
Jak jsme Vás již průběžně informovali
v Petrovickém zpravodaji, naše městská
část zrealizovala první projekt, který byl
v Petrovicích spolufinancován ze struk-
turálních fondů Evropské unie.

Projekt „Víceúčelové plochy pro mlá-
dež na sídlišti Petrovice“, který byl vy-
hodnocen jako nejlepší v opatření 
1.3 – Veřejná infrastruktura zlepšující
kvalitu života zejména na sídlištích,
umožnil zlepšení životního prostředí
v obytném souboru sídlištní zástavby
v lokalitě Rezlerova II a Dobrá Voda. Po
dokončení projektu v těchto lokalitách
se nám podařilo vytvořit příjemné a za-
jímavé prostory pro hry a oddech jak
dětí, tak i dospělých. Projekt vyřešil re-
generaci poškozených a nevyužívaných
asfaltových ploch v obou uvedených lo-
kalitách, přičemž byl respektován aktu-
ální stav hřišť, porostu dřevin a stávají-
cích komunikací. Nově vzniklé
víceúčelové plochy tím rozšířily stávající
nabídku sportovních a volnočasových
aktivit především pro děti a mládež.
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MĚSTSKÉ ČÁSTI

PRAHA–PETROVICE

Vážení spoluobčané,
v říjnu proběhly komunální volby a my, Vámi zvolení čle-
nové petrovického zastupitelstva, stojíme na začátku
čtyřletého funkčního období.
Jako nově zvolená starostka naší městské části bych rá-
da navázala na vše dobré, co se v Petrovicích v minulých
letech podařilo a současně mám (podobně jako i moji
předchůdci) plány na realizaci nových projektů. Přede-
vším budu usilovat o kvalitní a ekologicky nezatěžující ře-
šení dopravní situace v jihovýchodní části Prahy formou
místních obslužných komunikací s prioritou na území Pet-
rovic, a to bez jakékoli sběrné komunikace v trase JVK.
S tím souvisí i zpracování protihlukové studie Novopetro-
vické ulice a na jejím základě pak urychlená realizace pro-
tihlukových opatření. Za naprostou samozřejmost 
považuji zachování dosavadního standardu péče o petro-
vickou zeleň a upravenost naší městské části. Co bych
však chtěla v této oblasti zlepšit, je úroveň čistoty veřej-
ných prostranství, zejména pokud se týká znečištění 
psími exkrementy.
Z nových projektů bych chtěla zmínit především výstavbu
polyfunkčního domu, ve kterém vznikne 28 nových bytů,
kvalitní zázemí pro dosud chybějící služby pro naše ob-
čany a důstojné prostory pro pořádání společenských
a kulturních akcí. Naším záměrem je do části nebytových
prostor polyfunkčního domu přestěhovat petrovický
úřad, a tím uvolnit stávající prostory v Morseově ulici
a rekonstruovat je zpět na byty. V nejbližší době bychom
měli převzít do správy objekt bývalých jeslí v ul. Jakobi-
ho, kde máme záměr zřídit denní stacionář pro seniory,
který v této části Prahy rovněž chybí. Důležitým úkolem,
který musíme v nejbližší době řešit, je i koncepce petro-
vického školství, a to s ohledem na další demografický vý-
voj, finanční zajištění jejich provozu a přitažlivost výchov-
ně vzdělávacích programů pro žáky i rodiče. V neposlední
řadě bych ráda využila i zkušeností, které jsem získala
v minulém období při realizaci projektu „Víceúčelové plo-
chy pro mládež na sídlišti Petrovice“(viz titulní článek)
a v rámci programu rozvoje naší městské části bych co
nejvíce chtěla využít možností spolufinancování ze struk-
turálních fondů EU, které budou v období 2007-2013
k dispozici v rámci programu Praha-Konkurenceschop-
nost a Praha-Adaptibilita.
Vážení petrovičtí občané, doufám, že až budu na tomto
místě „předkládat účet“ z výsledků mé práce za 4 roky,
budu moci nejenom já, ale i vy, konstatovat, že se nám
společným úsilím podařilo předsevzetí a sliby zrealizovat.
Závěrem mi dovolte, abych vám svým jménem popřála
klidné prožití svátků vánočních a pevné zdraví, pohodu
a úspěch v roce 2007. Nám všem společně přeji v novém
roce odpovědný přístup politiků při správě věcí veřejných.

OOllggaa  HHrroommaassoovváá

SLOVO STAROSTKYVÍCEÚČELOVÉ PLOCHY PRO MLÁDEŽ
PŘEDÁNY VEŘEJNOSTI

Slavnostní přestřižení pásky - bývalý radní
hl.m. Prahy Pavel Klega (dnes náměstek
primátora) a bývalý starosta Petrovic doc.
Semecký, předali dokončená hřiště petro-
vickým dětem a mládeži.

Slavnostního otevření se zúčastnili i mažoretky Partnera projektu TJ Sokol Petrovice.
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Tím, že v obou lokalitách byla provede-
na výsadba stromů, keřů a nových
trávníků, vzniklo i příjemnější prostředí
pro místní občany a přispělo to rovněž
k vylepšení přilehlého okolí.

V lokalitě Rezlerova II byly umístěny
atraktivní herní prvky – síťová pyramida
a lanová dráha a současně zde vznikla
nová plocha pro jízdu na kolečkových
bruslích. V lokalitě sídliště Dobrá Voda

vzniklo odpočinkové místo vybavené
vodním herním prvkem pro děti dopl-

něné výsadbou vzrostlých stromů, které
by v letním období měly poskytnout
příjemný stín pro posezení dětí i dospě-
lých. Byly zde doplněny nové ping-
pongové stoly, v zámkové dlažbě osa-
zeny prvky na hraní šachů, mlejnku
a skákání panáka. Na obě plochy bu-
dou v jarním období ještě osazena dvě
nerezová pítka.

