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Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České 
republiky vyhlásil prezident
České republiky svým 
rozhodnutím publikovaným 
ve Sbírce zákonů pod 
č. 266/2013 Sb., v částce 
102, která byla rozeslána 
dne 28. srpna 2013.

Volby se na území České republiky konají 
ve dvou dnech, kterými jsou:

Starostka městské části Praha-Petro-
vice oznamuje v souladu s ust. § 14c 
písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o vol-
bách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých dalších 
zákonů, že městská část Praha-Petro-
vice je rozdělena na 4 volební okrsky 
se společným sídlem na adrese Ediso-
nova 429, Praha 10  -  Petrovice v zase-

dacím sále v přízemí (vstup přímo z ulice 
Edisonovy, vedle hlavního schodiště). 
Jednotlivé volební okrsky jsou vymezeny 
následovně:
• do volebního okrsku č. 911 patří 
všechna čísla popisná v ulicích:
Archimédova, Ampérova, Bellova, Cel-
siova, Dieselova, Dopplerova, Einsteino-
va, Edisonova, Euklidova, Faradayova, 
Gaussova, Grammova, Galileova, Galva-
niho, Hertzova, Kelvinova, Lebeděvova, 
Morseova, Novopetrovická, Newtonova, 
Ohmova, Voltova, Wattova a dále níže 
uvedená čísla popisná v ulicích:
Jakobiho čp. 328 a 329 a Rezlerova 
čp. 280 – 288.
• Do volebního okrsku č. 912 patří tato 
čísla popisná v ulicích:
Lessnerova čp. 261 – 270 a Rezlerova 
čp. 272 – 279.
• Do volebního okrsku č. 913 patří tato 
čísla popisná v ulicích:
Rezlerova čp. 289 – 300 a Rezlerova 
čp. 302 – 310.
• Do volebního okrsku č. 914 patří tato 
čísla popisná v ulicích:
Kurčatovova čp. 321 – 324, Frostova 
čp. 331 – 347 a Jakobiho čp. 325, 326 a 330.

pátek 25. října 2013 
od 14.00 do 22.00 hodin

sobota 26. října 2013
od 8.00 do 14.00 hodin.
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Slovo úvodem

Vážení a milí petrovičtí občané,

opět se shledáváme u nového čísla 
Petrovického zpravodaje. Začátek 
podzimu patří především dětem, 
které se opět vrátily do školních 
lavic. Jako každý rok jsme přivítali 
naše prvňáčky, kterých bylo letos 
požehnaně. Do prvních tříd bylo 
totiž přijato 63 dětí, dvě první třídy 
v počtu 22 a 15 dětí jsou v budově 
Dopplerova, jedna třída s 26 dětmi 

je v budově Edisonova, kde v létě 
proběhla kompletní rekonstrukce 
podlah v přízemí. Zde se vybourala 
původní podlaha vč. betonů a pro-
vedla se nová provětrávací betonová 
podlahová konstrukce s tepelnou izo-
lací, včetně nových podlahových kry-
tin. Nové podlahové krytiny byly také 
položeny v chodbách a na schodišti. 
Chlapce a dívky určitě mile překvapila 
kompletní rekonstrukce toalet v 1. NP.
Vzhledem k velkému zájmu o umís-
tění Vašich dětí do MŠ v Jakobiho 
ulici jsme po náročných jednáních 
na MHMP zahájili, v srpnu tohoto 
roku, rekonstrukci dalších prostor
v 2. NP objektu v Jakobiho ulici. 
30. září jsme slavnostně otevřeli no-
vou třídu v mateřské škole. Nová třída 
pojme 28 dětí. 
Článek, na který bych Vás chtěla 
upozornit, se týká problému, který 

zajímá nás všechny. Jedná se hlu-
kovou a exhalační zátěž z ulice Novo-
petrovická. Na rostoucí stížnosti 
občanů Rada MČ zjišťovala informace 
k řešení této situace a rozhodla, že 
v nejbližší době provede Národní hlu-
ková observatoř ČR v úseku asi 650 m 
od mostu přes Botič po křižovatku 
s Hornoměcholupskou měření hluku 
z dopravy.
Nakonec bych Vás chtěla pozvat 
na kulturní akce, které naše městská 
část pořádá. V říjnu můžete navštívit 
vystoupení skupiny Bratři Ebenové 
a v listopadu besedu Tajemná Brazílie.

Závěrem bych Vám ráda popřála krás-
né babí léto, hodně sil do pracovního 
koloběhu a pěkné čtení.

JUDr. Olga Hromasová
starostka

• Volič s voličským průkazem může dle 
ust. § 6a odst. 3 písm. a) zákona o vol-
bách do Parlamentu České republiky volit 
v jakémkoli volebním okrsku na území ČR 
nebo v jakémkoli zvláštním volebním okr-
sku.
Voličem je státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let. Volič po příchodu 
do volební místnosti prokáže okrskové 
volební komisi svou totožnost a stát-
ní občanství České republiky platným 
občanským průkazem, nebo platným ces-
tovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo cestov-
ním průkazem. Voliči, který tak neučiní, 
nebude hlasování umožněno.

Možnost hlasovat na voličský průkaz 
při volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky v roce 
2013 
Volič, který se nebude zdržovat v době 
voleb do Poslanecké sněmovny ve dnech 
25. a 26. října 2013 ve volebním okrsku 
v místě svého trvalého pobytu, může 
hlasovat za podmínek stanovených záko-
nem č. 247/1995 Sb., o volbách do Par-

lamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, na voličský 
průkaz v jakémkoliv stálém volebním 
okrsku na území České republiky nebo 
ve zvláštním okrsku v zahraničí.

O voličský průkaz žádá volič na Úřadě 
MČ Praha-Petrovice:
v případě, že budete chtít volit v jiném 
volebním okrsku v ČR nebo v zahraničí 
a jste hlášeni k trvalému pobytu v Praze-
-Petrovicích, můžete požádat ÚMČ Praha-
-Petrovice o vydání voličského průkazu. 
Žádost lze podat v listinné podobě 
opatřené úředně ověřeným podpisem 
voliče nebo v elektronické podobě pode-
psané uznávaným elektronickým pod-
pisem voliče nebo v elektronické podobě 
zaslané prostřednictvím datové schránky.
O vydání voličského průkazu lze požádat 
do pátku 18.10.2013. Pokud budete podá-
vat žádost o vydání voličského průkazu 
jiným způsobem než osobně, musí být k to-
muto datu žádost na ÚMČ Praha-Petrovice 
doručena, a to nejpozději do 16:00 hod.
ÚMČ Praha-Petrovice předá voličský 
průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem 

voleb osobně voliči nebo osobě, která se 
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání voličského 
průkazu, anebo jej voliči zašle na adresu, 
kterou si zvolí.

Při ztrátě nebo odcizení voličského 
průkazu nelze vydat duplikát.

Volič, který se dostaví do volební místnosti 
s voličským průkazem, je povinen tento 
voličský průkaz odevzdat okrskové volební 
komisi, ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního 
seznamu voličů. 

Hlasování do přenosné volební 
schránky
Pokud se volič ze závažných důvodů (ze-
jména zdravotních), nemůže dostavit 
do volební místnosti a chce se voleb 
zúčastnit, může požádat, aby ho 
na území příslušného volebního okr-
sku navštívili členové okrskové volební 
komise s přenosnou volební schrán-
kou. Požadavek lze nahlásit předem 
telefonicky na čísle 267 900 944 
nebo 602 284 793 na odboru 
občanskosprávním ÚMČ Praha-Petro-
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Když to jde na Spořilovské, půjde to
i na Novopetrovické
Novopetrovická ulice je dlouhodobě vel-
mi frekventovaná, což v okolí způsobuje 
vysokou hladinu dopravního hluku 
a znečištění ovzduší. Rostoucí stížnosti 
obyvatel panelových domů v ulicích Fros-
tova a Rezlerova nezůstanou nevyslyšeny. 
Rada MČ se rozhodla požádat NHO 
o změření hluku. V nejbližší době provede 
Národní hluková observatoř ČR v úseku asi 
650 m od mostu přes Botič po křižovatku 
s Hornoměcholupskou měření hluku z do-
pravy. Měření bude probíhat 24 hodin 
a jeho součástí bude i místo v bytě jed-
noho ze zasažených panelových domů. 
Akustici uvítají nabídku občana, který 
bude ochoten k měření poskytnout balkón 
nebo okno svého bytu. Zájemce o spolu-
práci na projektu může sdělit svoji nabídku 
na e-mailovou adresu ivo.vanek@nho.cz 
nebo telefonicky na číslo 602 725 033. 
V případě více nabídek se akustici rozhod-
nou podle nejvhodnějšího místa s ohle-
dem na výpočtový model šíření hluku, 
který na základě výsledků měření vytvoří. 
Občané se nemusí obávat ohrožení cizím 
člověkem, protože s vybraným zájem-
cem o spolupráci vedení radnice dohodne 

po konzultaci s akustiky termín měření. 
Měřicí zařízení bude na dohodnutém místě 
nainstalováno a po 24 hodinách zase od-
instalováno. Po dobu měření u přístroje 
nebude nikdo přítomen.
Vytvořený model šíření dopravního hluku 
z ulice Novopetrovické prokáže, zda jsou 
zde překračovány hygienické hlukové 
limity. Pokud tomu tak bude, navrhnou 
odborníci protihluková opatření, která by 
vzhledem k výšce obou panelových domů 
měla mít charakter protihlukového za-
stropení, podobné jako je v plánu na ulici 
Spořilovské.
Výsledkem této části projektu bude zjištění 
přesného počtu osob, imitovaných jednot-
livými 5 decibelovými pásmy. Ze zákona 
nesmí být jediný občan v noci vystaven 
hluku nad 50 dB.
Aby mělo vedení radnice jistotu, provedou 
jiní autorizovaní odborníci Národní hlukové 
observatoře ČR na základě akustického 
měření hodnocení zdravotních rizik obyva-
telstva, z čehož bude patrné, zda jsou zde 
podmínky pro dlouhodobé bydlení bez pro-
tihlukového opatření ještě bezpečné.

O výsledku projektu bude vedení petro-
vické radnice své občany informovat 
a v případě prokázaného ohrožení zdraví 
zahájí jednání s Magistrátem hlavního 
města Prahy o zajištění fi nancí na realizaci 
protihlukového zastropení kritického úseku 
Novopetrovické ulice. 
Důležité taky bude provést měření kon-
centrace prachových částic v ovzduší, 
ze kterého vyplynou rizika poškození 
dýchacího aparátu občanů, žijících v okolí 
frekventované ulice, neboť pokud by se 
prokázalo překročení povolených dávek 
hluku i prachu, bude radnice muset řešit 
oba významné vlivy na zdraví místních 
občanů současně.
Ani „5. největší české město“, kterým 
Praha 4 je, nemá dostatek fi nančních 
prostředků na protihlukové zastropení 
v délce přes kilometr ulice Spořilovské 
a Magistrát hl. m. Prahy je připraven pro-
blém Spořilova řešit. Tak proč by nepomohl 
Petrovickým. Místní občané jsou stejně 
zranitelní jak ti z centra.

Ivo Vaněk
Národní hluková observatoř ČR

Noční pohled na plexiglas soundstop XT v Itálii. Plexiglas soundstop XT v Itálii v oblasti Monte Barro.

vice – paní Mgr. Romaně Hrabákové. 
Ve dnech voleb lze tento požadavek na-
hlásit nejen na úřadě, ale i přímo příslušné 
okrskové volební komisi.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou dodány voličům 
do schránek nejpozději 1 den přede dnem 
voleb. Ve dnech voleb lze hlasovací lístky 
obdržet též ve volební místnosti.

