
Vánočními svátky nás provedl znovu váno-
ční strom JAKUB – v pořadí již VIII. Tentokrát
jsme ho pro Vás získali od rodiny
Slavětínských z Euklidovy ulice. Jménem
městské části jim za něj ještě jednou děku-
jeme. Možná je to už poslední strom – roz-
hodně asi na tomto místě. Za rok již zřejmě
bude plocha vydána restituentovi.
Douglaska tisolistá na zahradě rostla dlou-

hých 50 let. Je to zřejmě jeden ze stromků,
které dostali jako nepatrnou odměnu bri-
gádníci, kteří v akci „Z“ osazovali stráně
nově zbudované Hostivařské přehrady.
Dodnes se tak dá při procházce Petrovicemi
poznat, kdo se brigády zúčastnil a douglas-
ku si za odměnu odnesl. Před zmíněnými
padesáti lety byla douglaska totiž dost ne-
obvyklým botanickým druhem, který se ji-
nak dal jen obtížně získat. Navíc jsou všech-
ny stejně staré i zhruba stejně vysoké. Tento
strom byl ovšem bezkonkurenčně největší.
Aby se vešel na kamion a posléze i do oce-
lové roury, ve které je pak na ploše ukotven,
musel být o 7 metrů zkrácen. Celková výška
douglasky tak byla 23 metry. To, že se jí tak
dobře dařilo, bylo zřejmě díky tomu, že rost-
la v těsném sousedství Botiče, a tak nikdy
netrpěla nedostatkem vláhy. Roční přírůst
se pohyboval v příznivých letech okolo
1 cm. Její mohutnost a blízkost domu ji před-
určili ke skácení. Díky stísněným podmín-

kám okolo stromu bylo rozhodnuto strom
uříznout v pěti metrech nad zemí. Tohoto
úkolu se zhostil horolezec (a stromolezec)

pan Roman Rozumek z Hostivic za asistence
pracovníků firmy Louka, kteří následně
strom upravili, vztyčili a zajistili.
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Vážení spoluobčané, 
stojíme na přelomu dalšího letopočtu - na počátku roku,
který bude končit osmičkou. V našich novodobých ději-
nách byly roky s touto číslovkou na konci velmi často vý-
znamné - ať už to byl rok 1968, 1948, 1938 nebo 1918.
Rád bych, abychom si v letošním roce připomněli zejmé-
na ten letopočet nejstarší – rok 1918. S datem 28. října
tohoto roku mám spojené – poněkud nostalgické - vzpo-
mínky na vznik dnes již neexistujícího státního útvaru -
Československé republiky. Stejně jako následující 
11. listopad „slavený“ jako Světový den veteránů a výro-
čí ukončení 1. světové války byla tato dvě data základ-
ními kameny naší samostatné existence – svébytnosti
Československé republiky. Před devadesáti lety byla za-
vršena snaha a touha mnoha generací českých a sloven-
ských buditelů i obrozenců – touha po „rozlomení ra-
kousko-uherských okovů“ a vytvoření vlastního
samostatného státu. Snaha vykoupená smrtí tisíců těch
nejlepších synů, které tato země zrodila – legionářů. 
Po 90ti letech od vzniku svobodného Československa
a jeho armády musím se smutkem konstatovat, že náš
vztah k historii státu není nijak chvályhodný. Valná větši-
na z nás o vlastní dějiny nemá zájem. Vlastenectví je 
téměř směšným anachronismem. Kolik z nás vyvěsí stát-
ní vlajku – alespoň na toho 28. října?! Nikdo si již ne-
vzpomene na hrdiny z bitvy u Zborova - příslušníky Čes-

SLOVO MÍSTOSTAROSTYA ZNOVU JE TU NOVÝ ROK

Bylo to 30. listopadu, kdy douglaska na za-
hradě u Slavětínských naposled viděla
blednout měsíc a vycházet slunce.

Městská část Praha-Petrovice pořádá

VII I .  REPREZENTAČNÍ PLESVIII .  REPREZENTAČNÍ PLES
v sobotu 9. 2. 2008 od 20.00 hodin

v historickém sále sokolovny
v Edisonově ulici Praha-Petrovice

K tanci hraje skupina J. Křováčka

Předtančení:

Mažoretky TJ Sokol Petrovice • Klub společenského tance

Vstupenky v předprodeji 
Úřad městské části Praha-Petrovice

pí Jančíková, sekretariát
Po a St 8.00 - 11.00      12.00 – 17.30

Vstupné 150,- Kč

Mnoho štěstí, pevné zdraví a úspěch
ve všem započatém konání

v roce 2008 Vám přejí

za městskou část Praha-Petrovice :

JUDr. Olga Hromasová
starostka

Ing. Petr Říha Roman Vojta
místostarosta místostarosta

doc. PhDr. Otto Semecký, CSc.
radní

Ing. František Kříž
radní

za Úřad městské části Praha-Petrovice :
Jana Dynybilová, DiS.

tajemnice

pokračování na str. 4
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Na začátku Euklidovy ulice, kousek od
Botiče rostl padesát let vánoční strom
Jakub IIX - douglaska tisolistá.

Šišky i jehlice douglasek jsou – stejně jako
celý strom – velmi dekorativní. 

Letokruhy nejlépe spočítáte, když prostřed-
ní část kmene vyříznete – jen musíte dát
pozor, aby vám vršek nespadl na hlavu.

Strom propadává přesně branou a na pár minut přehrazuje
Euklidovu ulici. Auta i autobusy se musí vracet.

Vánoční strom Jakub - zakrácený na potřebnou délku - je ukotven
a jeřábem naložen na návěs.

Okolo poledne je strom již zase vztyčený na ploše u Polygrafické
školy a čeká na ozdobení firmou Eltodo.

Rozzářený vánoční strom opět přitahuje pohledy cestujících v ko-
lemjedoucích autobusech a čeká na sníh.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI



21. zasedání RMČ dne 1. 10. 2007 
Rada městské části Praha–Petrovice:

Schválila: 
• pronájem nebytových prostor č. S34 a S36 v suterénu bu-

dovy polikliniky, Ohmova 271, Praha 10, o celkové výměře
24,78 m2, sl. Heleně Oklešťkové za účelem poskytování
kadeřnických služeb, 

• vyhlášení záměru prodeje 28 bytových jednotek a pronáj-
mu nebytových prostor v budově Domu občanské vybave-
nosti, ul. Edisonova, Praha 10.

• návrh rozpočtu na koncert zpěváka Vladimíra Mišíka, ko-
naného dne 1. listopadu 2007,

• vyúčtování akcí kulturní komise v měsíci září 2007. 
Vzala na vědomí:
• žádost MUDr. Kolaříka o pronájem místnosti č. 144 v 1. NP,

pavilon B, v budově polikliniky, Ohmova 271,
• stanovisko Komise výstavby, územního rozvoje a doprav-

ních vztahů RMČ Praha-Petrovice k návrhu změny vy-
hlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění Statut
hl. m. Prahy a nemá připomínek k tomuto návrhu,

22. zasedání RMČ dne 15. 10. 2007 
Rada městské části Praha–Petrovice:

Schválila: 
• konečný termín předání dokončeného objektu Domu

občanské vybavenosti MČ Praha-Petrovice do 31. 8. 2008
a předání objektu včetně kolaudačního rozhodnutí v práv-
ní moci do 31. 9. 2008,

• prodloužení nájemní smlouvy k obecním bytům na dobu
určitou, a to na dobu jednoho roku dle předloženého se-
znamu nájemníků,

• aktualizované znění Knihovního řádu Místní veřejné kni-
hovny městské části Praha-Petrovice s účinností od 1. 11.
2007,

• vyřazení žádostí o nájem bytu dle seznamu předloženého
Komisí bytovou a sociální Rady MČ Praha-Petrovice,

• na základě doporučení Školské rady ZŠ Praha-Petrovice
zvýšení počtu členů této školské rady ze 6 na 12.

Uložila:
• Komisi bytové a sociální Rady MČ Praha-Petrovice prověřit

majetkové poměry stávajících nájemníků v obecních by-
tech na základě odevzdaných výpisů z katastru  nemovi-
tostí, a to v termínu  do září 2008,

• Komisi životního prostředí a povodňové Rady MČ Praha-
Petrovice zajistit posouzení Studie proveditelnosti od-
bahnění nádrže VD Hostivař a předložit toto stanovisko na
jednání rady MČ dne 29. 10. 2007,

• místostarostovi Ing. Říhovi připravit na základě schválené
výroční zprávy Základní školy Praha-Petrovice vyhodnoce-
ní činnosti ředitele základní školy za 1. pololetí roku 2007.