Celý projekt se podařilo zrealizovat ve
stanoveném termínu, za což je třeba
pochválit a poděkovat
firmám, které projekt
realizovaly: INGBAU CZ,
s.r.o., Pražský INGBAU
CZ, s. r. o., Lubomír
Španihel – IRIS a ISPA
a.s.. Rovněž je třeba
ocenit nápady a práci
paní Ing. Arch. Romany
Michálkové, která je au-
torkou návrhu řešení
v obou lokalitách. Slav-
nostní otevření dokon-
čeného projektu pro-
běhlo dne 18. 10. 2006
v lokalitě Rezlerova II za
přítomnosti žáků obou
petrovických škol, pet-
rovické veřejnosti a hos-
tů z řad zástupců hl. m.
Prahy, okolních měst-
ských částí a Senátu
Parlamentu ČR. Děkuje-
me i za podporu part-
nerovi projektu - TJ So-
kol Petrovice, který

u příležitosti slavnostního otevření
uspořádal soutěže v lezení na lanovou
pyramidu pro žáky petrovických škol
a vítěze odměnil hodnotnými cenami
a rovněž připravil přitažlivou exhibici
profesionálních bruslařů na in-line brus-
lích.

Doufáme, že tento projekt není posled-
ním, který se nám v Petrovicích podaři-
lo zrealizovat za finančního přispění 
Evropské unie.

JUDr. Olga Hromasová

Lanovka je další z atrakcí, které na ploše za
panelovým domem přibyly.

Lokalita Rezlerova II před

a po rekonstrukci.

Lokalita Dobrá Voda před a po rekonstrukci.

Hřiště má i dráhu pro kolečkové brusle.

Krásné prožití vánočních svátků a jen to dobré

v roce 2007 vám přeje

Zastupitelstvo městské části

Vánoční strom Jakub VII.
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95. zasedání RMČ, dne 19. 7. 2006
Rada městské části Praha-Petrovice:

Schválila:
• členy a náhradníky hodnotící komise

k zakázce na provedení služby – výkon
zadavatelských činností, ve smyslu záko-
na č. 40/2004 Sb., o veř. zakázkách,
v průběhu zadání veřejné zakázky na
stavební práce na zhotovení díla „Vý-
stavba Polyfunkčního domu MČ Praha-
Petrovice“ formou otevřeného řízení,

• schvaluje na návrh hodnotící komise ná-
sledující výběr dodavatele:
sdružení firem
Pražský INGBAU, s. r. o., Boloňská 312,
Praha 10, IČ 25954733,
DIČ CZ 25954733
INGBAU CZ, s. r. o., S. K. Neumanna
278, Zelené Předměstí, Pardubice,
IČ 25941127, DIČ CZ 25941127
Lubomír Španihel – IRIS, Na Blatech
829/12, Praha 8, IČ 61468614,
DIČ CZ 6806090984,

• předložený seznam žádostí o dotace,
který bude předložen na MHMP pro rok
2007, tento seznam je přílohou originálu
zápisu,

• cenovou nabídku na úpravu sítí na hřiš-
tích Dobrá voda a Rezlerova firmou
P&L&K sdružení soukromých podnikate-
lů Praha 10,

• záměr pronajmout nebytový prostor or-
dinace gynekologie v objektu polikliniky
Ohmova,

• žádost BD Rezlerova 293-6, Rezlerova
294, 109 00 Praha 10-Petrovice o zkrá-
cení termínu splatnosti půjčky do
31.3.2008 s tím, že za nedodržení pod-
mínek smlouvy bude při ukončení
smlouvy zaplacena sankce ve výši úroku,
který by byl zaplacen za dobu splácení
půjčky dle splátkového kalendáře,

• povolení vjezdu těžkotonážních vozidel
do komunikací opatřených zámkovou
dlažbou v ulicích Ampérova a do spodní
části ulice Hertzova od komunikace Edi-
sonova-Euklidova za účelem vybudování
RD na parcele č. 170/5 k.ú. Petrovice za
podmínek, které stanoví písemně ÚMČ
oddělení správy majetku. Rada MČ uklá-
dá tajemnici zajistit, aby v podmínkách
bylo uvedeno především to, že pokud
bude zámková dlažba porušena, je sta-
vebník p. Nepraš povinen zajistit uvedení
do stavu před započetím stavby, a to od-
bornou firmou.

96. zasedání RMČ, dne 17. 8. 2006
Rada městské části Praha-Petrovice:

Vzala na vědomí: 
• informaci starosty o stavu přípravy stavby

a podpisu „Podmínek Rozhodnutí
o účasti státního rozpočtu a strukturál-
ních fondů EU na financování akce (pro-
jektu)“ ke dni 26.7.2006. Dále bere na
vědomí informaci o možnostech dofi-
nancování stavby z dotace MHMP v roce
2007,

• informaci starosty a schvaluje předložit
na jednání ZMČ návrh na to, aby MČ
Praha-Petrovice požádala o Grant na re-
konstrukci travnatého povrchu víceúče-
lového školního hřiště v ZŠ Bellova
a Grant na opravu běžecké dráhy v ZŠ
Bellova v rámci Celoměstských progra-
mů pro rok 2007.

Schválila:
• úpravu nájemného v obecních bytech

na základě zákona č. 107/2006 Sb. „Zá-
kon o jednostranném zvyšování nájem-
ného z bytu“ a „Sdělení Ministerstva
pro místní rozvoj ze dne 1.července
2006“, toto sdělení včetně příloh je pří-
lohou originálu zápisu. Dle přílohy č. 2
„Sdělení MMR“ jsou Petrovice zahrnuty
do oblasti č. 11, kde cílové navýšení čin-
ní 99,56 % v roce 2010. Nájemné se
upravuje s účinností od 1.4.2007 a na-
výšení bude činit 32,2% současného ná-
jemného,

• vydat kladné stanovisko ke stavbě RD na
parc. č. 249/5 a 250/1 v Morseově ulici
ing. Valkounovi Bohuchvalovi na základě
jeho žádosti ze dne 25.7.2006. Toto sta-
novisko nenahrazuje stavební povolení,
jedná se o součást vyjadřovacího řízení
ke stavebnímu povolení,

• pronajmout nebytové prostory v objektu
polikliniky Ohmova 251 MUDr. Ladislavu
Pekařovi, Sv. Čecha 705, 289 03 Městec
Králové, který podal jedinou nabídku
v rámci záměru pronajmout tyto prosto-
ry gynekologické ordinace,

• vydat kladné stanovisko ke stavbě RD na
parc. č. 78 v Edisonově ulici manželům
Mgr. Kláře Holíkové a Liboru Holíkovi na
základě jejich žádosti ze dne 2.8.2006 .
Toto stanovisko nenahrazuje stavební
povolení, jedná se o součást vyjadřovací-
ho řízení ke stavebnímu povolení,

• vydání nájemních smluv na obecní byty
s platností od 1.10.2006 na další kalen-
dářní rok všem nájemníkům obecních
bytů v Morseově ulici,

• vydat kladné stanovisko k provedení
opravy bytového jádra pro p. Karla No-
váka s tím, že stavba bude provedena
odborně a na základě řádného povole-
ní.

