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Kronika MČ Praha–Petrovice 2015 

 
 
 
Rada městské části Praha – Petrovice na svém jednání, které se konalo dne 19. února 

2015, přijala rezignaci Doc. PhDr. Otty Semeckého, CSc., dlouholetého zastupitele, radního, 
prvního zástupce starostky a starosty naší městské části. Pan docent za dobu vykonávání 
této funkce sepsal a vydal patnáct ročníků kroniky. Rada zároveň jmenovala novým 
kronikářem JUDr. Andrého Němce. 

 
 
Počet obyvatel 
K trvalému pobytu bylo v roce 2015 přihlášeno 5 716 občanů České republiky.  

Mužů bylo celkem 2 759, z toho 403 chlapců do patnácti let. Žen bylo celkem 2 957, z toho 
376 dívek do patnácti let. Českých občanů tak bylo přihlášeno k trvalému pobytu 5 716. 
Cizinců s realizovaným pobytem v naší městské části celkem 455. Mužů bylo 240, z toho 28 
do patnácti let. Žen bylo 215, z toho 28 dívek do patnácti let. Celkem tedy bylo 
v Petrovicích registrováno 6 171 obyvatel. 

 
 
Podnebí 
V roce 2015 se dále prohlubovalo meteorologické, hydrologické i zemědělské sucho.  

Rok byl s průměrnou teplotou 9,4 °C teplotně mimořádně nadnormální, 2,0 °C nad 
dlouhodobým průměrem 1961–1990. V České republice se rok 2015 stal, společně s rokem 
předchozím, nejteplejším od roku 1775, kdy jsou průměry pro ČR připravovány. Roční 
srážkový úhrn 531 mm dovoluje označit rok jako srážkově silně podnormální (21 % pod 
dlouhodobým průměrem).  

V Praze bylo dosaženo následujících průměrných teplot ve stupních Celsia: v lednu 1,9, 
v únoru 0,5, v březnu 4,8, v dubnu 8,4, v květnu 13,2, v červnu 16,5, v červenci 20,8, 
v srpnu 22,1, v září 13,7, v říjnu 8,4, v listopadu 6,6 a v prosinci 4,9, v roce 2015 byla 
naměřena průměrná teplota ve výši 10,1. Úhrnné množství srážek v mm na 1 m2 bylo 
v následujících měsících roku 2015 následující: leden 34, únor 5, březen 40, duben 26,  
květen 41, červen 60, červenec 28, srpen 70, září 20, říjen 54, listopad 64, prosinec 17, 
celkem 459. 

Nadměrná tepla a význačný deficit srážek se projevil i v některých činnostech. V roce 
2015 byly na území Petrovic provedeny pouze čtyři seče trávy na veřejných prostranstvích 
a odklízení sněhu bylo provedeno pouze v devíti případech. 
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amospráva a veřejná správa 
 
Zastupitelstvo městské části se v roce 2015 sešlo na sedmi řádných jednáních.  

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo hl. m. Prahy neschválilo rozpočet Prahy do konce roku 
2014, musela městská část do března financovat svoji činnost v režimu rozpočtového 
provizoria. 

Zastupitelstvo na svém druhém jednání, které se konalo 9. března 2015, schválilo 
rozpočet pro hlavní činnost i pro hospodářskou činnost. V průběhu roku byly provedeny a na 
jednotlivých zasedáních zastupitelstva schváleny změny na základě poskytnutých 
investičních a neinvestičních dotací od hl. m. Prahy, finančních prostředků na investiční 
akce ze SFŽP ČR, Evropské unie, popř. na základě doporučení oddělení hlavní 
a hospodářské činnosti pro vyrovnání jednotlivých kapitol rozpočtu MČ. 

 
Základní parametry rozpočtu včetně rozpočtových změn 

      

    

schválený 
rozpočet 

rozpočet po 
rozpočtových 

změnách 
skutečnost 2015 čerpání v % 

hlavní příjmy 32 021 300 67 988 600 63 100 243 107,75 
  výdaje 32 374 000 74 450 400 62 609 182 84,10 
hospodářská výnosy 10 950 000 10 950 000 9 796 375 111,78 
  náklady 5 445 000 5 445 000 6 813 243 125,13 

 
 
Dále zastupitelstvo schválilo zejména uzavření smluv na čerpání prostředků 

z vyhlašovaných dotačních titulů, vyjmutí nemovitostí ze svěřené správy, vstup MČ do 
Svazu malých městských částí hl. m. Prahy, podpis smluv o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu Životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci 
„Snižování spotřeby energie v ZŠ Dopplerova – severní křídlo“, „Snižování spotřeby energie 
v ZŠ Dopplerova – jižní křídlo“, „Snižování spotřeby energie v ZŠ Dopplerova – provozní 
budova“, závěrečný účet za 2014, podpis smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí na akci: 
„Realizace úspor energie v MŠ Jakobiho“, podpis smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí na akci: 
„Revitalizace stávající a výsadba nové zeleně v Městské části Praha – Petrovice“. 

Na funkci člena Zastupitelstva rezignoval Ing. Jan Čech z volební strany ANO 2011. 
Zastupitelem za něj se stal Dušan Novák z téže volební strany, složil slib zastupitele do 
rukou starostky JUDr. Olgy Hromasové. 

Rada MČ Praha – Petrovice se v tomto roce sešla celkem na dvaceti dvou řádných 
jednáních a pěti mimořádných. Rada MČ Praha – Petrovice zajišťovala činnost a chod 
městské části. Zejména kontrolovala čerpání rozpočtu, projednávala návrhy rozpočtových 
změn a předkládala je ke schválení Zastupitelstvu, prováděla změny v jednotlivých 
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kapitolách rozpočtu v rozsahu jí schválených kompetencí. Pojednávala na svých jednáních 
zápisy z kontrolního a finančního výboru a v případě potřeby pro tyto výbory zpracovávala 
vysvětlivky a stanoviska. 

 
Rada schválila 
- Směrnici č. 14-2014 - „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, 
- Směrnici č. 12-2015 - „Zpracování pohledávek“, 
- Pravidla pro pronájem bytů ve správě MČ Praha – Petrovice, 
- Vzorové smlouvy na pronájem bytů ve správě MČ Praha – Petrovice, 
- „Řád veřejného pohřebiště MČ Praha – Petrovice“, 
- „Sazby jednorázových náhrad za umístění inženýrských sítí a jiných podzemních 

vedení všeho druhu a zřízení věcného břemena na pozemcích svěřených do správy 
MČ Praha – Petrovice“.  

 
Na základě předložených návrhů novel předpisů hl. m. Prahy projednala a předložila 

svoje stanoviska k  
- novele Pražských stavebních předpisů, 
- změně obecně závazné vyhlášky č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy, o ověřování znalostí 

řidičů taxislužby na území HMP, ve znění pozdějších předpisů 
- návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném 

prostranství na území hl. m. Prahy, 
- návrhu novelizace obecně závazné vyhlášky č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním 

poplatku ze vstupného. 
 