Úprava hlasovacího lístku
V prostoru určeném pro úpravu hlaso-
vacích lístků volič vloží do úřední obálky 
jeden hlasovací lístek té politické strany, 
politického hnutí či koalice, pro níž se 
rozhodl hlasovat. Tím dává volič hlas 
ve prospěch vybrané politické strany, 
politického hnutí nebo koalice. Zároveň 
může volič na hlasovacím lístku vybrané 
politické strany, politického hnutí, koalice 

zakroužkováním pořadového čísla nejvýš 
u 4 kandidátů uvedených na témže hlaso-
vacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů 
dává přednost. 
Více informací k volbám do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
naleznete na internetových stránkách 
Ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz

Odbor občanskosprávní ÚMČ
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V dubnovém dvojčísle jsme Vás seznámili 
s některými zajímavými údaji ze sčítání 
lidu, které se uskutečnilo v roce 2010. 

Dnes k tomu připojujeme několik dalších 
údajů, které se týkají naší městské části 
a o kterých si myslíme, že by Vás mohli 

zajímat jako např.: složení obyvatel po-
dle národností, vzdělání, počtu a stáří 
domovního fondu apod.

Opět trochu statistických čísel 

Věk, rodinný stav, 
nejvyšší ukončené vzdělání

Obyvatelstvo celkem v tom
abs. % muži ženy

Obyvatelstvo celkem 6 126 100,0 2 977 3 149
z celku podle rodinného stavu:
svobodní 2 643 43,1 1 405 1 238
ženatí, vdané 2 587 42,2 1 295 1 292
rozvedení 671 11,0 238 433
ovdovělí 213 3,5 33 180

z celku obyvatelstvo ve věku 15 
a více let podle nejvyššího 
ukončeného vzdělání:

5 287 100,0 2 547 2 740

bez vzdělání 6 0,1 3 3
základní vč. neukončeného 614 10,0 280 334
střední vč. vyučení (bez maturity) 1 101 18,0 621 480
úplné střední (s maturitou) 1 798 29,4 750 1 084
nástavbové studium 157 2,6 53 104
vyšší odborné vzdělání 101 1,6 34 67
vysokoškolské 1 162 19,0 611 551
z toho:
bakalářské 180 2,9 75 105
magisterské 912 14,9 486 426

Druh pobytu, národnost
Obyvatelstvo celkem v tom

abs. % muži ženy
Obyvatelstvo celkem 6 126 100,0 2 977 3 149
z toho:
s trvalým pobytem 5765 94,1 2 771 2 994
s dlouhodobým pobytem 313 5,1 182 131
narození v obci obvyklého bydliště 3 438 56,1 1 697 1 741
bydlící před rokem ve stejné obci 4 706 76,8 2 259 2 447
Obyvatelstvo podle národnosti:
z toho:
česká 4 248 69,3 2 003 2 245
moravská 24 0,4 17 7
slezská - - - -
slovenská 102 1,7 45 57
maďarská 2 0,0 2 -
německá 3 0,0 3 -
polská 10 0,2 3 7
romská 2 0,0 2 -
ruská 18 0,3 6 12
ukrajinská 90 1,5 43 47
vietnamská 50 0,8 26 24
neuvedeno 1 480 24,2 769 711

Obyvatelstvo podle pohlaví, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání
defi nitivní výsledky podle obvyklého pobytu

Obyvatelstvo podle pohlaví, podle druhu pobytu a národnosti 
defi nitivní výsledky podle obvyklého pobytu

Období: 26.03.2013 
Území: městská část Praha-Petrovice

Období: 26.03.2013 
Území: městská část Praha-Petrovice

Zdroj: © Český statistický úřad, Veřejná databáze
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Domy Domy celkem
z toho Počet osob

rodinné domy bytové domy celkem z toho v rodinných domech
Domy celkem 413 325 83 6 119 1 087
obydlené domy 385 299 83 6 119 1 087
z počtu domů období výstavby nebo rekonstrukce:
1919 a dříve 18 18 - 59 59
1920 - 1970 99 98 1 362 357
1971 - 1980 49 49 - 181 181
1981 - 1990 89 25 62 4 069 72
1991 - 2000 86 68 18 1 173 263
2001 - 2011 40 38 2 258 147

Domovní fond
defi nitivní výsledky podle obvyklého pobytu

Období: 26.03.2013 
Území: městská část Praha-Petrovice

Na okrskové služebně v Petrovicích je 
v současné době zařazeno 6 strážníků, 
kteří provádějí hlídkovou činnost v Petro-
vicích, při které se mimo jiné zaměřují 
na dodržování veřejného pořádku 
a na problematiku dopravy v městské 
části. Každý všední den zajišťují od 

7:20 hodin do 8:05 hodin dohled 
na přechodu pro chodce v ul. Bellova 
a od 12:00 hodin do 13:30 hodin zajišťují 
dohled v okolí místních škol.
Každé pondělí od 15:00 hodin do 
18:00 hodin jsou na okrskové služebně 
v Petrovicích úřední hodiny určené pro 

veřejnost. Mimo určené úřední hodiny se 
každý občan může obrátit se svými problé-
my na tísňovou linku Městské policie 156, 
nebo na operační středisko 222 025 788. 

Komyšák Petr
vedoucí okrsku

Městští policisté opět na služebně v Petrovicích

Nevím, není-li to předčasné 
mluvit o ohlédnutí, když 
slunce ještě krásně hřeje, 
ale podle kalendáře začal již 
podzimní čas. Na letošní léto 
si nemohou stěžovat dospělí 
ani děti, protože kdo chtěl, 
mohl si užít léta dosytosti. 

Jako děti u fontány na Dobré Vodě, při 
své pytlíkové válce. Jenom by měly vědět 
ony nebo jejich rodiče, že po vydařené 
hře je nutné vždy trochu uklidit. Dělají 
to doma, tak proč ne venku.  Nehledě 
na skutečnost, že pytlíky jsou určené 
na psí exkrementy a s jejich nedostatkem 
se můžeme připravit na travní plochy ozdo-
bené hromádkami od našich pejsků. 
Z prázdnin jsme snad trochu odpočinutí 
a potěšení cestami a setkáními, na něž 
není v běžném roce čas, a vracíme se 
domů. Jenže první ranní mrazíky signali-
zují, že letošní teplé počasí je defi nitivně 
za námi. Přes nynější chladné počasí 
můžeme stále doufat v babí léto, které 
tolik z nás má radši než úmorná letní ve-
dra.  Na koupání to už není, ale krásné 
procházky přírodou, kdy listí stromů a keřů 
hýřícími barvami od hnědé přes červenou 

až po žlutou vždy přinesou pocit klidu 
a uvolnění.
MČ Petrovice využila letních měsíců 
a hlavních prázdnin k opravám dětských 
hřišť, aby je naše děti mohly dále bezpečně 
využívat v době mimoškolních aktivit. 
Na některých hřištích se osadily nové 
lavičky, stávající se opravily a u herních 
prvků od fi rmy HAGS, na základě 
každoroční inspekční bezpečnostní 

prohlídky, došlo k výměně některých 
poškozených částí. Doplňovaly a spra-
vovaly se prvky oplocení dětských hřišť. 
Takže, děti, můžete si opět bezpečně hrát.                                           
Na závěr nám všem přeji pěkný podzim, 
ať Vám letní radosti vydrží jako posila 
do všedních dní, které již podupávají 
nedočkavě za dveřmi.

Nicola Šafaříková

Ohlédnutí za létem 

Pytlíková válka v horkém letním dni.
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Pro odkládání komunálního 
odpadu jsou na území města 
k dispozici tato stacionární 
zařízení:

SBĚRNÝ DVŮR HLAVNÍHO 
MĚSTA:
Slouží pro odkládání veškerého odpadu, 
který vznikne při provozu domácností    - 
elektrošrot (pračky, televize, sporáky 
apod.), objemný odpad (nábytek, pod-
lahové krytiny apod.), chladící zařízení, 
všechny druhy nebezpečných odpadů, 
dřevěný odpad, kovový odpad, plasty, 
papír, sklo, odpad z údržby zeleně aj. 
Jednorázový návoz odpadu je omezen 
na vjezd vozidel maximálně do 3,5 t. 
Sběrné dvory jsou provozovány v rámci 
systému komplexního nakládání s ko-
munálním odpadem na území hlavního 
města Prahy. Občané Prahy, fyzické oso-
by, zde tak mohou své odpady odkládat 
zdarma. Vysloužilá elektrozařízení jsou 
odebírána v rámci tzv. zpětného odběru. 
Zpoplatněn je pouze odběr pneumatik, 
a to částkou 25 Kč za kus. Stavební suť 
z bytových úprav je možné odevzdat zdar-
ma do množství 1 m³ na osobu a měsíc.

Kde najdu sběrný dvůr v dostupnosti 
pro občany Prahy 10?

• Praha 10 a 14 – ul. Teplárenská 5
(cca 300 m po pravé straně od ul. Prů-
myslová), bus č. 208, 212 – zastávka 
Tiskařská, tel. 272 700 952, 777 301 201
• Praha 2 - Vinohrady, Perucká 2542/10 
(cca 200 m po pravé straně od 
ul. Vršovická), tel. 236 040 000  
• Praha 4 – Spořilov, ul. Zakrytá (slepá 
část ulice), tel. 272 764 058 

• Praha 3 - Žižkov, ul. Malešická (mezi 
ul. Na Vackově a Na Mokřině),
tel. 734 161 076
Provozní doba ve sběr. dvorech:
Po – Pá: 8:30 – 18:00 hod. (v době zimního 
času je do 17:00 hod.)
So: 8:30 – 15:00 hod.

SBĚRNA NEBEZPEČNÝCH 
ODPADŮ:
Tato zařízení slouží výhradně pro odklá-
dání určených nebezpečných složek ko-
munálního odpadu. Jedná se o tyto od-
pady: rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, 
baterie a akumulátory, barvy, lepidla, 
pryskyřice vč. prázdných nádob od tako-
vých přípravků, nepoužitelná léčiva a cyto-
statika, teploměry, zahradnické a domácí 
chemické přípravky, pesticidy (přípravky 
na hubení hmyzu, plevele apod.), oleje 
a tuky (vyjma jedlých), zářivky, žárovky, 
výbojky, detergenty (odmašťovací přípra-
vky).
Odkládání nebezpečných odpadů ve stá-
lých sběrnách je pro obyvatele hl. m. Prahy
bezplatné.

Kde najdu sběrny nebezpečných odpa-
dů na území městské části Prahy 10?

• Areál společnosti Pražské služby 
Moskevská 418 (za ul. Baškirská, vedle 
garáží) tel. 267 310 118
Provozní doba: Po, Út, Čt, Pá 
7:00 -14:00 hod., St 7:00 -17:00 hod.
• Areál společnosti Domeček 
Dřevčická 44 (cca 100 m od ul. Černo-
kostelecká) tel. 274 784 035, 36
Provozní doba: Po – Pá 8:30 - 17:00 hod. 
(v letním čase do 18 hod.), 
So 8:30 - 15:00 hod.

Kde najdu stanoviště elektroodpadu 
v MČ Praha-Petrovice? 