Vzala na vědomí:
• návrh vyhlášky o aktualizaci cenové mapy stavebních po-

zemků na území hl. m. Prahy pro rok 2008 a nemá připo-
mínek k návrhu,

• zápis z jednání Kulturní komise RMČ Praha-Petrovice ze
dne 1. 10. 2007,

• zápis z jednání Komise bytové a sociální Rady MČ Praha-
Petrovice ze dne 11. 10. 2007.

Revokovala své usnesení:
• č. 19/6/5/2007/II ze dne 3. 9. 2007 ve znění: „Rada MČ

Praha-Petrovice schvaluje přidělení bytu č. 14 v bytovém
domě Morseova 252 panu Janu Hrbatíkovi s účinností od
1. 9. 2007.“

23. zasedání RMČ dne 3. 11. 2007 
Rada městské části Praha–Petrovice:

Schválila:
• nájem nebytových prostor č. 008, 009, 016, 042 a 043

v přízemí, pavilon A, budovy polikliniky, Ohmova 271,
Praha 10, o celkové výměře 121,9 m2 včetně 23,6 m2 spo-
lečných prostor, panu DO TAT LAMOVI za účelem poskyto-
vání služeb s účinností od 16. 11. 2007,

• uzavření smlouvy o nájmu bytu s pí Šárkou Miškovskou
s účinností od 15. 11. 2007 do 30. 9. 2008,

• účast městské části na projektu Arcidiecézní charity Praha
– ADOPCE NA DÁLKU, a to prostřednictvím Komise bytové
a sociální Rady MČ Praha-Petrovice, kdy vyslovila souhlas
se závazkem poskytování finančních prostředků ve výši
5000 Kč ročně z rozpočtu Komise na školní přípravu dítěte
z Indie - D’Souzy Williama Prakashe.

Neschválila:
• ukončení smlouvy o nájmu bytu dohodou s panem  Pavlem

Daňkem, byt č. 14,  Morseova 253,
• uzavření smlouvy o nájmu bytu s pí Ivanou Telvákovou na

byt č. 13, Morseova 253. Smlouva o nájmu bytu bude uza-
vřena dle usnesení č. 23/3/2/2007/I s p. Telvákem.

Uložila:
• tajemnici úřadu MČ vyzvat p. Daňka k zaplacení dlužné

částky a současně k vyklizení bytu v souladu s platnou
smlouvou o nájmu bytu.

Vzala na vědomí:
• dopis Ing. Jiřího Novotného o ukončení smlouvy o nájmu

nebytových prostor ve 3. NP, budovy Úřadu MČ, Morseova
251, Praha 10, k 31. 1. 2008.

Zrušila:
• výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Rekonstrukce atletické dráhy a sektoru pro skok daleký ZŠ
Praha– Petrovice“ s ohledem na skutečnost, že uvažovaná
rekonstrukce nevyhovuje záměrům vedení školy po sloučení.

I. mimořádné zasedání ZMČ
dne 14. 11. 2007

Zastupitelstvo MČ Praha–Petrovice:

Neschválilo:
• převod investorských práv k budovanému Domu občanské

vybavenosti MČ Praha-Petrovice na pozemcích parc.
č. 195/2, 195/3, 195/4, 203/12, 203/28, 203/29, 204/3,
570/2, 570/3 k. ú. Petrovice na hl. m. Prahu, odbor měst-
ského investora Magistrátu hl. m. Prahy.

24. zasedání RMČ dne 26. 11. 2007 
Rada městské části Praha–Petrovice:

Schválila:
• záměr pronájmu případně prodeje nebytových prostor

v budově Domu občanské vybavenosti MČ Praha-

Petrovice. Podané nabídky budou obsahovat návrh obou
variant,

• záměr pronájmu společenského sálu v budově Domu
občanské vybavenosti MČ Praha-Petrovice,

• úpravu prostor v objektu Edisonova 51, a to v rozsahu jed-
noduchého projektu tak, aby prostory odpovídaly možnos-
ti rekolaudace na prostory k ubytování.

• za podmínek jednoduchých stavebních úprav pronájem
prostor v objektu Edisonova č. p. 51 pí Lence Ernigerové
včetně členů domácnosti, na dobu jednoho roku. V přípa-
dě přidělení bytu z kvóty MHMP bude tato doba adek-
vátně zkrácena,

• návrh rozpočtu VIII. plesu MČ Praha-Petrovice konaného
dne 9. února 2008 v předloženém znění,

• návrh rozpočtu koncertu pěveckých sborů ZUŠ Hostivař,
který se koná 14. prosince 2007 v sále Střední polygrafické
školy,

• návrh rozpočtu akce Vánoční mše J. J. Ryby, která se koná
19. prosince 2007 v sále Střední polygrafické školy,

• návrh rozpočtu MČ Praha-Petrovice v hlavní i hospodářské
činnosti na rok 2008 a doporučuje Zastupitelstvu MČ
Praha-Petrovice jej schválit,

• vyúčtování koncertu Vladimíra Mišíka, který se konal 
1. listopadu 2007.

Neschválila:
• Prodej části pozemku parc. č. 180 k. ú. Petrovice.
Uložila:
• starostce JUDr. Hromasové zveřejnit záměry

pronájmu/prodeje nebytových prostor a pronájmu spole-
čenského sálu v budově Domu občanské vybavenosti MČ
Praha-Petrovice,

• místostarostovi Ing. Říhovi zjistit podmínky rekolaudace
prostor v objektu Edisonova č. 51 k využití jako ubytovnu.

Vzala na vědomí:
• Zprávu o činnosti tajemnice a Úřadu MČ Praha-Petrovice

za období únor – listopad 2007.

25. zasedání RMČ dne 10. 12. 2007 
Rada městské části Praha–Petrovice:

Schválila:
• poskytnutí finančního daru Fondu ohrožených dětí -

Klokánek Štěrboholy ve výši 5.000,- Kč.
Vzala na vědomí:
• zprávy o činnosti komisí RMČ a výborů ZMČ za rok 2007, 
• žádost Bytového družstva Lessnerova 268 – 270 o koupi

pozemků č. 423/8, 423/9 a 423/10, k. ú. Petrovice (poze-
mek pod obytným domem) o celkové výměře 912 m2

a souhlasila s tímto prodejem pouze v případě současné-
ho prodeje pozemku parc. č. 423/63 a 423/62 k. ú.
Petrovice (předzahrádky), které jsou ve vlastnictví hl. m.
Prahy svěřené MČ o celkové výměře 109 m2.
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koslovenského vojska na Rusi - na 190 padlých a téměř 800
raněných Čechoslováků v této bitvě! Nikdo si nevzpomene na
legionáře - hrdiny krvavých střetů o železniční uzel Bachmač,
kde s nedostatečnou výzbrojí a vyčerpaní namáhavými přesu-
ny zachránili svou bezpříkladnou statečností a odhodláním
celý Čsl. armádní sbor při jeho ústupu do Vladivostoku! Nikdo
si nevzpomene ani na naše legionáře ve Francii, kde se pro-
slulá setnina „Nazdar“ 9. května 1915 proslavila v bitvě u La
Targette, v bitvě, ve které z 250 Čechoslováků jich padlo více
než polovina – plných 140. Rádi bychom tyto události připo-
mněli a z tohoto důvodu chystáme k vydání knihu o legio-
nářích z Petrovic a okolí, která by měla vyjít právě k 90. výro-
čí skončení 1. světové války. Pokud můžete přispět
fotografiemi, případně jinými doklady z této doby, budeme
vám velmi vděčni.
Do roku 2008 vám přeji jen to dobré, pevné zdraví a mnoho
úspěchů v každém započatém díle.

Petr Říha

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

dokončení ze str. 1 ADVENT V MALÉ ŠKOLE

I letos se v našich třídách rozzářily čtyři svíčky na adventních věncích a v předvánočním ča-
se jsme zrealizovali čtyři akce se sváteční tématikou.

