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SLOVO ÚVODEM

Vážení spoluobčané,

v posledním čísle Petrovického zpravodaje 
jsem se s Vámi loučila s vánočním a novoroč-
ním přáním. Ani jsme se nestačili ohlédnout 
za uplynulým rokem a již je první měsíc roku 
2009 za námi a Vánoce nám již připomínají 
jen torza vánočních stromků u kontejnerů na 
odpad. V této souvislosti bych Vám chtěla při-
pomenout, že volně odložené vánoční stromky 
se budou odvážet vždy v termínu pravidelného 
svozu směsného komunálního odpadu a to až do 
konce měsíce února. Stromky je nutné odkládat  
na stanovištích pro směsný komunální odpad - 
vedle kontejnerů. V žádném případě nepatří na 
stanoviště pro separovaný odpad! 
Ale ani leden neznamenal v naší městské části 
okurkovou sezónu, protože petrovická farnost 
oslavila 17. ledna třinácté výročí obnovení pe-
trovické farnosti a díky milému pozvání pana 
faráře Převrátila jsme měli možnost zúčastnit se 
celebrování slavnostní mše v petrovickém kos-
tele sv. Jakuba Staršího za  přítomnosti kněží, 
kteří  v průběhu let v petrovické farnosti působili 
a strávit pak příjemné odpoledne spolu s petro-
vickými farníky při neformálním povídání, hud-
bě a divadelním představení.
Pokračovala rovněž jednání o možnosti připoje-
ní zbývající části Petrovic - celé sídliště Dobrá 
Voda, petrovická základní škola a Střední po-
lygrafická škola - na „levnější teplo“ z Mělní-
ka. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo jednání  
s vlastníkem pozemků, kde se výstavba připojení 
teplovodu musela zastavit, posunout dále, našla 
naše městská část spolu se zástupci Pražské tep-
lárenské a.s. náhradní řešení trasy pro teplovod 
z Mělníka. Umožníme využít k průchodu nové 
trasy   pozemky naší městské části, a tak výstav-
bu urychlit. Úspora, která připojením na nový 
zdroj tepla domácnostem v Petrovicích vznikne, 
by měla v průměru dosáhnout až 7 000 Kč ročně 
(viz článek „Nižší cena tepla v Petrovicích“), a 
to jistě uznáte, že není zanedbatelná částka v ro-
dinném rozpočtu.
Na závěr snad poslední novinka z Petrovic, a to 
je doplnění pojmenování názvů ulic v Petrovi-
cích, o jejichž schválení jsme nedávno požádali 
hl.m. Prahu. Jestli vše dobře dopadne, přibudou 
v Petrovicích ulice Markoniho, Jagiho a Rama-
nova. O tom ale více v seriálu o názvech petro-
vických ulic, který v tomto čísle zahajujeme.
                               
                                     JUDr. Olga Hromasová
                                                              starostka 

PETROVICKÁ  FARNOST  OSLAVILA  13 LET

ROČNÍK XVIII.
ČÍSLO 1

ÚNOR 2009
NEPRODEJNÉ

Periodikum městské části Praha-Petrovice

V sobotu 17. ledna 2009 oslavila naše  farnost 13 let svého trvání. Nejprve to bylo slavnostní 
mší, celebrovanou kněžími, kteří v našem kostele během těch třinácti let působili nebo působí 
ve farnostech sousedních. Pozvání přijal a ze své současné farnosti v Kudowě Zdroji přijel 
i první petrovický duchovní správce Romuald Brudnowski ( v červeném ornátu).

Po mši se zaplnil sál restaurace „U Čouků“ , kde v nastudování současného faráře Františka 
Převrátila shlédli přítomní veršovaný divadelní kus  „Vánoční legenda o hloupém Jankovi“. 
Dětští herci podávali obdivuhodné výkony a  unikátním bylo i titulkovací zařízení (v levé části 
fotografie), které divákům objasňovalo některé složitější  výrazy.
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Po skončení divadelního představení patřilo jeviště starostce MČ 
Praha-Petrovice JUDr. Olze Hromasové,  prvnímu a poslednímu pe-
trovickému faráři, kdy v neplánované a tudíž i značně neformální 
besedě se probíraly otázky dalšího vývoje započaté spolupráce.

Jako poslední bod programu si stále ještě  početné obecenstvo vynu-
tilo kytarový medailon prvního petrovického faráře pana Romualda 
Brudnowského, při kterém si účastníci zavzpomínali na večery při 
kytaře v roce 1996 a letech následujících.

dne 15. března 2009
od 15.30 do 17.30 hodin - masopustní rej

v sále Střední polygrafické školy Petrovice 
zastávka Morseova bus 154 či Jakobiho bus 271

Pro děti bude připraven program – hry, soutěže, taneční rej aj.
Na všechny masky se těší 

pracovníci Domu UM a kolektiv.

Více informací na tel. 274862574.

DDM Praha 10 - Dům UM
Pracoviště Hostivař - Petrovice

ve spolupráci
s Komisí vzdělávání a výchovy 
RMČ Praha-Petrovice 

si Vás dovolují pozvat
na

PETROVICKÝ MASOPUST

MČ Praha-Petrovice tímto oznamuje záměr prodeje dřeva z pokáceného vánočního stromu 
umístěného na prostranství mezi ulicemi Novopetrovická a Archimedova, Praha 10 

(pokácený, odvětvený, rozřezaný na metry). Podmínkou odběru je likvidace veškeré dřevní hmoty a zele-
ného odpadu. Kritérium hodnocení nabídek: NEJVYŠŠÍ NABÍDNUTÁ CENA.

Zájemci mají právo se k tomu záměru vyjádřit a předložit své nabídky,  a to písemně k rukám níže 
uvedené kontaktní osoby, nejpozději do 28. 2. 2009. Nabídky předkládejte v zalepené obálce označené 

v levém horním rohu evidenčním číslem tohoto záměru a výrazným nápisem NEROZLEPOVAT!
Kontaktní osoba: Jana Kurková, DiS. telefon: 274 860 731
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Při současném, stále větším zatěžování život-
ního prostředí odpadem se nabízí dvě základ-
ní cesty, jak tento negativní stav zvrátit. Je to 
zdokonalení systému vratných obalů a třídění 
odpadu s následnou recyklací. A tak recyklu-
jeme  a separujeme – a jde nám to. V množ-
ství vytříděného odpadu na hlavu jsme již 
předstihli Německo, jehož část má o dvacet 
let větší zkušenosti s tříděním odpadu než my 
(ale „soudruzi z NDR“ zřejmě Německu kazí 
celostátní průměr).
Posledními projekty ve třídění odpadu jsou 
separace baterií a elektrospotřebičů. Mezi 
elektrospotřebiče se řadí všechna zařízení, 
která fungují na elektrický proud nebo na ba-
terky. Hlavním cílem projektu je poskytnout 
všem obcím v ČR sběrný box na monočlánky 
a baterie a na drobná vyřazená elektrozařízení 
(mobilní telefony, myši, klávesnice, kalku-
lačky,  hračky, fotoaparáty, baterie a další) 
s komplexním zajištěním následného svozu 
a ekologického zpracování. Jelikož je projekt fi-
nancován z tzv. recyklačních  poplatků,  je sběr-
ný box a veškerý servis pro Petrovice zdarma.  
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PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ  
V I. ČTVRTLETÍ 2009 