Červené kontejnery
stanoviště separace
• Edisonova 51
• Bellova 165
 
Zelené popelnice 
stanoviště drobného elektroodpadu
• Edisonova 429 – recepce Úřadu MČ
• poliklinika Ohmova 271
• Morseova 251 – před ordinacemi lékařů

STABILNÍ SBĚRNÉ MÍSTO 
BIOODPADU:
Sběrné místo slouží občanům hlavního 
města Prahy k bezplatnému odkládání bio-
logického odpadu pocházejícího z údržby 
zahrad rodinných domů za těchto pod-
mínek:
- předložení platného občanského průkazu 
s vyznačením trvalého bydliště v Praze, 
občan ukládající bioodpad musí být 
osobně přítomen,
- limit na jednu ukládající osobu je 250 kg 
měsíčně. 

Jediné sběrné místo bioodpadu na území 
hlavního města se nachází v Praze 10, 
Malešicích - ulice Dřevčická (cca 100 m 
od ulice Černokostelecká). Otevřeno je: 
Po - Pá 7:00 až 18:00 hod. (v době zimního 
času do 17:00 hod.) a So 7:00 až 15:00 hod.,
tel. 274 772 694. Sběrné místo je 
uzavřeno přibližně od poloviny prosince 
do března následujícího roku. V tomto 
období je možné bioodpady odevzdávat 
ve sběrných dvorech.

Odbor správy majetku ÚMČ

Sběrny komunálního odpadu

Pálení odpadu ze zahrady
Pálení jakéhokoliv odpadu je 
ze zákona o odpadech (zákon 
č. 185/2001 Sb.) i z obecně 
závazné vyhlášky hlavního 
města Prahy (vyhláška 
č. 5/2007 Sb. HMP) zakázáno.  
Týká se to tedy i odpadu ze zeleně. Tento 
odpad (bioodpad) se přednostně kompos-

tuje. Pokud občan nevlastní kompostér či 
nemá místo na založení kompostu, může 
bioodpad odvézt do nejbližšího sběrného 
dvora či přímo do stabilního sběrného 
místa pro sběr bioodpadu. Některé úřady 
městských částí zajišťují pravidelné 
přistavování kontejnerů na bioodpad. Pálit 
je možné například čisté a suché dřevo, 
které se použije jako palivo (v kamnech, 

v ohništi). V tomto případě nejde o pálení 
odpadu, ale paliva. Podle zákona o ovzduší 
(zákon č. 86/2002 Sb.) je možné pálit 
bioodpad v obcích, kde jsou podmínky 
stanoveny obecně závaznou vyhláškou. 
Hlavní město Praha takovou vyhlášku 
nevydalo.

Odbor správy majetku ÚMČ
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Denně se v Praze ztratí desítky cenných 
předmětů, dokladů, mobilních telefonů, 
ale i deštníků, nejrůznějších částí oblečení, 
klíčů a dalších drobností. V kanceláři Ztrát 
a nálezů možná pomůžou i Vám.
Místo v ulici Karolíny Světlé slouží jako 
úložna nalezených předmětů, které 
odevzdávají poctiví občané, objeví obslu-
ha MHD anebo strážníci Městské policie.
S nálezci je sepsán protokol o odevzdané 
věci, kterou mohou předat také anonymně.
Majitelé pak musí prokázat vlastnictví 

věci a prokázat se občanským průka-
zem nebo cestovním pasem. Maxi-
mální doba uložení věcí je 6 měsíců, 
poplatek za každou uloženou věc je 2 Kč 
za kalendářní den.
Kancelář Ztráty a nálezy provozu-
je magistrátní odbor živnostenský 
a občanskosprávní. O ztracená zvířata 
pečují Útulky pro opuštěná zvířata. 
Jestliže jste nenašli svůj automo-
bil na původním místě, podívejte se 
na stránku odtahů Městské policie anebo 

stránku opuštěných a nalezených vozidel 
na stránkách MHMP.

Kontakt na kancelář Ztráty a nálezy:
Adresa: Karolíny Světlé 5, 
Praha 1 - Staré Město, 110 00
Telefon: 224 235 085
E-mail: ztraty@cityofprague.cz
Otevřeno: po a st 8 – 17:30, út a čt 8 – 16, 
pá 8 – 14, polední přestávka 12:00 – 12:30.

Zdroj: www.praha.eu

Ztráty a nálezy

Přijďte si vyměnit řidičský průkaz – 
zbývá minimum času  
Řidičské průkazy vydávané 
v rozmezí od 01. 01. 2001 
do 30. 04. 2004 jsou jejich 
držitelé povinni vyměnit 
nejpozději do 31. 12. 2013. 

Uplynutím stanovené doby pro jejich 
výměnu řidičské průkazy pozbývají 
platnosti (v souladu s novelou zákona 
č. 119/2012 Sb.).
Žádáme proto řidiče, aby výměnu svého 
řidičského průkazu řešili průběžně již nyní 
a neodkládali ji na konec roku.

Kde si mohu vyměnit ŘP 
Kdo si vymění řidičský průkaz nyní, ušetří 
část starostí sobě i pracovníkům ma-
gistrátu. A ty se dají před koncem roku 
očekávat. Bohužel značná část řidičů už 
několik let lhůtu pro povinnou výměnu 
řidičských průkazů nerespektuje a ne-
chává vše na poslední chvíli. Stále tak 
ještě zbývá vyměnit více než 60 000 

řidičských průkazů, a to je obrovský nápor. 
Kdo bude výměnu řidičského průkazu od-

kládat, nemusí termín do konce roku 
vůbec stihnout.

Termíny svozu bioodpadu v roce 2013
2. pololetí

Pozvání na kladení věnců 11. 11. 2013

So 12. 10. 2013
od 9.00 do 12.00 hod.
ul. Dieselova
horní část u trafostanice

So 26. 10. 2013
od 13.00 do 16.00 hod. 
ul. Euklidova
u separovaného odpadu 

So 09. 11. 2013
od 9.00 do 12.00 hod.
ul. Edisonova
před č. p. 51 

So 23. 11. 2013
od 13.00 do 16.00 hod. 
ul. Morseova
parkoviště u ul. Bellova

Nenechávejte výměnu Vašich řidičských průkazů na poslední chvíli.

Rada MČ srdečně zve spoluobčany k účasti 
na pokládání věnců u příležitosti 95. výročí skončení 

1. světové války. 

Tato akce se koná dne 
11. 11. 2013 v 11.00 hod. 

u Pomníku padlých v Edisonově ulici.
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Jak již je naším zvykem, 
chceme Vám zprostředkovat 
nejdůležitější změny 
a novinky, které se týkají 
dopravy v okolí Petrovic.

Pražská integrovaná doprava uveřejňuje 
na svých stránkách každé změny a zají-
mavosti, my se Vám je pokusíme stručně 
zprostředkovat.

K termínu 1. září 2013 se vrací Pražská 
integrovaná doprava k plnému provozu. 

V praxi to znamená opětovné zkrácení 
intervalů na většině linek PID do stavu 
před prázdninami, obnovení školních linek 
a školních spojů na příměstských linkách. 
Dětí z Petrovic by se mohla týkat linka 570 
(Pitkovice – Křeslice – Sídliště Petrovice – 
Na Vartě), jejíž trasa je kvůli minimálnímu 
vytížení zkrácena o úsek Na Vartě – Pi-
cassova.
I přes velkou snahu vedení MČ Praha-
-Petrovice o navrácení autobusové linky 
č. 154, byla tato linka s konečnou platností 
ukončena.

Rozšíření přepravy odrážedel, 
skládacích a dětských kol

Díky změně Smluvních přepravních 
podmínek PID od 1. 9. 2013 je možné 
ve všech dopravních prostředcích PID 
nově přepravovat jako zavazadlo sbalené 
skládací jízdní kolo, dětské odrážedlo nebo 
dětské jízdní kolo pro dítě do 6 let věku.
Takové zavazadlo může stanovené ma-

ximální rozměry (50×60×80 cm) překročit 
v jednom rozměru a lze je přepravovat jen 
s ohledem na okamžité obsazení vozidla. 
Pro držitele předplatních jízdenek je tato 
přeprava zdarma (pro ostatní za 16 Kč).

Vlaková výluka na lince S41

Z důvodu modernizace železniční trati 
v úseku Praha - Holešovice – Praha-Bube-
neč bude od 21. 09. 2013 do 29. 11. 2013 
omezen provoz vlakové linky S41 (Roztoky 
u Prahy – Praha-Libeň – Praha-Hostivař). 
Kvůli omezené propustnosti trati bude 
ve špičkách pracovních dnů prodloužen 
interval na této lince z 30 na 60 minut. 
Cestující mohou využít ostatních pravidel-
ných vlaků, zejména linky S4 vedené 
do/ze stanice Praha - Masarykovo nádraží.

Pro více aktuálních informací navštivte 
stránky Pražské integrované dopravy: 
www.ropid.cz

Na pracovištích registru řidičů jsou už nyní 
všechny existující přepážky naplněny. 
Registr má také už dnes otevřeno čtyři 
dny v týdnu od sedmi do osmnácti ho-
din. Zbývá pátek a to je den, kdy Odbor 
dopravně správních činností zpracovává, 
ukládá a archivuje veškerou písemnou 
agendu, která byla během týdne úřadu 
doručena občany, orgány obcí, státními 
orgány a orgány činnými v trestním řízení. 
Nejde tedy jen o žádosti občanů o výměnu 
řidičských průkazů, ale veškeré písem-
nosti, vážící se k osobě řidiče po celý jeho 
život. „Má-li mít registr řidičů otevřeny 
přepážky od pondělí do čtvrtka, pak je-

diným dnem, kdy lze uvedenou agendu 
zpracovat, je právě pátek.“
Řidičské průkazy pro žadatele s trvalým 
nebo přechodným pobytem (cizinci) na
území hlavního města Prahy vydává registr 
řidičů Odboru dopravně správních činností 
na pracovišti Jungmannova 35/29. Pro 
veřejnost jsou úřední hodiny od pondělí 
do čtvrtka od 7.00 do 18.00 hodin. Jako 
doplňková služba funguje objednání přes 
internet, kde si můžete na stránkách 
www.praha.eu rezervovat termín od-
bavení podle Vašich časových možností. 
Aplikace umožňuje rezervaci 210 klientů 
denně. Bez předchozího objednání re-

gistr řidičů v Praze 1, Jungmannova 35/29 
vyřizuje denně téměř 2 000 klientů.

Co k výměně ŘP potřebuji
Pro účely této výměny „si přineste“ 
jednu barevnou nebo černobílou foto-
grafi i průkazového formátu o rozměrech 
3,5 x 4,5 cm, stávající ŘP, doklad totožnosti 
a vyplněnou „Žádost o vydání ŘP“, která 
je k dispozici na pracovištích ORP.                          

Zdroj: MHMP

Novinky Pražské integrované dopravy 

Změny v přepravě dětských odrážedel...

Narodilo se Vám miminko a chtěli 
byste se zúčastnit slavnostního 
aktu – Vítání občánků?
Prosíme o přihlášení miminka 
na ÚMČ Praha-Petrovice, 
Edisonova 429, Praha 10.

