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Periodikum městské části Praha-Petrovice

Jak si jistě mnozí obyvatelé Petrovic všimli, 
začal 21. dubna 2011 neobvyklý ruch okolo 
Hostivařské přehrady. Ten den byly zahájeny 
další práce na revitalizaci vodního díla Hos-
tivař, a to odbahnění dna přehrady.
Hostivařská přehrada byla vybudována v le-
tech 1959–1963 přehrazením koryta poto-
ka Botiče a zatopením lesnatého údolí, kte-
rým potok protékal. Je největší vodní nádrží 
na území hl. m. Prahy, a to jak velikostí za-
topené plochy (téměř 35 hektarů), tak i na 
objem zadržované vody (1,31 milionu m3). 
Přehrada má rozlohu 43,8 ha a hloubku až 
12 m. Nádrž nebyla od uvedení do provozu 
v roce 1963 čištěna a postupně se zanášela 
splaveninami z Botiče. Dnes se výška sedi-
mentu v nátokové části pohybuje od 0,5 do 
1 m, maximální naměřená výška bahna jsou 
dokonce 2,7 m. Tato vrstva bahna snižuje 
hloubku vody, ta se pak rychleji prohřeje a 
snáze se v ní každoročně přemnoží sinice.
Revitalizaci vodního díla plánovala pražská 
radnice již několik let. Hlavní město Praha 
v rámci dlouhodobého programu „Obnova 
a revitalizace pražských nádrží“ připravilo 
k realizaci  i projekt odbahnění vodního díla 
Hostivař a dne 13.04.2010 Rada HMP od-
souhlasila navržený postup prací při přípra-
vě a realizaci celé akce včetně finančního 
zajištění.
V říjnu 2010 došlo k úplnému vypuštění ná-
drže, která byla připravena k zahájení od-
bahnění. Vítěznou firmou, která předložila 
nejlepší nabídku, je sdružení Čistá Hostivař, 
ve kterém se spojily firmy Arko technology, 
a.s., Pas plus s.r.o. a Czech Canada, s.r.o. 
Nabídly nejnižší cenu i nejkratší vzdálenost 
na úložiště bahna. Odbahnění je prováděno 
tzv. „suchou cestou“, což znamená, že po 
vyschnutí dna se bahno odtěží širokopásý-

mi bagry, naloží na nákladní automobily a 
odveze na místo uložení. Z bahna, vytěže-
ného bagry, bude postupně vystavěn pro-
tihlukový val mezi překladištěm kontejnerů 
Metrans a Horními Měcholupy.
Dne 21.04.2011 došlo k předání staveniště 
dodavateli prací a vlastní odbahnění začalo 
26.04.2011. Stavba by měla být dokonče-
na nejpozději do 08.09.2011. Ihned poté 
dojde k napuštění přehrady, které by mělo 
trvat přibližně 3-4 měsíce. Celkové náklady 
na vlastní odbahnění vyjdou na 75 mil. Kč 
a budou hrazeny z rozpočtu hl. m. Prahy.
Souhlas k akci byl odborem životního pro-
středí Úřadu městské části Praha 15 vydán 
za podmínek, že  „na stavbě budou na 
dobře přístupném místě v dostatečném 
množství skladovány prostředky pro likvi-
daci případné havárie“. Dále, že „stavba 
provede taková opaření, aby před výjezdem 
na pozemní místní komunikaci Edisonova 
byla umístěna oklepová plocha k očištění 
vozidel. Případné znečištění komunikace 
bude neprodleně odstraňováno.“  Z důvo-
du prašnosti bylo také započato s kropením 
ulice Euklidova a Hornoměcholupská, kde 
je v těchto teplých dnech prašnost velmi 
vysoká.
V horní části Hostivařské nádrže, biologic-
ky nejcennější, přibydou dva ostrůvky pro 
hnízdění ptáků a malý mokřad pro obojži-
velníky. Rovněž koupaliště by mělo dostat 
nové zázemí a vybavení pro rekreaci a vodní 
sporty. 
Představa, že příští léto nás uvítá čistá voda, 
bez bahna a sinic, lákající ke koupání a ry-
báře k posezení u nepáchnoucí vody, určitě 
omluví dočasné nepříjemnosti, způsobené 
pracemi na odbahnění.

Nicola Šafaříková

REVITALIZACE HOSTIVAŘSKÉ PŘEHRADY SLOVO ÚVODEM

Vážení a milí petrovičtí občané,

také Vám ten čas tak rychle plyne? Já 
musím říci, že od jednoho čísla Petro-
vického zpravodaje se ještě nestačím 
rozkoukat a už mě redakce urguje 
o další Slovo úvodem… I tentokrát  
mám pro Vás - Petrovické či Petrovské 
přehršli novinek…
Začnu zprávou o tom, jak pokračuje 
dění kolem petrovického zámku. Jak 
jsem avizovala, proběhlo 28.04.2011 
jednání, kterého se zúčastnil právní zá-
stupce majitelky, zástupci památkářů, 
stavebního úřadu a odboru životního 
prostředí, odboru správy majetku ÚMČ 
Praha-Petrovice, pracovníci orgánu hy-
gieny a zástupci Městské policie Pra- 
ha 15. Celý areál zámku jsme společně 
prošli, detailně zdokumentovali stav 
památky a dohodli další postup vůči 
majitelce tak, abychom zamezili další 
devastaci a chátrání petrovické památ-
ky. Konstatovali jsme, že v době našeho 
šetření byla již odvezena část nepovole-
né skládky a majitelka písemně přislíbila 
oplotit celý areál proti vstupu nepovola-
ných osob, provést základní opravy, aby 
nedocházelo k další devastaci, zakrýt 
propadlé střešní otvory a přizvat auto-
rizované odborníky k posouzení dalšího 
technického postupu. Potěšující bylo 
rovněž zjištění, že nedošlo k opětovné-
mu obydlení areálu bezdomovci. V sou-
časné době je zahájeno s majitelkou 
správní řízení na odboru památkové 
péče MHMP pro podezření ze zanedbá-
ní povinnosti vlastníka kulturní památ-
ky, stavebním úřadem Praha 15 bylo na-
řízeno zabezpečení areálu proti vstupu 
cizích osob, petrovickým úřadem byla 
vyzvána k vyčištění areálu od nepovole-
né skládky a deratizaci 

pokračování na str. 7
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VÝPIS Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE PRAHA 15 
NA ÚZEMÍ MČ PRAHA-PETROVICE

26. 2. 2011
Ve 20.05 hod. přijali strážníci telefo-
nické oznámení o přítomnosti nezná-
mého muže u strojovny výtahu pa-
nelového domu v  ul. Rezlerova. Na 
místě bylo při lustraci osoby zjištěno, 
že se tato nachází v evidenci hleda-
ných osob.

18. 4. 2011
Ve 13.25 hod. telefonicky oznámil 
strážníkům jejich kolega, v té době 
mimo službu, že z okna svého bytu 
v ul. Frostova viděl přepadení mladí-
ka třemi muži. Ti měli poškozenému 
nastříkat do obličeje neznámou látku 
a následně odcizit sportovní tašku 

s osobními věcmi a následně utéct 
ve směru Dobrá Voda. Tam také byli 
strážníky, po propátrání označené 
oblasti,  zadrženi i s odcizenými věc-
mi. Všichni byli obviněni ze spáchání 
trestného činu loupeže.

25. 4. 2011
V 19.40 hod. bylo strážníkům telefo-
nicky oznámeno, že se v ul. Novopet-
rovická pohybuje zmatená žena ruské 
národnosti, která neví, kde se nachází 
a nemá u sebe žádný doklad totož-
nosti. Žena udala strážníků adresu, 
na kterou ji chtěli odvézt, ale během 
převozu se dozvěděli, že je po ní vy-
hlášeno celostátní pátrání.

ČISTÁ ENERGIE MÁ BUDOUCNOST - PROGRAM ČISTÁ ENERGIE
PRAHA PRO ROK 2011  

V době, kdy celosvětová spotřeba ener-
gie vzrůstá závratným tempem a zásoby 
neobnovitelných zdrojů se rychle tenčí, 
kdy lidstvo čelí následkům stále častějších 
extrémních klimatických projevů, mnoho 
států rozšiřuje svoji snahu o využití obno-
vitelných zdrojů energie a vypracovává 
projekty, které takové aktivity podporují. 
K těmto se řadí i program Čistá energie 
Praha, který probíhá od roku 1984. Vedle 

ostatních programů na ozdravění ovzduší 
se podílí na poklesu emisí znečišťujících 
látek na území hl. m. Prahy. 
Usnesením č. 451 ze dne 19.04.2011 
schválila Rada hl. m. Prahy pokračování 
Programu Čistá energie Praha pro rok 
2011. V rámci tohoto programu hlavní 
město Praha poskytuje dotace na přemě-
nu topných systémů a využití obnovitel-
ných zdrojů energie v bytech a v rodin-

ných či bytových domech na území hl. m. 
Prahy, a to jak fyzickým, tak i právnickým 
osobám.
Trend i formát programu, nastavený 
v posledních letech, zůstává zachován. 
Na základě analýzy dat z minulého roku 
byly přenastaveny dílčí parametry u mo-
dernizací plynového vytápění a instalací 
solárních kolektorů.

