
Vážení spoluobčané,

v předchozím čísle našeho zpravodaje jsem Vás sezna-
moval s informacemi o investičních akcích, které naše
městská část zajišťuje. Ne všechny se daří, s ohledem na
administrativní a legislativní obtíže, plnit včas tak, jak by-
chom si přáli. Zákon o veřejných zakázkách je velice přís-
ný, takže mnozí zájemci,kteří se do výběrového řízení při-
hlásí, stanovené podmínky nesplní a musí být ze soutěže
vyřazeni. Při nedostatečném počtu zájemců musí být vý-
běrové řízení zrušeno a městská část musí vypsat novou
nabídku. To bohužel znamená ztrátu času.
Přes tyto potíže se nám podařilo z plánovaných akcí již
dokončit asanaci a izolaci domu v ul. Morseova 251 –
253, těsně před dokončením je výměna asfaltového po-
vrchu sídlištního hřiště v ul. Lessnerova včetně oplocení.
Uděláme vše pro to, aby zbývající akce byly do konce ka-
lendářního roku splněny. Získat finanční prostředky na
zabezpečení investičních, ale i neinvestičních akcí není
jednoduché. Žádná z městských částí našeho typu nemá
dostatek vlastních finančních prostředků na plné zabez-
pečení potřebných akcí. Proto musí žádat Zastupitelstvo
hl.m. Prahy o finanční podporu. Hlavní město Praha ne-
může samozřejmě pokrýt všechny požadavky městských
částí, a tak tam, kde finanční dotaci schválí, vyžaduje fi-
nanční spoluúčast městské části. Abychom tuto povin-
nost splnili, musíme příslušnou částku převést z našich
příjmových zdrojů, získaných v minulosti privatizací byto-
vého fondu, do výdajové části rozpočtu MČ v kalendář-
ním roce. O této problematice Vás budeme podrobněji in-
formovat v některém z příštích čísel.
Koncem září se uskutečnila další schůzka starostů jihový-
chodní části Prahy v Újezdě, která potvrdila stálost sta-
novisek jednotlivých městských částí k problematice dál-
ničního obchvatu. Jednání byli přítomni také projektanti
zabývající nedopravním řešením tohoto regionu. Jejich
stanoviska nebyla zcela jednotná, na řešení křižovatky
tzv. Vestecké spojky uváděli alternativní návrhy. Byla po-
žadována spolupráce na takových řešeních, která by zce-
la eliminovala možnost tranzitní dopravy.
Život městské části se neskládá pouze z investičních a do-
pravních akcí, ale máme také možnost se zúčastňovat
akcí kulturních a společenských. Z těch společenských se
musím zmínit o vzácném zážitku, kterého se nám dosta-
lo při návštěvě nejstarší občanky naší městské části paní
Kristíny Bartoňkové, která se dne 16. září t.r. v plné du-
ševní svěžesti dožila 100 let. Z kulturních akcí mne velice
potěšil loutnový a pěvecký koncert Jindřicha Macka
a Pavly Fendrichové v místním kostele. Písně trpělivosti,
které byly hlavní náplní tohoto koncertu, jistě svým té-
matem měly co říci současnému společenskému vědomí.

OOttttoo  SSeemmeecckkýý
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SLOVO STAROSTY

ROČNÍK XIV. ČÍSLO 5 LISTOPAD 2005 NEPRODEJNÉ

Dne 16. září t.r. se nejstarší obyva-
telka naší městské části dožila krás-
ného věku v plné duševní svěžesti.
U příležitosti tohoto významného ži-
votního jubilea jsme měli čest jí po-
přát hodně zdraví,duševní pohody
a rodinného štěstí.
Přivítala nás velice živá a bystrá dá-
ma, plná vzpomínek a vyprávění. Je
obdivuhodné, jakou paměť si stále
uchovává, což dokázala recitací
dlouhých básniček a zpěvem morav-
ských písní. Narodila se totiž na jižní
Moravě.
Tohoto setkání se zúčastnila rovněž
vedoucí odboru ministerstva práce
a sociálních věcí a v zastoupení pana
ministra jí odevzdala osobní blaho-
přání Zdeňka Škromacha, které bylo
spojeno se zvýšením starobního dů-
chodu jubilantky.
Nezbývá než přát této nejstarší obyvatelce naší městské části ještě hodně plně
hodnotných dnů, které bude prožívat ve stejné duševní svěžesti jako dosud.

O. Semecký

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
100 LET PANÍ KRISTÍNY BARTOŇKOVÉ

PERIODIKUM

MĚSTSKÉ ČÁSTI

PRAHA–PETROVICE
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V týdnu knihoven, který se konal od 3.10.
do 7.10.2005, se naše knihovna poprvé zú-
častnila akce zvané ,,Provázkiáda“. V tomto
týdnu všichni návštěvníci knihovny vázali
kousky provázků na jeden společný prová-
zek, jehož konečnou délku určil počet čte-
nářů, kteří se do knihovny dostavili. Naší
knihovnu navštívilo 92 čtenářů a přátel kni-
hovny, kteří tak vyjádřili svoji podporu. Bo-
hužel se o této akci nepodařilo informovat
včas všechny obyvatele. Příští rok na to bu-
deme pamatovat dříve a termín této akce
zveřejníme dopředu. 
V pátek 14.října se byly v knihovně podívat
děti z mateřské školky z Jakobiho ulice. Sez-
námily se s knihovnou, knížkami a paní uči-
telka jim přečetla pohádku, kterou si vybra-
ly. Dětem se v knihovně moc líbilo a věříme,
že v nich naše knihovna získá mnoho no-
vých čtenářů.
Na závěr, aby knihovna potěšila zapomnět-
livé čtenáře, vyhlašujeme na měsíc prosinec
AMNESTII. Mohou ji využít někteří čtenáři

a odevzdat knihy, které mají vypůjčeny již
delší dobu, aniž by museli platit poplatek
z prodlení.