K přihlášení si přineste rodný list dítěte.
Pokud se nemůžete dostavit osobně, 
můžete ofocený rodný list zaslat poštou 
nebo e-mailem. 
E-mail: riedlova@prahapetrovice.cz.
Telefon: 267 900 942

Na slavnostní přivítání 
nejmladších občánků Vám 
zašleme písemnou pozvánku 
s určeným dnem a hodinou 
začátku slavnosti.
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Rada MČ se i v období prázd-
nin scházela na jednání 
v pravidelných dvoutýden-
ních intervalech a ve dvou 
mimořádných termínech. 
Kromě běžných záležitostí se Rada MČ 
na svých jednáních zabývala především 
oblastí školství, dopravou, hospodařením 
MČ Praha-Petrovice, životním prostředím, 
poliklinikou a sociální oblastí.

Školství
Mateřská a základní škola byly stále 
v popředí zájmu jednání Rady MČ. Týkalo 
se to především grantů státního fondu 
ŽP na řešení energetické náročnosti 
a snižování spotřeby energie v objektu 
Jakobiho 328 a Dopplerova 351. Naše 
MČ obdržela v dubnu rozhodnutí o 2 do-
tacích, a to pro projekt ZŠ Dopplerova 
ve výši 35 463 197 Kč s podílem městské 
části 24 568 2307 Kč a pro projekt Jako-
biho 328 ve výši 13 211 660 Kč s  podílem 
MČ ve výši 7 052 888 Kč. Pro nedostatek 
fi nančních prostředků na úhradu našich 
podílů bylo rozhodnuto jednat pouze 
o projektu Jakobiho 328. Po několika jed-
náních na MŽP se Rada MČ obrátila na 
hl. m. Prahu o poskytnutí dotace ve výši 
3 526 444 Kč a o poskytnutí bezúročné 
půjčky ve výši 3 526 444 Kč. Tato naše 
žádost bude projednána v II. pololetí t. r. 
ZHMP. 
Dalším důležitým úkolem, kterým se 
Rada MČ zabývala, bylo zřízení další třídy 
pro mateřskou školu v objektu Jako-
biho 328 pro dalších 28 dětí. Zvýšení ka-
pacity bylo projednáno na odboru školství 
MHMP. Na vybudování nové třídy pro 28 
dětí naše MČ obdržela dotaci od HMP 
ve výši 2 000 000 Kč. Nově vybudovaná 
třída byla zprovozněna začátkem října. 

Doprava
Začátkem roku se do popředí zájmu 
dostal vývoj kolem možné výstavby tzv. 
Vestecké spojky s napojením na D1 Exit 4. 
Rada MČ tento vývoj pravidelně projed-
návala. Na jednání Zastupitelstva MČ 
byl opakovaně pozván tehdejší 1. nám. 
primátora hl. m. Prahy RNDr. Tomáš 
Hudeček, který však přes původní příslib 
svou účast z časových důvodů odvolal. 
Celkový přehled k tomuto tématu byl 

uveřejněn v Petrovickém zpravodaji č. 3.
V souvislosti s tím Rada MČ reagovala 
také na návrh zadání Územního plánu 
hl. m. Prahy (Metropolitní plán) a na 
základě připomínek KÚRVDV RMČ a vý-
sledku projednání v ZMČ k návrhu zadání 
podala celkem 12 připomínek.
Od září roku 2012, kdy došlo k podstat-
ným změnám v městské hromadné 
dopravě, Rada MČ i v průběhu I. pololetí 
2013 jednala s radním hl. m. Prahy, který 
má dopravu na starosti i s pracovníky 
fy ROPID o odstranění negativních 
dopadů na občany Petrovic. Připomínky 
se týkaly především nadbytečnosti au-
tobusové linky č. 296 a možnosti úpravy 
linky č. 175, která by jednak umožnila 
využití žákům ZŠ a gymnázií v petro-
vické lokalitě, jednak by vyřešila přestupy 
v Hostivaři. Zatím jediným výsledkem 
mnohých jednání je posílení linky č. 240.

Hospodaření MČ Praha-Petrovice
S ohledem na téměř nulovou magistrát-
ní dotaci na investiční úkoly Rada MČ 
věnovala zvýšenou pozornost čerpání 
rozpočtu. Díky tomu se podařilo v I. polo-
letí ušetřit ve srovnání s plánem 
234 000 Kč. I přes tyto ztížené podmínky 
uskutečněná veřejnosprávní fi nanční kon-
trola neshledala žádné závažné nedostat-
ky.

Životní prostředí
Protože v I. čtvrtletí skončila smlouva 
na údržbu zeleně a úklid veřejných 
prostranství s fi rmou Louka, Rada MČ 
připravila podklady pro výběrové řízení 
podle zákona o veřejných zakázkách. 
Na základě doporučení hodnotící komise 
Rada MČ schválila pořadí uchazečů. Byla 
vybrána fi rma PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s., 
která nabídla nejvýhodnější podmínky pro 
MČ.
Rada MČ řešila také úpravu petrovického 
hřbitova, kde bylo třeba odstranit sanací 
vlhké základy hřbitovního domu, upravit 
pietní místo včetně nového kovového 
kříže a nahradit lavičky.
V průběhu nenadálé červnové povodně 
Rada MČ ve spolupráci s Povodňovou 
komisí RMČ zajišťovala nejen hlídko-
vou činnost, ale i bezpečnostní opatření 
týkající se dopravy a odstranění náplav. 
Mimo jiné schválila také nákup dvou ka-

lových čerpadel pro pomoc občanům 
postiženým povodní.

Poliklinika
Kromě stavebních úprav, které se týkaly 
vyšetřovny a přípravny v suterénu pa-
vilonu A pro MUDr. Chválovou Vilímov-
skou a pneumologii, Rada MČ projed-
návala nájmy s novými zájemci o volné 
nebytové prostory. Pokud se týká nájem-
ních vztahů s lékaři, k žádným změnám 
nedošlo. Rada MČ však musela řešit 
stížnosti na nedostatečný úklid prováděný 
fi rmou SaJ, a. s., se kterou ukončila smluv-
ní vztah a vypsala nové výběrové řízení, 
ve kterém byla vybrána fi rma FORCORP 
GROUP, s. r. o., která od 1. září zajišťuje 
úklid.

Sociální oblast
Rada MČ prostřednictvím fi nančního 
odboru projednávala úhradu nájmů jak 
bytových, tak nebytových prostor. Pro 
neplacení nájemného a služeb ze strany 
podnájemce restaurace Letem světem 
(pan David Plachý) Rada MČ zahájila 
jednání s nájemcem fi rmou I. pražská 
gastronomická s. r. o. a učinila veškeré 
právní kroky k zajištění a vymožení dlužné 
částky. Nájemce I. pražská gastronomická 
s. r. o. výši dlužné částky 1 631 958 Kč 
uznala a spolupracuje s MČ na pronájmu 
restaurace novému zájemci. Kromě této 
záležitosti byl vypsán záměr na pronájem 
prostor po prodejně potravin a Česká 
pošta vyzvána ke konečnému stanovisku 
k pronájmu prostor v DOV. Pokud se týká 
nájmů bytových prostor, Rada MČ ve spo-
lupráci s fi nančním odborem a odborem 
SM kontrolovala platby a s nájemci, kteří 
včas neplatili, byly uzavřeny splátkové 
dohody. V jednom případě byla dána 
výpověď z bytu.
Rada MČ také pravidelně projed-
návala zápisy Kontrolního výboru ZMČ 
a reagovala na ně. 

Z činnosti RMČ

Inzerce

Půjčky 4.000 až 80.000 Kč
PROVIDENT

Tel.: 606 627 963
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Zastupitelstvo MČ Praha-
-Petrovice mělo XIII. jednání 
19.06.2013 a II. mimořádné 
jednání 27.06.2013. 

Na těchto jednáních zastupitel-
stvo schválilo:
• Zprávu o činnosti Finančního Výboru 
ZMČ Praha-Petrovice za 1. pololetí 
roku 2013,
• rozpočtové změny č. 04/2013, 
č. 05/2013 a č. 06/2013,
• návrh rozpočtového výhledu MČ Praha-

-Petrovice do roku 2018,
• navýšení kapacity MŠ Jakobiho 329, 
pro školní rok 2013/2014,
• závěrečný účet MČ Praha-Petrovice 
za rok 2012.

Vzalo na vědomí:
• plnění úkolů z XII. řádného a I. mimo-
řádného zasedání Zastupitelstva MČ Pra-
ha-Petrovice,
• informace o rozšíření připomínek 
MČ Praha-Petrovice k návrhu zadání Územ-
ního plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán),

• zprávu Kontrolního výboru ZMČ Pra-
ha-Petrovice z 21. – 27. jednání ze dne 
19.06.2013,
• zprávu Výboru pro polikliniku ZMČ ze 
dne 15.05.2013 v předloženém znění.

Videozáznamy z jednání Zastupitelstva 
MČ Praha-Petrovice můžete shlédnout 
na našich webových stránkách www.pra-
hapetrovice.cz v sekci videoarchiv a úplné 
znění zápisů a usnesení z jednání najdete 
v sekci samospráva.

Z činnosti ZMČ

Úspěšní sportovci z Petrovic

Netušili jsme ovšem, že mezi handicapovanými sportovci žije v naší 
městské části skromný mladý muž, který dosahuje vynikajících úspěchů 
v soutěžích handbike. Nyní, díky upozornění paní Jarmily Košťálové, 
o tom již víme. Není jím nikdo jiný než Miroslav Šulc, který, mimo jiná 
ocenění, se v letošním roce stal mistrem ČR v časovce handbike. Závod 
se uskutečnil 13. července v Hustopečích a kopcovitou trať jako jediný 
absolvoval v čase pod 20 minut. 

Dále bychom Vám chtěli představit neslyšící beach volejbalistku Oldřišku 
Žídkovou, která má za sebou bohaté volejbalové zkušenosti. Poprvé 
začala hrát volejbal na gymnáziu, tj. v 17 letech. Po gymnáziu se pak vrá-
tila k házené, kterou hrávala už jako dítě společně s atletikou. Až po naro-
zení syna se vrátila zpět k halovému volejbalu, který hrála se slyšícími 
hráčkami v Praze–Uhříněvsi (hrající 3. třídu). Od roku 2005 začala docházet 
i na trénink beach volejbalu a o tři roky později se již plně věnovala jen 
beach volejbalu (2 - 3x týdně tréninky a víkendové turnaje).
Letos v létě se zúčastnila Deafl ympiády v Sofi i, kde obsadila se 
spoluhráčkou Veronikou Chladovou krásné 6. místo z 18 párů z celého 
světa. Po návratu byla celá reprezentace pozvána do Poslanecké 
sněmovny, kde je přivítala předsedkyně paní Miroslava Němcová.

Oběma sportovcům blahopřejeme!

... a na stupni vítězů.

Miroslav Šulc v plné rychlosti...

Veronika Chladová (druhá zleva) 
a Oldřiška Žídková (čtvrtá zleva) 
s neslyšícími japonskými hráčkami.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

V minulosti se petrovičtí občané měli možnost 
seznámit s několika občany, kteří mezi námi 
žijí a kteří v oblasti sportu dosáhli vynikajících 
výsledků. 

Miroslav Šulc,
mistr ČR v časovce handbike

Oldřiška Žídková,
reprezentantka beach volejbalu
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V sobotu 14. září se odehrála 
dlouho očekávaná akce, 
při níž se požehnání dočkal 
nový kříž u pomníku obětí 
světových válek. 

