
Dne 5. května jsme si položením
věnců u pomníku padlých na
místním hřbitově i v Edisonově
ulici připomněli 62. výročí osvo-
bození naší vlasti a skončení 
II. světové války. Války, která byla 
dosud největší tragedií v novodo-
bých dějinách lidstva a vyžádala si
životy cca 60 milionů lidí. Znovu
jsme si připomněli osudy těch,
kteří byli ochotni položit svůj ži-
vot za ostatní, za svůj národ, za
lepší budoucnost. To se netýká
jen těch, kteří bojovali na fron-
tách nebo v odboji, ale také těch,
kteří umírali v koncentračních
táborech. Všem těm patří náš dík
a každoroční vzpomínka.
Slavnostního aktu položení věnců
se zúčastnili kromě zástupců 
městské části, občanů a dětí,
také představitelé vojenských
a odbojových organizací: gen. le-
tectva Ing. Jaroslav Nahálka, plk.
Ing. Václav Prokeš, plk. Ing. Emil
Kulfánek, plk. Ing. Jiří Pešta, pan
Jan Kasperkevič a pplk. Ing.
Miroslav Tlamicha. Slavnostní akt
provázala dechová hudba vedená
panem Bohumilem Průchou.

Ing. Petr Říha
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ROČNÍK XVI. ČÍSLO 3 ČERVENEC 2007 NEPRODEJNÉ

PERIODIKUM

MĚSTSKÉ ČÁSTI

PRAHA–PETROVICE

Vážení petrovičtí občané,

již několik týdnů je léto v plném proudu a s ním zača-
ly i prázdniny žákům petrovických škol a jejich učite-
lům. Letošní prázdniny jsou však poslední, na které od-
jížděly děti ze dvou petrovických základních škol, a sice
ZŠ Bellova a ZŠ Edisonova. Poslední proto, že petro-
vické zastupitelstvo rozhodlo na svém červnovém za-
sedání o sloučení ZŠ Bellova a ZŠ Edisonova v jednu
školu, a to s účinností od 1. 8. 2007. Hlavní důvody,
které k tomuto rozhodnutí vedly, jsem již zmínila v po-
sledním čísle Petrovického zpravodaje a vzhledem
k tomu, že jsme k jednání přizvali i rodiče žáků a pe-
dagogy petrovických škol, vyslechli jsme na zastupitel-
stvu také jejich názory a požadavky, než bylo takto
závažné rozhodnutí přijato. Pro žáky se nic zásadního
počínaje zářím nezmění. Děti ze ZŠ Edisonova budou
dále pokračovat v budově v Edisonově ulici a děti ze ZŠ
Bellova budou rovněž chodit do stejné budovy jako
uplynulém školním roce. Ředitelem sloučených petro-
vických škol byl na základě konkurzního řízení jmeno-
ván Mgr. Petr Zeman - doposud ředitel ZŠ Edisonova.
Část budovy v ZŠ Bellova (pavilon 1. stupně - 1. a 2.
patro) však bude pronajata osmiletému gymnáziu,
které zde zahájí výuku ve školním roce 2008/2009.
Prostory v přízemí pak bude, po dohodě s panem ředi-
telem Stárkem, využívat pro výuku cca stovky petro-
vických dětí ZUŠ Hostivař. Tyto prostory si ZUŠ nově
vybaví a přizpůsobí svým nárokům na výuku jak hu-
dební teorie, tak hry na jednotlivé nástroje. Po letech
se tak i ZUŠ a její petrovičtí žáci dočkají adekvátního
prostředí pro výuku, která má v Petrovicích dlouhole-
tou tradici. Další podrobnosti ke změnám v organizaci
petrovického školství připravujeme do vydání zářijové-
ho čísla Petrovického zpravodaje, kde Vám také před-
stavíme jednotlivé subjekty a jejich vedení.
Jako každoročně, tak i letos chceme letní přestávku
využít k větším opravám a rekonstrukcím školních bu-
dov. Především proběhne výstavba požárního schodi-
ště v budově v Edisonově ulici a vymalování části tříd.
V budově v Bellově ulici bude vyměněna podlahová
krytina, poničené dveře u cca 10 tříd a rovněž zde bu-
de část tříd vymalována. V objektu mateřské školy
v Jakobiho ulici byla loni během prázdnin zrekonstru-
ována nákladem přes 5 mil. Kč kompletně kuchyně,
takže letos zde proběhne běžná údržba a v části 
objektu a na zahradě budou dle požadavku paní ředi-
telky Beránkové provedeny zámečnické práce.
Závěrem mi dovolte popřát Vám hezké léto plné poho-
dy a odpočinku. Petrovické základní škole a jejímu ře-
diteli pak úspěšné zahájení výuky a hodně spokoje-
ných žáků a jejich rodičů v nadcházejícím školním roce.

Olga Hromasová

SLOVO STAROSTKYOSLAVY 62. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
A KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY
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Často mám pocit, že se všechno zrychluje a zdokonaluje – až
na jedno – na mezilidské a zejména sousedské vztahy.
Onehdy jsem potkal bývalou spolupracovnici a kamarádku,
s kterou se znám od dob, kdy náš věk začínal číslem 2. S údě-
sem jsme konstatovali, jak dlouho jsme se nepotkali a hlavně
spolu neprohodili pár obyčejných vět - i když bydlíme v jed-
nom domě. Podobné zkušenosti si sdělují i lidé, kteří se už
druhým rokem sešli v Petrovicích na akci Svátek sousedů.

Iniciativa, která vznikla v 90. letech minulého století v Paříži,
usiluje o sblížení lidí, kteří spolu obývají jeden dům, ulici ne-
bo čtvrť. Tradici založil Atanase Périfan, bývalý francouzský
poslanec, nyní místostarosta sedmnáctého pařížského obvo-
du. Již několik let se jedná o celoevropskou akci slavenou 
vždy 30. května. V roce 2006 se k ní poprvé připojila i Česká
republika a tudíž i Petrovice – a pokusili jsme se toto novo-
dobé prokletí narušit stejně jako lidé na dalších tisících 

místech ve zhruba pěti stech evropských městech. Všude jde
o podobná společenská setkání, otevřená všem, kteří chtějí
lépe poznat své sousedy, každý příchozí by měl přispět svým
dílem k občerstvení nebo ke společné zábavě. Jde o to roz-
bořit zajetý stereotyp, kdy se většina z nás dovleče z „továr-
ny“ domů, zavře za sebou dveře od bytu, lehne na kanape,
nalije si pivo a zmáčkne příslušné tlačítko na dálkovém
ovládání. Takhle se ale přece nedá žít pořád ! Ano, každý
máme svůj – širší nebo užší – okruh přátel, ale cílem této ak-
ce je najít přátele mezi těmi, kdo bydlí hned vedle nebo na-
proti. Zdokumentovány jsou již případy, kdy ve slovinském
Mariboru mladík z prvního patra jednoho domu potkal bě-
hem Svátku sousedů dívku z pátého patra a ...dnes už bydlí
v jednom patře a i jednom bytě. Jinde na sídlišti žila osamě-
lá stará paní, sousedé si jí během svátku všimli a rozhodli se
jí pomáhat. V Liverpoolu našel nezaměstnaný mladík práci
díky svému sousedovi. V Římě si sousedé během svátku do-

mluvili, že spolu budou jednou za měsíc sportovat. Přesto se
i tito obyvatelé měst s delší tradicí těchto setkání svěřují, jak
se nejdřív báli, že bude někoho sousedské setkání obtěžovat,
pak byl ale podle nich večer moc hezký. A nejen ten jeden ve-
čer. Svátek sousedů je teprve začátek – impulz k tomu, jak se
přiblížit druhým lidem, jak s nimi promluvit, sdílet své zážitky.
Pochopitelně, že nemá cenu čekat na příležitost k další roz-
mluvě mezi sousedy až do příštího svátku. Kontakt je na-
vázán a až do dalšího svátku je to už jen na nás. V Petrovicích
se scházíme 30. května v Lebeděvově ulici (část mezi
Celsiovou a Ampérovou). Sebou si vezměte něco na sezení
a něco na uctění svých sousedů. Pivo a špekáčky na gril zaji-
stí určitě zase městská část. Další informace najdete na
www.svateksousedu.cz včetně fotoreportáže z prvního ro-
čníku této akce v Petrovicích. Takže nezapomeňte – milí sou-
sedé – 30. května 2008.

Petr Říha

30. května 2007 se již druhým rokem uza-
vřela část ulice Lebeděvovy, aby se změnila
v místo setkání petrovických sousedů –
včetně přípravny pokrmů .

Péčí starostky městské části dodal pivovar
Staropramen sponzorsky sud tekutého
občerstvení.

I na dalších místech městské části můžete
zorganizovat setkání se svými sousedy.
Stačí jen vhodně označit místo setkání.
Plakáty a visačky lze stáhnout z „interne-
tu“.

Pohled na část účastníků letošního „sousedského“ setkání.
Díky uzávěře mohla Lebeděvova ulice ve
větší míře sloužit i ke hrám dětí.

SVÁTEK PETROVICKÝCH SOUSEDŮ

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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9. zasedání RMČ dne 28. 3. 2007 
Rada městské části Praha–Petrovice:

Vzala na vědomí:
• informace z prezentace multifunkčního sálu Polyfunkčního do-

mu MČ Praha-Petrovice. Ing. Kříž a p. Žídek zpracují v termínu
do 11. 4. 2007 připomínky k projektu vybavení sálu,

• informaci JUDr. Hromasové o financování výstavby
Polyfunkčního domu MČ Praha-Petrovice,

• informaci Odboru správy majetku o průběhu jednání s Pražskou
teplárenskou a subjekty napojenými na převaděč VS-10
o zpřesnění skutečných podlahových ploch a souhlasí s nepro-
dleným podepsáním DOHODY jednotlivými subjekty ve vlast-
nictví MČ Praha-Petrovice,

• zdůvodnění ředitelky ZŠ Bellova Mgr. Hradské k přečerpání roz-
počtu školy v roce 2006 ve výši 470.000,- Kč,

• informaci ředitelky ZŠ Bellova Mgr. Hradské o nepříznivé situaci
v budoucím 1. ročníku školy pro školní rok 2007/2008.

Uložila:
• tajemnici ÚMČ ukončit smluvní vztah o výkonu veřejně pros-

pěšných prací v MČ Praha-Petrovice počínaje dnem 1. 4. 2007,
• tajemnici ÚMČ zveřejnit na vývěskách a všech dostupných 

místech nabídku na výkon dohledu nad prováděním veřejně
prospěšných prací.

