
Roku 862 vyslal velkomoravský kníže
Rostislav poselství k byzantskému císaři
Michaelovi III. s prosbou o poskytnutí
duchovních, kteří by vedli bohoslužby
v slovanské řeči a položili tak základy li-
du přístupné křesťanské církvi na Velké
Moravě. Obyvatelé Velké Moravy v té
době sice již přijali křesťanství, ale dosud
byli odkázáni na poněkud nesrozumi-
telné kázání misionářů z východofran-
ckého království. Kníže Rostislav se na-
víc obával politického a náboženského
vlivu německých kmenů, a tak nechal
ze země latinsky mluvící kněží vyhnat.
Díky znalosti jazyka byli pro tuto misi
vybráni právě Konstantin (později přijal
řeholní – mnišské - jméno Cyril /řecky
Kyrillos - německy Kyrill/) a Metoděj. Při
přípravách misie Konstantin sestavil pís-
mo pro slovanský jazyk - hlaholici -
a společně s bratrem Metodějem přelo-
žili do staroslověnštiny liturgické knihy
potřebné pro konání bohoslužeb. Takto

vybaveni dorazili v roce 863 bratři na
Velkou Moravu. Své poslání slibně roz-
víjeli, neboť vedli kázání ve staroslověn-
štině. Východofrancká říše se však od-
mítala jen tak lehce vzdát svého vlivu
na východní kmeny. Již následujícího
roku napadli Frankové Velkomoravskou
říši a poražený kníže Rostislav se stal va-
zalem východofrancké říše. Mezi jeho
povinnosti patřilo i umožnění návratu
latinsky kázajícím kněžím. 
O 1143 let později přišel Cyril a Sněho-
děj naopak z Východofrancké říše. Or-
kán pustošící západní Evropu rychlostí
větší než 150 km/h (na Sněžce byla na-
měřena rychlost větru 205 km/h) zabil
celkem 47 lidí (v Česku 4 - a jen v Praze
zranil v noci ze čtvrtka na pátek 22 lidí,
které museli ošetřit záchranáři) a způso-
bil nedozírné škody na majetku i lesních
porostech. Němečtí meteorologové or-
kán pojmenovali po vzoru tropických
cyklonů „Kyrill“ (česky Cyril). Prozatím
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Vážení spoluobčané,

ani jsme se nestačili příliš rozkoukat po vánocích a Novém
roce a už máme za sebou bezmála měsíc a půl letošního
roku. Život a dění v naší městské části se vrátily opět do
běžných kolejí. Jak si zajisté část z vás všimla, rozběhla se
již na plné obrátky výstavba polyfunkčního domu v Ediso-
nově ulici. Přinesla některá omezení a komplikace, které
jsou u takovéto stavby běžné. Chápu vaše připomínky
k vlastnímu stavebnímu provozu a jak řada z vás ví, snaží-
me se je po dohodě se stavbou průběžně řešit. Na druhou
stranu bych některé z vás chtěla požádat o větší shovíva-
vost, protože se jedná o poměrně velkou stavbu v již za-
stavěné části Petrovic a asi by byla naivní představa, že
stavba bude probíhat bez jakýchkoli vlivů na své okolí. Mu-
seli jsme zavést některá dopravní opatření v ulici Edisono-
vě a Morseově včetně regulace parkování. Museli jsme re-
alizovat přeložky kabelů vysokého i nízkého napětí,
kanalizace a plynovodní přípojky v části Edisonovy ulice
tak, aby nebyly narušeny dodávky pro stávající zástavbu,
ale současně aby mohl být po dokončení připojen i nový
polyfunkční dům. Po dohodě s generálním dodavatelem
stavby společností SKANSKA a.s. bude u stavby umístěna
tzv, „schránka důvěry“, kterou můžete po celou dobu vý-
stavby využít pro své připomínky i náměty.
Na pár dnů byly Petrovice rovněž zasypány přívalem sněhu,
který způsobil kalamitní situaci nejen v naší městské části,
ale i po celé Praze i republice. Mohu vás ubezpečit, že fir-
my, které tuto kalamitní situaci řešily, vyvinuly maximální
úsilí a snahu uspokojit všechny požadavky na úklid sněhu,
ale situace byla natolik komplikovaná, že se to vždy neda-
řilo tak, jak bychom si my i oni přáli. Rozhodně důvodem
není to, že by městská část na tyto účely šetřila penězi, jak
jsem to několikrát zaslechla ze „zaručených zdrojů“.
V neposlední řadě je třeba zmínit i řádění orkánu, který se
také přehnal naší městskou částí a napáchal četné škody
zejména na obecní zeleni, ale také částečně poškodil nově
vybudované hřiště s umělým povrchem v Lessnerově ulici
a střechu na základní škole Edisonova. Částečně s jeho řá-
děním souvisel i několikadenní výpadek veřejného osvětle-
ní zejména ve staré zástavbě, ale částečně to bylo dle sdě-
lení pohotovostní služby ELTODA, které má údržbu
veřejného osvětlení na starosti, způsobeno poruchou na
hlavním jističi. Tu se nakonec podařilo po několika dnech
odstranit.
Díky příznivým klimatickým podmínkám se nám podařilo
opravit 400m2 chodníků a část motoristické komunikace
v oblasti Rezlerovy ulice, což je slušný start do letošního ro-
ku. Zároveň bychom v měsíci dubnu chtěli zahájit opravu
všech schodů, které jsou součástmi veřejných komunikací,
a tak dokončit celkovou opravu veřejných komunikací
v naší městské části.
Na závěr mi dovolte popřát hezké jarní prázdniny našim
dětem a zasloužený oddech i pedagogům petrovických
škol.

OOllggaa  HHrroommaassoovváá

SLOVO STAROSTKYCYRIL A SNĚHODĚJ ŠKODILI
I V PETROVICÍCH

Orkán Cyril loupal plechy se střech, shazoval tašky a dokázal povalit i plot.
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nebylo nutno vichřice nebo orkány ve
střední Evropě pojmenovávat, neboť
nebyly častým jevem. S klimatickými
změnami způsobenými globálním otep-
lováním se však může v budoucnu situ-
ace změnit a meteorologové začnou
obracet listy v kalendáři pro výběr vhod-
ného jména orkánu stále častěji.

Do Čech vtrhl Cyril v noci z 18. na 
19. ledna. Obrovskou rychlostí se
k nám nahrnul teplý vzduch, díky ně-
muž se udržela po čtyři dny teplota
okolo 10 stupňů celsia. V pátek devate-
náctého ve 14.45 h byla dokonce na-
měřena v pražském Klementinu rekord-

ní teplota pro tento den - bylo to 11,1
stupně. Zima se vrátila – nebo spíše po-
prvé přišla – v podobě „Sněhoděje“
hned 23. ledna. Teploty klesly lehce
pod nulu a „oblaka se otevřela“ – bě-
hem 24 hodin napadlo více než 30 cm
sněhu. Vzhledem k tomu, že systém
(zejména dopravní) tohoto státu kola-
buje hned při poklesu teplot pod nulu
nebo při napadnutí 5 centimetrů sně-
hu, není divu, že při této sněhové na-
dílce nelétala letadla, nejezdily autobu-

sy ani tramvaje – a to i ve vnitřní Praze,
auta do sebe narážela jako kulečníkové
koule a silničáři byli opět zaskočeni. Na
jejich obranu je však třeba říci, že in-
tenzita sněžení byla tak velká, že než
pluh dojel na konec ulice, její začátek
vypadal zcela netknut. A tak zejména
v kopcovité části Petrovic byla situace
velmi náročná a často i nezvládnutelná.
Děkujeme všem občanům, kteří obtíž-
nost situace pochopili a za vzniklé obtí-
že se jim omlouváme.

