
Vážení spoluobčané,

nový rok se nám pomalu rozbíhá a já Vám
přeji, aby byl pro Vás úspěšný. Vstoupili jsme
do něho jubilejním V. reprezentačním plesem,
který měl, alespoň podle mého mínění, velmi
přátelskou atmosféru, ke které přispěli, jako
již po několikáté, členové hudební skupiny
Kosí bratři, děvčata ze skupiny Calipso, petro-
vické mažoretky a stepařka Žaneta Zimová.
Nezůstaneme samozřejmě jenom u zábav.
Čekají nás další investiční záměry a zlepšení,
které bychom chtěli v průběhu druhé polovi-
ny tohoto volebního období splnit. Jedná se
především o náš záměr vybudovat polyfunk-
ční dům, kde by byly zajištěny služby pro Vás,
jako je např. prodejna potravin, restaurace,
služby pro seniory, peněžní služby, úřad měst-
ské části, ale také nové byty. Věřím, že se nám
podaří získat dostatečné finanční prostředky
k realizaci našich představ. V současné době
stále ještě jednáme se SD Včela o uzavření
kupní smlouvy na odkoupení budovy bývalé
samoobsluhy. Jednáme také s Magistrátem
o převodu bývalých jeslí v ul. Jakobiho do
vlastnictví naší městské části, kde by bylo
možno poskytovat nejenom zdravotní služby,
ale také služby seniorům apod. V našem roz-
počtu počítáme také se spolufinancováním
výměny asfaltového povrchu hřiště mezi poli-
klinikou a ulicí Lessnerova. Na tuto akci jsme
rovněž požádali o finanční pomoc Magistrát
formou grantu. V průběhu tohoto roku by
měla být osvětlena ulice Novopetrovická od
přemostění směrem k Jižnímu městu, osvětle-
ny hlavní křižovatky a vnější osvětlení kostela.
Chceme usilovat o dokončení výměny rozvo-
du vody v dalším pavilonu ZŠ Bellova.
Poslední den v lednu se uskutečnilo moje ne-
formální setkání s občany, na kterém se pří-
tomní mohli seznámit s plánovaným řešením
dopravy jihovýchodu Prahy. Na dotazy odpo-
vídal nám.primátora hl.m. Prahy Ing. Burger-
meister a ředitelka SURM Ing. Světlana Kubí-
ková. Myslím, že po jejich vysvětleních obavy
z JVK v našem regionu mohly vzít za své.
Abych nezůstal jenom u budování, dovolte mi
obrátit Vaši pozornost na kulturní pořady, je-
jichž přehled včetně termínů v I. pololetí t.r.
najdete na jiném místě tohoto čísla.
Závěrem děkuji všem občanům, kteří projevili
zájem o dění v naší městské části

Otto Semecký
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SLOVO STAROSTY

ROČNÍK XIV. ČÍSLO 1 ÚNOR 2005 NEPRODEJNÉ

V souladu s rozpočtem schváleným na rok
2004 petrovickým zastupitelstvem byla
použita částka 5 862 400 Kč z vlastních
prostředků MČ v oblasti investiční výstavby
a oprav. Jednalo se o akce, které byly finan-
covány společně s Magistrátem hl.m. Prahy
a o akce, které financovala naše městská
část z vlastního rozpočtu. Jednalo se o in-
vestice do petrovických škol a mateřské ško-
ly, do obecního bytového fondu a v nepo-
slední řadě do úprav a oprav komunikací
a dětských hřišť.
Konkrétně se jednalo o následující akce :

1)V budově Základní školy Edisonova pro-

běhla v letních měsících výměna oken
v přízemí školy. Stávající okna byla již
v nevyhovujícím technickém stavu
a i energetický audit doporučil provést
v budoucnu výměnu oken v celé budově
tak, aby došlo k úspoře energií. V návaz-
nosti na výměnu oken bylo provedeno vy-
malování tříd, a tak i noví prvňáčci mohli
usednout 1.září do pěkného prostředí.
Na podzim pak byla provedena generální
oprava fasády podle návrhu ing. arch. Ga-
vlase, který doporučil jak nové barevné
členění fasády, tak i nové fasádní prvky,
které celkově oživily vzhled budovy školy.
Po dokončení rekonstrukce fasády byla

Mezi zateplené petrovické „paneláky“ se zařadila i budova „obecního domu“

INVESTIČNÍ VÝSTAVBA V ROCE 2004

Od roku 2004 má školní hřiště i ZŠ Edisonova



zahájena výstavba víceúčelového hřiště
s umělým povrchem v areálu školní za-
hrady, a tak již na jaře budou moci děti
vyběhnout v hodinách tělesné výchovy,
o přestávkách nebo po skončené výuce
ven na hřiště a zahrát si kopanou, háze-
nou, florbal, volejbal, košíkovou nebo se
jen tak proběhnout.
Celková investice v ZŠ Edisonova činila
1 864 tis. Kč.

2)V Základní škole Bellova byla během let-
ních prázdnin vyměněna další část oken

za celkem 2 200 tis.Kč. Jedná se o výmě-
nu oken, která probíhá postupně již ně-
kolikáté prázdniny. Důvodem je opět ne-
vyhovující technický stav a doporučení
energetického auditu. V současné době
je již vyměněna převážná část oken.
Prázdniny jsme využili i k tomu, aby se
zrealizovala rekonstrukce školní jídelny
určené pro stravování pasantních (přícho-

zích) strávníků. V rámci rekonstrukce zde
bylo vybudováno sociální zařízení, polo-
žena nová dlažba, provedeny nové obkla-
dy stěn a vyměněna okna. Tato rekon-
strukce byla provedena nákladem celkem
500 tis. Kč.
V Mateřské školce Jakobiho byla v letních
měsících provedena generální oprava

střechy celého objektu. V návaznosti na
ní byly provedeny i veškeré klempířské
práce. Uvnitř školky byly vyměněny stou-
pačky a vnitřní rozvody vody a kanalizace
a v návaznosti na to provedeny nové
dlažby a obklady a částečná výměna zaři-
zovacích předmětů. Celková investice či-
nila 1 759 tis. Kč.

3)Na obecním panelovém domě v Morseo-
vě ulici č.251 až 253 bylo provedeno pod-
le návrhu ing. arch. Gavlase kompletní
zateplení za 2 600 tis. Kč. V jarních měsí-

cích je plánováno vyměnit veškeré vstup-
ní dveře a provést rekonstrukci vstupních
podest. Celková investice doposud činila
200 tis. Kč.

4)V listopadu 2004 obdržela naše městská
část mimořádnou dotaci z finančních re-
zerv hl.m. Prahy ve výši 3 mil. Kč na likvi-
daci ezalitových desek a výměnu stoupa-

ček v Základní škole Bellova. V rámci této
akce byla provedena výměna všech zaři-
zovacích předmětů a provedeny komplet-
ně nové dlažby a obklady v sociálních
prostorách pavilonu 2. stupně. Celková
investice činila 3 750 tis. Kč.

5)Letní měsíce jsme využili rovněž k tomu,

že byla provedena generální oprava všech
dětských hřišť a opravy hracích prvků na
nich. V souvislosti s nově platnými hygie-
nickými normami bylo vybudováno oplo-
cení u dětských hřišť, která nebyla dopo-
sud oplocena. Celková částka na opravy
činila 418 tis.Kč a pořízeny byly nové od-
padkové koše za 90 tis. Kč. Na opravy
hracích prvků MČ získala dotaci MHMP
ve výši 130 tis. Kč.

6)A nakonec je nutno zmínit i akci, která by
měla usnadnit pohyb tělesně postiženým

občanům po naší městské části, kterou je
vybudování dalších 6 bezbariérových pře-
chodů.