TÉMATICKÁ VYCHÁZKA
PRAHOU

Vše to začalo na začátku listopadu, kdy nám paní uči-
telka rozdávala práci o Praze.Měli jsme zjistit něco o
památkách Prahy i o ulicích. Den před odjezdem se
kontrolovali informace, které jsme našli a napsali. Vše
jsme si zkontrolovali a probrali .Už se blížil ten den
,kdy jsme měli jet do Prahy.Dali jsme si sraz u zastáv-
ky autobusu. Dojeli jsme na Skalku, kde jsme přestou-
pili na metro a jeli na Můstek.Tam jsme vystoupili a
objevili se na Václavském náměstí. Šli jsme přes ulice
Na Můstku a Melantrichova, kde jsme si pověděli, kdo
to byl Melantrich. Dále jsme se vydali na Staroměstské
náměstí. Hledali jsme poledník a popraviště dvaceti se-
dmi českých pánů. Našli jsme na dlažbě 27 bílých křížů
a připomenuli si tak dobu pobělohorskou. Naše cesta
vedla na Malé nám. a přes ulici Jílskou jsme se dostali
k Betlémskému náměstí. Zde se nachází Betlémská ka-
ple, kde kázal Jan Hus. Úzkými pražskými uličkami
jsme došli ke Klementinu, známé knihovně. Uvnitř nás
zaujala Lístková místnost. Po prohlídce knihovny jsme
vyšli schody Staroměstské mostecké věže a zhlédli si
Prahu pěkně z výšky. V druhém patře věže jsme našli
stroj na výrobu mincí a několik jsme si jich vyrobili. Na
Karlově mostě jsme dostali bojový úkol hledat kříž, od-
kud byl shozen J.Nepomucký do Vltavy. Po prohlídce
Kampy jsme se dostali k Malostranské věži, která byla
postavena v gotickém i renesančním slohu. Na Kampě
jsme se seznámili se slavnou vilou spisovatele, herce a
komika J. Wericha. Pokračovali jsme přes Malostranské
náměstí do Nerudovy ulice. Našli jsme dům U dvou
slunců, kde J. Neruda žil. Z Nerudovy ulice je to kousek
k Pražskému hradu. Prošli jsme I.a II. nádvořím. III. nád-
voří nás uvítalo krásnou katedrálou sv. Víta. V katedrále
jsme zdolali 287 schodů a z věže nás čekal překrásný
výhled na stověžatou Prahu. Za branou za katedrálou
jsme objevili románskou stavbu, baziliku sv. Jiří, kde
jsou uloženy ostatky babičky sv. Václava - Ludmily.
Potom jsme seběhli staré zámecké schody a jeli met-
rem domů. Moc se nám to líbilo a dlouho jsme si o tom
vyprávěli. A myslím, že ještě dlouho budeme...

J. Němec 5. M

5.12. 2007 Navštívil nás čert, Mikuláš a an-
dělé. Byla to báječná příležitost pro naše
„páťáky“, kteří věnovali přípravě a přestrojení
náležitou pozornost. Mikulášové byli velmi dů-
stojní, andělé sladcí a laskaví s překrásnými pe-
rutěmi. Čerti naopak vzbuzovali respekt.
Nechyběly sladkosti, zazněly vánoční koledy
a básničky. Prožili jsme všichni krásný den.

Pedagogové Malé školy a žáci

12.12. 2007 Betlémská kaple, vánoční trhy,
Praha. K patřičnému naladění vánoční nálady
patří slavnostní atmosféra, chystání dárků pro
své milé a také návštěva překrásné výstavy
v Betlémské kapli, kde jsme všichni načerpali
mnoho inspirace. Potěšili jsme se překrásnými
betlémy a vánoční výzdobou.

Žáci 2.M, 4.M. a 5.M.

13.12.2007 Vánoční besídka. Společně jsme si
chtěli připomenout vánoční zvyky a České tradi-
ce. Aby se nám lépe hrálo a zpívalo, připojili se
k nám rodiče se zpěvem a hrou na hudební ná-
stroje - přeci se říká „basa tvrdí muziku“. Třídou
zavoněl čaj a cukroví. Nálada byla báječná.

Žáci 2.M.

18.12. 2007 Noc plná splněných přání.
Voňavou tečkou za adventními přípravami bude
setkání „páťáků“ se svými učiteli. Po dobré veče-
ři nám Ježíšek přinese dárky. Společně posedíme
a budeme ve škole až do rána. Vždyť to jsou na-
še poslední společné Vánoce v Malé škole.

Žáci 5. M.
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DÁMA VE ŠKOLE
V dopoledních, odpoledních a podvečerních hodinách proběhl dne
21. listopadu v naší škole TURNAJ V DÁMĚ. Zde jsou výsledky:

Budova školy Edisonova (Malá škola – tedy třídy 1. – 5. M)
1. místo Adam Voldřich 3.M, který si tímto výsledkem zajistil přímý

postup na Mistrovství České republiky v dubnu 2008.
2. místo Bohumil Svoboda 2.M
3. místo Lucie Říhová 4.M, která si tímto umístěním vybojovala 

titul DÁMA TURNAJE
4. místo Zdeněk Číše 5.M

Budova školy Dopplerova (Bellova), třídy 1. – 5.A
1. místo Daniel Jurkovič 1.A, který si tímto výsledkem zajistil přímý

postup na Mistrovství České republiky
2. místo Lukáš Völfl 3.A
3. místo Jakub Khek 4.A
4. místo Jiří Neumann

Budova Dopplerova (Bellova), třídy 6. – 9.A
1. místo Jan Vítek 7.A, který si takto vybojoval přímý postup na

Mistrovství České republiky
2. místo Tomáš Volf 9.A
3. místo Michael Harmach 9.A
4. místo Vojtěch Urban 7.A

Blahopřejeme všem jmenovaným úspěšným hráčům na medailových
pozicích a věříme, že naši Základní školu Praha – Petrovice budou
úspěšně reprezentovat i na následných postupových soutěžích
včetně Mistrovství ČR. Domu UM a Federaci České dámy děkujeme
za uspořádání turnaje a už nyní se těšíme na další ročník.

Mgr. Petr Zeman, ředitel školy

MĚŘENÍ SIL
Dne 26.9.2007 se konaly atletické závody, kterých se účastnila i naše Základní škola Praha – Petrovice. Soutěžilo se v těchto
disciplínách: běh 60 m, běh 1 000 m, skok do dálky, skok do výšky, hod kriketovým míčkem a vrh koulí. Naši školu repre-
zentovali: Jan Plaček, Michael Harmach, Daniel
Neumann, Tomáš Volf, Tadeáš Pospíchal,
Lenka Kracíková, Adéla Šilerová, Iveta
Nečasová, Nikola Čížová, Bára Bendová. Na
rozehřátí pro nás pořadatelé připravili výšku
a dálku pro chlapce, pro dívky sprint na 60 m.
Ve skoku do dálky se trhaly osobní rekordy
závodníků. Nejlepší výkon byl 4.81 m od
M. Harmacha. Na výšce bojovali pouze dva
gladiátoři z naší školy jmenovitě D. Neumann 
a T. Volf. Dívky bojující za naší školu podávaly
srdceryvné výkony, avšak nestačily na sportov-
ní profesionálky. V druhé polovině se holky
s klukama v disciplínách vyměnily. Na šedesát-
ce byl z nás nejlepší D. Neumann. Teď se po-
díváme na kriket a kouli…. I přes velmi silnou
konkurenci naši sportovci podali dobré výkony. 
Nakonec nás čekal „preparovač“ plící v po-
době 1000 metrů pro chlapce a 800 metrů pro
dívky. Po této sebevražedné disciplíně skončily
naše dívky na 3. místě ze sedmi (před nimi byla ZŠ Vladivostocká - sportovní škola a ZŠ Omská) a kluci skončili na 2. místě
z devíti, přičemž první byla ZŠ Vladivostocká a hned za námi třetí ZŠ Omská.