Rok Počty žádostí v jednotlivých bytech Byty

Evidováno Vyplaceno
Vyplacená 

částka
Počet bytů

Průměrná výše 
dotace (Kč/byt)

2009 209 262 11 721 960 337 34 783

2010 283 269 11 999 650 573 20 942

Celkový předhled podaných žádostí o dotace v letech 2009–2010  
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Nový zdroj Počet žadatelů Bytů Částka (Kč) Prům. (Kč/byt)

Topný plyn (přeměna z pevných paliv) 79 141 3 328 570 23 306

Topný plyn (modernizace zdroje - byty) 89 118 1 782 480 15 105

Topný plyn (modernizace zdroje - kotelny)  8 152   823 790  5 419

Elektřina  1   1     5 780  5 780

Tepelné čerpadlo 24  30 1 856 970 61 599

Biomasa  1   2    38 530 19 265

Solární kolektory  5   6   156 730 26 122

Fotovoltaická elektrárna 67  23 4 006 800 32 576

Struktura vyplacených dotací zdroje v roce 2010

Typ ekologického zdroje média Dotace
Omezení

Max. 70 % doložených nákladů

Topný plyn, elektřina, CZT 2 000 Kč/1kW
Max. 70 % doložených nákladů
Max. 30 000 na byt. jednotku

Topný plyn (modernizace
centrálního vytápění)

1 500 Kč/1kW

Max. 50 % doložených nákladů
Max. 25 000 na byt. jednotku

Max. 70 % doložených nákladů
Max. 250 000 na centr. kotelnu

Tepelná čerpadla 80 000 Kč Max. 50 % doložených nákladů

Dřevo, dřevní palivové produkty 40 000 Kč Max. 50 % doložených nákladů

Fotovoltaické články 4 000 Kč /1m2 Max. 60 000 Kč na jedno zařízení
Max. 50 % doložených nákladů

Solární kolektory 8 000 Kč /1m2 Max. 60 000 Kč na jedno zařízení
Max. 50 % doložených nákladů

Výše dotace: nemůže být vyšší než investorem skutečně vynaložené náklady
(s omezením dle následující tabulky):

Lhůta pro podání žádosti je nej-
později do 21 dnů od uvedení 
nového ekologického zdroje do 
provozu (od data uvedení do 
provozu potvrzeného na stej-
nojmenném protokolu nebo 
záručním listu). Výjimku tvoří in-
vestoři, kteří uvedli do provozu 
ekologický zdroj od 01.09.2010 
do 09.06.2011. Pro tyto inves-
tory je lhůta podání žádosti do 
30.06.2011. Později podané žá-
dosti, tj. podané po uvedených 
lhůtách, budou zaregistrovány 
a vyhodnoceny,  a pokud ne-

budou finanční prostředky na 
dotace vyčerpány na vyplacení 
žádostí podaných v řádném ter-
mínu, rozhodne OOP MHMP o 
jejich vyplacení v závěru výplat-
ního období.
Informace o pravidlech pro-
gramu, formulář programu 
pro podání žádosti a vzorovou 
smlouvu uzavíranou mezi žada-
telem a hl. m. Prahou jsou k dis-
pozici na webových stránkách 
envis,praha-mesto.cz v sekci 
Energetika a ŽP.

Nicola Šafaříková
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POZVÁNKA DO INFOCENTRA A KNIHOVNY
Srdečně Vás zveme do našeho 
INFONCENTRA Praha-Petrovice. IN-
FOCENTRUM  se nachází v přízemí 
Úřadu městské části Praha-Petrovice 
v Edisonově ulici č. 429 a má bez-
bariérový přístup. V INFOCENTRU 
najdete knihovnu, veřejný internet 
a Czechpoint.

Naše knihovna vlastní cca 7500 
knih a využívá nabídek výměnné-
ho fondu Městské knihovny Pra-
ha. Můžete si zde vybrat knihy jak 
pro dospělé, tak pro děti, pro které 
máme k dispozici dětský koutek, 
kde si mohou, zatímco si vybíráte 
knihy, prohlížet dětské knihy nebo 
kreslit. Zapůjčit si můžete také časo-
pisy -  Historický Kaleidoskop, Fakta 
a Svědectví, Epochu, F.O.O.D., Na-
tional Geographic, pro děti ABC a 
Čtyřlístek. Zároveň si k nám může-
te přijít přečíst denní periodika MF 
Dnes a Právo. V knihovně si můžete 
objednat kávu nebo čaj. 
Hlavním cílem naší knihovny je na-
bídnout všem občanům takové služ-
by, které by jim poskytovaly nejen 
kulturní vyžití a možnost vzdělávání, 
ale také možnost získávání informa-
cí ve všech oblastech, k tomuto úče-
lu Vám poslouží naše moderní stu-
dovna. Knihovna poskytuje běžné 
knihovnické služby široké veřejnosti. 
Můžete si tady číst, studovat knihy, 
časopisy, půjčit si knihy domů, přijít 
sem na besedu nebo jiné setkání.
Nejviditelnější změna pro naše čte-

náře bude od července, kdy zpro-
vozníme nový moderní integrova-
ný systém Clavius. Čtenářům bude 
zdarma vyměněn čtenářský průkaz. 
Čtenáři se budou moci podívat na 
své uživatelské konto, prodloužit si 
výpůjčky, mazat své rezervace apod. 
„z domova“. Knihovna Vám bude 
moci na přání zasílat písemná ozná-
mení pomocí e-mailu (na zamluve-
ný dokument nebo vyřízený poža-
davek meziknihovní výpůjční služby, 
upozornění na konec výpůjční lhůty 
apod.).  
Pro veřejnost je knihovna otevřena 
pět dní v týdnu – otevírací dobu 
naleznete na webových stránkách 
www.prahapetrovice.cz

Kromě vypůjčování knih a časopisů 
mohou čtenáři a ostatní návštěvníci 
využívat internet, který je zdarma. 
V případě dotazu nám můžete na-
psat na adresu: knihovna@prahapet-
rovice.cz

Czech POINT
Czech POINT znamená Český Poda-
cí Ověřovací a Informační Národní 
Terminál. Jedná se o kontaktní mís-
to veřejné správy, poskytující obča-
nům zejména ověřené údaje vedené 
v centrálních registrech, jako jsou 
rejstřík trestů, obchodní rejstřík nebo 
registr živnostenského podnikání.
Jedním z cílů zavádění je zrychlit a 
zpřístupnit služby občanům. Proto 
se postupně vytváří rozsáhlá a snad-

no dostupná síť poboček Czech 
POINTU, která odbourává někdejší 
zdlouhavé cestování po úřadech a 
sjednocuje různá vyřizování na jed-
no místo:
 
výpis z katastru nemovitostí
výpis z obchodního rejstříku
výpis z živnostenského rejstříku
výpis z rejstříku trestů
výpis z bodového hodnocení řidiče
výpis ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů (SKD)
podání podle živnostenského záko-
na (§ 72)
podání do registru účastníků provo-
zu modulu autovraků ISOH
konverzi dokumentů na žádost z lis-
tinné do elektronické formy a na-
opak
podání žádosti o zřízení datové 
schránky.

Projekt „Petrovické centrum slu-
žeb veřejné správy“ byl schválen 
v rámci Operačního programu Pra-
ha Konkurenceschopnost (OPPK), 
realizován v době od 06.04.2009 
do 30.09.2010 a spolufinancován 
z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (EFRR) s celkovými náklady 
projektu ve výši 8 042 598 Kč.

Jana Kosinová

ADMIS
LEVNĚ DAŇOVÁ  PŘIZNÁNÍ,

vedení účetnictví, daňové evidence. Všechny 
daně, mzdy, DPH, personalistika.

Zastupování na úřadech. 
Tel.: 604 618 298, 222 364 018,

www.admis.name

INZERCE
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NOVINKY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY
Vyšel další  Informační zpravodaj PID o no-
vinkách v Pražské integrované dopravě, ze 
kterého jsme pro občany Petrovic vybrali tyto 
novinky:

Expresní autobusová linka 125 v trase Smí-
chovské nádraží – Háje je v provozu od října 
loňského roku. Protože její obsazenost stále 
roste, je od 16.05.2011 již podruhé posílena, 
a to v pracovní dny ráno a dopoledne. Ranní 
špičkový interval je zkrácen z 6 na 5 minut a 
dále je posílen také konec ranní špičky a začá-
tek dopoledne. Toto posílení je pouze dočasné 
řešení, než bude možné na lince 125 provozo-

vat kloubové autobusy.
Na základě rozhodnutí Rady zastupitelstva 
hl. m. Prahy ze dne 17.05.2011 a z důvodu 
sjednocení cen jízdného v městské a příměst-
ské dopravě a dále celkového zjednodušení 
Tarifu Pražské integrované dopravy dojde od 
01.07.2011 k úpravám cen a struktury jízd-
ného.
Od 01.07.2011 dochází k rozšíření bezplatné 
přepravy o děti od 10 do 15 let a o seniory od 
65 do 70 let.
Cena současné základní jízdenky za 26 Kč 
bude upravena na 32 Kč při současném pro-
dloužení její platnosti ze 75 na 90 minut. 