V prvních třech měsících roku 2009 budou velko-
objemové kontejnery přistavovány v následujících 

termínech:

Stanoviště                                 Den
 ulice Rezlerova - parkoviště naproti čp. 307 14. 1. 
 ulice Euklidova - hráz u rybníčka  14. 1.  
 ulice Lessnerova - parkoviště u ul. Ohmova  11. 2.  
 ulice Frostova - parkoviště u trafostanice  11. 2. 
 ulice Morseova - parkoviště u ul. Bellova  25. 2.
 ulice Dieselova - v horní části u trafostanice  25. 2. 
 ulice Rezlerova - parkoviště naproti čp. 307  11. 3.  
 ulice Edisonova - slepá část u kostela  11. 3.  
 ulice Lessnerova - parkoviště u ul. Ohmova  25. 3. 
 ulice Euklidova - hráz u rybníčka  25. 3.

Dovolujeme si Vás požádat o úspor-
né skládání odpadu (např. rozebírá-
ní nábytku na desky). Do kontejnerů 
nevhazujte odpad ze zahrádek. Bude 
řešeno zvláštními kontejnery na  
bioodpad.

OBSAH

Projekt Zelená obec se snaží změnit nepří-
znivý fakt, kdy okolo 80 % drobných elek-
trospotřebičů končí ve směsném komunál-
ním odpadu.  Spotřebiče, které odevzdáte na 
některém se sběrných míst REMA Systému  
(Úřad městské části, vestibul polikliniky) jsou 
odvezeny na zpracování do specializovaných 
společností. Zde jsou z elektrozařízení nejprve 
odděleny části, které si vyžadují speciální na-
kládání. Může se jednat o nebezpečné složky 
nebo naopak o hodnotné součásti, které jsou 
pak zpracovávány odděleně. Zbylá zařízení 
jsou na speciální lince nejprve rozdrcena na 
drobné části a ty jsou s využitím fyzikálních 
zákonů tříděny na jednotlivé materiály. Tato 
metoda umožňuje získat ze starých spotřebičů 
různé suroviny, které mohou být opět využity 
při zpracování nových výrobků. Ta část, kte-
rou není možné využít materiálově, je odve-
zena do spalovny, kde je využito teplo získané 
jejím spálením.                                                                                 
                                                         Petr Říha

Na konci února roku 2009 bude opět zahájen mobilní sběr nebezpečných složek komunálních 
odpadů na území hl. m. Prahy. Tento mobilní sběr bude v roce 2009 zajišťován spol. Pražské 
služby, a.s. na základě smlouvy s hl. m. Prahou.

V rámci tohoto mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané prostřednictvím obsluhy 
vozidla odevzdat následující druhy odpadů: 
- baterie, akumulátory
- nádoby od sprejů
- mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
- ředidla a barvy
- léky a teploměry
- kyseliny a hydroxidy
- lepidla  pryskyřice
- detergenty (odmašťovací přípravky)
- fotochemikálie
- pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
- zářivky výbojky

Přistavení automobilu - termíny, lokality a časy

  2. 3. Po 1. ul Frostova (parkoviště u trafostanice) 15.00–15.20

  1. 6. Po 2. křižovatka ul. Rezlerova - Voltova 15.30–15.50

31. 8. Po 3 křižovatka ul. Archimédova - Ohmova 16.00–16.20

4 křižovatka ul. Morseova - Lessnerova 16.30–16.50

5. křižovatka ul. Edisonova - Galileova 17.00–17.20

6. křižovatka ul. Morseova - Voltova 17.30–17.50

7. ul. Lazarevova   (parkoviště mezi ZŠ a SOU) 18.00–18.20

8. ul. Edisonova   (parkoviště u Botiče) 18.30–18.50

PETROVICE - „ZELENÁ OBEC“

MOBILNÍ SVOZ NEBEZBEČNÝCH ODPADŮ
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ŠKOLY

ního vzdělání pro dítě je nejlepší inves-
ticí do života. Rozhodně je lepší omezit 
se v materiálních požitcích, od zahra-
ničních dovolených po kouření, alkohol, 
módu či zábavu, než omezovat přístup 
k vědění.
Při našem příchodu do Petrovic jsme 
slíbili  MČ Petrovic i další aktivity vzta-
hující se k naší vzdělávací činnosti. Pře-
devším se jedná o testování žáků, kteří 
chtějí zjistit svůj studijní potenciál a zís-
kat další informace pro rozhodování, co 
dále studovat. Máme v této oblasti dlou-
hodobé zkušenosti a rozsahem testování 
se jedná o činnost, kterou nikdo v ČR 
nenabízí. I tento rok se v lednu 2009 zú-
častnilo 8 žáků ZŠ z 5.r. takového celo-
denního testování. Následně v pohovoru 
mohli rodiče získat mnoho informací  

o svém dítěti a lépe se rozhodnout, jak 
a co dále studovat. Význam takových in-
formací v současné době narůstá, proto-
že vzdělání je to, co nám žádná krize ne-
vezme a přínos je pro celou společnost. 
Do této oblasti spolupráce s městskou 
částí spadá i naše nabídka tří volných 
stipendijních míst pro případnou novou 
primu v Petrovicích. Základním kritéri-
em je, kromě schopností ke studiu, trvalý 
pobyt v Petrovicích a konkrétní sociální 
potřebnost (bližší informace pro zájemce 
poskytneme v individuálním pohovoru).
Při bilancování prvního pololetí v Petro-
vicích si můžeme přát, aby spokojenost, 
vztahy, spolupráce a podmínky zůstaly 
nejméně na stejné úrovni i do dalších 
období. Doufáme, že i naše sliby, se kte-
rými jsme přicházeli do Petrovic, se nám 
podařilo splnit. Zároveň je nutné podě-
kovat jak vedení ZŠ včetně jídelny, tak i 
MČ Petrovice za  dosavadní spolupráci.

Za Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o.

