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Náklad 2700 výtisků
Neprodejné

Foto na titulní straně:
PLASTIKA ZEMĚ (1989) od akademického 
sochaře Olbrama Zoubka.
Socha je umístěna v hlavní pasáži budovy 
ÚMČ. Původně byla umístěna v atriu Základní 
školy Praha-Petrovice.
Alegorie Země a kosmu symbolizovaná 
ženskou postavou stojící na zemském glóbu 
obíhajícím kolem zvěrokruhu. Horoskop je 
sestaven ke dni a hodině otevření školy, 
tj. 01.09.1989 8.00 hod. středoevropského 
času.
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Slovo úvodem
Vážení a milí petrovičtí občané,

opět se společně setkáváme na stránkách Petro-
vického zpravodaje, a to po delší odmlce. Její 
příčinou byla naše snaha připravit pro Vás zpra-
vodaj, který bude mít modernější grafi ckou 
podobu a poskytne Vám obsáhlejší informace 
z naší městské části. Doufám, že se Vám inovo-
vaný Petrovický zpravodaj bude líbit a každý z Vás 
v něm najde téma, které ho zaujme. Přeji Vám 
příjemné čtení. 

JUDr. Olga Hromasová
starostka

Metropolitní plán – návrh zadání
Současné vedení pražského 
magistrátu si stanovilo 
jako jednu ze svých priorit 
nový územní plán, pro který 
je určen i nový název  - 
Metropolitní plán.

Prvním krokem při přípravě Metropolit-
ního plánu je schválení návrhu zadání. 
K tomuto zadání se mohou vyjádřit i občané 
a zastupitelstva jednotlivých městských 

částí, bohužel ale v šibeničně krátké lhůtě 
do 18. dubna 2013. 
Návrh zadání byl zveřejněn od 15. března 
2013.
Ve dvouúrovňovém pojetí územního plánu, 
které v případě obce Prahy umožňuje 
stavební zákon (č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů), se jedná 
o návrh zadání územního plánu, který 
je pořizován pro celé správní území 

Budoucí 
prvňáčci byli 

u zápisu

ZŠ Praha-Petro-
vice otevře 

v příštím školním 
roce 3 první třídy.

02 2104 3222 25
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Petrovický zpravodaj ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

hlavního města Prahy. Aby byla jasně 
a nezaměnitelně odlišena tato „horní“ 
úroveň (celé město) od úrovně „dolní“ 
(vymezená část města), je v návrhu zadání 
užíván název – legislativní zkratka Met-
ropolitní plán.

V pondělí 8. dubna proběhlo mimořádné 
jednání Zastupitelstva MČ k návrhu zadání 
Územního plánu hl. m. Prahy, jinak také 
Metropolitního plánu. Ačkoliv projedná-
vané téma bylo velmi závažné, a proto 
jsem občany opakovaně na toto zasedání 
zvala, byla jsem překvapena poměrně 
nízkou účastí petrovické veřejnosti. Rada 
i Zastupitelstvo schválily připomínky 
k návrhu zadání Metropolitního plánu 
a MČ zaslala dne 12.04.2013 na Magis-
trát hl. m. Prahy následující připomínky 
k návrhu Zadání Územního plánu HMP 
(Metropolitního plánu):