BELETRIE
Baldacci D. Nelítostní rivalové – thriller
Bernhardt W. Prvotní spravedlnost - thriller

Temná spravedlnost - thriller
Blake J. Jižanská láska
Block T. Vzducholoď Nine – thriller
Brown D. Digitální pevnost - thriller
Cartland B. Únos

Řeka lásky
Dotek lásky

Cole M. Mamon - thriller
Devátá I.-Devátý J. Pravé domácí
Deveraux J. Požehnání
Dostojevskij F.M. Idiot
Fréches J. Nefritový disk- Nebeští koně 1.- historický 

román
Nefritový disk- Zlatá rybka 2.- historický
román

Ford M.C. Deset tisíc- historický román
Fulghum R. Třetí přání 2.
Garwood J. Vždy přijde jaro
Hanibal J. Život s chutí cyankáli
Hercíková I. Klára, holub růžový
Kafka F. Zámek
Kellerová J. Ségra za všechny prachy
Chamberlainová D. Matčin stín
McCoy H. Koně se přece střílejí
Minová A. Divoký zázvor
Monyová S. Krotitelka snů

Octomilky
Obermeier S. Šalamoun a královna ze Sáby – historický 

román
Plandy J. Satanova dcera - historický román
Robertsová N. Klíč vědění
Steel D. Druhá šance
Švabach P. Ramon
Váňová M. Když ptáčka lapají
Waltari M. Cizinec přichází

DETEKTIVNÍ ROMÁNY
Clarková M.H. Kdo musí z kola ven
Deaver J. Dvanáctá karta
Francome J. Falešná hra
Harvey J. Po půlnoci 
Patterson J. Každý třetí den

NAUČNÁ
Ehrman B.D. Šifra mistra Leonarda – pravda

a smyšlenky
Hausdorf H. Návrat draků – Na stopě posledním žijícím 

dinosaurům
Too L. Feng - Šuej
Taggartová C. Encyklopedie psů
Časopisy Dům a zahrada 

BELETRIE pro děti

Krásnohorská E. Pohádky naší babičky
Macourek M. Žofka
Starre J.a S. Honba za pokladem – 3D kniha

Princezna Viktorie – 3D kniha
Kuršová K. O klukovi z plakátu
Spanlangová a Sýkora Pohádky ovčí babičky
To nejlepší z večerníčku

NAUČNÁ pro děti
Sopky
Zemětřesení
Hurikány a tornáda
Požáry a povodně
Astronomie
Archeologie
Genetika
Obrazový atlas starověkých civilizací
Podmořský svět - 3D kniha 
Špioni z vesmíru – 3D kniha
Optické hlavolamy – 3D kniha

PROVÁZKIÁDA

NOVÉ KNIHY ZÁŘÍ – ŘÍJEN

VOLNÝ ČAS DĚTÍ
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O ČEM JEDNALA RMČ A ZMČ PRAHA - PETROVICE

7744..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  1144..  77..  22000055  
RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee::

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• zprávu z jednání bytové a sociální komise ze dne 

14. 6. 2005,
• Inspekční zprávu České školní inspekce z kontroly pro-

vedené v MŠ Jakobiho 329 ve dnech 10. a 13. června
2005,

• dopis Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 15. 6. 2005
ve věci průzkumu zájmu o dotace v roce 2006,

• informaci p. Vojty o jednání na Odboru územního roz-
voje Praha 15 ve věci osvětlení petrovického kos-
tela.

SScchhvváálliillaa::
• objednávku 12 ks informačních vývěsních skříněk,
• úpravu markýzy u vchodových dveří do kadeřnictví

v obecním domě Morseova čp. 253,
• vyúčtování kulturní komise za akce „Zábavný program

pro děti“ dne 17. 6. 2005 a akce „Koncert P. Dobeše“
dne 18. 6. 2005,

• cenovou nabídku fy Acton, s. r. o. na realizaci řešení do-
pravy v klidu v ulici Hertzova č. p. 31, komunikace parc.
č. 543 dle projektu.

NNeesscchhvváálliillaa::
• pronájem komunikace parc. č. 562 k. ú. Petrovice, kte-

rá je ve správě TSK u areálu překladiště METRANS,
a. s. ke zřízení oploceného parkoviště v rozsahu 1 – 4
kamiony, které měly sloužit pro příležitostné potřeby
dopravců a celní správy ČR.

7755..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  1111..  88..  22000055  
RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee::

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci starosty o změnách provozních parametrů

linky 271, dle uskutečněného jednání se zástupcem fy
Ropid a schvaluje nesouhlasné stanovisko starosty
s prodloužením intervalů mimo dopravní špičku,

• informaci starosty o tom, že hl. m. Praha poskytla pro
monitorování městské části další dvě bezpečnostní ka-
mery. Dle doporučení městské policie budou tyto ka-
mery umístěny v ulicích Lessnerova a Rezlerova ,

• informaci JUDr. Hromasové o projednávání možností
stavby části cyklostezky na území MČ Praha-Petrovice
v napojení na připravovanou stavbu cyklostezky MČ
Praha 11,

• informaci, že na záměr pronajmout nebytové prostory
Morseova 252 se přihlásil pouze jeden zájemce.

SScchhvváálliillaa::
• předběžný rozpočet na zájezd seniorů „Dětenice a Hru-

bá Skála“,
• provedení havarijní opravy komínu kotelny Morseova

ulice, dle nabídky na opravu od firmy KOMTERM, a.s.,
• stavbu – „Přisvětlení přechodu pro chodce“ na parc.

č. 15, k. ú. Petrovice,
• pronájem nebytových prostor v přízemí domu Morseo-

va 252 firmě M. K. S, s.r.o. zastoupené jednatelem spo-
lečnosti p. Bronislavem Klingerem.

UUlloožžiillaa::
• starostovi předložit záměr projektu na úpravy vybra-

ných ploch na sídlišti Dobrá Voda a Rezlerova II na XVI.
řádném zasedání ZMČ. Projekt bude spolufinancován
z fondů EU v rámci programu JPD2.

7766..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  2299..  88..  22000055  
RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee::

SScchhvváálliillaa::
• návrh programu XVI. řádného zasedání Zastupitelstva

MČ Praha-Petrovice dne 7. 9. 2005.

XXVVII..  řřááddnnéé  zzaasseeddáánníí  ZZMMČČ,,  
ddnnee  77..  99..  22000055  

ZZaassttuuppiitteellssttvvoo  MMČČ  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee::

SScchhvváálliilloo::
• podání žádosti o Grant hl. m. Prahy na rok 2006 na

opravu běžecké dráhy ZŠ Bellova. Současně schvaluje
finanční spoluúčast ve výši 30 % celkových nákladů,

• investiční záměry MČ Praha - Petrovice na rok 2006
v celkové výši 94 265 000,- a z této částky požadavky
na dotace od MHMP ve výši 81 966 500,— Kč,

• finanční požadavky na neinvestiční akce v oblasti škol-
ství pro rok 2006 v celkové výši 1.042.000,— Kč
a ukládá starostovi předložit v rámci požadavků na ne-
investiční dotace od MHMP požadavek na dotace ve
výši 729 400,— Kč pro tuto oblast,

• rozpočtové změny č. 3/2005 v předloženém znění,
• žádost TJ Sokol Petrovice 1 o prodloužení tenisového

hřiště o 1 m na pozemku parc. č. 204/3 dle přiloženého
výkresu, a to formou bezúplatné výpůjčky .

• zpracování a podání projektu „Víceúčelové plochy pro
mládež na sídlišti Petrovice“ do 3. Výzvy k předkládání
projektů v rámci programu Jednotný programový do-
kument– Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života
zejména na sídlištích. Městská část Praha-Petrovice, ja-
kožto žadatel o dotaci z tohoto programu, souhlasí se
spolufinancováním nákladů projektu z rozpočtu měst-
ské části ve výši maximálně 600.000,- Kč, tj. maximál-
ně 5,9 % uznatelných nákladů projektu.