PaedDr. Vladimíra Fišerová
ředitelka gymnázia

JUDr. Ing. Jaroslav Fišer
ředitel společnosti 

i další možnosti, jak v Petrovicích trávit 
volný čas. Jelikož měli možnost studovat 
na více místech v Praze, celkem odpo-
vědně dovedou posoudit rozdíly, výhody 
i nevýhody nového prostředí. I z pohle-
du mladého člověka dovedou vnímat 
a hodnotit vystupování všech dospělých, 
a to i pedagogů, řídících pracovníků 
a politiků regionu. Naši studenti hodno-
tí kladně nové prostředí a soužití se ZŠ 
a nestresující vztahy, které mohou posílit 
jejich vztah k regionu. Velmi kladně je 
hodnoceno i stravování ve školní jídelně. 
Zároveň je potřeba vidět, že gymnázium 
s sebou přináší i určitý ekonomický efekt, 
a to od bufetu školy, přes pizzerie, až po 
další aktivity a obchůdky. Gymnázium 
ALTIS tak přirozenou občanskou cestou 
začíná srůstat s regionem a tento pro-
ces má dobré základy pro rozvoj. Jako 
složitý sociální organismus žije svým 
životem během školního roku, a kromě 
učení organizuje a prožívá další akce. 
Vánoční akademie gymnázia ALTIS po-
řádaná v KC Zahrada na Jižním Městě 
se vydařila, a nyní již čekáme na dokon-
čení polyfunkčního domu v Petrovicích, 
kde bychom rádi další vánoční akademii 
organizovali. Prostory gymnázia ALTIS 
v Petrovicích tak skýtají podmínky proto, 
aby se pomalu staly i hlavním sídlem.
Pro nový školní rok plánujeme otevřít 
alespoň jednu třídu osmiletého cyklu. 
Situace bude o to složitější, že součas-
ná právní úprava přijímacího řízení 
vnáší určitý zmatek pro rodiče. Rovněž 

i startující ekonomická krize může zamí-
chat prioritami rodiny při rozhodování 
o studiu. Je to ovšem ta nejhorší varian-
ta, pokud se rodina rozhodne rezignovat 
na kvalitní vzdělání. Vytvořit dobré pod-
mínky pro vzdělávání a dosáhnout kvalit-

 Na počátku školního roku 2008/2009 
zahájilo gymnázium ALTIS svoji činnost 
v Petrovicích. I když přípravy na přesun 
druhého stupně gymnázia byly zapo-
čaty mnohem dříve, přesto zde zůstala 
část obav, zda si gymnázium v novém 
prostředí zvykne. První zkouškou bylo 
samotné vyhlášení gymnázia o záměru 
přesunout část výuky z Libuše do Petro-
vic. Přece jenom to znamenalo zásah do 
života části rodin, především těch, které 
bydlely dále od Petrovic. V konečném 
důsledku se ukázalo, že rodiče a studen-
ti dali jasně přednost kvalitě školy před 
možností přechodu na jiné gymnázium. 
Nakonec z celého druhého stupně odešel 
jeden žák. Na druhé straně řada studen-
tů zjistila, že si z hlediska dostupnosti 
polepšila a že Petrovice jsou normální 

součástí Prahy, a ne nějaká výspa na 
okraji. Především části na jihu Prahy 
a nové satelity od Říčan po Jesenici zís-
kaly nové možnosti studia na víceletém 
gymnáziu. Počátkem školního roku jsme 
otevřeli v Petrovicích i primu osmiletého 
gymnázia tak, aby děti z tohoto regionu 
měli možnost nastoupit na střední ško-
lu po páté třídě ZŠ. Naše třídy přišla  
navštívit i delegace MČ Petrovice vede-
ná starostkou JUDr. Olgou Hromasovou. 
Celkem v šesti třídách máme v Petrovi-
cích více jak 100 studentů. Kromě spe-
cializované střední školy polygrafické 
region získal i všeobecnou střední ško-
lu, a v této oblasti dosáhl nadstandardu 
oproti jiným částem Prahy.
Dnes, kdy je za námi první pololetí a 
první vysvědčení vydávané našim stu-
dentům  v Petrovicích, můžeme říci, že 
život gymnázia nebyl nijak narušen. 
Naopak, v nově upravených prostorách 
získali naši studenti prostorné a svět-
lé učebny, které umožní další aktivity 
a činnosti. Jejich hodnocení nového pro-
středí je především kladné, do školy se 
stále těší a pomalu získávají vztah i k re-
gionu Petrovic. Zároveň objevují i hezké 
přírodní prostředí a průběžně zkoumají 

GYMNÁZIUM ALTIS – PRVNÍ POLOLETÍ JE ZA NÁMI!
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VOLNÝ ČAS

v Klubu Klinika a Klubu Chodba, výtvar-
né soutěže a mnoho dalšího. Dále také 
přijímáme přihlášky do zájmových útva-
rů na druhé pololetí, informace o volných 
místech získáte v kanceláři DDM nebo na 
tel. čísle 274 862 574. Můžete se podívat  
i na naše internetové stránky www.du-

Chtěli bychom Vás pozdravit v novém 
roce a popřát mnoho osobních i pracov-
ních úspěchů. Rádi bychom Vám také 
připomněli některé z akcí, které i tento 
rok připravujeme. Oblíbené výtvarné díl-
ny probíhající v DDM Domu UM a na 
ZŠ Praha-Petrovice, klubové turnaje 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE - DŮM  UM
POD STRAŠNICKOU VINICÍ 23, 100 00 PRAHA 10, E-MAIL: INFO@DUMUM.CZ, HTTP://WWW.DUMUM.CZ

TEL.,FAX: 274 772 081, MOBIL: 603 178 820

Pracoviště Hostivař – Petrovice
Golfová 910/10, 102 00 Praha 10, tel./fax 274 862 574

mum.cz, kde najdete např. nabídku jar-
ních a letních táborů, plán aktuálních akcí 
a více informací k naší činnosti. 
Těšíme se na setkání s Vámi. 
                                     

                                      Pracovníci DDM  

Hledáme pamětníky - prosíme, ozvěte se.

Obracíme se na občany Petrovic i sousedních obcí s následující prosbou. Abychom udrželi hřiště u Botiče 
v Grammově ulici, potřebujeme důkaz o jeho existenci v minulosti. V místní kronice jsme našli zápisy, že „louka pod 

pivovarem“  byla dána k dispozici sportovcům, našli jsme i zmínky v okresním tisku té doby o soutěži v kopané 
s účastí Petrovic ještě na začátku šedesátých let minulého století.

Nejvíce by nám však pomohla svědectví  přímých účastníků nebo fotodokumentace, která by tato svědectví potvrdila. 
Věříme, že se najdou občané, sportovní příznivci, fotografové, ale i všichni ostatní, kteří si vzpomenou a kteří svým 

svědectvím pomohou zachovat hřiště, kterému říkáme „Zelené údolí“, pro sportování i v budoucnosti.