Žáci 9. třídy ZŠ Praha-Petrovice
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PRAHA–PETROVICE 

A SBĚR PAPÍRU

Sběr papíru proběhl v naší škole na přelomu října a listopa-
du. Organizaci, vážení přineseného papíru, dozor u přista-
veného kontejneru v době, kdy byl otevřený a přístupný, za-
jistili učitelé školy. Myslím, že zaslouží velký dík za tuto práci,
která jim přibyla k jejich běžným povinnostem a starostem,
kterých není málo. Významně pomohli žáci 9.A, kteří po-
máhali, kde mohli, papír přenášeli, plnili kontejner, skládali,
nakládali a to mnoho hodin. Poděkování však především za-
slouží všichni žáci a žákyně školy, kteří donesli sběrový papír,
zde jsou ti, kteří nasbírali nejvíce:

SOUTĚŽ „ZDATNÝ MATEMATIK“
Dne 22. listopadu se někteří žáci a žákyně Základní školy Praha-
Petrovice zúčastnili soutěže „Zdatný matematik – 2007“ s následu-
jícími výsledky:

5. ročník
Květa Brázdilová ZŠ Hornoměcholupská 11 bodů
Valérie Štursová ZŠ Křimická 11 bodů
Michal Pospěch ZŠ Křimická 10 bodů
Karolína Chýlová ZŠ Petrovice 10 bodů
Veronika Švecová ZŠ Křimická 10 bodů
Alexandr Paur ZŠ Hornoměcholupská 9 bodů 

6. ročník
Michaela Zitová ZŠ Petrovice 15 bodů
Veronika Vilínková ZŠ Veronské náměstí 13 bodů
Martin Maruch ZŠ Petrovice 12 bodů
Koutenský ZŠ Vladivostocká 12 bodů 

7. ročník
David Lokaj ZŠ Veronské náměstí 12 bodů
Tomáš Hynek ZŠ Hornoměcholupská 10 bodů
Michaela Marešová ZŠ Hornoměcholupská 10 bodů
Denisa Dolanská ZŠ Petrovice 9 bodů 

8. ročník
Klára Vojáčková ZŠ Kozinova 12 bodů
Tomáš Novák ZŠ Nad Přehradou 11 bodů
Kristína Kyselová ZŠ Hornoměcholupská 9 bodů 

9. ročník
Milan Lišák ZŠ Křimická 16 bodů
Lukáš Čermák ZŠ Nad Přehradou 13 bodů
Linda Horáková ZŠ Hostivař 12 bodů 

Děkuji i touto cestou nejenom účastníkům soutěže, ale i organi-
zátorům soutěže z řad pedagogů naší školy a především vyučujícím
matematiky na 1. i 2. stupni naší školy, kteří nám zdatné matema-
tiky vychovávají.

Dr. Iva Paloučková, zástupkyně ředitele

Nejlepší jednotlivci ve sběru papíru
(nad 100 kg)

Výsledky sběrové akce
23.10. - 1.11.2007

Pořadí tříd podle průměru žáka
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 

Městská část Praha-Petrovice

vydala

pamětní medaile,
které používá např. u příležitosti „Vítání občánků“.

Jelikož je o medaile značný zájem, uvolnila Rada

městské části část emise pro volný prodej.

Cena medaile ze žlutého kovu v etuji je 150,- Kč

a získáte ji na Úřadě městské části v I.patře

v kanceláři ověřování (pí. Riedlová).

Medaile je možno objednat i ve stříbře za 520,- Kč.

Rádi bychom Vás seznámili s několika propagačními

předměty, které mají za úkol přiblížit čtenáři naši měst-

skou část – a nejen ji.

V první řadě je to výpravná publikace 770 let PETROVIC.

Na dvou stech stranách křídového papíru, kromě spousty

informací o naší městské části, najdete i více než 600 ba-

revných fotografií, majících nějaký vztah k Petrovicím.

Kniha stojí 390,- Kč a můžete ji zakoupit buď na Úřadě

městské části v Morseově ulici, v knihkupectví obchod-

ního domu Mája (Albert) na Veronském náměstí nebo

v petrovické poliklinice - v krámku se suvenýry, který na-

jdete v přízemí, hned za vrátnicí. Další knihou, kterou je

možno zakoupit – ale výhradně pouze na Úřadě MČ – je

ILUSTROVANÁ ENCYKLOPEDIE OSOBNOSTÍ

V NÁZVECH PRAŽSKÝCH ULIC A NÁMĚSTÍ. Zde jsou

obsaženy téměř všechny petrovické ulice – vždyť až na

dvě výjimky mají své názvy odvozené od jmen význač-

ných mužů. Jejich životní příběhy jsou popsány právě

v této publikaci. Kniha se prodává za 294,- Kč.
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Kvůli jazykovému vzdělání není nutné kom-
plikovaně dojíždět z Petrovic až do centra
Prahy. Obyvatelé městské části mají mož-
nost zdokonalit se v angličtině a dalších svě-
tových jazycích jen několik bloků od jejich
domovů.
Petrovice nejsou tak velké, aby se v nich
vedle sebe uživilo několik větších jazyko-
vých škol. Lidé a firmy nabízející individuální
nebo veřejnou výuku jazyků se tak dají spo-
čítat na prstech jedné ruky. Přesto ale do-
káže nabídka zde sídlících společností a živ-
nostníků uspokojit zájem obyvatel o většinu
západoevropských jazyků. Dotázaní posky-
tovatelé jazykového vzdělání se shodli na
tom, že jejich klientelu tvoří z naprosté
většiny lidé z nejbližšího okolí. „Lidé ke mně
dojíždějí maximálně hodinu, většinou ale
pocházejí přímo z místa,“ říká například lek-
tor Radek Šíma, který kromě výuky angličti-
ny nabízí v těsně přiléhajících Horních
Měcholupech i kurzy PC.
V průběhu posledních let získala určitou
konkurenční výhodu jazyková škola
„Obzor“ rodiny Zavadilů. „V místní škole si

pronajímáme prostory, kde provozujeme
odpolední a večerní jazykové kurzy,“ říká
majitel jazykové školy Jiří Zavadil, jehož spo-
lečnost rozšířila svou výuku i na jiná místa
v Praze. I on nadšeně potvrzuje, že jeho
zákazníci nemusejí docházet daleko, jde to-
tiž především o obyvatele Petrovic:
„Vyučujeme lidi z okolí, zejména rodiče,
kteří ve škole měli své děti.“ 
Zatímco Zavadilovi využívají k výuce prostory
v Petrovicích, Martina Vespalcová pro firemní
a individuální výuku žádné zázemí nepotře-
buje. Za svými zákazníky jednoduše dojíždí.
Stejně jako zmínění podnikatelé však nemu-
sí ani Vespalcová daleko od místa bydliště:
„Pohybuji se zejména po Praze 10, druhá
v řadě je Praha 1,“ říká živnostnice, která
kromě výuky angličtiny a němčiny zasvěcuje
do tajů naší řeči zde žijící cizince.

fut
Článek vznikl v rámci projektu FUTURA, kte-
rý je financován státním rozpočtem ČR,
Evropským sociálním fondem a hlavním
městem Praha. 
Realizátorem projektu je Respekt o. p. s.

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.

Termíny přistavení :
dne 31.1.08 od 12,30 do 15,00 hod. dne 24.4.08 od   9,00 do 11,30 hod.
dne 28.2.08 od   9,00 do 11,30 hod. dne 22.5.08 od 12,30 do 15,00 hod.
dne 27.3.08 od 12,30 do 15,00 hod. dne 19.6.08 od   9,00 do 11,30 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, označeném logem Pražské
plynárenské,a.s. , zaparkovaném na parkovišti na rohu ulice Morseova a Bellova (u Policie ČR).

Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinnou společností Prometheus, energetické služby, s.r.o. a Úřadem
MČ Praha - Petrovice nabízí odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž pro-
střednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem
zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby :

– zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
– změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) 
– převzetí reklamace
– výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
– informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
– tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Bližší informace na tel. číslech 267175174 a 67175202.

I v petrovické škole přibývá dětí cizinců.
Děti se česky naučí ve škole – jejich rodiče
využívají často služeb jazykových škol.

O VÝUKU JAZYKŮ V PETROVICÍCH NENÍ NOUZE

Firma / živnostník Ulice Vyučované jazyky Počet lidí ve skupině Typ výuky Cena Zvláštní nabídka WWW adresa

Irena Hauptvogelová Milánská 451 aj neuvedeno neuvedeno neuvedeno neuvedeno nemá

Martina Vespalcová Morseova 254 nj, aj, čeština podle požadavků firemní výuka, od 250 Kč Příprava na mezinárodní www.vyukajazykupraha.com
pro cizince výuka za 45 minut zkoušky, doučování, výuka

jednotlivců na místě podle přání zákazníka

Obzor Edisonova 86 aj, nj, fr, šp, ru, 4 až 10 (standardní firemní výuka, 3200 až 7250 Kč Kurzy určené www.obzor-praha.cz
čeština pro cizince kurzy), fr a šp od 2 skupinové za semestr (podle falešným začátečníkům,

i individuální počtu lidí ve skupině první hodina zdarma
kurzy a intenzity výuky)

Radek Šíma Ovesná 194 aj 2 až 4 skupinové od 80 Kč za 60 Výuka ve vlastních www.volny.cz/jupiter7777
i individuální minut (závisí prostorách nebo
kurzy na počtu lidí na místě podle

ve skupině) přání zákazníka
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Oznámení pacientům
MUDr. Květa Gazdíková

Dermatologie a korektivní dermatologie

Dovoluje  si oznámit svým pacientům 
změnu místa provozování NZZ.