Petr Říha

Silný vítr kácel stromy, a to i listnaté, které
v zimě kladou větru mnohem menší odpor
než v létě .

Cyril mohl být vyhlášen vandalem roku. Za
jedinou noc vyvrátil desítky dopravních
značek, otrhal názvy ulic, poničil semafory
a rozbil bezpočet reklamních cedulí.

Ochlazení a vydatné srážky změnily Petro-
vice v „horské středisko“. Během noci a ná-
sledujícího dne napadlo víc než 30 cm sně-
hu.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI



1. zasedání RMČ, dne 29.11.2006
Rada městské části Praha-Petrovice:

Schválila:
program I. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Pet-
rovice dne 13.12.2006 

– Zahájení 
– Volba návrhové komise 
– Rozpočtové provizorium na rok 2007
– Rozpočtové změny č. 6/2006
– Volba finančního a kontrolního výboru ZMČ
– Jmenování člena Školské rady ZŠ Bellova

a ZŠ Edisonova
– Členství městské části Praha-Petrovice ve

Sdružení pro výstavbu silničního okruhu
kolem Prahy

– Návrh termínů zasedání ZMČ
– Různé, připomínky a náměty zastupitelů

a občanů

2. zasedání RMČ, dne 7.12.2006
Rada městské části Praha–Petrovice:

Vzala na vědomí:
• informaci JUDr. Hromasové o stavu připrave-

nosti výstavby polyfunkčního domu s tím, 
že bylo vydáno stavební povolení 

• informaci JUDr. Hromasové k dokončovacím
pracím na projektu „Víceúčelové plochy pro
mládež na sídlišti Petrovice“

• informaci doc. Semeckého k ukončení stavby
odvodnění pozemků u Botiče.

Schválila:
• předložený návrh odepsat promlčené pohle-

dávky vzniklé v letech 1993-2000 ve výši
2 526 652,70 Kč v oblasti bytového hospo-
daření s tím, že budou vedeny v podrozvaho-
vém účetnictví do roku 2010 a ukládá 
tajemnici ÚMČ předložit tento návrh s dopo-
ručením Zastupitelstvu MČ na zasedání dne
13.12.2006

• předložený návrh rozpočtového provizoria na
první čtvrtletí roku 2007 a doporučuje jej ke
schválení v Zastupitelstvu MČ

• návrh jmenovat členem Školské rady ZŠ Bello-
va pí Helenu Stašákovou a členem Rady ZŠ Edi-
sonova Doc. PhDr. Otto Semeckého, CSc.
a uložila starostce MČ předložit tento návrh na
zasedání Zastupitelstva MČ dne 13.12.2006

• předložený návrh na jmenování členů výborů
ZMČ a uložila starostce MČ předložit tento ná-
vrh ke schválení na zasedání Zastupitelstva MČ 

• výstavbu veřejných částí přípojek kanalizace,
plynu, vodovodu a elektro na pozemku parc.
č. 538 k.ú. Petrovice pro napojení novostavby
RD na pozemku parc.č.25/1 k.ú.Petrovice na
základě uplatněné žádosti ze dne 8.11.2006
stavebníků manželů Hayekových

• výstavbu rodinného domu na pozemku parc.
č. 440, 441/1 k.ú. Petrovice v ulici Grammova
stavebníkům ing. Ivanovi a Evě Hayekovým pro
vydání stavebního povolení

• rozdělení působnosti členů Rady MČ
• na žádost pí Jelínkové Václavy prominutí pená-

le ve výši 7.153,- Kč, a to na základě doplace-
ní dlužného nájemného dle oboustranné do-
hody a s přihlédnutím k tíživé rodinné situaci
žadatelky

• žádost pí Jelínkové Václavy o prodloužení ná-
jemní smlouvy na obecní byt č.11 v ulici Mor-
seova 253 na dobu určitou, a to od 1.1.2007
do 30.9.2007

• vyhovět žádosti Martina Broskeviče a pí Micha-
ely Broskevičové o povolení dočasného umís-
tění dopravní značky zákaz stání v ulici Morse-
ova od č.p. 83 ke křižovatce s ulicí Ohmova
v termínu od 9.1.2007 – 19.1.2007 z důvodu
montáže nového rodinného domu

• žádost ředitelky MŠ Jakobiho o čerpání pro-
středků z rezervního fondu ve výši 150 000,-
Kč v souladu s předloženou strukturou s tím,

že uložila tajemnici ÚMČ sdělit ředitelce MŠ,
že prostředky rezervního fondu do budoucna
budou uvolňovány na nutné opravy a pokrytí
investic a nikoliv na pokrytí běžných provoz-
ních výdajů.

Jmenovala:
• předsedy a členy komisí Rady MČ Praha-Petro-

vice

Neschválila:
• rozšíření zakázky na odvodnění dalších soukro-

mých pozemků u Botiče s tím, že doporučuje
předložit nabídku na odvodnění dalších parcel
s tím, aby se majitelé pozemků na dalších
úpravách finančně podíleli

• vyhovět žádosti pí Kašparové o ošetření lip
(v rozsahu odstranění ohrožujících suchých vět-
ví). Tyto stromy jsou na soukromých pozemcích
v ulici Edisonova parc.č. 84/1 k.ú.Petrovice a He-
trzova parc.č. 80/1 k.ú.Petrovice s tím, že pokud
byly stromy v minulosti ošetřeny na náklady MČ,
nemůže toto být precedentní jednání. Městská
část může vyhovět žádosti občana a pomoci mu
v určité situaci za předpokladů, že je takový po-
stup zastupiteli MČ odsouhlasen. V současné
době nemá MČ Praha-Petrovice dostatek fi-
nančních prostředků, aby mohla ošetření lip na
soukromém pozemku provést vzhledem k to-
mu, že vynakládá velké finanční prostředky na
jiné účelné investice pro občany MČ.

I. řádné zasedání ZMČ
dne 13. prosince 2006

Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice

Schválilo:
• rozpočtové provizorium na rok 2007 ve výši

1/12 schváleného rozpočtu na rok 2006 v rám-
ci dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy
k městským částem, tj. 1,2 mil. Kč na měsíc ro-
ku 2007. Takto schválené rozpočtové provizo-
rium platí do doby schválení rozpočtu městské
části Praha-Petrovice na rok 2007

• rozpočtové změny č. 6/2006 v předloženém
znění

• odpis promlčených pohledávek vzniklých v le-
tech 1993 – 2000 ve výši 2.526.652,70 Kč
v oblasti bytového hospodaření s tím, že po-
hledávka bude vedena v podrozvahovém účet-
nictví do roku 2010

• výši měsíčních odměn pro neuvolněné zastupi-
tele ve výši:

zástupce starosty 1.200,- Kč
člen rady 1.200,- Kč
předseda výboru, komise 900,- Kč
člen výboru, komise 600,- Kč
člen ZMČ 300,- Kč.
Měsíční odměny v této výši budou poprvé vyplá-
ceny za měsíc prosinec 2006
• dispoziční právo k jednorázovému použití fi-

nančních prostředků MČ pro statutární orgány
městské části Praha-Petrovice v rozsahu:
– rada MČ ....................do 1 mil. Kč
– starostka ....................do 200.000,- Kč
– místostarosta v případě zastupování sta-

rostky – do 200.000,- Kč
– tajemnice ...................do 50.000,- Kč

• členství městské části Praha-Petrovice ve Sdru-
žení pro výstavbu silničního okruhu kolem Pra-
hy

• termíny zasedání Zastupitelstva městské části
Praha-Petrovice na rok 2007: 24. ledna (čisto-
pis Urbanistické studie Petrovic), 14. března,
13. června, 12. září, 12. prosince. 