Ne všechny původně plánované akce v ob-
lasti investiční výstavby se podařilo zrealizo-
vat, ať z důvodu právních (osvětlení Novo-
petrovické ulice) nebo jiných překážek nebo
z nedostatku finančních prostředků, ale

i tak si myslíme, že se v této oblasti v loň-
ském roce podařilo udělat opět značný kus
práce pro občany Petrovic a naše děti.

JUDr. Olga Hromasová
zástupkyně starosty
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INVESTIČNÍ ČINNOST

Základní škola Edisonova v novém kabátě Jídelna pro dospělé strácníky v ZŠ Bellova

Oplocení dětských hřišť dnes již vyhovuje normám EU Pokračovalo se v budování bezbariérových přechodů



www.prahapetrovice.cz ■ 3 ■

O ČEM JEDNALA RMČ A ZMČ PRAHA - PETROVICE

5588..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  22..  1111..  22000055
RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee::

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci JUDr. Hromasové o vývoji stavby Dirtparku a

ukládá pracovnici správy majetku ÚMČ připravit „žádost
k udělení souhlasu k malé stavbě“ na odbor městské zele-
ně MHMP, který doručí osobně místostarostka JUDr. Hro-
masová,

• informace starosty MČ o připravované schůzce s předsedy
komisí RMČ k přípravě rozpočtu,

• informaci o přípravách na lednový ples MČ Praha-Petrovice.
UUlloožžiillaa::
• starostovi MČ zajistit výzvu firmám v souvislosti s akcí „od-

stranění azbestu a výměna stoupaček ZŠ Bellova“ na zá-
kladě schválené dodatečné dotace z rezervy MHMP.

SScchhvváálliillaa::
• rozpočet a pořádání výchovného koncertu pro děti MŠ Ja-

kobiho.

5599..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  1188..  1111..  22000044
RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee::

SScchhvváálliillaa::
• termín konání „vánoční akce u stromu“ dne 20. 12. 2004

od 16.30 hod.,
• vyřazení starého a nepoužitelného majetku v objektu poli-

kliniky a jeho likvidaci.
DDaallaa  ssoouuhhllaass::
• s umístěním sídla společnosti OPTIKA HORUS, s. r. o. na ad-

rese Ohmova 271, Praha 10 (poliklinika).

6600..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  2277..  1111..  22000055
RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee::

SScchhvváálliillaa::
• návrh úpravy jednacího řádu tak, jak byla předložena a do-

poručuje předložit tento návrh ke schválení ZMČ.
SSoouuhhllaassiillaa::
• s tím, aby byly rozpočtové změny schvalovány RMČ měsíč-

ně a předkládány ZMČ k odsouhlasení dodatečně na nej-
bližším jednání.

DDooppoorruuččiillaa::
• ke schválení ZMČ předložený návrh na provádění rozpočto-

vých změn,
• ke schválení předložený návrh rozpočtového provizoria na

rok 2005,
• ke schválení opatření 4/2004 tak, jak bylo předloženo,
• ke schválení ZMČ předložený návrh podmínek pro udělová-

ní grantů v roce 2005.

XXIIII..  řřááddnnéé  zzaasseeddáánníí  ZZMMČČ,,  ddnnee  88..  pprroossiinnccee  22000044
ZZaassttuuppiitteellssttvvoo  MMČČ  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee::

SSoouuhhllaassiilloo::
• s návrhem jednacího řádu Zastupitelstva městské části Pra-

ha-Petrovice,
• se zařazením bodu Výsledky projektu O Petrovicích u jed-

noho stolu na dubnové zasedání Zastupitelstva MČ Praha-
Petrovice a ukládá Ing. Moravcové připravit materiály k jed-
nání.

NNeessoouuhhllaassiilloo::
• s námitkami k zápisu z XI. řádného zasedání Zastupitelstva

MČ Praha-Petrovice, konaného dne 8. září 2004,
• s odsunutím projednávání bodu Jídelna ZŠ Bellova – práv-

ní subjektivita na příští jednání Zastupitelstva MČ Praha-
Petrovice,

• odsunutí bodu Návrh jednacího řádu na příští zasedání Za-
stupitelstva MČ Praha-Petrovice.

VVzzaalloo  nnaa  vvěěddoommíí::
• odpovědi Rady MČ Praha-Petrovice na otázky skupiny za-

stupitelů k vydání speciálního čísla Petrovického zpravodaje
k problematice dálničního obchvatu jihovýchodní části Pra-
hy a schválilo realizovaný postup a formu při informování
veřejnosti o současném stavu při projednávání a realizaci
Pražského okruhu v jihovýchodní části Prahy.

SScchhvváálliilloo::
• zápis z XI. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Pet-

rovice, konaného dne 8. září 2004 ve znění ověřeném ově-
řovatelkou pí Novotnou. Připomínky Dr. Picky byly zachyce-
ny v zápise,

• změnu § 6 odst. 12 písm. a) „nikdo nemůže v jednom bo-

du programu hovořit vícekrát než dvakrát“ návrhu jednací-
ho řádu Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice,

• doplnění § 6 odst. 10 „, kteří mají trvalé bydliště v městské
části Praha-Petrovice. O dalším vystoupení jiných občanů
hlasuje Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice.

• rozpočtové provizorium na rok 2005 ve výši 1/12 schvále-
ného rozpočtu na rok 2004 v rámci dotačních vztahů z roz-
počtu hl. m. Prahy k městským částem, tj. 1 mil. Kč na 1 mě-
síc roku 2005. Takto schválené rozpočtové provizorium platí
do doby schválení rozpočtu městské části Praha-Petrovice
na rok 2005,

• rozpočtová opatření 4-2004/1 a 4-2004/2 v následujícím
znění:
Rozpočtové opatření 4-2004/1 – přijaté dotace od hl. m.
Prahy
1. 130.000,- Kč na údržbu zeleně – likvidace a opravy ne-

vyhovujících prvků. Dopis MHMP ze dne 23. 9. 2004. Us-
nesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 20/35 ze dne 1. 9.
2004.

2. 3.000.000,- Kč na výměnu stoupaček, odstranění azbe-
stového obložení ZŠ Bellova. Dopis MHMP ze dne 27. 10.
2004. Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 21/19 ze
dne 21. 10. 2004.

3. 215.000,- Kč na volby 1/3 Senátu PČR. Dopis MHMP ze
dne 9. 11. 2004. Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1890 ze
dne 9. 11. 2004.

4. 125.000,- Kč na 13. platy – oblast školství. Dopis MHMP
ze dne 21. 9. 2004 (další plat ve výši 10 %). Usnesení Za-
stupitelstva hl. m. Prahy č. 20/36 ze dne 16. 9. 2004.

5. Dopisem ze dne 19. 11. 2004 oznamuje MHMP, že na 14.
platy do oblasti školství bude poskytnuto 25 % vzniklé-
ho nároku a tyto změny budou schváleny jako následná
úprava rozpočtu. Zřizovatelé mají uloženo zabezpečit vý-
platu organizacím a prostředky jim musí být zaslány
v průběhu prosince 2004.
Tato částka přestavuje 231.000,- Kč pro ZŠ a 47.000,- Kč
pro MŠ. Tato změna nemá ve svém důsledku vliv na vý-
slednou částku rozpočtu (příjem = výdaj).

• pověření Rady MČ Praha-Petrovice k provedení rozpočto-
vých změn v daném kalendářním měsíci v souladu s § 94
odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu:
1.přijetí účelové dotace od MHMP (úprava příjmů a výdajů),
2.přesuny v položkách výdajů do 500 tis. Kč v jedné polož-

ce s tím, že nedojde těmito změnami k navýšení celkové
výdajové částky rozpočtu,

UUlloožžiilloo::
• Radě MČ Praha-Petrovice předložit všechna takto provedená

rozpočtová opatření ke schválení na nejbližším jednání ZMČ
Praha-Petrovice,

• Radě MČ Praha-Petrovice připravit obecné grantové pod-
mínky na jednání zastupitelstva MČ, které se uskuteční
v září 2005.