Schválila:
• záměr prodeje části pozemku parc. č. 203/2 k. ú. Petrovice by-

tovému družstvu Morseova 242 - 244 v rozsahu předzahrádky
přiléhající bezprostředně k západní straně bytového domu,

• záměr pronájmu místnosti S40 v objektu polikliniky Ohmova
271 s tím, že případné stavební úpravy budou provedeny na ná-
klady nájemce prostor,

• na základě doporučení grantové komise přidělení grantů orga-
nizacím a spolkům ve výši:
Rugby klub Petrovice 81.000,- Kč
TJ Sokol Petrovice 90.000,- Kč
SK Florbal klub Petrovice 36.000,- Kč
Klub přátel dětí a mládeže Petrovice 18.000,- Kč

• výši nájemného v objektu bývalých jeslí Jakobiho 328:
95,- Kč/m2/rok provozní prostory 
55,- Kč/m2/rok schodiště, chodby, lodžie, suterén,

• navržené pořadí nabídek dle předloženého vyhodnocení ve-
řejné zakázky „Úklid budovy polikliniky“ a uzavření smlouvy
s firmou Zvezdelina Asenova.
Pořadí nabídek:
Zvezdelina Asenova, K Pramenu 1124, Praha 10
ISS Facility Services, s. r. o., Pod Višňovkou 1662, Praha 4
Rossy Service, s. r. o., Žižkova 10, Praha 4,

• navržené pořadí nabídek dle předloženého vyhodnocení ve-
řejné zakázky „Ostraha budovy polikliniky“. Varianta řešení bu-
de stanovena po ukončení ankety mezi lékaři v budově polikli-
niky, Ohmova 271, Praha 10.

10. zasedání RMČ dne 11. 4. 2007 
Rada městské části Praha–Petrovice:

Vzala na vědomí:
• prázdninový provoz MŠ Jakobiho.
Schválila:
• záměr pronájmu místností č. 125 a 123, 1/6 místnosti č. 101,

1/6 místnosti č. 102 a 1/2 místnosti č. 126 v objektu polikliniky,
Ohmova 271, Praha 10 k účelu provozování ordinace praktické-
ho lékaře,

• text vyhlášeného konkurzního řízení na funkci ředitele budoucí
slučované Základní školy, Praha 10, Bellova 351 a Základní ško-
ly, Praha-Petrovice, Edisonova 40 a ukládá tajemnici úřadu MČ
zajistit jeho zveřejnění na úřední desce MČ, webových strán-
kách MČ a v Učitelských novinách,

• vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele budoucí slučo-

vané Základní školy, Praha 10, Bellova 351 a Základní školy,
Praha-Petrovice, Edisonova 40,

• záměr firmy Agentura JI + VE s.r.o. o pronájem pozemku parc.
č. 532/1 k.ú. Praha-Petrovice ze účelem zřízení a provozování
muzea námořní plavby. Rada MČ Praha-Petrovice požaduje, za
účelem konečného posouzení a rozhodnutí, předložení písem-
ného stanoviska dotčených orgánů státní správy a konkrétního
projektu.

Uložila :
• tajemnici ÚMČ: prověřit podmínky provozování placeného par-

koviště na pozemku parc. č. 532/2 k. ú. Petrovice a podmínky
pro jeho případné rozšíření v době konání akcí,

• vyžádat si stanovisko odboru dopravy Úřadu MČ Praha 15
k možnosti vyznačení vodorovného dopravního značení parko-
vacích stání na sídlišti Dobrá Voda, především z hlediska finan-
ční náročnosti, počtu míst po realizaci značení a době trvání 
realizace.

Jmenovala:
• v souladu s § 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech kon-

kurzního řízení a konkurzních komisích, konkurzní komisi v ná-
sledujícím složení:
předseda: Ing. Petr Říha – zástupce zřizovatele
členové: doc. PhDr. Otto Semecký, CSc. – zástupce

zřizovatele
Mgr. Ludmila Knížková – zástupce krajského 
úřadu – Magistrát hl. m. Prahy
Naděžda Blesková – odborník v řízení v oblasti 
školství – ředitelka ZŠ
Mgr. Jiří Mikoláš – ředitel Pražského inspektorátu 
České školní inspekce
Tamara Rotterová – Školská rada ZŠ Edisonova
Ing. Zdeněk Völfl – Školská rada ZŠ Bellova

tajemník: Jana Dynybilová – zaměstnanec zřizovatele.

11. zasedání RMČ dne 25. 4. 2007 
Rada městské části Praha–Petrovice:

Vzala na vědomí:
• žádost CEDUK – Vyšší odborná škola, spol. s r. o., Praha 4

o dlouholetý pronájem nebytových prostor a zařadila ji mezi
zájemce o pronájem prostor v budově ZŠ Bellova,

• informaci JUDr. Hromasové o postupu výstavby objektu
Polyfunkčního domu MČ Praha-Petrovice,

• informaci, že v rámci rozdělení dotací z rezervy pro městské čás-
ti hl. m. Prahy na rok 2007 neobdržela MČ Praha-Petrovice žád-
nou dotaci na výstavbu objektu Polyfunkčního domu MČ Praha-
Petrovice,

Uložila:
• starostce JUDr. Hromasové projednat s Městskou policií hl. m.

Prahy, Obvodní ředitelství Praha 15 úpravu dopravního režimu
v ulici Galileova v úseku k rekreačnímu zařízení MČ Praha 15
a zajistit provádění kontroly dodržování dopravního režimu ve
dnech pracovního volna,

• Komisi výchovy a vzdělávání RMČ Praha-Petrovice zpracovat
Koncepci školství v MČ Praha-Petrovice,

• Komisi pro optimalizaci petrovického školství zpracovat ekono-
mickou a finanční analýzu školství v MČ Praha-Petrovice a roz-
bor rozpočtů obou základních škol v Petrovicích,

• tajemnici Úřadu MČ zajistit vyhlášení výběrového řízení na do-
davatele na investiční akce „ZŠ Edisonova – stavba šaten a po-
žárního schodiště“ a „ZŠ Bellova – atletická dráha“.

Schválila:
• na základě provedené ankety mezi nájemci polikliniky, Ohmova

271, Praha 10 variantu „B“ ostrahy (nepřetržitě 24 hodin
denně), a to vzhledem k zajištění trvalé ostrahy objektu,

• výběr dodavatele na poskytování ostrahy objektu polikliniky,
Ohmova 271, Praha 10 v tomto pořadí:
1. SIPADAN, a. s.

2. AGENCY REAL SECURITY, s. r. o.
3. WAKKENHAT SECURITY, a. s.,

• pronájem nebytových prostor, místnost č. S40 (budova A) v su-
terénu budovy polikliniky, Ohmova 271, Praha 10, o celkové
výměře 14,23 m2 paní Jaroslavě Letkové, Měchenická 2557/12,
Praha 4 s nutností stavebních úprav na náklady nájemce, a to
od 1. 5. 2007 za nájemné ve výši 1.000,- Kč/m2/rok, které je ob-
vyklé pro komerční prostory v budově polikliniky, Ohmova 271,
Praha 10 a bude meziročně navyšováno o index inflace vy-
hlášený ČSÚ,

• vydání rozhodnutí v územním řízení o umístění liniové stavby
„Vedení 110 kV Chodov – Uhříněves – Měcholupy“ v souladu
s předloženým řešením od firmy Elektrotrans, a. s.

Neschválila:
• výměnu bytu pí Zelenkové, Morseova 252, Praha 10 za byt

p. Tatara, Kupeckého 7/762, Praha 4.

12. zasedání RMČ dne 9. 5. 2007 
Rada městské části Praha–Petrovice:

Vzala na vědomí:
• zprávu Komise pro optimalizaci petrovického školství ze dne 

2. 5. 2007,
• doporučení Školských rad ZŠ Bellova a ZŠ Edisonova a ředitelky

ZŠ Bellova Mgr. Hradské a ředitele ZŠ Edisonova Mgr. Zemana
ke sloučení ZŠ Bellova a ZŠ Edisonova od začátku školního ro-
ku 2007/2008,

• doporučení Školských rad pronajmout uvolněné prostory v ZŠ
Bellova pro účely víceletého gymnázia,

• bere na vědomí informace tajemnice Úřadu MČ o postupující
realizaci projektu Bezdrátová Praha, jejíž realizátorem je hl. m.
Praha.

Uložila:
• místostarostovi Ing. Říhovi připravit podklady pro veřejné pro-

jednávání problematiky petrovických základních škol na jednání
Zastupitelstva MČ dne 16. 5. 2007.

Schválila:
• pronájem nebytových prostor v budově polikliniky, Ohmova

271, Praha 10 MUDr. Daně Řežábové. Předmětem nájmu jsou
místnosti č. 125 a 123, 1/6 místnosti č. 101, 1/6 místnosti č. 102
a ½ místnosti č. 216 v 1. patře budovy polikliniky o celkové
výměře 42,96 m2, a to s účinností od 1. 6. 2007, za nájemné ve
výši 850,- Kč/m2/rok, které bude meziročně navyšováno o index
inflace. Záloha na služby bude činit 1.000,- Kč/m2/rok,

• vyúčtování akce „Čarodějnice“, kterou pořádala Komise výcho-
vy a vzdělávání RMČ dne 26. 4. 2007.

Neschválila:
• poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Aliance

Jihovýchod, a to z důvodu, že finanční prostředky na granty MČ
pro rok 2007 byly již rozděleny.

V. řádné zasedání ZMČ
dne 16. května 2007 

Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice

Vzalo na vědomí:
• Společnou zprávu Školských rad Základní školy, Praha 10,

Bellova 351 a Základní školy, Praha-Petrovice, Edisonova 40
a jejich doporučení sloučit obě výše uvedené základní školy
s účinností od 1. 9. 2007.
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Jako v mnoha jiných městech a městských

částech po celé naší zemi, tak i v Petrovicích

probíhá již nejméně od roku 1957 akce, při

které jsou mezi občany přivítány nově naro-

zené děti. Akce je po celé roky pečlivě do-

kumentována v kronice, kde na fotografiích

můžeme vidět, na klínech svých matek,

dnešní padesátníky. Poslední „vítání“

proběhlo 23. května 2007, kdy bylo mezi

„petrovičáky“ zapsáno 28 dětí, narozených

v rozmezí měsíců listopad 2006 až květen

2007. Akci zorganizovala, jako obvykle,

Komise sociální a bytová v čele se svou

předsedkyní Zdenou Novotnou, která se

také spolu s malým Pavlíkem Pazderou

a Verunkou Kutičkovou postarala o kulturní

část akce. Pamětní petrovické medaile a da-

lší drobné dárky pak rodičům dětí předal,

s přáním spokojeného života v Petrovicích,

místostarosta městské části Ing. Petr Říha.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Uložilo:
• Radě městské části Praha-Petrovice připravit na zasedání

Zastupitelstva MČ konané dne 13. 6. 2007 veškeré podklady
pro kvalifikované rozhodnutí ke sloučení Základní školy, Praha
10, Bellova 351 a Základní školy, Praha-Petrovice, Edisonova 40.

13. zasedání RMČ dne 21. 5. 2007 
Rada městské části Praha–Petrovice:

Vzala na vědomí:
• informaci předsedy konkurzní komise Ing. Říhy, že dne 10. 5.

