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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLAVILA
Základní škola Praha-Petrovice slavila
výročí své existence a své činnosti. Škola
má dvě pracoviště. Pracoviště v budově
Edisonova 40 nazýváme „malá škola“ a pracoviště v budově Dopplerova
(Bellova) 351 nazýváme „velká škola“.
Budovy nevznikly, nebyly postaveny ve
stejnou dobu. Malá budova Edisonova
slouží prokazatelně školským účelům
nejméně od roku 1888, takže 120 let
své existence měla slavit vlastně už
v roce 2008. Rozhodli jsme se ale, že
„počká“ na výročí velké budovy. Ostatně

pit jiný chlapec nebo dívka. Náhradník
pak mnohdy také onemocněl, a tak
náhradníka číslo 1 nahradil náhradník
číslo 2 případně číslo 3.
Oslavy výročí obsahovaly celkem čtyři
samostatné části. První částí byl školní
jarmark ve vstupní hale budovy Dopplerova. Žáci zde všem návštěvníkům školy,
rodičům, spolužákům i bývalým žákům
nabízeli za mírné ceny vlastnoručně vyrobené předměty na památku i jen tak pro
potěšení – perníčky, keramické výrobky,

Tělocvična nabitá k prasknutí očekávala slavnostní program k výročí školy.

čekala 120 let, tak rok jí už takříkajíc
nevytrhne. A dočkala se. Všichni jsme
se dočkali, protože 17. listopadu v roce
2009 tomu bylo právě 20 let od uvedení do provozu a zahájení vyučování
ve velké budově Dopplerova – doposud
stále více známé pod původním označením Bellova 351. Důvod k oslavě 120
plus 20 let byl tady. Oslavy probíhaly
19. listopadu 2009 celý den.
Přípravy oslav byly náročné, zejména
nás zaskočila chřipková epidemie. Nemocní byli pedagogičtí pracovníci, ale
hlavně žáci. Častý byl případ, že nemocného, který měl účinkovat v rámci
vystoupení na akademii, musel zastou-
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ozdobné věnečky, hrnky, výrobky z papíru, přání, perníkovou malou školu, perníkovou velkou školu a mnoho dalších.
Zájem kupujících byl nevšední – výkony
prodávajících obdivuhodné, u některých se projevil opravdový obchodnický
talent. Všechny nabízené a prodávané
výrobky ovšem vznikaly mnohem dříve
v rámci projektu „školní dílny“ i při některých hodinách pracovního vyučování,
výtvarné výchovy, odpoledne ve školní
družině v budově Edisonova i v budově
Dopplerova. Práce to dalo dost.
Druhou částí oslav byla výstava dětské
tvorby. Žáci měli možnost prezentovat
pokračování na straně 2...
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Vážení a milí petrovičtí spoluobčané,
letošní zima nás všechny překvapila
bohatým a vytrvalým sněžením a také
teplotami hluboko pod bodem mrazu.
Ale sníh a mráz přeci k zimě nerozlučně
patří, jen my jsme za několik posledních let takové zimě odvykli. Musím
říci, že vydatná sněhová nadílka přišla
zrovna v nejméně vhodné době, kdy
nabyla účinnosti tzv. „Kuberova novela“, podle které již majitelé nemovitostí
nejsou povinni uklízet přilehlé chodníky, ale za jejich úklid nyní odpovídají
města, obce a městské části. Proto mi
dovolte, abych na tomto místě poděkovala těm z Vás, kteří jste s úklidem
přívalu sněhu trpělivě a vytrvale pomáhali, přestože jste již nemuseli. Rovněž
se omlouvám všem občanům, kteří
nebyli s úklidem sněhu spokojeni, ale
věřte mi, že jsme pro zvládnutí letošní
sněhové kalamity udělali vše, co bylo
v našich silách, avšak úklidová technika
a úklidové čety nemohly být hned a
všude naráz.
Koncem ledna nás na rozdíl od přívalu
sněhu potěšily zprávy z naší základní školy
o počtu dětí zapsaných do první třídy.
Po sloučení petrovických základních škol
v roce 2007 došlo letos k výraznému
nárůstu počtu žáků v prvním ročníku,
a tak vedení školy rozhodlo o otevření
dvou prvních tříd v budově Edisonova a
jedné první třídy v budově Dopplerova.
Myslím, že po prvních letech fungování
sloučené základní školy a určité nedůvěry ze strany rodičovské veřejnosti, se
konečně zúročilo úsilí celého pedagogického sboru pod vedením ředitele školy
Mgr. Zemana, a tak naší škole přibyde
v září 75 nových prvňáčků.
pokračování na straně 6...
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svoji práci a vystavit kresby, malby, výrobky z keramické hlíny, ale též své sešity, slohové práce, výstupy z různých
školních projektů z oblasti ekologie,
fyziky, angličtiny, zeměpisu, výstupy
z projektů týkajících se místa, kde žijeme, tedy Petrovic a Prahy. Nechyběly
ani fotografie z různých školních akcí.
Vystavovali jsme všude, kde se dalo. Ve
všech třídách a na chodbách i schodištích v budově Edisonova vystavovali své
práce žáci z prvního stupně a školní družiny z této budovy, v prostorách druhého stupně (přízemí a první poschodí) v budově Dopplerova byly zejména
výstupy z projektů současných žáků
našeho 6. až 9. ročníku, v druhém
poschodí budovy Dopplerova vystavoval první stupeň z této naší budovy a
děti ze školní družiny z této budovy.
Opravdová lahůdka čekala na návštěvníky školy ve školní knihovně, kde byly výtvarné práce žáků z obou budov školy.
Bývalí žáci z obou budov školy, rodiče,
hosté, pamětníci a všichni další zájemci
si prohlédli budovu Edisonova i budovu
Dopplerova a v 16 hodin se sešli v tělocvičně, aby se podívali na vystoupení
našich žáků – na školní akademii. Čtvrtou a závěrečnou částí oslav pak bylo
setkání bývalých zaměstnanců školy
– zaměstnanců z obou budov. Setkání
to bylo příjemné, vzpomínání vesměs
úsměvné a radostné – to špatné, je-li
něco špatného, se většinou brzy zapomene. Na všech bylo vidět, že naši školu
měli rádi. My, současní zaměstnanci,
máme naši školu rádi také, máme rádi
všechno, co ke škole patří, a hlavně
naše žáky – ale to víte, nesmíme jim to
tak okatě a naplno říkat, řekl bych, že
oni to ale poznají sami.

Největší část výrobků a výtvarných prací našich žáků z obou budov školy byla vystavena ve školní knihovně.

Mgr. Petr Zeman,
ředitel školy
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školy

Současní i bývalí zaměstnanci z obou budov školy – Edisonova i Dopplerova. Usmívají se, to je dobré znamení.

Sympatický muž je současný ředitel školy Petr Zeman, vedle něho paní ředitelky bývalé ZŠ Bellova: Dagmar Vondráčková byla
ředitelkou v letech 1991 – 1993, Eva Hradská v letech 2002 – 2007, Helena Frančíková 1993 – 2002, na fotografii není ještě paní Renata
Dvořáková a Dana Němcová – ředitelky bývalé ZŠ Edisonova, které na oslavách také byly.
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ZKUS SI SVOU NOVOU PROFESI
Děti z II. M ZŠ Praha-Petrovice dostaly
17. října nevšední možnost - předvádět
modely značek Puntonela a Next na
opravdové módní přehlídce v obchod-

ním centru Europark ve Štěrboholech.
Vystoupení přímo před diváky umožnila
petrovickým dětem pořadatelka přehlídky, choreografka a režisérka paní

Lenka Vinická. Dětská přehlídka proběhla za účasti MISS ČR Z. Jandové.
Dětem, rodičům i třídní učitelce se akce
velmi líbila.

ADOPCE ČESKÉHO ČERVENÉHO KRÁLÍKA
Třída II. M naší základní školy navštívila
6. října 2009 Toulcův dvůr, kde se nachází farma s domácími zvířátky. Zařadili jsme se do programu Noemova archa. Cílem tohoto projektu je podpořit
chov i propagaci národních plemen
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(Statut národního programu udržení
geofondu ČR). Stali jsme se adoptivními rodiči českého červeného králíka.
Zaplatili jsme 350 korun na krmivo a
stelivo za celý rok. Máme samici králíka
s rodným listem Bety-Nely ZŠ Praha-Pet-
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rovice. Každé dva měsíce budeme králíka navštěvovat.
R.Winterová
třídní učitelka

ZPRÁVY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI

CLAVIUS PORADÍ S KNIHAMI
Počátkem února spustila městská část další službu na svých webových stránkách. Jedná se o elektronický knihovní katalog Clavius.
Přímo ze svého domova si tak můžete prohlédnout, jaké tituly jsou
v našem knihovním fondu k dispozici, zjistit názvy všech nakoupených přírůstků nebo si zarezervovat právě vypůjčenou knihu.
V pravém horním rohu katalogu je nenápadná ikona s modrým
ptáčkem. Zde se dostanete na stránky firmy LANius, která knihovní
elektronický katalog uvedla na náš trh. Na těchto stránkách najdete
například uprostřed hlavní lišty odkazy na WWW katalogy knihoven
používajících tento knihovní systém. Zde pak najdete přístupy do
všech knihoven, které uvedený katalog používají, takže se můžete
podívat, co je v knihovním fondu v místě, kde
pracujete nebo máte chalupu.
Věřím, že díky této nové službě se stanou naše
knihy ještě přístupnějšími a že se postupně začne měnit poměr mezi četbou a sledováním
televize.

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného
odpadu pro rok 2010
Praha-Petovice

Termíny
svozu

31. 5.
pondělí
a
30. 8.
pondělí

ul. Frostova
(parkoviště u trafostanice)

15.00–15.20

křižovatka ul.
Rezlerova – Voltova

15.30–15.50

křižovatka ul
Archimédova – Ohmova

16.00–16.20

křižovatka ul.
Morseova – Lessnerova

16.30–16.50

křižovatka ul.
Edisonova – Galileova

17.00–17.20

křižovatka ul.
Morseova – Voltova

17.30–17.50

ul. Dopplerova
(parkoviště u ZŠ)
ul. Edisonova
(parkoviště u Botiče)

18.00–18.20
18.30–18.50

Přistavování velkoobjemových kontejnerů
v období duben – červen 2010
č. 5 ulice Edisonova – slepá část u kostela
č. 1 ulice Rezlerova – parkoviště naproti č. p. 307
č. 7 ulice Euklidova – hráz u rybníka
č. 3 ulice Frostova – parkoviště u trafostanice
č. 4 ulice Morseova – parkoviště u ul. Bellova
č. 6 ulice Dieselova – v horní části u trafostanice
č. 1 ulice Rezlerova – parkoviště naproti č. p. 307
č. 2 ulice Lessnerova – parkoviště u ul. Ohmova
Za ÚMČ Praha-Petrovice
Martina Kapuciánová

7. dubna
21. dubna
21. dubna
5. května
19. května
19. května
2. června
16. června

NOVÉ KNIHY
DOSPĚLÍ:
beletrie:
Dědeček J.

Snídaně se psem

Kubátová T.

Nášup

pro ženy

Steel D.

Nerovný vztah

pro ženy

Brown S.

Milenec ze snů

pro ženy

Johansen I.

Pandořina dcera

napětí

Francome J.

Pod tlakem

kriminální

Fieldingová J.

V pavučině vztahů

pro ženy

Connelly M.

Rozsudek ráže 9

kriminální

Koontz D.

Tvář strachu

thriller

Small B.

Intriky a láska

pro ženy

Small B.

Drahoušek Jasmína

pro ženy

Hammerová Z.