Děkujeme Vám, Rugby klub Petrovice

Kontakt - redakce Zpravodaje,
Rugby klub Petrovice - 777 242 316 - Kratochvíl
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a ověřit data z veřejných i neveřejných 
informačních systémů, úředně ověřit do-
kumenty a listiny, převést písemné doku-
menty do elektronické podoby a naopak, 
získat informace o průběhu správních ří-
zení ve vztahu k občanovi a podat podá-
ní pro zahájení řízení správních orgánů. 
Jde tedy o maximální využití údajů ve 
vlastnictví státu tak, aby byly minimali-
zovány požadavky na občany.

státem prostřednictvím jednoho univer-
sálního místa, kde bude možné získat 

Od 5. ledna 2009 je i na Úřadu MČ Pra-
ha-Petrovice dostupný Český Podací 
Ověřovací Informační Národní Termi-
nál, zkráceně Czech POINT. Czech PO-
INT slouží jako asistované místo výkonu 
veřejné správy, umožňující komunikaci 
se státem prostřednictvím jednoho místa 
tak, aby „obíhala data a ne občan“.
Cílem projektu Czech POINT je vytvořit 
garantovanou službu pro komunikaci se 

CZECHPOINT NOVĚ I NA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-PETROVICE

1. VÝSTUP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Co dostanete: 
• Úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice. 
Co potřebujete vědět: 
• Katastrální území a číslo Listu vlastnictví.  
Kolik to bude stát: 
• 100,- Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku. 
   Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště 
   Katastrálního úřadu. 
   O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělí- 
   cích se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen číslo popisné domu, ale i přesné   
   číslo bytu v domě.

2. VÝSTUP Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
Co dostanete: 
• Úplný výstup z obchodního rejstříku.  
Co potřebujete vědět: 
• identifikační číslo organizace (IČ).  
Kolik to bude stát: 
• 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku. 

3. VÝSTUP ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
Co dostanete: 
• Úplný výstup ze živnostenského rejstříku.  
Co potřebujete vědět: 
• identifikační číslo organizace (IČ).  
Kolik to bude stát: 
• 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku. 

4. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
Co dostanete: 
• Výpis z rejstříku trestů. 
Co potřebujete: 
• Platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas). 
• V případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele.  
Kolik to bude stát: 
• 50 Kč za každou i započatou stránku. 

5. PODÁNÍ DO ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
Dostavte se na Úřad městské části, vyplňte formulář a vyplněný formulář předložte pracovníkovi kontaktního místa. Budete 
vyzván(a) k potvrzení správnosti údajů na formuláři podpisem a úhradě správních poplatků podle ceníku. Formulář bude 
v listinné podobě doručen na zvolený Živnostenský úřad. Tím je podání hotovo.
Co potřebujete:   
• Vyplnit elektronický formulář (na portálu Hospodářské komory). Tento formulář je třeba vyplnit a odeslat ke kontrole údajů 
systémem   
   RŽP. Po odeslání klient obdrží číslo tiketu. S tímto tiketem je nutné navštívit jakékoliv pracoviště Czech POINT. Pracovník  
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   Czech POINT dle čísla tiketu načte údaje z klientova podání do systému Czech POINT, které elektronicky odešle na zvolený   
   Živnostenský úřad. Zároveň pracovník Czech POINTu vyplněný formulář vytiskne a odešle ho i v papírové podobě na Živnos-
tenský úřad.
• Vyplnit formulář v listinné podobě – klient přinese vyplněný písemný formulář ohlášení živnosti či změny. Listinnou formu   
   podání pracovník Czech POINTu převezme a odešle na zvolený Živnostenský úřad.
Kolik to bude stát: 
• 50 Kč za přijetí podání 

6. VÝPIS Z REGISTRU ŘIDIČŮ
Co dostanete: 
• Výpis bodového hodnocení z Registru řidičů. 
Co potřebujete: 
• Platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas). 
• V případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele.  
Kolik to bude stát: 
• 100 Kč za každou první stránku a 50 Kč za každou i započatou stránku. 

7. AUTORIZACE KONTAKTNÍ OSOBY, ŽÁDAJÍCÍ O OPRÁVNĚNÍ K PŘÍSTUPU DO „MA ISOH“ 
Co dostanete: 
• Oprávnění k přístupu do MA ISOH („Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství") za účelem podání 
agendy nebo její kontroly. 
Co potřebujete: 
• Platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas).
• Ke získání výpisu z registru MA ISOH sdělit IČ nebo název firmy.
• V případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele.  
Kolik to bude stát: 
• 70 Kč za první stránku a 50 Kč za druhou a každou další vydanou stránku.

8. VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
Co dostanete:
• Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, v případě, že jsou již v tomto seznamu registrováni. Výpis nahrazuje celou řadu 
dokumentů a uchazečům o veřejnou zakázku výrazně zjednodušuje a zrychluje zpracování nabídek. 
Co potřebujete: 
• Platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas). 
• Znát IČ nebo přesný název firmy.  
Kolik to bude stát: 
• 100 Kč za první stránku a 50 Kč za druhou a každou další vydanou stránku.
 

Na pracovišti Úřadu městské části Praha-Petrovice na adrese: 
Morseova 251, 109 00 Praha 10. Všechny výše zmiňované vý-
pisy lze získat na počkání; o výpisy z Rejstříku trestů a z Regist-
ru řidičů může žádat na základě plné moci i zmocněnec.  Praco-
viště CZECH POINT není určeno k nahlížení do rejstříků, ale 
pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku. 
Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, 
které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. 
ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí 
znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce 
získat výstup.

    KDE MŮŽETE O VÝSTUPY POŽÁDAT?

Na vstupních dveřích Úřadu městské části přibylo od ledna letošního roku,  
k informačním cedulím, i logo projektu Czechpoint.
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Děti z Petrovic do pololetních prázdnin 
odvezl speciální historický vlak. Tamní 
základní škola totiž uspořádala mimo-
řádnou jízdu pro žáky prvního stupně, bě-
hem níž děti dostaly vysvědčení od pana 
ředitele v roli průvodčího. Děti se svezly z 
Hostivaře přes Smíchov, Dejvice a Libeň.  
                    Mladá fronta DNES - Praha

NETRADIČNÍ ZÁVĚR POLOLETÍ  
Netradiční poslední školní den před 
pololetními prázdninami měli i žáci 
ze základní školy v Petrovicích. Vy-
svědčení jim totiž bylo předáno v his-
torickém vlaku z rukou ředitele školy, 
který byl převlečený za průvodčího.  
                             Lidové noviny - Čechy

Vysvědčení se prostě nemusí rozdávat 
tradičně jen ve třídách, ale i na zámku, 
v zoo, dokonce i na lodi. Vysvědčení se 
prostě nemusí rozdávat tradičně jen ve 
třídách. To dobře vědí v Základní škole 
v pražských Petrovicích, kde se učitelé už 
několik let snaží minimalizovat stres dětí 
z výsledných známek. Letos si na tento 
slavnostní den objednali speciální vlak, 
kterým se vypravili na okružní jízdu Pra-
hou. Hned co se speciální vlak vypravený 
z hostivařského nádraží rozjel, začal ře-
ditel školy převlečený za průvodčího roz-
dávat vysvědčení a štípat jízdenky k tomu 
účelu vyrobené. 
Ředitel školy Mgr. Petr Zeman: „Řada 
dětí jede vlakem poprvé, většinou jez-
dí auty, a tak jsme jim chtěli zpro-
středkovat zážitek při jízdě vlakem“.  
Míša Jamborová, autorka jízdenky: „Já 
jsem nakreslila pana ředitele a děti, jak 
vyhazují vysvědčení s pětkami z okna“.