97. zasedání RMČ, dne 31. 8. 2006
Rada městské části Praha-Petrovice:

Schválila:
• zaslání výzvy na zakázku „Výměna oken

v suterénních prostorách ZŠ Bellova, 
Bellova 351, Praha 10 – Petrovice“ 3 zá-
jemcům,

• akce „Petrovické posvícení“ dne 8. října
2006,

• vyplacení finančního příspěvku ve výši 
10 000,- Kč církevní organizaci „Domov
svaté Rodiny“.

Vzala na vědomí:
• informaci starosty o nabídce na osvětlení

přechodů a doporučuje tuto možnost
zohlednit při přípravě rozpočtu na rok
2007,

• informaci o zastavení realizace projektu
Dirtparku navrženým občanským sdru-
žením KUNATEAM na ploše parc.
č. 532/1 k.ú. Petrovice u Botiče za par-
kovištěm a ukládá JUDr. Hromasové za-
jistit srovnání plochy (rozhrnutí naveze-
né zeminy).

XXIII. řádné zasedání ZMČ, 
dne 6. 9. 2006 

Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice:

Schválilo:
• předložený návrh „Požadavky na inves-

tiční akce MČ Praha-Petrovice na rok
2007“,

• podání žádosti o grant jak na opravu bě-
žecké dráhy, tak na rekonstrukci travna-
tého povrchu víceúčelového školního
hřiště základní školy Bellova 351 v rámci
Celoměstských programů podpory spor-
tu a těl. výchovy v hl. m. Praze pro rok
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2007. Současně schvaluje podíl městské
části ve výši 30 % na celkových nákla-
dech projektu,

• záměr prodeje části pozemku parc.
č. 203/29 o rozloze 15 m2, zapsaných
na LV č. 438, k. ú. Petrovice, ostatní
plocha za účelem vybudování kompakt-
ní trafostanice včetně technologie a ka-
belů VN a NN, a to za cenu dle cenové
mapy platné ke dni podpisu kupní
smlouvy,

• záměr uzavřít s firmou PRE distribuce,
a. s. smlouvu o zřízení věcného břemene
na umístění distribuční soustavy,

• rozpočtovou změnu č. 3/2006:
3429/5222 Neinvestiční dotace občan-
ským sdružením - 70.000,- Kč
6171/5429 Náhrady placené obyvatel-
stvu + 70.000,- Kč.

Souhlasilo:
• s podáním žádosti o bezúplatný převod

pozemku parc. č. 90/3 v k. ú. Petrovice
do vlastnictví hl. m. Prahy a následně se
svěřením městské části Praha-Petrovice.
Jedná se o veřejnou komunikaci.

Uložilo:
• tajemnici Úřadu MČ Praha-Petrovice 

zajistit vyhotovení oddělovacího geome-
trického plánu v rozsahu nutném pro vy-
budování a umístění nové trafostanice.

Vzalo na vědomí:
• Zprávu o činnosti RMČ za I. pololetí roku

2006.

98. zasedání RMČ, dne 11. 9. 2006
Rada městské části Praha-Petrovice:

Schválila:
• konání akce „Petrovické posvícení“.

Neschválila:
• žádost bytového družstva Dohoda, se

sídlem Lessnerova 261, Praha 10 – Pet-
rovice o úhradu nákladů spojených se
stavebními úpravami v domě.

Vzala na vědomí:
• dopis BD Rezlerova 9012 ve věci zajištění

úklidu kolem kontejnerů před domy Rez-
lerova 289-292,

• bere na vědomí ohlášení drobné stavby
oplocení pozemku parc. č. 423/49,
423/50, 423/51 k.ú. Petrovice, kterého je
majitelkou Andrea Isholová.

Uložila:
• Komisi životního prostředí projednat ná-

vrhy BD Rezlerova 9012 a předložit návr-
hy na zlepšení současného stavu,

• ukládá tajemnici ÚMČ oznámit žadatel-
ce, že i po oplocení pozemku je stále od-
povědná za průběžnou údržbu těchto
ploch zeleně, které se nacházejí v těsné
blízkosti objektu polikliniky.

99. zasedání RMČ, dne 7.10.2006
Rada městské části Praha-Petrovice:

Vzala na vědomí:
• informaci JUDr. Hromasové o průběhu

stavby a schvaluje termín slavnostního
předání víceúčelových ploch veřejnosti
dne 18.10.2006 ve 12 hodin,

• usnesení Rady hl. města Prahy číslo 1483
ze dne 26.9.2006, kterým MČ Praha-
Petrovice nabývá práva užívat nemovi-
tost č.pop. 328, k.ú. Petrovice, jako zdra-
votnické zařízení po dobu 25 let ode dne
účinnosti smlouvy tj. od 1.6.2006,

• dopis pí Isholové ze dne 27.9.2006
a ukládá JUDr. Hromasové nabídnout pí
Isholové smlouvu na pronájem pozemku
před poliklinikou za 1,- Kč s tím, že po-
zemek bude užíván a udržován MČ Pra-
ha-Petrovice po dobu trvání smlouvy.

Schválila:
• žádost p. Petra Polívky pořadatele akce

OMO FREE SPORT, Přeštická 1090, Pra-
ha 15 využít obecní pozemek pro spor-
tovní akci závod v přespolním běhu dne
14.10.2006,

• návrh předložený tajemnicí ÚMČ na výši
náhrady za škodu vzniklou panu Josefu
Hankemu za odcizení kontejneru, který
byl dočasně umístěn na hřbitově MČ.