Příliš tenkej led

kriminální

Kalogridis J.

Nevěsta Borgiů

historická

Bauer J.

Vampýr z koňského trhu

o upírech

Guy J.

Marie Stuartovna

historická

Monyová S.

Hříšný kanec

pro ženy

Collins J.

Ženatí milenci

pro ženy

Hauserová E.

Cvokyně

sci-fi

Cassella C.

Oxygen

lékařské prostř.

Lutz J.

Na zabití

thriller

Heron E.

Konečná diagnóza

lékařské prostř.

Patterson J.

Sedmé nebe

detektivní

Gordon F.

Volný pád do Podzemí 3.díl

dobrodružná

Janouchová K.

Nejbližší

pro ženy

Cave N.

Smrt Zajdy Munroa

Kavurová H.

Toxický squat

Poledňáková M.

Líbáš jako bůh

Jonesová C.

Bez sestry neodejdu

McCulloughová C.

Bez důkazů

Johansen I.

Tekoucí písek

napětí

Meyerová S.

Hostitel

thriller

Čáková A.

Mužolapka

pro ženy

Roberts N.

Zaváté stopy

pro ženy

Howard L.

Nebezpečně blízko

thriller

Robb J.D.

Smrtící vize

detektivní

Palmer M.

Významný pacient

lékařské prostř.

Garwood J.

Oheň a led

drogy
podle pravdy

DĚTI:
beletrie:
Dahl R.

Fantastický pan Lišák

od 8 let - zfilmováno

Goudgeová E.

Malý bílý koníček

předloha k filmu

Awrdy W.a Ch.

Mašinka Tomáš 14

Drijverová M.

Zlobilky

Bešťáková E.

Vánoce na nitkách

tajemné příběhy

McCombie K.

Moje trhlá rodinka

dívčí - od 9let

Binar I.

Bibiana píská na prsty

od 5let

Březinová I.

Blázniví Donkichoti

dívčí

Brezina T.

Záhada sněžné příšery

www.prahapetrovice.cz
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Doufám, že stejně úspěšní budeme letos
i v již tak vlekoucích se jednáních s Českou
poštou o otevření pobočky pro petrovické
občany. Dále chceme dokončit realizaci
projektu „Petrovického centra služeb veřejné správy“ v celkové hodnotě 8 mil. Kč
z fondů EU. Rovněž bychom rádi co nejdříve otevřeli zrekonstruované prostory
lékárny na naší poliklinice. Projektová příprava je již za námi a v době, kdy dosta62. zasedání RMČ dne 31. 8. 2009
Rada městské části Praha-Petrovice:
Schválila:
• přechodné snížení nájemného prodejně
potravin Žabka, a. s., v budově Edisonova 429, Praha 10, a to na dobu od
1. 9. 2009 do 31. 12. 2009,
• záměr pronájmu střechy budovy ZŠ Praha-Petrovice, Dopplerova 351 pro účely
umístění fotovoltaické elektrárny,
• přidělení bytu sl. Daňkové, byt č. 14, Morseova 253, o velikosti 1 + kk, 35,07 m2.
Vzala na vědomí:
• informaci starostky MČ JUDr. Hromasové
k projektu „Energetické úspory v ZŠ Praha-Petrovice, Dopplerova 351“ s tím, že:
• způsobilé výdaje projektu činí
12.351.427 Kč,
• podíl MČ ve výši 10 % činí
1.235.142,70 Kč,
• informaci místostarosty MČ Ing. Říhy
k projektu „Zateplení MŠ Jakobiho“
s tím, že:
• způsobilé výdaje projektu činí
5.311.819 Kč
• podíl MČ + úspory projektu činí
1.196.182 Kč.
Uložila:
• s ohledem na výsledek odvolacího řízení
v kauze lékárny PharmDr.  Horáčka
místostarostovi MČ Ing. Říhovi zahájit
další jednání s lékaři o uzavření nových
nájemních smluv v objektu polikliniky,
Ohmova 271.
63. zasedání RMČ dne 14. 9. 2009
Rada městské části Praha-Petrovice:
Schválila:
• pronájem nebytových prostor v budově
polikliniky, Ohmova 271, o výměře
46,75 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 23, 375 m2, tj. celkem 70,125 m2, MUDr. A. Nevedomskému,
• zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví
MČ Praha-Petrovice od 1. 1. 2010,
• žádost p. Bohumila Průchy o uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena pro přípojku kanalizace
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nete toto číslo do ruky, by měl být vybrán
již nový provozovatel lékárny. V neposlední řadě bychom chtěli ještě letos zahájit přestavbu bývalých kanceláří Úřadu
MČ v Morseově ulici zpět na obecní byty.
Doufejme, že se nám podaří vše zvládnout, přestože současná ekonomická
situace není lehká jak pro Vás jako jednotlivce, tak i pro městskou část.
Vážení spoluobčané, přijměte, prosím,
mé pozvání na X. jubilejní reprezentační

ples naší městské části, který se letos
poprvé koná v nových prostorách společenského sálu Domu občanské vybavenosti (bližší informace na str. 17).
Závěrem mi dovolte popřát Vám i Vašim rodinám prosluněné Velikonoce
plné duchovních prožitků a koledníkům bohatou a veselou pomlázku.
JUDr. Olga Hromasová
starostka

a vodovodu na pozemcích parc. č. 544 a
545 k. ú. Petrovice, které jsou ve správě
MČ Praha-Petrovice,
• žádost společnosti FORA REALITY, s. r. o.
a vydává souhlasné stanovisko ke stavbě
přípojek kanalizace splaškové a přípojky
vody pro stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 503/2 k. ú. Petrovice,
• program XV. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice dne
7. 10. 2009,
• přidělení bytu manželům Radkovi a Heleně Říhovým, byt č. 6, Morseova 252
o velikosti 2 + kk,
• přidělení bytu pí Sofii Jarochové, byt č. 5,
Morseova 252 o velikosti 1 + kk.

• žádost I. náměstka primátora JUDr. Blažka
ve věci převzetí zimní údržby chodníků
místních komunikací HMP v k. ú. Petrovice do údržby hrazené z vlastních prostředků MČ Praha-Petrovice a jejich vynětí
ze zimní údržby zajišťované HMP.

64. zasedání RMČ dne 30. 9. 2009
Rada městské části Praha-Petrovice:

XV. řádné zasedání ZMČ ze dne
7.10.2009
Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice

Schválila:
• zrušení záměru pronájmu bytu č. 11, Edisonova 429, Praha 10,
• pronájem nebytových prostor v bytovém
domě Morseova 253, Praha 10, o výměře
40 m2, 1. NP, zájemkyni V. Frýbertové,
• konání akce Den zdraví, který se uskuteční
dne 1. 10. 2009,
• vyúčtování zájezdu seniorů do polských
lázní Kudowa Zdrój,
• ukončení smlouvy o nájmu nebytových
prostor ze dne 2. 3. 2005 uzavřené s p.
Pavlem Kofroňem v objektu Edisonova 51,
Praha 10,
• prodloužení nájemních smluv stávajících
nájemců v bytech MČ na období dalšího
roku s výjimkou těch případů, kdy bude
prokázáno, že nájemce nesplňuje podmínky stanovené Pravidly pro přidělování
bytů ze dne 16. 3. 2006,
• čerpání investičního fondu MŠ Jakobiho
na nákup pianina, na zhotovení šatních
boxů a stěny na ručníky pro vybavení čtyř
tříd MŠ.
Vzala na vědomí:
• informaci starostky MČ JUDr. Hromasové
o předání a převzetí prostor lékárny v budově polikliniky, Ohmova 271,
• informaci starostky MČ JUDr. Hromasové
o zpracování návrhu projektové dokumentace na oddělení prostor lékárny
a ordinací pro lékaře,
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Nesouhlasila:
• s vynětím chodníků místních komunikací
– Euklidova, Bellova, Dopplerova, Jakobiho,
Edisonova, Lessnerova a Milánská z plánu
zimní údržby TSK. Tyto komunikace nepatří
do málo frekventovaných a mají zásadní
dopravní význam a je nutné zde zajistit
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu
a náledí během zimního období.

Schválilo:
• záměr prodeje pozemku parc. č. 535/2
k. ú. Petrovice, ostatní plocha, o výměře
502 m2 dle odsouhlaseného geometrického plánu č. 662-312/2009 Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu,
• plnění rozpočtu MČ Praha-Petrovice ke
dni 30. 6. 2009,
• revokaci usnesení č. XVIII/4/2005 ze dne
7. 12. 2005 ve znění „Zastupitelstvo
městské části Praha-Petrovice schvaluje
prodej pozemku parc. č. 180/2 k. ú. Petrovice o výměře 9 m2 ostatní plocha jiná
plocha, který vznikl oddělením na základě
geometrického plánu č. 536-542/2005
GK Nedoma & Řezník, s. r. o., Kodaňská 45, Praha 10 za kupní cenu ve výši
18.000 Kč kupujícímu Tomáši Rokosovi,
trvale bytem Ampérova 359, Praha 10-Petrovice a Marcele Rokosové, trvale
bytem Ampérova 359, Praha 10–Petrovice, a to do společného jmění manželů“,
• vyhlášení II. kola grantů městské části
Praha-Petrovice v souladu s Podmínkami
pro udělování grantů městské části
Praha-Petrovice, a to pro oblast sportovních aktivit s celkovou finanční alokací
105.000 Kč,
• zvolení paní Jarmily Košťálové za přísedící
Obvodního soudu pro Prahu 10 na funkční
období 2010 až 2014.

O ČEM JEDNALA RMČ A ZMČ
Uložilo:
• Radě městské části Praha-Petrovice zveřejnit záměr prodeje pozemku parc.
č. 535/2 k. ú. Petrovice, ostatní plocha,
o výměře 502 m2.
Vzalo na vědomí:
• návrh geometrického plánu pro rozdělení
pozemku parc. č. 535 k. ú. Petrovice
č. 662-312/2009, zpracovaný Geodetickou kanceláří Nedoma & Řezník, s. r. o.,
• vyjádření předsedy Obvodního soudu pro
Prahu 10 ke kandidatuře Jarmily Košťálové
do funkce přísedící Obvodního soudu pro
Prahu 10.
65. zasedání RMČ dne 12. 10. 2009
Rada městské části Praha-Petrovice:
Neschválila:
• žádost o další snížení nájemného
pro prodejnu Žabka, Edisonova 429,
Praha 10.
Vzala na vědomí
• informaci starostky MČ JUDr. Hromasové o probíhajících jednáních s vedením České pošty, s. p., které v současné
době není ukončeno a není znám jednoznačný výsledek,
• informaci starostky MČ JUDr. Hromasové,
že dne 8. 10. 2009 obdržela vyrozumění
o výběru projektu k podpoře OPPK „Petrovické centrum služeb veřejné správy“ a
současně Zvýšení rozpočtu na rok 2009
v celkové výši 7.439.403 Kč,
• informaci tajemnice úřadu MČ o ukončení nájemní smlouvy MUDr. Markalousové na pronájem nebytových prostor
v budově polikliniky, Ohmova 271 s tím,
že nájem končí 31. 3. 2010.
Schválila:
• záměr pronájmu nebytových prostor
o výměře 53,26 m2 a podílu na
společných prostorách o výměře
26,63 m2, 2. NP budova A polikliniky,
Ohmova 271,
• pronájem nebytových prostor o výměře
30,82 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 15,41 m2, 2. NP budova
A polikliniky, Ohmova 271, společnosti
Zdeněk Tesař, s. r. o.
66. zasedání RMČ dne 4. 11. 2009
Rada městské části Praha-Petrovice:
Schválila:
• zápisy do místní kroniky za roky
2002 – 2006,
• výši náhrad za omezení užívání nemovitostí při umístění inženýrských sítí a
zařízení do komunikačních staveb a pozemků, které jsou ve správě MČ Praha-Petrovice.