1. V „Zadání“ není uveden termín 
zpracování Metropolitního plánu.
2. MČ Praha-Petrovice požaduje zacho-
vat znění vyhlášky č. 501/2006 a Metro-
politní plán zpracovat na členění ploch 
s rozdílným využitím.
3. MČ Praha-Petrovice požaduje, aby do 
článku II. D byl začleněn text: „Pokud je 
pro katastrální území zpracován a zare-
gistrován územně plánovací podklad nebo 
územně plánovací dokumentace a samo-
správný celek bude na potvrzení pláno-
vacích podkladů trvat, nebude možné 
územně plánovací podklad nebo územně 
plánovací dokumentaci bez souhlasu 
samosprávného celku derogovat nebo 
přepracovat“.
4. „Zadání“ ÚP je velmi obecné, 
nepřehledné a nesrozumitelné. Zadání 
zavádí novou terminologii, která není 
jednoznačně defi nována a vysvětlena 
a nemá oporu v platné legislativě.
MČ Praha-Petrovice požaduje, aby Zadání 
stanovilo jednoznačně povinnost termi-
nologii defi novat v textové části Metropo-
litního plánu.
5. V „Zadání“ není zřejmý schvalovací 
proces Metropolitního plánu.
6. Městská část Praha–Petrovice 
jednoznačně souhlasí a připojuje se 
k podnětům k návrhu zadání MP, které 
formuloval Pražský urbanistický kroužek 
(příloha č. 1).

7. MČ Praha-Petrovice požaduje, aby 
Zadání Metropolitního plánu zřetelně 
deklarovalo, že rekreační hodnota nezasta-
věného území je v hl. m. Praze preferována 
před zemědělskou výrobou. Tato deklarace 
v Zadání Metropolitního plánu by měla být 
podkladem ke změnám ploch orné půdy na 
plochy luk a městské zeleně.
8. MČ Praha-Petrovice považuje za   
nedostatečné a nejasné navázání Zadání 
Metropolitního plánu na stávající dokumen-
ty – např. Strategický plán hl. m. Prahy.  
9. MČ Praha-Petrovice požaduje, aby 
zadání Metropolitního plánu obsahovalo 
regulační plán jako cílový stav ÚPD pro 
drtivou většinu území hl. m. Prahy.
10. MČ Praha-Petrovice požaduje, aby při 
pořizování územního plánu byly městské 
části rovnoprávnými účastníky, aby s nimi 
byla příprava průběžně konzultována
a aby byl proces pořizování ÚP konzul-
tován s veřejností ještě před jeho úředním 
projednáním. 
11. MČ Praha-Petrovice požaduje změnu 
Statutu HMP tak, aby městské části 
byly plnoprávnými účastníky pořizování 
územně plánovací dokumentace.
12. Ať se jedná o kteroukoliv úroveň 
ÚP, není v návrhu zadání jasné, jak 
bude pořizovatel a zpracovatel postu-
povat s ohledem na nutný rozpor mezi 
konečnou verzí kterékoliv úrovně ÚP 
a nerovnoměrného plnění v průběžné 
časové ose. Velmi zjednodušeně se 
ptáme na to, jak je v „Zadání“ ošetřena 
skutečnost, že určité části ÚP (nově podle 
kapitol II. A.1.2) nastaví parametry pro 
konečné řešení ÚP (resp. do doby jeho 
platnosti), přičemž doprovodný návrh 
infrastruktury v čase hodně pokulhává. 
Prakticky to znamená, že investor může 
své pozemky v zastavitelném území, 
v plné míře všech regulativů využít, 
přičemž chybějící (ÚP předpokládaná, 
ale zatím nedodělaná) infrastruktura 
výrazně snižuje kapacitní možnosti tohoto 
území. Obecně u všech sítí městské 
infrastruktury platí, že investor musí mít 
souhlasné stanovisko k připojení stavby 
od správce té které sítě (elektřina, voda, 
kanalizace, plyn apod.). Pokud taková síť 
kapacitně nevyhovuje (správce stav své 
sítě, v daném okamžiku, samozřejmě 
velmi dobře zná - sám průběžně potřebné 
informace aktualizuje a má i povědomost 

