10.

Zbylé mince z Vašich cest

a ČSR1 - i papírové - pro 10 ti letou

sběratelku koupí děda.

Nabídky na tel. 731 007832

ZASTUPITELÉ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006 – 2010

OFSETOVÁ TISKÁRNA SWL
V PRAZE 10 - UHŘÍNĚVSI

přijme do hlavního pracovního poměru
asistenta (asitentku) řízení a organizace výroby.

Požadujeme částečnou znalost PC a řidičský průkaz.
Nástup možný ihned.

Kontaktní osoba: p. Werich - tel.: 602 145 532

INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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PŘEDSTAVUJEME VÁM

V Uhříněveském muzeu se koná od 12. dubna do 11. května 2007
výstava tapisérií Magdalény Divišové. Jde převážně o soubor netka-
ných tapisérií provázený textilními kolážemi a gobelínem. Magdalé-
na Divišová se věnuje průmyslovému výtvarnictví a zejména textilu
od svých studií na Výtvarné škole v Praze – zprvu navrhovala dezé-
ny na tkaniny technikou filmtisku, poté se zaměřila na tvorbu tapi-
sérií, tkaných i v netkané technice Art protisu. Spolupracuje rovněž
s řadou architektů a vytvořila tak práce, které jsou součástí spole-
čenských interiérů. V Praze je to například v Obchodní bance nebo
v Čedoku Na Příkopech a na dalších místech. Kromě autorských vý-
stav v Čechách a zahraničí se zúčastňovala i výstav společných. Na
samostatných výstavách prezentovala své práce kupříkladu na zám-
ku v Litomyšli nebo v Xantenu v NSR. V Praze to pak bylo např.
v Obecním domě nebo ve výstavní síni Mánes. Takže pokud Vás na
jarních projížďkách nebo procházkách povedou Vaše kroky přes 
Uhříněves – navštivte zdejší muzeum a potěšte se barevnými textil-
ními variacemi paní Magdalény Divišové. Výstava jejích děl je otev-
řena až do 11. května. Provozní dobu muzea najdete na přiložené
pozvánce.

Petr Říha

MAGDALÉNU DIVIŠOVOU
textilní výtvarnici
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VÝSTAVBA POLYFUNKČNÍHO DOMU OD LEDNA DO DUBNA

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

9.ledna
Počáteční stav při zřizování oplocení staveniště. Příprava terénu
před zahájením zemních prací - strhnutím panelů z plochy. Stave-
niště se rozděluje na část A - což je hlavní plocha a část B - zúže-
ná část přiléhající k hlavní ploše zleva.

9.března
Dokončování hloubení stavební jámy se záporovými stěnami, v le-
vé části B je vidět začátek podkladního betonu po základovou
desku, která bude po celé ploše.

27.března
Výstavba základové desky v části B a dolní části A je již hotová, po-
kračuje se s betonováním obvodových stěn a výrobou konstrukce
pro armování patek včetně sloupů stavby.

6.dubna
Kompletní základová deska v části A i B, v části B jsou hotové ob-
vodové stěny druhého podzemního podlaží a provádí se bednění
stropu. V části A se provádí betonáž sloupů obvodových stěn.

23.března
Snímek nám ukazuje podkladový beton pod základovou desku
s částí armovací výztuže pro základovou desku a patky včetně
sloupů stavby, v části B je hotova základová deska a betonují se
obvodové stěny druhého podzemního podlaží.

13.února
Postup při hloubení stavební jámy s výstavbou záporových stěn. Ze-
minu a později i kompaktní břidlici bylo nutno odtěžit až do hloub-
ky dvanácti metrů. Objem odvezeného materiálu byl 13 754 m3,
což představuje 1 375 plně naložených nákladních aut.
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K petrovickému předvelikonočnímu času už neodmyslitelně patří
dětský maškarní bál - Petrovický masopust. Letos Komise vzdělá-
vání a výchovy RMČ a Dům UM pozvaly děti do sálu střední po-
lygrafické školy na odpoledne 11. března. Zajímavostí a velkou
atrakcí pro děti byla přítomnost televizního štábu pořadu ČT
„Kluci v akci“ s protagonisty tohoto seriálu o vaření v maskách
„KUŘETE“ – symbolu akce Pomozte dětem – a „VEČERNÍČKU“.

Do svého pondělního velikonočního vysílání natočili spokojené
a rozdováděné petrovické děti a jejich usmívající se rodiče, aby
zde zároveň zazněla prosba o finanční dary pro děti z dětských
domovů, které nemají to štěstí vyrůstat ve spokojené rodině. Tak-
že i naše městská část měla svůj malý podíl na sbírkovém projek-
tu ČT a Nadace rozvoje občanské společnosti.

Odpoledne bylo plné her, tance a soutěží. O taneční a pohybo-
vou část se opět postarala taneční skupina CALIPSO, hry a soutě-
že pro děti připravila Martina Volfová, které asistovaly Věra Piště-

ková a Vlasta Křížová. Dovádění s „Dominovými kostkami“
a „Třepetalkami“ se dětem velmi líbilo, úspěšní soutěžící samo-
zřejmě získali věcné i sladké odměny.

Na správném maškarním bále nemůže chybět rej masek s vyhod-
nocením těch nejhezčích a nejnápaditějších. I letos měla porota
nelehký úkol, vybrat z tolika úžasných a nápaditých maškar deset
nejlepších, které si domů odnesly pěkné věcné dárky. Na závěr
odpoledne od nás děti i rodiče dostali masopustní koblihu, a pak

jsme se už vrhli na úklid sálu, při kterém spouta rodičů obětavě
přiložila ruku k dílu.
Děkuji všem, kteří se na tomto skvělém odpoledni podíleli.

RNDr.Vlasta Křížová,
předsedkyně Komise vzdělávání a výchovy

PETROPETRO VICKÝ MASOPUST 2007VICKÝ MASOPUST 2007