Vše se odehrálo na petrovickém hřbitově. 
V úvodu slavnostního dne promluvila sta-
rostka MČ paní JUDr. Olga Hromasová, 
která návštěvníkům připomněla historii 
nového petrovického hřbitova a přivítala 
akademického malíře Václava Kříže, který 
nový kříž navrhl a vyrobil. Slavnost a žehnání 
doprovázela farní Schola od sv. Jakuba 
Staršího, k dobré náladě přispívalo také 
krásné slunečné počasí. Žehnání novému 
kříži provedl Otec František Převrátil.
O vzniku nového kříže u pomníku obětí 
světových válek Vás provede následující 
článek.
V srpnu 2012 rozhodla Rada MČ Praha-
-Petrovice o obnově hrobu obětí světových 
válek a po půl roce začínám pracovat 
na novém kříži pro náš hřbitov. Celou tu 
dobu jsem na něj myslel. Cítil jsem, že 
tomu prostoru něco chybí. A ještě v době, 
kdy jsme dokončovali obnovu hrobu,  jsem 
do svého skicáku 22. září nakreslil první 
podobu nového kříže, která se od té po-
slední moc neliší, také vím, že kříž bude 
železný.

Původní kříž byl vyroben z dubových bře-
ven a u jeho paty byl vztyčen žulový kvádr 
se jmény mrtvých. Byl krásný, vyjadřoval 
poválečnou atmosféru a na svém místě 
stál plných 90 let, dokud nepadl, udolán 
hnilobou. Mistr tesař Vojtěchovský ani 
netušil, kolik generací svých spoluobčanů 
ovlivnil.
Nový kříž je železný a je vyroben z oce-
lových pásů, nýtů a mezerníků. Je vy-
soký 4,42 m a široky 2,26 m. Základním 
stavebním prvkem je pás ploché oceli 
široký 90 mm a silný 8 mm, za tepla ohnu-
tý a vykovaný do pravého úhlu. Ohýbání 
dílů ve středu kříže, na koncích ramen 
i na vrcholu jsme prováděli na válcích 
o daných průměrech kováním a výsledek 
porovnávali se šablonou. Vnější plochy 
a hrany prvků, které mají podobu písmene 
L, jsou vykovány do jakési struktury sym-
bolizující mírně rozbouřenou hladinu. 

Rozhodující etapou bylo vyvrtání 138 
otvorů o průměru 9 mm tak, aby prvky 
mohly být navzájem spojeny ručně vyro-
benými nýty. Stejnou vzdálenost mezi 
pláty udržují mezerníky navlečené na nýty. 
Váha ocelové plastiky je 320 kg.
Vlastní práce začala 7. března na dvoře 
u bratra Zdeňka, který přijal mou na-
bídku ke spolupráci. Je odborníkem 
v oboru a má i patřičné kovářské a stroj-
ní vybavení. Ráno jsme rozdělali oheň 
v kovářské výhni, do které jsme postupně 
vkládali ocelové pláty. Doruda rozpálené 
je pak pokládali na kovadlinu, kde se pod 
údery kladiv měnily do požadovaného tva-
ru a podoby. U výhně bylo horko a někdy 
i kouřmo, to když jsme spustili dmychadlo. 
Pot nám stékal po tvářích a my jej ledabyle 
otírali. Byli jsme tak zaujatí prací, že jsme 
si nevšimli, že kolem nás poletují sněhové 
vločky a ve vědru je na hladině ledová tříšť. 

Po práci doma si ze mne žena Hedvika 
s dcerou dělaly legraci, že prý vypadám 
jako čertův učedník. Celý měsíc byla zima. 
S bratrem jsme se střídali na kovadlině, 
u sloupové vrtačky, u svářečky. Druhý 
musel obráběnou část přidržovat, otáčet 
a naklánět. A ta část vždy vážila 18,25 
nebo 35  kg. Byl to docela dobrý výkon 
i pro sportovce. Některé postupy a pro-
blémy jsem konzultoval s odborníky, 
například s mistrem kovářským Beranem 
a jeho synem, kteří mi poradili s ruční výro-
bou nýtů a ochrannými nátěry. Koncem 
měsíce dubna jsme kříž snýtovali a natřeli 
kovářskou barvou. Byl připraven k trans-
portu. Na přesně určeném místě u hrobu 
jsme do vyhloubené jámy zabetonovali 
ocelový stojan, do kterého byl později po-
mocí autojeřábu zapasován, upevněn a za-
betonován.
Ocelová plastika kříže v centru pohřebiště 
je vrcholem celého prostoru, kterému 
vévodí. Při vstupu jako bychom jej jen 
tušili. Příchozí zmlkne. Zde vládne ticho 
místa posledního odpočinku, pokora, víra 
a vzpomínky. Jen náš tichý pohyb k místu 
proměňuje našeho železného průvodce 
v kříž patrnější a silnější. Tento účinek 
postupného, optického zhmotňování 
symbolu křesťanství je mým základním 
uměleckým záměrem.

Akademický malíř Václav Kříž

Nový kříž u pomníku obětí světových válek

Žehnání kříže u pomníku obětí 
světových válek.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Pohled na nový kříž.Kování...

... vrtání, ohýbání a jiná dokončující 
zpracování kříže.
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se vydali petrovičtí senioři 
v pátek 8. září t. r., aby 
využili možnost poznat 
znovu zpřístupněné prostory 
bechyňského zámku, které 
byly více než šedesát let pro 
veřejnost uzavřeny.  
Nejstarší listinná zmínka o bechyňském 
hradišti pochází z roku 993. V druhé 
polovině 13. století král Otakar II. zde ne-
chal vybudovat kamenný hrad. V průběhu 
staletí mění hrad několik majitelů. 
Nejčastějšími majiteli byl rod Šternberků, 
který jej měl v držení celkem třikrát. V roce 

1569 jej získává Petr Vok z Rožmberka. 
Za jeho vlády dochází k největšímu rozma-
chu města i přestavbě hradu.  Petr Vok 
po svatbě s Kateřinou z Ludanic v roce 
1580 hned následujícího roku zahájil 
přestavbu hradu na zámek. Koncem 
16. století kupuje zámek Adam ze 
Šternberka a v majetku rodu zůstává 
až do začátku 18. století. Roku 1715 
se ujímají bechyňského panství Paa-
rové, kteří jej měli v držení s výjimkou 
válečných let až do roku 1948. Zpět jej 
získal v restituci v r. 1994 syn posled-
ního majitele Alfons Paar. Současným 
vlastníkem je podnikatel Josef Šťáva.                                                                                                                                           
Prohlídka zámku byla velice zajímavá, 
účastníci zájezdu se seznámili nejen 
s dobovými předměty a oblečením, ale 
i s původní výzdobou některých míst-
ností, jako je např. ložnice Petra Voka, 
společenský sál a další. Ještě před prohlíd-
kou zámku skupina navštívila františkánský 
klášter, který je velice cennou památkou 
díky tzv. „diamantové klenbě“. Senioři 
se díky podrobným výkladům průvodkyň 
obou objektů dozvěděli hodně nového 

a zajímavého, a tak poznávací zájezd spl-
nil svůj cíl. Na zpáteční cestě se skupina 
zastavila v Sezimově Ústí, kde navštívila 
místo posledního odpočinku  II. preziden-
ta Dr. Edvarda Beneše a jeho ženy Hany 
Benešové.

Otto Semecký
I. zástupce starostky

Po stopách Petra Voka 

Zámek Bechyně.

KULTURA

Akce kulturní komise 
v listopadu a prosinci 2013

6. 11. Beseda o tajemné Brazílii
 sál DOV 17.00 hod.

2.12. Adventní koncert 
 kostel  19.00 hod.

14.12. Pořad k poctě sv. Mikuláše
 kostel  19.30 hod

18.12. Vánoční mše J. J. Ryby
 sál DOV 19.00 hod.

26.12. Vánoční koncert 
 sál DOV 17.00 hod.

Podrobnosti budou včas zveřejněny 
ve vývěsních skříňkách.

O. Semecký               

Některé kulturní a společenské 
akce a tipy na výlet:
1. Divadlo Bolka Polívky U22
2. Uhříněveské muzeum – výstavy a stálá expozice
3. Uhříněveská pouť
4. Dobročinný bazar
5. Výlov Podleského rybníka
6. V současné době je přes správní obvod Praha 22 
 vedena cyklistická trasa č. 1. Trasa má začátek
 u Národního divadla a u nás probíhá po komunikacích
 ve směru od Dubče na Netluky, Hájek, Královice
 a dále na Křenice. V Královicích se tato trasa dělí
 do dalších tří směrů, a to na směr Kolovraty,
 Nedvězí a Stupice.

MČ Praha 22 - Uhříněves
informuje

Naše skupina na poznávacím výletu.
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V pondělí 9. září 2013 
pokračovala druhá část zají-
mavého povídání o Kanadě. 

Tentokrát se mladý cestovatel zaměřil 
na oblast Calgary a Skalisté hory. Za-
jímavé byly jeho poznatky z naleziště 
dinosaurů v Drumhelleru, či postřehy 

z ukázek jezdeckého umění na největším 
rodeu světa v Calgary. Zajímavé bylo také 
povídání o krásách Skalistých hor. Dis-
kuze byla bohatá a účastníci měli spousty 
dotazů. Škoda jen, že účast seniorů byla 
ve srovnání s účastí na první části besedy 
o Kanadě velice skromná.

Kanadské putování

Naleziště dinosaurů.

Výstava petrovického malí e VLADISLAVA KAHOUNA
a jeho ža ky KAROLÍNY JÁROVÉ
1. íjna — 31. íjna 2013

Po  8.00 — 17.30
Út   8.00 — 15.00
St   8.00 — 17.30

t     8.00 — 15.00
Pá   8.00 — 14.00

vestibul ÚM  Praha 15
Bolo ská 478 / 1
Praha 10 - Horní M cholupy

TAJEMNÁ BRAZÍLIE
s fotografem a cestovatelem Jiřím Skupienem

ve středu 6. listopadu, v 17.00 h

Vážení 
spoluobčané,

Kulturní komise RMČ 
Praha-Petrovice

Společenský sál
Domu občanské vybavenosti, 
Edisonova 429, Praha-Petrovice

VSTUP ZDARMA

pro Vás připravila besedu nejen o krásách této obrovské 
země, ale i o některých záhadných událostech

Počítačové kurzy pro seniory 
Vážení a milí návštěvníci knihovny,

v listopadu opět zahajujeme počítačové kurzy, které měly minulý rok hoj-
nou návštěvnost. Kurzy budou probíhat vždy v pátek v dopoledních ho-
dinách a budou rozděleny do dvou skupin, na začátečníky a pokročilé.
Zájemci se mohou zaregistrovat v Místní knihovně Praha - Petrovice 
buď osobně, e-mailem: knihovna@prahapetrovice.cz nebo telefonicky: 
267 900 946.

Těšíme se na Vaši účast 
knihovnice Místní knihovny Praha-Petrovice

Kurzy se konají v petrovické knihovně.



15

Petrovický zpravodaj VOLNÝ ČAS

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 10 - DŮM UM
Pod Strašnickou Vinicí 23/623,100 00 Praha 10, e-mail: info@dumum.cz 

http://www.dumum.cz, tel.: 777 721 741

Pracoviště Hostivař - Petrovice

Golfová 910/10, 102 00 Praha 10, tel.: 777 721 742

DDM Praha 10 – Dům UM 
otevřel zápis pro školní rok 
2013/2014. 

Přihlásit do zájmových útvarů se můžete 
na pracovišti HOSTIVAŘ-PETROVICE, 
Golfová 910/10 do 31. října 2013 vždy 
od 9:00 do 18:00. 