2007 proběhlo I. zasedání konkurzní komise na funkci ředitele
sloučené Základní školy, Praha-Petrovice, Edisonova 40
a Základní školy, Praha 10, Bellova 351,

• informaci předsedy konkurzní komise Ing. Říhy, že dne 24. 5.
2007 se uskuteční vlastní konkurzní řízení na funkci ředitele
sloučené Základní školy, Praha-Petrovice, Edisonova 40
a Základní školy, Praha 10, Bellova 351,

• informaci JUDr. Hromasové o tom, že se Mgr. Eva Hradská vzda-
la funkce ředitelky Základní školy Bellova a zároveň podala
výpověď z pracovního poměru na Základní škole Bellova, který
končí dne 31. 7. 2007,

Uložila:
• místostarostovi Ing. Říhovi:

1)připravit návrh usnesení ke sloučení Základní školy, Praha-
Petrovice, Edisonova 40 a Základní školy, Praha 10, Bellova
351,

2)připravit návrh zřizovací listiny sloučené Základní školy,
Praha-Petrovice, Edisonova 40 a Základní školy, Praha 10,
Bellova 351 a veškeré další dokumenty nutné k tomu, aby
sloučení škol bylo projednáno na zasedání Zastupitelstva MČ
Praha-Petrovice dne 13. 6. 2007, a to v souladu s usnesením
Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice ze dne 16. 5. 2007,

Schválila:
• trasu závodu v terénním triatlonu, který povede přes území MČ

Praha-Petrovice a koná se dne 9. 6. 2007,
• záměr pronájmu části budovy ZŠ Bellova - pavilon 1. stupně,

pro účely umístění školského zařízení,
• návrh Závěrečného účtu MČ Praha-Petrovice za rok 2006

a ukládá tajemnici Úřadu MČ předložit návrh závěrečného účtu
ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha-Petrovice na jednání dne
13. 6. 2007.

1. mimořádné zasedání RMČ dne 24. 5. 2007 
Rada městské části Praha–Petrovice:

Jmenovala:
• Mgr. Petra Zemana ředitelem sloučené Základní školy, Praha-

Petrovice, Edisonova 40 a Základní školy, Praha 10, Bellova 351,
a to s účinností od 1. 8. 2007.

Doporučila:
• Zastupitelstvu MČ Praha-Petrovice rozhodnout o zrušení

Základní školy, Praha 10, Bellova 351 s účinností od 1. 8. 2007
a sloučit jí se Základní školou, Praha-Petrovice, Edisonova 40.

VI. řádné zasedání ZMČ
dne 13. června 2007 

Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice

Schválilo:
• čerpání rozpočtu MČ Praha-Petrovice za rok 2006,
• závěrečný účet MČ Praha-Petrovice za rok 2006,
• sloučení Základní školy, Praha-Petrovice, Edisonova 40

a Základní školy, Praha 10, Bellova 351 s účinností od 1. 8. 2007
s tím, že nástupnickou organizací je Základní škola, Praha-
Petrovice, Edisonova 40,

• zřízení příspěvkové organizace Základní škola, Praha-Petrovice,
Edisonova 40 na dobu neurčitou s tím, že Základní škola, Praha-
Petrovice, Edisonova 40 je školskou právnickou osobou a práv-
ním nástupcem organizačních složek Základní škola, Praha-
Petrovice, Edisonova 40 a Základní škola, Praha 10, Bellova 351,

• zrušení Základní školy, Praha 10, Bellova 351 ke dni 1. 8. 2007,
• zřizovací listinu Základní školy, Praha-Petrovice, Edisonova 40

s doplňky a změnami textu schválenými během jednání, 
• zrušení zřizovací listiny organizační složky Základní školy, Praha-

Petrovice, Edisonova 40 ze dne 8. 9. 2004 a organizační složky
Základní školy, Praha 10, Bellova 351 ze dne 8. 9. 2004 vydané
městskou částí Praha-Petrovice.

Uložilo:
• Radě MČ Praha-Petrovice zabezpečit organizační a právní kroky

pro registraci školy v Rejstříku škol a školských zařízení a její za-
psání do Obchodního rejstříku podle ust. § 27 odst. 6 zákona
č. 250/2000 Sb.

Městská část Praha-Petrovice, se sídlem
Morseova 251, 109 00 Praha 10, 

vyhlašuje, v souladu s ustanovením § 7 odst.
1 písm. b) zákona o úřednících, 

výběrové řízení na pracovní místo

Referent
Finančního odboru

Uchazeč podá písemnou přihlášku, splňující
uvedené náležitosti, osobně na podatelnu

Úřadu MČ Praha-Petrovice,
dv. č. 10 – 2. patro nebo ji zašle poštou 

na adresu
Úřad MČ Praha-Petrovice, Morseova 251,

109 00 Praha 10.
Obálku viditelně označí nápisem
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ÚŘEDNÍK“.

Lhůta pro podání přihlášek:
1. 8. 2007 do 17,00 hod.

Pracovní poměr s vybraným uchazečem bude
možné uzavřít ihned, případně dle dohody.

Bližší Informace a odpovědi
na případné dotazy sdělí:

Jana Dynybilová, DiS.,
ÚMČ Praha–Petrovice, Morseova 251,

Praha 10, tel. 274 860 731,
e-mail : dynybilova@prahapetrovice.cz

Nekrácený text vyhlášení výběrového řízení
najdete na www.prahapetrovice.cz 
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V loňském roce se městská část Praha-Petrovice stala
členem Sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem
Prahy. Přinášíme Vám nejnovější informace o stavbě
511, což je úsek spojující Běchovice s dálnicí D1. Jedná
se o tu část silničního okruhu, jehož vedení bylo kdysi
v krátké variantě alternativně zvažováno přes
Petrovice. Jednání výkonné rady Sdružení se
konalo dne 8.června 2007 v Poslanecké sně-
movně Parlamentu ČR a podkladové materi-
ály pro ně zpracovalo Ředitelství silnic a dál-
nic. O námi sledovaném úseku okruhu zde
zaznělo:

Základní údaje :
Délka trasy: 12,571 km
Mosty: 30 mostních objektů
Tunely: 2 tunely hloubené - Na Vysoké 

dl. 384 m a tunel Dubeč 275 m.

Dotčená katastrální území :
Hl.m.Praha: Běchovice, Dubeč, Uhříněves,
Královice, Nedvězí, Kolovraty
Středočeský kraj: Říčany, Nupaky, Kuří

EIA
Dokumentace o hodnocení vlivu na životní
prostředí byla zpracována v prosinci 2000 dle
zákona číslo 244/1992 Sb. Ing. Michaelou
Vrdlovcovou a posudek na ni zpracoval EKO-
TEAM, Veverkova 1343, Hradec Králové
v červnu 2002.
EIA-stanovisko o hodnocení vlivů vydalo
Ministerstvo životního prostředí 26.listopadu
2002.

Stav přípravy
9.9.1999 - schválen ÚPn hl.m.Prahy-

stavba 511 nebyla v závazné
části ÚPn ani v seznamu VPS

prosinec 2000 - zpracována dokumentace
o hodnocení vlivu na životní
prostředí dle zákona číslo
244/1992 Sb.

červen 2002 - vypracován posudek dokumentace
EIA

26.12.2002 - MŽP vydalo „Stanovisko o hodnoce-
ní vlivů“

6.10. 2003 - MHMP SÚRM požádal o změnu ÚPn
hl.m. Prahy o přeřazení ze směrného
územního plánu do závazné části ÚPn
hl.m. Prahy z časového horizontu „po
roce 2010“ do časového horizontu
„do roku 2010“. 

25.11. 2003 - Rada hlavního města Prahy
„Usnesením č.1843“ souhlasí s po-
řízením změny 

říjen 2003 - dokončena dokumentace pro územ-
ní rozhodnutí 

srpen 2005 - aktualizovaná DÚR 
prosinec 2006 - podán návrh na vydání ÚR – v sou-

časné době je přerušeno řízení

Územní rozhodnutí :
28.12.2006 byl u stavebního odboru MHMP podán ná-
vrh na vydání územního rozhodnutí na stavbu 511
Běchovice-dálnice D1. 

Dokumentace byla v souladu s dokumentací EIA,
s územním plánem hl.m. Prahy a ÚPn VÚC Pražského
regionu, který byl schválen 18.12.2006. 
Dne 20.2.2007 se u stavebního odboru MHMP konalo
územní řízení. Přesto, že byla dokumentace kladně

projednána se všemi dotčenými orgány a organizace-
mi a byla pravomocně vydána všechna potřebná roz-
hodnutí, došlo k námitkám při územním řízení.

Na územním řízení byly vzneseny námitky ze strany :
MÚ Říčany:

• Konstatování, že dokumentace je v nesouladu
s územním plánem města Říčan-jedná se o to, že
není v dokumentaci zelený pás oboustranně kolem
celého silničního tělesa. 

EKO Kuří:
• Ve věci podjatosti MHMP, resp. všech zamě-
stnanců OST MHMP - požadavek, aby řízení vedl
nezávislý orgán. 14.3.2007 bylo doručeno zamítnu-
tí k námitce podjatosti rozhodnutím ředitele
MHMP.
• Most Kuří-požadují výškově radikálně nižší a dél-
kově kratší.
• Úsek od D1 až k lokalitě Na Vysoké veden v záře-
zu hl. 10 až 15 m.
• Kapotování mostu přes údolí Pitkovického poto-
ka. 
• Před započetím stavby osázení zelených pásů 

š. min. 50 m po celé délce okruhu od D1 k lokalitě
Na Vysoké a v části Lipan.

MČ Praha-Kolovraty:
• Zohlednit současný stav – dopravní zátěž, emise,

hluk atd.

Od doby ústního jednání k územnímu řízení
probíhají jednání mezi projektantem a inves-
torem ve věci rozhodnutí o dalším postupu
a návrhu vyhovujícího řešení. ŘSD zadalo
zpracování kompromisní varianty, která řeší
požadavky dotčených obcí a to tak, že se mi-
nimalizuje trvalý zábor ZPF a nedochází
k ovlivňování podzemních vod v takovém roz-
sahu, k jakému by došlo při plnění požadav-
ků ze strany např. EKO Kuří. 

V červnu 2007 se uskuteční jednání vedení
ŘSD se zástupci Říčan, MČ Praha-Kolovraty
a současně i příslušného odboru životního
prostředí.

Odbor stavební MHMP řešil námitku EKO
Kuří, a to ve věci podjatosti. 14. 3. 2007 do-
ručeno zamítnutí k námitce podjatosti roz-
hodnutím ředitele MHMP. Je s podivem, jak si
může dát nátlaková skupinka do názvu slovo
EKO, když nectí ani ty nejzákladnější zákoni-
tosti jeho významu. Tito lidé navrhují opatře-
ní, která by mnohonásobně více než dálnice
a nevratným způsobem poškodila ekosysté-
my v oblasti. Zejména požadavek zahloubení
stavby okruhu o 10 -15 m v úseku od dálnice
D1 až za mimoúrovňovou křižovatku Říčany
je velmi nebezpečné technické řešení, které
by vedlo k naprostému zhroucení systému
podzemních vod v široké oblasti s negativním
dopadem jak na studny obyvatel, tak i na
stávající ekosystém.