Rada vypsala veřejné zakázky malého rozsahu na následující akce: 
- „Údržba veřejné zeleně v k.ú. Petrovice a úklid veřejných prostranství“, 
- Dodávku elektrické energie pro odběrná místa MČ, 
- Pořadatele „e-aukce na prodej pozemku parc. č. 535/3 o výměře 488 m2 a pozemku 

parc. č. 180 o výměře 794 m2 
- Na provedení stavebních prací na akci „Rekonstrukce vodovodních rozvodů v budově 

polikliniky Ohmova 271", 
- Zimní údržbu v k.ú. Petrovice“, 
- Úklid polikliniky v Ohmově ulici, 
- Rekonstrukce vnitřních prostor polikliniky v Ohmově ulici  
 
Rada vyvěsila záměry na pronájem nebytových prostor v nemovitostech ve svěřené 

správě a následně schválila jejich pronájem. 
Rada se na svých jednáních zabývala změnou MHD, která měla být provedena při 

příležitosti prodloužení metra B k Motolské nemocnici. Dále se rada zabývala dopravní 
situací v obytné zóně Petrovic, zejména ulicí Edisonovou a Morseovou a způsobem 
parkování v oblasti Galileova, Galvaniho. Cílem úprav je zklidnění dopravní situace. 

Rada řešila rozsáhlou opravu hřiště u hřbitova, kde je nezbytně nutná celková 
rekonstrukce. V současné době jsou navržena variantní řešení. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o vysoké nároky na rozpočet, hledala rada způsob zajištění financování opravy. 
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Rada schválila účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených MČ Praha – 
Petrovice. Rada na svých jednáních průběžně schvalovala akce kulturní komise. Rada 
důsledně projednává a vyvozuje závěry s neplatiči nebytových prostor ve svěřené správě 
MČ. 

Rada zadala zpracování generelu cyklistické dopravy Praha 10 – Petrovice. Projednala 
informaci radního Ing. Šafaříka o pokračování územního řízení o umístění stavby „Silniční 
okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“, informaci starostky MČ 
o vybudování bezbariérových přechodů v k. ú, Praha – Petrovice. 

Rada ve spolupráci s finančním výborem, jednotlivými komisemi a oddělením hlavní 
a hospodářské činnosti připravila po řadě jednání návrh rozpočtu na rok 2016. 

 
 
 

polečenské a sportovní akce 
 
Pietní akty k 70. výročí ukončení 2. světové války a osvobození Prahy a Dne vzniku 

samostatné ČSR v roce 1918.  
 
Rada Městské části uspořádala k uctění památek petrovických občanů, kteří položili 

život v bojích za svobodu Československé republiky v obou světových válkách, pietní akty, 
stejně jako k 70. výročí ukončení 2. světové války a osvobození Prahy a k připomenutí Dne 
vzniku samostatné ČSR v roce 1918. První akt se konal dne 7. května 2015 na místním 
hřbitově u hrobu obětí světových válek a následně u památníku padlých v Edisonově ulici. 
Druhý se konal dne 26. října 2015 na stejných místech a měl stejný průběh.  

 
 
 

ítání petrovických občánků 
 
Dům občanské vybavenosti MČ Praha – Petrovice ožil 30. září zcela ojedinělou akcí, 

která dává smysl i přesto, že jí její hlavní aktéři zcela jistě ani trochu nerozumí. I tak se jich 
ale letošního Vítání občánků účastnilo hned dvacet sedm. 

Děti narozené v období od října 2013 až července 2015 prožily téměř půlhodinu své 
slávy vcelku spokojeně v bezpečném náručí svých maminek, v doprovodu tatínků, prarodičů 
nebo i nejbližších příbuzných. Nové petrovické občánky a jejich rodiče osobně uvítala 
starostka MČ Praha – Petrovice JUDr. Olga Hromasová. Maminky po podpisu do pamětní 
knihy dostaly rudé růže, děti dárky v podobě polštářků s jejich jmény a pamětní medaile.  
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Seznam občánků: 
Stella Bártová Jakub Beneš Diana Cinkais  
Filip Halaška Kateřina Havelková Ondřej Hašek 
Karolína Hříbalová Jakub Král Anna-Marie Králová 
Hynek Mikulík Ema Kuchařová Matěj Marek 
Simona Mistoler Jan Pechr Nikol Mlejnková 
Štěpán Rosenvald Eliška Moudrá Daniel Sedláček 
Elena Nováková Václav Straka Martina Svobodová  
Jan Jakub Stich Alena Štochlová Tomáš Šafránek 
Ema Vozobule Zdeněk Vaněk Jakub Zavadil 
 
 
Petrovický Picasso 
V listopadu se uskutečnil 1. ročník „Petrovického Picassa". V pátek 12. listopadu 

v podvečer se velký sál Domu občanské vybavenosti proměnil v útulnou galerii mladých 
umělců. Malí i velcí výtvarníci z petrovických mateřských, základních a uměleckých škol 
i gymnázií se zde setkali, aby veřejnosti ukázali, co všichni umí a dovedou. Improvizovaná 
výtvarná síň dýchala kresbami, malbami, grafikami i objekty se společným tématem „Co se 
mi vybaví, když se řekne domov“. Práce nesly pečeť svých tvůrců, od dětsky roztomilých 
kreseb až po vyzrálá grafická díla. Vernisáž zahájil ředitel základní školy pan Petr Zeman. 
Celou akci pak zastřešilo vedení Úřadu městské části Praha – Petrovice, jmenovitě paní 
starostka JUDr. Olga Hromasová. Na závěr celé třídenní akce byla provedena dražba deseti 
nejlépe hodnocených prací vybraných na základě ankety návštěvníků vernisáže. Celý 
výtěžek z provedené dražby a dobrovolného vstupného byl předán jako sponzorský dar na 
humanitární účely, například na školní a výtvarné potřeby pro děti ze zařízení pro 
uprchlíky. Celkový výtěžek se zastavil na hodnotě 11 250 Kč. 

 
 
Běh napříč Petrovicemi 
Běh napříč Petrovicemi je nová sportovní akce, kterou společně připravili pracovníci 

Úřadu městské části Praha – Petrovice, Rada městské části, členové Komise výchovy, 
vzdělávání a sportu, Základní škola Praha – Petrovice a někteří petrovičtí občané. 
Ředitelem závodu a zejména autorem nápadu, motorem a mozkem celé akce byl dlouholetý 
aktivní sportovec JUDr. Ladislav Bakeš. Celý závod se konal pod záštitou a za osobní 
účasti a pomoci starostky JUDr. Olgy Hromasové. Bezpečný průběh pomáhala zajistit 
městská policie. Vzhledem k vynikajícím podmínkám, které okolí Petrovic nabízí 
k rekreačnímu a kondičnímu běhu, bylo cílem závodu odlákat chlapce a dívky od počítačů 
a tabletů a inspirovat je k běhu a sportu. Všechny připravené a barevně označené trasy 
v nejbližší blízkosti úřadu proběhli 

6. května 2015 závodníci rozdělení na chlapce a dívky a podle věku do čtrnácti 
kategorií. 
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Výsledková listina 
  

Kategorie I. chlapci 
1. Jan Doležal MŠ Jakobiho 11,40 
2. Jonáš Buřič MŠ Jakobiho 13,80 
3. David Šperk MŠ Jakobiho 15,68 