67. zasedání RMČ dne 23. 11. 2009
Rada městské části Praha-Petrovice:
Schválila:
• návrh rozpočtu akcí Kulturní komise na
měsíc prosinec,
• vyúčtování koncertu Jiřího Schmitzera,
• návrh na vyřazení opotřebovaného
majetku ze ZŠ Praha-Petrovice.
68. zasedání RMČ dne 7. 12. 2009
Rada městské části Praha-Petrovice:
Schválila:
• námitky ke konceptu Územního plánu
hl. m. Prahy dle doporučení Komise územního rozvoje a dopravních vztahů ze dne
30. 11. 2009,
• zřízení věcného břemena pro společnost
GTS Novera s.r.o.
• registrační poplatek v petrovické knihovně
pro čtenáře od 15 let ve výši 80 Kč a ve
výši 40 Kč pro čtenáře od 12 do 15 let,
pro studenty a seniory,
• minimální cenu za pronájem nebyt. prostor lékárny v poliklinice Ohmova ve výši
5.500 Kč/m2/rok.
Vzala na vědomí:
• informaci místostarosty MČ Ing. Říhy
o změně názvu ul. U Břehu na ul. Ramanova
dle požadavku MČ,
• informaci starostky MČ JUDr. Hromasové
o postupu projednávání stavební dokumentace k přestavbě bývalých kanceláří
ÚMČ v Morseově ul. zpět na byty,
• informaci o změně projektu Odbahnění
Hostivařské nádrže z původní tzv. mokré
cesty na suchou.
Uložila:
• místostarostovi MČ Ing. Říhovi provést
aktualizaci webových stránek MČ do
konce ledna 2010.
XVI. řádné zasedání ZMČ ze dne
9.12.2009
Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice
Schválilo:
• prodej pozemku parc. č. 179/2 k. ú.
Petrovice o výměře 7,02 m2, zahrada,
který vznikl oddělením na základě geometrického plánu č. 544-54/2006 za
kupní cenu ve výši 39.943,80 Kč kupujícím Miloši Kabátovi a Jarmile Kabátové,
• rozpočtovou změnu č. 6/2009,
• rozpočtové provizorium na rok 2010
ve výši 1/12 schváleného rozpočtu na
rok 2009 v rámci dotačních vztahů
z rozpočtu hl. m. Prahy k městským
částem, tj. 1,9 mil. Kč na 1 měsíc roku
2010 dle přiložené tabulky. Takto schválené rozpočtové provizorium platí do
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doby schválení rozpočtu městské části
Praha-Petrovice na rok 2010,
• doporučení změnit prostorový regulativ
u pozemků parc.č. 201, 202/1, 202/10,
202/2 a 200 zpět na prostorový regulativ
R2-3/30.
Uložilo:
• Radě MČ Praha-Petrovice zpracovat
koncepci služeb zdravotnické péče pro
obyvatele MČ a obyvatele další územní
spádové oblasti ve formě doporučení
a zpracovat ekonomickou analýzu zajištění
služeb v budově polikliniky Ohmova,
• ověřit možnosti snížení energetické náročnosti budovy polikliniky Ohmova, a
tím snížení nákladnosti služeb spojených s užíváním nebyt. prostor s cílem
dosažení maximální adresnosti skutečné
spotřeby a přesnosti úhrady,
• předložit ZMČ Praha–Petrovice potřebná
opatření a zdůvodnění mimořádné diferenciace výše nájmu jednotlivých nájemníků,
• projednat s nájemci odůvodněnost požadavků na úpravu jednotlivých ustanovení
smluv při zachování rovnosti zásadních
podmínek užívání,
• předložit všem nájemníkům nebytových
prostor výzvu k dohodě o sjednání nových
smluvních podmínek s upozorněním na
dnešní rozhodnutí ZMČ Praha-Petrovice
v tom smyslu, že nájemníci odmítající
o úpravách smluvních podmínek jednat,
obdrží výpověď, popř. bude podána žaloba
ke změně smlouvy.
Vzalo na vědomí:
• pracovní podklad místostarosty Ing. Říhy
o výsledku jednání s některými nájemci nebyt. prostor v budově polikliniky Ohmova
a možná řešení nepřijatelného stavu.
69. zasedání RMČ dne 21. 12. 2009
Rada městské části Praha-Petrovice:
Schválila:
• pronájem nebytových prostor v budově
polikliniky, Ohmova 271, o výměře
32,97 m2 a podílu na společných prostorách
o výměře 2,64 m2, tj. celkem 35,61 m2,
MUDr. R. Krůtové a MUDr. M. Jatelové,
• pronájem nebytových prostor v budově
polikliniky, Ohmova 271, o celkové výměře 24,52 m2 I. Mouchové.
Vzala na vědomí:
• výpověď společnosti Žabka a.s. na prostory prodejny potravin v Domě občanské
vybavenosti.
Uložila:
• starostce MČ JUDr. Hromasové a místostarostovi Ing. Říhovi projednat výpověď s vedením společnosti Žabka a.s.
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DEN ZDRAVÍ 2009
V loňském roce se poprvé 1. říjen nesl na
území naší MČ Praha-Petrovice ve znamení
Dne zdraví.
Hned na úvod všechny přítomné uvítala
starostka JUDr. Olga Hromasová a radní
hl. m. Prahy odpovědný za oblast zdravotnictví
Mgr. Milan Pešák, kteří vyjádřili naději, že se
návštěvníci dozví mnoho nového a užitečného
od odborníků a lékařů, stejně jako od

pod záštitou radního hl. m. Prahy
Mgr. Milana Pešáka
a starostky MČ Praha-Petrovice
JUDr. Olgy Hromasové
tabule. Úkolem bylo správně určit, které
ze znázorněných situací představují riziko
přenosu tohoto nebezpečného a často
smrtelného onemocnění. Správné odpovědi

Mgr. Milan Pešák a starostka MČ JUDr. Olga Hromasová při předávání opravených
prostor rehabilitace v budově polikliniky zpět do provozu.
zástupců zdravotnických organizací a firem,
zabývajících se zdravotními pomůckami
a jinými produkty. Během celodenního
programu byla možnost vyzkoušet si
u různých stánků své dovednosti nebo si
zasoutěžit ve vědomostních soutěžích.
Například u stánku Červeného kříže si děti
obou našich základních škol, víceletého
gymnázia, střední polygrafické školy, ale i ze
škol sousedních městských částí ověřovaly,
zda by dokázaly poskytnout první pomoc a od
odborníků se dozvěděly, jak vypadá správný
postup při resuscitaci. Na několika dalších
místech si zájemci z řad dospělých, kteří na
tuto akci přišli, mohli nechat změřit tlak nebo
se poradit, jak přestat kouřit a zároveň si
nechat otestovat množství CO2 v dechu. Pro
děti byla velkou atrakcí trampolína. Zde měly
příležitost zjistit, že pohyb je nejen nutný
pro zdraví, ale i zábavný a příjemný. Mnohdy
bohužel stráví spoustu času u počítače a
pohyb je pro ně velkou neznámou. Od toho
se následně odvíjí zdravotní problémy jejich
pohybového aparátu. O další pohyb pro naše
děti se zasloužili trenéři Rugby klubu Petrovice,
kteří zároveň prováděli nábor chlapců a dívek
do tohoto sportovního oddílu.
Zasoutěžit si, ověřit si znalosti o nemoci
AIDS a viru HIV bylo možné u velké obrazové
.8 .

byly samozřejmě odměněny, ale hlavní byly
nově nabyté vědomosti. Ostatně suvenýry a
dárky si návštěvníci odnášeli od všech stánků.
Nemohla chybět ani ukázka přenosného
automatického externího defibrilátoru,
který mohou obsluhovat i laici. Městská část
se pro záchranu života občanů v kritické
situaci bude snažit zakoupit dva defibrilátory
v rámci projektu Dejte srdci šanci. Veřejnost
se tak mohla poprvé seznámit se způsobem
jeho použití.
Zvládání stresových zátěží a ochrana před
nákazou prasečí chřipkou byly aktuálními
tématy dne. Ve stanech před budovou

polikliniky byly připraveny přednášky
mnoha odborníků k různým tématům
– od správné výživy, přes léčbu diabetu,
kožních onemocnění, gynekologických a
ortopedických onemocnění až po jejich
prevenci. Zájemci se dozvěděli, jak je nutné
v současné době používat dezinfekční
prostředky.
Poděkování za odbornou účast na Dni
zdraví patří těmto lékařům naší polikliniky:
MUDr. Janíkové, MUDr. Boháčové,
MUDr. Burdové, MUDr. Kamínkovi
a MUDr. Chválové –Vilímovské.
Naše velké poděkování patří radnímu
Mgr. Pešákovi za vstřícnost a velké osobní
a především finanční přispění, s jakým se
podílel na likvidaci havárie vodovodního
potrubí na petrovické poliklinice. Nemalou
měrou se také podílel na zajištění zdravotních
odborníků na prvním Dni zdraví v Petrovicích,
kterého se po celý den i osobně účastnil.
Je to člověk na pravém místě. Velmi dobře
zná potřeby hendikepovaných občanů.
Dokáže poradit a pomoci, nejen slovem, ale
především skutkem. Právě proto, že je sám
hendikepovaný a vidí svět kolem sebe očima
jiných, tím spíše rozpozná potřeby druhých.
Vždy dokáže podat pomocnou ruku v pravém
okamžiku. Za tímto člověkem stojí především
skutky, za což mu patří náš velký dík.
Ale především děkujeme Vám všem, kteří
jste se této akce zúčastnili.
Tajenka křížovky ke dni zdraví: Zdravé
Petrovice.
Výherci se stávají: paní Jindra Konšelová,
Jana Kutičková, pan Pavel Karban.
Ceny si mohou výherci převzít na ÚMČ
Praha-Petrovice.
Všem výhercům blahopřejeme.
Zdena Novotná
správa polikliniky

Ukázka poskytnutí první pomoci odborníky z ČČK.
www.prahapetrovice.cz
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SOCIÁLNÍ A BYTOVÁ KOMISE REKAPITULUJE
Vážení spoluobčané, je zvykem, že každý
dobrý hospodář dělá inventuru roku uplynulého.

V průběhu loňského roku 2009 jsme mezi
námi přivítali 53 nových občánků naší MČ.
Z toho 30 holčiček a 23 chlapečků.

o byty z kvóty Magistrátu, tak o obecní
byty MČ. Doufáme, že nové bydlení přineslo do jejich rodin radost a pohodu.
A věříme, že si budou i náležitě plnit
všechny povinnosti, které vyplývají z uzavření nájemního vztahu. Bohužel dvěma
nájemcům obecního bytu byl z důvodu

Nesmíme zapomenout na naše pedagogy a vychovatelky pod vedením pana
ředitele Mgr. Petra Zemana a všechny
ostatní zaměstnance ZŠ Praha-Petrovice,
kteří se starají o kvalitní vzdělání našich
dětí. Mnohdy musí mít s našimi ratolestmi
svatou trpělivost. V neposlední řadě nelze
opomenout paní kuchařky ve školní
jídelně pod vedením paní Novákové a
hlavní kuchařky paní Bodečkové. Jídlo
chutná nejen dětem, ale i našim seniorům, kterých do jídelny dochází 45.
Nelze opomenout paní učitelky, ostatní
tety a kuchařinky, které se pečlivě starají
a připravují naše nejmenší děti jak do
života, tak především do školních lavic.
Děkujeme všem zaměstnancům MŠ Jakobiho pod vedením paní řiditelky Jany
Beránkové.