Zvolilo:
• předsedu finančního výboru Ing. Františka Kří-

že a členy: Ing. Jaroslava Endršta, RNDr. Jiřího
Koudelku, Ing. Jana Křečka, JUDr. André Něm-
ce, Ing. Pavla Šafaříka, Ing. Zdeňka Völfla

• členy kontrolního výboru: Dagmar Kozelko-
vou, Janu Kutičkovou, Hanu Minaříkovou,
Mgr. Ondřeje Petráně, Helenu Stašákovou, Ja-
romíra Řezáče, 

Nezvolilo:
• předsedou kontrolního výboru Jana Svobodu
• předsedou kontrolního výboru Mgr. Ondřeje

Petráně

Jmenovalo:
• členem Školské rady ZŠ Bellova Helenu Stašá-

kovou a členem Školské rady ZŠ Edisonova
doc. PhDr. Otto Semeckého, CSc.

Uložilo:
• Ing. Petru Říhovi zrealizovat potřebné kroky

pro vznik členství městské části Praha-Petrovice
ve Sdružení pro výstavbu silničního okruhu ko-
lem Prahy
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3. zasedání RMČ, dne 20.12.2006
Rada městské části Praha–Petrovice:

Vzala na vědomí:
• informace o provozních výdajích školy ZŠ Bel-

lova v roce 2006, které zdůvodnila ředitelka
Mgr. Hradská

• stanovisko MŽP ze dne 8.12.2006 čj.
859/ENV/06 podle § 10 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
k výstavbě vedení 2 x 110 kV v trase Chodov –
Uhříněves – Měcholupy

• Zprávu o hospodaření s poskytnutou finanční
výpomocí z FOMBF za rok 2006.

Schválila:
• žádost předloženou ředitelkou ZŠ Bellova

Mgr. Hradskou o navýšení dotace ve výši 
140 000,- Kč na dokrytí provozních výdajů
školy za rok 2006 s tím, že uložila ředitelce zá-
kladní školy předložit zůstatky účtů
k 31.12.2006

• záměr stomatologů upravit elektroinstalaci
v ordinacích na vlastní náklady a uložila tajem-
nici ÚMČ nechat posoudit předložený návrh
záměru odborníkovi z oboru elektroinstalace

• vydání souhlasného stanoviska stavebníkům
Broskevičovým k záboru komunikace Morseo-
va v rozsahu dle přiloženého plánu

• uvolnění finančních prostředků na realizaci ká-
cení uschlého torza lípy při pomníku naproti
č.p.49 v ul. Edisonova a dále pokácení uschlé
lípy na spodním parkovišti v ul.Edisonova při ul.
U Břehu za zastávkou MHD Newtonova směr
JM a eventuální zapěstování nového stromu
odbornou firmou. 

Jmenovala:
• plesový výbor a uložila mu zajistit přípravu ple-

su a předložit program a rozpočet na jeho ko-
nání a stanovila vstupné ve výši 150,- Kč

• pracovní skupinu pro optimalizaci petrovického
školství ve složení: Ing. Petr Říha, Ing. Gustav
Šrut,CSc., Ing. Martin Zeman, RNDr.Vlasta Kří-
žová, Vlasta Štěpánková, Jana Beránková,
Mgr. Eva Hradská, Mgr. Petr Zeman

• prodejní cenu publikace o Petrovicích na 
390,- Kč za výtisk a její prezentaci na vánoč-
ních akcích.

4. zasedání RMČ, dne 10.1.2007
Rada městské části Praha–Petrovice:

Vzala na vědomí:
• zápis z jednání bytové komise ze dne 9.1.2007
• informaci o situaci v případě neplaceného ná-

jemného pana Pavla Daňka a na základě do-
poručení Komise bytové a sociální schvaluje
uzavření dohody o splacení dluhu za nájemné
s konečným termínem splacení dlužné částky
do 30.6.2007. Pokud nebude dlužná částka
do této doby zaplacena, rozhodne Rada MČ
o dalším postupu v této věci. Zároveň revoku-
je své usnesení 99/6/8/2006 na návrh soudní-
ho vyklizení předmětného bytu

• informaci o dlužném nájemném manželů Sti-
borových a doporučení Komise bytové a sociál-
ní na ukončení nájemní smlouvy. V této věci
Rada MČ ukládá tajemnici vyzvat manžele Sti-
borovy k neprodlenému doplacení dlužného
nájemného a podat návrh na ukončení nájem-
ní smlouvy z titulu porušení smluvních závazků

• informace o možnostech zásahů policie v ob-
lastech poškozování cizích věcí, kontrolní čin-
nosti nad dodržováním čistoty při venčení psů

a dalších oblastí činnosti. Rada MČ s povdě-
kem kvitovala snahu vedení městské policie
posílit stav hlídek určených pro naši městskou
část. Oboustranně bylo oceněno setkání vede-
ní městské policie s vedením radnice

• informaci o počtu obyvatel trvale hlášených na
k.ú. MČ Praha-Petrovice ke dni 31.12.2006,
který je 6 094

• předložený zápis do kroniky za rok 2006 a ulo-
žila Ing. Petru Říhovi a tajemnici zajistit vydání
a svázání kroniky za období let 2001-2006.
Ing. Petru Říhovi dále uložila předložit návrh na
způsob vedení kroniky počínaje rokem 2007

• Zprávu o hospodaření s poskytnutou finanční
výpomocí z FOMBF za rok 2006

• výpověď mandátní smlouvy podanou panem
Danielem Jančíkem a uložila starostce a mís-
tostarostům předložit návrhy na člověka, který
by se dále zabýval dohledem nad výkonem
obecně prospěšných prací. Pokud nebude ta-
kový návrh předložen, bude ke konci ledna
oficielně zastaven příjem odsouzených na vý-
kon obecně prospěšných prací. 

Schválila:
• rozšíření smlouvy na zimní údržbu s fy Acton

v rozsahu smlouvy ze dne 29.12.2006
• nové platové výměry ředitelům ZŠ a MŠ včetně

výše osobního ohodnocení a příplatku za ve-
dení v souladu se zněním Nařízení vlády č. 564
o platových poměrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě

• počet zaměstnanců-úředníků MČ Praha-Petro-
vice v počtu 9

• uzavření dohody o splátkovém kalendáři splá-
cení dluhu na nájemném a službách za užívání
bytu pro pana Jiřího Telváka s tím, že dlužná
částka bude doplacena do 15.7.2007

• návrh programu II. zasedání Zastupitelstva MČ
Praha-Petrovice dne 24.1.2007 a uložila sta-
rostce seznámit nové členy ZMČ s urbanistic-
kou studií.