Nová adresa:
Těšnov 5, Praha 1, tel. 774 886 942

ZDE PŘÍŠTĚ MŮŽE BÝT
I VÁŠ INZERÁT.

Objednávky inzerce:
pí. Krupičková
tel. 274 860 731

E-mail: krupickova@prahapetrovice.cz

Ceník inzerce najdete
i na webových stránkách:

www.prahapetrovice.cz
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KONCERT ZPĚVÁKA VLADIMÍRA MIŠÍKA
První listopadový den se v sále Střední polygra-
fické školy uskutečnil koncert zpěváka
Vladimíra Mišíka a jeho skupiny. Je znám 
jako legendární interpret, který ve svých 
písních reaguje na současné události a dění.
Není proto divu, že má stále mnoho svých ob-
divovatelů a příznivců, kteří i u nás zcela zapl-
nili hlediště. Ve svém vystoupení ukázal, že se
dovede přenést přes své zdravotní potíže
a svým přirozeným šarmem a smyslem pro hu-
mor si získal všechny přítomné. O Vladimíru
Mišíkovi je známo, že zhudebnil texty např. 
J. Kainara, J. Dědečka, J. Škvoreckého a dalších
básníků. V programu zazněly skladby Variace
na renesanční téma, Sladké je žít, Špejchar
Blues a další. K vysoké úrovni programu
přispěli také kytarista Radim Hladík, houslista
Jan Hrubý a jako host kytarista a zpěvák Pavel
Půta, kterého známe z jeho dřívějších vystou-
pení v Petrovicích, jak se školními dětmi, tak
při zpívání koled pod vánočním stromem.
O spokojenosti a hezkém hudebním zážitku
svědčil spontánní potlesk celého sálu.

O. Semecký
předseda Kulturní komise RMČ

VOLNÝ ČAS DĚTÍ

V předvánočním adventním čase jsme pro děti

z Domu UM připravili řadu pestrých a zajímavých ak-

cí. Vedle tradičních akcí a turnajů se i letos podařilo

uskutečnit adventní dílny pro děti i pro kolektivy dětí

ze ZŠ, které si k nám přišly vyrobit dekoraci v podobě

adventního věnce. Jako loni si i letos děti odnášely

krásné věnce, které jim budou zdobit stůl a připo-

mínat nastávající vánoční svátky. Týden provoněný

jehličím, pomeranči a skořicí si jistě všichni v Domu

UM vychutnali až do poslední chvíle. 

Přejeme všem čtenářům a příznivcům Domu UM po-

klidný předvánoční čas, voňavé a veselé Vánoce,

v novém roce mnoho štěstí, zdraví a pohody. Těšíme

se na vás v roce 2008 při naší další činnosti. 

Pracovníci Domu UM
Z adventní dílny si děti odnášely domů adventní věnce, které jim budou
zdobit stůl o nastávajících vánočních svátcích.
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PROGRAM VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB
PETROVICKÉHO KOSTELA SV. JAKUBA STARŠÍHO

24.12.2007 Štědrý večer 17.00 mše sv., zvláště pro rodiny s dětmi
25.12.2007 slavnost Narození Páně 00.00 půlnoční mše sv.

9.00, 10.30 mše sv.
kostel otevřen též 12.00-17.00

26.12.2007 sv. Štěpána 10.30 mše sv.
kostel otevřen též 12.00-17.00

27.12.2007 sv. Jana Evangelisty 18.00 mše sv. s žehnáním vína, poté setkání na faře
28.12.2007 sv. Mláďátek betlémských 18.00 mše sv.
29.12.2007 18.00 mše sv.
30.12.2007 neděle, sv. Rodiny 9.00, 10.30 mše sv. - obě s obnovou manželských slibů
31.12.2007 poslední den obč.roku 18.00 mše sv. na poděkování, Te Deum

1.1.2008 Matky Boží Panny Marie 10.30 mše sv.

a dále bohoslužby v obvyklém pořádku, včetně:
5. 1. 2008 18.00 mše sv. s žehnáním vody, kadidla a křídy
6. 1. 2008 Zjevení Páně - Tří Králů 9.00, 10.30 mše sv.

13. 1. 2008 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.



www.prahapetrovice.cz■ 12 ■

Dalším ze členů zastupitelstva městské čás-
ti je Ing. Jaroslav Endršt, který o sobě
říká: „Narodil jsem se 11.9.1951 v Praze.
Jsem ženatý, mojí ženou je Marie Endrštová

a spolu máme
dvě děti a dvě
vnoučata. Vždy
kluka a holku
po jenom kuse.
Jsem podnika-
telem a spole-
čníkem ve spo-
l e č n o s t i
s ručením ome-
zeným. Mým
oborem je elek-
tronika, kterou

jsem vystudoval na ČVUT v Praze. Mojí pro-
fesí je vývoj, výroba a obchod v oboru elek-
tronických přístupových a zámkových systé-
mů s identifikací elektronickou kartou nebo
čipem. Kromě toho naše společnost pracuje
v oblasti komunikací prostřednictvím bez-
drátových sítí, zejména sítě GSM.

Jsem vášnivý cyklista, mám rád vysokohor-
skou turistiku, rád lyžuji, hraji tenis, míčové
hry a squash, potápím se a surfuji. Jsem
konzervativní typ a rád se vracím na stejná
místa, i když velmi rád cestuji a poznávám
místa nová. Konzervativní jsem i ve vztahu
ke svému okolí, ke kterému si po čase vy-
buduji citový vztah. Jsem pak rád, když věci

zůstávají takové, na jaké jsem zvyklý a ke
kterým se mohu s důvěrou vždy vrátit. To
souvisí i s tím, že pokud jsem někde rád, chci
se tam cítit i v bezpečí. Mít možnost aktivně
se podílet na řízení obce s cílem zlepšit pod-
mínky života v Petrovicích tak, aby se z nich
stala bezpečná adresa, byl hlavní motiv pro
mé rozhodnutí pracovat v zastupitelstvu.
Skutečnost, že budu moci být přítomen
všem strategickým rozhodováním důležitým
pro život v obci a tím i možnost ovlivnit ta-
kováto rozhodování ve prospěch cíle
o kterém jsem přesvědčen, že je správný
a prospěšný pro všechny petrovické občany.
Bezpečím nemyslím jen kriminalitu, ale
mám na mysli souhrn všech atributů, které
vytvářejí příznivé klima pro život občanů. To
začíná již čistotou obce, ohleduplným sou-
sedským chováním obyvatel, potíráním van-
dalizmu a končí u již zmíněných skutků kri-
minálního charakteru. Svým přesvědčením
jsem optimista, který se domnívá, že zásad-
ní změnu v této oblasti nepřinesou represe
a stále těsnější monitoring, ale především tr-
pělivá osvěta a zejména vytváření takového
prostředí pro život, ve kterém se budou
všichni cítit tak, že budou mít následně při-
rozenou potřebu si takové prostředí ucho-
vat. Věřím tomu navzdory realitě, která je,
bohužel, úplně jiná. Jsem mnohdy otřesen
z toho, jak neurvale se zachází s obecním
ale i se soukromým majetkem za netečného
přihlížení ostatních spoluobčanů, ale nevi-

dím jiné cesty. Přestože si již připadám jako
cvok, věřím, že trpělivé budování zásad
občanské společnosti, kde soused sousedo-
vi nebude lhostejný, je jediná cesta ke zlep-
šení. Jsem podnikatel a nikoli politik, přes-
tože pracuji v petrovickém zastupitelstvu,
kam jsem byl zvolen jako člen nezávislého
sdružení. Trpím jakousi averzí vůči označení
politik, protože cítím, že toto označení
v sobě - zvláště v našich zemích - skrývá pod-
text nedůvěryhodného člověka, který pouze
slepě hájí pozice své strany a nemá odvahu
projevit svůj vlastní názor. Nevěřím, že všich-
ni politici, patřící do jakékoli stranické skupi-
ny, mají na všechno stejný názor, podle mé-
ho to není možné, a přesto se to ve svém
důsledku tak jeví. Já sám jsem odhodlán
o tom, co budu a nebo nebudu podporovat
rozhodovat pouze sám podle svého vlast-
ního uvážení, a nikoli podle toho, zda mi to-
to rozhodnutí někdo doporučí. Rád bych za
svého působení v zastupitelstvu podpořil
rozvoj možností rekreačního sportovního
vyžití Petrovických. Budu podporovat všech-
ny aktivity, které povedou ke zlepšení spole-
čenského klimatu v Petrovicích, které po-
mohou chránit veřejný i soukromý majetek
proti vandalům, které povedou k sousedské
ohleduplnosti zejména u majitelů psů, aby
neznečisťovali psími exkrementy veřejné
prostory, a obecně všechny aktivity, které
pomohou vytvořit obecné nazírání na
Petrovice jako na „bezpečnou adresu“.