o plánovaném rozšiřování její kapacity), 
správce zkrátka souhlas nevydá do doby, 
než je schopen kapacitně stavbu obsloužit. 
Případně omezí plánovanou výstavbu nebo 
investici zatíží o další náklady (to však jen 
v případě nedostatečné kapacity či tech-
nických překážkách na koncovém připojení 
– nikoliv však u nedostatečného zdroje!!). 
U komunikací to bohužel takto nefunguje. 
Vlastníkem i správcem (prostřednictvím 
své organizace) komunikací je v drtivé 
většině HMP, které je také pořizovatelem 
ÚP. Nechceme nic jiného, než aby město, 
prostřednictvím ÚP, fungovalo stejně 
(s výjimkou přenášením svých investic na 
investora), jako kterýkoliv jiný správce sítí. 
Případné změny (které ale chce pořizovatel 
minimalizovat) na to asi fungovat nebu-
dou, u těch jde spíše o tlak na intenzivnější 
využití pozemků. Výsledkem je pak 
bohužel současný stav, kdy městské části 
v určitých lokalitách (které přibývají téměř 
geometrickou řadou) nejsou schopny 
vlastními silami řešit neúměrné zatížení 
komunikací a s tím většinou spojené i další 
problémy. Územní plán (Metropolitní plán) 
je proto potřeba řešit jako dokument, který 
aktivně reaguje na momentální využití 
a naplnění konečných kapacit schváleného 
ÚP (MP). Domníváme se, že řešení musí 
být obsaženo již v metodice vypracování 
ÚP (MP), protože pořizovatel by měl garan-
tovat jeho vzájemnou vyváženost v kon-
krétním čase a tím dát správním orgánům 
jasnou a pevnou oporu, jak ve vztahu ke 
stavebníkovi postupovat. Od žadatelů 
o výstavbu v této věci žádnou vstřícnost 
neočekávejme. Bude tvrdě vyžadovat 
v plném rozsahu to, co mu platné znění 
ÚP (MP) umožňuje.

Pro naši městskou část, která má od 
23.04.2012 zaregistrovánu urbanistickou 
studii Petrovic a která řeší území naší MČ 
beze zbytku, je zejména důležitý bod č. 3 
připomínek. Zastupitelstvo a vedení MČ 
nechce připustit, aby po odsouhlasení 
zadání Metropolitního plánu mohla nastat 
situace, že bude do urbanistické studie 
Petrovic zasahováno, protože tato byla 
několik let projednávána a schvalována za 
účasti petrovické veřejnosti.

Olga Hromasová
starostka
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Od 1. září 2012 jsme se v celé Praze 
dočkali velkých změn týkajících se 
městské hromadné dopravy. Přibylo nám 
přestupů, část autobusových linek byla 
v Petrovicích zrušena, část má změněnou 
trasu a několik jich bylo nově zavedeno. 
Většina petrovických občanů není se 
změnami, které nastaly spokojena, a to 
se projevilo i v množství stížností, které 
vedení petrovické radnice obdrželo. Sta-
rostka JUDr. Hromasová spolu s místo-
starostou doc. Semeckým všechny tyto 
stížnosti a požadavky na úpravu pro-
jednala s náměstkem primátora hl. m. 
Prahy pro dopravu Josefem Noskem 
a ředitelem ROPIDu Pavlem Procházkou. 
Na část připomínek petrovických občanů 
bylo reagováno již v listopadu loňského 
roku a na základě opětovných žádostí sta-
rostky a místostarosty Městská část Pra-
ha–Petrovice obdržela následující reakci 
představitelů  ROPIDu  a hl. m. Prahy.
Z odpovědi P. Procházky, pověřeného 
řízením organizace ROPID na Žádost 
o změnu provozu linek PID na území 
MČ Praha-Petrovice, která byla doručena 
na MČ dne 11.03.2013, vyjímáme:

„Stávající připomínky občanů, potažmo 
zastupitelstva či paní starostky Vaší 
městské části ke stávající organizaci pro-
vozu linek PID, lze dle přiložených ohlasů 
rozdělit do následujících okruhů:

1.  obsluha zastávky Newtonova
 (příp. Morseova)
2. obsluha zastávek v dopravním uzlu
 Sídliště Petrovice
3. doprava dětí ze starých Petrovic do
 škol v Hostivaři
4. dodržování jízdních řádů linek PID 
 č. 125, 183, 240 a 296

Dovolte mi k jednotlivým okruhům uvést 
následující:
1. v zastávkách Newtonova a Morseova 
došlo od 20. listopadu 2012 k navýšení 
počtu zde projíždějících spojů ze 6 na 8 
za hodinu v ranní přepravní špičce pra-
covního dne, ze 4 na 6/hod. v odpolední 
přepravní špičce pracovního dne a ze 2 na 
4/hod. v ostatních obdobích dne a týdne, 
což se přibližně rovná frekvenci spojů na 

původní lince č. 154. Od stejného data 
došlo ke zřízení společného odjezdového 
stání obou linek (240 a nově 296) u sta-
nice metra Háje. Tím, že tato zastávka 
je oddělena od značné frekvence cestu-
jících, jedoucích do petrovického sídliště 
linkami č. 125, 183 a 267 atd., mají občané 
z okolí ulice Euklidova pro sebe k dispozici 
dostatečný počet volných míst v každém 
ze spojů. Jízdní řády linek PID č. 240 a 296 
jsou vzájemně koordinovány s ohledem 
na provozní možnosti v maximální možné 
míře. Vzhledem k přepravním zájmům 
i jiných městských částí to bohužel nelze 
provést stoprocentně. Dále z výsledků 
realizovaných přepravních průzkumů vy-
plývá, že frekvence cestujících ze/do zas-
távek ve starých Petrovicích je obecně 
dosti nízká a stávající rozsah a frekvence 
provozu zde jedoucích linek je z hlediska 
počtu spojů odpovídající.
2. již před změnami od 1. září 2012 
nebyla odjezdová stání zastávky Sídliště 
Petrovice ve směru Háje (v ul. Archimé-
dova) obou původních linek č. 154 a 271 
sloučená. Docházelo tak k nebezpečné 
situaci přebíhání přes vozovku na poslední 
chvíli podle toho, který autobus jel první. 
Osamocena zůstávala zastávka linek, je-
doucích od Uhříněvsi. Oproti tomuto stavu 
sice dodnes zůstává rozděleno stání linek 
č. 125 a 183, avšak nově je sloučeno stání 
linky 183 se všemi linkami, jedoucími od 
Uhříněvsi. Přesto je i nadále nezbytné 
zejména v období mimo přepravní špičky 
pracovního dne sledovat jízdní řády a orien-
tovat se podle toho na tu kterou zastávku. 
Pro obyvatele sídliště „Dobrá Voda” pak 
došlo ke zlepšení, když jim v zastávce Ja-
kobiho přibyla frekventovaná linka č. 183 
namísto původní méně frekventované 
240.
3. co se týče frekvence dojíždění školních 
dětí ze starých Petrovic do Hostivaře, 
bylo již dříve konstatováno, že lze zcela 
bezkolizně přestoupit v zastávkách Na 
Vartě či Boloňská z linek PID č. 240 a 296 
na linku 175.
4.  k občasnému nedodržování jízdních 
řádů linek PID č. 240 a 296 skutečně 
dochází. Částečně jsou způsobeny pro-
vozními mimořádnostmi, částečně zpo-
žděními vlivem silné individuální dopravy. 

Statistika sledování vozidel za pomoci 
systému GPS v období od 20.11.2012 do 
4. 3. 2013 nicméně říká, že tento problém 
není zásadní. Přesto se v těchto dnech za-
býváme různými možnostmi situaci dále 
zlepšit, např. rozšířením operativního řízení 
provozu při mimořádných událostech. Co 
se týče spolehlivosti jízdních řádů línek 
č. 125 a 183, v nedávné minulosti proběhlo 
hned několik opatření, rozšiřujících počet 
speciálně vyhrazených jízdních pruhů pro 
vozidla i těchto linek. Situaci budeme i na-
dále sledovat a průběžně vyhodnocovat. 
V návaznosti na naše dřívější jednání bych 
Vás chtěl nicméně požádat o spolupráci 
a podporu - např. při prosazování samo-
statného jízdního pruhu mj. pro autobusy 
linky 240 na Východní spojce, odkud se 
k Vám část zpoždění přenáší.