II. řádné zasedání ZMČ
dne 24. ledna 2007

Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice

Schválilo:
• nabytí pozemku parc. č. 570/4 v k. ú. Petrovi-

ce o výměře 24 m2 v k. ú. Petrovice z vlastnic-
tví České republiky do vlastnictví hlavního měs-
ta Prahy – svěřená správa městské části
Praha-Petrovice

• čistopis Urbanistické studie MČ Praha-Petrovice
s následujícími připomínkami:
– Požaduje uvést do souladu mapovou část

s textovou částí urbanistické studie.
– V lokalitě č. 1 požaduje vypuštění komuni-

kace mezi lokalitami č. 1 a č. 6.
– Lokalitu č. 3 schvaluje řešení zástavbou tře-

mi rodinných domy.
– V lokalitě č. 19 neschvaluje vypuštění lokali-

ty v čistopise urbanistické studie a požaduje
řešení v dané lokalitě formou zastavěné plo-
chy v menším rozsahu oproti původnímu ná-
vrhu a v zájmu celoměstského systému zele-
ně zbývající plochu řešit jako lesní porosty.

5. zasedání RMČ, dne 31.1.2007
Rada městské části Praha–Petrovice:

Vzala na vědomí:
• informaci o čistotě zastávek a nedostatečném

vyvážení odpadkových košů umístěných

v prostorách zastávky a zastávkových označe-
ních BUS-PID a uložila oddělení výstavby
a správy majetku Úřadu MČ provádět prů-
běžně kontroly čistoty zastávek a v případě
zjištění nedostatků vyžadovat od provozova-
tele nápravu

• zápis ze zasedání Kulturní komise ze dne 
18. ledna 2007

• vyřazení přijatých žádostí o pronájem bytu
z evidence u žadatelů uvedených pod písmeny
a), b), c), d) a e) zprávy Komise bytové a sociál-
ní a uložila předsedkyni komise uzavřít aktuali-
zaci žádostí do 28. 2. a vyrozumět žadatele
uvedené pod písm. d) o vyřazení z evidence
s termínem do 28. 2. 2007

• informaci předsedkyně Komise bytové a sociál-
ní RMČ pí Novotné, že dlužná částka ve výši
12.598,- Kč (nájemné + služby + penále) byla
dne 31. 1. 2007 panem Stiborem uhrazena. 

Neschválila:
• žádost pí Králíkové ke stání motorových vozi-

del pro obyvatele a návštěvy domu v ul. Celsi-
ova před č.p. 177 na základě vyjádření měst-
ské policie k této problematice.

Schválila:
• návrh rozpočtu akcí Kulturní komise RMČ na

rok 2007 s tím, že v položce celkový schodek
bude částka snížena na 150.000,- Kč

• zvýšení příspěvku na obědy pro seniory a in-
validní důchodce v jídelně ZŠ Bellova poskyto-
vaný dosud ve výši 12,40 Kč na 17,- Kč na je-
den oběd s tím, že strávník uhradí zbývající
částku do ceny oběda stanoveného základní
školou a to s účinností od 1. 3. 2007. Výšku
příspěvku na stravování v CSOP projedná
a schválí Rada MČ Praha-Petrovice po obdrže-
ní dodatku ke smlouvě o poskytování pečova-
telských služeb

• žádost ředitelky ZŠ Bellova Mgr. Hradské o pro-
placení příspěvku městské části v souvislosti
s přípravou obědů pro seniory a invalidní dů-
chodce v měsících 06 – 12/2006 v celkové vý-
ši 44.752,- Kč s tím, že výše tohoto příspěvku
na jeden oběd činila 12,40 Kč

• návrh programu a rozpočtu na akce Komise
protidrogové, zdravotní a bezpečnostní RMČ
na rok 2007 s tím, že požaduje upřesnění ná-
vrhu rozpočtu pro oblast bezpečnostní

• zprávu ředitele ZŠ Edisonova Mgr. Zemana
o hospodaření školy v roce 2006 včetně návr-
hu na rozdělení zlepšeného hospodářského
výsledku a návrhu na rozdělení hospodářské-
ho výsledku z hospodářské činnosti za rok
2006

• připojení MČ Praha-Petrovice k akci „Vlajka
pro Tibet“ dne 10. března 2007

• úkoly ředitelům škol pro 1. pololetí roku 2007,
jejichž splnění bude kriteriem pro přiznání kon-
krétní výše osobního ohodnocení ve 2. polole-
tí roku 2007 pro ředitele škol. 

Jmenovala:
• členem kulturní komise RMČ Jiřího Stárka – ře-

ditele ZUŠ Hostivař.

Uložila:
• starostce JUDr. Hromasové projednat možnost

osazení výkyvné kamery ke hřbitovu na nákla-
dy hl. m. Prahy a ve spolupráci s MHMP

• ředitelce ZŠ Bellova Mgr. Hradské neprodleně
zdůvodnit zjištěný nepořádek v suterénních
prostorách školy a uskladnění movitých věcí,
které nejsou majetkem základní školy, případ-
ně předložit příslušné nájemní smlouvy

O ČEM JEDNALA RMČ A ZMČ
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Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva měst-
ské části byla zvolena nová Rada MČ ve sta-
ronovém složení.

JUDr. Olga Hromasová, která v minulém vo-
lebním období vykonávala funkci místosta-

rostky, byla zvolena
starostkou. Pone-
chala si své původní
kompetence, a tak
bude i v nové radě
odpovídat za oblast
výstavby, územního
rozvoje a doprav-
ních vztahů. Svůj
hlavní úkol vidí v na-
lezení kvalitního

a ekologicky nezatěžujícího řešení dopravní si-
tuace v jihovýchodní části Prahy formou míst-
ních obslužných komunikací, a to bez jakékoli
sběrné komunikace v trase JVK na území Pet-
rovic. S tím souvisí i zpracování protihlukové
studie Novopetrovické ulice a na jejím základě
pak urychlená realizace protihlukových opatře-
ní. Značné množství času i energie jí zřejmě za-
bere úloha zástupce investora při výstavbě po-
lyfunkčního domu, ve kterém vznikne 
28 nových bytů, kvalitní prostory chybějících
služeb pro naše občany a důstojné prostory
pro pořádání společenských a kulturních akcí.
Dalším záměrem je do části nebytových pro-
stor polyfunkčního domu přestěhovat petro-
vický úřad, a tím uvolnit stávající prostory úřa-
du v Morseově ulici a rekonstruovat je zpět na
byty.
Rezervy vidí ještě v oblasti řešení čistoty ve-
řejných prostranství, zejména pokud se týká
znečištění psími exkrementy.

Uvolněným místos-
tarostou byl zvolen
Ing. Petr Říha.
V minulém volebním
období radní zodpo-
vědný za oblast in-
formací a vnějších
vztahů se bude nyní
starat ještě o oblast
školství, oblast soci-
ální a zdravotní. Dů-

ležitým úkolem, který je v nejbližší době nutno
řešit, je koncepce petrovického školství, a to
s ohledem na další demografický vývoj, finanč-
ní zajištění provozu škol a přitažlivost výchov-
ně vzdělávacích programů pro žáky i rodiče. Za
své nejdůležitější úkoly pokládá právě optima-
lizaci petrovického školství, zejména zvrácení
nepříznivého stavu, kdy v ZŠ Bellova, která je
postavena pro 700 žáků, je jich dnes necelých
250 a rentabilní provoz polikliniky. Další spekt-
rum úkolů bude spojeno s tím, že 1. února
městská část převzala do správy objekt býva-
lých jeslí v ul. Jakobiho, kde má dlouhodobý
záměr zřídit denní stacionář pro seniory, který
v této části Prahy chybí. 