malebnou projížďku Prahou. Než jsme se 
nadáli, bylo poledne a konečná byla zase 
v Hostivaři. 
Ráda bych poděkovala všem nadšencům 
za pomoc a báječnou atmosféru, která 
vládla po celé dopoledne. Ivě Němcové 
za nápad i za jeho perfektní realizaci a dík 
patří samozřejmě i sponzorovi celé akce – 
společnosti Kapsch, s.r.o. 
A co žáci : Michaela S. 3.M „.. bylo to 
bezva, moc se mi to líbilo“, Žaneta H. 
5.M  „.....moc pěkné, hezký zážitek...“, 
Jakub H. 5.M „Bylo to super, jsme skvělá 
škola.“ A kam příště? I tady nám napově-
děli  naši žáci: „v letadle by to bylo skvě-
lé“ nebo „co v muzeu“? Uvidíme, ještě 
máme čas na rozmyšlenou, přinejmenším 
do června.
                       Mgr. Bohumila Foltýnová
                                  třídní učitelka 3. M

VYSVĚDČENÍ S JÍZDENKOU
Slavnostní předávání vysvědčení našim 
žákům ze tříd 1. stupně ZŠ Praha-Petro-
vice proběhlo během jízdy ve výletním 
vlaku vypraveném pouze pro naši školu 
dne 28. ledna 2009. Co jsme si o tom pře-
četli…….. a co jsme viděli v televizi……
                           Z tisku i televize vybral 
              Mgr. Petr Zeman, ředitel školy

Již v září jsme společně vymýšleli kam 
letos, kde budeme rozdávat  letošní po-
loletní vysvědčení? Ve hře bylo několik 
tipů, nakonec zvítězil vláček. Hlavním  
organizátorem a duší projektu byla – 
ostatně jako vždy - Iva Němcová. My 
ostatní jsme pomáhali, s čím bylo třeba.
K tomu, aby se věci daly do pohybu, bylo 
třeba  oslovit správné lidi a vše řádně pro-
myslet. Před Vánocemi bylo vše připrave-
no a zbýval poslední úkol - vybrat vítězný 
návrh na jízdenku. Úkol opravdu neleh-
ký, ale i ten byl splněn a jízdenky byly 
připraveny k tisku. Autorkou vítězného 
návrhu je Míša ze 4.M. Poslední koordi-
nační porada ve sborovně velké budovy 
byla náročná: kulturní program - zajištěn, 
vědomostní kvíz - zajištěn, stejnokroj pro 
pana ředitele - zajištěn, ..... Každá z uči-
telek dostala k ruce „Jízdní řád“ a časový 
harmonogram aktivit, ke kterému bylo 
ještě nutno přidat čas na svačinku a náku-
py drobných dárečků. Vše by mělo klap-
nout, ještě aby bylo pěkné počasí. I to se 
podařilo - ráno se sluníčkem a třpytící se 
jinovatkou, děti vzorně připravené, nikdo 
nazaspal. 
Na nádraží v Hostivaři byl připraven mo-
toráček Klubu železničních cestovatelů, 
stačilo jen nasednout.  Ještě pár fotek a 
jedeme. Pan ředitel kontroloval jízden-
ky a rozdával vysvědčení, pan Háma 
testoval žáčky, zda si jedničky opravdu 
zaslouží, pan Půta přidal pár bezva pís-
ní, které si zazpívaly i učitelky. Dobrou 
pohodu dovršily nákupy pohledů, oma-
lovánek a dobrot, které pro děti připravil 
pan Augusta z  Klubu železničních cesto-
vatelů se svými kolegy. Děti měly sotva 
čas mezi programem a svačinou sledovat 

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ OPĚT NETRADIČNĚ
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„Již šestým rokem rozdáváme dětem 
z prvního stupně vysvědčení v netradič-
ním duchu, s cílem nejen děti zabavit, 
ale i poučit zajímavým programem. Le-
tos budeme rozdávat vysvědčení v histo-
rickém motoráčku, který pro naši školu 
vypraví Klub železničních cestovatelů,“ 
přiblížil program letošního vysvědčení 
Petr Zeman, ředitel ZŠ Praha-Petro-
vice.  „Dnes jsem si uvědomil, že děti 
téměř vlakem nejezdí, což je škoda. 
Z vlaku je pěkný výhled do krajiny, člo-
věk lépe pozná svoji zemi, je to ekolo-
gický dopravní prostředek. Dnešní děti 
neznají Prahu ani cestování vlakem,“ 
míní Zeman. Ředitel bude převlečený za 
průvodčího vlaku, v historické uniformě. 
Během cesty štípne každému jízdenku a 
rozdá vysvědčení. Speciálním vlakem s 
dětmi pojede i herec Aleš Háma, jehož 
syn chodí do první třídy zdejší školy. 
„Pan Háma připravil pro děti soutěže 
s železniční tematikou a na poznávání 
Prahy,“ dodal Zeman. Dalším z hostů 
na palubě vlaku bude  písničkář Pavel 
Půta, který dětem zahraje na kytaru 
trampské šlágry. Ty přeci neodmyslitel-
ně ke správnému vlaku patří. 
I když je program určený především těm 
nejmenším školákům, jeho hlavní prota-
gonista neskrývá splnění si vlastní záli-
by. „Je to sice zábava pro děti, ale pře-
devším je to i zábava pro mě, je to můj 
koníček a každým rokem se těším na to, 
co zase ve škole společně vymyslíme,“ 
říká s úsměvem Petr Zeman. 

Odkaz na plný text článku: 
http://metropole.regiony24.cz/clanek/
clanek.aspx?id_clanku=46849

Autor / zdroj: Roman Hrůza

DĚTI DOSTANOU POLOLETNÍ VY-
SVĚDČENÍ, PAK MAJÍ DEN VOLNA
Děti ze základních, středních a speciál-
ních škol mají za sebou polovinu škol-
ního roku a učitelé jim předají pololetní 
vysvědčení. V pátek budou mít děti volno 
a mohou si užívat pololetní prázdniny. Na 
většině škol stále klasifikují učitelé děti 
známkami, slovní hodnocení na vysvěd-
čeních není tak časté. Vysvědčení učitelé 
předávají většinou v poslední vyučovací 
hodině, některé školy připravují pro své 
žáky speciální akce. Například ZŠ Praha-
Petrovice chystá pro své žáky rozdávání 
vysvědčení v historickém vlaku.
Vysvědčení bude v historickém motoráčku 
rozdávat průvodčí

PRAHA - Škola hrou. Tak zní Komenské-
ho principy, na kterých postavil jeden  
z nejznámějších Čechů základy moderní 
pedagogiky. Těmito principy se již dlouho 
drží i Základní škola v pražských Petro-
vicích. 
Její ředitel Petr Zeman pro školu doslova 
dýchá. A není proto divu, že jinak formál-
ní program předávání vysvědčení se pro 
školáky prvního stupně stane největším 
zážitkem v roce. 