6611..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  2211..  1122..  22000044
RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee::

SSee  sseezznnáámmiillaa::
• s vývojem projektu polyfunkčního domu, pokračováním dle

harmonogramu stavby.
SSoouuhhllaassiillaa::
• s návrhem programu akcí kulturní komise RMČ na I. polole-

tí 2005,
• se žádostí o přemístění laviček zaslanou Ing. Horovou z fy

Chromservis, přemístění bude provedeno na náklady fy Ch-
romservis. Místo pro umístění stanoví příslušný pracovník
ÚMČ tak, aby vyhovovalo oběma stranám,

• se žádostí p. Becka na zábor prostranství na parc. č. 431/10,
tento pozemek má MČ pronajatý a může jej dále krátkodo-
bě pronajímat. Rada souhlasí s provozem atrakcí pro děti

v měsíci březnu na tomto pozemku,
• s návrhem na uzavření smlouvy na provoz nápojového au-

tomatu v přízemí ÚMČ Praha-Petrovice předaného p. Rub-
kem na zkušební dobu,

• s návrhem na likvidaci a převod zařízení z bývalé jídelny
v poliklinice Ohmova.

UUlloožžiillaa::
• Komisi pro informace a PZ do dalšího čísla Petrovického

zpravodaje připravit informaci o povinnosti tetování nebo
čipování psů.

6622..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  33..  11..  22000055
RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee::

SScchhvváálliillaa::
• navržené rozpočtové úpravy za měsíc 12/2004.
VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci o požadavku ředitelky MŠ Jakobiho pí Beránkové

na změnu zřizovací listiny.
PPoovvěěřřiillaa::
• starostu MČ kontaktovat městskou policii stran požadavků

občanů na zvýšení dohledu a pokutování občanů, kteří při
venčení psů nezajišťují udržování čistoty a těch kteří poru-
šují povinnost vodit psy na vodítku v oblastech, kde není
povoleno volné probíhání.

6633..  zzaasseeddáánníí  RRMMČČ,,  ddnnee  1122..  11..  22000055
RRaaddaa  mměěssttsskkéé  ččáássttii  PPrraahhaa--PPeettrroovviiccee::

VVzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí::
• informaci o námětech a stavu přípravy podkladů do čísla

1/2005 Petrovického zpravodaje,
• informaci o stavu přípravy výběrového řízení na údržbu ve-

řejné zeleně a ukládá místostarostovi p. Vojtovi připravit
podklady pro výběrové řízení do 31. ledna 2005.

SScchhvváálliillaa::
• zprávu o čerpání rozpočtu roku 2004 a žádá Finanční výbor

ZMČ o kontrolu a posouzení čerpání rozpočtu s termínem
do 25. 1. 2005 tak, aby celkové čerpání rozpočtu mohlo být
navrženo ke schválení ZMČ na jeho únorovém jednání,

• předložené vyúčtování akcí kulturní komise dle předlože-
ných materiálů, jedná se o akce Vánoční mše a Kouzlo vá-
noc.

SSoouuhhllaassiillaa::
• s předloženým návrhem na rozpočet roku 2005 a žádá Fi-

nanční výbor ZMČ o posouzení návrhu a vyjádření názoru
Finančního výboru ZMČ v termínu do 25. 1. 2005 tak, aby
mohl být předložen ke schválení ZMČ na únorovém jedná-
ní,

• s návrhem ÚMČ na navýšení ceny pronájmu hrobových a
urnových míst. Pronájmy nebyly zvyšovány již několik let a
výdaje na správu hřbitova jsou mnohem vyšší než návrat-
nost z pronájmů. Nejedná se o navýšení dle skutečné ná-
vratnosti, ale jen o navýšení vyplývající ze zvyšování sku-
tečné ceny materiálu a služeb spojených se správou
hřbitova v kombinaci s inflací,

• s uspořádáním turnaje ve florbalu s tím, že starosta MČ
převezme nad tímto turnajem záštitu.

Petrovický zpravodaj, časopis městské části Praha-Petrovice • Vychází 6x ročně v Petrovicích. Ročník XIV, číslo 1, uzávěrka 
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Roční poplatky ze psů

Od 1. ledna 2004 platí nová vyhláška
hl. m. Prahy, která reaguje na změnu
zákona o místních poplatcích. Dochází
ke změnám jak výše poplatku ze psa,
tak je nově určena osoba poplatníka
poplatku ze psa. Poplatníkem se stá-
vá držitel psa, což nemusí být osoba
shodná s majitelem psa. Tedy ten, kdo
drží psa v místě svého bydliště na úze-
mí hlavního města Prahy, je poplatní-
kem, osobou která je povinna platit po-
platek. 
Sazby poplatků ze psa staršího
tří měsíců:
• za psa chovaného v rodinném

domku 
300,– Kč za jednoho psa,
600,– Kč za druhého a každé-
ho dalšího psa téhož držitele,

• za psa chovaného v městské ne-
bo sídlištní zástavbě
1 500,– Kč za jednoho psa,
2 250,– Kč za druhého a kaž-
dého dalšího psa téhož drži-
tele,

• za psa určeného a užívaného
k hlídání objektů, jehož držite-
lem je právnická osoba, která je
zároveň vlastníkem hlídaného
objektu
600,– Kč za jednoho psa,
900,– Kč za druhého a každé-
ho dalšího psa téhož držitele.

Sazba poplatku ze psa, jehož drži-
telem je poživatel invalidního, sta-
robního, vdovského nebo vdovec-
kého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo po-
živatel sirotčího důchodu:
• 200,– Kč za jednoho psa
• 300,– Kč za druhého a každého

dalšího psa téhož držitele.

Držitel psa má ohlašovací povinnost,
tzn. že má povinnost přihlásit psa do
15ti dnů ode dne vzniku povinnosti pla-

tit poplatek u správce poplatku, což je
na území Petrovic Úřad MČ Praha –
Petrovice, Morseova 251, Praha 10. Při-
hlásit psa jsou povinni i občané, kteří
chovají psa, jenž podle vyhlášky poplat-
ku nepodléhá ( např. služební psi Poli-
cie ČR apod.).

Poplatek je splatný bez vyměření
předem, a to:
• nečiní-li více než 600,– Kč nejpo-

zději do 31. března každého ka-
lendářního roku,
• činí-li více než 600,– Kč ve
dvou stejných splátkách, vždy
nejpozději do 31. března a 31.
srpna každého kalendářního ro-
ku.

Pokud držitel psa nechá psa opatřit
mikročipem a zapsat do databáze
hl.m.Prahy, má na dva roky poskyt-
nutou úlevu z poplatku ve výši
300,– Kč za každý rok (viz níže).
Nezaplatí-li držitel psa poplatek včas
a ve správné výši, vyměří správce
poplatku poplatek platebním výmě-
rem, kterým může sazbu zvýšit až
na trojnásobek.