Cena krátkodobé jízdenky s omezenou pře-
stupností za 18 Kč  bude upravena na 24 Kč 
při současném prodloužení její platnosti z 20 
na 30 minut.
K již existujícím druhům předplatných jízdenek 
se zavádí plnocenná 5měsíční jízdenka v ceně 
2 450 Kč. Zlevněná varianta pro seniory od 60 
do 65 let bude stát 1 100 Kč. Upravují se také 
ceny dovozného za zavazadlo a za psa, které 
se nově sjednocují na 16 Kč.

Více informací o novinkách v Tarifu PID najde-
te na www.ropid.cz, www.opencard.cz nebo 
www.dpp.cz.

SUK 2010 – ČTEME VŠICHNI
Ve středu 13.4.2011 proběhlo v Památníku národního písemnictví vyhlášení výsledků 19. ročníku ankety „SUK - Čteme všich-

ni“. Nabízíme Vám seznam oceněných knížek a seznam nejčtenějších knížek za rok 2010.

20 nejčtenějších knih – na základě výsledků 
ankety žáků ZŠ

 1.  Petra Braunová: Ema a kouzelná kniha (Al-

batros)

 2.  Jan Svěrák: Kuky se vrací (Mladá fronta)

 3.  Miloš Kratochvíl: Pachatelé dobrých skutků. 

Kouzláci (Mladá fronta)

 4.  Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 3. díl – 

Poslaední kapka (Albatros)

 5.  Jiří Kahoun: Legrační dům (Ústav pro infor-

mace ve vzdělávání)

 6.  Ivona Březinová: Ať žijí rytíří (Česká televize)

 7.  Jiří Žáček: Krysáci (Česká televize)

 8.  Pavel Šrut: Lichožrouti se vracejí (Paseka)

 9.  L. J. Smith: Upíří deníky. Temné shledání (Frag-

ment)

10.  John Flanaghan: Hraničářův učeň. Kniha sed-

má – Obléhání Macindawu (Egmont)

11.  Renáta Štulcová–Renáta Fučíková: Mojmír. 

Cesta pravého krále (Albatros)

12.  Jim Dawis: Garfield v plné parádě (Crew)

13.  Jiří Kahoun: U všech čertů (Albatros)

14.  Petra Braunová: Jak se Vojta ztratil

15.  Anthony Horowitz: Horory na dobrou noc 

2. díl (BB/art)

16.  Jackqueline Wilsonová: Můj tajný deník (BB/

art)

17.  Thomas Brezina: Když zavyje pes ze záhrobí 

(Albatros)

18.  Daniela Krolupperová: Josífkův pekelný tý-

den (Albatros)

19.  Zděněk Svěrák: Pan Buřtík a pan Špejlička 

(Albatros)

20.  Jan Jirků: Tlukot a bubnování (Albatros)
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12. zasedání RMČ
ze dne 28.03.2011
Rada městské části
Praha–Petrovice:

Schválila: 
•  do návrhu novely tržního řádu 

byla zařazena lokalita kolem Poli-
kliniky Ohmova 271, a sice parko-
vací záliv v ulici Ohmova o výměře 
256 m2, parkovací záliv v ulici Gal-
vaniho o výměře 207 m2, parkova-
cí záliv pod vstupem do polikliniky 
parc. č. 423/79 o celkové výměře 
cca 770 m2 za účelem provozová-
ní a konání farmářských či jiných 
příležitostných trhů,

•  zařazení lokality parc. č. 537/25 
a 537/26 - asfaltová plocha před 
vstupem do petrovického hřbito-
va - do návrhu novely tržního řádu 
do kategorie tržní místa,

•  uzavření nájemní smlouvy na 
pronájem pouze části bývalého 
služebního bytu o celkové výmě-
ře 45 m2 v objektu bývalých jeslí 
Jakobiho 328,

•  osazení lavičky v blízkosti vchodu 
Jakobiho 325,

•  výměnu starých sloupků, na které 
jsou osazovány držáky na sáčky 
na psí exkrementy,

•  obsah Petrovického zpravodaje 
č. 2/2011.

Vzala na vědomí:
•  že 4 členové RMČ provedou míst-

ní šetření na petrovickém hřbitově 
do 15.04.2011 s tím, že při míst-
ním šetření se budou řídit dopo-
ručeními nezávislých odborníků 
z oblasti životního prostředí a ze-
leně, a poté bude přistoupeno ke 
konečnému rozhodnutí,

•  že dne 08.04.2011 byly otevře-
ny jednotlivé obálky  s nabídkami 
k veřejné zakázce malého rozsa-
hu – výměna výtahů na Poliklinice 
Ohmova 271,

•  že bylo podáno celkem 8 nabídek 
na zakázku malého rozsahu – vý-
měna výtahu na Poliklinice Ohmo-
va 271,

•  nabídku společnosti AGT Reality, a.s. 
na odkup pozemku parc. č. 430/9 
v k. ú. Petrovice, který je ve vlast-

nictví XAVEROV, a.s.  charakter 
pozemku ostatní plocha, ostat-
ní komunikace o celkové výměře 
3.899 m2,

•  informaci starostky z  jednání na 
Magistrátu hl. m. Prahy ve věci za-
jištění odborné lékařské péče od-
cházejících specializací, což je oční, 
kardiolog a diabetolog v prosto-
rách Polikliniky Ohmova 271.

•  Výsledky jednání ve věci petrovic-
kého zámečku s Odborem kultury, 
památkové péče a cestovního ru-
chu MHMP,

•  doporučení pracovníka Odboru 
správy majetku MČ Praha–Petro-
vice k likvidaci 2 ks napadených 
stromů – kaštanů. Nicméně kon-
statuje, že oba stromy jsou již olis-
těné a doba vegetačního klidu po-
dle agrotechnických lhůt skončila 
31.03.2011, tudíž RMČ odkládá 
pokácení těchto 2 stromů na ob-
dobí vegetačního klidu.

3. mimořádné zasedání RMČ
ze dne 18.04.2011
Rada městské části
Praha–Petrovice:

Schválila: 
•  rozpočtovou změnu č. 1/2011, 
•  vyvěšení záměru na místnost 

č. B 2.04 o výměře 26,09 m2, 
místnost č. B 2.06 o výměře 
7,50 m2, místnost č. B 2.05 
o výměře 11,45 m2, místnost 
B 2.07 o výměře 6,73 m2, všech-
ny v prvním patře objektu B Polikli-
niky Ohmova, dále místnost A 2.14, 
kde činí  podíl na společně užíva-
ných prostorách o celkové výměře 
0.39 m2 a místnost A 2.15 o výměře 
0,27 m2, náležejících k ordinaci 
diabetologie v prvním patře ob-
jektu A Polikliniky Ohmova. Cel-
ková výměra pronajímaných ploch 
činí 52,45 m2, 

•  návrh rozpočtu na akci Pálení 
čarodějnic 2011, konanou dne 
28.04.2011 od 17:30 hod v areá-
lu hřiště ZŠ Praha–Petrovice,  

•  z důvodu bezpečnosti skácení ri-
zikového stromu na hřbitově MČ 
Praha–Petrovice u hrobového místa 
č. 29 na doporučení dendrologa.

Vzala na vědomí:
•  návrh programu III. zasedání ZMČ
 - Zahájení
 - Určení ověřovatelů zápisu 
 - Schválení programu 
 -  Složení slibu člena Zastupitelstva 

MČ Praha–Petrovice
 - Rozpočtová změna č. 1/2011
 -  Projednání závěrečného účtu 

hl. m. Prahy za rok 2010 – při-
pomínky MČ Praha–Petrovice - 
Zpráva k usnesení ZMČ č. 13/
II/2011 ze dne 30.03.2011 – Po-
liklinika Ohmova 271

 -  Kontrola plnění usnesení I. a 
II. zasedání  ZMČ Praha–Petrovi-
ce - Různé, připomínky a náměty 
členů Zastupitelstva MČ Praha-
-Petrovice a občanů,

•  zápis z jednání Komise životního 
prostředí a povodňově ze dne 
04.04.2011,

•  návrh zástupce starostky doc. Se-
meckého, aby se s ohledem na 
probíhající rekonstrukci Pomníku 
padlých letos upustilo od běžných 
ceremonií a oslav osvobození Čes-
koslovenska  a k pomníku byly 
pouze pietně položeny věnce. 