Bohumil Augusta, ředitel, Klub železnič-
ních cestovatelů: „Je to taková zajímavá 
věc, s kterou přišel pan ředitel základ-
ní školy za námi jakožto dopravci, kteří 
zabezpečují v této republice historické a 
zvláštní výletní vlaky. Škole jsme vyhověli.  

Jako na každém správném výletě se i tady 
zpívalo a soutěžilo, takže dobrou náladu 
dětem nemohla zkazit ani špatná známka. 
Psychologové nad takovým přístupem 
pedagogů jásají. Vysvědčení nemusí být 
jen postrachem dětí, ať už jsou nebo ne-
jsou premianty.  Učitelé ze základní školy 
v Petrovicích zatím přesně neví, kde bu-
dou příští rok rozdávat pololetní vysvěd-
čení. Ve hře jsou různé varianty, např.  
v pražských podzemních kolektorech či 
historické tramvaji.

29. 1. 2009 12:45, 
DĚTI  DOSTALY  VYSVĚDČENÍ
Praha - Žáci základních, středních a spe-
ciálních škol dnes dostali pololetní vy-
svědčení. Některé školy si pro tento den 
připravily i řadu doprovodných akcí. Na-
příklad základní škola v Praze-Petrovi-
cích už pošesté zvolila netradiční metodu 
rozdávání vysvědčení, tentokrát v histo-
rickém vlaku, kde vysvědčení rozdával 
ředitel převlečený za průvodčího. V pá-
tek čekají děti pololetní prázdniny.

Video: Reportáž Luďka Jíry

Odkaz na plný text článku: 
http://www.ct24.cz/domaci/43268-polo-
letni-vysvedceni-rozdal-detem-kouzelnik-
nebo-pruvodci/
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KULTURA

Kulturní komise Rady městské části
si Vás dovoluje pozvat na  koncertní vystoupení 
předních vynikajících českých violoncellistů,
 sourozenců Anny Brikciusové
a Františka Brikciuse,
na kterém zazní skladby W.A. Mozarta,
G. Rossiniho,
P. Hindemithe, L.Boccheriniho a dalších.

Místo :
kostel sv. Jakuba Staršího
v Petrovicích
Termín :
22. březen (neděle) v 19 hod.
 
Vstupné : 50 Kč

vstupné 100 Kč
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- působí nadprůměrné zatížení životního prostře-
dí. Recept je jediný, získat alespoň do obecní po-
kladny dostatek finančních prostředků na eliminaci 
těchto negativních dopadů – častější úklid, výstav-
bu protihlukových opatření atd., atd. 

Tento článek by měl být apelem na všechny z Vás, 
kteří v naší městské části žijete a přitom zde ne-
jste hlášeni k trvalému pobytu, abyste se pokusili 
přehodnotit své stanovisko. Nejsme natolik bohatí, 
abychom z „obecní“ pokladny vypláceli 2000,- Kč 
za každého přihlášeného tak, jak to v minulých le-
tech dělal třeba Kolín a další města.  Nejsme ale 
ani natolik bohatí, abychom tento stav byli schopni 
dlouhodobě udržet ke spokojenosti Vás všech – ať 
již přihlášených nebo nepřihlášených. 

Petr Říha

díl mezi hlášenými a žijícími je téměř 17 %.  Měst-
ská část ale dostává finanční dotace na počet trvale 
hlášených  obyvatel a ne na počet žijících. Potřeby 
a požadavky na „obecní“ pokladnu mají však obě 
tyto skupiny podobný – čím více lidí,  tím i větší 
nároky na služby a servis, který má městská část 
pro své obyvatele zajišťovat – od úklidu veřejných 
ploch a údržby zeleně až třeba po počet každoroč-
ně dokupovaných knih do veřejné knihovny.  

Petrovice mají navíc ten pražský primát, že díky 
své nepatrné výměře (1,76 km2)    zde žije nejvíce 
obyvatel na jednotku plochy. Zatímco celostát-
ní průměr je 130 obyvatel na kilometr čtvereční  
a celopražský 2365 obyvatel, v Petrovicích je to  
o více než 1000 lidí na km2 víc - plných 3 432. Do-
stáváme se tak do situace, kdy tato nadprůměrná 
koncentrace lidí – a potažmo i psů a automobilů 

Poslední populační prognózy působí poněkud 
pesimisticky, protože průměr postihuje poněkud 
pozvolný pokles. Přestože petrovičáci produkují 
poměrně pilně potomky, populační přímka padá...  
Ale teď vážně. I přes fakt, že jsme v roce 2008 
přivítali 67 nových občánků (s třiceti dvěma spo-
luobčany jsme se během loňského roku rozlouči-
li),  nedochází k nárůstu počtu obyvatel, jak by se 
z prostého rozdílu těchto dvou čísel mohlo zdát. 
Počet trvale hlášených obyvatel naší městské části, 
který se již blížil počtu 6 200, poklesl ke konci loň-
ského roku na pouhých 6 041.  Důvody si zde asi 
nemusíme sáhodlouze vypisovat – každý je známe 
ze svého okolí.  Problém je trochu někde jinde. Ur-
čitě se shodneme na tom, že úbytek lidí ani jejich 
věrných souputníků - aut - v rámci městské části 
nepozorujeme.  Kvalifikovaným odhadem „skuteč-
ně“ žije v Petrovicích kolem 7 000 lidí.  Takže roz-

POKLES POPULACE PETROVIC

Část ze šedesáti sedmi nových „petrovičáků“, přivítaných v roce 2008. 
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INZERCE

Trimování a stříhání psů 
na veterinární klinice

Jižní Město – ul. Hviezdoslavova.
Objednávky na tel: 267 912 374
                      mob: 774 424 506

Podnikejte s námi v oblasti prodeje realit. 
Možnost provize z obchodního případu 50–80 %.

Centrum realit pro Prahu 
východ - RE/MAX Magic Říčany. 

Své CV zasílejte na magic@re-max.cz.

OTEVÍRÁME třídy osmiletého gymnázia ve Vaší blízkosti! Šance ke studiu v osmiletém cyklu na gymnáziu 
s vynikajícími výsledky – poslední tři roky máme 100% úspěšnost přijetí  absolventů na vysoké školy v ČR.  

Absolventi mají vynikající výsledky a znalosti umožňující výběr všech vysokých škol.
Dva cizí jazyky na výborné úrovni jsou pro nás samozřejmostí.