Případné dotazy Vám ráda zodpoví
pí. Vanda Krupičková, vedoucí Ob-
čanskosprávního odboru ÚMČ Pra-
ha – Petrovice (tel.: 274 860 731)

Označování psů

Dnem 1. ledna 2005 vstoupila v plat-
nost obecně závazná vyhláška
č.18/2004 Sb. hl. m. Prahy o místním
poplatku ze psů, kterou se zároveň mě-
ní obecně závazná vyhláška č. 23/2003
Sb. hl. m.Prahy.
Vyhláška ukládá chovatelům psů
na území Prahy povinnost nechat
psa staršího 6 měsíců trvale označit
mikročipem nebo tetováním. Ozna-
čení psa mikročipem provádí veterinár-
ní lékař a tetování odborně způsobilá
osoba a tato označení se provádějí na
náklady chovatelů psů. Od veterinární-
ho lékaře, který aplikoval mikročip, ne-
bo odborně způsobilé osoby, která pro-
vedla tetování psa, si chovatel
k doložení trvalého označení vyžádá
potvrzení o označení psa, na němž je
uvedeno číslo mikročipu nebo vyteto-
vané číslo. U psů s průkazem původu
lze toto potvrzení nahradit stejnopisem
průkazu původu. Takto označené psy
musí chovatel nechat zanést do data-
báze evidence chovatele psů, kterou
vede Magistrát hl.m.Prahy, odbor ob-

čanskosprávních agend, Vyšehradská
2077/57, 1280 00 Praha 2. Přihlášení
se provádí pomocí registrační karty
chovatele, jejíž tiskopis chovatel může
obdržet buď na : MHMP (Magistrát
hl.města Prahy) – odbor občansko-
správních agend, případně hned v in-
formačním středisku MHMP, na Úřa-
dech městských částí a i přímo ve
veterinárních ošetřovnách. Tiskopis je
možno si stáhnout i z webové stránky
www.praha-město.cz.
Chovatelé již čipovaných nebo teto-
vaných psů jsou povinni se zare-
gistrovat nejpozději do 31. března
2005, ostatní chovatelé psů musí
podle vyhlášky toto učinit do konce
roku 2005. Chovatel, který po ter-
mínu 1.1. 2005 nabude psa a toho
nechá označit ( čip nebo tetování),
či ho nabude již trvale označeného,
je povinen se do 30 dnů přihlásit do
evidence.
V případě označení psa mikročipem
a zavedení do registru mají chovatelé
psů nárok na úlevu z místního poplatku
ze psů.V případě očipování psa v roce
2004 má poplatník nárok na úlevu ve

výši 300,- Kč ve dvou po sobě jdoucích
letech, a to v roce 2005 a 2006. Jestli-
že bude pes opatřen mikročipem v roce
2005, činí tato úleva 350,- Kč ve dvou
po sobě následujících letech, tedy 2006
a 2007. Úleva z místního poplatku se
netýká tetování. Zároveň upozorňuje-
me všechny chovatele psů, že přihláše-
ní čipovaného nebo tetovaného psa do
evidence chovatelů nenahrazuje povin-
nost držitele psa přihlásit se k místnímu
poplatku ze psů na Úřadu městské čás-
ti Praha – Petrovice, a to dle zákona
č. 565/1990 Sb. a dle vyhl. hl.m.Prahy
č.23/2003 Sb.
Držitel psa musí být tedy veden součas-
ně v evidenci chovatelů na MHMP a na
úřadě městské části, kde má trvalé byd-
liště. Žádáme proto všechny občany,
aby v průběhu roku 2005 udělali po-
třebné kroky k naplnění změny vyhláš-
ky 23/2003 Sb. o místním poplatku ze
psů.

Případné dotazy Vám rovněž ráda zod-
poví pí. Vanda Krupičková, vedoucí Ob-
čanskosprávního odboru ÚMČ Praha –
Petrovice (tel.: 274 860 731)

ZPRÁVY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI
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ZPRÁVY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zprávy z petrovické
knihovny

V naší knihovně máme zaregistrováno
206 dospělých a 148 dětských čtenářů.
Pro dospělé čtenáře máme více než 
4 000 knih. Pro ženy nakupujeme za-
milované romány, také historických 
a románů z lékařského prostředí je zde

dost. Pro milovníky napětí máme do-
statek thrillerů, detektivních i fantasy
románů. Na děti čeká asi 800 knih , po-
hádky , knížky pro malé čtenáře, do-
brodružné pro kluky i holky, románky
pro dívky. Pro ty, kdo se chtějí něco do-
zvědět, máme knihy naučné. Knížky o

zvířatech i o rostlinách. Různé cestopi-
sy, knihy o dějinách českých i světo-
vých, dětské encyklopedie, knihy o ves-
míru i o záhadách. Najdou se zde i
knihy s vojenskou tematikou.
V loňském roce knihovnu navštívilo 
2 592 čtenářů a vypůjčilo si celkem 
8 724 knih různých žánrů.
Stále se přikupují nové knihy, aby měli
čtenáři co číst.

Knihovna je otevřena :
pondělí
8.00 – 11.00 hod 12.00 – 18.00 hod
středa
9.00 – 11.00 hod 13.00 – 19.00 hod
čtvrtek
8.00 – 11.00 hod 12.00 – 15.30 hod

Seznam knih si můžete prohlédnout na
adrese : www.prahapetrovice.cz/. Na
této adrese pravidelně zveřejňujeme i
seznam nových knih. Knihy, které Vás
zaujmou, si můžete zamluvit i elektro-
nickou poštou na adrese :
knihovna@prahapetrovice.cz
V knihovně je také umístěn veřejnosti
přístupný internet. Cenou 0,50 Kč /
1min. tj. 30 Kč za hodinu by mohl při-
lákat každého, kdo má o internet zá-
jem. 

Václava Křížová
knihovnice

SBĚR ŠATSTVA
PRO ČESKÝ

ČERVENÝ KŘÍŽ

Český červený kříž, který pravidel-

ně  pořádá sběr šatstva pro huma-

nitární pomoc, oznamuje tímto 

termíny pro rok 2005. Vaše 

nepotřebné ošacení přineste, 

prosím,  ve dnech 30. března 2005

a 17. prosince 2005 v době od 8.00

do 14.00 hod. do sběrného centra,

které bude v budově Základní školy,

Bellova 351.

Pronájem hrobů

V zhledem k nárůstu cen vody, energie, odvozu odpadů ze hřbitova a dalších vstupů, byli jsme nuceni upravit ceny za

pronájem hrobových a urnových míst na hřbitově v Praze - Petrovicích, a to s platností od 13.1. 2005 pro nově uzaví-

rané smlouvy a od 1.1. 2006 pro smlouvy obnovované. Nové ceny jsou za pětiletý pronájem stanoveny následovně :

původní cena : nová cena :

urnový hrob 360,– Kč/5 let 460,– Kč/5 let

jednohrob 360,– Kč/5 let 500,– Kč/5 let

dvojhrob 480,– Kč/5 let 650,– Kč/5 let

hrobka 160,– Kč/m2/5 let 350,– Kč/m2/5 let

Případné dotazy Vám ráda zodpoví pí. Lenka Riedlová, Občanskosprávní odbor ÚMČ Praha – Petrovice
(tel.: 274 860 731)
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PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
PLÁNOVANÝCH NA PRVNÍ POLOVINU ROKU 2005

16. února 2005
začátek v 19 hodin, koncert v kostele SV. JAKUBA STARŠÍHO V PETROVICÍCH, vystoupí devítičlenný vokální soubor GENTLEMEN
SINGERS, absolventi chlapeckého sboru BONI PUERI

17. března 2005
začátek v 17 hodin, hudební pořad pro seniory a ostatní zájemce připravený ve spolupráci s Komisí sociální a bytovou  = VELIKONOCE
2005 =, vystoupí Drahomíra Vlachová a Jan Vízner, pořad bude v sále Střední polygrafické školy v Petrovicích, pro návštěvníky hudeb-
ního pořadu bude připraveno i malé pohoštění

20.dubna 2005
začátek v 19 hodin, koncert v KOSTELE Sv. Jakuba Staršího v Petrovicích, vystoupí EDITA KEGLEROVÁ - cembalo a VĚRA BINAROVÁ -
viola

12. května 2005
začátek v 19 hodin, sál Střední polygrafické školy v Petrovicích, zahajovací koncert PETROVICKÉHO HUDEBNÍHO JARA 2005, vy-
stoupí Smyčcový orchestr Základní umělecké školy, Trhanovské náměstí, Praha 10 - Hostivař a orchestr The BBT

18. května 2005
začátek v 19 hodin, sál Střední polygrafické školy v Petrovicích, druhý koncert PETROVICKÉHO HUDEBNÍHO JARA 2005, vystoupí
Dvořákovo duo, Hostivařský komorní orchestr a Ondřej Valenta - violoncello

27. května 2005
začátek v 19 hodin, sál Střední polygrafické školy v Petrovicích, závěrečný finální koncert PETROVICKÉHO HUDEBNÍHO JARA 2005,
vystoupí rakouský swingový orchestr THAT SWING, který se po loňském fenomenálním úspěchu vrací do Petrovic, orchestr je složen z žá-
ků a pedagogů známé rakouské hudební školy

Kromě uvedených hudebních akcí ještě chystáme jako „třešničku na dortu“ vystoupení souboru KOCOURKOVŠTÍ UČITELÉ a koncert
JANA NEDVĚDA.