  

Kategorie I. dívky 
1. Johanka Vejdělková MŠ Muška 11,08 
2. Nikolka Dubaničová MŠ Muška 11,09 
3. Lenka Hošková MŠ Muška 11,13 

  

Kategorie II. chlapci 
1. Matyáš Novotný MŠ Jakobiho 29,10 
2. Martin Tadiál MŠ Jakobiho 30,2 
3. Patrik Vevera MŠ Jakobiho 39,80 

  

Kategorie II dívka 
1. Natálie Rychtářová MŠ Parmská 26,70 
2. Barbora Kavínková MŠ Jakobiho 27,30 
3. Andrea Kovářová MŠ Jakobiho 28,00 

  

Kategorie III. chlapci 
1. Jakub Vondra ZŠ Petrovice 1:18,7 
2. Josef Góbl MŠ Jakobiho 1:24,0 
3. Matěj Paták MŠ Libkovská 1:27,0 

  

Kategorie III dívky 
1. Klára Stőhrová ZŠ Petrovice 1:15,8 
2. Róza Hosnédová ZŠ Petrovice 1:18,4 

  

Kategorie IV chlapci 
1. Tomáš Lukavec ZŠ Petrovice 1:01,5 
2. Martin Humeš ZŠ Jandusů 1:03,7 
3. Filip Kasan ZŠ Dubeč 1:04,9 

  

Kategorie IV dívky 
1. Klára Patáková ZŠ Petrovice 1:09,2 
2. Lucie Vaněčková ZŠ Petrovice 1:10,5 
3. Karolína Smutná ZŠ Jandusů 1:11,0 

  

Kategorie V chlapci 
1. Vít Lauer ZŠ Petrovice 2:02 
2. Kryštov Doleček ZŠ Petrovice 2:09 
3. Patr Keiser ZŠ Veronské nám. 2:11 

  

Kategorie V dívky 
1. Julie Provazníková ZŠ Petrovice 2:09 
2. Krystýna Vojtová ZŠ Petrovice 2:13 
3. Jana Krůtová ZŠ Petrovice 2:36 
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Kategorie VI chlapci 
1. Vojtěch Židúv ZŠ Petrovice 1:58,3 
2. Daniel Jančík ZŠ Petrovice 2:24,8 

  

Kategorie VI dívky 
1. Kateřina Novotná ZŠ Petrovice 2:06 
2. Veronika Havlová ZŠ Petrovice 2:09 
3. Tereza Balíčková Gymnázium Opatov 2:11 

  

Kategorie VII chlapci 
1. Jaroslav Jaroš ZŠ Petrovice 2:12 
2. Miloš Kotek ZŠ Petrovice 2:16 
3. Vojtěch Bureš ZŠ Petrovice 2:26 

  

Kategorie VII dívky 
1. Tereza Ptáčková ZŠ Petrovice 3:03 
2. Leontýna Milena Šubrtová ZŠ Petrovice 3:06 
3. Michaela Steffelová ZŠ Perovice 3:12 
 
 
Mezi již tradiční akce se v roce 2015 zařadily Petrovické čarodějnice, akce Hurá do 

školy, setkání sousedů, Petrovické posvícení. 
 
 
 

Investiční a rekonstrukční akce 
 
V roce 2015 byla provedena řada investičních a rekonstrukčních akcí, které byly 

směřovány zejména do zateplení budov ZŠ Praha – Petrovice, mateřské školky, do veřejné 
zeleně v oblasti základní školy, podél Novopetrovické ulice a prostoru na sídlišti Dobrá 
voda a v neposlední řadě rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace a výměny zařizovacích 
předmětů na poliklinice. Provedenými pracemi se v roce 2015 zhodnotil majetek městské 
části o 36 329 306,46 Kč.  

 
 
ZŠ Praha - Petrovice - zateplení  
Celá budova prošla v roce 2015 celkovou rekonstrukcí. Cílem bylo zejména snížení 

energetické náročnosti, zateplení budovy, dále pak lepší estetický vzhled budovy. Nyní je 
dokončena nová střecha, včetně nové krytiny, zateplení a funkčnosti hromosvodů.  

Zateplení bylo financováno ze čtyř zdrojů, z rozpočtu městské části, rozpočtu 
hl. m. Prahy, ze Státního fondu životního prostředí ČR a fondů EU. Na celkových výdajích 
ve výši 23 305 001,91 Kč se podílela městská část 2 782 693,58 Kč, hl. m. Praha 
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5 719 069,60 Kč, Státní fond životního prostředí ČR 822 401,36 Kč a fondy EU 
13 980 836,77 Kč. 

 
 
Zateplení MŠ Jakobiho 
V roce 2015 bylo provedeno zateplení a veselá barevná fasáda také na původní budově 

mateřské školy Jakobiho 329. Stejně jako u vedlejší budovy byly autory řešení akademičtí 
malíři manželé Žáčkovi. Zateplení bylo financováno ze čtyř zdrojů, z rozpočtu městské 
části, rozpočtu hl. m. Prahy, ze Státního fondu životního prostředí ČR a fondů EU.  
Na celkových výdajích ve výši 5 827 858,09 Kč se podílela městská část 6 836,50 Kč, 
hl. m. Praha 1 616 253,07 Kč, Státní fond životního prostředí ČR 233 598,25 Kč a fondy 
EU 3 971 170,27 Kč. 

 
 
 

evitalizace stávající a výsadba nové zeleně  
v MČ Praha - Petrovice 
 
Prostor před školou v Dopplerově ulici  
Projekt a jeho realizace se primárně zaměřily na optimalizaci provozu, který spočívá 

v částečném přeložení hlavní cesty blíže ke škole a vytvoření zpevněných ploch s programem 
po části délky cesty. Nové cesty jsou dlážděny betonovou dlažbou malého formátu. 
Neudržované trávníky byly částečně nahrazeny plochami mlatu, ve kterých je instalován 
herní prvek a dubové lavice v různých velikostech. Herní prvek je určen pro více osob. Dále 
se v maltové ploše nachází plocha vymezená jako hřiště pro petanque, který je hrou pro 
všechny generace občanů. Rekonstrukce cest spočívá ve výměně asfaltových ploch za 
dlážděné. V parkové ploše byly zejména doplněny solitérní vzrostlé borovice černé. Keřové 
plochy byly vymýceny, aby se prostor stal transparentním a bezpečným. Před budovou školy 
jsou vymezeny tři květinové záhony s velmi jednoduchou skladbou. V roce 2015 byly 
proúčtovány práce za 5 971 454,08 Kč. 

 
 
Izolační zeleň podél Novopetrovické ulice  
Nově vysázená zeleň bude odfiltrovávat z ovzduší cca 25 % znečištění způsobeného 

silniční dopravou, a to vzhledem k její filtrační kapacitě i k délce období růstu zeleně (5 let 
od výsadby). Toto snížení je dáno jak samotnou účinností vlastní zeleně (cca 50 %), tak 
i délkou vegetačního období (cca 6 měsíců). Rámcově lze odhadnout, že působením izolační 
zeleně dojde ke snížení úrovně znečištění. Výsadba liniového prvku dřevin izolační zeleně 
byla provedena ve dvou řadách nepravidelně uspořádaných linií stromů. Tento koridor byl 
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doplněn keřovým podrostem. Celková plocha upravené zeleně je 1445 m2. V roce 2015 byly 
proúčtovány práce za 853 068,74 Kč. 