Připravíme studenty na jazykové zkoušky na úrovni mezinárodního certifikátu. 
Neslibujeme nemožné – my kvalitní a prokazatelné výsledky máme od roku 1992. 

Nadstandardní vzdělávací program, který nepodléhá módním výstřelkům. Vynikající prostředí v Petrovicích, 
kvalitní vyučující, podnětné prostředí.

Přihlášku podává žadatel  na Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, 14800 Praha 4 - Kunratice. 
Bližší informace je možné získat na www.altis.cz .

1. kolo přijímacího řízení je vyhlášeno na dny 22. a 23.4. 2009 od 08.00 hodin, Praha 10 – Petrovice,  ZŠ 
Dopplerova 351. 

Naše gymnázium nabízí vynikající poměr ceny a užitku. Investice do kvalitního vzdělání jsou pro Vaše děti 
nejlépe utracenými penězi a nepodléhají krizím. Vědění a znalosti nikdo nezcizí a děti mohou  prožít kvalit-

ní a smysluplný život.
ALTIS – to jsou mimo jiné:  Ambice, Lidskost, Tvořivost, Individualita a Sebevědomí.

GYMNÁZIUM ALTIS - PETROVICE, PRAHA 10

Můžete zavolat a domluvit si individuální termín k získání více informací.
Využijte i naše unikátní testy studijních předpokladů!

Přijmeme až dvě třídy osmiletého gymnázia v Petrovicích a 1 třídu osmiletého gymnázia v Kun-
raticích. Rovněž je možná přestup i do vyšších ročníků gymnázia místo šestiletého a čtyřletého 

gymnázia. Tel./Fax: 244 912 007, e-mail: vedeni@altis.cz
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Jan Rakovec 

www.rakovec.cz

• Obklad,
• dlažba,
• zednické 
  a malířské práce, 
• bytová jádra,
• rekonstrukce    
  bytů  a koupelen,
• drobné práce.

Tel.:
608 709 716 

přes den, 

267 913 922, 
19.00–21.00. 

Zápis do 1. ročníku probíhá 
do 15. 2. 2009, kdykoliv 
zavolejte 274 861 548 

nebo 739 001 029, těší se 
budoucí spolužáci, pedago-

gičtí pracovníci 
a Mgr. Petr Zeman, 

ředitel školy.

„Školu nanečisto“ - seznamovací akci pro budoucí žáky 1. tříd a pro jejich rodiče, akce je zdar-
ma a velmi se osvědčila už v minulých letech,

výuku angličtiny již od 1. třídy a další formy rozšíření výuky - přidané hodiny angličtiny  
k povinnému základu a konverzace v anglickém jazyce, 

výuku podle vlastního vzdělávacího programu včetně volitelných předmětů - literární seminář, 
němčina, domácnost (vaření, nákupy, slavnostní menu...), přírodovědná praktika (pokusy, práce  
v laboratoři, projekty...).

Přípravu k přijímacím zkouškám na gymnázia, nepovinné předměty - florbal, mediální 
výchovu, mimoškolní akce a programy, počítačové kroužky a rozšířenou výuku informač-
ních technologií, pozitivní motivaci k učení formou pololetních stipendií, dárek - kufřík s 
psacími a výtvarnými potřebami každému zapsanému žákovi.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

Nabízíme:
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ULICE – ANEB „VÍM, KDE BYDLÍM“
k nevoli svých rodičů soustředil svůj 
veškerý zájem na umění, které začal 
studovat v Anglii. V té době živilo 
mladého Morse převážně malování 
portrétů.
Po návratu zpět do USA se usadil  
v New Yorku a působil jako pro-
fesor malířství na univerzitě. Svůj 
zájem ale nyní soustředil i na vědu, 
hlavně na nově vznikající obor vědy 
- elektrotechniku. Zkoumal možnosti 
využití elektřiny pro konstrukci te-

ných domků a zahrádkářská kolo-
nie.  Oblastí procházejí dvě páteřní 
asfaltové komunikace – Morseova a 
Celsiova. Území mezi nimi vyplňuje 
výše zmíněná továrna a pak rodinné 
domy.

A nyní něco o těch, jejichž jména uli-
ce nesou. 

Samuel Finley Breese Morse se na-
rodil 27. dubna 1791 v Charlestownu 
u Bostonu, ve státě  Massachusetts 
jako první dítě zeměpisce a pastora 
Jedidiaha Morseho a jeho manželky 
Elizabeth Ann Bresseové Morseové.  
Od útlého věku se aktivně věnoval 
malování. 
Poté co ukončil studia na akademii 
Phillips, začal ve svých 14 letech 
mladý Samuel navštěvovat vysokou 
školu. Tak aktivně se věnoval umě-
ní, že ho přijal za svého žáka tehdy 
velmi známý a vlivný americký ma-
líř Washington Allston. Studoval i na 
univerzitě Yale College. Po ukončení 
studií v roce 1810 odešel do Evropy a 

Ulice získávají svá jména různými 
cestami a různými cestami je zase 
ztrácejí. Petrovické ulice získaly své 
názvy obdobným způsobem jako uli-
ce mnoha podobných obcí. Před 1. 
lednem 1968, kdy byly Petrovice se 
svými cca 700 obyvateli připojeny 
k hlavnímu městu, zde byla ulice 9. 
května, Jabloňová, Meruňková a dal-
ší, které ale již v Praze byly. Jejich 
duplicita po připojení byla pochopi-
telně nepřípustná z hlediska špatné 
orientace hasičů nebo rychlé zdra-
votnické pomoci, a tak se přistoupi-
lo k přejmenování ulic.  Jednalo se 
zřejmě o operaci velice náročnou, 
neboť  nové názvy dostaly petrovic-
ké ulice až v roce 1971. Volba pad-
la na pojmenování ulic po známých 
fyzicích, chemicích, přírodovědcích, 
matematicích a astronomech. Tento 
soubor názvů byl poněkud  deformo-
ván v roce 1980, kdy byly některé 
ulice pojmenovány po představite-
lích  dělnického a komunistického 
hnutí. I z tohoto důvodu se také jako 
nejméně vděčné jeví pojmenovávat 
ulice po lidech. Lidé, kteří jsou pro 
jednu generaci vzorem, se pro násle-
dující stávají  zatracovanými. 

V loňském roce chodily po petrovic-
kých ulicích gymnazistky, které pro 
jakousi ročníkovou práci zjišťovaly, 
do jaké míry znají lidé místo své-
ho bydliště. Jestli znají název ulice, 
která kříží tu, ve které bydlí.  Byly 
překvapené tím, jak se nám petro-
vickým všichni ti „vědátoři“ pletou.  
I proto jsme pro Vás připravili seriál 
o lidech, po kterých naše ulice získa-
ly své názvy. Hlubší poznání  jejich 
osudů Vám třeba pomůže zapamato-
vat si místo, které je po nich pojme-
nované.