Vítání občánků v listopadu 2009.

Tyto pro nás slavnostní události se již konaly v nových prostorách společenského
sálu Domu občanské vybavenosti, který
byl otevřen v květnu 2009. Občané MČ si
jistě tento krásný společenský sál zaslouží.
Poděkování za výstavbu tohoto objektu
patří všem zúčastněným na jeho projektu
a výstavbě, ale především paní starostce
JUDr. Olze Hromasové, na které závisela
celá příprava a zdárná realizace této stavby. Zároveň velmi děkujeme všem sousedům a občanům, kteří snášeli hluk, prach a
nepořádek související s realizací této stavby. Velké poděkování též patří náměstku
primátora Ing. Pavlu Klegovi, bez jehož
velkého osobního nasazení a finančního
přispění by realizace celé této stavby byla
velmi složitá. Vážíme si vstřícnosti a zájmu,
který naší MČ projevuje. Takových politiků, kteří přijdou mezi občany a osobně
se projdou danou lokalitou, zajímají se
o dění, problémy a zasazují se o jejich nápravu, je dnes opravdu velmi málo.
Smutná a bolestivá je skutečnost, že 22
našich spoluobčanů již není mezi námi.
Ještě jednou nám dovolte vyjádřit upřímnou soustrast jejich blízkým. Jejich stopy
vždy zůstanou na našich cestách, i když
po těchto cestách s námi již chodit nebudou.
Nové bydlení získalo 7 žadatelů o pronájem obecního bytu. Jednalo se jak

hrubého porušení smlouvy nájemní vztah
ukončen.
Dále z důvodu hrubého porušení nájemní
smlouvy o pronájmu nebytových prostor
byl nájemní vztah ukončen jedné lékařce
v prostorách budovy polikliniky. Nájemní
vztah byl dále soudně ukončen i nájemci
lékárny, který s MČ prohrál soudní spor,
a to i u odvolacího soudu. Lékárna v objektu polikliniky bude samozřejmě zachována.
Naše poděkování, ale především poděkování pacientů, patří MUDr. Pavlu
Bambasovi, který se s péčí sobě vlastní
stará o pacienty, kteří jsou upoutáni na
lůžko, a to nejen po zdravotní stránce,
ale dodává jim i velkou duševní podporu. O své pacienty se nad rámec svých
povinností starají i praktické lékařky
MUDr. Olga Chalupová a MUDr. Helena
Chválová-Vilímovská. Těmto lékařům je
jejich práce praktických lékařů především posláním.
Duševní podporu a víru v Boha, jak
mladým tak seniorům, jak zdravým tak
nemocným, rozdává plnou měrou otec
František z naší petrovické farnosti.
Bohu díky. Poděkování naší farnosti patří i za možnost pořádat v petrovickém
kostele sv. Jakuba Staršího koncerty jak
klasické, tak církevní hudby.
www.prahapetrovice.cz

Za celoroční péči o pomník zesnulých
z 1. a 2. světové války patří poděkování
paní Jiřině Čížkovské, která se pečlivě a
obětavě stará o jeho údržbu. Přesto se
najdou tací, kterým není hanba zcizit
i květiny zasazené u tohoto pomníku.
Poděkování patří i policistům státní a
městské policie, kteří se starají o naši bezpečnost. V nejednom případě byl nutný
jejich zásah na území MČ. Na místě
zásahu byli vždy během několika minut a
vždy zasáhli ke spokojenosti všech slušných občanů.
Těm všem neslušným občanům, kteří si
neváží nikoho a ničeho, kteří ničí a devastují náš společný majetek, přejeme
rychlý zásah naší policie.
Ještě nesmíme opomenout naše pejskaře a
kuřáky. Těm z Vás, kteří po svých pejscích
pečlivě uklízíte, děkujeme. Stačí se nyní
podívat po našem okolí, sníh pomalu taje
a psí exkrementy a nedopalky od kuřáků
jsou všude kolem nás, to je opravdu velká
krása. Jistě namítnete, co na tom Úřadě
dělají! Ta starostka je hrozná! Jak to, že
to není ještě uklizeno! Ale čí je to hanba?
No přece nás všech, a to především těch,
kteří neuklidí psí exkrement a kuřáků,
kteří odhodí nedopalek kamkoliv. Smutné
je, že tento úklid jde z obecní pokladny.
A proto jsme požádali městskou policii
o pokutování těchto přestupků. Jinak
asi budeme žít mezi psími exkrementy
a kuřáckými nedopalky.
Zdena Novotná
předsedkyně komise
.9.
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Z ČINNOSTI KULTURNÍ KOMISE
Kultura v prosinci 2009
Kulturní akce, které jsme v průběhu
roku 2009 zorganizovali, měly své vyvrcholení právě v předvánoční a vánoční
době. Kromě zpívání pod vánočním
stromem v podvečerních hodinách dne
16. prosince, které se tentokrát z finančních důvodů uskutečnilo před novou budovou Domu občanské vybavenosti, jsme tentýž den od 19 hodin již
po šesté přivítali pěvecký sbor RadHost,
tvořený učiteli a rodiči žáků ZUŠ Hostivař, a Hostivařský komorní orchestr pod
vedením dirigenta Františka Šterbáka
k provedení Vánoční mše Jana Jakuba
Ryby. Zcela zaplněný sál vnímal nádherné tóny této monumentální skladby
českého učitele. K silnému dojmu přispěly výkony jak orchestru, tak pěveckého sboru včetně sólistů, kterými byli:
Milada Jirglová – soprán, Mgr. Lucie
Valentová – alt, Michal Klamo – tenor,
Ing. Jiří Kalendovský – bas. Odměnou
za vynikající výkony byl spontánní dlouhotrvající potlesk.

Josef Kainar, Václav Hrabě, Leonard Bernstein, Franz Lehár. Interprety byli: vynikající
sopranistka Alena Hellerová, doprovázená
na klavír prof. Jaroslavem Šarounem, recitátor Václav Fikrle a kytarista Jan Paulík.
V programu zazněly básně Václava Hraběte
Prolog, Až bude svítat, Báseň skoro na
rozloučenou, z pera Josefa Kainara zase
Dvanáct kytar, Jan miluje Lenku a další. Kromě mluveného slova si účastníci
vyslechli např. cyklus písní „Les Illuminations“, ale také ukázky z muzikálu
L. Bernsteina West side story, L. Loeweho
My fair lady, A. L. Webbera Fantom opery a
z operety Veselá vdova od F. Lehára. Jednotlivé ukázky citlivě spojoval jak mluveným slovem, tak hrou na kytaru Jan Paulík. Všichni
sólisté byli opravdovými profesionály a jejich
výkony si zasloužily veliké uznání.

18. 4. Klenoty české hudby – kostel
sv. Jakuba Staršího od 16 hod.

Dále připravujeme:

Na II. pololetí připravujeme koncert Pavla
Bobka, Josefa Zímy a tradiční prosincové
koncerty. O podrobnějším programu budeme občany včas informovat.
O. Semecký

31. 3. Naše paní Božena Němcová (k 190.
výročí narození) v budově základní školy
v Dopplerově ul. od 19 hod.

Posledním koncertem roku 2009 byly Rožmberské Vánoce v provedení Rožmberské kapely (o ní píšeme na jiném místě)
na 1. svátek vánoční 25. prosince. Přesně
v 16.30 hod. zazněly melodie koled Alžbětinského dvora, po kterých následovaly
ukázky vánočních písní z francouzského
a německého prostředí. Nechyběly samozřejmě ukázky českých středověkých koled. Na závěr si zcela zaplněný sál zazpíval
vánoční koledy jako např. Nesem vám
noviny, Půjdem spolu do Betléma, Narodil
se Kristus Pán apod. Své pěvecké kvality
ukázali sólisté souboru Daniela Demuthová a Libor Žídek. Během koncertu se
diváci seznámili s různými druhy nástrojů.
Poznali, jak vypadají pro většinu z nás neznámé nástroje, např. krumhorny, šalmaje, trumšajty, pumporty, fiduly apod. Celý
podvečer byl prozářen krásnou vánoční
pohodou a byl hezkým zakončením kulturní sezóny 2009.
Akce kulturní komise v r. 2010
První akcí, která se uskutečnila 17. února
v prostorách Základní školy Praha-Petrovice, byl „Večer s poezií a kytarou“ ale
i s klavírem, písněmi, autory jako je např.
. 10 .
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Účinkující: z leva prof. Jaroslav Šaroun – klavír,
Alena Hellerová – zpěv, Václav Fikrle – recitace,
Jan Paulík – kytara.

12. 5. – 27. 5. Hudební cyklus „Petrovické
jaro“ – společenský sál Domu občanské
vybavenosti od 19 hod.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ PETROVICKÉ FARNOSTI
Ještě na rychlo shlédnout tu prezentaci!
Za čtvrt hodiny budou tři. Kolem mě už
vrcholí přípravy. Jídlo je na stole, přicházejí hosté, probíhá poslední konzultace
mezi otcem Františkem, moderátorem
panem Miroslavem Šimkem a Ing. Miroslavem Nedomou, který má na starosti

technickou podporu, probíhá zkouška
zvukových aparatur. V rychlosti se dívám na fotky z naší farní pěší poutě
k hrobu svatého Jakuba do španělského
Santiago de Compostela, kterou bych
měl přiblížit těm farníkům, kteří se jí
nezúčastnili.
Farní shromáždění se konalo již popáté.
Farníci z naší farnosti sv. Jakuba se schází
vždy poslední neděli církevního roku, těsně

před začátkem adventní doby, aby se poohlédli za uplynulým rokem, shrnuli, co
se během něho přihodilo, a seznámili se
s plány na nadcházející léta. Nikdy nechybí
ani zábava a hudba. Tentokrát jsme se
však nesešli v sále restaurace u Čouků, jak
tomu bývalo dříve, ale využili jsme nabídky
městské části uspořádat setkání v sále nového Domu občanské vybavenosti.
Program jsme zahájili společnou modlitbou. Po odchodu dětí do vedlejší místnosti, kde pro ně byly přichystány hry
a pastelky, prezentoval a okomentoval
otec František výroční zprávu, pastorační asistentka Bc. Renata Černá se s námi
podělila o zážitky z farní dovolené v Jiřetíně pod Jedlovou v Lužických horách
a já zprostředkoval ostatním již zmíněné
putování do Španělska. Skutečně jdeme
pěšky, po etapách. Před dvěma lety jsme
vyšli z Prahy. Vždy čtrnáct dní jdeme, pak
se vrátíme nazpět a následující rok pokračujeme dále z místa, kde jsme skončili.
Rozproudila se volná zábava. Naši hudebníci se chopili svých nástrojů, hráli
na ně známé písničky, takže kdo chtěl,
mohl dát průchod svému pěveckému
nadání. Jiní se bavili se svými známými
a konzumovali donesené jídlo a pití.
Děti s rodiči mezitím uspořádali lampionový průvod, který prošel několika přilehlými ulicemi a byl zakončen
u kostela. Myslím, že pokud jste toto

procesí se všelijakými svítícími tvary někde potkali, nemohli jste ho přehlédnout.
			