III. zasedání ZMČ
ze dne 27.04.2011

Zastupitelstvo městské části 
Praha–Petrovice:

Schválilo: 
•  program v předloženém znění 

s vypuštěním bodu č. 4 – Složení 
slibu člena Zastupitelstva MČ Pra-
ha–Petrovice z důvodu nepřítom-
nosti  paní Novotné,

•  rozpočtovou změnu č. 1/2011.
  
Vzalo na vědomí:
•  zprávu Finančního výboru ZMČ 

Praha–Petrovice k závěrečnému 
účtu hl. m. Prahy za rok 2010 a 
nemá připomínek k závěrečnému 
účtu hl. m. Prahy za rok 2010,

•  zprávu o Poliklinice Ohmova 271, 
MČ Praha–Petrovice,

•  zprávu ke kontrole plnění usnese-
ní I. a II. zasedání ZMČ Praha-Pet-
rovice bez připomínek a konstatu-
je, že usnesení jsou plněna.
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13. zasedání RMČ
ze dne 02.05.2011
Rada městské části
Praha–Petrovice:

Schválila:
•  po provedeném jarním místním šet-

ření v areálu petrovického hřbitova:
  1. odstranění všech dřevin, které 

jsou v rozporu s ustanovením Řádu 
pohřebiště čl. „Výsadba a jiné úpra-
vy na pohřebišti“ s výjimkou dřevin, 
které jsou ve schválené studii „Hřbi-
tov – Petrovice, Praha 10, návrh 
prostorového uspořádání a sado-
vých úprav“ a nejsou podle posou-
zení dendrologa určené k pokácení 
jako nebezpečné nebo nemocné,

  2. odstranění všech předmětů, kte-
ré jsou porušením Řádu pohřebiš-
tě podle čl. „Provoz pohřebiště“, 
odst. 11,

•  po projednání obsah Kroniky za rok 
2009 ve znění, které bylo předlože-
no doc. Semeckým a nemá k němu 
žádné připomínky.

Vzala na vědomí:
•  zápis z místního šetření v areá-

lu petrovického zámečku ze dne 
28.04.2011, 

•  informaci o rozsudku Obvodního 
soudu pro Prahu 10 ve věci části 
restitučních nároků s tím, že nároky 
žalobkyně vznesené na vydání po-
zemků hl. m. Prahy, ve správě MČ 
Praha–Petrovice soud v plném roz-
sahu zamítl. 

Uložila:
•  aby byla pro odstranění předmětů 

uvedených v čl. 11 Řádu pohřebiš-
tě stanovena lhůta do 30.06.2011 
a pro odstranění živých dřevin doba 
vegetačního klidu, nejpozději však 
do 30.11.2011.

14. zasedání RMČ
ze dne 16.05.2011
Rada městské části
Praha–Petrovice:

Schválila:
•  návrh rozpočtu na fotbalové 

utkání, které se bude konat dne 
11.06.2011 od 10:00 hod,

•  nabídku č. 2 firmy Kadeřábek na 
rekonstrukci bytového jádra bytu 
č. 17 v objektu Morseova 252,

•  žádost o bezúplatný převod ne-
movitostí ve vlastnictví státu s 
příslušností hospodaření Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových dle dopisu ze dne 
09.05.2011, č. j. SE6-025/2011 
dle výpisu listu vlastnictví.

Vzala vědomí:
•  zápis ze zasedání Komise proti-

drogové, zdravotní a bezpečnost-
ní ze dne  14.04.2011,

•  změnu číslo Z 2755/00 k. ú. Libeň, 
Trója, jehož předmětem je změna 
funkčního využití pozemků tak, 
aby zde mohla být vybudována 
administrativně-technická budova 
Záchranné služby hl. m. Prahy,

•  žádost jednatelky Asociace Falun 
Gong České republiky.

a zdá se, že i paní majitelka pochopila, 
že osud petrovického zámku leží nám 
všem velmi na srdci a budeme mít sna-
hu ji v nápravě škod podporovat a být 
dle našich možností i nápomocni.
Jinak se přiznám, že v poslední době 
často řeším stížnosti na dopravu při 
odvozu odtěženého sedimentu z Hos-
tivařské nádrže (viz úvodní článek na 
str. 1), ale i tak bych Vás chtěla ubezpe-
čit, že společně se strážníky městské po-
licie, vedením stavby a všemi dotčenými 
subjekty se snažíme, aby vše proběhlo 
s co nejmenšími dopady do běžného 
života petrovických občanů, zejména 
těch, kteří bydlí podél Euklidovy ulice. 
Odbahnění by mělo být ukončeno nej-
později 8. 9. t. r. a dle informací, které 
mám, je celá realizace ve 14 denním 
časovém předstihu. Tak doufejme, že 
po prázdninách bude již vše odtěženo 
a vyvezeno…
Další stížnosti se snášejí i na budování 
valu mezi ul. Františka Diviše a ul. Hor-
noměcholupskou, kam je mimo jiné 
odvážen i odtěžený sediment z Hos-
tivařské nádrže a mnozí se mě ptáte, 
co tu vlastně vyrůstá a zda navážený 
sediment není toxický či jinak nebez-
pečný odpad? Investorem je společnost 
METRANS a.s., která provozuje mezi-
národní kontejnerové překladiště na 
katastru Uhříněvsi. Navážkou by zde 
měl být vytvořen prostorový krajinný prvek - 
takové „malé Krkonoše“, který bude 

sloužit jako veřejná parková plocha pro 
oddych, procházky a sportování oby-
vatel, ale hlavně by měl ochránit oby-
vatele přilehlých domů  před hlukem 
a světelným smogem, který je s provo-
zem překladiště nutně spojen. A co se 
týká odtěženého sedimentu, nemusíte 
se obávat. Analýza odebraných vzorků 
toxicitu neprokázala, naopak je dobrým 
základem pro růst nejrůznějších rost-
lin…
Tím příjemnějším z poslední doby jsou 
krásné okamžiky, které jsem strávila na 
koncertech a vystoupeních v rámci již 
8. ročníku Petrovického jara a chtěla 
bych na tomto místě poděkovat naší 
Kulturní komisi pod vedením místosta-
rosty doc. Semeckého a řediteli Základní 
umělecké školy Hostivař Mgr. Stárkovi, 
pedagogům a žákům za skvělá vystou-
pení na profesionální úrovni, která pro 
nás připravili a bezchybnou organizaci 
celého festivalu.
Úžasná byla rovněž vystoupení petro-
vických žáků na školní akademii v sálu 
Domu občanské vybavenosti. Kromě 
jejich osobitého a milého vystoupení 
byl celý večer doprovázen i různými vi-
zuálními a zvukovými efekty, jak někde 
na profesionální divadelní scéně nebo 
v kině. Gratuluji všem žákům, paním 
učitelkám a samozřejmě i řediteli ško-
ly Mgr. Zemanovi. Bylo to moc pěkné 
a nápadité a bylo vidět, že to všichni 
vymýšleli a nacvičili s radostí ze společ-
ného díla ..
Mimořádným zážitkem byla pro mě i le-
tošní Noc kostelů v našem petrovickém 
kostelíku. Loni jsem neměla dostatek 
času tuto akci navštívit, ale o to více 
jsem byla nyní mile překvapena. Musím 
ocenit úsilí a nasazení petrovických far-
níků, kteří měli vše pod vedením pana 
Nedomy pečlivě připraveno od samot-
ného programu až po výborné občerst-
vení. Myslím si, že každý, kdo tu noc do 
petrovického kostela přišel, mohl nalézt 
to „své“. Jedni sem přišli jen ze zvě-
davosti, co je tu čeká, jak to asi v tom 
kostele vypadá? Druzí za duchovními 
prožitky a poznáním a třetí třeba za 
zpěvem a duchovní hudbou…V duchu 
i nahlas jsem všem přála vyplnění jejich 
očekávání, se kterými do kostela svaté-
ho Jakuba Staršího v  Petrovicích vstu-
povali a myslím, že nikdo z nich nebyl tu 
Noc zklamán…a s nimi ani já.
Závěrem Vám všem přeji, abyste nebyli 
zklamáni ani z letošního léta a na jeho 
začátku Vám přeji spoustu prosluně-
ných dnů, vydatný oddych, bezstarost-
nou letní pohodu a každý den s úsmě-
vem      .

JUDr. Olga Hromasová
starostka

pokračování ze str. 1
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PROJEKT VESMÍR

Žáci a všichni pedagogové pracovali na 
tomto projektu intenzivně tři měsíce, 
ovšem myšlenka uskutečnit celoškolní 
projekt s tematikou vesmíru vznikla mno-
hem dříve – už v loňském školním roce, 
prakticky hned po zakončení předchozí-
ho úspěšného projektu s názvem „Žijeme 
v Praze“. Prezentace výsledků celoškolní-

ho projektu VESMÍR byla naplánována na 
5. května 2011.