Začneme v té nejsložitější části. 
V šedesátých letech zde byla továrna 
výrobního družstva Směr, pár rodin-

Morseova ulice je z větší části jednosměrná. Prozatím v ní sídlí Úřad městské části,  
služebna  městské policie, které by se v letošním roce měly přestěhovat na adresu 
Edisonova 429 do nově vybudovaného „Domu občanské vybavenosti“. V roce 1983 
byly v Morseově ulici postaveny první tři petrovické „paneláky“, které spolu s re-
staurací „Višňovka“ a prodejnou obchodního družstva „Včela“ začaly tvořit novou 
architekturu městské části. Na jejím jižním konci je vidět budova základní školy.

Morse jako mladý malíř (autoportrét)
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polárními zářemi a poruchami mag-
netického pole Země. Jako první také 
změřil jasnost více než 300 hvězd. 
Proslavil se roku 1742, kdy navrhl 
stodílkovou teplotní stupnici. Jeho 
stupnice ale byla původně obrácená, 
bod varu vody měl hodnotu 0 a bod 
mrazu +100 stupňů. Do nám známé-
ho tvaru ji obrátil až Carl von Linné.
Anders Celsius zemřel  25. dubna 
1744 v místě svého narození. 
                                   
                                            Petr Říha

Samuel Morse zemřel 2. dubna 1872 
ve svém domě na 22. ulici, v New 
Yorku ve věku osmdesáti let. Je po-
hřben na hřbitově v Brooklynu, 
v New Yorku.

Anders Celsius se narodil  27. listo-
padu 1701 v Ovanåker ve Švédsku. 
V letech 1736 až 1737 se zúčastnil 
Laponské expedice vedené francouz-
ským astronomem Maupertuisem do 
Tornia. Expedici navrhl sám Celsius 
při studijním pobytu v Paříži na ta-
mější Akademii věd jako paralelní 
expedici k expedici do Peru (na úze-
mí dnešního Ekvádoru). Expedice 
postupným měřením délky jedno-
ho stupně zeměpisné šířky dokáza-
la Newtonovu hypotézu o zploštění 
Země na pólech. Svou účastí na ex-
pedici se stal velmi známým, a tak 
mu švédské úřady poskytly finance 
na otevření observatoře. Observatoř 
byla otevřena roku 1741 a Celsius ji 
vybavil nejmodernějšími přístroji, 
které získal na svých cestách po ci-
zině. Celsius studoval i polární záře. 
Jako první si všiml souvislosti mezi 

legrafu. Svůj první model telegrafu 
údajně vyrobil již v roce 1835. Protože  
v té době nebyl v příznivé finanční 
situaci, použil pro stavbu prototypu 
věci, které měl zrovna po ruce: malíř-
ský stojan, po domácku zhotovenou 
baterii a starý hodinový strojek.
Po několika letech zdokonalování se 
povedlo vynález dovést do použitel-
né podoby. Vyvinul i speciální kód 
pro přenos textu pomocí telegrafu - 
Morseovu abecedu. V roce 1844 byla 
nakonec zbudována první americká 
telegrafní linka spojující Washington 
a Baltimore. 24. května 1844 Morse 
odeslal z Washingtonu památnou větu 
„What hath God wrought“  - Co to 
Bůh stvořil  (jedná se o citát z Bible).
Vynález slavil neskutečný úspěch. 
Byla založena firma Magnetic Tele-
graph Company a zakázky se hrnuly 
ze všech stran. Později se vynález 
ujal i v Evropě. V Rakousku-Uhersku 
byla první telegrafní linka zbudována 
v roce 1847 a císař František Josef I. 
udělil Morseovi zlatou císařskou me-
daili. Revoluční vynález elektrického 
telegrafu se postupně ujal po celém 
světě. 

Anders Celsius, švédský astronom, ge-
odet a fyzik. Je autorem stodílkové tep-
lotní stupnice.

Již za svého života získal Samuel Finley 
Breese Morse právem slávu a nejvyšší 
vyznamenání mnoha států,  jelikož  jeho 
telegraf byl jedním z nejvýznamnějších  
vynálezů 19. století.

Celsiova ulice je rovnoběžnou ulicí s Morseovou. Začíná u polikliniky na křižovatce 
s ulicí Ohmovou a končí u Střední školy Polygrafické v Bellově ulici. Za budovou 
polikliniky je vidět obytný dům v Lessnerově ulici.
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Seznamte se s novými webovými stránkami naší 
městské části a pokud se Vám budou líbit, podpořte 
je, prosím, v soutěži Zlatý erb. V roce 2006 se původ-
ní stránky umístily na druhém místě v celopražském 
hodnocení. V roce 2008 jsme s těmito, ale vylepšnými 
stránkami zvítězili. 
Nové webové stránky obsahují více informací, jsou 
přehlednější, mají textovou verzi pro slabozraké a jsou 
vytvořeny ve čtyřech mutacích - podle ročních období. 
Adresa zůstává stejná.

www.prahapetrovice.cz 

NIŽŠÍ CENA TEPLA V PETROVICÍCH

Pražská teplárenská přepojila na konci roku 2008 šest 
lokálních plynových kotelen na Pražskou teplárenskou 
soustavu. Jde konkrétně o blokové kotelny v ulicích  
Boloňská, Holoubkovská, Bolevecká, Milánská, Janov-
ská a Rezlerova. V roce 2009 bude přepojena poslední, 
sedmá, lokální plynová kotelna v ulici Novopetrovická.
Pražská teplárenská vybudovala zhruba 4,5 km napá-
ječe a 1,2 km přípojek k jednotlivým předávacím sta-
nicím. Stávající zařízení kotelen bylo demontováno a 
nahrazeno novými, tlakově nezávislými, stanicemi. Pro 
rozvod tepelné energie od nově vzniklých předávacích 
stanic k jednotlivým objektům byly využity stávající 
rozvody.

Hlavní výhodou pro zákazníky Pražské teplárenské  
v Horních Měcholupech a Petrovicích je nižší cena za 
teplo. Do konce roku 2008 bylo teplo dodáváno z lokál-
ních plynových zdrojů a tomu odpovídala i jeho cena. 
Od začátku roku 2009 mají tito zákazníci ceny platné 
pro Pražskou teplárenskou soustavu, které jsou výrazně 
nižší. Průměrná domácnost by tak při současných ce-
nách měla ročně zaplatit o cca 7000,- Kč méně.

Investice Pražské teplárenské přispěla ke zlepšení kva-
lity ovzduší v Horních Měcholupech a Petrovicích, pro-
tože přepojením se snížili místní emise znečišťujících 
látek do ovzduší. Díky výkonové rezervě v Pražské 
teplárenské soustavě budou moci i další nově vzniklé 
objekty využít ekologického tepla a nebudou tak zatě-
žovat ovzduší v této lokalitě.