Místostarosta Ro-
man Vojta byl
i v minulém období
ve stejné funkci od-
povědný za oblast
životního prostředí.
Nyní mu k tomu při-
byla ještě oblast kri-
zového řízení. Za
samozřejmost pova-
žuje zachování do-

savadního standar-
du péče o petrovic-
kou zeleň a uprave-
nost naší městské
části.

Bývalý starosta,
doc. PhDr. Otto Se-
mecký, CSc. se dnes,
ve funkci radního se
zodpovědností za

oblast kultury, bude starat o kulturní vyžití oby-
vatel Petrovic stejně jako v minulých letech.

Oblast finanční a kontrolní si ponechal, stejně
jako v minulém období, radní Ing. František

Kříž. Největší úkol,
který si stanovil, je
eliminovat počínající
nedostatek finanč-
ních prostředků,
způsobený končícími
platbami za privati-
zaci bytových domů.

Zdroj peněz z pro-
deje domů tak

v tomto volebním období vyschne, a tak ne-
vyhnutelně nastane podobný stav, jaký popi-
suje starý zákon v příběhu o Josefovi, který
vyložil faraónovi jeho sen o sedmi tučných
a úrodných letech, po kterých přijde sedm let
hubených a hladových. Ty roky nemusí být
„hladové“, jen rozpočet bude hubenější,
a tak ruka městské části nebude moci být tak
štědrá a otevřená ke všem požadavkům.
Všichni se budeme muset naučit lépe počítat
– lépe hospodařit.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 

PROGRAM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI 

Významné životní jubileum 50 let společné cesty životem oslavili

Jiřina a Ladislav BAKEŠOVI

Své opětovné ANO do dalších let si řekli na radnici městské části
Praha-Uhříněves 14. prosince 2006

BLAHOPŘEJEME A DO DALŠÍCH LET PŘEJEME
PEVNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ POHODU

Český statistický úřad organizuje v roce 2007 výběrové šetření
o životních podmínkách domácností v ČR, a to v souladu se
zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění po-
zdějších předpisů. Toto zjišťování se bude konat na celém území
ČR a na území Prahy bylo vybráno 1 259 bytů.
Vlastní zjišťování proběhne v době od 17. února do 29. dubna
2007 prostřednictvím speciálně vyškolených pracovníků. Tito
pracovníci provádějící zjišťování v domácnostech se budou pro-
kazovat příslušným pověřením k výkonu funkce a občanským
průkazem. Ve všech fázích zjišťování bude zaručena anonymita
údajů získaných u domácností.
Pro zjišťování v hl.m. Praze byly náhodně vybrány byty 
i v naší městské části.
Případné dotazy občanů zodpoví pracovnice Českého statistické-
ho úřadu: pí RNDr. Jana Šídlová, tel. 274 052 084,
e-mail: jana.sidlova@czso.cz

Upozorňuji děti, že i letos proběhne další Noc s Andersenem,
která začne v pátek 30.3.2007. Kdo chce prožít noc v knihov-
ně s odpolednem a večerem plným her a četby těch nejkrás-
nějších knížek, může se přihlásit v knihovně. Rodiče získají in-
formace na telefonním čísle knihovny 267 900 946.

Těším se na vás – knihovnice 
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Připojení Petrovic k desátému obvodu hlav-
ního města v roce 1968 si vynutilo i přejme-
nování ulic. Stávající názvy totiž již v Praze
existovaly, a tak jejich zdvojení komplikova-
lo práci záchranářům i hasičům. Petrovická
jména ulic se navíc shodovala s ulicemi do-
konce i v rámci obvodu, kdy jich většina ko-
respondovala s názvy ulic v Zahradním Měs-
tě. A tak se staly názvy Lipová, Meruňková,
Jabloňová a jiné pouhou minulostí. K vlast-
ní změně názvů došlo až v roce 1971. Pro
plošné přejmenování byla vybrána jména
vědců a význačných vynálezců z oboru fyzi-
ky, chemie a dalších vědních oborů. I zde
však došlo k určitým výjimkám, kdy napří-
klad Friedrich Lessner nevynalezl snad vůbec
nic. Výběr jména pro novou ulici v roce
1980 byl poplatný době, a tak byla ulice po-
jmenována po německém představiteli děl-
nického hnutí, příteli a blízkém spolupra-
covníkovi Karla Marxe a Bedřicha Engelse.
Také Josef Rezler, který získal svou ulici s po-
někud ojedinělým průběhem (do kříže) ve
stejném roce, byl pracovníkem dělnického
hnutí.
S výstavbou petrovického sídliště byl vybrán
v roce 1980 název i pro další plánovanou
ulici, zajímavou tím, že v ní byla pouze tři
čísla popisná. Pojmenována byla po sovět-
ském bio a geofyzikovi Petru Petroviči Laza-
revovi. Domy v této ulici postavené nejsou
bez zajímavosti. Jeden je velmi běžný - ne-
nápadný a jemu podobných jsou po Praze
možná stovky. Nikdo v něm nebydlí a také
návštěvníků má velmi málo, a výhradně
v osobách zaměstnanců Pražské tepláren-
ské, kteří zde zabezpečují distribuci tepla
pro sídliště Dobrá Voda a zbývající dva do-
my v ulici. Ty už zase tak obvyklé nejsou.
Oba jsou zřejmě největší svého druhu v Pra-
ze a možná i v rámci republiky. Také v těch-
to domech nikdo nebydlí (snad kromě škol-
níka), ale v době své největší slávy měly mít
spolu přes dva tisíce návštěvníků denně.
Ano, jsou to základní a střední polygrafická
škola. Obě školy byly dokončeny v roce
1989 a do provozu byly uvedeny až po
skončení éry socialismu. Možná to byla ne-
znalost jména nové ulice, možná se ani jed-
nomu z provozovatelů název ulice nelíbil,
a tak zde bylo porušeno pravidlo, že adresa
domu je tvořena podle té ulice, do které ús-
tí její vchod. Z neznalosti nebo z averze
k ruskému jménu, profitoval americký vyná-
lezce Alexandr Graham Bell, který měl ulici
nejblíže, její název byl již od roku 1971 vži-
tý, a tak jej obě školy pro svou adresu pou-
žily. Petr Petrovič prozatím nepřišel o svoji
ulici, ale ta petrovická, která byla po něm
pojmenována, se zřejmě stala světovým uni-
kátem – neobjevila se na žádné adrese,
i když v ní domy stojí. Averze k ruským jmé-
nům pokračovala zřejmě dál a přetrvávala
i plných dvanáct let po „revoluci“, kdy byla

- v roce 2001 - ulice navržena k přejmeno-
vání. Tím dochází k dalšímu paradoxu. Za-
tímco komunističtí dělničtí vůdci nenápad-
ných německých jmen mají své ulice dál,
fyzik Petr Petrovič Lazarev o tu svou přišel.
Přejmenování ulice s sebou nese spoustu
nepříjemných úkonů, končících výměnou
občanských průkazů všech obyvatel, opra-
vami živnostenských listů a dalších dokladů.
Přejmenování této ulice si však z pochopi-
telných důvodů nikdo nevšiml. Změna niko-
ho neomezovala ani nezajímala. Tak v na-
prosté tichosti a nenápadně byl schválen

nejnovější název ulice v Petrovicích – Dopp-
lerova. Zmíněné administrativní úkony však
proběhly zcela zbytečně – název ulice zno-
vu nikdo nepoužívá a málokdo zná. S omlu-
vou oběma profesorům si dovolím uvést pár
informací a dat ze života současného „vlast-
níka“ ulice.