V letošním školním roce je pro Vás 
připraveno kromě stávajících i několik 
nových zájmových útvarů ve všech 
oblastech naší činnosti. 

Sport nabízí například nový Kurz sebeobra-
ny. V oblasti výtvarné výchovy a keramiky 
se můžete nově zapsat do Divadelní díl-
ničky či Keramiky pro maminky na mateř-
ské dovolené, spojené s herničkou pro 
děti. Nově je pro Vás otevřena i oblast di-
vadla a hudby, nabízející mnoho dramatic-
kých a hudebních kroužků. Veškeré infor-
mace a seznam všech našich zájmových 
útvarů naleznete na www.dumum.cz.

Činnost všech zájmových útvarů i otev-
řeného klubu Chodba bude zahájena 
23.09.2013. 

Na viděnou, nejen na zájmových útvarech 
ale i při pravidelných či mimořádných 
akcích pro děti i dospělé, se těší pracov-
níci DDM Praha 10 – Dům UM.

Tak neváhejte a přijďte!

Nový školní rok je tady

Ukázka z dílny Letem světem - Etiopie.

Hudební kroužky každý rok připravují 
open air festival Škola rocku.

DDM Praha 10 – Dům UM Hostivař, Golfová 910/10,
justova@dumum.cz, tel.: 777 721 742

2013/2014

  |

| | |

DDM Praha 10 – Dům UM Hostivař, Golfová 910/10,
justova@dumum.cz, tel.: 777 721 742

OTEV ENÁ KERAMICKÁ DÍLNA
1. pololetí

AKCE PRO D TI I DOSP LÉ

Úterní podve er v novaný práci s keramickou hlínou,
modelování, to ení na hrn í ském kruhu

a r zným možnostem dekorování keramiky.

Cena: d ti 100 K  | dosp lí 150 K

8. íjna | 22. íjna | 5. listopadu | 19. listopadu | 10. prosince

17.00 – 19.00

Po et míst je omezený. Nutná rezervace místa.
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DDM Praha 10 – Dům UM Hostivař, Golfová 910/10,
justova@dumum.cz, tel.: 777 721 742

UBROUSKOVÁ
TECHNIKA

OTEVŘENÁ VÝTVARNÁ DÍLNA

PŘIJĎTE SI UŽÍT PÁTEČNÍ ODPOLEDNE V ATELIÉRU 
A VYZKOUŠET UBROUSKOVOU TECHNIKU

Cena děti 50 Kč, dospělí 100 Kč
(počet míst je omezený, nutná rezervace místa)

15.00 – 17.00 hodin
01. 11. 2013

DDM Praha 10 – Dům UM Hostivař, Golfová 910/10,
justova@dumum.cz, tel.: 777 721 742

MIKULÁŠSKÁ
2013

ve spolupráci s Komisí výchovy 
a vzdělávání RMČ Praha-Petrovice

Vás srdečně zvou na akci

ÚTERÝ 3. PROSINCE

Společenský sál
Domu občanské vybavenosti 

MČ Praha-Petrovice.

Těšíme se na Vás!!!

ANDĚLSKÉ HRY A ČERTOVSKÉ SOUTĚŽE
POD OSOBNÍM DOHLEDEM MIKULÁŠE.

od 15.00 do 17.00 hodin

Začal nový školní rok a s ním 
i práce kroužků a dalších 
mimoškolních aktivit.   

Jejich nabídku včetně možnosti se přihlásit 
každoročně nabízí Komise výchovy 
a vzdělávání RMČ ve spolupráci s Domem 
UM, ZŠ Praha-Petrovice a TJ Sokol Petro-
vice na akci Hurá do školy. Letos bylo od-

poledne zpestřeno dodatečnou oslavou 
Dne dětí, kterou jsme v červnu museli kvůli 
povodním zrušit. Dobrodružnou výpravu 
mezi Indiány si 3. září na školním hřišti 
užilo více jak sto petrovických dětí. Kdo 
úspěšně zvládl všechny disciplíny - indián-
ské bubnování, malování, signály, házení 
barevnými kameny, výrobu talismanu, 
skok vysoký, střelbu z praku – obdržel 

kromě lízátka a hračky také čelenku ozdo-
benou kouzelným pírkem, a tak se Petro-
vice na jedno odpoledne proměnily v in-
diánskou osadu.
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci 
a realizaci této akce.

Vlasta Křížová
předsedkyně Komise výchovy 

a vzdělávání RMČ

Prázdniny skončily a tak Hurá do školy

Indiánské malování mělo veliký úspěch. Děti si zahrály dámu s členy České federace dámy.
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Hráči Rugby Klubu Petrovice 
se zahájením školního 
roku zahájili i novou herní 
sezónu.  

Jejich utkáním předcházelo týdenní 
soustředění poslední týden v srpnu; 
přípravky a mladší žáci v RS Krupá pod 
Kralickým Sněžníkem a starší žáci spolu 
s kadety v Železných horách v RS Horní 
Bradlo. Nejmladší ragbisté U7 a U9 se 
hned po návratu ze soustředění zúčastnili 
turnaje  v beach ragby pořádaného RC Sla-
via Praha. Na své konto si připsali velmi 
úspěšné vystoupení. V kategorii U7 hrálo 
10 týmů. Petrovické Žáby nenechaly niko-
ho na pochybách o svých kvalitách a v tur-
naji přesvědčivě zvítězily a Pulci skončili 
na čtvrtém místě. Úspěšná byla i U9, která 
v turnaji osmi týmů obsadila třetí místo.

Po tomto úspěšném prologu nás velmi 
potěšilo, že na první ofi ciální trénink 
v nové sezóně přišli na hřiště noví zájemci 
o ragby od nejmladších až po starší žáky. 
Byli začleněni do družstev odpovídajících 
jejich věkové kategorii a jistě se po sezná-
mení s pravidly a s hrou rádi zapojí 
i do soutěžních utkání. 

První víkend v září se rozjel podzimní 
kolotoč turnajů mládežnických katego-
rií. Nejmladší přípravky U7 a U9 si za-
hrály ještě neofi ciální turnaj „O Rakov-

nický pohárek“ v Rakovníku, zatímco 
kategorie U11 a U13 již rozehrála soutěž 
prvním regionálním turnajem v Říčanech 
a starší žáci U15 první kolo přeboru 
na Slavii. Jak už bývá zvykem, petrovické 
naděje obsadily soutěže ve všech katego-
riích, v U7 a U9 po dvou týmech. V počtu 
nasazení týmů do soutěží patříme k těm 
nejúspěšnějším. Ani po sportovní stránce 
jsme nijak nezaostávali, ba právě naopak. 
Poctivé letní soustředění přineslo své ovo-
ce v podobě jednoho prvního místa (U7), 

jednoho druhého místa (U9) a jednoho 
třetího místa (U11), vše v kategoriích elite. 

Počátek nové herní sezóny bývá zpra-
vidla složitější pro žákovské týmy. Jak U13 
tak U15 si musí zvykat na hřiště větších 
rozměrů a na hru s větším počtem hráčů, 
přičemž by měli zúročit znalosti a návyky 
získané v přípravce, prohlubovat je a dále 
se fyzicky, individuálně a takticky zdoko-
nalovat. Proto v podzimní části sezóny 
není kritériem hodnocení hráčů dosažený 
výsledek. Hodnotíme styl hry, klademe 
důraz na rozvoj mentálních schopností 
hráčů při hře, na jejich individuální tech-
niku a na fyzickou přípravu. I tak nově 
zformovaný tým U13 na turnaji v Říčanech 
vybojoval dvě vítězství. Starší žáci již hrají 
„velké“ ragby, na velkém hřišti s 12 hráči. 
Pro ně je tato změna při přechodu z kate-
gorie mladších žáků zásadní. Do prvního 
zápasu ligy starších žáků nastoupil nový 
tým Petrovic, v jehož řadách hostují hráči 
Přelouče a Sedlčan, proti zkušenému týmu 
Říčan. Prohráli jsme, ale zápas ukázal, kde 
máme slabiny a jakým směrem se bude 
muset příprava nového týmu ubírat. 

Pro úplnost informace o začátku sezóny 
se sluší rovněž uvést, že i tým mužů 
sezónu úspěšně zahájil, když na domácím 
hřišti porazil ragbisty RC Slovan Bratislava.

Václav Amort

Petrovičtí ragbisté vstoupili do nové sezóny 

Turnaj kategorií U7 a U9 v plážovém rugby -  Beach Rugby...

... a družstvo RK Petrovice v kategorii U9 s bronzovými medailemi.
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Nový školní rok 2013/2014 
v Základní škole Praha-Petro-
vice už začal – a to v obou 
našich školních budovách 
Edisonova 40 a Dopplero-
va 351.  
V menší budově Edisonova 40, Praha-
-Petrovice, je v letošním školním roce 

103 žáků, kteří jsou rozděleni do pěti 
tříd, jsou to třídy 1. M, 2. M, 3. M, 4. E 
a 4. M. Odpolední provoz zajišťují tři 
oddělení školní družiny. 
Ve větší budově Dopplerova 351 jsou 
také žáci prvního stupně, jsou to třídy 
1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 4. A a 5. A, od-
polední provoz obstarávají čtyři oddělení 
školní družiny, celkem se v této budově 

na prvním stupni učí 150 chlapců a dívek. 
První stupeň je rozdělen do obou našich 
budov a i nadále chceme rodičům nabízet 
možnost výběru budovy při zápisu dítěte 
do první třídy.  
Na druhém stupni je v letošním školním 
roce 120 žáků a celý druhý stupeň je 
v budově Dopplerova, jsou to třídy 6. A, 
6. M, 7. A, 7. M, 8. A a 9. A. Celá škola 

Jedničky a dobrou chuť !

POJ  HRÁT RAGBY - RUGBY KLUB PETROVICE
po ádá nábor nových len  do oddíl  ragby.

Každé úterý a tvrtek od 17:30 hod.
na h išti - Grammova ul. 2 v Praze-Petrovicích

Kontaktní osoby:
Oto Petrášek, mob.: 602 226 411, e-mail: petrasek@zakladani.cz (d ti do 12 let)

Václav Amort, mob.: 602 665 987, e-mail: vamort@seznam.cz (d ti ve v ku 13 a 14 let)
Luboš Michali ka, mob.: 602 148 391, e-mail: lubos.michalicka@truhlarstvibomi.cz (d ti starší 14 let)

RAGBY JE SPORT PRO KAŽDÉHO | PRO ODVÁŽNÉ I PLACHÉ | PRO ŠTÍHLÉ I SILN JŠÍ | PRO CHLAPCE I DÍVKY
TAK NEVÁHEJ A P IJ ! EKÁ NA TEBE SKV LÁ PARTA NOVÝCH KAMARÁD !

Třída 1. M je v budově Edisonova. První den školy pro žáky 1. B.

ŠKOLY
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tedy má v roce 2013/2014 v obou bu-
dovách 373 žáků, na prvním stupni 253 
a na druhém stupni 120. 
A kdo bude naše žáky učit? Ve škole pracu-
je 32 pedagogických pracovníků, z toho je 
25 učitelů (včetně vedení školy) a 7 vycho-
vatelek školní družiny.

Prvňáčky přivítala starostka 
JUDr. O. Hromasová, místostarosta 
doc. O. Semecký a RNDr. V. Křížová.