VVzzaalloo  nnaa  vvěěddoommíí::
• zprávu o činnosti Rady MČ Praha-Petrovice za I. polole-

tí roku 2005.

UUlloožžiilloo::
• tajemnici Úřadu MČ Praha-Petrovice prověřit možnost

nesouladu čerpání a vyúčtování grantů s účetním ro-
kem.Zastupitelstvo městské části Praha-Petrovice uklá-
dá Radě MČ Praha-Petrovice dopracovat grantové pod-
mínky dle podaných připomínek do termínu konání
nejbližšího řádného zasedání zastupitelstva MČ.

7777..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  1155..  99..  22000055  
RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee::

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci starosty o prodloužení doby využití pozemku

č. parc. 436, 573/3, 574/2, 450/1, 450/2 do konce roku
2006, neboť stavba bude realizována nejdříve ve 
2. čtvrtletí roku 2006 v důsledku žádosti MHMP o do-
taci z fondů EU,

• vydané nesouhlasné stanovisko k pronájmu komunika-
ce parc. č. 562, k. ú. Petrovice, vydané odborem dopra-
vy ÚMČ Praha 15 č.j. OD/16286/05/Ja,

• informaci odboru územního plánu MHMP, že dne 30. 9.
2005 bude ukončeno přijímání podnětů k pořízení
změn vlny 07 ÚPn HMP,

• návrh dotačních vztahů k městským částem hl. m. Pra-
hy na rok 2006, který schválila Rada hl. m. Prahy svým
usnesením č. 1324 ze dne 9. 9. 2005 a návrh rozpočto-
vého provizoria na rok 2006.

SScchhvváálliillaa::
• „Dohodu“ předloženou vedením MŠ Jakobiho. Schva-

luje počet tříd 4 a počet dětí 100 ve složení:
1. třída 25 dětí
2. třída 19 dětí
3. třída 28 dětí
4. třída 28 dětí

• uspořádání oslav státních svátků 28. září a 28. října
2005 dle návrhu starosty pietní formou.

7788..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  33..  1100..  22000055  
RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee::

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci, že dne 30. 9. 2005 byl podán projekt „Více-

účelové plochy pro mládež na sídlišti Petrovice“ se žá-
dostí o poskytnutí prostředků z fondů EU,

• zprávu o kontrole hracích prvků na dětských hřištích,
• stanovisko MHMP OOP k umístění veřejného osvětlení

Petrovic na pozemcích parc. č. 537/3, 537/10, 580/40,
432/43 a 432/45 k. ú. Petrovice při ulici Novopetrovic-
ká u hřbitova, ul. Frostova zadní trakt a slavnostní
osvětlení kostela sv. Jakuba parc. č. 7 a 535 k. ú.
Petrovice.

SScchhvváálliillaa::
• návrh „Nařízení, kterým se stanovuje zákaz reklamy na

veřejně přístupných místech mimo provozovnu“, který
byl zaslán pod č.j. MHMP 471/2005 a ukládá tajemnici
nejpozději do 27. 10. 2005 zaslat stanovisko na živno-
stenský odbor MHMP,

• oplocení dětského hřiště s pískovým povrchem v Less-
nerově ulici na základě nabídky,

• konání akce „Petrovické posvícení“ dne 8. 10. 2005
v době od 14 hod. do 17 hod.

UUlloožžiillaa::
• tajemnici zveřejnit informaci na WEB stránkách MČ,

v PZ, na úřední desce a informovat První společnou,
s. r. o. o odstranění listí z jírovců napadeného klíněnou
jírovcovou.

7799..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  2200..  1100..  22000055
RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee::

SScchhvváálliillaa::
• návrhy Sociální a bytové komise RMČ, dle zápisu ze dne

11. 10. 2005, na přidělení bytů,
• rozpočet na vánoční osvětlení,
• návrh vyhlášky o aktualizace cenové mapy stavebních

pozemků na území hl. m. Prahy pro rok 2006 dle dopi-
su MHMP č.j. 2/CMP/MHMP/2005 a ukládá tajemnici
odpovědět do 11. 11. 2005 Odboru správy majetku
MHMP,

• úpravu přílohy II. vyhlášky pro MČ Praha-Petrovice, kte-
rou se vymezí veřejná prostranství,

• program XVII. řádného zasedání Zastupitelstva MČ
Praha-Petrovice dne 2. listopadu 2005.

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• zprávu tajemnice o výsledku kontroly vyúčtování ná-

jemného a služeb nájemníkům objektu polikliniky za
účetní roky 2002 – 2005.
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Proč rezavějí listy „kaštanů“ uprostřed léta?
Proč je nutné na podzim hrabat listí z jírovců?
Proč někdy jírovce kvetou i na podzim?
Jak můžeme stromům pomoci?

Klíněnka jírovcová je jedním z nejpopulárnějších škůdců
posledních deseti let. Je to způsobeno tím, že se do střed-
ní Evropy rozšiřuje v souvislosti s globálním oteplováním,
kdy jí začínají vyhovovat i naše klimatické podmínky. Její
činnost je viditelná na první pohled a navíc žije na stro-
mech, které často doprovázejí městskou zástavbu. Máme
je zkrátka všichni na očích. A to, co vidíme - neesteticky
a chorobně vypadající stromy – to by nás nemělo nechá-
vat v klidu.

Jejím hostitelem je strom - jírovec maďál (Aesculus hippo-
castanum), lidově nazývaný kaštan koňský. Vžitý je zkrá-
cený název „kaštan“, ačkoliv se botanicky o kaštan ne-
jedná. Jak jeho vědecký, tak lidový název zohledňují tu
skutečnost, že byly jeho plody používány v lidovém léči-
telství pro léčbu koní. Jírovec pochází z jihu Evropy, do
střední Evropy se dostal již v 17. století. U nás zdomácněl.
Pozornost se k těmto stromům napadeným škůdcem ob-
rací uprostřed léta, kdy listy stromů hromadně rezavějí,
hnědnou, schnou a předčasně opadávají.

Vším je vinen malinký motýlek (vzhledem připomínající
mola) se jménem klíněnka jírovcová (Cameraria ohridella),
jejíž larvy se líhnou z vajíček nakladených na listy jírovce,
následně v listech vyžírají vnitřní pletiva (minují). Nejčas-
těji je to v ploškách kruhovitého tvaru, takže listy jsou re-
zavě skvrnité.
Obdobím jejího prvního výskytu v průběhu roku bývá po-
slední dekáda dubna až přelom dubna a května (před
rozkvětem), kdy se líhnou první dospělci (motýlci). Ti jsou
k vidění pouhým okem na kmenech - vypadají jako při-
bližně 4mm dlouhé, světlounké, rezavě - béžové čárky.
Motýlci se pak rojí ve velkých hejnech uvnitř i okolo korun
stromů. Vylíhlí motýlci vyletují na spodní větve stromů,
nakladou vajíčka na svrchní stranu listů, z nich se vylíhnou
larvy, které se prokoušou do vnitřního pletiva listů, kde lis-
ty vyžíráním poškozují (minují). Následně se larvičky za-
kuklí, aby se z nich posléze vylíhli noví dospělci (motýlci)
a kolotoč se opakuje.
Klíněnka jírovcová se v našich zeměpisných šířkách stačí
namnožit během vegetačního období jednoho roku zpra-
vidla 3 - 4x!