Druhý z dnešních medailonků patří MUDr. Miroslavu Pátkovi,
MBA, který složil slib zastupitele teprve 12. prosince 2007, když
v zastupitelstvu nahradil Jiřího Dvořáka, který se z Petrovic odstěho-
val. Je mu 38 let, v Petrovicích – na sídlišti Dobrá Voda – žije 15 let.

Je ženatý, má dva syny: starší opustil
petrovické školství a studuje na osmile-
tém gymnáziu, mladší se těší do první
třídy. MUDr. Pátek již byl členem petro-
vického zastupitelstva v části minulého
volebního období. V prosinci 2007 zís-
kal mandát po odstoupení zastupitele
za ODS Jana Dvořáka. Pracuje jako ma-
nažer ve farmaceutické firmě. Položil
jsem mu obligátní otázky:

Proč jste kandidoval do zastupitel-
stva Petrovic?

Nekandidoval jsem proto, abych se někdy v budoucnu stal staros-
tou, místostarostou nebo radním. Tolik energie a času, které jsou
potřeba pro svědomitou práci v těchto funkcích, komunální politice
věnovat nemohu. Vážím si těch, kteří se rozhodli opačně a kteří na
úkor času stráveného v rodinném kruhu řeší ve svém volném čase
problémy Petrovic za nás ostatní – ať byli zvoleni na jakékoli kandi-
dátce. Těm, se kterými programově souhlasím, tedy především spo-
lustraníkům z ODS, chci pomoci v jejich práci. To byl a je důvod mé
opětovné kandidatury.

Jaký okruh problémů je Vám nejbližší?
Některé problémy jsou mi blízké proto, že s nimi žiju, tak jako ostat-
ní občané Petrovic. Jakožto rodiče mě zajímá, co se děje v petrovic-
kých školách. Jakožto diváka - posluchače mě zajímají snahy kul-
turní komise přivést zajímavé umělce k nám do Petrovic. A coby řidič
bych rád věděl, kdy už se konečně postaví ta dálnice pod okny a já
se budu moci dostat rychle kam chci. Tato poslední věta je samo-
zřejmě žert, ale znám bohužel i takové občany bydlící v Petrovicích,
kteří na silniční okruh nahlížejí právě takhle. Aby bylo jasno – tento
názor nesdílím a jsem rád, že v tomto bodě panuje shoda mezi pro-
gramovými prohlášeními všech zastupitelů Petrovic. Oceňuji proto
pravidelné informace ze strany radnice o aktuálním vývoji a o kon-
krétních krocích, které v oblasti dopravy dělá.
Další problémy mi jsou blízké odborně – zdravotnictví, protidrogová
problematika. V minulém volebním období jsem byl u toho, kdy by-
lo slovo „protidrogová“ přidáno (jako deklarace priorit) i do názvu
komise, které nyní předsedá zastupitelka za ODS Hedvika Křížová.

Jaké si kladete pro toto volební období cíle?
V této chvíli nemám žádný konkrétní cíl, který by vybočoval z pro-
gramu místního sdružení ODS nebo který by byl víc můj než ostat-
ních stranických kolegů v petrovickém zastupitelstvu. Obecně bych
chtěl napomoci v prvé řadě tomu, aby petrovičtí občané viděli pozi-
tivní vývoj Petrovic. Zároveň však aby si uvědomili, že to není „samo
sebou“ a aby toto uvědomění dali najevo v příštích volbách. Má 
e-mailová schránka na adrese drpatek@seznam.cz je připravena při-
jímat vaše otázky, podněty a názory. Připravil Petr Říha

PŘEDSTAVUJEME VÁM
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Každý rok v lednu informuje americký prezi-
dent národ ve své „Zprávě o stavu unie“
o stavu, výsledcích a záměrech své politiky.
V rámci lepší informovanosti a pro předsta-
vu, čím vším se úřad a samospráva zabýva-
ly v uplynulém roce, jsme pro Vás obdob-
nou zprávu připravili také.

Úřad městské části
Od února letošního roku pracuje Úřad měst-
ské části (dále jen MČ) Praha-Petrovice pod
vedením nové tajemnice – slečny Jany
Dynybilové, DiS, která byla pověřena výko-
nem této funkce. V současné době uplynu-
la doba zhruba deseti měsíců, po kterou ve-
de Úřad MČ. Může se to zdát jako doba
krátká na bilancování, ale na druhou stranu
se ukazuje, že to může být doba dostatečná
pro znatelné výsledky práce. Z výše uvede-
ných důvodů Vám předkládáme tuto
zprávu, která má za cíl podat Vám ucelený
obraz stavu Úřadu MČ a zároveň o jeho čin-
nosti jako orgánu státní správy. Věříme, že
alespoň částečně Vám tato zpráva přinese
představu o chodu Úřadu MČ a vůbec o ná-
plni práce funkce tajemnice Úřadu MČ.

K dnešnímu dni má petrovický úřad tři za-
městnance zařazené jako „úředník“, dva
zaměstnance - zařazení „neúředník“ a tři
zaměstnance pracující na dohodu o prove-
dení práce. Tento stav je na hranici únos-
nosti při zajištění bezproblémového chodu
Úřadu MČ. V nejbližší době je třeba obsadit
uvolněné pracovní místo referenta finan-
čního odboru Úřadu MČ, odd. hospodářské
činnosti. V tuto chvíli je uzavřena smlouva
o zprostředkování obsazení volného pra-
covního místa s personální agenturou dle
požadavků Úřadu MČ. Bude se jednat
o úřednické pracovní místo. Během příštího
roku budou absolvovat tři zaměstnanci
zkoušky odborné způsobilosti. 

Počátkem roku byly vypovězeny smlouvy na
zajištění bezpečnostní ostrahy budovy po-
likliniky v Ohmově ulici, současně se
smlouvou na zajištění úklidu v budově a od-
vozu nebezpečného odpadu. Odvoz nebez-
pečného odpadu si ze zákona zajišťuje pů-
vodce odpadu, nikoli pronajímatel budovy.
V návaznosti na zjištěný stav byly vyhlášeny
veřejné zakázky na zajištění služeb bezpeč-
nostní agentury a úklidu budovy. Na dodáv-
ku jednotlivých služeb byla zpracována po-
třebná zadávací dokumentace. V obou
případech se jednalo o veřejnou zakázku
malého rozsahu. Tudíž byly zakázky zve-
řejněny formou výzvy více zájemcům.
Smlouvy byly uzavřeny s firmami dle ekono-
mické výhodnosti nabídek, tzn. s nejnižší
nabídkovou cenou, a to na dobu dvou let.
V souvislosti s touto změnou bylo učiněno
rozhodnutí, že náklady na zajištění ostrahy,
přebírání a distribuci pošty pro nájemce
a přepojování telefonů budou rozúčtovány

jednotlivým nájemcům, a to ve složce služ-
by dle rozsahu pronajatých ploch. Městská
část zadala zpracování odborného zna-
leckého posudku na skutečnou výši nájmu
v budově polikliniky, Ohmova 271, Praha
10. V červnu 2007 Rada MČ přijala usnese-
ní, ve kterém schválila výši nájmu za pro-
nájem nebytových prostor a výši záloh na
poskytované služby. Ve spolupráci s práv-
ním zástupcem městské části bylo zpraco-
váno nové znění smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor. Odsouhlasené smlouvy byly
předány jednotlivým nájemců. K dnešnímu
dni jsou nové smlouvy podepsány s pěti
nájemci s platností od 1. 10. 2007. Třicet
čtyři nájemci polikliniky se nechávají zastu-
povat právním zástupcem, takže v tuto
chvíli není s nimi možno vyjednávat o pod-
mínkách smlouvy. Se zbylými nájemci se vy-
jednává o podmínkách smlouvy. Celá záleži-
tost by mohla být uzavřena do konce roku
2007. 