Po zamítnutí této námitky bude následovat
přerušení územního řízení na vzájemně dohodnutou
dobu do vyřešení požadavku Hygienika hl.m.Prahy.
Hygienik hl.m.Prahy požaduje doplnit dokumentaci
o návrh na vydání rozhodnutí o ochranném hlukovém
pásmu stavby SOKP 511 podle § 86 , odstavec 5 sta-
vebního zákona. 

Na jednání uvedl problematiku jednotlivých staveb, se
zdůrazněním sporných bodů, generální ředitel Ředitel-
ství silnic a dálnic Ing. Alfréd Brunclík. Informaci dopl-
nil zejména 1. nám. ministra dopravy Ing. J. Hodač, kdy
zdůraznil, že ministerstvo dopravy ČR nesmí z hlediska
ekonomiky dopustit zpoždění výstavby. Další informa-
ce byla podána výrobním ředitelem Státního fondu do-
pravní infrastruktury Ing. Jiřím Novákem, který rozebral
finanční potřeby jednotlivých staveb ve vazbě na ča-
sové terminy jejich užití. V diskusi byla deklarována
především celková potřeba finančních prostředků
v rozsahu 55 – 60 mld. Kč na dokončení celé sestavy
staveb Silničního okruhu kolem Prahy a jejich možná
garance zajištění. O dalším průběhu jednání Vás bude-
me informovat.

Ing. Petr Říha

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STAV PŘÍPRAVY VÝSTAVBY SILNIČNÍHO OKRUHU KOLEM PRAHY

Stav přípravy realizace stavby 511 Pražského silničního okru-
hu pomalu spěje k okamžiku, kdy na trasu vyjede první bagr.
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INFORMACE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI

Rok se s rokem sešel a opět se prověřovalo hospodaření loňského roku. Zastupitelstvo městské
části Praha-Petrovice na svém zasedání 13. 6. 2007 schválilo závěrečný účet za loňský rok,
včetně zprávy finančního auditu. Ve druhé části Vám pro informaci předkládáme rozpočet na
rok 2007, který schválilo Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice na svém jednání dne 29. 3. 2007.
Pro lepší představivost uvádíme i základní položky z čerpání rozpočtu roku 2005. Z číselné řa-
dy je nejlépe vidět meziroční nárůst nebo pokles čerpání finančních prostředků v jednotlivých
položkách. 

Skutečnost Skutečnost Rozpočet
roku 2005 roku 2006 rok 2007

PŘÍJMY v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
Příjmy MČ - z místních poplatků + ostatní 1 390 1 460 1 256
Podíl na dani z nemovitosti 1 204 1 204 1 100
Neinvestiční dotace z Magistrátu hl.města
Prahy či ze státního rozpočtu 14 130 13 813 14 104
Investiční dotace z Magistrátu hl.města
Prahy či ze státního rozpočtu 25 200 14 337 1 500
Z vlastních prostředků 18 487 9 414 2 760
Celkem 60 411 40 228 20 720

Z hlavních investičních akcí, které byly realizovány také za přispění hl. m. Prahy, je možno uvést:
rekonstrukce jídelny MŠ Jakobiho ve výši přesahující 5 mil. Kč, rekonstrukce víceúčelových
ploch pro děti ve výši přes 12 mil. Kč – tento projekt byl spolufinancován ze zdrojů Evropské
unie. Výstavba polyfunkčního domu, kde hl. m. Praha přispělo částkou 10 mil. Kč. 

Skutečnost Skutečnost Rozpočet
roku 2005 roku 2006 rok 2007

VÝDAJE v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
do oblasti údržby a oprav pozemních
komunikací 795 881 1 400
provozní příspěvky ZŠ a MŠ 6 712 5 982 5 850
do knihovny byly nakoupeny nové knihy
a materiál v hodnotě 40 41 25
příspěvky církvím a občanským sdružením v hodnotě 323 323 300
výdaje spojené se správou a údržbou hřbitova 173 145 152

výdaje na opravy a údržbu hřišť a úklid
a údržbu zeleně 3 164 2 824 2 310
výdaje spojené s činností samosprávy vč.kultury 3 069 3 736 2 835
- z toho výdaje spojené s přípravou a tiskem 

Petrovického zpravodaje 153 150 140
výdaje na činnost veřejné správy
(výdaje na provoz úřadu celkem) 7 165 6 648 5 837
Celkem 21 441 20 580 18 609

MČ Praha-Petrovice podala několik
žádostí o investiční i neinvestiční
dotace a granty od Hlavního města
Prahy. Jednalo se především o po-
žadavky ve výši 8,8 mil. Kč pro bu-
dovu ZŠ v Dopplerově ulici, 
1,8 mil. Kč pro budovu ZŠ v ulici
Edisonova, 500 tis. Kč pro 
MŠ Jakobiho a dalších několik mili-
onů na stavbu Polyfunkčního domu
MČ Praha-Petrovice. V uvedených
položkách rozpočtu na rok 2007
byl hlavním městem Prahou sch-
válen pouze grant na rekonstrukci
atletické dráhy ZŠ Bellova ve výši 
2 mil. Kč a investiční účelová dota-
ce ve výši 1,5 milionu korun na vy-
budování požárního schodiště
a protipožárních opatření v budově
ZŠ v ulici Edisonova.

Petr Říha

HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI V ROCE 2006 A SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2007

Pražské služby, a.s.
zřídily

call centrum

284 091 888
Na uvedeném tel. čísle vyřídíte :

- dotazy a podněty na svoz odpadu

- jak si zajistit svoz odpadu

- oznámení ztráty popelnice

- vadné a znečištěné nádoby na odpad

- jak třídit odpad

- objednávky velkoobjemových kontejnerů

- otázky kolem dopravního značení

- odevzdávání odpadů do sběrných dvorů

- čištění a údržbu komunikací

- vysypávání košů na odpadky

- stížnosti

Není třeba hledat tel. číslo místně příslušné provo-

zovny ani volat ředitelství.

Přistavování velkoobjemových kontejnerů v období

červenec – prosinec 2007

STANOVIŠTĚ DEN

č. 2 ulice Lessnerova – parkoviště u ul. Ohmova 25.7.
č. 7 ulice Euklidova – hráz u rybníčka 25.7. 

č. 3 ulice Frostova – parkoviště u trafostanice 8.8. 
č. 4 ulice Morseova – parkoviště u ul. Bellova 8.8. 

č. 5 ulice Edisonova – slepá část u kostela 22.8.
č. 6 ulice Dieselova – v horní části u trafostanice 22.8.

č. 1 ulice Rezlerova – parkoviště naproti čp. 307 5.9.
č. 7 ulice Euklidova – hráz u rybníčka 5.9.

č. 2 ulice Lessnerova – parkoviště u ul. Ohmova 19.9.
č. 3 ulice Frostova – parkoviště u trafostanice 19.9.

č. 4 ulice Morseova – parkoviště u ul. Bellova 10.10.
č. 6 ulice Dieselova - v horní části u trafostanice 10.10.

č. 1 ulice Rezlerova – parkoviště naproti čp. 307 24.10.
č. 5 ulice Edisonova – slepá část u kostela 24.10.

č. 2 ulice Lessnerova – parkoviště u ul. Ohmova 7.11.
č. 7 ulice Euklidova – hráz u rybníčka 7.11.

č. 3 ulice Frostova – parkoviště u trafostanice 21.11.
č. 4 ulice Morseova – parkoviště u ul. Bellova 21.11.

č. 5 ulice Edisonova – slepá část u kostela 5.12.
č. 6 ulice Dieselova – v horní části u trafostanice 5.12.

č. 1 ulice Rezlerova – parkoviště naproti čp. 307 19.12.
č. 7 ulice Euklidova – hráz u rybníčka 19.12.

I v letošním roce bude bezkonkuren-
čně největší investiční akcí poly-
funkční dům
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Kroměříž – město zařazené od r. 1998
do Seznamu světových památek UNES-
CO. To byl cíl poznávacího zájezdu,
který pro seniory připravila Kulturní ko-
mise RMČ. Ti, první červnovou sobotu
v sedm hodin ráno, vyjeli na zajímavou
cestu za historickými událostmi, které
se dotýkaly také českého národa.

První zastávkou v Kroměříži byla
návštěva Arcibiskupského zámku, který
je dominantou města. Na místě původ-
ního gotického hradu byl koncem 
17. století postaven zásluhou biskupa
Karla II. Lichtensteina – Kastelkorna ho-
nosný ranně barokní palác.
Při prohlídce Sněmovního sálu jsme si
připomněli důležitou událost. V revo-
lučním roce 1848 se zde konal rakous-
ký Říšský sněm. Českou delegaci tehdy
vedl Palacký.
Prohlédli jsme si také Císařský pokoj, ve
kterém ruský car Alexandr III. v roce
1885, i když krátce, přijímal své hosty.
Prohlídka byla velice zajímavá a pouč-
ná. Po polední přestávce jsme navštívili
další skvost tohoto města, a to
„Květnou zahradu“, která je považo-
vána za druhou nejkrásnější ve střední
Evropě a díky které bylo město zařaze-
no do Seznamu světových památek
UNESCO. Zahrada rovněž vznikla záslu-

hou aktivit biskupa Karla II. Lichtenstei-
na – Kastelkorna v druhé polovině 
17. století.

Na zpáteční cestě jsme se neopomně-
li zastavit u památníku generála
Napoleona Bonaparta, který z tohoto
místa dne 2. prosince 1805 ráno

v 8.30 hodin vydal svým vojskům roz-
kaz k útoku na Pratecké výšiny, kde
stála vojska ruského císaře Alexandra
a rakouského císaře Františka I.
Památné bitvy u Slavkova se tehdy
zúčastnilo 170 tisíc vojáků, z nichž 
20 tisíc padlo. Památník na kopci Žu-
ráň v katastru obce Podolí je exterito-
riálním územím Francouzské republiky
v České republice.

Cestou na Žuráň jsme míjeli nynější res-
tauraci Stará Pošta, kde měl dne 28.lis-
topadu 1805 svůj hlavní stan generál
Murat. Zde také, po vítězné bitvě, přijal

císař Napoleon rakouského vyslance
knížete Lichtensteina, aby dohodli
schůzku o příměří mezi císařem
Františkem I. a Napoleonem. Své se-
známení s bitevním polem a tím i celým
plánovaným programem jsme zakon-
čili na Pratecké výšině, kde jsou zako-
pány ostatky řady padlých vojáků a kde
nyní stojí na paměť této bitvy Mohyla
míru.

O.S.