Klíněnka je relativně nový škůdce, který byl prvně v Evro-
pě zaznamenán kolem roku 1984 v Makedonii. Jak a od-
kud se do jižní Evropy tento motýlek dostal, dosud přesně
určeno není, nicméně podobný škůdce (obdobná klíněn-
ka) se vyskytuje i v Severní Americe. U nás je známa na-
příklad klíněnka nevýznamně škodící na zeravech (zerav -
Thuja) nebo na jabloních.
Rozšíření klíněnky jírovcové až k nám trvalo přibližně 10
let, kdy sem přes jižní státy Evropy, Rakousko a Moravu
„doputovala“. První kalamitní výskyt v Praze byl zazna-
menán v roce 1995. Menší výskyt je ve vyšších nadmoř-
ských výškách. Zaznamenány byly i pokusy klíněnky vyu-
žít ke svému množení i jiných druhů dřevin, které rostou
v blízkosti jírovců - např. javorů, vrb apod. Klíněnka se po-
kouší profitovat i na těchto jiných druzích dřevin, ale do-
posud (mimo prvních požerků na listech) větší škody ne-

tropí. Neumí se ve větším množství zakuklit v listech jiné-
ho druhu než jírovce maďálu, ani se vyvinout v dalšího do-
spělého motýlka. Klíněnka prozatím u nás nemá nepřáte-
le, kteří by byli schopni významněji redukovat její stavy.

Napadeným stromům můžeme pomoci odstraněním a li-
kvidací spadaného listí, a to čím dříve po opadu, tím lépe!
Listí ponechané pod stromy je líhní motýlků v příštím ro-
ce. Pokud se listí vyhrabe pozdě, kdy jsou již listy i jen čás-
tečně zetlelé, kukly z listů vypadají a přežijí i v samotné
půdě. Proto je nutné hrabat ještě nezetlelé listí a to oka-
mžitě. Suché listí lze - máme-li k tomu vhodné podmínky,
spálit, v Praze je to však velmi problematické, neboť na
území hlavního města je zakázáno pálit jakýkoliv odpad.
Další možností uložení listí s likvidací kukel klíněnky je je-
ho kompostování. Vyšší teploty v dobře založeném kom-
postu nebo kompostéru (60 - 70 °C) kukly spolehlivě li-
kvidují. Vrstvu listí překryjeme alespoň 10 cm silnou
vrstvou zeminy. Kompostování je způsob sice náročnější,
ale šetrnější k životnímu prostředí. Nemáme-li možnost
kompostovat napadené listí, odevzdáme je na sběrná mís-
ta!
Každoročně jsou poskytovány Magistrátem hl.m.Prahy
pytle na napadené listí a určena sběrná místa, kam je
možné bezplatně shrabané listí odevzdat. Další možností
je odevzdávat pytle s listím bezplatně také ve Spalovně
komunálního odpadu - v Průmyslové ulici, Praha 10 - Ma-
lešice v termínech PO - PÁ 6.00 - 18.00, SO 7.00 - 15.00.
Pytle naplněné listím postižených stromů je možno i při-
stavit ke stanovištím směsného odpadu. Škůdce tak bude
likvidován buď ve spalovně nebo v kompostárně v Male-
šicích. Tato akce probíhá od září až do prosince.

IIlloonnaa  JJaannččííkkoovváá
sspprráávvaa  mmaajjeettkkuu

Od září 2001 probíhá v rámci separování komunálního odpadu i projekt sběru použitých ba-
terií a monočlánků. Za období trvání tohoto projektu bylo vysbíráno celkem 25 t baterií
a monočlánků na území hl. m. Prahy. Naše městská část má již jedno stanoviště zřízeno, a to
na místním úřadě ul. Morseova 251 v přízemí.

Pro rozšíření možnosti odložení vybitých monočlánků a baterií jsme požádali MHMP o zří-
zení dalšího stanoviště.

Toto nové stanoviště s červenou sběrnou nádobou je od 10.10.2005 zřízeno na po-
liklinice Ohmova 271, v přízemí u vrátnice. Má objem 35 l a je označena informač-
ní samolepkou. Svoz baterií a monočlánků zajišťuje společnost ECOBAT, s.r.o.

Ilona Jančíková
správa majetku

SBĚR POUŽITÝCH PŘENOSNÝCH BATERIÍ A MONOČLÁNKŮ
NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - PETROVICE.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

KLÍNĚNKA JÍROVCOVÁ - NOVÝ NEBEZPEČNÝ ŠKŮDCE

LLiisstt  nnaappaaddeennýý  kkllíínněěnnkkoouu

DDoossppěěllýý  mmoottýýlleekk

LLaarrvvaa  kkllíínněěnnkkyy

MMiinnaa  --  zzaakkuukklleennáá  llaarrvvaa  ((kkuukkllaa))  ssee  ssííťžkkoouu



www.prahapetrovice.cz ■ 5 ■

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Vážení rodiče budoucích školáčků,

zápis dítěte do školy je zajisté významnou
událostí v životě celé rodiny. Rodiče, souro-
zenci i další příbuzní včetně ba-
biček a dědečků se na tento
den těší. Budoucí školáci jsou
většinou tak trošku vystrašeni,
proto je dobré je na zápis do
školy připravit. Především vy-
světlit, co je čeká, přichystat do
zásoby nějakou hezkou básnič-
ku nebo písničku, to také ne-
může být na škodu. Dobrá je
znalost barev, vlastního celého
jména, případně adresy, počítání
po jedné do deseti - objevují se
i borci, kteří bez problémů počí-
tají i do sta. To však samozřejmě
nutné není. Když předškolák
zvládne i některé geometrické
tvary (čtverec, trojúhelník…) či
nějaké 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 ten-

to den malou rodinnou slavností, kde je bu-
doucí školák právem středem pozornosti. 
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 du-

ševně dostatečně vyspělé, případně si tento
svůj dojem ověří v některé pedagogicko –
psychologické poradně či u dětského léka-
ře, může ředitele vybrané základní školy pí-

semně požádat o odklad školní
docházky pro své dítě o jeden
školní rok.
Zákonný zástupce je povinen

přihlásit dítě k zápisu v době od
15. ledna do 15. února 2006. 
V naší Základní škole Edisonova,
Praha 10 – Petrovice, máme zá-
pis do první třídy 16. 
a 17. ledna 2006 vždy od 
14 do 17 hodin. Pokud chcete
zapsat své dítě právě k nám
a nemůžete se dostavit v uvede-
né dny (jste nemocní nebo na
horách atd.), přijďte, prosím, do
15. února 2006 osobně domlu-
vit jiný termín nebo zavolejte ře-
diteli školy na telefonní číslo
606 451 365, možno též