I když vzhledem k uvedeným argumentům 
aktuálně neuvažujeme o změně nedávno 
upraveného linkového vedení (od 20. listo-
padu 2012), v rámci probíhající komuni-
kace pana radního Noska s městskými 
částmi a naší snahy o důkladné vyhodno-
cení nově zavedeného dopravního režimu 
ještě jednou všechny připomínky od Vás 
i Vašich občanů prověříme.“

Z odpovědi P. Procházky, pověřeného 
řízením organizace ROPID na Žádost 
o změnu charakteru zastávky „Jako-
biho“, doručené na MČ dne 02.04.2013, 
vyjímáme:

„V roce 2011 byl změněn smysl chápání 
zastávek na znamení, kdy již není nutné 
na těchto zastávkách na přijíždějící auto-
bus mávat znamením ruky. Postupným 
rozšiřováním počtu zastávek na znamení 
dochází ke zrychlení cestovních dob 
a k nezanedbatelné úspoře pohonných 
hmot. Cílovým stavem je sjednocení 
charakterů všech autobusových zastá-
vek, což bude pro cestující přehlednější 
a pro dopravce i objednatele dopravy 
efektivnější. Stejný systém, kdy auto-
busy zastavují pouze v případě potřeby 
výstupu či nástupu, ostatně funguje zce-
la bez problémů již dlouhá léta například 
v okolních zemích jako Německo nebo Ra-
kousko.

Obyvatelé Petrovic jsou nespokojeni 
se změnami v MHD 

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Při výstupu cestujících je sice třeba 
v dostatečném předstihu stisknout 
tlačítko žádosti o zastavení, to by ale tím 
spíše v obdobích, kdy do zastávky - jak 
píšete - cestuje větší počet rodičů s dětmi 
a školáků, neměl být problém (tlačítko 
pravděpodobně zmáčkne hned několik 
cestujících). Mimo tato období, například 
o víkendu, večer či v protisměru jízdy 
většiny cestujících, by autobus v zastávce 
zastavoval zcela zbytečně.
Rovněž v souvislosti s postupnou obno-
vou vozového parku a nákupem nových 
autobusů, kdy u těchto nových typů vozi-
del je ve většině případů umístěno pop-
távkové tlačítko otvírání dveří (podobně 
jako u vybraných vozů tramvají a metra) 
a je nutno toto tlačítko použít za účelem 
nástupu nebo výstupu z vozidla na zas-
távce s charakterem „stálá“.
V tomto případě bych spíše doporučil 
apelovat na ředitele místních škol, aby 
mezi žáky a jejich rodiči provedli osvětu ve 
smyslu této odpovědi.
Závěrem věřím, že naše stanovisko 
přijmete s pochopením.“

Z dopisu náměstka primátora hl. m. Prahy 
pro dopravu J. Noska, doručeného na MČ 
12.03.2013, ke změnám PID v souvis-
losti s vyhodnocením metropolitní sítě 
PID, která byla zavedena 1. září 2012, 
vyjímáme:

„Organizace ROPID prakticky od zahájení 
provozu nové metropolitní sítě zazna-
menává podněty a připomínky od ces-
tujících a městských částí. Některým 
požadavkům již bylo vyhověno, další 
připomínky je však nutné vyhodnotit 
komplexně. V rámci tohoto vyhodnocení 
připravuje organizace ROPID opatření, 
jehož hlavním cílem bude vyhovět 
oprávněným požadavkům. Navržené 
opatření však musí splňovat následující 
pravidla:

• opatření musí být výkonově neutrální, 
případně může generovat určitou úsporu
• bude-li opatření obsahovat změny na 
linkách procházejících více městskými 
částmi, bude jej možné realizovat pouze 
za předpokladu shody všech dotčených 
městských částí

• bude-li se změna týkat pouze jedné 
městské části, je možno ji realizovat za 
předpokladu jejího souhlasu
• navrhovaná opatření budou rovněž 
respektovat stávající koncepci páteřních 
tramvajových linek a metrobusů.