Na Pratecké výšině, kde jsou zakopány
ostatky řady padlých vojáků, stojí na pa-
měť bitvy u Slavkova Mohyla míru.

Skvostem Kroměříže je bezesporu „Květná
zahrada“ považovaná za druhou nejkrásně-
jší ve střední Evropě. Právě díky ní bylo 
město zařazeno do Seznamu světových 
památek UNESCO.

Ráno v 8.30 hodin dne 2.12.1805 vydal císař
Napoleon Bonaparte svým vojskům rozkaz
k útoku na Pratecké výšiny.

První zastávkou v Kroměříži byla návštěva Arcibiskupského zámku, který je dominantou
města.

POZNÁVACÍ ZÁJEZD SENIORŮ DO KROMĚŘÍŽE
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Ladislav Županič v Petrovicích. V rámci
pořadů Kulturní komise Rady MČ
Praha–Petrovice určených především petro-
vickým seniorům navštívil naše
improvizované pódium v sále
Střední polygrafické školy 
15. března 2007 Ladislav Župa-
nič. Po Josefu Zímovi, který u nás
v Petrovicích vystupoval na pod-
zim 2006, je pan Županič další
výraznou a populární uměleckou
osobností vystupující u nás.
Známe ho z řady filmů, například
Kameňák a Kameňák 2 (oba filmy
kromě kin běžely i v televizi),
Obsluhoval jsem anglického
krále, Nebát se a nekrást, Tři
dámy s pistolí, Arabela se vrací
(TV film pro děti), Princezna ze
mlejna a Princezna ze mlejna 2
(filmové pohádky) a tak dále, 

filmových a televizních rolí má na svém
kontě pan Županič mnoho. Je ovšem známý
i ze svých divadelních a především pak 

muzikálových rolí, v muzikálech vystupoval
v televizi, v řadě pražských divadel a zejmé-
na pak v Hudebním divadle v Karlíně, kde

byl také 10 let ředitelem (1993 –
2003). Že humor a životní energii,
možná bych řekl přímo elán, 
neztrácí, jsme se mohli přesvědčit
na vlastní oči v jeho vystoupení po
boku dalšího populárního uměl-
ce, petrovického občana, Libora
Žídka, právě 15. března. Společně
s oběma umělci vystoupil
Dechový orchestr Junior Základ-
ní umělecké školy, Praha
10–Hostivař. Všem nám určitě
také chutnalo občerstvení vzorně
připravené Komisí sociální a byto-
vou Rady MČ Praha – Petrovice.
Všem účinkujícím i organizátorům
touto cestou děkujeme a těšíme
se na další pořad.

„Setkání s paní Květou Fialovou“ je
název pořadu, který pro všechny zájemce
z Petrovic a okolí připravila Kulturní komise
Rady MČ Praha–Petrovice společně se
Základní školou, Edisonova na 23. dubna
2007. V sále Střední polygrafické školy jsme
toho dne přivítali známou a oblíbenou he-
rečku, paní Květu Fialovou. Z mnoha jejích
filmů a inscenací si ji pamětníci pamatují
především v její roli TORNÁDO LOU ve filmu
Limonádový Joe. Paní Květa Fialová je , bez
ohledu na svůj věk, i nyní stále činná.
Vystupuje v mnoha inscenacích nejen
v Městských divadlech pražských, ale i v te-
levizi. Kromě toho dává lidem radost a po-
hodu v pořadech, s kterými jezdí po celé re-
publice. Jak jsme se mohli přesvědčit, její
časový program je velice nabitý. Jsme rádi,
že jsme ji mohli přivítat i u nás. Ve svém vy-
stoupení působila velice přirozeným
a příjemným způsobem, když mluvila
o svých divadelních a filmových začátcích
i o svých životních peripetiích. Nezapomněla
připomenout také své divadelní a filmové
kolegy. Ráda a vtipně také odpovídala na
řadu dotazů z řad přítomných . Neodpustila
si také zdůraznit svůj specifický vztah k muž-
skému pokolení . Její vyprávění zpestřovali
známými melodiemi kytaristé a zpěváci 
„Andy“ Seidl a Pavel Půta. Na závěr progra-
mu si všichni návštěvníci s chutí zazpívali
známé písničky Semaforu. Byl to příjemně
prožitý jarní podvečer. Vyprávění paní Květy
je nenapodobitelné a nezapomenutelné,
stejně jako její odpovědi a reakce na dotazy
z publika. Je to vodopád humoru - většinou

černého skrz naskrz. Dotaz: „Přemýšlíte ně-
kdy o stáří nebo o smrti?“ Odpověď: „Vy
jste všichni mladí! Vy to možná ani nevíte,
stáří je nejúžasnější věc. Ve stáří chápu sa-
ma sebe v mnohem logičtějších souvislos-
tech. Například já nikdy nebyla ambiciózní,
kvůli práci jsem se nikam necpala, ale když
mám příležitost si zahrát ve filmu nebo v di-

vadle, jsem ráda. Věci jsou v životě tak, jak
jsou, a my se s tím musíme vyrovnat. Jsou
tak, jak jsou, my to nezměníme, ale co mů-
žeme změnit, je přístup k nim. Na změnu
toho přístupu je nejlepší stáří.“ Paní Květa
Fialová vyprávěla a lidé se smáli nebo byli

vážní.......: „Narodila jsem se na Slovensku,
kde jsme žili do roku 1938. Můj tatínek byl
velmi přísný, maminka s ním moc šťastná
nebyla, už tenkrát v dětství mi mužští připa-
dali jakože nic moc, já se jich vždycky bála.“
Nebo: „V mládí člověku víc záleží na tom,
jak vypadá, co má na sobě, jak je upravený.
Teď už na tom nesejde, ale přece jen ne-
můžu venku strašit lidi! Teď už nejraději no-
sím takové noční košile na den.“ S nadhle-
dem a s úsměvem Květa Fialová dál vypráví
o sobě, o svém vztahu k mužům, o své dce-
ři Zuzance, o svém manželovi, kterým je už
skoro padesát let režisér Pavel Háša:
„Poznali jsme se v roce 1957, člověk
v tomhle moc nepřemýšlí, to je jako jestli
kocour zrovna vyskočí na stůl nebo nevy-
skočí, zamilovala jsem se a vzali jsme se. Ale
protože odjakživa nesnáším svatby a po-
hřby, moc jsme tu naši svatbu neprožívali.
Na Štědrý den v roce 1959 jsme šli na
národní výbor, že se chceme vzít. Neměli
jsme prstýnky, kytku, svědky, já chtěla jen
vlítnout na úřad a co nejrychleji uzavřít tu si-
tuaci.“ Součástí pořadu byly autorské i pře-
vzaté písně zahrané a zazpívané Pavlem
Půtou a „Andy“ Seidlem. Fotografie obsta-
ral žák 5. třídy Základní školy Edisonova
Josef Trefný a úvodní píseň „Učitelská“ (au-
tor textu Pavel Půta) zazpívali pedagogové
z téže školy. Na závěr paní Květa prozradila
svůj tajný recept: „Celý život pro mě péče
o pleť spočívá ve dvou věcech – ráno a ve-
čer umyju pleť mýdlem a pak namažu oby-
čejným dětským krémem, dřív stával 4,20,
teď ho zdražili na 24 korun.“

Z ČINNOSTI KULTURNÍ KOMISE RADY

JARNÍ SETKÁNÍ S KVĚTOU FIALOVOU
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V předvečer zahájení Pražského hudebního jara jsme dne 

11. května zahájili již čtvrtý ročník našeho Petrovického jara.

V tomto zahajovacím koncertu

vystoupil Smyčcový soubor ZUŠ

Hostivař pod vedením paní

Mgr. Jindřišky Ouředníkové

a Hostivařský komorní orchestr

pod vedením dirigenta Petra

Louženského, krerý mimo jiné

předvedl své umění v sólovém

vystoupení na flétnu. Hosty, kte-

ří zcela zaplnili sál Střední poly-

grafické školy, přivítala starostka

MČ paní JUDr. Olga Hromasová. 

Program Petrovického jara pokračoval dne 

15. května, tentokrát v kostele sv. Jakuba

Staršího Jarním nocturnem, ve kterém

jsme přivítali paní Zbyňku Šolcovou ve hře

na harfu a pana Mario Mesanyho ve hře

na flétnu. V jejich skvělém podání zazněly

skladby J.S. Bacha, G.Ph. Telemanna, W.A.

Mozarta, J. Haydna, J. Masseneta, 

C. Debussyho a dalších. Krásu skladeb

umocnila i výborná akustika kostela.

Výsledný dojem byl velice působivý a zážitek

krásný. 

Zbyňka Šolcová je absolventkou

Pražské konzervatoře. V průběhu let vy-

stupovala jako sólistka v mnoha orchest-

rech, nahrávala pro Českou televizi, Čs.

rozhlas, Deutsche Rundfung aj.

V současné době je členkou

DUA PER LA GIOIA. V roce

1992 se začala věnovat inter-

pretaci gotické a renesanční

hudby v souboru Rožmberská

kapela. 

Mario Mesany – po absoluto-

riu Pražské konzervatoře pokra-

čoval ve studiu hry na flétnu na

Akademii muzických umění.

Dnes působí jako sóloflétnista

Symfonického orchestru České-

ho rozhlasu. Je uměleckým ve-

doucím souboru Rožmberská kapela. Věnuje se také peda-

gogické činnosti na Konzervatoři Jaroslava Ježka. 

Závěrečný koncert, který se

uskutečnil 23. května v sále

Střední polygrafické školy, byl

věnován skladbám Paula

Hindelmitha, Richarda Strausse

a Johanese Brahmse, v podání

souboru Brahms Trio Prague,

ve složení :Ondřej Vrabec – lesní

roh, Monika Vrabcová- housle

a Daniel Wiesner – klavír.

Ondřej Vrabec studoval na Pražské konzervatoři

nejprve lesní roh a později také dirigování. Je drži-

telem absolutního vítěze Soutěže konzervatoří

v Ostravě. Ve svých 17 letech začal spolupra-

covat s Českou filharmonií, kde byl jmeno-

ván sólohornistou tohoto tělesa. V letech

2002 a 2004 získal stipendia pro London

Masterklasses. Kromě sólistické činnosti se

věnuje také činnosti pedagogické. 

Monika Vrabcová je v současné době po-

sluchačkou pražské AMU. V dubnu letošního

roku se stala vítězkou konkurzu do sekce prv-

ních houslí FOK. Příležitostně spolupracuje se

zahraničními orchestry a našimi symfonickými těle-

sy. Kromě jiného zvítězila na mezinárod-

ní soutěži v Japonsku. 

Daniel Wiesner studoval na Pražské

konzervatoři a na AMU. Je vítězem

Mezinárodní klavírní soutěže

v Glasgowě a v Lisabonu.