 
 
Plocha zeleně v ulici Jakobiho 
Pro prostor byly definovány nové funkce, aby nezůstal jen doplňkovou plochou, ale 

kvalitním parkovým prostorem, kde akcentujeme především klidové aktivity. Plocha byla 
doplněna novým mobiliářem – lavičkami a odpadkovými koši. Na vstupech do prostoru je 
umístěno psí WC, aby se maximálně omezil účinek psí moči na dřeviny. Stávající asfaltový 
povrch byl nahrazen povrchem mlatovým, který působí měkce a přirozeně. Celková plocha 
úprav je celkem 303 m2. V řešeném prostoru se nachází celkem 7 ks nových sedacích prvků, 
3 ks odpadkových košů jednoduchého válcového tvaru se stříškou, hřiště na pétanque. V roce 
2015 byly proúčtovány práce za 2 868 082,45 Kč. 

 
 
Rekonstrukce na poliklinice 
V roce 2015 se v létě od června do září opět provedla výměna všech rozvodů vody 

studené i teplé v celém pavilonu A, ve všech ordinacích i ostatních prostorách s osazením 
nových zařizovacích předmětů, baterií, umyvadel apod. 

Po rekonstrukcích provedených v roce 2014 tak celá poliklinika má nyní vyměněné 
všechny rozvody vody, zařizovací předměty a nové obklady a dlažby i na všech toaletách, 
úklidových komorách a příslušenstvích. 

Náklady vynaložené v roce 2015 na výměnu rozvodů vody a zařizovacích předmětů 
činily 2 647 734,91 Kč, z toho bylo hrazeno z rozpočtu městské části 647 734,91 Kč 
a z rozpočtu hl. m. Prahy 2 000 000 Kč. 

 
 
 

ředškolní a školská zařízení 
 
Předškolní a školská zařízení zřízená MČ Praha - Petrovice 
 
Základní škola Praha - Petrovice 
Základní škola Praha – Petrovice, příspěvková organizace, se sídlem Dopplerova 351, 

poskytuje vzdělání a školské služby a využívá k tomuto účelu tři pracoviště, v budově 
Edisonova 40, v budově Dopplerova 351 a Dopplerova – nový pavilon.  
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Ve všech třech budovách studovalo ve školním roce 2015/2016 452 žáků a žákyň. 
Jejich počet stoupá již od roku 2008 následovně: 

k 1. 9. 2008 - počet žáků ZŠ Praha-Petrovice   283, 
k 1. 9. 2009 - počet žáků ZŠ Praha-Petrovice   288, 
k 1. 9. 2010 - počet žáků ZŠ Praha-Petrovice   312, 
k 1. 9. 2011 - počet žáků ZŠ Praha-Petrovice   317, 
k 1. 9. 2012 - počet žáků ZŠ Praha-Petrovice   344, 
k 1. 9. 2013 - počet žáků ZŠ Praha-Petrovice   373, 
k 1. 9. 2014 - počet žáků ZŠ Praha-Petrovice   423, 
k 1. 9. 2015 - počet žáků ZŠ Praha-Petrovice   452. 
 
V roce 2015 ve škole pracovalo a nadále pracuje 49 zaměstnanců. Tak jako každý rok 

nejnáročnější a zároveň nejodpovědnější práce padá na bedra třídních učitelů a třídních 
učitelek. Letos v počtu 19 zkušených pedagogů (14 na prvním a 5 na druhém stupni), jsou 
to:  

První stupeň: 
ve třídě 1. A paní Mgr. Anna Dvořáková, její třída má 27 žáků,  
ve třídě 1. B paní Mgr. Irena Melicharová, 25 žáků, 
ve třídě 1. M paní Mgr. Monika Humhalová,  22 žáků, 
ve třídě 2. A paní Mgr. Anna Procházková, 24 žáků,  
ve třídě 2. B paní Mgr. Drahomíra Bukvová, 18 žáků,  
ve třídě 2. M paní Mgr. Jana Židův, 23 žáků,  
ve třídě 3. A paní Mgr. Dana Kosová, 21 žáků, 
ve třídě 3. B paní Mgr. Marta Ptáčníková, 17 žáků,  
ve třídě 3. M paní Mgr. Bohumila Foltýnová, třída má 26 žáků, paní Foltýnová 

zároveň pracuje jako výchovná poradkyně pro žáky a jejich rodiče v budově Edisonova, 
ve třídě 4. A Mgr. Charlotta Martínková, 21 žáků, 
ve třídě 4. B Mgr. Marcela Karásková, 21 žáků,  
ve třídě 4. M Bc. Radoslava Winterová, 22 žáků,  
ve třídě 5. A Ing. Lenka Říhová, 23 žáků 
a ve třídě 5. M pan Mgr. Jan Martínek, Ph.D., třída má 20 žáků. 
Druhý stupeň: 
Ve třídě 6. A je třídním učitelem pan Mgr. Martin Vachl, v jeho třídě je 29 žáků, 
ve třídě 6. B je třídní učitelkou paní Mgr. Lenka Kasanová, 28 žáků, 
ve třídě 7. A paní PaedDr. Jana Jelínková, 24 žáků, 
ve třídě 8. A paní Mgr. Veronika Balíčková, 29 žáků,  
ve třídě 9. A paní Mgr. Jana Gabašová, 31 žáků. Paní Gabašová má nejenom 

nejpočetnější třídu, ale ještě zastává funkci výchovné poradkyně (včetně kariérového 
poradenství) pro žáky, žákyně a jejich rodiče v budově Dopplerova (včetně tříd v novém 
pavilonu). 

 
Ve škole vyučují další pedagogičtí pracovníci, kteří letos nemají třídnictví, jsou to: paní 

učitelka biologie a tělesné výchovy Mgr. Kateřina Mašková, učitel fyziky a pracovního 
vyučování pan Mgr. Petr Martinů, učitelé anglického jazyka pan Mgr. Martin Damašek, 
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paní Mgr. Dana Kramářová, paní Ing. Jana Filipová a paní Andrea Jirsová. O naše žáky 
a žákyně se v odpoledních hodinách ve školní družině starají paní vychovatelky: paní Alena 
Kováříková, vedoucí školní družiny, paní Miroslava Tesařová, paní Michaela Kokšalová, 
paní Hana Lohnertová, paní Barbora Šimůnková, paní Favzija Zázvorková, paní Zlata 
Danková a paní Šárka Jarošová. V naší škole pracují dvě asistentky pedagogů – paní Jitka 
Vondrová a paní Tereza Charvátová. O tři budovy školy se starají správní zaměstnanci, 
o stravování zaměstnanci školní kuchyně a jídelny, o ekonomiku školy paní Ing. Hana 
Suldovská, ekonomka a hospodářka školy. Vedení školy zůstalo beze změn, statutární 
zástupkyní a zástupkyní ředitele školy pro 1. stupeň je paní Mgr. Dana Němcová, 
zástupkyní ředitele školy pro 2. stupeň paní PaedDr. Iva Paloučková a ředitel školy 
Mgr. Petr Zeman.  