Naše Základní škola Praha–Petrovice má 
v obou svých budovách Edisonova 40 a 
Dopplerova–Bellova 351 v současnos-
ti 317 žáků a téměř všichni se projektu 
zúčastnili. Pro závěrečnou prezentaci po-
stupně vznikaly dílčí projekty s následují-
cími názvy:
„Co jsem viděl na Venuši“ – básně a pí-
seň tříd 1. E a 1. M,
„Vesmírná znamení“ – projekt  žáků 
2. stupně,
„Básníme a zpíváme o hvězdách“ – vy-
stoupení třídy 1. A,
„Let do vesmíru fantazie“ – kosmická vý-
prava třídy 3. M,
„Vesmírné otázky“ – projekt žáků z dru-
hého stupně. Všechny projekty z druhé-
ho stupně obsahovaly nejen prezentaci 
výsledků na jevišti před diváky, ale žáci 
připravili i prezentaci na tabule v předsálí 
a v hlavním sále,
„Zábavný dokument o vesmíru“ – připra-
vila třída 4. M, 
„Pan ředitel ve vesmíru“ – film žáků dru-
hého stupně,
„Přistání na Plutu“ – vystoupení žáků z 2. A,
„Autorská čtení“ – připravili žáci druhého 
stupně a pátých tříd,

„Rozhovor s ředi-
telem školy“ – jako 
reportéři - mimo-
zemšťané připra-
vili reportáž a film 
také žáci druhého 
stupně a pátých 
tříd. Mezi další dílčí 
projekty druhého 
stupně a 5. tříd 
patřily tyto: „Okno 
do vesmíru“, „Re-
klama na planetu 
Škola“, „Vesmírná 

stanice“, „Jak to chodí ve vesmírné ško-
le“, „Vesmírné recepty“…….
Všechny dílčí projekty viděli rodiče a ostat-
ní diváci 5. května 2011 ve společenském 
sále Domu občanské vybavenosti, Ediso-
nova 429, Praha–Petrovice. V samém zá-
věru tohoto vystoupení jsme se z kosmu 
vrátili na naši planetu s geniálními tvůrci 
mnoha písní pro děti, se Zdeňkem  Svěrá-
kem a Jaroslavem Uhlířem. Jejich písnička 
„Chválím tě Země má“, v podání žáků 
2. A, 2. M a 3. A, nám všem připomněla, 
že všude ve vesmíru dobře, ale doma na 
Zemi nejlépe. 

Při vlastní závěrečné prezentaci výsledků 
projektu byla velmi obtížná organizace 
při střídání jednotlivých výstupů a vystou-
pení, odchody a příchody účinkujících, 
příprava rekvizit, světel, hudby, ozvučení, 
projekce filmů, promítání fotografií…. 
Během celého programu usilovně praco-
vali tři velmi zkušení technici, kteří doko-
nale zvládli zvuk i světlo na jevišti.

Vystoupení žáků na jevišti doplnila roz-
sáhlá výstava dětské výtvarné tvorby. 
Vznikly modely raket a létajících talířů, 
úžasné obrázky mimozemšťanů, planet 
a kosmických těles. Na této výstavě bylo 
jasně vidět, že je obdivuhodné, co děti 
dokážou vymyslet a nakreslit, namalovat 
nebo vyrobit. To by snad dospělí nedoká-
zali, já tedy určitě ne. Proto děkuji všem 
žákům naší školy za výtvarné práce a za 
přípravu všech projektů. Děkuji všem pe-
dagogickým pracovníkům naší Základní 
školy Praha–Petrovice. Věřte, že to, co 
na jevišti vypadá lehce, humorně, jako 
že to nic není, to skrývá množství práce, 
dlouhodobé a trpělivé pedagogické prá-
ce. Kolegové a kolegyně děkuji vám za ni 
všem moc a moc.

Mgr. Petr Zeman, ředitel školy 

Hvězdné pásmo žáků 1. A Kosmonauti ze třídy 3. M

Jeden z projektů žáků druhého stupně

Mimozemšťani a mimozemšťanky
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TURNAJ ŠESTI MÍČŮ
Na školním hřišti a v tělocvičnách naší 
školy se 25.05.2011 konal další roč-
ník oblíbeného  Turnaje šesti míčů. 
Všechny třídy prvního stupně si na za-
hajovací nástup připravily vlajku s ná-
zvem týmu, pokřik a některé přišly 

i s maskotem. V letošním roce se po-
dle tradice hrál fotbal, florbal, vybíje-
ná, přehazovaná  a nově jsme zařadili 
míčovou bitvu a basketbal. A že to byl 
turnaj, jak má být, dokládají následu-
jící fotografie – bojovalo se úporně až 

do samotného závěru, za vydatného 
fandění všech přítomných dětí a uči-
telů. Všem patří poděkování za účast 
a srdečně Vás zvu na příští ročník.

Lenka Kasanová

Florbalové klání 3. A versus 3. M Závěrečný nástup – celkem se turnaje zúčastnilo 190 dětí

„Basketbal“ prvních tříd Míčová bitva – 4. A v akci

Zahájení turnaje  - 2. M a 5. A (Modré blesky) Fotbalový zápas 2. A - 2. M
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TANČILO SE V PETROVICÍCH
V sobotu 14. května proběhl ve společen-
ském sále Domu občanské vybavenosti již 
2. ročník taneční soutěže Tančím, tančíš, 
tančíme v Petrovicích. Zájem o tuto akci 
předčil všechna  očekávání organizátorů 
– Domu UM a Komise výchovy a vzdě-
lávání RMČ Praha-Petrovice. V devíti ka-
tegoriích se soutěže zúčastnilo 42 taneč-

ních souborů, takže během odpoledne se 
porotě představilo více jak 500 tanečnic a 
tanečníků od předškoláků až po dospělé. 
Záštitu nad akcí převzala starostka MČ 
Praha-Petrovice JUDr. Olga Hromasová, 
která spolu s předsedkyní Komise výcho-
vy a vzdělávání RNDr. Vlastou Křížovou 
předávala ceny. Soutěžící přišel povzbudit  

i ředitel DDM Praha 10 pan Roman Ur-
banec, který se ujal vyhlašování výsledků. 
Děkuji pracovníkům Domu UM za skvěle 
připravenou a organizačně zvládnutou 
akci.

Vlasta Křížová  
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DŮM UM
S blížícím se létem pomalu končí škol-
ní rok 2010/2011. Od září pravidelně 
pracovalo přes 50 zájmových útvarů 
v DDM v Golfové, v ZŠ Praha-Petrovi-
ce a ZŠ Hornoměcholupská. Kroužky 
se účastnily přehlídek, soutěží a akcí 
DDM.
Z větších akcí proběhlo např. v září 
Hurá do školy – přivítání nového škol-
ního roku, v říjnu Podzimní radován-
ky – zamykání lesa na zimu pro před-
školní děti a jejich rodiče, v listopadu 
Adventní dílny pro kolektivy dětí ze 
ZŠ, v březnu Petrovický Masopust 
„S pohádkou“ – maškarní bál s te-
matickými soutěžemi, v dubnu Pálení 
čarodějnic – soutěže, táborák s živou 
hudbou, v květnu 2. ročník nepostu-
pové taneční soutěže „Tančím, tančíš, 
tančíme v Petrovicích“  a 1. června  
Den dětí „Pod pirátskou vlajkou“. 
Většina akcí je realizována ve spolu-
práci s Komisí vzdělávání a výchovy 

RMČ Praha-Petrovice, ZŠ Praha-Petro-
vice a TJ Sokol Petrovice. Během roku 
také proběhly dvě výtvarné soutěže, 
pondělní a sobotní výtvarné dílny v ZŠ 
Praha-Petrovice a v DDM, turnaje 
v klubu Chodba. Na tyto akce a mno-
ho dalšího se můžete těšit i v příštím 
školním roce 2011/2012, do prosin-
cových akcí přibude Mikulášská a do 
nabídky zájmových útvarů bychom 
rádi zařadili Zumbu pro děti i dospělé, 
doučování matematiky a angličtinu. 
Na léto jsou pro Vás připraveny tábo-
ry příměstské i mimopražské, v pro-
vozu budou také 
otevřené kluby: 
„Chodba“ v Hos-
tivaři 18.07. až 
22.07., „803“ 
v Uhříněvsi 01.08. 
až 05.08., „Hníz-
do“ ve Strašnicích 
08.08. až 12.08., 

na našich internetových stránkách 
(www.dumum.cz)  naleznete bližší in-
formace i o volných místech na letní 
tábory. Koncem měsíce června bude 
k dispozici přehled kroužků na školní 
rok 2011/2012.
Přejeme Vám krásné léto, prázdniny, 
tábory, dovolené a děkujeme Vám za 
Vaši celoroční přízeň.

Těšíme se na Vás ve školním roce 
2011/2012.