Mgr. Petr Zeman, předseda Kulturní komise

Vokální soubor Gentlemen Singers z Hradce
Králové se řadí k nejmladším svého druhu
a svým složením i repertoárem patří v Čes-
ké republice tak trochu k unikátům. Devíti-
členný ansámbl s věkovým průměrem 21 let
vznikl sice teprve v roce 2003, neznamená
to však, že by měl být pěvecky nebo hu-
debně nevyzrálý. Vokální soubor Gentlemen
Singers je totiž složen výhradně z absolven-
tů Českého chlapeckého sboru Boni pueri.
Dalo by se tedy říci, že po ukončení kariéry

„dobrého chlapce“ vy-
rostli tito mladíci
v „gentlemany“.
I přes svoji krátkou exi-
stenci absolvoval Vokální
soubor Gentlemen Sin-
gers již několik význam-
ných koncertů a vystou-
pení po celé České
republice i v zahraničí.
Koncertovali v Nizozemí;
byli pozváni českým vel-
vyslanectvím do Lucem-
burska; zpívali jako hosté
vedle Taipejského filhar-
monického komorního
sboru z Tchaj-wanu na

Mezinárodním festivalu akademických sbo-
rů IFAS 2004 v Pardubicích; zúčastnili se
prestižního Světového setkání chlapeckých
a mužských sborů, během kterého účinko-
vali společně se sbory z Evropy, USA a Ka-
nady. 

Mgr. Petr Zeman
předseda Kulturní komise
Rady MČ Praha - Petrovice

GENTLEMEN SINGERS V PETROVICÍCH

KULTURA

Kulturní komise Rady Městské části
Praha – Petrovice,

Základní umělecká škola,
Trhanovské nám. 8,

Praha 10 – Hostivař a
Základní škola, Edisonova 40,

Praha – Petrovice
si dovolují pozvat všechny zájemce na

KONCERT V KOSTELE
Sv. JAKUBA STARŠÍHO

V PETROVICÍCH

16. února 2005 (středa),
začátek v 19.00 hodin,

na kterém vystoupí
DEVÍTIČLENNÝ VOKÁLNÍ SOUBOR

GENTLEMEN SINGERS
SLOŽENÝ VÝHRADNĚ Z ABSOLVENTŮ

CHLAPECKÉHO SBORU
BONI PUERI.

Vstupné 30,- Kč.



Dodnes známý a stále hraný skladatel Jakub Jan Šimon Ryba (1765 – 1815)
se už od tří let učil na různé hudební nástroje, housle, klavír, později na var-
hany, ale to už chodil do školy v Nepomuku u Plzně, ještě později hrál i na
flétnu, klarinet, lesní roh a violoncello. Jako každé začátky i ty jeho byly těž-
ké, housle mu jeho přísný otec bral a schovával, protože nemohl vydržet
skřípavé vrzání malého a příliš horlivého muzikanta. Na klavír směl malý Ja-
kub Jan Ryba hrát pouze za otcova dohledu, protože jednou zpřetrhal stru-
ny, když se pokoušel po vzoru otce klavír naladit.
Ale nechme klepů, faktem je, že Jakub Jan Ryba napsal během svého živo-
ta přes 1500 hudebních děl, působil i jako spisovatel, básník, houslista, diri-

gent a hudební teoretik. Napsal jednu z prvních učebnic hudební nauky s ná-
zvem Počáteční a všeobecné základové ke všemu umění hudebnímu.
Maximálně sympatické na tom je, že tuto knihu napsal česky, přestože to
představovalo hromadu překážek. Neexistovala totiž česká slova pro hu-
dební značky jako je béčko, křížek, pomlka a podobně. Jakub Jan Ryba sice
dokonale ovládal několik cizích jazyků – latinu, němčinu, francouzštinu, ital-
štinu, řečtinu, v nichž by se mu o hudbě psalo snadněji, ale byl Čech, a pro-
to chtěl psát česky. A také psal.
Sympatické, ale jak už bylo řečeno, nesnadné. Pro řadu hudebních termínů
musel česká slova prostě vymyslet. Béčko nazval snižovatel a bylo to, křížek
pak logicky zvyšovatel, pomlka byla nazvána vzdychač, plašinec nebo mizič.
Trochu Jakuba Jana Rybu podezřívám, že to udělal také pro zasmání svých
žáků ve snaze trochu jim zpříjemnit výuku ve škole v Rožmitále pod Třemší-
nem, kde učil a žil s manželkou a dětmi. Že byl učitelem váženým, přísným,
ale oblíbeným, svědčí dopis adresovaný Rybovi jedním jeho žákem. …..„Vy-
soce ctěný pane učiteli (tak takhle mi už dnes ve škole děti neříkají – po-
známka autora článku), tímto dopisem Vás prosím, abyste mi dal něco sta-
rého ze svých šatů, zvláště ponožky, věřte mi, že chodím v botách bos. Buďte
zdráv, nejlepší můj pane učiteli, jsem Váš nejposlušnější žák Václav Ražá-
nek“.
O bohatém a úspěšném životě Jakuba Jana Ryby nesvědčí pouze tento cito-
vaný dopis, ale zejména jeho hudební odkaz, dlouhá řada pastorel, varhan-
ních skladeb, duchovní i světská dodnes živá hudba a samozřejmě nejzná-
mější Česká mše vánoční, která zazněla v Petrovicích v předvánočním čase
17. prosince 2004 v sále Střední polygrafické školy. Nezazněla by, nebýt žá-
ků, jejich rodičů a zejména pedagogů Základní umělecké školy, Praha 10 –
Hostivař, Trhanovské náměstí 8.
Žáci, jejich rodiče a pedagogové této umělecké školy, kteří se sešli ke spo-
lečnému muzicírování, tak vytvořili unikátní, jedinečný hudební projekt a vý-
sledek byl fascinující – tolik nadšených posluchačů sál v Polygrafické škole
v Petrovicích asi nikdy nepojmul, třikrát jsme přidávali židle, kam jen se ve-
šly, nakonec ovšem stejně mnoho posluchačů muselo zůstat stát. Hudba to
byla tak hezká, že to nikomu nevadilo.
Žáci, rodiče a učitelé se sešli a vystoupili ve dvou hudebních tělesech – Hos-
tivařský komorní orchestr a Pěvecký sbor rodičů ZUŠ Praha 10 – Hostivař.
Nutno dodat, že na všechno nebyli sami, vystoupil také Pěvecký sbor Smirol
a v sólových partech jsme slyšeli Jakuba Hrubého – bas, Bronislav Palowski
zpíval tenor, Lucie Teichmannová soprán a Veronika Fučíková alt. Vše dirigo-

val Petr Louženský.
HHoossttiivvaařřsskkýý  kkoommoorrnníí  oorrcchheessttrr  aa ssóólliissttéé
kkoonncceerrttuu  1177..  1122..  22000044  vv PPeettrroovviiccíícchh

Hostivařský komorní orchestr byl založen při Základní umělecké škole v Pra-
ze 10 – Hostivaři v roce 1993. Zakladatelem a významným dirigentem byl do
roku 1999 Adam Klemens. Za tuto dobu dosáhl orchestr významných úspě-
chů a stal se vyhledávaným amatérským tělesem. HKO je složen ze součas-
ných i bývalých studentů ZUŠ Praha 10 – Hostivař a pedagogů této umělec-
ké školy. Společně tak každoročně vystupují na koncertech v Praze
(například v sále Bohuslava Martinů v Lichtenštejnském paláci, v sídle Hu-
dební fakulty AMU, v Národním domě na Vinohradech při slavnostním kon-
certu ZUŠ) a na zájezdech doma i v zahraničí (Fredensborg – Dánsko 1994,
Wels, Krieskirchen – Rakousko 1997 a 2001). V roce 1999 převzal vedení or-
chestru nový pedagog ZUŠ Petr Louženský. HKO znovu uslyšíme v Petrovi-
cích 18. května
2005 na dru-
hém koncertě
PETROVICKÉHO
H U D E B N Í H O
JARA.