V roce 2015 škola pořádala řadu významných celoškolních akcí, jako například Hurá do 
školy, Klub mladých diváků, Klub mladých čtenářů, Celostátní testování SCIO žáků 9. tříd, 
Matematickou olympiádu.  

Matematické olympiády se zúčastnilo v prvním – školském kole – 23 řešitelů, do 
druhého kola – obvodního – postoupilo 9 řešitelů, z nich se jeden umístil na 1. – 3. místě. 

 
 
Mateřská škola, Praha 10 - Petrovice, Jakobiho 329 
Mateřská škola je největší v okolí, má šest tříd a navštěvuje ji 168 předškolních dětí od 

3 do 6 let. V MŠ pracuje 13 pedagogických pracovníků a 10 provozních zaměstnanců. 
Ředitelkou MŠ je Jana Beránková a zástupkyní Taťána Peřinová. Vedoucí školní jídelny 
a ekonomem školy je Miluše Lehovcová a školnicí Jarmila Rémanová. O děti se starají 
pedagogické pracovnice Hana Machátová, Alena Šefraná, Jana Vyškovská, Zdeňka 
Veverková, Ludmila Mackaničová, Petra Urbanová, Mgr. Barbora Hromířová, Zuzana 
Uhlíková, Bc. Mária Felixová, Ivana Černá a Bc. Irena Farářová. 

Děti v MŠ se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu se zaměřením na 
hudební a estetickou výchovu, navštěvují kroužek hudební, který vede Mgr. Jindřiška 
Auředníková, keramický, výuku anglického jazyka, hru na flétnu a plavání. Zaměření 
mateřské školy Jakobiho na hudební a estetickou výchovu vyjadřuje logo se zpěvným 
ptáčkem.   

V současné době má každé oddělení MŠ svůj vlastní vchod, šatnu, třídu, hernu, 
umývárnu, toalety a tělocvičnu, která se v odpoledních hodinách využívá k odpočinku dětí. 
V prvním patře MŠ je zařízená keramická dílna, kterou využívají převážně nejstarší děti. 

 
 
 

oukromá předškolní a školská zařízení 
 
Gymnázium Altis 
ALTIS – to jsou mimo jiné Ambice, Lidskost, Tvořivost, Individualita a Sebevědomí. 
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Škola má k dispozici 13 vybavených učeben, z toho 10 pro 20 až 40 žáků. Škola 
disponuje počítačovou učebnou vybavenou počítači „all–in–one" s nejmodernějším 
softwarem, a ve všech třídách je možno přenosné počítače připojit. Žáci mají přes 
elektronický index přístup ke školnímu úložišti studijních materiálů.  

Letitou tradicí školy je také konání laboratorních prací z fyziky v laboratořích VŠCHT 
v Praze 6 za účasti odborných asistentů této vysoké školy. Škola využívá i materiálně 
technickou základnu Akademie věd ČR, která umožňuje odbornou práci vybraných žáků. 
Především u přírodovědných oborů jsou tak vytvořeny podmínky pro starší žáky k tomu, aby 
si zkusili základy vědecké práce.  

 
 
DINO SCHOOLS of PRAGUE  
DINO SCHOOLS of PRAGUE je ucelený systém vzdělání od mateřské školy po 

maturitu s individuálním přístupem. Mateřská škola, základní škola a osmileté gymnázium 
se zaměřují na rozšířenou výuku jazyků a humanitní vzdělání.  

Výuka probíhá v kmenových učebnách při obvyklém počtu do 17 žáků nebo studentů, 
na jazykovou výuku jsou děti rozděleny do malých skupin. V mateřské škole a na 1. stupni 
ZŠ se vyučuje anglický jazyk, od 4. ročníku španělština a od tercie gymnázia je na výběr 
ruština, němčina a francouzština. Některé předměty se vyučují v českém i anglickém jazyce.  

V současné době je v mateřské škole 50 dětí, v základní škole 180 a na gymnáziu 
60 studentů. Ve škole vyučuje 40 pedagogů. Pro studenty je připravena možnost skládat 
kromě české maturity také IB maturitu a zkoušky IGCSE. Během studia je nabízena 
možnost složení mezinárodních jazykových zkoušek.  

Škola získala certifikát bronzového stupně etické školy a byla pověřena konáním 
celopražské jazykové soutěže "Evropou křížem krážem".  

 
 
Mateřská umělecká školka – MuŠka 
Rok 2015 v mateřské umělecké školce MuŠka by se dal shrnout do jednoho slova 

„POPRVÉ“ a těch poprvé nebylo málo.  
Tento úspěšný rok byl zahájen první výpravou do hasičské stanice na Chodově, ze které 

se děti vrátily zcela nadšené. Následující týden zavítali přímo do školky členové městské 
policie z Petrovic a i toto byl pro děti velmi silný zážitek. Návštěva pracovníků záchranné 
služby ve školce byla vyvrcholením a zakončení tématu Důležité profese. 

Na jaře roku 2015 děti poprvé v historii fungování MuŠky vyjely na školku v přírodě do 
krásného Kokořínska. Zde děti v rolích indiánů prožily celý týden bez rodičů. Absolvovaly 
poprvé prohlídku hradu Houska za doprovodu úžasného pana kastelána a dokonce poprvé 
nahlédly do opravdového pekla. 

Školka se zúčastnila prvního ročníku Běhu napříč Petrovicemi. V září tohoto roku byla 
na přání rodičů otevřena pod vedením rodilé mluvčí anglická třída s uměleckým programem.  
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Rodinné centrum Snopík 
Rodinné centrum Snopík nabízí soukromé jesle, školku a hlídání pro děti od 15 měsíců 

do 4 let. Centrum se nachází v nově zrekonstruovaných prostorech v Domě občanské 
vybavenosti v Petrovicích v blízkosti hostivařského lesoparku. Děti jsou rozděleny podle 
věku na dvě skupinky – Krtečci (15 měsíců - 2,5 roku) a Opičky (2,5 - 4 roky) a každá 
skupinka využívá své vlastní prostory a má svůj vlastní program, který odpovídá jejich 
věku.  

O děti se stará tým kvalifikovaných pedagogů a speciálních pedagogů, kteří mají 
několikaleté zkušenosti z domova i ze zahraničí.  

Zařízení se drží zásady, že dítě se nejlépe učí hrou a učení má být vždy zábavou. Ke hře 
a rozvoji se používají nejrůznější pomůcky od míčků přes žíněnky až po složitější stavebnice.  

 
 
 

etrovické noci 
 
 Noc knihoven – Noc s Andersenem   
Městská část v měsíci březnu uspořádala pro naše malé čtenáře opět Noc s Andersenem. 