Úřad MČ postupně přechází na elektro-
nické zpracování dat. Prvním počinem by-
lo zavedení systému spisové služby, který se
velmi osvědčil. Systém spisové služby na-
bízí přesnou a přehlednou evidenci doku-
mentů, které vcházejí nebo přímo vznikají
v organizaci. Další předností je i možnost
kontroly nadřízenými pracovníky, a to pře-
devším nevyřízených dokumentů či ter-
mínovaných dokumentů. Spolupráce s fir-
mou ICZ se velmi osvědčila, a proto jsme se
nebránili ani dalším projektům, které tato
společnost nabízí. Byli jsme zařazeni do ně-
kolika pilotních projektů, které pro nás mě-
li přínos především v zavedení nového pro-
duktu bez nutnosti vynaložení finančních
prostředků. Pro přehled Vám představíme
další pilotní projekty v časovém sledu.
Během tohoto roku proběhl pilotní projekt
na digitalizaci dokumentů k modulu
Smlouvy, který byl zaměřen na pořízení di-
gitálního obrazu veškerých smluv, které má
městská část v příručních archivech.
Naskenovaný archiv smluv byl předán na
CD. V další fázi projektu (v tuto chvíli v jed-
nání s MHMP) by mělo dojít k propojení sys-
tému evidence smluv a naskenovaných el.
dokumentů. Dalším pilotním projektem by-
lo spuštění elektronické úřední desky na
podkladu stávajících webových stránek MČ.
Došlo k propojení systému spisové služby
a dokumentů povinně zveřejňovaných dle
příslušných právních předpisů, včetně příloh
zveřejnění. Systém hlídá termíny vyvěšení
a dokumenty automaticky svěšuje.
Elektronická úřední deska koresponduje
s „fyzickou“ úřední deskou. MČ a Úřad MČ
získal fungující systém zveřejňování a sou-
časně aktualizované webové stánky, kde
došlo k několika úpravám, které si vyžádala
právě aplikace elektronické úřední desky.
Posledním z pilotních projektů tohoto roku
je implementace a spuštění elektronické po-

datelny Úřadu MČ včetně kvalifikovaného
systémového certifikátu, který je pro provoz
podatelny potřebný. Posledním krokem,
který bude dořešen do konce roku, je po-
řízení kvalifikovaného certifikátu zaměst-
nance, aby mohla být odesílána zpráva
o zpracování el. podání. Nicméně v tuto
chvíli je již el. podatelna předána do užívání
Úřadu MČ a je spolu s el. úřední deskou 
podrobněji prezentována na jiném místě
Petrovického zpravodaje a samozřejmě na
webu MČ.

Mezi další počiny tajemnice Úřadu MČ patří
projekt hl. m. Prahy „Bezdrátová Praha“.
V rámci tohoto projektu vznikne telekomu-
nikační síť vybudovaná hl. m. Prahou na
území vybraných městských částí, které se
staly partnery projektu. Prostřednictvím
páteřního vysokorychlostního připojení bu-
de internetové připojení dovedeno do vyty-
povaných distribučních bodů i v MČ Praha-
Petrovice. Síť „Bezdrátová Praha“ bude
umožňovat veřejný přístup k nekomerčním
elektronickým službám veřejné správy pro
občany a návštěvníky hl. m. Prahy, respekti-
ve městské části. Dále bude umožňovat pří-
stup k informačním systémům a internetu
pro interní potřeby města, tj. pro orgány, za-
městnance úřadů a organizací městské čás-
ti. V neposlední řadě umožní vysokorych-
lostní přístup k internetu pro vybrané
subjekty městské části, jejich prostřednic-
tvím je zajišťována konektivita k páteřní síti,
zejména školy a úřady. Městská část Praha-
Petrovice bude tuto síť využívat především
jako internet pro veřejnost v místní kni-
hovně. Projekt „Bezdrátová Praha“ by měl
být realizován v novém sídle místní knihov-
ny, v ul. Edisonova. 

Během roku 2007 městská část Praha-
Petrovice započala a dokončila pouze jednu
investiční akci, a to konkrétně „Dodávka
a montáž protipožárních dveří a přístavba
požárního schodiště ZŠ Edisonova 40,
Praha-Petrovice“. Jednalo se o veřejnou

ZPRÁVA O STAVU ….PETROVIC

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 

Pokračování na straně 14

Během roku 2007 městská část započala
a dokončila investiční akci - montáž proti-
požárních dveří a přístavbu požárního
schodiště v budově ZŠ v Edisonově ulici. 
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zakázku malého rozsahu, tudíž byla zakáz-
ka zveřejněna formou výzvy více zájemcům.
Byla také zpracována potřebná zadávací do-
kumentace. Během listopadu 2007 proběh-
la kolaudace objektu.

V letošním roce byl městské části udělen
grant na akci „Rekonstrukce atletické dráhy
a sektoru pro skok daleký ZŠ Bellova 351,
Praha 10 – Petrovice“. Vzhledem k tomu, že
městská část nemá potřebné finanční pro-
středky jako podíl na grantu, byla tato akce
rozhodnutím Rady MČ zrušena. Veřejná za-
kázka na dodavatele byla zveřejněna for-
mou výzvy více zájemcům. Byla také zpra-
cována potřebná zadávací dokumentace.
V současné době je požádáno o změnu
účelu grantu na MHMP. V tomto roce
proběhly ještě veřejné zakázky na dodávku
služeb bezpečnostní ostrahy budovy polikli-
niky, Ohmova 271, Praha 10 a úklid v téže
budově (viz výše). Usnesením Rady MČ bylo
uloženo Úřadu MČ zajistit rozdělení měření
ÚT, TUV a SV v budově ZŠ Dopplerova. A to
především s ohledem ke skutečnosti, že od
1. 9. 2007 je budova rozdělena na základní
školu a nebytové prostory, které mají své
nájemce. Veškerá měřitelná média převedla
fakturačně městská část na sebe.

Práce samosprávy – potažmo široké veřej-
nosti – se odráží v činnosti jednotlivých
poradních orgánů – komisí a výborů.
V tomto volebním období byly zřízeny ná-
sledující: Kontrolní a Finanční výbor, Komise
kulturní, Komise bytová a sociální, Komise
životního prostředí a povodňová, Komise
protidrogová, zdravotní a bezpečnostní,
Komise územního rozvoje, výstavby a do-
pravy a Komise výchovy a vzdělávání.

Kontrolní výbor (předsedkyně Hana
Minaříková) se zabýval zejména prověřením
vyúčtování přidělených grantů městskou
částí za rok 2006. Finanční výbor (předse-
da Ing. František Kříž) projednával závěreč-
ný účet městské části za rok 2006 a podílel
se na zpracování rozpočtu na rok 2007.
Členové výboru provedli kontroly hospoda-
ření v příspěvkových organizacích zřízených
MČ – ZŠ Petrovice a MŠ Jakobiho. Na svých
zasedáních dále projednal financování
Domu občanské vybavenosti, závěry finan-
čního auditu MČ a připravený rozpočet na
rok 2008. O činnosti Komise kulturní
(předseda doc. PhDr. Otto Semecký, CSc.)
jste na stránkách zpravodaje průběžně in-
formování a na pořádané akce i zváni.
Celkem bylo v roce 2007 uskutečněno 14
hudebních pořadů a dva tematické zájezdy
pro seniory. První akcí byl únorový koncert
sólistů BIG BAND TRUMPETS. V březnu se
uskutečnilo setkání s hercem Ladislavem Žu-
paničem. V dubnu jsme přivítali Květu
Fialovou v doprovodu kytaristy Pavla Půty.
V květnu se v rámci akce Petrovické jaro
uskutečnily 3 koncerty. Počátkem června se