Pracovníci DDM
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PETROVICKÉ HUDEBNÍ JARO
Ve čtvrtek 12. května byl zahájen již 
osmý ročník Petrovického hudebního 
jara. I když první  ledový muž Pankrác 
počasí příliš nepřál, společenský sál 
Domu občanské vybavenosti „ praskal 
ve švech“. Zájem o zahajovací koncert 
byl tak veliký, že část diváků musela stát 
pro nedostatek židlí. Všichni tuto situaci 
brali s pochopením.

V programu vystoupil nejdříve přípravný 
smyčcový soubor ZUŠ Praha–Hostivař 
pod vedením Zuzany Kožinové s písně-
mi W. A. Mozarta „Třpyť se hvězdičko“ 
a „Kukačka“. Zazpívat přišly členky 
staršího přípravného pěveckého sboru 
s písněmi „Máte doma velrybu“, „Ří-
kanka pro berušku“, „Stupnice“, „Teč-
ky“, „Koně“ a další. K nim se přidal i 

mladší přípravný pěvecký sbor pod tak-
tovkou Lucie Valentové s písněmi „Vě-
třík – Petřík“, „Nemocný mravenec“  
apod. Již z názvu souborů je patrné, že 
vystupovali velice mladí účinkující. Svým 
výkonem však dokázali výbornou úro-
veň a potvrdili tak dobrou práci peda-
gogů školy s dětmi.
Po nich pak nastoupil 50 členný Smyč-
cový orchestr ZUŠ Praha–Hostivař, v je-
hož podání si posluchači mohli vyslech-
nout Taneční suitu  J. P. Rameaua, píseň 
P. McCartneyho „Hey, Jude“, skladbu 
„Brazil“ od  A. Barrosa, Mexickou lido-
vou „Besame Mucho“ v podání zpěvá-
ka Petera Hergotta a Opus 1 od S. Oli-
vera. Orchestr řídil nestárnoucí a stále 
svěží dirigent Jan Klaus.
Všichni účinkující byli za své výkony od-
měněni mohutným potleskem.
Můžeme směle říci, že to bylo krásné 
vykročení do petrovického jara. 

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ, FLAMENCO
Scénář letošního, již osmého ročníku, 
Petrovického jara vybral pro druhou  část  
tohoto cyklu taneční  ztvárnění  určitého 
námětu. Tím se staly Staré pověsti české. 
Úkolu se ujal pohybový soubor Základní 
umělecké školy Praha–Hostivař pod vede-
ním  učitelky M. Mükschové.  
V půvabném provedení všech zúčastně-
ných dětí se dne 20. května  opět zcela 
zaplněný sál DOV mohl nechat vtáhnout 
do napjatého děje  některých úseků vyví-
jející se historie českého národa  od nej-
starších dob, přes kněžnu Libuši, Blanické 
rytíře, Bílou paní, Faustův dům  s  jeho ta-
jemnými obyvateli, až k Pražskému orloji 
s  12 apoštoly.
Ke zdaru provedení této historické mo-
zaiky přispěl i orchestr, který dobovými 
melodiemi vedl pohybové ztvárnění jed-

notlivých, pro náš národ tak důležitých, 
období. Všichni účinkující  (a bylo jich více 
než padesát), byli odměněni vřelým po-
tleskem. Vzhledem k tomu, že vystupo-
valy děti s velkým věkovým rozptylem,  je 
třeba vyzvednout péči a trpělivost učite-
lek, které tuto pohybovou kreaci s dětmi 
nacvičovaly. 
Po krátké přestávce následovala další 
pohybová smršť v podání  profesionální 
tanečnice Jany Drdácké  a za doprovodu 
hudební skupiny Flamenco.  Již  její ná-
zev napovídá, o jaký druh tance a hudby 
se jedná. Pohybově vyzrálá Jana Drdácká 
předvedla skutečně ohnivý tanec flamen-
co, plný dunivých rytmů, rychlých stepů 
s prudkým zakončením pohybu paží a 
hlavy. Celé vystoupení skupiny dokázalo 
přiblížit naší poněkud pohodlnější povaze 

ohnivé rytmy žhavého Španělska. Pohy-
bový i hudební zážitek byl velký.  

O. Semecký

KULTURNÍ KOMISE RMČ PŘIPRAVUJE: 
Září: 
 1. září -  K zahájení školního roku se uskuteční vystoupení rockové skupiny TAM před budovou ZŠ Praha-Petrovice, Dopplerova ul.              

od 17 hodin.   
15. září -   Koncert francouzských šansonů pod názvem „ Slavné francouzské páry“ v sále  DOV, Edisonova 429 od 19 hodin. 
Dále připravujeme na měsíc září s divadelní společností Artur nové zpracování komedie od F. R. Čecha Dívčí válka. Přesný termín
představení bude uveden na plakátech v průběhu měsíce srpna.
Říjen 
11. října - Hudební skupina MONOGRAM v sále DOV  od 19 hodin. 
26. října - Muzikálové, operetní a lidové melodie v  sále DOV od 18 hodin.                                                             O. Semecký
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ČTVERO ROČNÍCH DOB A KORUNOVAČNÍ MŠE
Petrovické jaro vyvrcholilo závěrečným 
koncertem 2. června, ve kterém se 
v úvodu představilo duo Dias a Fišerová 
Sonátou J. Brahmse pro violoncello 
a klavír v transkripci pro fagot. Tato 
transkripce je pro hudebníky nezvyklá, 
ale Susana  Dias se jí zhostila velice dob-
ře a podala profesionální výkon. Hlas 
fagotu zněl  příjemně.
Po krátké přestávce následoval výběr 
z A. Vivaldiho Čtvera ročních dob (Jaro, 
Léto, Zima) v podání hudebního tělesa 
Parnas Ensemble. Toto dílo A. Vival- 
diho je dostatečně známé, a tak jsme 

byli zvědavi na jeho provedení tímto 
souborem. Je třeba říci, že svým vy-
váženým výkonem nadchli přítomné 
obecenstvo, pro které to byl hluboký 
zážitek. Zasloužil se o to  i první hous-

lista Václav Dvořák.  Za svůj výkon byli 
všichni sólisté odměněni dlouhotrvají-
cím potleskem.
Závěr koncertu patřil Hostivařskému 
orchestru ZUŠ, Dvořákovu komornímu 
orchestru a pěveckému sboru Rad-
Host pod taktovkou dirigenta Františka 
Šterbáka. Posluchači nejdříve uslyšeli 
Symfonii B dur č. 5 F. Schuberta a pak 
nádherné melodie Korunovační mše 
C dur – „Credo“ W. A. Mozarta. Bylo 
to hezké a důstojné zakončení Petrovic-
kého jara.

O. Semecký

O PRINCEZNĚ SOLIMÁNSKÉ A JEDNA A JEDNA JSOU TŘI
Petrovické  jaro pokračovalo 25. květ-
na svou třetí částí, která byla zaměřena 
na divadelní představení. Jako první se 
představily děti z přípravného ročníku Li-
terárně-dramatického oboru ZUŠ Hostivař 
inscenací Čapkovy pohádky „O princez-
ně Solimánské“, pod vedením pí učitelky 
V. Dřevikovské. Svého úkolu se zhostily ve-
lice dobře. Jednotlivé scény působily  v je-
jich podání rozkošně, zvláště při hledání 
Dr. Voštěpa  a sekání lesa. Paní učitelce i 
všem dětem patří dík za hezký zážitek.
Po krátké přestávce se na scéně odehrál 
fiktivní dialog milující a milované ženy o 
milujícím a milovaném muži. Dvě osudové 
ženy Antonína Dvořáka, milující manželka 
Anna a milovaná tajná láska její sestra Jo-

sefína vedou imaginární rozhovor o svém 
osudovém muži, rozdělený do klíčových 
epizod od Dvořákových hudebních začát-
ků a prvních úspěchů v Praze, přes turné 
Evropou až ke slavné premiéře Novosvět-
ské symfonie. Ústřední myšlenkou hry je 

věčná pravda filozofie života, že žít s by-
tostí milující je větším štěstím, než snít o 
životě s bytostí milovanou, protože štěstí 
se nedá vysnít, jen prožít.
V perfektním představení se uvedly Kate-
řina Seidlová jako Anna, Lucie Kožinová 
jako Josefína a  Zuzana Kožinová jako 
múza. Vypravěč ze záznamu Alfréd Strej-
ček, hlas A. Dvořáka Libor Hruška. Před-
stavení bylo velice dobře koncipováno a 
dialogy podbarveny hudbou A. Dvořáka. 
Konečný dojem byl hluboký a vedl k za-
myšlení nad vzájemnými city člověka sa-
mého.
Škoda jen, že se tato představení uskuteč-
nila téměř před prázdným hledištěm.
Obě představení stála za shlédnutí.