Této akce se zúčastnily děti od pěti do deseti let. Odpoledne jim naši strážníci Městské 
policie předvedli u dětského hřiště před MČ Praha – Petrovice ukázky sebeobrany 
a bojového umění. Nejvíce byly děti nadšeny z toho, že si mohly vyzkoušet pouta i obušky. 
Poté se všichni vyšňořily do maškarních kostýmů a takto jsme se vypravili na výbornou 
večeři, kterou pro nás připravila restaurace Letem světem. Program však ještě nekončil.  
Na místním hřišti pro děti vystoupila šermířská skupina Páni ze zvěřince se svým 
programem. Vyvrcholením večera byla ohňová show, která zaujala i mnoho kolemjdoucích. 
Nikdo z účastníků nezpozoroval, že se setmělo a nastal čas, kdy jsme se opět odebrali do 
knihovny, kde si děti sdělovaly zážitky z celého odpoledne. Poslední vytrvalci usnuli až po 
půlnoci. Po sladké snídani na rozloučenou dostaly děti diplomy a medaile a se spoustou 
zážitků se za doprovodu rodičů odebraly do svých domovů. 

 
 
Noc sokoloven 2015 
Dne 11. 9. 2015 se organizace TJ Sokol Petrovice zúčastnila celorepublikové akce “Noc 

sokoloven“, jejímž smyslem bylo ukázat veřejnosti architekturu sokoloven. Když se Sokol 
rozhodl, že se této akce zúčastní, zdálo se, že pouze ukázka sokolovny (i když je vskutku 
nádherná) je tak nějak málo. Sokol připravil program v sokolovně, kde kromě výstavy 
dobových fotografií bylo možno vidět ukázku florbalové školy pod vedením pana 
Žampacha, dále trénink basketbalistů a v malé tělocvičně bylo možné si vyzkoušet stolní 
tenis, děti opičí dráhu a pro ženy byla připravena ukázková hodina zumby. 
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Venkovní program obsahoval skákací hrad, trampolínu a spoustu soutěží o ceny typu 
skákání v pytlích, hod na cíl atd.  

V průběhu odpoledne starostka městské části JUDr. Olga Hromasová předala medaile 
a pohár tenisovému družstvu mladších žáků Sokola Petrovice, které se v soutěži pražského 
přeboru umístilo na druhém místě a postoupilo do vyšší soutěže. Následovalo vystoupení 
sokolských mažoretek a poté ukázka tenisové školy. 

Během celého odpoledne si hosté mohli vyzkoušet na venkovních dvorcích nohejbal 
a tenis, čehož náležitě využili. V 18.00 začalo opékání vuřtů, které formou sponzorského 
daru věnoval pan Martin Skokan. V 19.00 hodin nastal vrchol odpoledne, kdy akci 
navštívil bývalý člen tenisového družstva, známý kouzelník Richard Nedvěd a po krátkém 
rozhovoru s moderátorkou předvedl dvacetiminutové vystoupení. 

 
 
 

enioři 
 
Městská část ve svém sociálním programu v rámci rozpočtu přispěla naším seniorům na 

úhradu obědů, které si objednávají u sociálních služeb nebo odebírají obědy z kuchyně naší 
základní školy. Z rozpočtu bylo takto vynaloženo v letošním roce 177 516 Kč. Městská část 
se také podílí finančním příspěvkem na další pečovatelskou službu pro naše seniory, 
příspěvek z rozpočtu byl ve výši 20 105 Kč. 

 
V roce 2015 se v naší městské části například dožilo 46 seniorů sedmdesáti let, 

75 seniorů pětasedmdesáti let, 16 seniorů osmdesáti let, 16 seniorů pětaosmdesáti let 
a 23 seniorů devadesáti a více let. 

 
 
Taneční klub seniorů Petrovice 
Taneční kroužek je již TANEČNÍM KLUBEM SENIORŮ. V letošním roce klub 

navštěvuje pravidelně 14 – 18 seniorů. 
Nedaří se získávat více mužů, a tak to ženy vyhrávají „na plné čáře“. Proto tzv. za 

pochodů musely nastat změny v činnosti klubu. Počáteční snaha věnovat se párovým 
tancům by neuspěla, a proto se klub vrhl na skupinové tance od country po hudbu latinsko-
americkou, a na formace standardních tanců. 

Klub věří, že se mu podaří zapojit do jejich činnosti více seniorů a seniorek právě 
z Petrovic. 

V současné době je věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším našim členem 33 roků. 
Naše taneční klubová činnost je otevřena všem spoluobčanům střední a dříve narozené 
generace.  
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Nordic walking  
Dne 2. března 2015 se 22 seniorek rozhodlo pravidelně se zabývat touto tělesnou 

aktivitou. Scházejí se každý týden v pondělí, a to za každého počasí. Jejich aktivita začíná 
vždy rozcvičkou, aby se všechny svaly dostaly do provozní teploty, zároveň je to i prevence 
úrazu. Jejich konání vede trenérka Pavla Mikšová. Cílem výletu jsou různé části 
petrovického katastru, zejména blízký lesopark, vodní nádrž Hostivař, prostor na Dobré 
vodě a chráněné území Milíčovského lesa. V průběhu vycházky si seniorky ještě dvakrát 
zacvičí. Jejich aktivita trvá minimálně 60 minut. Jsou využívány i cvičební stroje na našich 
hřištích. 

Toto cvičení má i druhý účinek – účastnice aktivně poznávají i okolí svého bydliště. 
 
 
Cvičení seniorů 
V roce 2015 nadále pokračovalo cvičení seniorů, které bylo u MÚ zahájeno v minulém 

roce. Cvičení zajišťuje o.s. Seniorfitness, které má akreditaci na školení nových cvičitelů. 
Cvičení probíhá vždy ve čtvrtek od 10 do 11 hodin a vede ho akreditovaný cvičitel pan 
Arnošt Bőhm. Cvičení se zúčastňuje vždy 10 až 12 seniorek. Cvičení je zaměřeno na zlepšení 
tělesné i psychické pohody, a to především zařazováním protahovacích a povolovacích cviků 
na odstranění bolesti zad a zvýšení pohyblivosti kloubů a důležitých svalových partií 
s částečným zařazováním cviků pro udržení rovnováhy. MČ pro toto cvičení poskytuje 
bezplatně prostory společenského sálu polyfunkčního domu. 

 
 
Jazykové kurzy 
Již tradičně je na úřadě organizována výuka anglického jazyka. Jsou otevřeny dva 

kurzy, jeden po začátečníky a druhý pro pokročilé. Studující senioři se v počtu po deseti 
scházejí v jednotlivých kurzech vždy v pátek v dopoledních hodinách. 

 
 
Výuka práce na PC 
Městská část pro zvýšení počítačové gramotnosti našich seniorů uspořádala 

v prostorách knihovny městské části dva cykly sedmi hodinových přednášek základů práce 
na počítači pro začátečníky a pokročilé. Každý cyklus přednášek absolvovalo 12 seniorů.  
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ultura 
 
XV. Reprezentační ples MČ Praha - Petrovice 
V sobotu 7. února jsme se po roce opět sešli, aby přátelé tance a společenské zábavy 

strávili příjemný večer ve společenském sálu Domu občanské vybavenosti při 
XV. reprezentačním plese Městské části Praha – Petrovice.  

 Plesový výbor nám kromě tradičně vynikajícího tanečního orchestru Josefa Hlavsy 
připravil zcela nový program. Celým večerem nás provázel Zdeněk Vrba. V průběhu plesu 
vystoupila taneční skupina TK Calipso, která je zaměřena na country tance, show a line 
dance, ale také na klasické a latinsko-americké tance. V dalším průběhu večera vystoupila 
taneční skupina Element postupně s dvěma tanečními vstupy, prvním tancem bylo ohnivé 
flamenco, druhým vášnivé tango.  