100. zasedání RMČ, dne 19. 10. 2006 
Rada městské části Praha-Petrovice:

Vzala na vědomí:
• informaci JUDr. Hromasové o devastaci

a znečišťování nově vytvořených víceúče-
lových ploch a pověřuje starostu, aby po-
žádal vedení Městské policie o zvýšený
dohled nad pořádkem na těchto místech
a nekompromisnost v udělování pokut
za znečišťování.

101. zasedání RMČ, dne 2. 11. 2006 
Rada městské části Praha-Petrovice:

Neschválila:
• na základě doporučení Komise ÚR a do-

pravních vztahů RMČ požadavek ing. Zá-
potockého na přeložení trasy VVN pře-
devším z důvodu rychlé realizace již
schváleného projektu vedení trasy VVN,

• na základě doporučení Komise ÚR a do-
pravních vztahů RMČ vydání souhlasné-
ho stanoviska k výstavbě bytového domu
dle předloženého projektu firmy Develop
Invest na parcele 203/1. Předložený ná-
vrh neodpovídá platnému výškovému re-
gulativu (2 NP a podkroví) dle Urbanistic-
ké studie pro lokalitu č. 3,

• vyznačení parkovacích míst v ulici Frosto-
va, Jakobiho a Kurčatovova na základě
doporučení OD MČ Praha 15. Označe-
ním parkovacích míst dle ČSN dochází
k úbytku parkovacích míst oproti nere-
gulovanému stání vozidel.

Schválila:
• pronájem nebytových prostor v suterénu

polikliniky S 32-S 29 o celkové výměře
21,16 m2 a S 18 o výměře 14,51 m2 pa-
ní Dagmar Kurzové na ordinace rehabili-
tace a fyzioterapie,

• pronájem nebytových prostor místnost 
S 14 (18 m2) v objektu polikliniky Ohmo-
va 271 firmě OPTIKA HORUS, s.r.o na
sklad,

• návrh vyhlášky hl. města Prahy, kterou se
aktualizují ceny stavebních pozemků,
která bude po ukončení připomínkového
řízení předložena k vyjádření MF ČR a ke
schválení radě a zastupitelstvu HMP. Při-
pomínky je možné uplatnit do
16.11.2006,

• schvaluje žádost pana Kotena z fy
STAVONEL na uzávěru ulice Ampérova
ze dne 30.10.2006 pro období od
8.11.2006 do 10.12.2006, v souvislosti
s budováním vodovodní kanalizační
a elekro přípojky k novostavbě RD na po-
zemku č. 170/5,

• datum a místo konání reprezentačního
plesu MČ na 9.2.2007 od 20 hod. v tě-
locvičně TJ Sokol Petrovice.

Doporučila:
• ke schválení ZMČ čistopis Urbanistické

studie, dle znění zápisu z jednání Komise
ÚR a dopravních vztahů RMČ ze dne
10.10.2006.

Vzala na vědomí:
• stížnost pana Dočekala na hluk z nově

vybudovaných hřišť a ukládá JUDr. Hro-
masové tuto stížnost postoupit k vyjá-
dření Hygienické stanici hl. m. Prahy.

Ustavující zasedání ZMČ, 
dne 29. 11. 2006 

Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice:

Schválilo:
• jako dlouhodobě uvolněnou - funkci sta-

rosty a 1. místostarosty,
• rozpočtovou změnu č. 4/2006 a 5/2006:
Zvolilo:
• starostkou městské části Praha-Petrovice

pro volební období 2006 – 2010
JUDr. Olgu Hromasovou, 

• 1. místostarostou (uvolněným) městské
části Praha-Petrovice pro volební období
2006 – 2010 Ing. Petra Říhu,

• 2. místostarostou (neuvolněným) měst-
ské části Praha-Petrovice pro volební ob-
dobí 2006 – 2010 Romana Vojtu,

• dalšími členy Rady městské části Praha-
Petrovice pro volební období roku 2006
– 2010 Ing. Františka Kříže a doc. Otto
Semeckého.

Stanovilo:
• termín prvního zasedání Zastupitelstva

MČ Praha-Petrovice na 13. prosince
2006 se začátkem v 18.00 hod.
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Komorní smyčcové Duo tenébres vystoupilo
u nás v Praze – Petrovicích 21. listopadu
2006 v kostele sv. Jakuba Staršího. 
Duo tenébres vzniklo tohoto roku jako nezá-
vislý soubor navazující na klavírní trio Les trois
des tenébres, které ve složení Milan Pal‘a, Ště-
pán Filípek a Jiří Levíček působí od roku 2003.
Názvu „Tři z temnot“ resp. „Duo temnoty“
dalo vzniknout první dílo, které společně
nastudovali - klavírní trio Maurice Ravela,
které na soubor velmi zapůsobilo svou
emoční vypjatostí, depresivní náladou a svý-
mi temnými barvami a náladami. Toto jmé-
no však také symbolizuje snahu interpretů
o proniknutí do duchovní hloubky a pod-
staty skladeb a symbolizuje i následné před-
nesení skladeb posluchačům nezaměnitel-
ným energickým projevem.
Krátce o interpretech: Milan Pal´a (housle) -
narodil se 1. 8. 1982 v Prešově. Je absol-
ventem Konzervatoře J. L. Bella v Banské
Bystrici, Univerzity muzických umění ve Víd-
ni a Janáčkovy akademie muzických umění
v Brně. Je držitelem cen z řady mezinárod-
ních soutěží, za všechny například Chain
concourse moderne Eiropas muzikas Riga
(2. místo), Janáčkova soutěž (1. místo - vy-
stoupil zde v rámci smyčcového kvartetu),
soutěž Bohuslava Martinů (2. místo) aj.  Vy-
stupuje v České republice, Francii, Rusku,
Rakousku,Švýcarsku a Slovensku. 