274860730 nebo napište na e-mail: zsedi-
sonova@tiscali.cz. Jistě společně najdeme
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
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Základní škola Edisonova, Praha – Petrovice
připravila pro děti, které budou zapsány 16.
a 17. ledna 2006 do budoucí první třídy na-
ší školy a pro jejich rodiče nebo prarodiče
akci, která nese název „Škola nanečisto“.
Celkem třikrát – termíny v období březen -
červen 2006 všem pošleme v pozvánce poš-
tou - mohou děti zapsané do naší první tří-
dy přijít se svými rodiči do školy ještě před
začátkem nového školního roku 2006/07 
a ve své budoucí učebně si předem vybrat,
s kým chtějí sedět v lavici, seznámit se
s ostatními spolužáky a spolužačkami, po-
znat svoji budoucí paní učitelku Mgr. Bohu-
milu Foltýnovou, poznat svoji vychovatelku
ve školní družině, ostatní vyučující i ředitele
školy. Paní učitelky a ostatní pedagogové
mají pro děti připraveno mnoho zajímavos-
tí, trochu her a zábavy a také trošku „opra-
vdového učení“. Budoucí školáci se určitě
nudit nebudou. 
Pro jejich rodiče jsou připraveny následující
besedy: 
1. Psychická, sociální a emocionální zralost
dítěte na školu a role rodičů při přípravě dí-
těte pro vstup do školy – přednáší PhDr. Ja-
roslav Šturma, pedagog a psycholog, ředitel

Dětského centra Paprsek a Mgr. Petr Ze-
man, ředitel ZŠ Edisonova.
2. Několik dobrých rad a cvičení pro rodiče
budoucích prvňáčků – tuto besedu vede
PhDr. Marcela Süsslandová, ředitelka 
Pedagogicko – psychologické poradny pro 
Prahu 4. V rámci této druhé části Školy na-
nečisto poskytneme všem zájemcům také
písemné materiály.
3. Pomůcky a potřeby na vyučování v prv-
ním ročníku školy a organizace zahájení
školní docházky – tuto závěrečnou část
„Školy nanečisto“ vede Mgr. Bohumila Fol-
týnová, třídní učitelka budoucí první třídy.
Děti nenechá ve třídě samotné, nebojte se,
v době kdy bude paní učitelka s rodiči, bu-
dou děti sledovat připravené divadelní před-
stavení. 
„Školou nanečisto“ chceme usnadnit dě-
tem vstup do první třídy. Za velmi důležité
považujeme jejich první kontakty a první
„spolupráci“ se spolužáky – samozřejmě
pod vedením zkušené paní učitelky. Problé-
my současných dětských kolektivů netkví
v oblasti vzdělávací, zde už existuje řada
metod na postupné odstranění specifických
problémů učení (dyslexie, dysgrafie atd.),

ale problémy se objevují spíše v komunikaci
mezi dětmi, v sociální i emocionální oblasti.
Nesprávné řešení či neřešení těchto problé-
mů vede později k šikaně a agresivitě škol-
ních dětí i dalším sociálně patologickým je-
vům. 
Pro rodiče je naše „Škola nanečisto“ návo-

dem, jak děti na první třídu připravit v ob-
lasti jazykových dovedností (například – po-
kus se říci tři slova, která začínají na „b“
jako bota), vizuálního rozlišování a vizuální
paměti (například – najdi na stránce dětské
knihy tři stejná písmenka), matematických
dovedností (spočítej auta v řadě na parko-
višti), všeobecných znalostí (třeba dny v týd-
nu) i hrubé a jemné motoriky (chytat míč,
přelévat vodu, navléknout korálky, skákat
po jedné noze, stříhat nůžkami, vybarvit
omalovánky a podobně). Všechny tyto 
a mnohé další oblasti přípravy na školu ob-
jasní připravené besedy i písemné materiály,
které rodičům poskytneme.
Závěrem nutno dodat, že „Škola nanečis-

to“ je samozřejmě záležitost zcela dobro-
volná a pro všechny rodiče zdarma. 

Mgr. Petr Zeman, ředitel ZŠ Edisonova

„ŠKOLA NANEČISTO“

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU

ZŠ EDISONOVA



www.prahapetrovice.cz ■ 7 ■

ŠKOLY

Městská část je zřizovatelem dvou základních
škol a to: ZŠ Bellova 351 a ZŠ Edisonova 40
a jedné mateřské školy MŠ Jakobiho 329.
Obě základní školy v současné době navště-
vuje 396 dětí. Z toho ZŠ Bellova 297 dětí
a ZŠ Edisonova 99 dětí. Celkový počet tříd
je 18. Z toho v ZŠ Bellova  12 a ZŠ Edisono-
va  6. Výuku na obou školách zajišťuje 32
pedagogických pracovníků. Jejich průměrný
věk je 45 let. Předepsanou kvalifikaci má 24
pedagogů, 8 kvalifikaci nemá. Členové pe-
dagogického sboru pokračují v dalším vzdě-
lávání, ať průběžném, tak specializovaném.

Obě školy pokračuji ve vzdělávacím progra-
mu ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Na obou školách
existuje spolupráce s odbornou pracovnicí
pedagogicko-psychologické poradny pro
Prahu 10. Školy mají svého výchovného po-
radce, který konzultuje s vyučujícími proble-
matiku výuky i chování žáků. Kontrola úrov-
ně výuky je zajišťována tzv. náslechy
s následnou konzultací s vyučujícím. Vedení
škol má úzké kontakty s rodiči nejen indivi-
duálními pohovory, ale také prostřednictvím
třídních schůzek i formou Rady školy.
V rámci poradenské služby školy je v ZŠ Bel-
lova zařazena do tématického plánu tema-
tika volby povolání již od 7. ročníku. V ZŠ
Edisonova se zaměřují na poradu rodičům
žáků, kteří z páté třídy uvažují přejít na ur-
čitý druh gymnasia.