ZÁMEK LEDNICE - SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST
Kulturní komise RMČ připravila  
opět pro  petrovické seniory  auto-
busový zájezd za poznáním jedné 
z nejkrásnějších perel zámecké ar-
chitektury - zámku Lednice. Ten se 
nachází na jižní Moravě, nedaleko 
rakouských hranic. Na místě zám-
ku bývala již počátkem 13. století 
gotická tvrz, která patřila rakouské-
mu šlechtickému rodu Sirotků. Tu 
Sirotkům propůjčil český král Václav I. 
Od roku 1322 lednické panství pře-
chází do rukou rodu Lichtensteinů. 
Lednické panství patřilo tomuto 
rodu téměř 700 let. Od roku 1945 
přešla Lednice do majetku státu. 
V roce 1977 byl areál zapsán do 
seznamu světového a kulturního dědictví 
UNESCO. 
Za krásného letního počasí se dne 
20. května v časných ranních hodinách 
vydal plný autobus na jižní Moravu blí-

že poznat známý zámek. Vzdálenost to 
byla poněkud delší než u jiných zájezdů, 
ale dálnice byla volná a tak cesta rychle 
ubíhala. Na zámek skupina dorazila do-
konce v předstihu, než byl domluvený čas 
prohlídky. Zbytek volného času účastníci 

využili k prohlídce skleníku plného 
vzácných rostlin a palem. 
Při prohlídce reprezentačních míst-
ností všichni obdivovali především 
dřevěné obložení stěn a stropů. 
Jsou to opravdu unikátní díla. 
Největší pozornost byla věnová-
na točitému schodišti v zámecké 
knihovně. Toto schodiště, 7 metrů 
vysoké, bylo zhotoveno rakouským 
řezbářem z jednoho stromu, po-
chopitelně rozřezaného na několik 
kusů. Zážitků bylo hodně, po pro-
hlídce zámku i přes poměrně velké 
teplo se všichni rozešli po nádherně 
udržovaném  parku, aby si prohléd-
li vzácné dřeviny a jejich zákoutí, 

romantické rybníky a především známý 
minaret, který je nejseverněji položenou 
stavbou muslimského náboženství v Ev-
ropě. 

O. Semecký
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PŘIVÍTALI JSME MLADÉ RAGBISTY Z NĚMECKA
22. května 2011 se na hřišti Rugby Klubu Petro-
vice konal další turnaj přeboru Čech přípravek a 
mladších žáků v ragby. Jako hosté se turnaje v ka-
tegorii přípravek do 11 let a v kategorii mladších 
žáků do 13 let zúčast-
nily děti z partnerského 
klubu RK Heusen- 
stamm, z města neda-
leko Frankfurtu nad 
Mohanem, kde jsme 
se v květnu loňské-
ho roku na turnaji se-
známili a přijali i jejich 
pozvání na podzimní 
turnaj přípravek a žáků 
v Heusenstamm. Na 
oplátku jsme trenéry 
a děti z Heusenstamm 
pozvali na květnový 
turnaj do Prahy. Děti 
přijely v doprovodu 
trenérů a rodičů již 
v pátek ve večerních 
hodinách.  V sobotu 
si prohlédly alespoň 
nejvýznamnější pa-
mětihodnosti našeho 
hlavního města a před 
večerním tréninkem 
byly přijaty na radnici 
městské části Praha-
-Petrovice a díky otci 
Františkovi se seznámi-
ly i s historií farnosti a 
kostela sv. Jakuba Star-
šího. Po společenské 
části programu se děti 
přesunuly na hřiště, 
kde s hostiteli z RK Pe-
trovice v obou katego-
riích sehrály metodicky 
řízené zápasy k osvět-
lení pravidel. Na závěr 
sobotního programu 
proběhla společná 
BBQ party, kterou tre-
néři mládeže z Petrovic 
uspořádali pro trenéry 
a děti z Heusenstamm  a 
pro děti z RK Petrovice.

Nedělní program byl již plně podřízen samotnému 
turnaji, kterého se zúčastnilo více než 300 dětí ve 
věku od 5 do 13 let z Přelouče, Říčan, Kralup nad 
Vltavou, Sparty Praha, Tatry Praha Smíchov, Slavie 
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Praha, domácích Petrovic a hostů z Heusenstamm.
Výsledky nejsou rozhodující. Přínosem nedělního 
programu byla skutečnost, že se podařilo zaplnit 
celé hřiště včetně tréninkové plochy dětmi, jež 
mají zájem o využití volného času formou sportov-
ní aktivity. Petrovické děti si vedly na turnaji  se 
střídavými úspěchy. V nejmladší kategorii obsadi-
ly 1. místo ve skupině „Bowl“, v kategorii do 9 
let obsadily 7. a 9. místo, v kategorii do 11 let  
3. místo a v kategorii do 13 let 7. místo. Naši hos-
té z Heusenstamm v kategorii do 11 let obsadili  
4. místo a v kategorii do 13 let obsadili 6. místo.

Jménem Rugby Klubu Petrovice děkuji městské 
části Praha-Petrovice a vedení petrovické radnice 
za příjemné sobotní odpoledne, které jsme spolu 
s našimi hosty na radnici a u sv. Jakuba Staršího 
strávili. V září jedeme s dětmi na turnaj do Heu-
senstamm.

Václav Amort
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

PETROVICKÝ ZÁMEČEK
Před několika lety mě jedna má zná-
má vzala s sebou na výlet do Norska.  
V Oslu, ve kterém je památek asi de-
setkrát méně než v Praze a přesto je to 
krásné přívětivé město,  jsem ale pře-
mýšlela nad tím, jak to, že  v takové 
bohaté zemi, která má výrazně vyšší 
úroveň než celá EU, jsou třicet let staré 
zastávky autobusů, veřejné telefony jak 
z šedesátých let, staré, jen natřené la-
vičky a  vůbec postarší veřejný mobiliář. 
To v Praze máme úplně nové telefony, 
zastávky a lavičky.
Ale odpověď byla nasnadě, nemají van-
daly a ničitele, proto lavičku stačí jen 
natírat a telefonní automat slouží  čty-
řicet let a není nutno každé dva roky 
montovat nový za zničený a poškozený.
I petrovický zámeček se setkal s českým 
fenoménem – vybydlením, vandaliz-
mem a  jeho zdevastované objekty stra-
ší a ohrožují obyvatele Petrovic.
Historie v jedné větě:  zámeček byl 
postaven jako barokní po roce 1716 
Františkem Paceli z Adlersheimu, pro-
šel novobarokní přestavbou z počátku 
minulého století a od svého vzniku, 
ještě jako tvrze z r. 1569, se stal spolu 
s celým petrovickým panstvím majet-
kem různých panských rodů, počínaje 
rodem Vohynských a konče ředitelem 
vršovické banky Romanem Danerem.
Předposledním uživatelem zámečku a 
celého areálu byl Státní statek Praha, 
který, jak bylo zvykem správného so-
cialistického hospodáře, zámeček „vy-
bydlel“ a zdevastoval. V sedmdesátých 
letech, v době plánování a výstavby 
sídlišť, byl areál uvažován jako budoucí 
kulturní, reprezentační a odpočinkové 
centrum pro širokou oblast nově vzni-
kajících sídlišť Jižního Města,  Měcho-
lup a Petrovic. Po převratu v r. 1989 se 
rozhořely soudní spory o vlastnictví  a 
mezitím jej obsadili jeho zatím posled-
ní uživatelé - bezdomovci. V nedávné 
době soudní spory skončily a areál zá-
mečku, stejně jako mnoho dalších ma-
jetků v Petrovicích, se vrátil dědicům.
Městská část  doufala, že získala part-
nera pro jednání, ale  nová majitelka se 
o nemovitosti už několik let nijak ne-
stará, nekomunikuje, nebo pouze mini-
málně. Úřadem městské části s  pomocí 
Městské policie byli opět vypuzeni bez-
domovci, opět, pokolikáté již, zamčena 
brána a opraveno oplocení od strany 
školních pozemků, starostkou MČ byla 
poněkolikáté obnovena snaha o dialog 

s majitelkou alespoň o elementární za-
bezpečení nyní již životu nebezpečných 
staveb. O opravě a zhodnocení se už 
ani nemluví. Zatím se nic neděje, krom 
pravidelných kontrol lokality Městskou 
policií.
Vlastně děje; zámeček a všechny ostatní 
budovy v areálu neodvolatelně chátrají, 
nyní již do podoby ruiny, která získá po 
odejmutí památkové ochrany demoliční 
výměr.
S foťákem jsem  prošla  zarostlý byť dů-
stojný park krásných vzrostlých stromů, 
který po teoretické opravě  zámečku by 
byl na hony vzdálen našim sídlištním 
hřišťátkům s nově vysázenými stromky, 
ale blížil by se mohutností svých solitérů 
Průhonickému parku v malém. 
Podivně krásná hrůza intravilánu mě 
ohromila. Fotila jsem rozpadlé fasády, 
zřícené klenby, popadaná schodiště, 
propadlé krovy, zasypané rozbitými taš-
kami, zhroucené atiky, opadaná sgra-
fita, hnijící odpadky  a neodvážila se 
vstoupit dovnitř.  Nejen proto, že by se 
se mnou propadl nejspíš nějaký strop, 
ale v tom jasném poledni jsem stála 
uprostřed až dojemné atmosféry, zma-
ru, rozkladu, totální devastace. To už 
není zchátralý objekt, který je potřeba 
opravit, to je ukázka majitelčiny neúcty 
k základní podstatě, neúcty k práci a 
hodnotám minulých generací.
Petrovice dvacet let  hledají svoji identi-
tu, aby neskončily jako  podobná sídliště 