Christian Andreas Doppler se narodil 
29. listopadu 1803 v rakouském Salcburku.
Původně měl dostát tradici a převzít rodin-
nou kamenickou firmu. Jeho chatrné zdraví
mu však nedovolilo pracovat v prašném
prostředí kamenické dílny. A tak po absol-
vování střední školy v Linci zahájil roku 1822
studium na vídeňské polytechnice. Pak stu-
doval na salcburském lyceu filozofii. Pro pří-
rodní vědy se rozhodl roku 1825, kdy začal
studovat na vídeňské univerzitě matemati-
ku, mechaniku a astronomii. Po absolutoriu
- počínaje rokem 1829 - se stal asistentem
matematiky u profesora Adama Burga na
vídeňské technice. V roce 1835 se stal pro-
fesorem matematiky na reálce v Praze a od
roku 1836 přednášel vyšší matematiku i na
polytechnice. Od následujícího roku byl na
technice pověřen i konáním přednášek

z geodézie. V Praze se roku 1836 Christian
Doppler oženil a počal první ze svých pěti
dětí (3 synové a 2 dcery). V roce 1840 byl
přijat za mimořádného člena Královské čes-
ké společnosti a od roku 1843 se stal jejím
řádným členem a od roku 1847 jejím vý-
konným tajemníkem. V roce 1848 byl jme-
nován členem vídeňské Říšské akademie
věd a čestným doktorem Pražské univerzity.
V roce 1841 byl dále jmenován profesorem
elementární matematiky a roku 1847 pro-
fesorem matematiky a mechaniky na Aka-
demii hornictví a lesnictví v Banské Štiavnici.
Následujícího roku obdržel jmenování pro-
fesorem geodézie na polytechnice ve Vídni.
V roce 1850 se Ch. A. Doppler stává ředite-
lem nově založeného fyzikálního institutu
na univerzitě ve Vídni. Stále se věnoval
množství vědeckých oborů (matematika,
elektřina a magnetismus, astronomie, opti-
ka a akustika aj.). Byl vynikající experimen-
tátor. Sestrojil nebo zdokonalil mnoho
optických přístrojů. Mimo jiné sestrojil
i optický dálkoměr. V roce 1842 publikoval
Christian Doppler ve sborníku České králov-
ské společnosti nauk práci, ve které nachá-
zíme popsaný jev, později známý jako
„Dopplerův jev“. Jednalo se o dokázání
změny vlnové délky vlnění v závislosti na
vzájemném pohybu pozorovatele a zdroje
vlnění. V Dopplerově době se jev uplatňoval
především v akustice. Ve 20. století však
Dopplerův jev přinesl revoluci v astrofyzice.
Ale již Doppler, vzhledem ke svému astro-
nomickému vzdělání, navrhl využít tohoto
jevu pro měření vzdálenosti a pohybu
hvězd. Obvyklá a častá rivalita mezi vědci
však způsobila, že Dopplerův jev našel v po-
lovině 19. století řadu odpůrců. Uznání se
mu dostalo až v roce 1859 (6 let po smrti)
objevem spektrální analýzy.
Christian Doppler, díky svému chatrnému
zdraví, trpěl celý svůj život řadou zdravot-
ních problémů. Ze zdravotních důvodů byl
nucen opustit i své místo na univerzitě v Pra-
ze. V listopadu 1852 odcestoval nemocný
Doppler na léčení do Benátek, aby je už ni-
kdy neopustil. Christian Andreas Doppler
zemřel 17. března 1853 a je pohřben na be-
nátském hřbitově Cimitero di San Michele.

Petr Říha

Pokud byste rádi věděli, po kom se jmenuje
právě ta vaše ulice, a pokud byste o tomto
člověku chtěli vědět víc, vypravte se na Úřad
městské části, kde můžete v 1. patře u paní
Riedlové zakoupit „Ilustrovanou encyklope-
dii osobností v názvech pražských ulic a ná-
městí“. Petrovice jsou v této knize zastou-
peny téměř celé – vždyť pouze dvě ulice na
jejich katastru nemají jméno po někom ví-
ceméně slavném. Pokud byste chtěli vědět
všeobecně více o místě, kde žijete, najdete
zde k zakoupení i knihu Petrovicích.

JAK PETROVIČTÍ LAZAREVA I DOPPLERA OŠIDILI

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Christian Andreas Doppler zemřel ve svých
nedožitých padesáti letech
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INZERCE

Tělocvičná jednota Sokol Petrovice
+

SANG
sport academy new generation

zorganizoval

Den plný pohybu dne 20. ledna 2007 v čele

s mistryní světa ve sportovním aerobiku

Zuzkou Tomáškovou

dále cvičiteli Janem Novosadem

a Danielem Komarovem

Cvičil se Dance aerobik, Body styling

a na závěr Relax

Den plný pohybu se bude opakovat

v březnu. Bližší informace budou

v TJ Sokol Petrovice

JARNÍ ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN
pro každého

Otvíráme nové kurzy aranžování

v Petrovicích - ZŠ Bellova, ve středu pro začátečníky

od 17.00 hod. a pokročilé od 19.00 hod.

Kurz má 6 lekcí, 2x v měsíci 1,5 hod.

Začínáme 7.3.2007.

informace na www.kvetinybabeta.cz

Přihlášky na tel. 244 911 301, 723 076 722

do 28.2. 2007.

Účast opět přislíbily významné
osobnosti Prahy 15.
Součástí turnaje bude i malé občerstvení.



Tak nám konečně začalo přát počasí a zima ukázala, že ne nadar-
mo se jí říká bílá královna. I v Praze jsme už letos zažili sníh a ten
nás naladil na zimní radovánky. Pro nás a naše děti z Domu UM je
vždy první větší příležitost o jarních prázdninách. Letos jsme vyra-
zili s dětmi, jako již tradičně, na zimní výjezdy do hor Čech a na
Slovensko. Na Slovensku děti čekalo okolí Tatranské Štrby, u nás si
mohly vybrat, zda s námi pojedou do Krkonoš či Jizerských hor. Na
všech horách si děti užívají lyžování, zimní radovánky, hry, pěší 
turistiku i turistiku na lyžích. Zkrátka fajn týden na horách v dob-
ré partě.

Pro ty, kteří máte rádi lyžování, plánujeme v březnu ještě jedno-
denní výjezd na hory, tentokrát vyzkoušíme krásy Krušných hor.
Pojedeme, bude-li dostatek sněhu, do zimního střediska Bouřňák,
kde jsou pěkné lyžařské podmínky za přijatelnou cenu.

A protože se nám blíží i jaro a s ním i Velikonoce, máme pro vás
nabídku tradičního Masopustu aneb Maškarní bál. Pojďte se s ná-
mi přenést do starých dob, kdy každá vesnice slavila příchod Veli-
konoc a 40 dní před Velkým pátkem se na návsi sešly všechny
možné masky k tanečnímu reji a veselí.