Vystupuje s Českou filharmonií,

měl samostatný prestižní cyklus

„Světová klavírní tvorba“

v Rudolfinu. Tito umělci nezů-

stali své prestiži nic dlužni. Jejich

interpretace jednotlivých děl by-

la vynikající a znamenala dů-

stojné vyvrcholení a zakončení

Petrovického jara.

doc. Otto Semecký 

a Mgr. Petr Zeman

Kulturní komise

PETROVICKÉ JARO

Druhý koncert Petrovického jara pokračoval
v kostele sv. Jakuba Staršího Jarním noctur-
nem, ve kterém jsme přivítali paní Zbyňku
Šolcovou ve hře na harfu

Smyčcový soubor ZUŠ Hostivař

Brahms Trio Prague, ve složení: Ondřej Vrabec – lesní roh,
Monika Vrabcová- housle a Daniel Wiesner – klavír.
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V členitém terénu kolem Hostivařské pře-
hrady proběhl v sobotu 9. června již čtvrtý
ročník závodu Xterra Praha. O tomto sportu
jsme přinesli informace v 5. čísle loňského
ročníku Zpravodaje v rubrice „Představuje-
me Vám“, kdy jsme Vás seznámili nejen
s tímto sportovním odvětvím, ale i s petro-
vickou Klárou Pochobradskou. Pro ty z Vás,
kterým přesto název Xterra nic neříká, 
alespoň telegraficky: Xterra je závod
v terénním triatlonu - tedy v kombinaci tří
sportů, které na sebe bezprostředně nava-
zují a „jedou“ se jako jeden závod. 

Těmito disciplínami jsou plavání – nejlépe
v proudící vodě nebo v mořských vlnách, jíz-
da na kole - v tomto případě na horském ne-
bo trekkingovém a běh – pochopitelně rov-
něž v členitém terénu. V rámci akce Xterra
Praha se jezdí tradičně dva závody. Prvním je
závod pro širokou veřejnost, která se nevě-
nuje tomuto sportu závodně, ale na rekrea-
ční úrovni tyto tři disciplíny zvládá. V závodě
Xterra Easy má tak „příchozí“ jedinečnou
možnost vyzkoušet ve velmi přijatelných ob-
jemech (200 m plavání, 8 km na kole
a 1,8 km běh) atmosféru terénního triatlo-
nu, vyzkoušet hranice svých možností
a odolnosti i něco navíc udělat pro svou kon-
dici. Trať závodu Xterra Easy byla nejen dél-
kou , ale i profilem a technickou náročností
postavena tak, aby ji zvládl prakticky každý.

Druhým závodem je Mistrovství České re-
publiky v terénním triatlonu. To už je závod
z kategorie dospělých a rozhodně nebyl
„Easy“. Jeho délka je více než trojnásobná
a na jeho náročné trati se představili nejle-
pší čeští závodníci a závodnice v souboji o ti-
tuly mistrů republiky. Závod se jel za plného
silničního provozu a každý závodník startu-
je na vlastní nebezpečí. Pochopitelně, že je
povinen dodržovat pravidla silničního pro-
vozu a pokyny policie a pořadatelů.
V průběhu cyklistické části musí mít závod-
ník po celou dobu nasazenu ochrannou
přilbu. Nedodržení tohoto ustanovení je dů-
vodem k diskvalifikaci.
Klára Pochobradská, které jsme na strán-
kách Petrovického zpravodaje blahopřáli
k 8. místu, kterého dosáhla na loňském
mistrovství světa na havajském ostrově
Maui, zde pochopitelně svou kategorii vy-
hrála. 
Podle Kláry Pochobradské patří Hostivařská
xterra k nejtěžším v Českém poháru. V mi-
nulých letech byla vyhlášená také i jako nej-
podařenější závod sezóny. Z důvodů one-
mocnění pořadatelů byly dosavadní letošní
xterry zrušeny, a proto se Hostivař stala prv-
ním letošním závodem a rovnou mistrov-
stvím ČR. Počasí se opravdu vydařilo. Bylo
krásných 30 stupňů a účast závodníků veli-
ká. Plavalo se v přehradě, ze které se 2x vy-
bíhalo na břeh. Cyklistická část byla vedená
v kotárech lesoparku s občasným přejez-
dem skokánků vytvořených petrovickou
mládeží. Závěrečný běh už mnoho závod-

níků nevnímalo, přestože profil trati připo-
mínal rozbouřené moře. Závod byl náročný,
ale krásný – je specifický i tzv. závodem po-
hlaví. 

Ženy startují před muži dříve o rozdíl časů
z předchozího roku. Letos tento závod vy-
hrála žena Eva Skalníková, která byla v cíli
o 10 sekund dříve než první muž. Klára ob-
sadila celkově 5. místo. Ve věkové kategorii
do 29 let vyhrála. Přijďte ji příští rok po-
vzbudit. 

Petr Říha

XTERRA PŘES PETROVICE

Mezi slunícími a koupajícími se Pražany se 
v sobotu 9. června objevili až mimozemsky
vyhlížející závodníci xterry v černých neo-
prenech.

Po příjezdu na petrovický katastr překo-
návali závodníci koryto mlýnské stoky
Podzámeckého mlýna, ústící do přehrady.

Klára Pochobradská při cyklistické části
závodu. Z plánku trasy závodu si můžeme udělat nejlepší představu o náročnosti tratě.
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INZERCE

Pomalu se blíží léto a prázdniny. Rádi bychom popřáli všem dětem

a rodičům krásnou dovolenou, hodně sluníčka a spoustu nových

zážitků. 

Ve školním roce 2006/2007 bylo, vedle pravidelné činnosti 

v kroužcích, pořádáno mnoho otevřených akcí pro děti předškol-

ního i školního věku. Malé ohlédnutí: Vedle pravidelných výtvar-

ných dílen, kde si děti mohly vyzkoušet řadu výtvarných a rukod-

ělných technik, přivítaly nový školní rok akcí Hurá do školy,

pořádali jsme výtvarné soutěže, Kuličkiádu, Podzimní radovánky,

Petrovický masopust, Pálení čarodějnic, Jarní hrátky, Den dětí na

kolečkách, Den dětí „Staň se námořníkem“… Mnoho akcí

proběhlo také v klubech Chodba a Klinika.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na Vás v příštím školním ro-

ce 2007/2008. Nabídku našich zájmových útvarů naleznete na

stránkách, bližší informace Vám rádi podáme v DDM Dům UM,

Golfová 910.

ČESKÁ POJIŠŤOVNA PŘIJME
referenty přepážky • finanční poradce

manažery skupin.

Požadujeme SŠ vzdělání a obchodní talent.
Nabízíme zajímavou a odbornou práci,

zaškolení a motivující finanční ohodnocení.

tel.: 224551541 nebo e-mail LVeselkova@cpoj.cz

KURZY PLAVÁNÍ-Sportovní centrum UK

Bruslařská 10, Praha 10

ZÁŘÍ – úterý + čtvrtek 15:00-16:30

Zápis a první lekce 4. září 2007 (14:30-16:00)

tel. č. 272 082 235, 776 112 321

Vážení spoluobčané !

Kulturní komise RMČ pro Vás připravila
na začátek druhého pololetí t.r. následující akce :

Pro seniory poznávací zájezd na zámek Kačina, Žleby 
a katedrálu Nanebevzetí Panny Marie, která je zařazena 

mezi památky UNESCO. Termín : 30. srpna.

Další akcí, která se uskuteční v kostele Sv. Jakuba st., 
bude koncert Ave Maria - Pro Marii. Zmíněnou skladbu 

od šesti autorů a další písně přednese prof. AMU 
doc. Mgr. Olga Češková za doprovodu petrovických varhan, 

za které usedne prof. M. Vlková. Termín : 13. září.

Další informace budou zveřejněny ve vývěskách městské části.

Provádíme odhady nemovitostí

soudní znalec

Ing. Radko Bišof

tel.: 607 576 861, 274 868 990, 607 144 667

churan@centrum.cz
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ŠKOLY

Vážení a milí čtenáři,

blíží se opět konec školního roku a s ním při-
chází i příležitost připomenout na stránkách
Petrovického zpravodaje záslužnou práci učite-
lek a ostatních pracovnic mateřské školy
Jakobiho, kterou nyní navštěvuje 100 dětí
z naší městské části i z blízkého okolí. O tom
jak jsme o děti pečovaly a co jsme všechno dě-
laly, vypovídá několik následujících příspěvků
učitelek z MŠ, které si podrobněji všímají vy-
braných akcí a činností – počínaje zájmovými
kroužky, přes výlety za poznáním a do přírody,
až po již tradiční Akademii MŠ. Všem pedago-
gickým i nepedagogickým pracovnicím MŠ,
které se zasloužily o dobrý průběh školního ro-
ku, za jejich práci děkuji a kolegyním učitel-
kám předávám nyní slovo. 

Ředitelka MŠ Jana Beránková 

Naše MŠ nabízela v uplynulém roce dětem ně-
kolik zájmových kroužků: v keramické dílně
paní Hodoušové jim pod rukama vznikala
spousta pěkných výrobků, paní učitelka
Klodnerová děti hravou formou seznamovala
se základy dnes tolik žádané angličtiny, nejsta-
rší děti vyjížděly do hloubětínského bazénu,
kde se učily základům plavání a zlepšovaly si
celkovou odolnost a kondici spojenou s otužo-
váním. Zvláště si ceníme i letité spolupráce
s „hudební tetičkou“ Mgr. J. Auředníkovou,
která se skvěle stará o rozvoj dětí po stránce
hudební praxe i teorie. Již druhý rok u nás pů-
sobí také „hudební strýček“ Mgr. P. Svoboda,
který učí děti hře na zobcovou flétnu. V leto-
šním roce se nám navíc podařilo získat pro dě-
ti logopedku Mgr. L.Marušákovou, která
k nám do MŠ pravidelně dochází a stará se
o správnou výslovnost dětí.
Tento rok jsme opět shlédli spoustu divadel-
ních představení, která si zveme přímo k nám
do školky. MDD jsme tradičně oslavili karneva-
lem. Zvládli jsme i dost výletů: V prosinci jsme
se vypravili do Muzea betlémů na Karlštejně,
v dubnu jsme navštívili Pitkovickou stráň
a v květnu byly mladší děti ve skanzenu
v Přerově n. Labem a starší děti si vyjely do
Koněpruských jeskyň. Začátkem června jsme si
prohlédli krásně kvetoucí Dendrologickou za-
hradu v Průhonicích.

Zástupkyně Taťána Peřinová

Škola v přírodě.
Ve dnech 11. 5. – 18. 5. 2007 vyjela naše MŠ
na školu v přírodě do krásného prostředí lesů,
luk a vodní přehrady. Ubytováni jsme byli ve
čtyřech chatkách rekreačního zařízení Trnávka
u Želiva. Na jídlo jsme docházeli do hotelu, kde
je pěkná restaurace a dobrá kuchyně.
Veškeré činnosti dětí včetně her byly zaměřeny
na přírodu, jak se správně chovat v lese, jak si
všímat života zvířat a ptáků, jak se bezpečně
pohybovat v lesním prostředí. Děti hrály hry,
při kterých se stopovaly, plnily různé úkoly,
hledaly poklad a sportovaly. Jeden den jsme

vyrazili na výlet do Želiva, kde jsme si prohléd-
li krásný klášter, navštívili místní cukrárnu
a pochutnali si zde na zmrzlině. Počasí nám
celkem přálo, a tak se letošní škola v přírodě
vydařila. Děti jako upomínku na týden v lesním
království dostaly diplom a sladké odměny. Už
se zase těšíme na další výjezd do přírody. 