okolo vnitřní Prahy bez centra, bez tvá-
ře. Snaží se, co mohou, ale dvacet let 
blokují snahu všech zastupitelstev resti-
tuční spory. Vypracovaly  Urbanistickou  
studii  MČ Praha–Petrovice, která je vo-
dítkem, jak  má obec v budoucnu vést 
svůj rozvoj, aby neskončila v tzv. „archi-
tektonické kaši“, které jsme v  okolních 
lokalitách svědky.
Vybojovaly vítězství v odklonu JVK na 
JVD, mají pevnou osu v cenném go-
tickém kostele sv. Jakuba Staršího, 
v areálu zámečku, bývalého pivovaru a 
velkostatku, k této  historické zástavbě, 
mají zástavbu původní obce rozšířenou 
o rodinné domky z mezi i poválečného 
období.  Mají, ať se nám líbí, či nikoli,  
i sídlištní výstavbu panelových domů, 
která je výrazem jedné epochy.
Mají velkou šanci být ukázkovou částí 
velkého města, kde se dá příjemně žít a 
být  se svou adresou ztotožněn.
Napomoci tomu velkou měrou může 
opravený zámeček a celý areál, kde 
mohou být aktivity, na které si jen vzpo-
menete: park, restaurace, klidové zóny, 
galerie, společenské centrum, prostě  
přirozený střed obce. Dosud ale jede 
zámeček „ve vlaku do tunelu“, na je-
hož konci je demolice, ztráta kulturních 
hodnot a možná následné zhodnocení 
stavebních parcel jejich prodejem.

Nicola Šafaříková
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PETROVICKÁ FARNOST

BEZ VOLEB I BEZ KOMÁRŮ

Titulek je možná trochu zavádějící a 
může asociovat i nějaké politické jinota-
je. My zde ale „pouze“ budeme bilan-
covat letošní Noc kostelů (27.05.2011), 
a protože ta se v petrovickém kostele 
sv. Jakuba Staršího konala již podruhé, 
tak se samozřejmě nemůžeme ubránit 
ani srovnáváním s loňskou úspěšnou 
premiérou. A tady se nám právě do titul-
ku ukryly dva z nejvýraznějších rozdílů. 
Loňské souběžně probíhající volby do 
Sněmovny, které právě nemálo zvěda-
vých a zvídavých voličů využilo rovnou 
i k exkurzi kostela.  A také počasí, které 
letos naplnilo ty nejskeptičtější předsta-
vy. Není tedy divu, že se velmi naléhavě 
vkrádala otázka, jestli se tentokrát na-
jdou poutníci, ochotní opustit své útul-
né domovy a zaběhané televizní rituály. 
Nebudu Vás dlouho napínat. Našli se. 
A našli i cestu do našeho kostela. A bylo 
jich dokonce o něco více než loni. Vy-
střídalo se jich tu přes tři stovky a vět-
šina z nich setrvala minimálně na jeden 
celý programový blok. A to nevlídné 
počasí mělo nakonec také svůj pozitivní 
efekt. Sice nám zhatilo plánovaný tábo-
rák, ale zároveň zabránilo náletům kr-
vežíznivých komárů, kteří loni vydatně 
obtěžovali návštěvníky i pořadatele.
A co ještě bylo letos jinak? Především 
minimálně o stupeň výraznější propa-
gace, včetně dvou čtyřmetrových trans-
parentů. Dále širší sortiment suvenýrů 
pro návštěvníky v podobě perníkových 
zvonečků a lastur. Navíc s možností 
zakoupit si i CD s profesionálními na-
hrávkami pořízenými v našem kostele a 
odnést si tak trochu „instantní“ atmo-
sféry tohoto prostoru s sebou domů. A 

také „kouzelná lastura“, které příchozí 
mohli svěřovat svá přání i trápení. Žán-
rově trochu odlišný, ale neméně boha-
tý, byl i hudební program večera. Ten-
tokrát zazněla Ebenova Truvérská mše, 
Biblické písně A. Dvořáka a barokní 
hudba od řady dalších autorů. Mistrov-
ské provedení v podání farní scholy pod 
vedením RNDr. Petry Havelkové a po-
sílené profesionály doc. O. Češkovou, 
prof. M. Vlkovou, Mgr. J. Auřední-
kovou, Mgr. P. Svobodou a M. Abra-
hamovou beze zbytku naplnilo slova 
ústředního motta letošní Noci kostelů: 
„Připomínám si noc co noc, jak jsem na 
struny hrával, v srdci přemítám a duch 
můj hloubá“ (Žalm 77,7).
A které osvědčené programové prvky 
měly (v trochu obměněných varian-
tách) svou reprízu? Především napros-
to profesionální a při tom neskutečně 
poutavý a strhující výklad Terezie Šiko-
vé o historii, architektuře a sakrálním 
umění našeho kostela. Dále mode-
rovaná beseda „Kněz – člověk z jiné 
planety?“ s administrátorem farnosti 
P. RNDr. Františkem Převrátilem – pří-
rodovědcem, knězem a vězeňským 
kaplanem. A také příslušné informační 
materiály v podobě oficiální brožurky 
o Noci kostelů v celé diecézi a také spe-
ciální číslo farního zpravodaje Lastura 
zaměřené na podrobnější popis  a his-
torii kostela a na 
další informace 
o životě farnosti. 
A nemohu pocho-
pitelně zapome-
nout ani na opět 
skvěle zásobený 
bufet „Na farním 
zápraží“.
Jednu významnou 
letošní novinku 
jsem si nechal na 
závě r.  P ře s tože 
v pražské diecézi 
se této akce zú-
častnilo téměř 150 
kostelů, tak pouze 
v deseti městských 
částech či obcích 
se mohou pochlu-
bit oficiálně dekla-
rovanou záštitou 
místního zastupi-
tele. A mezi nimi 
jsou i Petrovice. 
Proto bych rád 

i zde poděkoval paní starostce, že tuto 
záštitu převzala a že i osobně přišla po-
zdravit návštěvníky našeho kostela. Po-
děkování ale patří i dalším lidem z  MČ 
(Dr. Křížové, Ing. Vaculíkové, Ing. Křížo-
vi, doc. Semeckému atd.) především za 
velkorysou pomoc při propagaci akce 
(i v rámci minulého čísla PZ). Za pomoc 
s propagací posíláme své díky i panu ře-
diteli Mgr.  P. Zemanovi do petrovické 
ZŠ a také do centra Squash STAMET. 
A samozřejmě největší porce díků patří 
všem (více než padesáti) organizáto-
rům a pomocníkům, které tady bohužel 
nemohu všechny jmenovat, ale bez je-
jichž dlouhodobé obětavé práce by se 
tento úspěch těžko zrodil. Za všechny 
tedy zmíním alespoň koordinátory, kteří 
všechny ty dílčí kamínky poskládali do 
výsledné mozaiky – Ing. P. Čančarovou, 
Ing. V. Obrátila a J. Fischera. 
Sice si to většina z Vás asi nepřečte, ale 
svůj poslední virtuální dík posílám Vám 
- všem návštěvníkům petrovické Noci 
kostelů. Protože kdybyste Vy nepřišli, 
tak veškeré to vynaložené úsilí by přišlo 
nazmar. 
Na shledanou při Noci kostelů 2012!!!
   

M. Nedoma
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=307

http://farnost.petrovice.org (zde najdete 
i podrobnější fotodokumentaci k akci)
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Svůj svátek přišlo oslavit více jak 200 dětí.

DEN DĚTÍ
„POD PIRÁTSKOU VLAJKOU“

Závodilo se na koloběžkách
a in-line bruslích.

Skákací hrad je nejoblíbenější
atrakcí všech dětí.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Pro děti bylo připraveno
15 čarodějnických soutěží.

Nejhezčí čarodějnice a čarodějové.

Když se zešeřilo, nadešel čas pro zapálení
ohně a opékání buřtů.

Děkuji pracovníkům Domu UM za skvěle připravené akce a ZŠ Praha-Petrovice a TJ Sokol Petrovice za pomoc 
s jejich realizací. Všem petrovickým školákům přeji krásné prázdniny, rodičům pohodovou dovolenou a těším se 
na setkání s Vámi v novém školním roce.

Vlasta Křížová 