Sólisté našeho
koncertu v Pet-
rovicích zkame-
něli při pohledu
na „šatnu“, do
které jsem je
uvedl před je-
jich účinkováním. V jednom rohu čněly do výše zbylé židle, pro které jsme se
pak několikrát vraceli a přidávali je na všechna volná místa v sále, v druhém
rohu hromada činek různé hmotnosti od tří kilogramů pro začátečníky až po
desetikilové pro pokročilé kulturisty. Ani jeden z pozvaných sólových zpěvá-
ků ovšem o posilování neprojevil zájem. Nutno říci, že šok, který jsem jim
takto uchystal, nepoznamenal jejich dokonalé pěvecké výkony. Díky jim za to
a nyní něco z jejich životopisů.

VVeerroonniikkaa  FFuuččííkkoovváá  ((**11997777  ))  --  mmeezzzzoossoopprráánn
Mezzosopranistka Veronika Fučíková studovala zpěv na konzervatoři v Brně
pod vedením profesorky Něvy Megové a na konzervatoři v Praze u profe-
sorky Jarmily Krásové. V současné době koncertuje v mnoha českých měs-
tech, spolupracuje s Českým rozhlasem a Pražským filharmonickým sborem.
V roce 2004 absolvovala International Master Class ve studiu Dr. Joan Me-
telli v italské Sieně.

LLuucciiee  TTeeiicchhmmaannnnoovváá  ((**11997788  ))  --  ssoopprráánn
V roce 2003 ukončila studium na Pražské konzervatoři ve třídě 
J. Soběhartové a nyní studuje první ročník Akademie múzických umění v Pra-
ze. Koncertuje po celé České republice. V divadle v Karlových Varech nastu-
dovala roli Marcelliny v opeře Figarova svatba.

JJaakkuubb  HHrruubbýý  ((**11997799  ))  --  bbaass
Vystudoval Církevní konzervatoř v Kroměříži obor sólový zpěv, dnes je po-
sluchačem 3. ročníku AMU v Praze. Vystupoval v Polsku, Německu,
ve Švýcarsku, na Slovensku a samozřejmě v řadě českých měst. Spolupracu-
je s Filharmonií Hradec Králové.

BBrroonniissllaavv  PPaalloowwsskkii  ((**11998811  ))  --  tteennoorr
Vystudoval Pražskou konzervatoř a obor Zpěv a hudební výchova na Peda-
gogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Nyní spolupracuje s divadlem
Carlo Felice v Janově, s divadlem Görlitz a Pražským filharmonickým sborem.

Děkujeme všem za krásný umělecký zážitek.
MMggrr.. PPeettrr  ZZeemmaann  

ppřřeeddsseeddaa  KKuullttuurrnníí  kkoommiissee  RRMMČČ  PPrraahhaa  --  PPeettrroovviiccee  
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RYBOVA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

KULTURA
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Územní koncepce města a tedy i koncepce
dopravy je zakotvena a schválena v platném
Územním plánu hl.m. Prahy (ÚPn), který na-
byl účinnosti 1. 1. 2000 a stal se tak zákon-
ným podkladem pro rozvoj území hlavního
města.
Tvorba ÚPn a postup jeho zpracování
a schvalování jsou stanoveny Stavebním zá-
konem. V případě ÚPn hl.m. Prahy, který byl
tvořen v prvních letech demokratizace re-
publiky byly tyto zákonné postupy úzkostli-
vě dodržovány. 
Je třeba si uvědomit, že od společenského
zadání ÚPn Územně hospodářskými zása-
dami, které schválilo ZHMP v listopadu
1993 uplynulo cca 6 let do schválení ko-
nečné podoby ÚPn. Dopravní řešení v jiho-
východní části města bylo v jeho konceptu
prověřeno ve třech varian-
tách (JVK, JVD a R). Na zákla-
dě projednání s veřejností,
orgány státní správy a se vše-
mi samosprávami města
a městských částí byla vybrá-
na výsledná podoba trasy sil-
ničního okruhu ve stopě tzv.
JVD, která byla pro další
zpracování schválena ZHMP
v souborném stanovisku. Ná-
sledně zpracovaný a znovu
projednaný ÚPn byl v této
podobě schválen usnesením
zastupitelstva hl.m. Prahy
č.10/05 dne 9. 9. 1999
a právní moci nabyl
1. 1. 2000.
Protože dochází v poslední
době k mnoha dotazům, při-
pomínkám a žádostem k vý-
še zmíněnému řešení, připravila sekce ÚRM
následující vysvětlení.
Vestecká spojka je dle platného ÚPn
hl.m.Prahy sběrnou komunikací městského
významu, která by měla doplnit funkci pro-
pojení Pražského (silničního) okruhu u Písni-
ce s dálnicí D1 u Újezdu a umožnit tak rea-
lizaci části dopravních vztahů v jižním
sektoru města v trase mimo silně urbanizo-
vané lokality.
Obavy z dalšího přivádění dopravní zátěže
do stávající uliční sítě vyplývají z představy,
že Vestecká spojka bude obklopena dalšími
komerčními aktivitami, které budou doprav-
ní zátěž indukovat. Funkční využití, dané
současně platným územním plánem, však
takové aktivity neumožňuje, uvedené plo-
chy na území hl. města jsou funkčně zařa-
zeny jako OP, LR, ZN nebo IZ. Z hlediska vel-
kých komerčních aktivit v okolí je v souladu
s ÚPn pouze výstavba Obchodního centra
Chodov, které by mělo do značné míry sa-
turovat potřeby obyvatel Jižního Města
a které je obslouženo kapacitní kolejovou
hromadnou dopravou – metrem. 

Naopak je třeba konstatovat, že vynechání
Vestecké spojky z dopravní sítě by zname-
nalo:
• Na jihu Prahy přitížení komunikací v pro-

storu Libuše, v obytné zástavbě Kunratic
mimo ul.Vídeňskou, v Hrnčířích, u Šebe-
rova, přitížila by se i Kunratická spojka. 

• V širších vztazích přitížení jižní části měst-
ského okruhu v úseku mezi Barrandov-
ským mostem, Kačerovem a Spořilovem. 

• Částečné odlehčení ulice Vídeňské mezi
Kunraticemi a jižní hranicí hlavního měs-
ta, ale naopak přitížení ulice Vídeňské
v úseku u Thomayerovy nemocnice. Na
mimopražském území zvýšení automobi-
lového zatížení ve stopě ulice Vídeňské
(resp.původní silnice I/3) přes Vestec a Je-
senici.

• Negativní dopad přerozdělení automobi-
lového zatížení v prostoru stávající mi-
moúrovňové křižovatky (MÚK) Opatov
na Jižním Městě, sice s důsledkem čás-
tečného poklesu zatížení na dálnici D1,
ale nárůstem zatížení v prostoru již dnes
provozně problematických úrovňových
křižovatek situovaných v prostoru před-
mětné MÚK.