Učitelka Petra Urbanová

Hasiči
Podzim v MŠ je už pravidelně ve znamení
návštěvy našich „Velkých kamarádů = hasičů“
z Chodova. Určený den se jich děti už nemoh-
ly dočkat a netrpělivě přešlapovaly před škol-
kou. Pak jsme všichni uslyšeli známý hlas siré-
ny z hasičského vozu a hned jsme věděli, že

jsou to oni. Společně jsme si zopakovali zá-
kladní znalosti (telefonní č. 150, jak správně
nahlásit požár a jak se zachovat v případě
ohrožení ohněm). Tentokrát pro nás měli hasi-
či připraveno překvapení. Výsuvnou plošinu
s lehátkem, která umí zajistit ve výšce přesun
pacienta do bezpečí. Děti si také vyzkoušely
hasičskou přilbu se štítem, zastříkaly si hadicí
a pozorovaly, kam až dosáhne výsuvný žebřík
… bylo to až do 8. patra protějšího domu !!
Hasičům děti společně vyrobily na památku
z krabic a barevných papírů velkou kopii hasič-
ského auta. Pro děti to byl zase jeden prima
den. Pak se na rozloučenou ještě ozvala siréna,
děti zamávaly a … zase se budeme všichni
těšit na říjen v příštím školním roce. 

Učitelka Zdenka Veverková

Akademie MŠ aneb za vše může tramvaj

Když jsem v září 2006 nastoupila do MŠ
Jakobiho jako nová pedagogická asistentka,
ještě jsem netušila, jaké hezké chvíle mě zde
čekají. Věděla jsem už, že MŠ je hudebně za-
měřená, a byla jsem proto zvědavá, co to
znamená. Vzpomínám si, jak moje uvádějící
kolegyně pí uč. Veverková s dětmi zpívala
písničku s příjemnou melodií i slovy
„Tramvaj“ z BESIPEM vydaného sešitu „Děti
v dopravním provozu aneb o klukovi z po-
čítače“. A tím se to všechno vlastně odstar-
tovalo. S podporou ředitelky MŠ Jany
Beránkové postupně vzniklo téma letošní
Akademie, zaměřené na dopravní výchovu
dětí. V sešitě BESIP nabízený hudební materi-
ál zaujal hudební tetičku Jindřišku

Auředníkovou, a i když byly některé písně in-
tonačně náročné, začalo se nacvičovat.
Musím říci, že mě naprosto nadchlo pracovní
úsilí paní Veverkové i paní Auředníkové, které
se pustily do úpravy příběhu Honzíka a Nikiho
– kluka z počítače, tak aby se dětem dobře
hrál (kolik litrů kávy vypily a kolik večerů pro-
seděly nad úpravami příběhu!). Nakonec se
vše podařilo a malé hezké představení bylo na
světě. Do ztvárnění deseti kapitol příběhu se
zapojily všechny děti i učitelky MŠ. 
Oddělení Jablíčko vedené učitelkami
T. Peřinovou a H. Machátovou se postaralo
o úvod a první kapitolu příběhu, scénku z lesa
i se zvukovými efekty. Nejmenší „prckové“ pí
uč. V. Křesťanové připravili scénku s tramvají
a pohybově ztvárnili píseň „Počítačová kouz-
la“. Rekvizity připravovalo a několik kapitol
příběhu nacvičilo oddělení Třešinky učitelek
P. Urbanové a L. Mackaničové. Ostatní části
příběhu mělo na starosti oddělení Jahůdky,
učitelek Z. Veverkové a J. Hasmanové. 
Termín vystoupení se blížil a bylo krásné pozo-
rovat, jak se děti snaží, zvládají herecké role,
sólový i sborový zpěv. Pomocnou ruku přiložili
i mnozí rodiče dětí.
Konečně nastal 3. květen - pro nás významný
den Akademie. Vyzbrojeni krásnými písnička-
mi a hezkým příběhem jsme vyrazili do velké-
ho sálu Střední polygrafické školy. Ti co
Akademii navštívili, potvrdí, že se vystoupení
podařilo, děti byly úžasné, rodiče byli nadšeni
jejich výkony. Velkou zásluhu na tom mají pře-
devším hudební tetička J. Auředníková, která
celý pořad „oddirigovala“, hudební strýček
P. Svoboda, který doprovázel děti na klarinet,
pan Pátek hrající na banjo, pí uč. Říhová do-
provázející vystoupení na klavír a konečně pa-
ní Cichrová – pohotová a pohodová vypra-
věčka – průvodkyně celým příběhem. 
Na vystoupení přišli také představitelé naší MČ
- starostka JUDr.O.Hromasová a místostarosta
Ing. P. Říha. Děkujeme i za pomoc při úhradě
pronájmu sálu Komisi vzdělávání a výchovy
RMČ. Též se přišly podívat pracovnice BESIPU.

Součástí Akademie bylo i rozloučení s „malými
absolventy“ naší MŠ, kteří již míří do základní
školy a kterým na památku předala hezké
knížky ředitelka mateřské školy Jana
Beránková. Té patří také poděkování za zaji-
štění všech nezbytných organizačních a pro-
vozních záležitostí letošní Akademie. 

Závěrem ještě dovolte osobní poznámku. Za
sebe mohu říci že mi tento školní rok utekl
rychle – jak v nějakém hezkém snu. Lepší ná-
stup do zaměstnání s výborným kolektivem,
který mě jako začátečníka přátelsky přijal,
jsem si ani nemohla přát. Všem za to děkuji,
nejvíce paní učitelce Z. Veverkové, která mi
předala mnoho svých zkušeností. Moc obdivu-
ji práci hudební tetičky J. Auředníkové, která
v naší MŠ tak krásně probouzí v dětech lásku
k hudbě.
Pedagogická asistentka Jana Hasmanová

UPLYNULÝ ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE JAKOBIHO

PZ 3_2007:PZ 3_2007.qxd  17.7.2007  12:03  StrÆnka 16



www.prahapetrovice.cz ■ 13 ■

VOLNÝ ČAS DĚTÍ

Dne 15. května 2007 pořádala Komise protidrogová, zdravotní
a bezpečnostní Rady městské části Praha-Petrovice pochod dětí
májovou přírodou z Petrovic podél Botiče do Pitkovic. Bohatost
volně se vyskytujících rostlin přiblížil dětem botanik RNDr. Jan
Komín, možnosti jejich využití k výrobě malých výtvarných dílek je
učil ak.mal. Václav Kříž. Děti byly touto činností nadšené, před-
háněly se, kdo se pochlubí hezčím obrázkem z přírodních materiálů.
Po vyčerpávajícím pochodu na děti čekala sladká odměna v podobě

zmrzlinového poháru v restauraci v Pitkovicích. Do poslední chvíle se
podařilo utajit další překvapení – děti absolvovaly návrat domů
v opravdových amerických „džípech“ s vlaječkami a za mohutného
troubení klaksonů. 

Poděkování za toto zpestření celého odpoledne patří petrovickým
nadšencům pro americkou vojenskou techniku panu Václavu
Moučkovi a Ladislavu Rokosovi. Oba pro děti ochotně přijeli a do-
konce i v uniformách americké armády z 2. světové války. Tím si
děcka také připomněla pro nás tak významné májové dny roku
1945. Akce se zúčastnily jak děti ze ZŠ Bellova, tak i ze ZŠ Edisonova
i se svými řediteli a pedagogy. Nechyběla ani starostka Petrovic, pa-
ní JUDr. Olga Hromasová.

Děkujeme všem, kdo umožnili dětem ochutnat z přírody, historie
i sladkého poháru.

Hedvika Křížová
Předsedkyně Komise protidrogové, zdravotní a bezpečnostní

MÁJOVÝ DEN
aneb příroda vnímaná všemi smysly
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PŘEDSTAVUJEME VÁM

V posledním čísle Petrovického zpravodaje
jsme velice stručně představili zastupitele zvo-
lené pro období let 2006 – 2010. Medailónky
všech čtrnácti zastupitelů by zaplnily celý časo-
pis, a tak jsme je pojali pouze velmi stručně.
Odezvu jsme zaznamenali na diskusním fóru,
kam pan Hlaváček napsal: „Přiznám se, že
jsem měl jinou představu o medailóncích
našich zastupitelů ve Zpravodaji. Čekal
jsem, že bude přiblížen jejich profesní
a politický životopis, když už se nepřed-
stavili před volbami. Já vím, že teď pozdě
bycha honiti, ale vskutku by to asi nejen
mě zajímalo. Charakteristiky typu „chtěl
by pracovat pro životní prostředí, protože
se mu líbí v Petrovicích“ snad jsou výstižné
pro volby královen krásy (a tam také nic
hlubšího se nedá očekávat), ale tady jde
o lidi přece jenom s větší odpovědností
a pravomocí.“

Idyž byl tento příspěvek psán zřejmě se zna-
čnou mírou nadsázky a vyjádření zastupitelů
byla jasná a konkrétní, rozhodli jsme se jedno-
tlivé členy zastupitelstva představit opravdu
detailněji. Věřím, že profily, názory a cíle na-
šich zastupitelů Vás zajímají, a tak do každého
čísla připravíme obsáhlejší představení dvou
zastupitelů. Tentokrát jsem vybíral nahodile,
od příště to bude podle abecedy. Tím bych dal
rád čtenářům možnost se konkrétních lidí ptát
na třeba i konkrétní věci. V dalším čísle tedy
představíme pány Jana Dvořáka a Ing.
Jaroslava Endršta.

Jan Svoboda – do
zastupitelstva zvolen
poprvé (za ODS). Je
mu 25 let a pracuje
jako projektový ma-
nažer.

Proč jste kandido-
val do zastupitel-
stva městské části?
Má kandidatura byla

jasným vyústěním mého zájmu o rozvoj měst-
ské části, ve které jsem se narodil. Myslím, že
není-li lidem lhostejné, co se kolem nich děje,

měli by mít snahu se aktivně na ději podílet
a ovlivňovat ho tím správným směrem.
Jaký okruh problémů je Vám nejbližší –
a chcete ho v průběhu volebního období
řešit?
Bylo by nemyslitelné napsat, že problémy ne-
chci řešit, vždyť proto jsem o mandát usiloval
a získal jej. Za svůj hlavní úkol považuji dosa-
žení co možná největší otevřenosti a průhled-
nosti v konání volených orgánů městské části,
tj. rady a zastupitelstva. Věřím, že uvidí-li
občané dobře odvedenou práci a bude-li se
s nimi kvalitně a na úrovni komunikovat, do-
kážeme je zaujmout a nadchnout pro naše cíle
a ve finále je přesvědčit o správnosti našeho
počínání.
Cíl, kterého chcete dosáhnout.
Cíl je zřejmý z mé předchozí odpovědi. Plně
transparentní fungování městské části a pře-
neseně také jejího úřadu. Otevřenost, dobrá
komunikace a především špičkově odváděná
práce. V neposlední řadě je to samozřejmě
splnění zbylých bodů volebního programu
ODS – Společně pro Petrovice.