Kroužky vaření a keramiky 
patří k nejoblíbenějším. 
Žáci Základní školy Praha-
-Petrovice se mohou přihlá-
sit na různé zájmové kroužky. 
Tytam jsou doby, kdy největší zájem byl 
o počítačové kroužky, dnes si k počítači 
sedne každý raději doma, dobrý počítač 
už není nic nedostupného. Ze sportovních 
kroužků stále vede fl orbal, který skvěle 

Všechny nové žáky a žákyně v prvních 
třídách přišli první školní den ráno 2. září 
2013 osobně ve škole přivítat paní starost-
ka MČ Praha-Petrovice JUDr. Olga Hroma-
sová, zástupce starostky pan doc. Dr. Otto 
Semecký, CSc. a předsedkyně Komise vý-
chovy a vzdělávání RMČ paní RNDr. Vlasta 
Křížová. Děti na památku dostaly pamětní 
listy a drobné dárečky a všechny děti také 
potvrdily, že se do školy těší.
O tom jestli se do školy těšili i chlapci 
a dívky z vyšších ročníků raději psát 
nebudeme, ale když jsme je my peda-
gogové ve škole vítali, usmívali se, tak 
snad to ve škole vydrží. Některé třídy už 
dokonce plánují své první akce, takže už 
nyní víme, že bude divadelní představení 
pro mladší spolužáky, v plánu už jsou zim-
ní, letní, zahraniční i tuzemské ozdravné 
pobyty v přírodě, turnaj v české dámě, 
množství kroužků od modelářského až 
po skateboarding, dny otevřených dveří 
včetně výstavy dětské výtvarné tvorby, 
literární večer pro rodiče, návštěvu kon-
certu folkové skupiny Knezaplacení, ho-
diny angličtiny s rodilými mluvčími, spor-
tovní akce jako například Turnaj šesti míčů 
a tradiční Běh naděje a jiné. Snad nám 
zbyde trochu času na normální učení. 
Milí chlapci a děvčata, žáci a žákyně, 
všichni pedagogičtí pracovníci Vám přejí 
úspěšný školní rok, samé jedničky nebo 
prostě pěkné známky, budeme vás učit, jak 
nejlépe umíme, pomůžeme vám se vším, 
abych nezapomněl, paní kuchařky ze školní 
kuchyně a školní jídelny vám přejí: „Do-
brou chuť“. Tak tedy vše našim žákům – 
SAMÉ JEDNIČKY A DOBROU CHUŤ.

Mgr. Petr Zeman
ředitel ZŠ Praha-Petrovice

Vítězí vaření 
a keramika

Žáci 1. A pozorně naslouchají paní učitelce.

Jsou to:
Mgr. Petr Zeman, ředitel školy, 
Mgr. Dana Němcová,
statutární zástupkyně ředitele školy, 
PaedDr. Iva Paloučková, 
zástupkyně ředitele školy.

Třídní učitelé:
1. M  Mgr. Bohumila Foltýnová,
 výchovná poradkyně,
1. A Mgr. Dana Kosová, 
1. B Mgr. Veronika Lincová,
2. M Bc. Radoslava Winterová,
2. A Mgr. Charlotta Martínková,
2. B Mgr. Marcela Karásková,
3. M Mgr. Monika Humhalová,
3. A Mgr. Anna Dvořáková,
4. E Mgr. Jana Židův,
4. M Mgr. Lenka Kasanová,
4. A Mgr. Drahomíra Bukvová,
5. A Mgr. Anna Procházková,
6. A Mgr. Veronika Balíčková,
6. M Mgr. Martin Damašek,
7. A Mgr. Jana Gabašová, 
 výchovná poradkyně,
7. M Mgr. Kateřina Mašková,
8. A  Ing. Lenka Říhová,
9. A Mgr. Martin Vachl.

Netřídní vyučující:
PaedDr. Jana Jelínková, Mgr. Petr 
Martinů, Andrea Jirsová, Bc. Dana 
Kramářová.

Školní družina: 
Alena Kováříková, vedoucí školní 
družiny, Miroslava Tesařová, 
Michaela Kokšalová, Hana 
Lohnertová, Barbora Šimůnková, 
Favzija Zázvorková, Zlata Danková.

Výstava keramických výtvorů se líbila.
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Základní škola Praha-Petrovice

Vážení rodiče budoucích žáků 1. třídy!

Zápis do 1. tříd v budově Dopplerova 351 
a v budově Edisonova 40, Praha–Petrovice, je 

ve středu 15. a ve čtvrtek 16. ledna 2014 
vždy od 14.00 do 17.00 hodin.

U zápisu je třeba Váš občanský průkaz 
a rodný list syna nebo dcery. 

Nabízíme: zdarma přípravu na vstup do první třídy 
„školu nanečisto“ a dárek pro všechny zapsané 

žáky, výuku angličtiny od první třídy pro všechny 
žáky, pro zájemce přípravu k přijetí na gymnázia, 

volitelné předměty, mimoškolní aktivity…..

Informace: telefon: 274 861 548, 739 001 029 
a e-mail: petr.zeman@zsprahapetrovice.cz, pokud 

chcete, přijďte se do školy podívat, Vás i Vašeho 
syna nebo Vaši dceru provede školou ředitel, 

zodpoví každý Váš dotaz – pokud to bude vědět, ale 
snad ano. Schůzku a případnou prohlídku obou 

budov, prosím, raději domluvte předem.

Mgr. Petr Zeman, ředitel ZŠ Praha-Petrovice

Základní škola Praha-Petrovice

Vážení rodiče budoucích žáků 1. tříd 

Připravili jsme pro Vás a Vaše děti 

Dny otevřených dveří 
v obou budovách naší základní školy Praha-Petrovice

18.11.2013 od 16:00 do 18:00
v budově Edisonova 40

19.11.2013 od 16:00 do 18:00
v budově Dopplerova 351

• Pedagogičtí pracovníci naší školy 
Vás provedou třídami 

• Můžete si prohlédnout výtvarné i jiné 
školní práce našich žáků

• Ukážeme Vám učebnice a pomůcky 
pro žáky prvního ročníku

• Představíme paní učitelky budoucích prvních tříd

Telefony: 739 001 029, 274 860 548

Všechny Vaše dotazy zodpoví
 Mgr. Petr Zeman, ředitel ZŠ Praha-Petrovice

organizuje Dům UM, několik zájemců 
je o kroužek dámy, který jsme otevřeli 
za přispění České federace dámy, zájemci 
jsou i o kroužek Věda nás baví, ale zcela 
bezkonkurenčně nejoblíbenější je vaření 
a keramika. Kroužek vaření má jistě skvělou 
propagaci v řadě oblíbených televizních 
programů. U nás ve škole pod perfektním 
vedením paní Pokorné vaří i děti z prvního 
stupně, což obdivuji a někdy i ochut-
návám. Kroužek keramiky vedený panem 
Kratochvílem a paní Kratochvílovou je ob-
divuhodný spojením umění, opravdového 

výtvarného kumštu a citlivé pedagogické 
práce s dětmi, které s pomocí manželů 
Kratochvílových dokážou vytvořit z kera-
mické hlíny „zázraky“.  Ano, všechno, co 
vidíte na fotografi ích, je opravdu z hlíny. 
Vše mohli vidět návštěvníci výstavy 
pořádané kroužkem keramiky na konci 
loňského školního roku ve vstupní hale 
Základní školy Praha-Petrovice. 

Mgr. Petr Zeman
ředitel ZŠ Praha-Petrovice Takhle krásná díla tvoří naši žáci.

Paní učitelky a děti z hlíny nejsou, vše ostatní ano. I z hlíny dokážeme vymodelovat krásného velblouda.



21

Petrovický zpravodaj

třech týdnech jde ale všechno už mnohem 
lépe. Každopádně je ale pobyt ve školce 
zpočátku pro nejmenší děti svým 
způsobem náročný. Není proto vhodné, 
aby ve školce byly od rána do večera. 
Nejvhodnější je, když se v prvních tý-
dnech adaptují na školní prostředí kratším 
pobytem a mohou školku opouštět už 
po obědě.  
V naší mateřské škole máme nyní čtyři 
třídy smíšené pro 3 až 5leté děti. Starší 
děti tak mohou svým mladším kamarádům 
také trochu pomáhat. Velmi se nám 
osvědčuje, že máme samostatné dvě 
třídy nejstarších předškoláků. Tyto děti 
už mají řadu náročnějších vzdělávacích 
aktivit, kterými se připravují na školní 
docházku. Paní učitelky je samozřejmě již 
soustavně vedou k větší samostatnosti 
a zodpovědnosti. Naše mateřská škola 
otevřela k 30. září 2013 další třídu pro 
28 dětí, a tak má celkem šest tříd se 
168 místy. 
Mateřská škola Jakobiho nabízí každým 
rokem dětem bohatý program rozšířené 
výuky a zábavy. Nejstarší děti mohou 
navštěvovat oblíbené kroužky hudební 
výchovy, hry na zobcovou fl étnu, výuky 

základů anglického jazyka, tvůrčí kera-
mické dílny. Během půlročního kurzu 
plavání se většina těchto straších dětí naučí 
plavat! Také pro mladší děti je připraven 
přiměřený doprovodný program - kroužek 
hudební výchovy, specialistka na logope-
dii, která se snaží včas odstraňovat jejich 
případné logopedické vady. Pobyt dětem 
ve školce opět zpříjemníme a ozvláštníme 
řadou divadelních představení, koncertů 
a i výletů. 

Pěkný školní rok přeje všem dětem celý 
kolektiv mateřské školy Jakobiho.

Jana Beránková
ředitelka MŠ

ŠKOLY

Začátek školního roku není 
pro děti z mateřské školy 
snadný. Velká změna nastá-
vá v životě zejména těch 
nejmenších - tříletých dětí.  
Zářijová rána nového školního roku se kvůli 
jejich stesku po mamince někdy neobej-
dou bez slziček v očích (jen výjimečně si 
popláčou i ty starší). Taková dětská reakce 
je ale úplně normální a rodiče je potřeba 
v tomto smyslu uklidňovat. Jakmile se jim 
ztratí maminka nebo tatínek z dohledu, 
děti si pohrají, zacvičí, rozptýlí se pobytem 
na zahradě a za chvilku po slzičkách už 
není ani památky. 
Kromě stesku po mamince se ty nejmenší 
tříleté děti potýkají také se samostatným 
oblékáním, stolováním a dalšími zálud-
nostmi každodenních úkonů v oblasti 
sebeobsluhy a osobní hygieny. Po dvou 

Začátek 
školního roku 
v MŠ Jakobiho 

Lesní d tský klub Doube ek

U íme d ti žít v souladu s p írodou.

P IJ TE

MEZI
NÁS

KONTAKTY
doubecek.os@seznam.cz

723 473 732

D TSKÝ LESNÍ KLUB DOUBE EK, o. s.
ZVE D TI P EDŠKOLNÍHO V KU (od 3 do 6 let)

KAŽDÝ TVRTEK A PÁTEK
OD 8:00 DO 13:00

DO LESA U HOSTIVA SKÉ P EHRADY
(Ampérova 349, Praha 10, vchod z Ramanové ulice)

I za deště jsme připraveni na procházku.

Malá svačinka přijde vždycky vhod.

A taky cvičíme.

Inzerce
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Premiéra páťáků z Dino 
Elementary School 
ve španělských lavicích. 