Z uvedených skutečností je zřejmé, že ab-
sence Vestecké spojky by vyvolala převážně
nežádoucí zvýšení automobilového zatížení
na komunikacích procházejících urbanizo-
vaným územím a nežádoucí přerozdělení
předpokládaného automobilového zatížení
na systémově nadřazených komunikacích. 
Bezprostředně by absence Vestecké spojky
negativně ovlivnila život MČ Šeberov, proto-
že část dopravy z nově zastavěných území
navazující části příměstské oblasti směřuje
přes Hrnčíře a Šeberov na křižovatku Opa-
tov dálnice D1. Není tedy divu, že MČ Še-
berov souhlasí s realizací Vestecké spojky
a s MÚK km 3,7 na dálnici D1, protože tím
chrání zájmy svých občanů.

Územní plán hlavního města Prahy nestano-
vuje šířkové uspořádání komunikací, takže
nikde v něm není zakotveno, že Vestecká
spojka bude „kapacitní dálniční čtyřpruho-
vou komunikací“. Změna ÚPn Z 0557/04
umožňuje výstavbu MÚK v km 3,7 s dálnicí
D1, ale není podmínkou napojení oblasti
severovýchodně od dálnice D1 (Křeslice,
Újezd) tj. napojení ulice Formanské. Lze
pouze podotknout, že toto napojení by by-
lo vhodné, protože převážná část dopravy
z masivně se rozvíjející bytové zástavby na
území Křeslic a Újezda je v současné době
dopravně napojena na město (dálnici D1)
zase přes křižovatku Opatov, do které smě-
řuje po ulici Formanské přes křižovatky, ko-
munikace a bytovou zástavbu Jižního Měs-
ta. MČ Jižní Město souhlasí s realizací

Vestecké spojky a s MÚK km
3,7 na dálnici D1, protože
tím chrání zájmy svých ob-
čanů.
Případná spekulace o dalším
pokračování varianty JVK
přes území severně od dál-
nice D1 kolem Milíčovského
lesa (mezi dálnicí D1 a silnicí
II/333) je zavádějící, protože
pokračování je již zabloko-
váno realizovanou a pláno-
vanou obytnou zástavbou
území, a ta zcela znemož-
ňuje uváděné propojení.
Další případné propojení
mezi silnicí I/2 a Pražským
okruhem je zcela mimo kdy-
si předpokládanou stopu
varianty JVK silničního okru-
hu a je navrhováno jako

přeložka této silnice navádějící dopravu na
silniční okruh mimo zastavěné území zá-
padního okraje Uhřiněvsi a Říčan.
K tvaru a funkci mimoúrovňové křižovatky
na km 3,7 s dálnicí D1 lze obecně uvést, že
tvary křižovatek jsou v ÚPn informativní, což
znamená, že konkrétní podoba křižovatek
je dána až návaznou projektovou doku-
mentací. Vzhledem k tomu, že tato doku-
mentace nebyla dosud zpracována, nelze
v žádném případě mluvit o „okružní křižo-
vatce o poloměru 130 m“. Zmiňovaná kři-
žovatka byla studijně prověřována ve škále
různých variant od prostorově úsporných až
po prostorově rozlehlé.
Závěrem je nutno zdůraznit, že rozvoj
území i související dopravní sítě probí-
há na základě platné územně plánovací
dokumentace, která je veřejnoprávně
projednána a schválena. Jakékoli její
změny musí být opět předmětem veřej-
né diskuse v demokratickém procesu,
daném legislativním rámcem České re-
publiky.

Kolektiv pracovníků SURM

GLOBÁLNÍ VÝKLAD K PROBLEMATICE ŘEŠENÍ KONCEPCE
DOPRAVY V JIHOVÝCHODNÍ ČÁSTI MĚSTA
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INZERCE
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 26. ledna 2005 zasedli tři členové redakční rady Pet-
rovického zpravodaje na lavici určenou veřejnosti v jedna-
cí síni Ústavního soudu České republiky. Z pochopitelných
důvodů nás zajímalo posouzení úlohy petrovického časo-
pisu při ovlivnění výsledků senátních voleb. Třináctičlenné
plénum ústavního soudu, kterému předsedal JUDr. Pavel
Rychetský, mělo tedy rozhodnout spor mezi Občanskou

demokratickou stranou a Nejvyšším správním soudem
o platnosti voleb v našem volebním obvodě a tudíž
i o právoplatnosti zvolení Jana Nádvorníka senátorem. Po
celodenním jednání, které se podobalo tenisovému utká-
ní mezi právníky obou stran, soud konstatoval, že nelze
prokazatelně doložit souvislost mezi rozšířením Petrovic-
kého zpravodaje a zvolením Jana Nádvorníka. Soud dále

konstatoval, že šlo o spor starostů a ne o střet senátních
kandidátů. Podle verdiktu Ústavního soudu, chyboval Nej-
vyšší správní soud i v tom, že nevzal v úvahu drtivé vítěz-
ství Jana Nádvorníka, který již v prvním kole získal více
hlasů než druhý Ing. Petr Jirava a třetí Ing. Antonín Zápo-
tocký dohromady.

IInngg.. PPeettrr  ŘŘííhhaa

PÁTÝ JUBILEJNÍ PETROVICKÝ PLES
Poslední lednový pátek

se ve velkém sále

Klubu Varta konal již

5. REPREZENTAČNÍ PLES
městské části Praha - Petrovice

SENÁTNÍ VOLBY PŘED ÚSTAVNÍM SOUDEM

Ples tradičně zahájil starosta doc. Otto 
Semecký a programem provázeli po celý 
večer Zdena Novotná a Zdeněk Vrba

Ing. Zápotocký se nechce s verdiktem US
smířit a i v médiích prohlásil, že se hodlá
odvolat až k mezinárodního soudu

Jan Nádvorník byl optimistický po celou 
dobu jednání a nebál se ani výsledku 
případných opakovaných voleb

Výsledkem celodenního martýria bylo pro
starostu Prahy 15 obdržení osvědčení
o zvolení senátorem

Kompletnímu plénu Ústavního soudu
předsedal JUDr. Pavel Rychetský

O Petrovický zpravodaj byl v soudní síni zá-
jem a šel z ruky do ruky.

Neúspěšný kandidát v senátních volbách
Ing. A. Zápotocký

Vystoupení petrovických mažoretek 
TJ Sokol patřilo tradičně ke zpestření plesu

S pořádnou opicí odcházela z plesu snad
jen zpěvačka skupiny „Kosí bratři“ „Víla 
Amálka“
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Bydleli jsme v paneláku na Chodově,
a i když to bylo docela dobré bydlení – pří-
mo naproti lesoparku, chtěli jsme do dom-
ku. Měli jsme už stavební pozemek v Mu-
kařově, ale nechtělo se nám moc z Prahy.
Tou zmíněnou shodou náhod jsme na inter-
netu objevili starý inzerát na prodej domku
v historické části Petrovic. Nevěřili jsme, že je
ještě platný, ale byl, a tak už rok a pár mě-
síců žijeme tady.

A jak se Vám a Vaší rodině v Petrovicích
líbí?

Petrovice jsou skvělé místo a stejně tak jsme
spokojeni i s domkem. Je přes sto let starý
a oproti novému domu má neskutečně po-
etickou atmosféru. Stejně nádhernou atmo-
sféru má i podobně stará škola, kam chodí
naše děti.

V seriálu Vám autorky přisoudili roli
sportovně založeného člověka – proto
jsem Vás také k rozhovoru vylákal sem
- na Squash STAMET. Ale jak jste na tom
v osobním životě?

Sport pro mě vždycky hodně znamenal. Mí-
čové hry jsem zkusil všechny, deset let jsem
závodně hrál házenou. Když mohu, svezu
se na surfu, hraju tenis, zmíněný squash, vy-

užívám krásného okolí Petrovic a chodím
běhat kolem přehrady. A pochopitelně i „in-
teriérové sporty“ jako je bowling a další.

No, hned třetí otázkou jsme sklouzli na
seriál, tak tam ještě zůstaneme. Adam
Rubeš pochází z početně nadstandardní
rodiny – má čtyři sourozence. A co Vy,
jste také zvyklý na sourozence a pro-
blémy z toho vyplývající?