Organizace ROPID v rámci projednávání 
těchto opatření osloví dotčené městské 
části a v případě, že výše uvedená pra-
vidla budou splněna, budou navrhovaná 
opatření realizována k jednotnému ter-
mínu 1. července 2013.“

Vážení občané, snažíme se na Vaše 
podněty reagovat a stížnosti řešit. Pevně 
doufáme, že nám organizace ROPID vyjde 
vstříc a přece jen se dočkáme změn, které 
nám naše cestování zpříjemní a usnadní.

Olga Hromasová
starostka

Otto Semecký
I. zástupce starostky

Naše městská část vynaložila ze svého 
rozpočtu za rok 2012 2.254.333 Kč včetně 
příslušné daně z přidané hodnoty na zve-
lebení petrovické zeleně a úklid veřejných 
prostranství, která jsou ve vlastnictví 
městské části nebo jsou Magistrátem 
hlavního města Prahy svěřeny městské 
části Praha-Petrovice. Většinu těchto prací 

na základě výběrového řízení provedla fi r-
ma pana Tomáše Loukoty, která má sídlo 
v naší městské části.
V roce 2012 bylo provedeno celkem šest 
kompletních sečí. Největší část fi nančních 
prostředků byla využita na údržbu veřejné 
zeleně, celkem 1.161.769 Kč včetně DPH. 
Rozsah prací byl stanoven na základě zpra-

covaného „Komplexního návrhu úprav 
systému veřejné zeleně v rámci progra-
mu MA 21 a to zejména na park Dobrá 
Voda – přehuštěná výsadba stromů, park 
Kurčatovova – průklesty stromů a sídliště 
Rezlerova – řez keřů vyhodnocených jako 
rizikové (zlomení keřů).

Dále byl proveden postřik dlažby 
a chodníků za účelem zbavení trávy, 
údržba parku v okolí městského úřadu, 
postřik a údržba všech dětských hřišť. 
Největší podíl práce byl věnován údržbě 
a revitalizaci petrovických sadů. Řez 
a průklest stromů v  lokalitách sídliště 
Dobrá Voda, park Kurčatovova, park u po-
likliniky v Ohmově ulici, park u křižovatky
ulic Archimédova x Novopetrovická a celé 

prostranství mezi hřbitovem a zadní částí 
ulice Rezlerova. Dále byly provedeny úpra-
vy zeleně na petrovickém hřbitově v rámci 
rekonstrukce památníku padlých.
V rámci úklidu veřejných prostranství se 
jednalo o pravidelné týdenní vysypání od-
padkových košů a úklid veřejných prostran-
ství, která jsou v majetku nebo ve správě 
naší městské části.

I v letošním roce budeme pokračovat 
v údržbě a revitalizaci zeleně. Právě v těch-
to dnech probíhá výběrové řízení na fi rmu, 
která bude tyto práce provádět. Máme 
z čeho vybírat, celkem se do výběrového 
řízení přihlásilo 16 subjektů.