František Šika – 46
let, servisní technik
zvolený za KDU-ČSL.
V zastupitelstvu již
pracoval ve volebním
období 1998-2002. 

Co bylo pro Vás im-
pulsem k opako-
vané kandidatuře
do zastupitelstva
městské části?

Konečné rozhodnutí kandidovat do zastupitel-
stva MČ vzniklo v okamžiku, kdy jsem se 
dozvěděl, že nebude kandidovat do ZMČ
občanské sdružení OPTIM-EKO. Toto občan-
ské sdružení jsem chtěl aktivně ve volbách
podporovat. Nezbylo mi, než kandidovat za
stranu, ve které jsem dlouholetým členem.
Díky lidem, kteří mne znají a byli ochotni mě
na kandidátce KDU podpořit, jsme se stali al-
ternativou pro ty, kteří by jinak k volbám nešli.
Jaká oblast veřejné správy a samosprávy
Vás zajímá?

Asi pro většinu lidí, kteří bydlí v panelovém
domě v ulici Rezlerova nebo Kurčatovova, je
opravdu zřejmě nejpalčivějším problémem dál-
niční okruh, tzv. JVK. Přes všechna ujišťování je
tento problém pouze odsunut a není defini-
tivně vyřešen. Staví se mohutné „nové koste-
ly“ – hypermarkety, zvětšuje se kontejnerové
překladiště atd. Čím budou větší problémy
s dopravou, tím bude snazší nějakou „obsluž-
nou komunikaci dálničního typu“ v trase JVK
prosadit. Bylo by dobré, aby lidé nadále sledo-
vali, co se kolem Pražského okruhu děje. Další
oblast, ve které by naše volební skupina ráda
něco změnila, je oblast kulturní. Kultury není
nikdy dost. Pokud je to v našich silách, po-
máháme s organizací kulturních akcí pořáda-
ných naší městskou částí. Chtěli bychom více
zapojit naši farnost Petrovice-Horní
Měcholupy do spolupráce s MČ a jejími oby-
vateli. Pořádáme přednášky a besedy se za-
jímavými lidmi pro veřejnost. Témata před-
nášek volíme tak, aby mohla lidi oslovit
a poučit.
Jaké si kladete pro toto volební období
cíle? 
V zastupitelstvu jsem jeden z mála v opozici. Je
to dost „bezzubá opozice“, takže žádné velké
cíle nemám. Přál bych si, aby obyvatelé naší
obce se nebáli účastnit kulturních akcí po-
řádaných městskou částí nebo farností.
Mohou tím jedině získat.
Domnívám se, že se nejedná o strach, je to
spíše pohodlnost, která zabraňuje člově-
ku, aby vstal z křesla, odložil dálkové
ovládání, ušel těch pár set metrů a spolu
s dalšími svými spoluobčany se potěšil
z vystoupení estrádního umělce. Nabídka
petrovických kulturních pořadů je zajíma-
vá a pestrá, ceny jsou dotovány na 
směšných 30,- Kč, člověk se po akci nemu-
sí složitě dopravovat z centra Prahy,
a přesto bývá sál poloprázdný. Pokud bu-
de tento nezájem pokračovat, je dost 
dobře možné, že vedení městské části
sníží počet kulturních akcí a přesune část
finančních prostředků do oblasti vyu-
žívané větším počtem petrovických obča-
nů. Děkuji za rozhovor.

Připravil Petr Říha

S účinností od počátku roku 2007 byla
jmenována do funkce tajemnice Úřadu
městské části Praha-Petrovice slečna
Jana Dynybilová, DiS. Po inže-
nýrce Janě Hruškové, Miladě
Vondráčkové a Ing. Anně Smutné se
tak jedná o čtvrtou tajemnici v řadě od
roku 1990. Primát mezi tajemnicemi
však drží díky svému věku. Je nejmladší
vedoucí úřadu nejen v historii Petrovic,
ale i v rámci pražských městských čás-
tí. Právě v těchto dnech oslavila dva-
cáté šesté narozeniny.

Slečna Dynybilová vystudovala Obchodní akademii v Říčanech

u Prahy, studiem na Institutu Bohemia v Praze 10 si prohloubila zna-
losti anglického jazyka a svá studia zakončila absolutoriem odborné
školy sociálně právní v Praze a získáním titulu DiS.

Do svého prvního zaměstnání nastoupila v roce 2000, a to právě na
Úřad městské části Praha-Petrovice, kde pracovala jako referentka
v sekretariátu starosty městské části. Během sedmi let prokázala
svou schopnost přizpůsobit se plnění úkolů nejen časově, ale také
zvládat i v potřebné kvalitě práci pod stresem a samostatně se roz-
hodovat. Získala potřebné zkušenosti ze státní správy, zejména se
zadáváním, vedením evidence a vyhodnocováním výběrových říze-
ní, příslušné legislativy a úředních postupů. Přičteme-li k tomu její
schopnost plánovat a organizačně vést projekty i kolektiv spolupra-
covníků, nelze než věřit, že městská část získala v její osobě kvalitní
tajemnici úřadu.

NOVÁ TAJEMNICE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Koncem dubna letošního roku vznikla z iniciativy radního HLMP Jiřího
Janečka nová tradice. Firma Strike sport s.r.o. ve spolupráci
s Magistrátem hlavního
města Prahy uspořádala
první ročník Pražského
plesu seniorů. Krásné
prostory Smetanovy síně
pražského Obecního do-
mu přivítaly 26. dubna
seniory z celé Prahy. Také
z Petrovic se účastnila de-
legace v čele se starost-
kou městské části
JUDr. Olgou Hromaso-
vou, místostarostou Ing.
Petrem Říhou a doc. Otto
Semeckým, předsedou
Kulturní komise.

Bohatý program a svižná
muzika dala účastníkům
zapomenout na jejich věk
a taneční kreace na par-
ketě se nelišily od běžné-
ho plesu. Mladší generací
již beznadějně zapome-
nutý zpěvák Richard
Adam vystoupil s plejádou nejoblíbenějších písniček svého reperto-
áru. Například jeho prvním velkým hitem byla písnička Tina Marie 
(z repertoáru Američana Perryho Coma, u nás ji s úspěchem zpíval

také Gustav Brom), která se například v bývalém Sovětském svazu
prodala v neuvěřitelném nákladu milionu desek. Účastníci plesu – je-

jichž věkový průměr se
pohyboval okolo sedm-
desátky – však na svého
oblíbence nezapomněli
a jeho blok písniček 
50. a 60. let měl obrov-
ský úspěch, stejně jako
následující vystoupení
Josefa Zímy. Třešničkou
na dortu a vítaným osvě-
žením pro každé sta-
řecké oko bylo vystoupe-
ní dívčí vokální skupiny
Toffees. Dokonalá inter-
pretace nejznámějších
hitů v jejich podání při-
pomněla účastníkům
plesu, co se zpívalo za
velkou louží v době, kdy
u nás slavil Richard
Adam s mladičkou
Yvettou Simonovou
úspěchy s jejím prvním
duetem „Příběh naší 
lásky“. 

Zábava trvala dlouho přes půlnoc a všichni účastníci se při zakončení
plesu shodli na tom, že se již těší na další ročník.

www.prahapetrovice.cz ■ 15 ■

PRAŽSKÝ PLES SENIORŮ

KULTURA

Petrovické účastníky 1. pražského plesu seniorů doprovázela do obecního domu sta-
rostka městské části JUDr. Olga Hromasová, předseda Kulturní komise doc. Otto
Semecký a místostarosta Ing. Petr Říha, který z plesu pořizoval fotodokumentaci.

K perfektní zábavě na 1. plese seniorů přispěli zejména Richard Adam, Josef Zíma a dívčí vokální skupina Toffees.
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V dubnu a květnu připravila Komise vzdělávání a výchovy ve spolupráci
s Domem UM, Sokolem Petrovice a oběma základními školami dvě tradič-
ní dětská odpoledne – Pálení čarodějnic a Dětský den. Obě akce proběhly
na hřišti ZŠ Bellova, prvně jmenovaná 26. dubna, druhá pak 31. května.
Pálení čarodějnic bylo ve znamení čar a kouzel, soutěžilo se v disciplínách

jako – překonání pavučiny, vrh netopýrem, let na koštěti, výroba kou-
zelného talismanu…. Za úspěšné splnění všech disciplín si děti v čaroděj-
nickém krámku vyzvedli Letecký průkaz na koště a samozřejmě sladkou
i věcnou odměnu. Závěrem odpoledne přišli dětem předvést své šermířské
umění chrabří rytíři, kteří za soumraku zapálili hranici i se zlou čarodějnicí.

Dětský den měl v podtitulu název OBJEĎ SVĚT. S cestovatelským průka-
zem děti putovaly po světadílech, plnily roztodivné úkoly a za vybarvenou
mapku světa si ve stánku U Dvou cestovatelek vybraly zaslouženou odmě-
nu. Součástí odpoledne byl také závod na koloběžkách, kolečkách, in-li-
ne bruslích… Celé odpoledne bylo zakončeno maňáskovým divadelním

představením O pejskovi a kočičce. Za zdařilé akce děkuji Martině
Volfové, která vymyslela a připravila všechny soutěže, panu Loukotovi za
krásný táborák a všem ostatním, kteří nezištně a ve svém volném čase při-
ložili ruku k dílu. 

RNDr. Vlasta Křížová, předsedkyně Komise vzdělávání a výchovy

Dalším dárkem našim nejmenším ke Dni dětí bylo putování
Pohádkovým lesem. V neděli 10. června mohly děti v Hostivařském le-
soparku potkat Šípkovou Růženku, Motýla Emanuela, Pata a Mata, kou-
zelníka Pokustóna, Perníkovou chaloupku… Pohádkové bytosti měly pro
malé poutníky připraveny soutěže, sladkosti a drobné dárky.

Ani na tomto odpoledni nechyběl skákací hrad, táborák na opékání buř-
tů a oblíbené malování zvířátek na dětské tváře a paže.
Děkuji všem, kteří se na organizaci a realizaci pohádkového odpoledne
podíleli a věnovali petrovickým dětem svůj volný čas.

RNDr. Vlasta Křížová, KPDM Petrovice

AKCE PRO PETROVICKÉ DĚTIAKCE PRO PETROVICKÉ DĚTI
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