uskutečnil poznávací zájezd pro seniory do
Kroměříže a do Slavkova u Brna. Druhou
červnovou akcí byl koncert Českého klarine-
tového kvarteta. Po prázdninové přestávce
členové komise připravili pro seniory opět
poznávací zájezd na zámek Žleby a Kačinu,
který se uskutečnil 6. září. O týden později
v kostele sv. Jakuba Staršího byl varhanní
koncert. V měsíci říjnu byl ve spolupráci
s členy bytové a sociální komise připraven
hudební pořad SVĚT JE KABARET, který se
uskutečnil v jídelně ZŠ Praha-Petrovice. První
listopadový den jsme přivítali kytaristu a hu-
debníka Vladimíra Mišíka s jeho skupinou.
Jako host vystoupil také kytarista Pavel Půta.
Předposlední listopadový den se uskutečnil
koncert pod názvem POCTA ČESKÝM
AUTORŮM. Na prosinec komise připravila
další tři akce, a to 14. prosince koncert pě-
veckých sborů ZUŠ Hostivař, na 19. prosin-
ce Vánoční mši J.J. Ryby a následující den
tradiční akci - „Zpívání pod vánočním stro-
mem“. Hudební pořady se uskutečnily
v sále Střední polygrafické školy, s výjimkou
kabaretu. Komise bytová a sociální (před-
sedkyně Zdena Novotná) v tomto roce do-
končila aktualizaci všech stávajících žádostí
o pronájem obecních a magistrátních bytů.
Původní počet žadatelů čítal cca 184 žádos-
ti. Po vyřazení neaktuálních nebo nereál-
ných žádostí klesl počet žadatelů ke dni 10.
12. 2007 na 22. V letošním roce byly přidě-
leny 2 byty obecní (fond MČ) a 2 byty
z kvóty Magistrátu hl. m. Prahy. Aktualizace
žádostí o pronájem bytů byla zdlouhavou
akcí, časově i psychicky náročnou. Členové
komise pravidelně a opakovaně provádějí
místní šetření v rodinách žadatelů. Tato
místní šetření nejsou nikdy dopředu avizo-
vána.

Dále členové komise navštěvovali jubilanty
a starší a nemocné spoluobčany ve svém
okolí. I v tomto roce komise pořádala tradič-
ní vítání občánků. Na jaře a na podzim roku
2007 jsme přivítali 73 narozené děti.
Komise se podílí a také i sama pořádá spo-
lečenské akce pro seniory. Je v úzké spolu-
práci s kulturní komisí, která na těchto akcích
zajišťuje kulturní program. Předsedkyně ko-
mise a místostarosta MČ se pravidelně
účastní zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy,

seminářů a školení týkajících se oblasti by-
tové a sociální. V závažných otázkách je
předsedkyně v úzkém kontaktu s radním
hl. m. Prahy pro oblast sociální a bytovou.
Předsedkyně komise je dvakrát ročně v rám-
ci akcí pořádaných Regionservisem v kon-
taktu s ostatními předsedy obdobných ko-
misí z celé republiky. Komise životního
prostředí a povodňová (předseda Roman
Vojta) řešila stav a údržbu veřejně přístup-
ných ploch včetně pozemků kolem Botiče.
Opětovně bylo zajištěno vyčištění mlýnské
stoky u ulice U Břehu – nad rámec běžné
údržby - neboť tento pozemek MČ nepatří.
Komise zajistila velmi fundované stanovisko
k plánovanému vyčištění (odbahnění)
Hostivařské přehrady. Komise protidrogo-
vá, zdravotní a bezpečnostní (předsed-
kyně Hedvika Křížová) se soustředila hlavně
na nabídku smysluplného využití volného
času dětí a mládeže. Dále řešila záležitosti
okolo provozu dětských hřišť, ničení obec-
ního majetku, požívání alkoholických nápo-
jů nezletilými na hřištích a experimentace
s drogami. Komise územního rozvoje,
výstavby a dopravy (předseda Ing. Pavel
Šafařík) se v letošním roce prioritně zabýva-
la výstavbou Domu občanské vybavenosti,
který pohltil veškerou kapacitu volného ča-
su předsedy a aktivní části členské základny.
Také o akcích Komise výchovy a vzdě-
lávání (předsedkyně RNDr. Vlasta Křížová)
jste pravidelně informováni – většinou foto-
reportážemi na poslední straně Petrovické-
ho zpravodaje. Akce na podporu mimoškol-
ních aktivit jako Petrovický Masopust, Pálení
čarodějnic, oslava Mezinárodního dne dětí
či poprázdninová akce „Hurá do školy“ se
již trvale zapsaly do povědomí petrovické
veřejnosti. Mimoto se komise zaměřila na
spolupráci se školami při tvorbě Výchovně
vzdělávacích programů a s Komisí pro opti-
malizaci Petrovického školství, která byla vy-
tvořena s úkolem navrhnout optimální řeše-
ní pro fungování základního školství v rámci
městské části. Komise dále zpracovala
Koncepci rozvoje školství MČ Praha-
Petrovice a zhodnotila možnost případného
sloučení Výchovně vzdělávacích programů
obou škol.

Na závěr mi dovolte, abych všem aktivním
a pracovitým poděkoval za jejich přínos při
„správě věcí veřejných“ ( zvláštní poděko-
vání rozhodně patří tajemnici ÚMČ slečně
Dynybilové) a moc mě těší, že kdybych měl
všechny aktivní členy komisí a výborů jme-
novat, byl by tento článek ještě o jednu
stranu delší. Za všechna ta jména mi dovol-
te vzpomenout alespoň jedno. Jméno člově-
ka, kterému již osobně za jeho práci podě-
kovat nemůžeme. S bolestí jsme se navždy
rozloučili s dlouholetou členkou Komise by-
tové a sociální paní Blankou Klimendovou,
která 27. 9. 2007 podlehla své zákeřné cho-
robě. 

Ing. Petr Říha

Dokončení ze strany 13

I v loňském roce pokračovalo tradiční vítání
občánků. Na jaře a na podzim roku 2007
jsme přivítali 73 narozené děti.
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Ze země vyrostl Dům občanské vybavenosti v němž najde 28 rodin svůj nový domov a my ostatní potřebné služby a místo pro 
relaxaci a zábavu. Otevřený bude na podzim letošního roku.

Městská část se snaží o drobná vylepšení a zpříjemnění každodenního života nás všech. Chátrání je však celoplošné a rychlejší, 
takže je stále pro co hledat finanční zdroje a pak opravovat a nahrazovat.

Nejsmutnějším jevem je vandalizmus, mezi který je pochopitelně zahrnováno i sprejerství. Skupiny lidí, kteří touží všechno kolem 
sebe ničit by to měly mít postupem času stále těžší. V této snaze si budeme pochopitelně moc vážit spolupráce vás všech.

TŘI  STŘÍPKY ROKU 2007 VE FOTOGRAFI ITŘI  STŘÍPKY ROKU 2007 VE FOTOGRAFI I
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Tělocvičná jednota Sokol Petrovice pořádala dne 3.12.2007 v malé tělocvičně Mikulášskou besídku, kterou zahájily mažoretky naší TJ. Nejmenší i ty nej-
starší vystoupily pod vedením cvičitelky Marie Pšeničkové. Aerobik účastníkům mikulášské předvedli hosté ze sportovní akademie nové generace.

Při čekání na čerta a Mikuláše děti předvedly ukázku cvičební hodiny s názvem „Rodiče a děti“ pod vedením cvičitelky Aleny Hrubé. Předškolní 
dětí cvičily pod vedením cvičitelek Hany Zákoutské a Hany Minaříkové.

Konečně se děti dočkaly a do sálu přišli hlavní protagonisté večera – hodný Mikuláš, kterého se některé děti bály stejně jako strašlivého společníka –
čerta. Kdo se k pekelníkovi přiblížil příliš blízko, odnesl si na tváři (případně na nose) jeho znamení.

Po mnohdy „stresujícím a nervy drásajícím“ kontaktu s ohavným pekelníkem byly děti odměněny dárkovými balíčky. Celým svátečním odpolednem
provázela děti i dospělé tajemnice Tělovýchovné jednoty Sokol Petrovice - paní Hana Minaříková.

MIKULÁŠ S ČERTEM V PETROVICKÉ SOKOLOVNĚMIKULÁŠ S ČERTEM V PETROVICKÉ SOKOLOVNĚ