Jiří Fischer,
mladší kostelník petrovický

I já se připojuji a chci velmi poděkovat
za vstřícnost paní starostky a jejích spolupracovníků, za možnost využít pohostinnosti nově vytvořeného petrovického
zázemí. Byli jsme velmi rádi, že mezi nás
v neděli 22.  11.  2009 na naše výroční
farní shromáždění přišla. Těšíme se naviděnou i s Vámi.
P. Miloš František Převrátil,
kněz petrovické farnosti

OPRAVA STŘECHY SAKRISTIE
Po uměleckém restaurování gotického jižního portálu kostela sv. Jakuba Staršího byla loni v říjnu vyměněna již silně narušená střešní
krytina sakristie kostela. Při odkrytí
bylo na několik dní možno spatřit
jindy neviditelnou zajímavost: románské okénko v průčelí chrámu, které

je nyní již opět zakryté střešní konstrukcí. Přestože je sakristie vzhledově
přizpůsobená hlavní stavbě – vypadá
goticky – jde o přístavbu z doby barokní. V okolí románského okénka
jsou i zbytky prastaré omítky. Nový
„pražský prejz“ byl položen starobylým technologickým postupem, m.j.

též lépe zabezpečujícím krytinu proti
nebezpečným pádům. Nákladná akce
byla hrazena zčásti grantem od MČ
Praha-Petrovice, zčásti z darů farníků.
Všem díky za pomoc.
P. Miloš František Převrátil
kněz petrovické farnosti
Při opravě střechy
sakristie nastal slavnostní okamžik, kdy
jsme mohli, byť jen
na krátkou chvíli,
spatřit románské
okénko ve východní
zdi kostela. Jeho
vnitřní část objevili
restaurátoři
v 80. letech minulého století a jeho
odhalenou část je
možné vidět nad
obrazem sv. Jakuba
Staršího za oltářem.

Překvapením
bylo i objevení
zřejmě ještě
staršího okenního otvoru,
který byl zazděn pravděpodobně ještě
při výstavbě
kostela nebo
bezprostředně
po ní.

www.prahapetrovice.cz
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AKCE BŘEZEN
15. 3. VÝTVARNÉ PONDĚLÍ ZŠ
PRAHA-PETROVICE – „Velikonoční
a jarní dekorace“ – Výroba jarních a
velikonočních dekorací ZŠ Praha-Petrovice
od 18.00 hod. do 19.45 hodin. Cena dílny
25 Kč. S sebou pracovní oděv a přezůvky.
19. 3. TURNAJ – Stolní tenis – akce je
určena pro děti a mládež. Přijďte si zasoutěžit, poměřit síly a dovednosti s ostatními.
Turnaj začíná v 14.30 hodin. Klub Chodba.

20. 3. ZÚ KRHÚTI – Jednodenní výprava
22. 3. TURNAJ VE FOTBÁLKU – akce je
určena pro děti a mládež. Přijďte si zasoutěžit, poměřit síly a dovednosti s ostatními. Turnaj začíná v 15.30 hod. Klub Klinika.
24. 3. – 31. 3. VELIKONOČNÍ NÁVODY
PRO ZŠ – akce je určena pro objednané
kolektivy dětí ze ZŠ.

27. 3. OTEVŘENÁ VÝTVARNÁ DÍLNA
V GOLFOVÉ – „Velikonoční tvoření“
– vyrábíme velikonoční dekorace. DDM
– Dům UM, Golfová, od 10.00 hod. do
13.00 hod. S sebou pracovní oděv a přezůvky. Cena dílny 25 Kč.
31. 3. TURNAJ V DÁMĚ – akce je určena pro děti a mládež. Přijďte si zasoutěžit, poměřit síly a dovednosti s ostatními.
Turnaj začíná v 15.30 hod. Klub Chodba.

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ČESKÉ DÁMĚ
Dva dny před vystoupením Jiřího
Schmitzera se v sále nově postaveného Domu občanské vybavenosti
odehrál pod záštitou místostarosty
městské části Ing. Petra Říhy jeden
z nejzajímavějších dámových turnajů roku – Mistrovství ČR v české
dámě s losovaným zahájením.

Místostarosta městské části dokázal při
exhibičním utkání vzdorovat mnohonásobnému mistru republiky Jiřímu Syslovi
pouhých deset minut.

Zlatou medaili a titul mistra republiky
pro rok 2009 převzal z rukou místostarosty městské části Ing. Petra Říhy
Jeroným Šubrt z Brna.

i když jim zahájení nevyhovuje, což není
nic snadného.
Úderem deváté hodiny 31. října bylo
zahájeno mistrovství ČR v české dámě
s losovaným zahájením.

V Petrovicích se tak sešla špička hráčů
dámy z celé republiky. Zahrát si přijeli
hráči z Prahy, Brna, Pardubic i severočeského Varnsdorfu.
Zajímá Vás, čím se vyznačují turnaje
s losovaným zahájením? Na začátku
partie si hráči vylosují jeden z padesáti
čtyř papírků, na nichž jsou napsány dva
tahy. Ty jsou pak prvními tahy partie.
V druhé hře se tento začátek opakuje,
ale z opačné strany. Díky této nevyzpytatelnosti zahájení musí být hráči mnohem přizpůsobivější, než kdyby si první
tah mohli zvolit. Musí zvládnout hrát,
. 12 .

S náhodným začátkem partie se nejlépe
vypořádal Jeroným Šubrt z Brna a stal
se tak mistrem republiky pro rok 2009.
Na druhém místě skončil autor tohoto
článku a na třetím Jeronýmův trenér Jiří
Sysel, taktéž z Brna.
Na závěr bych chtěl srdečně poděkovat
městské části Praha-Petrovice za umožnění uspořádání tohoto turnaje a hlavně
místostarostovi Petrovic Petru Říhovi za
přivítání účastníků, vyhlášení výsledků a
také za pomoc při přesouvání „tisíců“
židlí určených pro nadcházející koncert.
Filip Kareta

www.prahapetrovice.cz

Nejúspěšnější hráči mistrovství republiky
pro rok 2009 (zleva) Jiří Sysel, Jeroným
Šubrt, který se stal mistrem republiky,
a petrovický Filip Kareta, který obsadil
druhé místo.

VOLNÝ ČAS

VÝSTAVA PRO KOČKU
V neděli 18. dubna 2010 se koná
v prostorách Chvalské tvrze (Praha 9,
Horní Počernice) v pořadí již 12. VÝSTAVA PRO KOČKU – jarní umísťovací
výstava opuštěných koček. Cílem
akce je najít domov kočkám z útulků a získat krmení pro ty, které si
noví majitelé neodnesou. Vstupenkou na výstavu je konzerva krmení
pro kočky, kterou je možné koupit
i na místě.
V Chvalské tvrzi bude k vidění zhruba
150 koček a koťat, které se těší
na nový domov. Většinou se jedná
o bytové mazlíčky, mezi vystavenými
zvířaty se ale najdou i kočky vhodné
k domku se zahradou. Seznámit se budete moci s kočičími dorostenci, kteří
potěší Vaše dítě, i rozšafnými staršími
kočkami, které snadno zapadnou do
poklidného života většiny rodin.

Pro děti je ve spolupráci s Kulturním
a rodinným centrem Nová Trojka
přichystán výtvarný program. Navíc
děti, které přinesou na výstavu vlastnoručně namalovaný obrázek kočky
(čtvrtka velikosti A4), mají vstup
zdarma!
Akce se koná v prostorách Chvalské
tvrze (Praha 9 - Horní Počernice),
18. dubna 2010 od 10 do 17 hodin. Tvrz se nachází jednu zastávku
autobusem od konečné metra B
Černý Most. Použít můžete autobus
číslo 221, 223, 261, 273, 303, 304,
353 nebo 398.

Další informace o chystané výstavě
Vám rádi poskytneme na emailu vystava@kocky-online.cz nebo na telefonu
603 705 072. Podrobnosti o výstavě
najdete i na www.kocky-online.cz/
akce, kde si také můžete vybrat kočičího společníka „on-line“ z databáze
veterinárně ošetřených zvířat z celé
republiky.
Fotografie z minulých výstav v tiskové kvalitě jsou dostupné na www.
kocky-online.cz/vystava-pro-kocku/.

Všechny vystavované kočky jsou
vakcinované a v dobrém zdravotním
stavu, který ještě na místě prověří
veterinář. U zvířat starších 8 měsíců
je samozřejmostí kastrace. Kočky,
jež na výstavě uvidíte, momentálně žijí v některém z 10 soukromých
útulků, převážně v Praze a okolí.
Právě pro tato zařízení jsou určeny
konzervy, které se získají ze vstupného. Umožní nakrmit další kočky a
koťata, dokud se i pro ně nenajdou
vhodné domovy.

www.prahapetrovice.cz
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INZERCE
MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení:
dne
dne
dne
dne

Jan Rakovec

www.zednictvi-praha4.cz

OBKLAD, DLAŽBA, ZEDNICKÉ a malířské práce.
Bytová jádra - kvalitně. Rakovec

Tel.: 608 709 716
přes den

267 913 922
18.00–21.00 hod.

18. 03.10
15. 04.10
13. 05.10
10. 06.10

od 12.30
od 9.00
od 12.30
od 9.00

do
do
do
do

15.00
11.30
15.00
11.30

hod.
hod.
hod.
hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, označeném logem Pražské plynárenské, a. s. , zaparkovaném na parkovišti
na rohu ulice Morseova a Bellova (u Policie ČR).
Pražská plynárenská, a. s. ve spolupráci s dceřinnou
společností Prometheus, energetické služby, s.r.o.
a úřadem MČ Praha-Petrovice nabízí odběratelům
zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní
kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající
i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a. s.
mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem
zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst
v Praze 2 a 4.
Mobilní kancelář poskytuje zejména
následující služby:
• zahájení, převod a ukončení odběru zemního
plynu
• změny smluvního vztahu (způsobu placení,
   zasílací adresy, jména atd.)
• převzetí reklamace
• výměnu, kontrolu a zaplombování plynoměru
• informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami
zemního plynu
• tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané
přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na telefonních číslech
267175174 a 67175202.
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KULATÉ VÝROČÍ VLADISLAVA KAHOUNA
Můžeme polemizovat o tom, zda
tři čtvrtě století je, či není kulatým
životním jubileem, nicméně důležitější je
popřát jubilantovi, kterým je petrovický
občan a malíř Vladislav Kahoun. Své
narozeniny oslavil i autorskou výstavou
v krásném prostředí výstavní síně muzea
v Uhříněvsi. Slavnostní zahájení výstavy
proběhlo v sobotu 13. února. Z Petrovic
přijeli jubilantovi do dalších let popřát
pevné zdraví starostka Olga Hromasová,
místostarosta Petr Říha a předseda
Kulturní komise doc. Otto Semecký.
Výstava byla průřezem tvorby Vladislava
Kahouna se zvláštním akcentem na
zimní motivy a k vidění byla až do
7. března 2010.

V. Kahoun, Botič u Křeslic.

V. Kahoun, Petrovický statek.

Srdečně zveme na velikonoční bohoslužby
do kostela sv. Jakuba Staršího v Praze-Petrovicích:
28. 3. Květná neděle
1. 4. Zelený čtvrtek

2. 4. Velký pátek
		
		

– 9.00 a 10.30 m
 še sv., obě s žehnáním ratolestí
a průvodem
– 18.00 – m
 še sv. na památku Poslední Večeře
Páně, s mytím nohou, po té „bdění
v Getsemane“
– 10.00 – křížová cesta pro děti od fary do okolí
– 15.00 – křížová cesta v kostele
– 18.00 – V
 elkopáteční obřady s pašijemi na
památku umučení Páně

3. 4. Bílá sobota/vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
		
– 21.00 – z ačátek obřadů připomínajících Vzkříšení
Páně, s žehnáním ohně a velikonoční svíce
4. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 9.00 a 10.30 mše sv.
5. 4. Pondělí velikonoční

– 9.00 mše sv.
www.prahapetrovice.cz
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ŠKOLY

ANGLIČTINA
V DRUŽINĚ
Od září roku 2009 realizuje ZŠ Praha-Petrovice, budova Dopplerova ve
spolupráci s Jazykouvou školou
Alternativ, s.  r.  o. výuku angličtiny pro
děti s rodilým mluvčím v rámci družiny.
Smyslem projektu je v neformálním
prostředí rozvíjet komunikační dovednosti
v anglickém jazyce dětí od 2. do 5. ročníku.
Výuka navazuje na učební plán angličtiny
na základní škole.
Děti se s angličtinou seznamují jednou
až dvakrát týdně formou her, písniček,
pohádek, příběhů, soutěží a rozhovorů.