Školy se ve svém programu zaměřují také
na prevenci sociálně patologických jevů. To
se týká zejména informací o návykových lát-
kách, riziku při konzumaci alkoholu, nikoti-
nu, šikaně, sebepoznávání, zamyšlení nad
svou budoucností apod. Tato témata jsou
probírána v jednotlivých třídách tak, aby od-
povídala věku a chápání žáků. Napřiklad 1.-
5.post.ročník - mobilní dopravní hřiště, cho-
vání při cestě do školy a ze školy, povinnosti
chodce a cyklisty, cizí člověk za dveřmi
apod. V 6.- 9. post.ročníku - kriminalita mlá-

deže, šikana, právní vědomí, zdravověda,
veřejné akce. 
Školy pečují také o nadané žáky. Např. ZŠ
Bellova má modelový plán s rozšířenou výu-
kou matematiky a přírodovědných předmě-
tů, jeden žák má individuální plán studia.
ZŠ Edisonova pořádá pro nadané žáky, kte-
ří uvažují o studiu na osmiletém gymnasiu
kurzy zaměřené na přijímací zkoušky. V ro-
ce 2004/2005 to bylo 5 žáků ze 17ti. Školy
se zaměřují také na ekologickou výchovu
formou akcí v přírodě, výchovou k čistotě
ovzduší a životního prostředí. Kromě spolu-

práce s rodiči a zři-
zovatelem, obě
školy spolupracují
s celou řadou part-
nerů, jako je např.
Institut FILIA síť
M.R.K.E.V., mezi-
národní projekt
„Cestovatel“, Čes-
ký červený kříž,
ZUŠ Hostivař, Ob-
čanské sdružení
„Život dětem“ atd.
Mimoškolní aktivity
jsou na obou ško-
lách velice bohaté
se zaměřením na
kulturní programy,
poznávací progra-
my apod.
Díky výchovné sna-
ze pedagogů ne-

dochází k potížím při integraci dětí cizích
státních příslušníků.
Vzdělávací i technicko materiální úroveň
obou škol hodnotí Česká školní inspekce ja-
ko velmi dobrou.
Základní škola Bellova jako novinku připra-
vuje zavedení elektronických žákovských
knížek. Rodiče žáků dostanou příslušný kód
svého dítěte a budou si moci prostřednic-
tvím internetu
prohlédnout je-
ho známky. To-
to opatření se
připravuje v ná-
vaznosti na vy-
bavení počíta-
čové učebny
(15 počítačů)
v průběhu zim-
ních měsíců.
Ve školním roce
2005/2006 by-
lo přijato do
prvních tříd 16
žáků na ZŠ Bel-
lova a 22 žáků
na ZŠ Edisono-
va. I když na ZŠ
Bellova dochází
ke snižování
počtu dětí, není

úbytek tak veliký, aby bylo možno udělat
zásadní opatření ve smyslu pronajmout část
budovy pro další školský subjekt, eventuál-
ně zrušení výuky v základní škole Edisonova
a převedení a přesunutí pod vedení ZŠ Bel-
lova. I takové názory se již ozývají. Demo-
grafická prognosa pro příští roky se však je-
ví příznivě a ekonomické hledisko, které je
samozřejmě důležité, by mělo být, podle
mého mínění, uplatněno až v tom nejkraj-
nějším momentě.Je jednoduché něco zrušit,
daleko obtížnější je později znovu obnovo-
vat. Ze střednědobého hlediska by se k to-
mu mělo vyjadřovat některé z budoucích
zastupitelstev.

Zaměření mateřské školy je na hudební
a estetickou výchovu dětí. Počet dětí 95,
počet tříd 4. Počet pracovníků celkem 13,
z toho 7 pedagogických. Všichni mají po-
třebnou kvalifikaci. Vedení školy rovněž
spolupracuje s pedagogicko-psychologickou
poradnou, organizuje testy školní zralosti,
zajišťuje poradenskou činnost pro rodiče.
Styk s rodiči je každodenní, kromě toho jsou
organizovány třídní schůzky. Škola spolu-
pracuje s oběma základními školami, měst-
skou částí i Komisí vzdělávání a výchový Ra-
dy MČ.
Pozitivně je třeba hodnotit začleňování dětí
cizích státních příslušníků mezi ostatní děti.
Díky vhodnému prostředí se velice rychle
přizpůsobují a učí český jazyk. Škola je ak-
tivní i v dalších oblastech. Např. děti se
účastní výtvarné soutěže v malování, výuky
plavání, zúčastňují se výletů do přírody. Ja-
ko např. pobyt v povodí Botiče s tématem
„Co do přírody patří a nepatří“. Děti se rov-
něž učí zacházet se zvířaty. Z posledních
kulturních akcí je třeba připomenout Aka-
demii „Prodaná nevěsta“, která se velice lí-
bila. Činnost mateřské školy velice kladně
hodnotí jednotlivé inspekční orgány.

O. Semecký

ZPRÁVA O PETROVICKÉM ŠKOLSTVÍ

ZŠ BELLOVA

MŠ JAKOBIHO
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KULTURA

Základní škola, Edisonova 40, Praha - Petrovice
zve rodiče nebo prarodiče žáků školy i ostatní zájemce a příznivce školy 

na hudební pořad

„Život a písně Karla Kryla“.
Na kytary hrají a zpívají:

PAVEL PUTA A „ANDY“,
recitace a mluvené slovo: PAVEL KOČÍ • pořadem provází: PETR ZEMAN.

22. listopadu 2005 - začátek ve 20.00,
učebna v přízemí školy.

Vstupné 20,- /místo vstupenky předáme texty písní/.

Koncerty různých hudebních žánrů a další
kulturní akce mají u nás v Petrovicích již bo-
hatou tradici.  21. září nám v sále Střední
polygrafické školy zahrál Václav Dvořák na
housle a Michal Rezek na klavír. 
Koncert proběhl v příjemné komorní atmo-
sféře, ke které jistě přispěla i výzdoba sálu,
ale zejména dokonalé výkony obou uměl-

ců. Brahms, Ravel, Bach a zejména Antonín
Dvořák jsou jistě známá a zvučná jména,
která zaručují špičkovou kvalitu a nevšední
hudební zážitek - právě jejich skladby zde
zazněly.
Pár slov k oběma interpretům: Václav Dvo-
řák (1976) završil svá studia v sólistické třídě
na Dánské královské akademii v Kodani

a od roku 2002 je profesorem konzervatoře
v Praze. Michal Rezek (1965) svá studia
v mistrovské třídě na Vysoké hudební škole
v Mnichově zakončil nejlepším možným vý-
sledkem a nyní působí jako profesor sólové-
ho klavíru na Pražské konzervatoři. 

KONCERTY V PETROVICÍCH

Koncert duchovní hudby s tímto názvem se uskutečnil 19. října
2005 v kostele sv. Jakuba Staršího v Petrovicích. Svou jedinečností
přilákal dost značný počet posluchačů. V čem byla ona originalita?
Určitě v tom slyšet loutnu, na kterou hrál Jindřich Macek a zahrál
nám několik sólových skladeb a také doprovodil zpěv Pavly Fendri-
chové.
Písně s doprovodem loutny začaly vznikat už v 15. století v Itálii
a později se objevují i v Anglii, Francii, Španělsku a také střední Ev-
ropě. Jejich hlavním rysem bylo a je, že obsahují renesanční poezii
plnou důvtipu, moudrosti, silných a ušlechtilých emocí. Některé
loutnové písně byly i součástí alegorických představení - tzv. masek
a také dramat alžbětínských dramatiků, jsou součástí i dramat 
W. Shakespeara.