Doufáme, že se na některé akci potkáme a užijeme si mnoho 
zábavy a radosti.

Program akcí na březen pořádaných Domem UM

10.3. sobota Výjezd na hory – Bouřňák v Krušných horách
- dle sněhu 

11.3. neděle Petrovický masopust – od 16 hod Střední 
polygrafická škola Petrovice

21.3. středa turnaj ve fotbálku – otevřený klub Chodba
od 15.30 hod

24.3. sobota Velikonoční výtvarná dílna v Golfové
– od 10 hod Dům UM Golfová

26.3. pondělí Výtvarné pondělí na ZŠ Bellova - Velikonoce
– od 18 hod

29.3. čtvrtek Klubový víceboj - otevřený klub Chodba
od 15.30 hod

V průběhu měsíce v klubu Klinika probíhá klubový víceboj 

Přihlášky na výtvarné dílny a výjezdy a více informací získáte
na tel. 274862574.

Na všechny děti, rodiče a přátele se těší pracovníci Domu UM.

www.prahapetrovice.cz■ 8 ■

KULTURA

Vážení spoluobčané,

kulturní komise RMČ připravuje pro Vás i v letošním roce řadu kon-
certů a setkání, jak s orchestry, tak se známými osobnostmi v ob-
lasti kultury. Doufáme, že Vám přinesou řadu hezkých zážitků.
Předkládáme Vám program akcí, které chceme uskutečnit v prv-
ním pololetí tohoto roku.

1) Ve středu 28. února zahajujeme koncertem známé skupiny
sólistů BIG BAND TRUMPETS, která se pod vedením Ing. Kar-
la Polacha a Jiřího Volfa věnuje interpretaci především swingo-
vých melodií. Doprovázet je bude zpěvačka Marta Marinová.
Tato skupina sklidila zasloužený potlesk za své výkony již při
předchozím vystoupení u nás v Petrovicích. Koncert se usku-
teční od 19.00 hod. v sále střední polygrafické školy.

2) Na čtvrtek 15. března je pro seniory připraveno setkání s vel-
mi známým hercem, bývalým ředitelem Hudebního divadla
Karlín, LADISLAVEM ŽUPANIČEM. Toto setkání bude opět
doprovázet dechový soubor žáků ZUŠ Hostivař JUNIOR, který
v minulém roce tak úspěšně doprovázel zpěváka Josefa Zímu.
Začátek je v 18.00 hod. v sále střední polygrafické školy.

3) V dubnu přivítáme velice milou a jistě všem známou herečku
KVĚTU FIALOVOU. Její vyprávění doprovodí známý hudebník
Pavel Půta. Na toto setkání se můžeme těšit ve čtvrtek 
26. dubna v 19.00 hod. v sále střední polygrafické šklo-
ly.

4) V květnu, jak je již tradicí, připravujeme koncerty v rámci
PETROVICKÉHO JARA. Koncerty se uskuteční ve dnech
11., 15. a 23. května vždy od 19.00 hod.

5) Na sobotu 2. června je pro seniory připravován poznávací zá-
jezd do Kroměříže a Slavkova u Brna.

6) První polovinu roku zakončíme opět tradičně koncertem pě-
veckých sborů. Ten se uskuteční ve čtvrtek 14. června od
19.00 hod. v sále střední polygrafické školy.

Podrobné informace k jednotlivým akcím budou zveřejněny na
úřední desce ÚMČ, ve vývěsních skříňkách i na webových strán-
kách městské části.

doc.Otto Semecký 
předseda Kulturní komise

VOLNÝ ČAS DĚTÍ

AKCE KULTURNÍ KOMISE RMČ V 1. POLOLETÍ ROKU 2007 
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Městská část Praha - Petrovice

vydala

pamětní mince,
které používá např. u příležitosti „Vítání občánků“.

Jelikož je o mince značný zájem, uvolnila Rada

městské části část emise pro volný prodej.

Cena mince ze žlutého kovu v etuji je 150,- Kč

a získáte ji na Úřadě městské části v I.patře

v kanceláři ověřování (pí. Riedlová).

Minci je možno objednat i ve stříbře za 520,- Kč.

Rádi bychom vás seznámili s několika propagačními před-

měty, které mají za úkol přiblížit čtenáři naši městskou

část – a nejen ji.

V první řadě je to výpravná publikace 770 let PETROVIC.

Na dvou stech stranách křídového papíru, kromě spousty

informací o naší městské části, najdete i více než 600 ba-

revných fotografií, majících nějaký vztah k Petrovicím. Kni-

ha stojí 390,- Kč a můžete ji zakoupit buď na Úřadě měst-

ské části v Morseově ulici, v knihkupectví obchodního

domu Mája (Albert) na Veronském náměstí nebo v petro-

vické poliklinice - v krámku se suvenýry, který najdete v pří-

zemí, hned za vrátnicí. Další knihou, kterou je možno 

zakoupit – ale výhradně pouze na Úřadě MČ – je

ILUSTROVANÁ ENCYKLOPEDIE OSOBNOSTÍ

V NÁZVECH PRAŽSKÝCH ULIC A NÁMĚSTÍ. Zde jsou

obsaženy téměř všechny petrovické ulice – vždyť až na dvě

výjimky mají své názvy odvozené od jmen význačných mu-

žů. Jejich životní příběhy jsou popsány právě v této publi-

kaci. Kniha se prodává za 294,- Kč.
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MĚSTSKÁ POLICIE

Petrovice jsou nejmenší pražskou městskou částí. Na 1,76 km2 žije
6 100 obyvatel, což nás, s průměrem 3 466 obyvatel na km2, řadí
na špičku v rámci ČR, kdy celorepublikový průměr je 130 obyvatel
na km2 a celopražský 2 343 obyvatelé na kilometr čtvereční. Tako-
vá hustota obyvatel, automobilů (cca 10 000) a psů (ti jsou v Petro-
vicích registrováni 582 a u dalších stovek se odhaduje, že přihlášeni
nejsou) – pochopitelně přináší ve vzájemném soužití mnohá úskalí.
Je v zájmu nás všech vám pomoci tato úskalí řešit. Dnes bychom se
chtěli zaměřit na chování (zejména řidičů) v obytné zóně, která za-
hrnuje takřka celé „staré“ Petrovice. Neznalost zákona sice neo-
mlouvá, ale přesto bychom vám rádi několik informací poskytli.
A pokud nemají cenu zlata, rozhodně mají cenu korun českých
a bodů řidičských. Je totiž až s podivem, co všechno se v obytné zó-
ně nedodržuje – přednost zprava, zákaz parkování, nejvyšší povole-
ná rychlost a další. Požádali jsme tedy strážníky městské policie
o připomenutí některých pravidel:

„Vážení spoluobčané Petrovic,
rádi bychom Vás seznámili s problematikou v obytné zóně. „Obyt-
ná zóna“ je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní
značkou „Obytná zóna“ a konec je označen dopravní značkou
„Konec obytné zóny“. V obytné zóně se chodci mohou pohybovat
po celé její šíři, přičemž děti mohou tuto komunikaci využívat ke
hrám. V obytné zóně smí jet řidič rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom
musí dbát zvýšené opatrnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit,
v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno pouze
na místech označených jako parkoviště (to musí být označeno
svislou dopravní značkou „Parkoviště“). Touto cestou bychom Vám

chtěli připomenout, že dodržování tohoto parkování se vzta-
huje i na majitele nemovitostí v obytné zóně. Při porušení po-
vinností vyplývajících z dopravní značky „Obytná zóna“ může být
udělena bloková pokuta do výše 2000,- Kč a přidělen jeden bod do
karty řidiče. Veškeré informace byly čerpány ze Zákona č. 361/2000
Sb. o silničním provozu §39.“

Strážníci Městské policie

Je až s podivem, co všechno si řidiči postupně dovolí. Asfaltová plo-
cha v parku před poliklinikou, která je určena pouze pro vjezd sani-
tek, se postupně mění v parkoviště.

CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE.....? OBYTNÁ ZÓNA

12.8. – 2.9. 2007



Děti jsou stále dětmi, i když už chodí do

školy, mají rády pohádky s dobrým kon-

cem. Moderní loutkovou pohádku na mo-

tivy písniček Ivana Mládka viděly děti z na-

ší školy v den vysvědčení 31. ledna 2007

v divadle Říše loutek a zde také dostaly

svá pololetní vysvědčení. Již čtvrtý rok to-

tiž dostávají žáci a žákyně všech pěti roč-

níků základní školy Edisonova svá pololet-

ní vysvědčení mimo budovu školy.

V loňském školním roce obdrželi vysvěd-

čení z ruky či spíše z tlapy tygra, jehož po-

dobu na sebe vzal ředitel školy. Vše se

odehrálo v pavilonu šelem v Zoologické

zahradě v Praze. Rok předtím to bylo na

zámku Dobříš a děti převzaly vysvědčení

z rukou „zámeckého pána“, jehož úlohu

i převlek na sebe také vzal ředitel školy Pe-

tr Zeman. Ještě rok předtím „předali“ dě-

tem pololetní vysvědčení skřítkové, vodní-

ci, ježibaby a další loutky a pohádkové

postavičky na výstavě v Divadle Káji Maří-

ka v Mníšku pod Brdy, kam nás všechny

pozval známý moderátor Jan Rosák.

Letos dostaly děti svá vysvědčení v divadle

Říše loutek. Předtím ovšem viděly divadel-

ní pohádku Jožin z bažin a také si pro-

hlédly celé technické zázemí divadla, kte-

ré umožňuje společné vystupování loutek

a živých herců.

Děkujeme touto cestou vedení divadla za

vstřícný přístup a umožnění celé akce

a České televizi za reportáž o naší škole.

Děkujeme za podporu, pomoc - a zejmé-

na přímou účast na akci paní

starostce naší městské části paní

JUDr. Olze Hromasové, zástupci

starostky naší městské části pa-

nu Ing. Petru Říhovi a členovi

Školské rady, panu doc. Dr. Otto

Semeckému, CSc.
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ŠKOLY

Petrovické děti si již zřejmě zvykly na to, že
pololetní vysvědčení dostávají na více či
méně neobvyklých místech. Letos si pro ně
přišly do divadla Říše loutek.

V zákulisí předvedli herci a další zaměst-
nanci dětem „kuchyni“ divadla, tvorbu zvu-
kových a vizuálních efektů, depozitář cen-
ných historických loutek a ovládání jejich
různých typů. Děti se mohly přesvědčit 
o tom, že vodit více než 7 kg vážící loutku -
zvláště pro křehkou, jen o málo větší lout-
kářku – není žádná legrace.

Na jevišti se za velké pozornosti malých diváků odvíjí příběh Jožina, příslušníků VB a dalších postav.

VYSVĚDČENÍ V ŘÍŠI LOUTEK
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ŠKOLY

Po představení a prohlídce divadla předal ředitel školy Mgr. Petr Zeman, vtělený do jedné z hlavních postav, dětem v předsálí divadla jejich
vysvědčení.

Základní škola, Edisonova 40, Praha –
Petrovice připravila pro budoucí žáky
a žákyně 1. ročníku naší školy a pro je-
jich rodiče akci, která nese název „Škola
nanečisto“.

Celkem třikrát – 26. února 2007, 
20. března 2007 a 5. června 2007
vždy od 15.30 do 16.30 hodin - mo-
hou děti zapsané do naší první třídy při-
jít se svými rodiči do školy ještě před za-
čátkem nového školního roku 2007/08.
Ve své budoucí učebně si předem mo-
hou vybrat s kým chtějí sedět v lavici, se-
známit se s ostatními spolužáky a spolu-
žačkami, poznat svojí budoucí paní
učitelku, poznat svojí vychovatelku ve
školní družině, ostatní vyučující i ředitele
školy. Paní učitelky a ostatní pedagogo-
vé mají pro děti připraveno mnoho zají-
mavostí, trochu her a zábavy a také tro-
šku „opravdového učení“. Budoucí
školáci se určitě nudit nebudou. Pro je-
jich rodiče jsou připraveny následující be-
sedy: 

1. Psychická, sociální a emocionální
zralost dítěte pro školu a role rodičů
při přípravě dítěte pro vstup do ško-
ly – přednáší Mgr. Bohumila Foltýnová,
výchovná poradkyně v naší škole a třídní
učitelka současné první třídy, která rodi-
če seznámí kromě obecně platných zá-
sad a pedagogických poznatků i s po-
znatky vlastními ze současné první třídy. 

2. Několik dobrých rad a cvičení pro
rodiče budoucích prvňáčků – tuto be-
sedu vede Mgr. Alice Vlčková, speciální
pedagog Pedagogicko-psychologické
poradny pro Prahu 10 /ul. Jabloňová/.
V rámci této druhé části Školy nanečisto
poskytneme všem zájemcům také píse-
mné materiály.

3. Pomůcky a potřeby na vyučování
v prvním ročníku školy a organizace
zahájení školní docházky – tuto závě-
rečnou část „Školy nanečisto“ vede
Mgr. Hana Dvořáková, třídní učitelka
budoucí první třídy. Děti nenechá ve tří-

dě samotné, nebojte se, v době kdy bu-
de paní učitelka s rodiči, budou děti sle-
dovat připravené divadelní představení. 

„Školou nanečisto“ chceme usnadnit
dětem vstup do první třídy. Za velmi dů-
ležité považujeme jejich první kontakty
a první „spolupráci“ se spolužáky v no-
vém kolektivu samozřejmě pod vedením
paní učitelky. Je nutno dodat, že „Škola
nanečisto“ je záležitost zcela dobrovol-
ná a pro všechny rodiče zdarma, náklady
hradí škola a Městská část Praha – Pet-
rovice, které tímto děkujeme za finanční
a veškerou další pomoc naší škole. 

Na nové budoucí spolužáky a spolu-
žačky se těší pedagogové, žáci a ře-
ditel ZŠ Edisonova

Mgr. Petr Zeman

Naše spojení:
telefony 606451365, 274860730,
e-mail: zsedisonova@tiscali.cz
a také www.zs-edisonova.cz

P. S. …..ale důležité! Já osobně děkuji - takto veřejně - všem mým spolupracovnicím ze Základní školy, Edisonova 40, Praha - Pet-

rovice, za to, že vše zorganizovaly, vymyslely a zařídily. 

Petr Zeman, ředitel školy 

„ŠKOLA NANEČISTO“