JARMARK
Na konci října a v průběhu listopadu
jsme navázali na úspěšnou téměř tradici
tvořivých dílen. Žáci 1. i 2. stupně
zhotovovali nejrůznější výrobky, dárečky
a drobnosti, které byly určeny k prodeji
na jarmarku. Ten se tentokrát uskutečnil
u příležitosti oslav výročí otevření

ŠKOLNÍ AKADEMIE
Den oslav výročí založení petrovické školy
zakončila školní akademie. Program
na ni připravili žáci se svými učitelkami
a vychovatelkami. Jednotlivá čísla
vystoupení vznikala během vyučování

. 16 .

Výuka probíhá v malých skupinkách
(6  –  8 dětí), což umožňuje intenzivní
komunikaci s rodilým mluvčím.
Pro velký zájem ze strany dětí a rodičů
o další aktivity uspořádala jazyková
škola v době podzimních prázdnin
dvakrát anglický celodenní klub. Děti
společně připravily narozeninovou
oslavu pro kamarádku, vyráběly
karnevalové masky, zpívaly písničky
a hledaly venku poklad.
Odezva rodičů a dětí je výborná, protože
s rodilým mluvčím se děti postupně
naučí vnímat anglický jazyk přirozeně
a spontánně.
Více na www.alter-nativ.cz
obou budov naší školy. 19. listopadu
od ranních hodin probíhala příprava
stánků, jejich dekorace a ve 12 hodin
vypukl prodejní jarmark naplno.
Celé odpoledne až do 18 hodin
měli návštěvníci školy možnost prohlédnout si nejen výrobky určené
k prodeji a koupit si je od žáků 7., 8.
a 9. ročníku, ale také mnozí zhlédli
výstavu dětské tvorby nainstalovanou

paní učitelkou Danou Kosovou
a Michaelou Kokšalovou v „knihovně“
a přilehlých prostorách. Doufáme, že
výstava, jarmark i školní akademie
mnohým příchozím zpříjemnily jedno
listopadové odpoledne a viděli, že
„naše“ děti umí spoustu dovedností
a ve světě se neztratí.

nebo během odpolední školní družiny.
Akademii navštívilo téměř tři sta diváků,
kterým se podařilo v tělocvičně školy
vytvořit báječnou atmosféru. Děti tak
zažily, mnohdy poprvé, co je to úspěch a
potlesk. A byly tak odměněny za snahu
a píli během nácviku jednotlivých čísel
programu. Zasloužený potlesk patřil

i řediteli školy Petru Zemanovi, který
celou akademii, a vlastně celý den oslav,
zakončil vlastnoručně napsanou básní.

www.prahapetrovice.cz

Jana Gabašová

Ano, jsou školy, kde se mají krásně,
protože jejich ředitelé ještě dokážou
psát básně.
Veronika Balíčková

VOLNÝ ČAS
Pracoviště Hostivař – Petrovice

Golfová 910/10, 102 00 Praha 10, tel./fax 274 862 574

ve spolupráci

s Komisí vzdělávání a výchovy RMČ Praha-Petrovice
TJ Sokol Petrovice a ZŠ Praha-Petrovice

si Vás dovolují pozvat
na

PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
dne 29. dubna 2010
od 17.30 do 21.00 hodin
na hřišti ZŠ Praha-Petrovice

zastávka Morseova bus 154 či Jakobiho bus 271

Odpoledne a večer plný her, soutěží,
různých vystoupení, živé hudby k poslechu i tanci, vyhlášení
nejlepších masek (které budou odměněny), opékání buřtů.
S sebou potřebujete čarodějnickou masku, buřty
a dobrou náladu.
Na všechny se těší pracovníci Domu UM a kolektiv.
Více informací na tel. 274862574.

Zastupitelstvo městské části
Praha–Petrovice
Vás srdečně zve na svůj

JUBILEJNÍ
X . REPREZENTAČNÍ PLES
v pátek 26. března 2010 od 20.00 hodin
ve společenském sále Domu občanské vybavenosti MČ
Praha-Petrovice, ul. Edisonova č.p. 429, Praha 10–Petrovice
(vstup přímo z ulice Edisonovy, vedle hlavního schodiště)
K tanci zahraje
Dechový orchestr JUNIOR ZUŠ Hostivař pod vedením Josefa Zeppla
a skupina Jiřího Křováčka „Kosí bratři“
Předtančení:
Mažoretky TJ Sokol Petrovice
Klub společenského tance
VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI:
Ing. Vaculíková, recepce Úřadu městské části Praha–Petrovice
Po a St 8.00 –11.00 12.00 –17.30
Vstupné 190,- Kč

www.prahapetrovice.cz
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

KDY PRAŽSKÝ OKRUH VYTVOŘÍ KRUH II
V posledním čísle Petrovického zpravodaje jsem slíbil, že budu informovat
o nových skutečnostech, které se budou týkat přípravy a výstavby Silničního
okruhu kolem Prahy (dále jen SOKP).
Od té doby se Výkonná rada Sdružení
pro výstavbu SOKP sešla pouze jedenkrát na svém zasedání dne 10. září
2009. Jednání zahájil a řídil předseda
Výkonné rady Sdružení, poslanec parlamentu ČR PhDr. Karel Šplíchal. Jednání se kromě členů Výkonné rady
zúčastnili i pozvaní zástupci zainteresovaných rezortů, úřadů a společností
– ministr pro místní rozvoj Ing.Rostislav
Vondruška, náměstek ministra dopravy
Ing.Tomáš Kaas, náměstek hejtmana
Středočeského kraje pan Robin Povšík,
generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) Ing. Alfred Brunclík.
Z jednání se omluvili ministr dopravy
JUDr. Gustáv Slámečka, primátor
hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém a ředitel
Státního fondu dopravní infrastruktury
(SFDI) Ing. Jaroslav Krauter.
Na programu byla informativní zpráva investora (ŘSD ČR) o stavu přípravy a realizace jednotlivých staveb SOKP ke dni 31. 8. 2009, zpráva

pro místní rozvoj ČR k datu konání
Výkonné rady bez jakéhokoliv rozhodnutí. Na tuto připomínku reagoval ministr Ing. Rostislav Vondruška,
který vysvětlil, proč doposud nemohlo
být vydáno stanovisko k námitkám
vzneseným vůči územnímu rozhodnutí staveb 511, 518 a 519, kdy
schází např. vyjádření orgánů státní
správy – Ministerstva zemědělství ČR,
Ministerstva životního prostředí ČR,
Ministerstva zdravotnictví ČR.
Ve svém vystoupení Ing. Brunclík
upozornil především na problematiku
opožďující se přípravy stavby 511,
518 a 519 ve vazbě na stavbu 520.
Zde poté apeloval především právě na
přípravu stavby 511 (Běchovice – D1)
v souvislosti s předpokládaným zprovozněním staveb 512 – 514 v dubnu
až září 2010, čímž se v jihovýchodním
sektoru zvýší provoz, neboť se dopravní
zátěž, při absenci další části okruhu, převede na stávající komunikace.
I přes tyto komplikace zatím ŘSD dále
drží stanovené termíny, podle kterých
by stavba 511 měla být zahájena ve
třetím čtvrtletí 2011.

SFDI o stavu zabezpečení finančních
prostředků pro stavby v přípravě
a realizaci v roce 2009 a výhledu
pro rok 2010 a informace Magistrátu
hl. m. Prahy k projednání územního
rozhodnutí staveb 511, 518 a 519.
Situační zpráva o stavu přípravy a realizace jednotlivých staveb SOKP byla
přednesena generálním ředitelem ŘSD
ČR Ing. Alfredem Brunclíkem, který
stav přípravy a realizace zhodnotil po
jednotlivých stavbách SOKP. Co se týče
stavby č. 511 (Běchovice – D1), která
nás především zajímá, tak bylo konstatováno, že:
jak již minule uvedl, tak byla dokončena a projednána nová projektová
dokumentace, která řešila požadavky
dotčených městských částí, měst a
obcí (Říčany, Praha-Běchovice, Praha-Kolovraty, Kuří). Na základě takto odsouhlasené projektové dokumentace
bylo požádáno o vydání územního
rozhodnutí. Proti němu však bylo podáno celkem 163 odvolání. Většina
z nich je z Běchovic, kde majitelé
nemovitostí nesouhlasí s rozsahem
ochranných hlukových opatření. Odvolání řeší od 27. 4. 2009 Ministerstvo

Pražský okruh

Silnièní okruh kolem Prahy

Pøedpokládaný postup výstavby
a uvádìní nových úsekù do provozu v letech

2009 – 2011

Stavební úseky

8

7

A6

61

Stochov

10
A7 Brandýs n. L.-

A5

-St. Boleslav

Roztoky

Èelákovice

6
Hostivice

12

Jesenice

Èernošice

Sí silnic a dálnic ke konci roku 2008

Zahájení výstavby do konce roku 2011

Uvedení do provozu v letech 2009 – 2011

Zahájení výstavby po roce 2011

Øíèany

A3

4
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È. Brod

A1

Pouèení: Tato mapa byla zpracována
v�únoru 2009. Jelikož výstavbu významných
dopravních komunikací ovlivòuje velké množství
faktorù, které se nedají pøedem pøedvídat, jsou
uvedená data pouze orientaèní.

12,6 km
8,9 km
8,3 km
6,0 km
9,4 km
6,7 km
13,7 km

11

1

5
A4

2010 – 2013
2008 – 2010
2006 – 2010
2006 – 2010
2010 – 2012
2010 – 2012
po roce 2011

Popis sloupcù v tabulce: Kód stavby (pro orientaci v mapì); zjednodušený název
stavby; orientaèní rok zahájení výstavby a uvedení stavby do provozu; délka hlavní
trasy stavby (zahrnuje-li stavba více tahù, je uveden souèet dílèích délek).