Štěpán Filípek (violoncello) - narodil se
15.5.1981 v Brně. Absolvoval Konzervaroř
v Praze a v současné době je posluchačem
Janáčkovy akademie muzických umění. Je
aktivním koncertním umělcem, kromě Čes-
ké republiky vystupoval sólově a v rámci ko-
morních souborů též ve Velké Británii,
Německu a Francii.
V podání jmenovaných umělců jsme vy-
slechli tyto skladby: J. S. Bach – Dvouhlasé
invence č. 1 – 15, A. Honneger – Sonatina

pro housle a violoncello a na závěr B. Mar-
tinů – Duo č. 1 C dur pro housle a violon-
cello. Všechny skladby nás posluchače velice
zaujaly, ale opravdovou hudební lahůdkou
pro opravdové hudební labužníky byla
skladba Bohuslava Martinů, která zazněla
na závěr. Zahraná byla tak nádherně, s tak
silným emočním nábojem, že musela
uchvátit, nadchnout každého, kdo ji slyšel. 
Oba mladí umělci, mladí věkem i vzhledem,
ale velcí ve své hudbě, ve svém kumštu,
hráli s maximálním nasazením. Hráli nád-
herně, opravdově prožívali každý tón své
hudby a každý z posluchačů jim jejich ušle-
chtilé city a jejich zaujetí stoprocentně věřil.
Občas pohodili dlouhými vlasy, krátce po-
hlédli do publika a opět se zavřenýma oči-
ma, plně pohlceni hudbou, strunami svého
nástroje, pokračovali. A pak už následoval
jen dlouhý potlesk, který vyjadřoval podě-
kování posluchačů za mimořádný prožitek.
Koncert Dua tenébres ovšem nebyl posled-
ním letošním petrovickým koncertem, bu-
dete-li chtít, můžete přijít na vystoupení pě-
veckých sborů 8. prosince nebo na Rybovu
Českou mši vánoční 21. prosince 2006.
Radostně prožité Vánoce, mnoho zdraví
a štěstí v roce 2007 přeje všem petrovickým
občanům
Kulturní komise Rady Městské části Pra-
ha – Petrovice.

DUO TENÉBRES V KOSTELE SV. JAKUBA STARŠÍHO V PETROVICÍCH

KULTURA
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Skončilo další volební období, a tak jsme znovu přistoupili k urnám,
abychom si vybrali členy petrovického zastupitelstva. Usnesením
ZMČ byl počet jeho členů navýšen z 15 na 19. Tím se také zvýšil po-
čet petrovických občanů, kteří byli ochotni se zapojit do správy
městské části. Na šesti kandidátkách (Sdružení občanů Petrovic,
ODS, Petrovičtí zelení, Petrovičtí sousedé, ČSSD a KDU-ČSL) se cel-
kem představilo 114 kandidátů. Nejstarším z nich byl doc. Otto Se-
mecký (Sdružení občanů Petrovic) s dosaženým věkem 74 roky, nej-
mladšími Veronika Křížová (Petrovičtí zelení) a Jakub Brozák (ČSSD),
kterým je shodně 19 let. V rámci ČR byl nejstarším kandidátem 86ti-
letý Ing. Milan Kýr na kandidátce ODS v obci Konice. Mladších kan-
didátů, než naši dva, bylo v rámci republiky pouze 11. Doposud mě-
rou nevídanou se do správy věcí veřejných zapojily ženy. Ze
zmíněných 114 kandidátů jich bylo 48 - sedm z nich bylo do zastu-
pitelstva zvoleno. 

K volbám, ze zapsaných 4916 petrovických voličů, jich přišlo pouze
2060, což je 41,9 %. Odevzdáno však bylo ještě o 10 obálek mé-
ně, než bylo vydáno. Volební účast v Petrovicích byla obdobná celo-
pražskému průměru (42,2 %) a o více než 2 % lepší než celostátní
(39,6 %). Podíl odevzdaných hlasů a získaných mandátů je patrný
z následující tabulky:

Ve smyslu hodnocení nominovaných kandidátů v rámci hudební
soutěže Český slavík, kteří se v žebříčku posunuli o nejvíce příček,
se „Skokanem roku“ stal Martin Vachl z kandidátky Petrovických
zelených. Ze 13. místa byl hlasy voličů přesunut na 3. místo. Na dru-
hém místě v úspěšnosti skončila Marie Šiková z kandidátky KDU-
ČSL. Ze 14. místa se propracovala až na 5. pozici. Na třetím místě
se umístil Josef Holík – opět z kandidátky Petrovických zelených,
kterého vaše hlasy vynesly ze 14. na 6. místo. Z této kandidátky se
vůbec rekrutovali kandidáti s největší procentuální přízní voličů
(viz.tabulka). Naopak k žádným přesunům nedocházelo u velkých
stran a hlasy byly zjevně odevzdávány pro celé kandidátky (ODS,
ČSSD, ale i Sdružení občanů Petrovic). Tyto strany měly zjevně více
voličů, kteří volili celou stranu - bez preferenčních hlasů. 

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva městské části dne 29.11.
2006 byla zvolena nová rada ZMČ ve složení JUDr. Olga Hromaso-
vá (starostka), Ing. Petr Říha a Roman Vojta (místostarostové), 
doc. PhDr. Otto Semecký, CSc. a Ing. František Kříž (radní). 

Volby do Senátu Parlamentu ČR 

Při komunálních volbách probíhalo i první kolo voleb do Senátu Par-
lamentu České republiky. Změnou hranic volebního obvodu jsme
totiž přišli o - před dvěma lety zvoleného senátora Jana Nádvorníka
- a opět jsme tedy museli k senátním volbám. V Petrovicích se voleb
zúčastnilo 40,9 % voličů. V rámci celého volebního obvodu se prv-
ního kola zúčastnilo 43,5 % oprávněných voličů. Ve druhém kole
poklesla volební účast na 24 % ( v Petrovicích dokonce na pouhých
19,1 %). Příčinou takového poklesu byla tedy zřejmě účast na ko-
munálních volbách při prvním kole a navíc se již nedostavili k dru-
hému kolu voleb zklamaní voliči, kteří přišli o svého kandidáta.
V prvním kole si mohli voliči vybrat z devíti kandidátů na senátora:
Mgr. Petr Hannig (SZR), PhDr. Daniela Rázková (KDU-ČSL), Ing. Vác-
lav Truhlář (ČP), Petr Šimůnek (KSČM), ThMgr. Svatopluk Karásek
(US-DEU), MUDr. Pavel Klener (SZ), Ing.Květoslava Kořínková, CSc.