Malá ukázka……… 
Nikdy bouří hnaná plachta
nespěchala ochotněji k útočišti přístavu,
nikdy poutník z dlouhé cesty
neznal větší únavu,
než jak mocná je teď touha duše mojí znavené
opustit hruď ztrápenou:
Ó přijď rychle, nesladší pane,
Dej mé duši v Tobě spočinout.

Recitace a zpěv Pavly Fendrichvé ve všech posluchačích zanechal ten
nejhlubší a nesmazatelný dojem, věřím, že ona i Jindřich Macek u nás
v Petrovicích ještě vystoupí. Jejich koncert byl skutečně nádherný.

Petr Zeman, předseda Kulturní komise

PÍSNĚ TRPĚLIVOSTI

Michal Rezek Václav Dvořák



PROGRAMOVÁ NABÍDKA NA LISTOPAD

7. pondělí 16 – 17.30 hod  Podzimní radovánky
Sportovní hrátky s podzimní tématikou. Přijďte si 
vyzkoušet pohádkový podzim, zasportovat si 
v netradičních disciplínách a užít si mnoho legrace.
Lesopark Hostivař, bude značeno od stanice 
Řepčická.Vhodné již pro naše nejmenší. 

12. sobota 10 – 14 hod Otevřená výtvarná dílna v Golfové
Keramika I. – seznámení s hlínou, výroba
drobných výrobků.
S sebou pracovní oděv, dobrou náladu, 25 Kč.

26. sobota 10 – 14 hod Otevřená výtvarná dílna v Golfové
Keramika II. – druhá část dílny, glazování
výrobků z 12.11.
S sebou pracovní oděv, dobrou náladu, 25 Kč.

14. – 19. Příjem prací do výtvarné soutěže „Podzimní
skřítek“
(rukodělná soutěž na téma vytvoř si či namaluj
Podzimního skřítka)

23. středa Vernisáž s vyhlášením a zahájení výstavy
„Podzimní skřítek“

28. pondělí od 18 hod Výtvarné pondělí v klubovně ZŠ Bellova
Malování na sklo I. část.
S sebou 25 Kč, přezutí. 
Na tuto dílnu je nutné se přihlásit předem, děkujeme.

Doufáme, že jste si z naší nabídky vybrali. Pokud ano, bližší informace vám rádi sdělíme v Domu
UM v Golfové, nebo na tel. 274862574.

Pokud jste si vybrali výtvarnou dílnu, rezervujte si předem místo, neboť kapacity jsou omezené.
Děkujeme za pochopení.

Na všechny se těší pracovníci Domu UM

www.prahapetrovice.cz ■ 9 ■

VOLNÝ ČAS DĚTÍ

Dům dětí a mládeže - Dům UM, Praha 10 
Pracoviště Hostivař - Petrovice

Golfová 910/10, 102 00 Praha 10, http://www.dumum.cz, tel./fax 274 862 574
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ZPRÁVY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI

Obecně závaznou vyhláškou hlavního měs-
ta Prahy č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy, která
nabyla účinnosti 1.1.2005, zavádí hlavní
město Praha povinné trvalé označování psů
a evidenci jejich chovatelů.

Trvalé označování psů
Každý chovatel psa chovaného na území
hlavního města Prahy je povinen nechat psa
staršího 6 měsíců trvale označit mikroči-

pem, který odpovídá ISO standardu vydané-
mu Evropskou unií, nebo tetováním. Psa,
který není označen mikročipem nebo teto-
váním, je povinen chovatel nejpozději do
31.12.2005 nechat označit. Označování
psů provádějí veterinární lékaři, příp. odbor-
ně způsobilé osoby. Chovatel, který dal psa
označit mikročipem a přihlásí se do evi-
dence chovatelů psů, má nárok na úlevu od
místního poplatku ze psů.

Evidence chovatelů psů
Evidence chovatelů psů (dále jen „eviden-
ce“) je vedena Magistrátem hlavního města
Prahy (MHMP). Přihlášení do evidence se
provádí pomocí registrační karty chovatele.
O přihlášení do evidence chovatel obdrží
potvrzení. Tiskopis registrační karty cho-
vatel obdrží na adrese: MHMP - odbor ob-
čanskosprávních agend MHMP či v infor-
mačním středisku, na úřadech městských
částí hlavního města Prahy nebo si jej může
stáhnout na www.praha-mesto.cz

Vedení evidence na MHMP: odbor ob-
čanskosprávních agend, Vyšehradská
2077/57, 128 00 Praha 2, budova C (vchod
z ulice Na Moráni). Telefonické spojení na
pracoviště: 236 00 4637, 236 00 4638, 
236 00 4640, 236 00 4641, 236 00 4642

Úřední hodiny: 
po: 9.00–17.00
út: 9.00–14.30
st: 8.00–18.00
čt: 9.00–14.30
pá: 9.00–14.30

Vyplněnou registrační kartu, na kterou cho-
vatel také nalepí samolepku s čárovým kó-
dem nebo číslem čipu (event. tetování), lze

na odbor občanskosprávních agend zaslat
také poštou. Do evidence chovatelů je
třeba přihlásit i psy, kteří byli čipováni
před 1.1.2005. Registrace v centrální data-
bázi nenahrazuje povinnost přihlásit se
k poplatku na příslušném úřadu městské
části v místě bydliště chovatele.

Jaké výhody přináší systém označení
a evidence
• při ztrátě psa se mnohonásobně zvyšuje

pravděpodobnost jeho navrácení původ-
nímu majiteli a pochopitelně se zkracuje
doba vzájemného odloučení 

• chovatel, který dal psa označit mikroči-
pem a přihlásí se do evidence chovatelů
psů, má nárok na úlevu od poplatku,
a to na dva roky poté, co vyhláškou sta-
novené povinnosti splnil, za každý rok
maximálně 350 Kč

• označení pomůže v případech, kdy pes
někoho napadne a pokouše - v krátké
době bude možné opatřit si potřebné in-
formace o zdravotním stavu zvířete a po-
stiženého odpovídajícím způsobem léčit 

• v případě, že pes způsobí škodu na zdra-
ví či majetku, bude možné téměř oka-
mžitě identifikovat chovatele, který za
něj nese právní odpovědnost

Ve dnech 17. – 22. 12. 2005 bude možné

na ploše u vánočního stromu před

Polygrafickou školou v Bellově ulici

zakoupit vánoční stromky a jmelí.

Individuálně je možné stromky objednat pře-

dem zasláním objednávkové SMS

na  mob.tel.číslo : 731 479 813 – p. Kolář

INZERCE

Sběr šatstva 
Český červený kříž

Český červený kříž pořádá ve
středu 7. prosince 2005
sběr šatstva, a to v době
od 8.00  do 14.00 hodin

v budově Základní školy,
Bellova 351, Praha 10.