Úvaly

1

Beroun
Králùv
Dvùr

Praha

511 Bìchovice – D1
512 D1 – Vestec
Milovice
513 Vestec – Lahovice
514 Lahovice – Slivenec
518 Ruzynì – Suchdol
519 Suchdol – Bøezinìves
Lysá
n. L. – Satalice
520 Bøezinìves

3

A2

2

1
Legenda
dálnice, rychlostní silnice
silnice I. tøídy, 4pruhové, smìrovì dìlené
silnice I. tøídy
silnice II. tøídy

0

5

10 km

8

www.prahapetrovice.cz

èíslo dálnice

7

èíslo rychlostní silnice

hranice kraje
státní hranice
mìsta (nad 5 000 obyv.)
9

èíslo silnice I. tøídy

infografika tah-r1-2009-11-090329

Kladno

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

www.rsd.cz

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V rámci diskuze požádal pan Pavel
Braha o možnost věnovat z úrovně
MMR ČR zvýšenou pozornost včasnému zahájení stavby 511 v souvislosti se vzniklou dopravní zátěží na
stávajících komunikacích po zprovoznění staveb 512 – 514. Na mou
otázku, zda zařazení některých staveb SOKP do projektů financovaných z EU nebrání v současné době
poněkud omezené národní zdroje,
které jsou podmínkou k přidělení
dotací, odpověděl ministr Ing. Rostislav Vondruška. Ten přislíbil, že potřebné národní prostředky jsou na
projekty, které byly již předloženy
ke schválení Komisi EU, rezervovány. Další problém, který nastal s nedostatkem finančních prostředků,
je přehodnocování kvality rychlostních komunikací. V této souvislosti
jsem položil otázku řediteli ŘSD ČR

Ing. Alfredu Brunclíkovi, zda i na
stavbách SOKP bude také promítnuto
navrhované technické řešení, jako je
zúžení profilu či zmenšení poloměru
oblouků. Ten ve své odpovědi uvedl, že se v současné době skutečně
provádí prověrka technických norem
rychlostních silnic a dálnic a z nich
vzešlá úprava se může dotknout staveb, u kterých ještě není zpracována technická dokumentace. Toto
opatření se tedy může týkat i stavby
511.
V přijatém usnesení bylo pak předsedovi Sdružení PhDr. Karlu Šplíchalovi
uloženo požádat dopisem ředitele SFDI
Ing. Jaroslava Krautera o zabezpečení
finančních prostředků pro přípravu
stavby 511 z pohledu finančních potřeb
pro výkupy pozemků, což je dalším
krokem pro včasné zahájení stavby,
která uleví dopravě na jihovýchodě

Prahy a snad i ukončí věčné dohady
o upřednostnění krátké varianty přes
Petrovice.
Ing. Petr Říha
člen Výkonné rady Sdružení
pro výstavbu SOKP

NOVÁ ŠKOLA V PETROVICÍCH
Jak jste si možná všimli, z Petrovic
„odešla“ Střední škola polygrafická Praha
a z budovy, kterou její vlastník prodal,
se musela vystěhovat například i tiskárna

Daniel, která v ní rovněž sídlila. Pochopitelně
nás zajímalo, jaký bude osud prázdné školy
a zejména to, jestli se naplní zprávy, které
hovořily o tom, že ze školy budou sklady.

www.prahapetrovice.cz

Tyto prognózy se naštěstí nepotvrdily a do
budovy se bude opět stěhovat škola. Jedná se
o soukromou školu DINO SCHOOLS.
Ing. Petr Říha
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KULTURA

ROŽMBERSKÉ VÁNOCE V PODÁNÍ ROŽMBERSKÉ KAPELY
Na První svátek vánoční (25. 12. 2009
v 16.30 hodin) pro Vás Kulturní komise připravila koncert koled ze 16. a
17. století s ukázkami renesančních tanců
pod názvem „Radujme se, veselme se!“

Úpravu skladeb provedl František Pok a
Mario Mesany, který je také uměleckým
vedoucím souboru. Koncert se konal
v sále Domu občanské vybavenosti, Edisonova 429, Praha – Petrovice.
Rožmberská kapela (založena 1974 Františkem Pokem) je instrumentálně-vokální
soubor, který se zabývá interpretací středověké a renesanční hudby. Navazuje na
tradice historické Rožmberské kapely,
která působila v letech 1552 až 1602
na českokrumlovském zámku, později
v Třeboni, a přispívala k lesku jihočeského
panovnického dvora Viléma a Petra Voka
z Rožmberka.

prestižních festivalů staré hudby např.
v Německu (Drážďany, hrad Wartburg,
Berlín, Kolín n. R. aj.), v Itálii (Merano,
Belluno aj.), v Rakousku (Vídeň, Millstatt,
Salzburg aj.), v Lucembursku, Belgii,

Francii (Belfort), v Aténách a v dalších evropských městech.
Soubor pořídil nahrávky pro některé evropské rozhlasové stanice: např. rakouské
ORF, WRD, Deutschland Radio Berlin, Radio Nacional de Espaňa, Řecký rozhlas.
Opakovaně nahrával pro Československý, resp. Český rozhlas. Spolupracoval
na několika vlastních pořadech s Českou
televizí (např. z cyklu “Ti nejlepší z klasiky“). Rovněž nahrával hudbu k několika
českým i zahraničním filmům.
Instrumentář Rožmberské kapely obsahuje více než 40 nástrojů: zobcové flétny,
krumhorny, kamzičí rohy, pumorty, šalmaje, měchuřinové píšťaly, fiduly, staré

Všichni členové souboru jsou profesionální hudebníci, kteří působí ve významných
hudebních tělesech v Praze (Symfonický
orchestr Českého rozhlasu, Státní opera
Praha, Hudební divadlo v Karlíně). Hráče
spojuje zájem o starou hudbu a ochota
učit se ovládat více (dnes už neobvyklých) nástrojů, což bylo ve středověku samozřejmostí. Obsazení je variabilní podle
konkrétního programu.
Soubor působí již 35 let a má za sebou
mnoho úspěšných domácích i zahraničních turné: např. Řecko (1982,1984,
1988), Švédsko (1987,1991), Španělsko
(1995, 1998, 2001, 2004, 2008), Malta
(1996), Švýcarsko (1989, 1993, 1995,
1998), Wales (1996) a další. Účastní se
.
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violy, trumšajt, cimbál, šajtholt, harfy, kobos, saracenskou loutnu, varhanní portativ, niněru, dudy, zvonkohru, xylofon,
různé druhy bicích nástrojů.
V Petrovicích zazněly skladby Alžbětínského dvora v Londýně: Thomas Morley
(1557 – 1602)
Now is the Month of
Maying a skladby od anonymních autorů
I smille, Maiden-Lane a Grimstock, z německé provenience skladby z repertoáru
šlechtických kapel přelomu 16. a 17. století: Erasmus Widmann (1572 – 1634)
Clara, Michael Praetorius (1571 – 1621)
Canarie, Michael Praetorius Bransle.
Oblíbený repertoár Francouzského královského dvora v Paříži byl zastoupen
skladbami: Claude Gervaise Bransle
simple a Pavana, Pierre Francisque Caroubel (1611) Bransle gay, Claude Gervaise Bransle X. Dále byly předneseny
české, moravské i evropské středověké
koledy: Radujme se, veselme se, Přišel
k nám den veselý, žákovská koleda Dietky mladé i staré, Došli sme k vám na
koledu, Pásli ovce Valaši, Byla cesta, byla
ušlapaná, Hopsa chlapci hopsa, In dulci
jubilo, Maria durch ein Dornwald ging,
Good king Wenceslas, Fum, fum, fum. Na
závěr si mohli všichni účastníci koncertu
společně zazpívat všeobecně známé
koledy Nesem vám noviny, Půjdem spolu
do Betléma, Jak jsi krásné Jezulátko
a Narodil se Kristus Pán.
Ve svátečním vánočním čase se jednalo
o nevšední zážitek, kterým bezesporu
tento koncert byl.
Petr Říha
Kulturní komise RMČ

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

NOVÁ SLUŽBA PRO NESLYŠÍCÍ
Od počátku února mohou všichni
lidé s vadou sluchu využívat zdarma
speciální asistenční službu O2 - Hovor
pro neslyšící. Společnost Telefonica O2
Czech Republic provozuje nepřetržitou
nonstop linku, na které speciálně
vyškolení operátoři pomáhají neslyšícím
a nedoslýchavým komunikovat se
slyšícími osobami. Doposud bylo
možné tyto služby využívat buď pomocí

textového telefonu nebo faxu, nově
lze pro komunikaci využívat také SMS
a e-mail. Operátoři linky přitom fungují
jako tlumočníci a dokáží uživatelům
pomoci v celé řadě běžných životních
situací. Mezi nejčastější patří například
komunikace s institucemi a úřady,
kontaktování lékařů, objednávání zboží,
ale i obyčejná soukromá sdělení a komunikace s rodinou a přáteli.

Bližší informace zde:
http://www.cz.o2.com/osobni/3066tiskove_zpravy/169468Sluzby_pro_neslysici_zdarma
h t m l ? u s e r = c m l o Y U
B w c m F o Y X B l d H J
v d m l j Z S 5 j e g = = & n s i d =
169469&asset=169468

INFORMACE O ČINNOSTI TJ SOKOL PETROVICE
Představujeme Vám naši jednotu, která má malou
tělocvičnu, halu, nohejbalový kurt a 4 tenisové
kurty. V naší jednotě je oddíl tenisový, nohejbalový,
volejbalový a stolního tenisu. Dále je zde cvičení
rodičů a dětí, cvičení předškolních dětí a cvičení
žen zaměřené na aerobik, Power Joga a zdravotní
cvičení (balóny).
Členové nohejbalového i volejbalového oddílu mají
možnost hrát ve večerních zimních hodinách v hale
a v jarním a letním období na kurtech venku.

Program

Čtvrtek
Mažoretky
od 17.00 do 19.00 hodin
Power Joga
od 19.00 do 20.00 hodin
Aerobik
od 20.00 do 21.00 hodin
Nohejbal
od 18.00 do 20.30 hodin
Volejbal
od 20.30 do 22.30 hodin
Pátek
Stolní tenis
od 19.00 do 22.00 hodin

Pondělí
Cvičení rodičů a dětí
od 10.30 do 11.30 hodin
a od 16.00 do 17.00 hodin
Budokon
od 19.00 do 20.00 hodin
Cvičení na balónech
od 20.00 do 21.00 hodin

Neděle
Aerobik
od 19.00 do 20.00 hodin
Nohejbal
od 19.00 do 21.00 hodin
Volné hodiny pro zájemce jsou
od 8.00 do 16.00 hodin

Úterý
Cvičení předškolních dětí
od 18.00 do 19.00 hodin
Nohejbal
od 18.00 do 22.00 hodin
Volejbal
od 20.00 do 22.00 hodin
Středa
Cvičení na balónech
od 18.00 do 19.00 hodin
Aerobik
od 19.00 do 20.00 hodin
Stolní tenis
od 20.00 do 22.00 hodin
www.prahapetrovice.cz
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SPORT