Sehnat zahraniční partnerskou školu není 
jednoduchá záležitost, ale my jsme to zvlád-
li a vyrazili do španělského města Murcia. 
Murcia je hlavním městem stejnojmenné 
provincie na jihovýchodě Španělska. Leží 
na řece Segura a je sedmým největším 
městem ve Španělsku.
Našimi spolužáky byli žáci ze Základní školy 
Severo Ochoa. Při společné výuce jsme se 
přesvědčili, jak na tom jsme se španělštinou, 
kterou se pilně učíme již druhým rokem. 
Děti si společnou výuku velmi pochvalova-
ly. Poslední den školy si předaly připravená 
přání i s kontakty, vyměnily si drobné dárky. 
Ke konci vyučování se přišli s námi rozloučit 
i nejvyšší představitelé naší partnerské 
školy. Děti odcházely spokojené, šťastné, 
nadšené a trochu i smutné, že se musí 
rozloučit s novými kamarády. 
Pobyt nebyl pouze o škole, zpestřili jsme 
si ho prohlídkou historického centra Mur-
cii, návštěvou muzea s pravěkými fosi-
liemi a výletem k Středozemnímu moři 
do rekreačního střediska La Manga. Ces-
tou zpátky jsme zvládli i prohlídku Barce-
lony. Na letišti nás čekala průvodkyně s au-
tobusem. 
Projeli jsme kolem přístavu s obrovskými 
loděmi k bulváru Rambla s dominantním 
68 metrů vysokým podstavcem se so-
chou Kryštofa Kolumba. Obdivovali jsme 
nejznámější stavby Antonia Gaudího - 
chrám s osmi věžemi Sagrada Familia, 
domy Casa Milá a Casa Batlló, prošli jsme 
parkem Guell, kde jsme si připadali jako 
v pohádce. 

Domů jsme se vrátili s novými zážitky 
a kamarády, nakoukli jsme do prostředí 
španělské školy, objednávali jsme si 
španělsky jídlo a nasáli jsme alespoň 
kousíček španělské kultury. Studijní pobyt 
rychle uběhl a vzkaz pro budoucí páťáky? 
Máte se na co těšit, moc jsme si to užili. 

HASTA LUEGO! 
ADIOS!

Šárka Ochmanová
zástupce ředitele

Gymnázium ALTIS zahájilo 
nový školní rok výpravou 
za poznáním do zemí gal-
ského kohouta a hrdého 
Albionu. 

Sladká Paříž nás přivítala více než pří-
větivě: pod azurovým nebem a v tropic-
kých teplotách se i Eiffelova věž oblékla 
do letního a pozvala nás na překrásnou vy-
hlídku do více než 300 metrů! U Vítězného 
oblouku jsme si připomněli slavnou bitvu 
u Slavkova a na bulváru Champs-Élysées 

Dobrodružství za hranicemi

Nový školní rok na gymnáziu Altis

Účastníci zájezdu.

My a naši spolužáci ze Španělska.

Našli jsme si nové kamarádky.

Z parku Guell byl krásný výhled
na Barcelonu.Viděli jsme spoustu zajímavé architektury.

V parku bylo trochu rušno.

DINO SCHOOLS 
OF PRAGUE
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Letošní tradiční seznamovací 
pobyt proběhl nedaleko Prahy 
u řeky Sázavy. 

Choceradské středisko Lávka poskytlo na 
tři dny útočiště našim primánům již poně-
kolikáté a opět nezklamalo. Děti zažily 
pod vedením profesionálního instruktora 
a za dozoru zkušených pedagogů Gymnázia 
ALTIS pobyt plný stmelovacích her a kolek-
tivních sportů. Po počátečních rozpacích se 
rychle vytvořila nová přátelství a party, a pro-
to pobyt svůj účel splnil na jedničku. Doufe-
jme, že se bude všem novým studentům 
Gymnázia ALTIS stejně tak dobře dařit 
i v průběhu celého studia.

Veronika Fišerová
vyučující anglického jazyka

Primáni ALTISU 
se seznamují 

nás okouzlila atmosféra voňavých kaváren. 
Prohlídka katedrál Notre Dame a Sacre 
Coeur nás přímo uchvátila, a tak jsme vzali 

zavděk rozjímáním v malebných parcích 
zámku Versailles, v nichž i nejtvrdší nátury 
propadly rozverné barokní hravosti.
Cesta přes kanál La Manche nás inspirova-
la ke vzpomínce na druhou světovou válku 
a naše statečné letce, jejichž svět nebyl 
právě tmavomodrý... V Anglii jsme nemohli 
bez povšimnutí minout katedrálu v Canter-
bury, kde se naši studenti seznámili s krá-
sou ostrovní gotiky.  A pak už se na obzoru 
objevil Londýn se svou velkolepou his-
torií! Královna se sice před námi schovala 
na své venkovské sídlo, korunovační kate-
drála ve Westminsteru nám ale zůstala 

otevřena. Naši studenti si vychutnali jeden 
bonbonek za druhým: staroslavný Tower, 
Monument, moderní „Okurku“, Bucking-
hamský palác i Trafalgarské náměstí či 
okouzlující Britské muzeum. A naši spor-
tovci s radostí okoukli stadion v Chelsea, 
kde se mohli vyfotit s dresem brankáře 
Petra Čecha. Poznání velkého světa nás 
nabilo energií do nového školního roku, 
bude na co vzpomínat!

Jan Koliáš
třídní profesor 2. A

Připravte se.

Viděno z výšky.

Hledání strategie.

Loučení s Londýnem.Modrá je dobrá.

Pozor, začínáme.
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V pondělí 2. září usedli do lavic Gymná-
zia ALTIS noví i staronoví studenti, aby 
se po zaslouženém odpočinku v žáru 
letošního prázdninového slunce znovu 
vrhli do intenzivního studia. Rozprostřeme 
síly a vpřed… S přáním, ať nám úsměv 
vydrží až do června 2014.

Olga Tůmová
třídní profesorka 4. A

Zpátky do lavic

Co nás asi čeká... Mazáci ze 4. A.

Rodičům doporučujeme 
naši diagnostiku studijních 
předpokladů v době před 
přijímacím řízením, v jejímž 
rámci získají mnoho cenných 
informací o studijních schop-
nostech svých dětí a které je 
možno následně gymnáziem 
využít v rámci přijímacího 
řízení.

Na diagnostiku je možno
se přihlásit telefonicky
+420 605 259 075

nebo e-mailem 
vedeni@altis.cz

Cena diagnostiky
(včetně pohovoru) je pro 
školní rok 2013/2014 
stanovena na 

2 500 Kč 

Diagnostika 
studijních 
předpokladů

Kurz pro nadané žáky 
4. tříd ZŠ

Přihlásit se můžete elektronicky na adrese vedeni@altis.cz.

Nadaní žáci potřebují individuální péči a pomoc, 
i vhodnou zvýšenou motivaci. Včasný rozvoj jejich 
schopností je důležitý, a proto je třeba vytvářet 
pro ně vhodné podmínky, aby mohli dosahovat 
výkony nad rámec základního vzdělávání, kterým 
prochází celá populace žáků. Smyslem a cílem 
kurzu je proto vybavit nadané žáky souborem  
klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně 
dosažitelná, a připravit je na další vzdělávání 
a uplatnění v životě. 

Připravilo kurz pro nadané žáky ze 4. tříd základ-
ních škol zaměřený na rozvoj funkční gramotnosti, 
především gramotnosti čtenářské (tvořivá práce 
s neuměleckými i uměleckými texty), matematické 
(řešení neobvyklých úloh s čísly) a komunikační 
(rozvoj mluvených i písemných jazykových 
projevů). 

Ve čtvrtek od 15.00 hod. do 16.45 hod. v období 
od 3. října 2013 do 29. května 2014.

Gymnázium 
ALTIS s. r. o.

Způsob dalšího vzdělávání nadaných žáků 
důsledně vychází z principů individualizace 
a diferenciace, přičemž se při společné 
práci předpokládá volba různých moderních 
vzdělávacích postupů zpravidla odlišných 
od metod a forem 1. stupně základních škol.

Dopplerova 351, 
Praha 10 - Petrovice
109 00

KDO? KDE? 

CO?

PROČ?

JAK?

KDY?
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www.navysocine.cz
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ZDRAVOTNÍ 
OBUV
a ODĚVY

NA CELÝ NÁKUP - PO P EDLOŽENÍ TOHOTO KUPÓNU

SLEVA 10 %

NABÍZÍME ZNAČKY:
• Rieker 
• Tamaris
• Deska
• Agasi
• Axel a jiné...

KDE NÁS NAJDETE:
OC ALBERT
(Veronské nám.)

NOVE OTEVRENÁ PRODEJNAˇ ˇ

Petrovický zpravodajINZERCE
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Inzerát je nutno předat 

ve formátu PDF, EPS, AI, nebo 

TIFF v minimálním rozlišení 

300 dpi. Písmo musí být 

vykřivkované. V případě jeho 

grafi ckého zpracování (text 

a případně foto) účtujeme 

položku 800 Kč/hod + DPH. 

Velikost inzerátu je nutno 

vybrat i podle tvaru.

Pro stanovení ceny za inzerci 

jsou jako spolky rozuměny 

veškeré organizace, které jsou 

závislé na příspěvcích svých 

členů, případně příspěvcích 

městské části.

Máte zájem inzerovat v Petrovickém zpravodaji?

Kontaktní osoba pro přijímání a poskytování informací týkajících se inzerce:
Ing. Radka Vaculíková, tel.: +420 274 860 731, e-mail: vaculikova@prahapetrovice.cz

Ceník inzerce (bez DPH)
Pouze barevná Rozměr v mm Soukromá Podnikatelská Spolky
celá strana / zrcadlo 185 x 244,5 2.500 Kč 5.000 Kč 1.500 Kč
2/3 strany 185 x 160 1.500 Kč 3.300 Kč 900 Kč
1/2 strany 185 x 118 1.250 Kč 2.500 Kč 750 Kč
1/3 strany 185 x 75 750 Kč 1.650 Kč 450 Kč
1/4 strany 90 x 118 625 Kč 1.250 Kč 375 Kč
1/8 strany 90 x 56 320 Kč 625 Kč 190 Kč
1/24 strany 59 x 25,5 80 Kč 160 Kč 50 Kč
Řádková inzerce – šíře sloupku je cca 36 znaků
tučný řádek (první je vždy tučný) 40 Kč
obyčejný řádek 15 Kč
Opakování inzerátu
2x sleva 5 % sleva 5 % sleva 5 %
3x a více sleva 10 % sleva 10 % sleva 10 %

1

Zastupitelstvo MČ 

Praha-Petrovice 

schválilo připomínky 

k návrhu zadání 

Územního plánu HMP 

(Metropolitního plánu)

Petrovický zpravodaj

Periodikum městské části Praha-Petrovice

Ročník XXII., číslo 1 a 2, duben 2013

tupitelstvo MČ 

ha-Petrovice 

válilo připomínky 

ávrhu zadání 

emního plánu HMP

ropolitního plánu)

1

Hrozí Petrovicím 
výstavba JVK?

Nové a nezkreslené 
informace naleznete uvnitř 

tohoto speciálního čísla.

Petrovický zpravod

Periodikum městské části Praha-Petrovice

Ročník XXII., Číslo 3, červen 2013

Zájemcům o inzerci z řad osob soukromých či podnikatelů otiskujeme 

v tomto čísle ceník, který lze dohledat také na www.prahapetrovice.cz 

v kolonce Informace.

Pavel B lobrádekZuzana Roithová

Dáme zemi 
do po ádku

inzerce_185x118.indd   1 12.9.2013   13:38:02

Petrovický zpravodaj INZERCE
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