NOVÉ POVINNOSTI CHOVATELŮ PSŮ
OD ROKU 2005

Pokud se vám ztratí pes, je v případě, že má mikročip nebo tetování, mnohem větší naděje,
že nepřijdete o svého kamaráda – jako v případě tohoto Thajského ridgebacka – kterého od-
chytili strážníci městské policie v Morseově ulici.



www.prahapetrovice.cz ■ 11 ■

PŘEDSTAVUJEME VÁM

Jitko, my se známe již několik let, a tak
vím – a musím na Tebe prozradit – že si-
ce v Petrovicích nebydlíš, ale jezdíš sem
poměrně často za vnučkou a dcerou,
která na petrovickém sídlišti Dobrá Vo-
da žije se svým druhem. Jaký na Tebe
vlastně Petrovice udělaly dojem, když
jsi sem přijela poprvé?
Velmi dobrý. Mé první setkání s Petrovicemi
ale spadá mnohem dále do minulosti.
V osmdesátých letech zde na čističce praco-
vali naši známí, a tak se na tomto krásném
místě, při ústí Botiče do přehrady, pořádaly
neopakovatelné koncerty, kterých se účast-
nilo i mnoho tehdejších hvězd jazzové hud-
by. I ten název městské části je příjemný. Ta-

ké zde bylo kdysi nádherné koupání. Do
přehrady bych už sice dnes raději nevlezla,
ale i v současnosti sem jezdím ráda. Petro-
vické sídliště totiž nepatří mezi ty, kde člo-
věk zabloudí v houšti paneláků, je z něj
krásný výhled, příroda je na dosah – prostě
„dobrá čtvrť“. K této části Prahy mám dlou-

hodobě dobrý vztah. Trasa Petrovice-Uhří-
něves-Říčany-Žernovka-Mukařov patří me-
zi má nejoblíbenější místa. Mimoto jsem
také léta učila češtinu, francouzštinu a hu-
dební výchovu na Spořilově, což je také
tento kout Prahy.

Je něco, co se Ti na Petrovicích nelíbí?
Je. Asi jsem v této oblasti víc vnímavá než
ostatní, ale v nepříjemném kontrastu k to-
muto krásnému místu je pro mne přízrak
smrti paní Jonákové, který pořád ještě při
vjezdu do sídliště, kde měla svůj krámek se
zeleninou, cítím.

Tak se raději vrátíme k něčemu opti-
mističtějšímu. S kým v současné době
hraješ a kde Tě můžeme v nejbližší do-
bě vidět a slyšet?
Léta již spolupracuji s multiinstrumentalis-
tou Stanislavem Chmelíkem. Mám s ním
společný čtyřicetiminutový písňový blok.
V celovečerním swingovém programu vy-
stupuji s Metropolitan Jazzband Praha.
Spirituálový a gospelový program máme se
skupinou Erastus a zpívám i za doprovodu
Radima Linharta – fenomenálního hráče
na piano a keyboard. Radim je Guinnessův
rekordman v počtu repertoárových čísel.
No a v neposlední řadě je zde i možnost
sólového vystoupení s kytarou. V Praze
budu mít nejbližší koncert 22. listopadu

v Metropolitan Clubu. Aktuální termíny
a místa koncertů a klubových vystoupení
můžete najít i na mých webových stránkách
www.jitkavrbova.cz.

A kdy Tě budeme mít možnost přivítat
v Petrovicích?
Přijedu moc ráda. Mohli bychom společně
třeba trampskými písničkami přivítat jaro.
Nevím jestli to tak dlouho vydržíme.
Nakonec petrovický kostel má nádher-
nou akustiku a spirituály a kostelní gos-
pelová hudba by v něm určitě nádher-
ně zněly. Předám to jako podnět naší
kulturní komisi a budu se těšit, že Tě

vzhledem k šíři žánrů, se kterými vystu-
puješ, uvidíme v Petrovicích dříve než
na jaře a i víckrát. Děkuji za rozhovor
a přeji hodně zdraví a radosti ze všeho,
co máš ráda.

Připravil: Petr Říha
foto: archiv Jitky a Zuzany Vrbových

JITKA VRBOVÁ
jazzová a trampská zpěvačka

Ne že by v Petrovicích již nežily osobnosti, které by si nezasloužily, abych Vám je představil, ale dnes znovu poněkud uhnu
stranou. Chci Vás totiž seznámit s výjimečnou osobností – petrovickou babičkou – majitelkou krásného sytého hlasu – „paní
zpěvačkou“ Jitkou Vrbovou.
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Dne 6. října 2005 se konala akce ZELENÝ DEN, pořádaná proti-
drogovou a zdravotní komisí Rady městské části Praha - Petrovi-
ce. Pro žáky a studenty byla připravena trasa vedoucí údolím Bo-
tiče. Na trase byla stanoviště s úkoly týkajícími se problematiky
drog a zdravotnictví. Za dobře splněné úkoly byly v cíli připraveny
odměny. Zúčastněným se akce líbila, zejména to, že probíhala
v krásné přírodě. Mládež se nezalekla ani náročných úkolů. Žáci

se zúčastnili ve velkém počtu a dokonce si vyžadovali další po-
dobnou akci. Poděkování patří také pedagogům petrovických
škol za vhodnou motivaci žáků i za osobní účast a pomoc při or-
ganizaci Zeleného dne, rovněž tak Komisi výchovy a vzdělávání
pod vedením RNDr. Vlasty Křížové.

Hedvika Křížová
předsedkyně Komise protidrogové a zdravotní

V sobotu 8. října se opět slavilo PETROVICKÉ POSVÍCENÍ. 
Sluníčko svítilo, rozdávaly se posvícenské koláče a koláčky, pivo
teklo proudem, houpačky se houpaly a kolotoče točily, kapela
hrála country a lidem na centrifuze se dělalo sladce mdlo. 
Všechno tedy bylo tak jak se patří a tak ke spokojenosti všech 

zúčastněných nic nechybělo. Takže zase druhou sobotu v říjnu
2006 nashledanou.

Ing. Petr Říha
předseda Komise pro informace a zpravodaj

K petrovickému podzimu již více jak 10 let neodmyslitelně patří
DRAKIÁDA. Letos ji členové KPDM Petrovice připravili na třetí říj-
nový víkend do hostivařského lesoparku. Vítr sice moc nefoukal,
ale to v krásném slunečném odpoledni nevadilo ani dětem, ani
rodičům či prarodičům, kteří své ratolesti doprovázeli. Pro zpest-
ření jsme letos kromě tradiční soutěže draků ještě přidali kreslení
na chodník, výrobu dračího ocasu z podzimního listí a dětmi vel-

mi oblíbený obrázkový make-up. Na ty nejšikovnější soutěžící če-
kaly diplomy a věcné ceny, každý účastník si domů odnášel slad-
kosti a drobné dárky. Příjemnou tečkou za celým odpolednem by-
lo posezení s kytarou při opékání buřtů u táboráku. Děkuji všem,
kteří věnovali svůj volný čas přípravě a realizaci této pěkné akce
pro petrovické děti.

Vlasta Křížová, předsedkyně KPDM Petrovice