Součástí programu byla také bohatá tombola. 
 
 
Petrovický masopust 
Ve středu 11. února 2015 proběhl v Petrovicích masopustní karneval. Akci pro děti 

připravil DDM Praha 11 – Dům UM ve spolupráci s MČ Praha – Petrovice. S tradičními 
postavami si děti zasoutěžily a pohrály. V průběhu akce vystoupil kroužek MTV Dance 
Smile, a poté byla zvolena nejoriginálnější maska Petrovického masopustu. O ceny soutěžilo 
bezmála 70 dětských masek. Odměnění si odnesli plyšová prasátka, husy, koníky a diplomy. 
Nakonec si všichni zatančili společný masopustní tanec s bábou květinářkou a smrťákem. 
Všechny děti si odnesly domů drobnou odměnu – časopis a lízátko. 

 
 
Hrad Bouzov a Olomoucké tvarůžky  
Petrovičtí senioři jsou velmi zvídaví a zajímají se i o naši bohatou historii. Proto pro ně 

jako každoročně kulturní komise zorganizovala cestu za poznáním. Dne 20. května se 
vydali na delší trať, a to na hrad Bouzov. Aby toho však nebylo málo, pokračovali ještě na 
jedno místo. Tak jako je Plzeňsko charakteristické svým pivem, Olomoucko je známé svými 
olomouckými tvarůžky. Krátce řečeno „tvarůžky“. Proto byla využita krátká vzdálenost 
mezi Bouzovem a Lošticemi, kde se tvarůžky vyrábějí.  

 
 
Divadelní představení  
V průběhu roku 2015 kulturní komise Rady MČ Praha – Petrovice uspořádala řadu 

divadelních představení, a to Sborovna, Smlouva, Sex, čachry a kultura pro všechny a Zítra 
to roztočíme, Jaroušku. Všechna představení se setkala s dobrým ohlasem. 
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Besedy s význačnými osobnostmi, herci a zpěváky 
Kulturní komise pro naše občany zorganizovala setkání s PhDr. Ivo Šmoldasem 

a Pavlínou Filipovskou. Obě osobnosti sklidily velký úspěch. 
 
 
 

udební produkce 
 
Letošní velikonoční pondělí kulturní komise zpříjemnila petrovickým občanům 

koncertem swingové hudby v podání skupiny Blue star. Program byl rozložen na dvě části, 
ve kterých se střídaly melodie 30. a 40. let minulého století, a to jak americké, tak i české 
provenience. 

 
 
Tak jako každoročně zajistila kulturní komise jednu z nejrozsáhlejších událostí, již 

jedenáctý ročník hudebního cyklu PETROVICKÉ JARO. V úterý 12. května tento cyklus 
zahájil soubor ZUŠ Modřany BIG BAND ZUBB. 20. květen byl dnem druhé části 
hudebního cyklu, vystoupil Soubor zobcových fléten ZUŠ Hostivař a Kytarový soubor ZUŠ 
Hostivař. Cyklus hudebního festivalu pokračoval v pondělí 25. května jeho třetí částí, ve 
které se představily hudební a pěvecké sbory. Vystoupil Přípravný smyčcový soubor pod 
vedením Zuzany Kožinové, Pěvecký soubor Radhůstka a Hostivařský koncertní sbor pod 
vedením Lucie Valentové. Čtvrtá, závěrečná část, se uskutečnila ve čtvrtek 28. května. 
Zahájilo ji Smyčcové kvarteto ZUŠ Hostivař. Další část večerního programu probíhala 
v odlehčeném rytmu, na pódium nastoupil dechový orchestr a Taneční soubor.  

 
 
V předvánoční době nás pozvala kulturní komise do sálu Domu občanské vybavenosti 

na provedení České mše vánoční od Jana Jakuba Ryby. Koncertní provedení se konalo dne 
15. prosince 2015. Velký sál byl zcela zaplněn. Vystoupení pod vedením dirigenta Pavla 
Trojana provedl Hostivařský komorní orchestr Základní umělecké školy – Hostivař 
s pěveckým sborem rodičů RadHost. Jako sólisté vystoupili sopranistka Milada Jirglová, alt 
Lucie Valentová, tenor Václav Barth a bas Martin Vodrážka. Kromě České vánoční mše 
umělci zahráli a zazpívali vánoční koledy od Luboše Fišera Z trůnu otce svého, Chtíc aby 
spal a Narodil se Kristus Pán. 

 
 
Představa zasněženého vánočního stromu, pod kterým si můžeme zazpívat, patří 

v současné době opravdu do říše snů. O iluzi bílých Vánoc můžeme jen snít. Je chvályhodné, 
že ani tento současný, téměř jarní stav přírody, nevzal chuť petrovickým občanům přijít si 
pod vánoční strom poslechnout i zazpívat vánoční koledy. A tak se ve čtvrtek 17. prosince 
2015 před budovou úřadu městské části shromáždila ohromná skupina dětí, rodičů 
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i prarodičů, aby si prožili krásnou vánoční tradici. Přesně v 17 hodin ředitel základní školy 
Mgr. Zeman přivítal všechny přítomné včetně paní starostky MČ JUDr. Hromasové a jejího 
zástupce JUDr. Němce. Poté se ujaly programu děti a po milém přednesu úvodní básničky 
celý prostor zaplnily melodie vánočních koled pod taktovkou známého hudebníka a kytaristy 
Pavla Půty. Po krásných a stále dojímavých melodiích se rozproudila živá debata a zábava 
dětí. Děti se těšily z prskání prskavek a připravených chutných perníčků, dospělí pak 
z teplých nápojů a pouštění světelných lampionů. Na všech účastnících bylo znát, že mají 
radost z takového setkání a zachovávání tradic našich předků. 

 
 
 

arnost 
 
V Praze se uskutečnila Pouť důvěry Taizé Praha 2014, která se konala od 29. prosince 

do 2. ledna 2015. Mezinárodního setkání mládeže se zúčastnilo asi 30 000 mladých, 
většinou z různých zemí Evropy. I do Petrovické farnosti přijelo setkávat se s námi, modlit 
se a zpívat v našem kostele 80 účastníků této poutě. Většina z nich byla ubytována 
v hostitelských rodinách, dvacet na našem úřadu. 

 
Městská část Praha 15, odbor územního plánování a stavební úřad po řadě jednání 

a doplňování vydala stavební povolení na stavbu „Farní centrum u kostela sv. Jakuba 
Staršího“. Výstavba byla zahájena v roce 2015 a dokončení je plánováno na začátek roku 
2016. Náklady na novostavbu jsou ve výši necelých 22 milionů Kč. 

V pondělí 12. října 2015 jsme v kostele sv. Jakuba Staršího přivítali vynikající hudební 
trio Musica Dolce Vita. Pro petrovické zájemce o vážnou hudbu připravily bohatý a pestrý 
program, v němž zazněly skladby A. Vivaldiho, J. S. Bacha, G. F. Hӓndla, M. Maraise, 
W. A. Mozarta, J. B. Cardona, Ch. Gounoda a F. Schuberta. 