(ČSSD), Ing. Mirka
Čejková („21“)
a PhDr. Tomáš
Grulich (ODS).
V prvním kole zís-
kali nejvíce hlasů
PhDr. Tomáš Gru-
lich (47,4 %)
a MUDr. Pavel
Klener (12,8 %)
a postoupili do 
2. kola, kde se
62,4 % voličů
rozhodlo pro kan-
didáta ODS Tomá-
še Grulicha. Kan-
didáta Strany
zelených Pavla
Klenera volilo zbý-
vajících 37,6 %
občanů, kteří při-
šli ke druhému
kolu senátních vo-
leb.

Ing. Petr Říha

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 20.10. - 21.10.2006

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI



www.prahapetrovice.cz■ 8 ■

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Předání osvětlení se kromě rad-
ního Pavla Klegy (druhý zprava)
zúčastnili i (zprava) Prezident
společnosti Eltodo Ing. Libor
Hájek, generální ředitel Eltodo
EG, a.s. Ing. Jiří Hess a generální
ředitel Eltodo Citelum Ing. Jaro-
slav Laňka

V budově Základní školy Edisonova má 106
současných žáků k dispozici 6 učeben, škol-
ní zahradu, malé, ale pěkné hřiště a od pro-
since také novou šatnu. Šatna pro žáky
vznikla přebudováním bývalé garáže a již od
7. prosince slouží dětem z 2. - 5. třídy. Děti
z první třídy sice budou své bundy, kabáty
a boty i nadále ukládat v policích a na věšá-
ku na chodbě, ale budou mít jen pro sebe
celý prostor, kam se dříve musela vejít celá
škola. Nová šatna je výrazným vylepšením
prostorových i hygienických podmínek pro
všechny děti z naší malé školy.

Celou tuto stavbu financovala městská část
Praha-Petrovice, tedy zřizovatel naší školy,
za což všichni z Edisonky (žáci i pedagogo-
vé) děkují. Fotografie z průběhu stavby
i z doby po dokončení stavby a uvedení šat-
ny do provozu uveřejníme na www.zs-edi-
sonova.cz.

Mgr. Petr Zeman
ředitel Základní školy Edisonova 

OTEVŘENÍ NOVÉ ŠATNY PRO ŽÁKY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE EDISONOVA

V Petrovicích bylo ještě několik

míst, která se s příchodem noci

zahalila do neproniknutelného

pláště tmy. Na konci letošního

roku se jich několik podařilo roz-

svítit. V první řadě je to kostel sv.

Jakuba Staršího, který uniká po-

zornosti kolemjdoucích i ve dne.

Nyní při svém nočním osvětlení

se stal zářícím klenotem historic-

ké části městské části. Další lam-

py se rozzářily před novým hřbi-

tovem a také na ragbyovém

hřišti. Náš dík za tuto investici

patří Zastupitelstvu hlavního

města Prahy – zejména radnímu

Pavlu Klegovi a místostarostovi

Petrovic Romanu Vojtovi, který

práce koordinoval.

BUDIŽ SVĚTLO...
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INZERCE

C í r k e v  b r a t r s k á
Zveme Vás na aktivity Církve bratrské. Snažíme se vytvořit volnočaso-
vé aktivity pro obyvatele Petrovic - poskytujeme výuku angličtiny, klu-
by pro děti a mládež, a křes�anské aktivity, od diskuzních večerů pro ši-
rokou veřejnost až po duchovní kurzy. Věříme, že si z naší nabídky
vyberete a těšíme se na setkání s Vámi na některé z našich aktivit.

ANGLIČTINA PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ
každé úterý, 17:00 - 18:45
Konverzační kurz angličtiny s americkým lektorem, podle učebnice He-
adway (Oxford). 
Cena za půlrok (22 týdnů): 1490Kč, včetně učebnice a sešitu. Po hodi-
ně angličtiny následuje pro zájemce kurz seznámení s Biblí zvláště pro
ty, kteří Bibli moc neznají. Začínáme 9. ledna 2007

KURZ ALFA
každé úterý, 19:00 - 20:45
Chcete prozkoumat současné moderní, praktické křes�anství v pro-
středí přátelské a vstřícné atmosféry? Večer začíná občerstvením, po-
kračuje videopromítáním na dané téma a následnou diskusí. Do 28 700
kurzů Alfa už chodilo přes 7 000 000 lidí ve 152 zemích světa. Kurz 
Alfa je zdarma, i když můžete přispět na pokrytí výdajů spojené s ob-
čerstvením. Začínáme 9. ledna 2007. 

Angličtina a Alfa se konají v salónku Blue Bowling, Bellova 352, Praha
10 - Petrovice (areál střední školy polygrafické). Spojení MHD: zastáv-
ka Jakobito 271 z Hájů, 267 z Uhřiněvesi, 232 z Pitkovic nebo zastáv-
ka Morseova 154.
Informace a registrace: Mark Potma, potma@volny.cz, tel. 267 915 485,
mobil: 604 989 133. www.cb.cz/jizni.mesto

ANGLIČTINA – NĚMČINA
Kurzy pro dospělé i mládež u st. metra HÁJE,

pololetí 2 700 - 3 000 Kč

Zápis: Po a Čt 16.00 - 16.30 hod.

JŠ VAN, Kosmická 746, Praha 4 

Tel. 9 - 11 hod. 244 912 101

www.js-van.cz
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

O prvním adventu se opět v Petrovicích
rozzářil vánoční strom. Tentokrát ho měst-
ské části darovali manželé Plašilovi z Fara-
dayovy ulice, kterým tímto mnohokrát dě-
kujeme. Přepravovaly a zdobily ho, stejně
jako v minulých letech, sehrané týmy pře-
pravní společnosti Kugr a Eltodo. Stejně ja-
ko v minulých letech se ke stromu nepro-
dleně vypravil první nenechavec sklidit
žárovky. Po jejich sundání sice zjistil, že žá-
rovky nemají závit a nejdou tudíž žádným
způsobem využít, nicméně strom nedlou-
ho po rozsvícení zhasl. Do posledního
zhasnutí vánočního stromu to však určitě
vyzkouší, stejně jako v minulých letech,
ještě několik jemu podobných. Krádeže
a vandalismus nás v rámci městské části
každoročně připravují o značné finanční
částky. Doufejme, že se s vaší pomocí po-
daří uvést do života projekt NULOVÉ
TOLERANCE k podobnému jednání.