PODRUHÉ O POHÁR STAROSTKY
hráčů RC Kralupy a druhé místo
petrovických dětí v nejmladší
kategorii.
Petrovičtí hráči do 9 let se umístili
na 3. místě, do 11 let na 2. místě
a do 13 let na 3. místě. Zápasy
rozhodovali nově proškolení
rozhodčí pro přípravky a mladší
žáky.
Při předávání cen družstvům paní
starostka poděkovala hráčům
a trenérům za účast na turnaji,
vyjádřila potěšení z hojné účasti
hráčů a pozvala mladé ragbisty
na příští ročník turnaje.
Turnaj byl dobrou propagací
ragby v Petrovicích a Rugby Klub
Petrovice zve mládež od 5 do 19 let
na hřiště pod kostelem sv. Jakuba
Staršího. Pojďte hrát ragby, je to
hra pro všechny, každý se uplatní.
Lepší je hrát ragby, než ležet
u počítače nebo bloumat po ulici.
Pohár starostky městské části
Praha-Petrovice v jednotlivých
kategoriích získali:
Podařilo se navázat na loňský Sparta a Petrovice a v kategorii kategorie U7: RC Říčany – Vlci,
turnaj,
který
byl
jakýmsi hráčů do 13 let si to mezi sebou kategorie U9: RC Říčany I.,
zkušebním
balónkem,
zda rozdali Sparťané a Petrovice.
kategorie U11: RC Říčany a
o akci tohoto druhu bude mezi Oproti loňskému turnaji byla kategorie U13: RC Sparta Praha I.
dětmi a ragbyovými kluby zájem. příjemným obohacením
jeho
V. Amort
Turnaj není soutěžním kláním průběhu účast dvou družstev
prezident RK Petrovice
v pravém slova smyslu, byť i zde
byli vítězové a poražení. Smyslem
turnaje je uspořádat hráčské
setkání dětí, trenérů, představit
dětské ragby veřejnosti, strávit
příjemné chvíle na hřišti a poznat,
jak na tom jsou potencionální
soupeři po zimní přestávce.
Turnaji přálo počasí a hřiště
areálu eRZet bylo připraveno.
Po výkopu paní starostky
JUDr. Hromasové byl turnaj
zahájen ve 13.00 hodin v sektoru
hráčů do 7 let, kde mezi
sebou hráli hráči RK Petrovice,
RC Kralupy A a B a Vlci a Medvědi
z RC Říčany.
V neděli 21. února uspořádali
městská část Praha-Petrovice a
Rugby Klub Petrovice II. ročník
zimního turnaje mládeže v ragby.
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V kategorii hráčů do 9 let hrály
domácí Petrovice, dva týmy
RC Říčany a RC Sparta Praha,
v kategorii hráčů do 11 let Říčany,

www.prahapetrovice.cz

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ
Dobrý den, ráda bych věděla, proč jsou
nelogicky nastaveny platby za hroby na
petrovickém hřbitově, kdy za malý urnový
hrob o výměře cca 1 m2 platíme 250 Kč ročně
a za dvojhrob se platí pouze 400 Kč ročně,
přičemž má dvojhrob čtyřikrát větší výměru.
Navíc jsem přesvědčena, že v Petrovicích
platíme nepřiměřeně vysoké poplatky za
pronájem hrobů – jako na Vyšehradě.
S pozdravem M. K.
Vážená paní K., cena, kterou „za hrob“
platíte,
se
skládá
ze
dvou
položek.
Z nájemného hrobového místa, kde se výše ceny

Dobrý den. Prosím o informaci, kdo to byl,
po kom je pojmenovaná Rezlerova ulice. Kde
lze o tomto člověku najít nějaké informace.
Např. na Google jsem o něm nenašel vůbec
nic.
Děkuji. S pozdravem J. B.
Vážený pane, Rezlerova ulice je jednou z těch
„výjimečných“ ulic, která není pojmenovaná
po některé ze světových kapacit – zejména
ve fyzice. Ulice nese název od svého vzniku
v roce 1980, kdy byly obecně oceňovány i jiné
zásluhy – zejména politické. Josef Rezler, který
žil v letech 1855 – 1925, byl původně tkalcovský
dělník, který se aktivně angažoval v dělnickém
hnutí. Posléze se stal pracovníkem čs. dělnického
hnutí a spolupracovníkem Ladislava Zápotockého
(1852 – 1916, krejčí a známý český socialistický

řídí Výměrem Ministerstva financí č. 01/2009 ze
dne 11. 12. 2008 a nesmí přesáhnout maximální
cenu (v Kč/m2/rok), uvedenou v odst. 1 písm. d)
položka č. 3 oddílu A část I., což v Praze činí
85 Kč/m2/rok. V Praze-Petrovicích byla cena nájemného
stanovena usnesením Rady městské části ve výši
50 Kč/m2/rok. Druhá část platby je paušální
příspěvek na údržbu hřbitova (jako např. odvoz
odpadu, vodné, zajištění přístupu k hrobovému
místu, prořezávání stromů, úklid spadaného listí,
sekání trávy, oprava oplocení a laviček, dohled na
dodržování provozní doby). Záměrně uvádím, že
se jedná o příspěvek, neboť náklady na údržbu
hřbitova byly z vybraných plateb pokryty vždy tak
na 40 %. Až po přijetí uvedeného opatření – od

roku 2008 - se začíná situace pozvolna zlepšovat.
Konkrétní ceny za pronájem hrobu a údržbu hřbitova
jsou pak ve složení: Urnový hrob (výměra cca 1 m2)
50 Kč + 200 Kč za údržbu, hrob (výměra cca 2 m2)
100 Kč + 200 Kč za údržbu, dvojhrob (výměra cca
4 m2) 200 Kč + 200 Kč za údržbu, což je těch
zmíněných 400 Kč ročně. Za stejně velký hrob na
Vyšehradském hřbitově byste každý rok zaplatila
340 Kč za stejně velkou pronajatou plochu hrobu a
808 Kč za služby spojené s užíváním hrobového místa,
což je téměř trojnásobek – 1148 Kč.

novinář, funkcionář a otec druhého dělnického
prezidenta Antonína Zápotockého) a Josefa
Boleslava Pecky (1849 – 1897, slévač a tkadlec).
Od mládí se sám vzdělával a četl socialistickou
literaturu a brzy se účastnil politických zápasů.
Stal se novinářem a básníkem. Celý život i svou
literární činnost spojil s dělnickým hnutím a
podílel se rovněž na založení české sociální
demokracie v roce 1878. Psal do různých
časopisů a kalendářů vydávaných pro dělníky,
stal se členem redakce Dělnických listů a roku
1874 založil s L. Zápotockým první samostatné
dělnické noviny Budoucnost. O této části svého
života napsal Josef Rezler vzpomínkovou knihu
„Ze života průkopníků sociální demokracie“.

že výměna dokladů všech jejích obyvatel by
byla občany vnímána negativněji než její název.
Rezlerova ulice má ještě jedno podivné specifikum
– jedná se vlastně o dvě ulice postavené do kříže.
Orientaci si tak místní usnadňují pojmenováním
Krátká a Dlouhá „Rezlerka“.

S pozdravem
Petr Říha

Jelikož téměř všechny ulice na petrovickém
katastru nesou jména význačných mužů (dnes
již pouze se dvěma výjimkami), najdete je
všechny v knize Pavla Augusty a Marie Zdeňkové
„Ilustrovaná encyklopedie osobností v názvech
pražských ulic a náměstí“, která je v prodeji na
Úřadě městské části spolu s knihou o Petrovicích
a dalšími předměty vztahujícími se k naší městské
části.

Počátkem 90. let byla Rezlerova ulice mezi těmi,
které byly navrženy k přejmenování. Tehdejší
zastupitelstvo však návrh zamítlo s odůvodněním,

S pozdravem
Petr Říha

NOVÁ ULICE V PETROVICÍCH
Ulice, o které je řeč, není až tak úplně nová, jen
ji nikdo moc jako ulici zatím nevnímá. I když
bude zřejmě delší než Vinohradská třída, na
petrovickém katastru v ní doposud nestojí žádný
dům. Její název byl odvozen od názvu ulice
v Hostivaři. Tato ulice však v Hostivaři prakticky
končí a několik kilometrů pak pokračuje pouze
jako cesta kolem Botiče a Hostivařské přehrady.
Z petrovické strany není na mnoha plánech
Prahy ani jako ulice vedena a byla z naší strany
bezejmenná. Ano – jedná se o ulici U Břehu.
V loňském roce jsme tedy požádali Hlavní
město Prahu o pojmenování jedné nově vzniklé
ulice a přejmenování dvou ulic, jejichž jména
byla schválena bez součinnosti městské části
Praha-Petrovice a jejich názvy neodpovídají
stanovené zásadě, pojmenovávat petrovické
ulice po význačných objevitelích – zejména
z oblasti fyziky. Žádost byla motivována snahou
zachování čistoty souboru názvů na k.ú.
Petrovice. Při podání žádosti jsme zohledňovali i
to, že novým názvem ulic nevzniknou problémy
ani náklady stávajícím obyvatelům, neboť
v současné době v předmětných ulicích prozatím
není realizována žádná výstavba. Z navržených
třech nových názvů byl radou ZHMP schválen
pouze jediný – přejmenování ulice U Břehu na
ulici Ramanovu.
U této ulice jsme navrhovali přejmenování
pouze ke hranici k. ú. Petrovice s tím, že od
hranic katastru by jméno bylo zachováno.
V současné době na našem k.ú. není žádný
obytný dům, pouze přečerpávací stanice

splaškové kanalizace. Existuje však návrh
změny územního plánu, kterým by v této
ulici na našem katastru mohly být postaveny
3 rodinné domy.

kapalinou nebo průhlednou tuhou látkou
a ve spektru takto rozptýleného světla lze
pozorovat nejen čáry původního světla, ale
i čáry jiných, delších nebo kratších vlnových
délek – tzv. Ramanovo spektrum. Jeho objev
se stal přínosem pro výzkum chemických
látek a pomohl získat nové poznatky o jejich
struktuře. V roce 1929 byl Raman povýšen
do šlechtického stavu a v roce 1933 nastoupil
do čela ústavu fyziky na Indickém vědeckém
ústavu v Bangalore. V roce 1947 byl jmenován
ředitelem tohoto výzkumného ústavu a v roce
1961 se stal členem Biskupské akademie věd.
V roce 1930 získal Nobelovu cenu za práce
o rozptylu světla – objev Ramanova jevu.

Sir Chandrasekhara Venkata Raman
(1888–1970)
Indický fyzik Chandrasekhara Venkata Raman
se narodil v rodině učitele fyziky. Studoval
na univerzitě v Madrásu, kde byl promován
se zlatou medailí jako nejlepší student
fyziky. Po ukončení studia pracoval jako
úředník na ministerstvu financí, ale nadále
se věnoval vědecké práci a stal se členem
Indické přírodovědné společnosti v Kalkatě.
V roce 1911 se stal vedoucím katedry fyziky
na univerzitě v Kalkatě a od roku 1947 byl
ředitelem výzkumného ústavu v Bangaloře.

Petr Říha

V roce 1928 při výzkumu rozptylu světla objevil
jev, který byl na jeho počest pojmenován
Ramanovým efektem. Tento jev vzniká při
průchodu monochromatického světla plynem,
www.prahapetrovice.cz
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PETROVICKÝ MASOPUST
K petrovickému předjaří už neodmyslitelně patří dětský maškarní bál – Petrovický masopust. Letos jsme ho oblékli do
„nového kabátu“. Komise vzdělávání a výchovy RMČ a Dům UM pozvaly děti do nového společenského sálu Domu
občanské vybavenosti v Edisonově ulici na 21. února. Ve tři hodiny odpoledne vypukl pestrobarevný rej masopustních
masek. Děti soutěžily, tancovaly, dováděly, zkrátka všichni se dobře bavili. K dobré pohodě přispěla také vystoupení
kroužků Country tance Sluníčko a Moderní tanec. Jako každý rok jsme volili nejlepší masky – letos jsme jich vybrali
jedenáct. Výherci získali čokoládové medaile a plyšové hračky, všichni ostatní účastníci Masopustu pak během
odpoledne obdrželi spoustu sladkostí a drobné dárky.

Dvě hodiny zábavy, soutěží a tance utekly jako voda, a tak po závěrečné „Mašince“, kterou si s chutí zatancovali
i někteří rodiče, se všichni spokojeně a s tradiční masopustní koblihou v ruce vydali domů.
Děkuji všem přítomným pracovníkům Domu UM za výborně připravené odpoledne a všichni se na Vás těšíme koncem
dubna při Pálení čarodějnic.
RNDr. Vlasta Křížová,
předsedkyně Komise vzdělávání a výchovy

POZVÁNKA na další akce Komise vzdělávání a výchovy
pořádané ve spolupráci s Domem UM, ZŠ Praha-Petrovice a TJ Sokol Petrovice
Pálení čarodějnic: 29. 4. 2010 od 17.30 na hřišti ZŠ Praha-Petrovice
Den dětí: 26. 5. 2010 od 15.30 na hřišti ZŠ Praha-Petrovice
Aktuální informace k akcím můžete získat na webových stránkách ÚMČ Praha-Petrovice www.prahapetrovice.cz
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