 
 
 

nihovna 
 
Do Informačního centra a Místní knihovny Praha – Petrovice zavítalo v roce 2015 na 

9 200 návštěvníků. Vzrůstal zájem o služby Czech POINT, prodej vstupenek na kulturní 
akce pořádané MČ Praha – Petrovice, stejně jako o používání osmi počítačů s internetem 
zdarma nebo o počítačové kurzy pro petrovické seniory. V knihovně vzrostl počet výpůjček 
na 13 608, dokoupeno bylo 288 nových knih, takže knihovní fond v současnosti již obsahuje 
8 788 knižních titulů. Nabídku doplnilo na 600 knih putovního souboru z Městské 
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knihovny v Praze. Pro děti se uskutečnilo hned několik čtenářských akcí - od besed přes 
tradiční Noc s Andersenem až po „strašidelnou“ oslavu halloweenu. 

 
 
 

oprava, dopravní obslužnost,  
motoristické a nemotoristické komunikace 
 
Připravované změny linkového vedení Pražské integrované dopravy 
Řadu jednání věnovala rada problému dopravní obslužnosti městskou hromadnou 

dopravou, a to zejména změně a prodloužení autobusové linky č. 175, vytvoření nové 
minibusové linky, která by obsluhovala staré Petrovice, Horní Měcholupy, OC Hostivař, 
Jižní Město s ukončením u stanice metra Roztyly (v podstatě nahrazení a rozšíření zrušené 
linky 154). Tato jednání s Ropidem byla činěna v součinnosti s MČ Praha 11, MČ Praha 15 
a naší MČ. Všechna jednání nejsou ukončena a konečná úprava pražské hromadné dopravy 
se stále nekoná. 

 
 
Dopravní režim v obytné zóně Petrovic 
V Petrovicích vznikla výrazná poptávka po zklidnění dopravy v prostoru staré 

zástavby Petrovic, zejména v ulici Edisonova, která se svým stávajícím řešením neodpovídá 
současnému a narůstajícímu obousměrnému automobilovému provozu. Nevyhovující situace 
je podtržena skutečností, že tato komunikace prochází vymezenou obytnou zónou, která má 
v platné legislativě výrazná pravidla, jež mají být zárukou zvýšené bezpečnosti ve vymezené 
oblasti. Skutečnost je však známá, řidiči flagrantně porušují tyto předpisy, zejména co se 
týče překračování povolené rychlosti. Rada MČ Praha – Petrovice zadala zpracování 
projektové dokumentace pro stanovení „Dopravní úpravy v lokalitě Edisonova – Morseova, 
Praha 10 – Petrovice“ dopravnímu specialistovi Ing. Karlu Čuřínovi, který zpracoval 
varianty zklidnění provozu.  

Varianty byly představeny veřejnosti dne 21. 10. 2015 v sále DOV Edisonova, 
obyvatelé byli vyzvání, aby se vyjádřili k uvažovaným úpravám v anketě, která probíhala do 
31. 12. 2015. Obě varianty byly vystaveny v místní knihovně. Během projednání 
a v následujících dnech byla úřadu doručena řada dalších námětů na zklidnění, rada je 
posuzovala a zadala Ing. Čuřinovi je ještě doplnit. Další postup bude řešen v roce 2016. 

 
 
Motoristické a nemotoristické komunikace 
Na území naší městské části proběhly úpravy vybraných přechodů pro chodce. Úprava 

přechodů byla realizována jako bezbariérové přechody s prvky pro osoby se zrakovým 
a pohybovým postižením za účelem jejich lepší orientace a bezpečnosti při přecházení silniční 
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komunikace. Úpravy proběhly v letním období a byly realizovány pro přecházení v ulicích 
Milánská, Lessnerova, Morseova, Galileova, Galvaniho, Celsiova, Ohmova, Archimedova 
a Rezlerova. Realizace byla prováděna za provozu Technickou správou komunikací 
hl. m. Prahy a bylo takto upraveno 14 přechodů. 

 
 
 

yty 
 
Nejstěžejnější činností komise bytové a sociální Rady městské části Praha – Petrovice 

bylo řešení bytových záležitostí. Těchto bytů máme celkem 36 a jsou v panelovém domě 
v Morseově ulici č.p. 252 a 253, který byl postaven na základě stavebního povolení z roku 
1983. Byty jsou ve velikosti buď 1 + kk nebo 2 + kk.  V letošním roce na základě návrhu 
komise byly uspokojeny dvě zájemkyně, a tím byly uspokojeny všechny registrované žádosti. 

 
 
 

eleň 
 
Ukliďme Česko – Ukliďme Petrovice 
Městská část Praha – Petrovice se rozhodla zapojit do akce Ukliďme Česko 2015. 

K úklidu byly vytipovány čyři lokality, které byly poměrně zanedbané a nejsou uklízeny 
v rámci úklidu veřejných prostranství. Jednalo se o levý a pravý břeh Botiče včetně 
přilehlého lesního porostu a panelovou cestu od ulice Novopetrovická směrem na Dobrou 
vodu a zejména její okolí směrem k sídlištní zástavbě.  

V den konání, 18. dubna 2015, jsme se sešli v 9.00 hod. na parkovišti v Euklidově ulici. 
Zde účastníci po přivítání vyslechli bezpečnostní pokyny o chování při akci. Pak se účastníci 
rozešli do svých úseků. Akce proběhla úspěšně, při vyhodnocení celé akce bylo konstatováno, 
že bylo odklizeno a odvezeno celkem 10 m3 směsného odpadu, 35 m3 bioodpadu a 2 m3 

pneumatik. Akce se celkem zúčastnilo 52 občanů Petrovic, z toho 14 dětí ve školním věku, 
ve dvou případech na akci byly vezeny kočárky s malými dětmi. Akce byla ukončena 
vyhodnocením akce a posezením u ohníčku a opékáním špekáčků. 

 
 
Smrk stříbrný – zrezivělé jehličí 
Při pravidelné prohlídce stavu zeleně na území naší městské části jsme zjistili na 

několika místech výrazné poškození volně rostoucích smrků zrezivěním jehličí a následně 
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i jejich opadáním. Obrátili jsme se na Výzkumný ústav Sylva Taroucy pro krajinu a okrasné 
zahradnictví, v.v.i. a požádali jsme o radu, jak nastalou situaci řešit. Od Ing. Josefa 
Mertelíka, CSc., vedoucího odboru fytoenergetiky a biodiverzity ústavu jsme obdrželi 
informaci, že příčinou masivního výskytu zrezivělého jehličí na smrku stříbrném je 
přemnožená mšice smrková (Liosomaphis abietinum, syn. Elatobium abietinum; Hemiptera; 
Aphididae) ve spojení s různými negativními vlivy stanoviště a počasí, v letošním roce 
zejména vlivem dlouhodobého sucha. Zároveň jsme od něho dostali přesný postup pro 
ošetření napadených stromů. Firma pana Loukoty provedla na vybraných lokalitách 
doporučená opatření. Provedený zásah by měl být účinný až v novém vegetačním období 
roku 2016. 
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