VÁNOČNÍ STROM JAKUB VII

INZERCE
Pozvání na vánoční bohoslužby do petrovického

kostela sv. Jakuba Staršího

24.12.2006, Štědrý večer 17.00 mše sv., zvláště pro rodiny s dětmi
25.12.2006, slavnost Narození Páně 0.00 půlnoční mše sv.

9.00, 10.30 mše sv.
kostel otevřen též 14.00-17.00

26.12.2006, sv.Štěpána 10.30 mše sv.
kostel otevřen též 14.00-17.00

27.12.2006, sv.Jana Evangelisty 18.30 mše sv. s žehnáním vína
28.12.2006, sv.Mláďátek betlémských 18.00 mše sv.
29.12.2006 18.00 mše sv.
30.12.2006 18.00 mše sv. 
31.12.2006, neděle,  sv.Rodiny 9.00, 10.30 mše sv. - obě s obnovou

manželských slibů

1. 1. 2007, Matky Boží Panny Marie 10.30, 18.00 mše sv.
a dále bohoslužby v obvyklém pořádku, včetně:
5. 1. 2007 18.00 mše sv. s žehnáním vody,

kadidla a křídy
6. 1. 2007, Zjevení Páně - Tří Králů 18.00 mše sv.
7. 1. 2007, neděle, Křtu Páně 9.00, 10.30 mše sv.

Od Štědrého večera do 26.12. večer (mimo čas bohoslužeb) bude možno si
v kostele připálit lampičky od světla přivezeného z Betléma.

Náš kostel je nově krásně ozářen slavnostním osvětlením, zveme Vás přijít
blíž, i dovnitř a odnést si nejen plamínek betlémského světla, ale i vnitřní
světlo osvěcující duše. S přáním požehnaných Vánoc

P. František Převrátil, farnost u kostela sv. Jakuba

Bezprašné, bezhlučné,
bezsmogové - zkrátka bezvadné

životní prostředí Vám
v novém roce 2007 přejí

PETROVIČTÍ ZELENÍ

ZÁROVEŇ DEKUJEME VŠEM,
KTEŘÍ NÁM V KOMUNÁLNÍCH

VOLBÁCH DALI SVŮJ HLAS
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

POŠTA

Vážená redakce, 

nemohu si odpustit okomentovat jeden
petrovický jev, který se snad už stává pravi-
dlem. Koncem října uplynulo další čtyřleté
volební období komunálních politiků. Jeho
průběh v Petrovicích zhodnotil v minulém
čísle Petrovického zpravodaje pan starosta
doc. Semecký a také, jako obvykle v Kurý-
rech i starosta Křeslic, ing. Zápotocký. Po-
kud jsme se domnívali, že ing. Zápotocký
tentokrát již bude respektovat základní pra-
vidla slušnosti a bude se angažovat pouze

ve svém volebním obvodě – opět jsme se
nedočkali. Jedním dechem je schopen si
stěžovat, že s ním okolní městské části ne-
chtějí spolupracovat a zároveň dokáže ve
svých novinách jejich vedení nevybíravě zne-
ctít. Dokonce nám, petrovickým voličům,
v příloze tohoto oficielního křeslického pe-
riodika radí, koho volit máme a koho ne.
Domnívám se, že je jen dobře, že na tyto
zmatené, zjevně nepravdivé a neúplné in-
formace zřejmě moc voličů nedalo a členo-
vé bývalého vedení radnice byli do petrovic-
kého zastupitelstva zvoleni znovu.

Doufejme, že jsou tím vytvořeny podmínky
k pokračování  všeho dobrého, co zatím
v Petrovicích bylo vykonáno. Také redakci
Petrovického zpravodaje patří poděkování
za množství informací o naší obci, které na
stránkách tohoto časopisu nacházíme. 

S pozdravem a přáním všeho dobrého do
nového roku celé radnici

Martin Krásný

VII .  REPREZENTAČNÍVII .  REPREZENTAČNÍ

PLESPLES

Městská část Praha-Petrovice pořádá

v pátek 9. 2. 2007 ve 20.00 hodin

v historickém sále sokolovny

v Bellově ulici

Praha-Petrovice

K tanci hraje skupina J. Křováčka

Předtančení:

Mažoretky TJ Sokol Petrovice

Klub společenského tance

Vstupenky v předprodeji 

od 2. ledna 2007

na Úřadě městské části Praha-Petrovice

sl. Dynybilová, sekretariát

Po a St 8.00 - 11.00      12.00 – 17.30

Vstupné 150,- Kč
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PŘEDSTAVUJEME VÁM

Xtera patří mezi adrenalinové sporty a je to
jakýsi extrémní triatlon. Zatímco ten se
dnes pořádá již většinou v urbanizovaném
prostředí, Xtera se provozuje v přírodních,
a pokud možno i v co nejdrsnějších, pod-
mínkách. Plave se v řekách – proti proudu,
kolo i běh je v náročných terénech. Napří-
klad při letošním mistrovství světa jsme na
kole překonávali výškový rozdíl 1 600 met-
rů. Nejdříve od moře nahoru a pak zase
pěkně dolů, což je snad ještě náročnější
a nebezpečnější. Stejně jako u triatlonu
jsou zde různé vzdálenosti, které se pla-
vou, jezdí na kole nebo běhají. Výhodou je

to, že závod je po celou dobu otevřený.
V triatlonu většinou ti, kdo vylezou první
z vody, mají i dobré celkové umístění –
zvláště, když se rozhodnout při jízdě i bě-
hu spolupracovat. Tady není, díky nároč-
nosti terénu, spolupráce možná a každý
„jede sám na sebe“- a to někdy i za hrani-
ce sportovního „fair play“. Když se na zmí-
něném mistrovství světa po startu vrhlo
570 závodníků do vody, nebrali na sebe
moc ohled. Facky nebo stažení soupeře
pod vodu provázely snahu těch ze zadních
řad, dostat se dopředu. 