Pocházím z Českých Budějovic a také z po-
měrně velké rodiny. Mám dvě sestry. Jedna
zůstala v jižních Čechách, druhá je v Praze –
a je stejně úspěšnou top manažerkou jako
moje seriálová sestra. Povahově je však i ona
od Andrey zcela odlišná. Obě sestry jsou to-
tiž skvělé a báječně spolu vycházíme.

Jak vůbec prožíváte vývoj své postavy
v seriálu, když neznáte konec? Nebojíte
se, že Vám scenáristky nakonec přisou-
dí nějakou negativní vlastnost a Vaše
postava se změní ze sympaťáka na „ne-
sympaťáka“ ?

Herecká profese se dost po-
dobá taneční zábavě a herec
je jako slečna, která čeká, až
ji někdo vyzve do tance.
Když se zvedá od stolu, tak
nemůže vědět, jak ten tanec
dopadne. Neví, jestli to bude
úspěch či propadák a nebo
jestli skončí dokonce i s tro-
chu pošramoceným exterié-
rem. Hrubou kostru seriálu
jsme znali již od začátku na-
táčení. Dnes už víme, jak
116 díl skončí a pochopitel-
ně každý herec musí v rámci
postavy, kterou ztvárňuje,
občas skousnout i věci, které
mu nesedí. Dnes už se píše
nová série příběhů rodiny
Rubešových. Nevím ale, jest-
li postava Adama Rubeše
v něm vůbec bude, nebo
jestli ho nechají scenáristky
odjet „na služební cestu do
Švýcarska“.

Co Vám vůbec tento seriál
dal a co vzal?

Co mi dal? Určitě publicitu. Tu však nechci
příliš vnímat. Pro tuhle roli mohl být osloven
kdokoliv z kolegů - určitě jsem ji nezískal
pro svou výjimečnost. Navíc je tu vždy ta
možnost, že ze dne na den vás pošlou na tu
zmíněnou služební cestu a je konec. Roz-
hodně se na tu roli neupínám. Horší je to
s lidmi z branže, spousta z nich – včetně re-
žisérů si mě už zaškatulkovala a vidí před se-
bou jen Adama Rubeše. Pozitivem jsou
i zkušenosti z práce před kamerou a mož-
nost se stále učit něčemu novému. Negati-
vem je bezesporu velká fyzická, psychická
i časová náročnost. Vždycky jsem měl pře-
bytek energie – dnes občas cítím dluh.

Chtěl bych Vám poděkovat, že i při tom
časovém vytížení jste si pro mě udělal
čas a přeji Vám hodně takových život-
ních situací, které dokáží ty naše „ba-
terky“ zase dobít. Děkuji za rozhovor.

Připravil Petr Říha

PŘEDSTAVUJEME VÁM

Herec a moderátor

Tomáš Krejčíř
Hodně z nás si zvyklo na svou „denní dávku emocí“ při sledování seriálu Rodinná pouta. Uvedený seriál je bezesporu průlo-
movým počinem v naší televizní tvorbě. První „dynastický“ seriál s trojmístným počtem dílů si našel, stejně jako například Dal-
las a další podobné seriály - sledující vzestupy a pády členů zajímavých rodin, široký okruh diváků. Vzhledem ke značnému
počtu vysílacích hodin, znamená podobné dílo vzestup na „hvězdném nebi“ i pro mnohé účinkující. Tím, kdo se – zejména
ženské části divácké veřejnosti - nesmazatelně vryl do podvědomí, jste bezesporu i Vy. V rámci domácí přípravy na tento roz-
hovor jsem četl mnoho rozhovorů, které jste poskytl tisku, a zjistil jsem, že si Vaši fanoušci mohli přečíst o Vás i Vašem sou-
kromém i profesním životě snad už úplně všechno. Nasměrujeme tedy náš rozhovor na místní problematiku – na Petrovice.
Jak dlouho v Petrovicích bydlíte a jakou shodou náhod jste se ocitl právě zde?
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INZERCE

G A R D E C O  s . r. o .
Třebovle 37, 28163 Kostelec nad Černými lesy

www.gardeco.cz

přijímá objednávky na balkonové květiny:

• Petunie převislé směs barev 1 ks = 11,- Kč
• Pelargonie dle výběru 1 ks = 13,- Kč
• Impatiens dle výb. 1 ks = 10,- Kč
• sazenice jahodníku Senga, Sengana, Dagmar 1 ks = 5,– Kč

Rostliny budou k odběru po 15. březnu na výše uvedené adrese

Dále nabízíme zpracování návrhů okrasných zahrad,
závlah a osvětlení včetně realizací.

Katalogy nabídek zasíláme ZDARMA.     Tel.: 723538767 fax: 321784187

Občany, kteří se 31.ledna zúčastnili pravidelného Setkání se starostou, zají-
mala zejména připravovaná výstavba Pražského okruhu v jihovýchodní čás-
ti Prahy. Kromě petrovického starosty měli možnost diskutovat i s novým se-
nátorem za náš volební obvod Janem Nádvorníkem, náměstkem primátora
Ing. Janem Bürgermaisterem, místostarostkou MČ Praha – Petrovice pově-
řenou územním plánováním JUDr. Olgou Hromasovou a ředitelkou Sekce
útvaru rozvoje hl.m.Prahy Ing. Světlanou Kubíkovou. 

Setkání se starostou v Petrovicích se jako host zúčastnil i starosta MČ Praha
– Šeberov Marek Fajfr. Ještě dlouho po ukončení oficiální části programu od-
povídal těm nejzvídavějším účastníkům besedy na otázky spojené s posto-
jem Šeberova ke křižovatce na km 3,7 dálnice D1, k investičním záměrům
v katastru městské části a k dopravní obslužnosti území vylučující velkoka-
pacitní komunikaci v trase JVK.

SETKÁNÍ SE STAROSTOU

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI



Poslední lednovou sobotu se v petrovické Sokolovně konal florbalový turnaj
elévů. Chlapci a několik odvážných děvčat se utkali o Pohár starosty MČ Pra-
ha – Petrovice. Po celodenním zápolení vybojovalo první místo družstvo FbŠ
Bohemians Praha. Nejlepším střelcem s jedenácti brankami byl vyhlášen pet-
rovický Jan Hodouš. Děkujeme panu starostovi doc.Semeckému za krásné
poháry a osobní účast a všem dobrovolníkům, kteří věnovali svůj volný čas
při organizaci turnaje.

E. Křížová
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ

MČ Praha – Petrovice, DDM – Dům UM, TJ Sokol Petrovice I, ZŠ Bellova a ZŠ Edisonova
srdečně zvou všechny děti a rodiče na Maškarní bál

P E T R OP E T R O V I C K Ý  M A S O P U S TV I C K Ý  M A S O P U S T
vv neděli 27.2.2005 od 15.00 hodinneděli 27.2.2005 od 15.00 hodin

v sále Střední polygrafické školy, Bellova ul.
Čeká vás odpoledne plné zábavy, soutěží a tance.



www.prahapetrovice.cz■ 16 ■

S K IS K I C E N T R U MC E N T R U M
BAZAR, SERBAZAR, SER VIS,  PŮJČOVIS,  PŮJČO VNAVNA

Výběr ze 700 párů lyží, bot a snowboardů.

Prodej i nových lyží včetně nejnovějších modelů. 

Velký výběr dětských lyží.

150 párů běžeckých lyží a holí!

Bazarový prodej bruslí.

Výprodej carwingových lyží.

Morseova 245, Praha – Petrovice • www.bombalyze.cz • tel.: 608 330 013

Otevřeno

Po – Pá 13.00 – 19.00 hodin

So 9.00 – 12.00 hodin

NEJEN TO NOVÉ,

ALE I NAŠE

ZBOŽÍ Z DRUHÉ

RUKY NOHY

NEMÁ CHYBY

Prodej i na splátky