Již dvakrát jste se zmínila o letošním
mistrovství světa. Jak se tento závod li-
šil od těch, ve kterých jste se na mist-
rovství kvalifikovala a jak jste dopad-
la?
Pořadatelé na havajském ostrově Maui při-
pravili skutečně kvalitní závod ve velmi ná-
ročném prostředí. Již jsem se zmínila o ex-
trémním převýšení tratě. Navíc terén je
tvořen ostrou, porézní a velmi členitou lá-
vou. To vyžaduje maximální soustředění po
celou dobu běhu nebo jízdy na kole. Pád
v tomto terénu by znamenal konec závo-
du. Když k tomu ještě přičtete skleníkové
klima s teplotou 55oC a dvanáctihodinový
časový posun – dostanete nepředstavitel-

ně náročný závod, na který se ani nemáte
možnost připravit. Jeden ze série závodů
Xtery se dokonce pořádá i u nás v okolí
Hostivařské přehrady, tak si asi dovedete
představit ten propastný rozdíl. Tím více si
vážím svého 8. místa na tomto mistrovství
světa. 

Když Vás tak poslouchám a dívám se
na fotografie těch strhaných obličejů
závodníků – co Vás přiměje do toho
„pekla“ jít znovu?
Člověk je po dokončení takovéhoto závo-
du nepředstavitelně šťastný z toho, že pře-
konal sám sebe, že dokázal běžet několik
kilometrů s křečí v noze - že takhle nároč-
ný závod vůbec dokončil. A pak je tam ten
adrenalin. A tak se po několika týdnech už
zase těšíte na další.

Děkuji za rozhovor a přeji ještě mnoho
takovýchto silných zážitků.

Připravil Petr Říha

Pokud znáte ve vašem okolí někoho,
jehož umění a dovednosti by mohly
obohatit tuto rubriku, napište nám ne-
bo zavolejte. Všechna spojení najdete
v tiráži časopisu.

KLÁRU POCHOBRADSKOU
reprezentantku České republiky v Xteře

Xtera, slovo na kterém si průměrný občan zlomí jazyk a navíc ještě neví proč, neboť význam tohoto slova mu zůstává utajen.
I já jsem se s tímto slovem setkal nyní poprvé a co se za tímto pojmem skrývá mi byl vysvětleno z úst nejpovolanějších – čes-
kou reprezentantkou v Xteře - Klárou Pochobratskou. Klára je absolventkou Fakulty tělesné výchovy a sportu, bydlí v Petro-
vicích  a učí tělocvik na Střední škole managementu na Chodově. První otázka se tedy zcela zákonitě týkala toho, co to vlast-
ně Xtera je?

Každý, kdo po více než třech hodinách závodu proběhne cílem je vlastně vítěz.
Start celého závodu začíná závodem v pla-
vání na 1,5 km.
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ŠKOLY

ZÁPIS DO PRVNÍHO
ROČNÍKU

Vážení rodiče budoucích školáčků,
zápis dítěte do školy je zajisté významnou
událostí v životě celé rodiny. Rodiče, souro-
zenci i další příbuzní včetně babiček a dě-
dečků se na tento den těší. Budoucí školá-
ci jsou většinou tak trošku vystrašeni, proto
je dobré je na zápis do školy připravit. Pře-
devším vysvětlit, co je čeká, přichystat do
zásoby nějakou hezkou básničku nebo pís-
ničku, to také nemůže být na škodu. Dob-
rá je znalost barev, vlastního celého jména,
případně adresy, počítání po jedné do de-
seti - objevují se i borci, kteří bez problémů
počítají i do sta, to samozřejmě nutné není.
Když předškolák zvládne i některé geome-
trické tvary (čtverec, trojúhelník…) či něja-
ké písmeno, je to dokonalé. 
Odměna za přestálou trému v podobě po-
chvaly nebo i malého dárku dítě utvrdí
v tom, že to snad s tou školou nějak zvlád-
ne. 
Důležité je, aby si některý z blízkých dospě-
lých udělal opravdu dostatek času na pří-
pravu i na vlastní zápis dítěte do školy, není
dobré zdůrazňovat, že musíme chvátat,
protože ještě jedeme do obchodního do-
mu, vyzvedáváme mladšího sourozence ze
školky a podobně. Ideální je, stane-li se
tento den malou rodinnou slavností, kde je
budoucí školák právem středem pozornos-
ti. 
Povinná školní docházka začíná v naší re-
publice počátkem školního roku, který ná-
sleduje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého ro-
ku věku. Pokud jeho zákonný zástupce
usoudí, že dítě není dosud tělesně nebo
duševně dostatečně vyspělé, případně si
tento svůj dojem ověří v některé pedago-
gicko – psychologické poradně či u dětské-
ho lékaře, může ředitele vybrané základní
školy písemně požádat o odklad školní do-
cházky pro své dítě o jeden školní rok.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě
k zápisu v době od 15. ledna do 15. února
2007. 
V naší Základní škole, Praha – Petrovice,
Edisonova 40, máme zápis do první třídy
15. a 16. ledna 2007 vždy od 14 do 17 ho-
din. Pokud chcete zapsat své dítě právě
k nám a nemůžete se dostavit v uvedené
dny (jste nemocní, jste na horách atd.),
přijďte, prosím, do 15. února 2007 osobně
domluvit jiný termín nebo zavolejte řediteli
školy na telefonní číslo 606 451 365, mož-
no též 274860730 nebo napište na e-mail:
zsedisonova@tiscali.cz. Jistě společně na-
jdeme termín pro Vás přijatelný. K zápisu
přineste rodný list dítěte a svůj občanský
průkaz. 
Přeji úspěšný zápis i začátek školní docház-
ky.

Mgr. Petr Zeman, ředitel školy

Základní škola Edisonova,
Edisonova 40, Praha-Petrovice, 

Vážení rodiče budoucích žáků 1. tříd,

zápis do 1. třídy pro školní rok 2007/2008

je v naší malé škole již

15. a 16. 1. 2007
vždy od 14 do 17 hodin.

Přineste, prosím, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Přij�te se do školy podívat a zeptejte se na vše, co Vás zajímá,

návštěvu, prosím, domluvte s ředitelem školy:

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

telefony: 606451365, 739001029, 274860730.

Těší se Mgr. Petr Zeman, ředitel školy,

pedagogický sbor i spolužáci.