André Němec 
radní

Činnost Celkem Kč Procento z celku

seč trávy 617.825,00 27,41
údržba zeleně 1.161.769,00 51,53
úklid veřejných prostranství 474.739,00 21,06
CELKEM 2.254.333,00 100,00

Petrovická zeleň v roce 2012

52 %

21 %

27 %

údržba zeleně

seč trávy

úklid



6

Petrovický zpravodajZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Schválený rozpočet městské části 
Praha-Petrovice pro rok 2013
Stejně jako každý rok na 
zasedáních Zastupitelstva 
MČ konaných na konci 
roku je jedním z hlavních 
bodů rozprava o navrženém 
rozpočtu pro následující rok 
a jeho schvalování.

Návrh rozpočtu je připravován již od 
začátku podzimu částí zastupitelů, Radou 
MČ, Finančním výborem ZMČ a Finančním 
odborem Úřadu MČ Praha-Petrovice.
Rozpočet je, na rozdíl od státního, navržen 
opět jako vyrovnaný. Vyrovnanost výdajů 
a příjmů je v rozpočtu MČ neměnným 
pravidlem již po mnoho let. To samozřejmě 
zapříčiňuje, že obec nemá dostatek 
prostředků na všechny opravy, údržbu 
a novou výstavbu, kterou by si přála, také 
díky stále se snižujícím příspěvkům od 
Magistrátu hl. m. Prahy a stále těžšímu 
přístupu k různým grantům a dotacím.

Detailní rozpočet, tak jak jej schválilo 
Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice na 
svém zasedání dne 19. 12. 2012, je opět 
uveden na webových stránkách. My jsme 
pro Vás připravili stručný souhrn toho 
nejdůležitějšího.

PŘÍJMY OBCE:
Pro letošní rok činí cca 27,6 mil. ko-
run, z toho MHMP přispívá částkou cca 
14,5 mil. korun, obec do rozpočtu ze svých 
fi nančních rezerv, převodem z vlastních 
fondů hospodářské činnosti, uvolnila pro 
chod obce cca 9,75 mil. Kč. Zbytek příjmů, 

cca 3 mil. Kč, je získáno různými poplatky, 
daněmi a vlastní činností obce.

Do ZŠ Praha-Petrovice bude MČ inves-
tovat 1,1 mil. Kč. V objektu ZŠ budo-
va Edisonova budou v létě generálně 
opraveny toalety pro děti a v přízemí bu-
dou vyměněny podlahy v celé konstrukci, 
které jsou původní a na ně během desítek 
let narůstaly další vrstvy dřevotřísek, PVC 
a linolea. Nyní budou podlahy kompletně 
rekonstruovány v celém profi lu jako 
odvětrávané.
V mateřské školce budou v létě taktéž 
vyměněny  všechny rozvody  a zařizovací 
předměty vč. obkladů ve všech dětských 
toaletách ve výši cca 600 tis. Kč, protože 
záchody pro děti jsou původní od posta-
vení budovy v osmdesátých letech a jsou 
technicky dožilé.
ZŠ Praha-Petrovice má v rozpočtu formou 
neinvestičního příspěvku částku 5,1 mil. 
korun, MŠ Jakobiho pak 1,75 mil. Kč.
Na opravy komunikací a zimní údržbu 
rozpočet pamatuje částkou 1,97 mil. Kč.
V poliklinice Ohmova bude městská část 
pokračovat v úpravě prostor pro lékaře, 
poslední dokončenou akcí je úprava prostor 
v suterénu pro podologii, která je již zkolau-
dována, a následně se bude upravovat pros-
tor v suterénu jako ordinace pneumologa.
Postupně se bude provádět výměna zby-
lých stoupacích vedení vody a kanalizace 
a s tím nezbytná stavební úprava v jednot-
livých ordinacích v pavilonu A, kde jsou 
zatím rozvody provedeny do 1. NP, tedy 
přízemí. Výměna potrubí bude probíhat 

postupně po dohodě s lékaři vždy na jedné 
stoupačce nad sebou. Stoupacích vedení 
je bohužel díky původnímu provedení ob-
jektu 17, proto částka odhadovaná na tuto 
práci je ve výši mnoha set tisíc korun.
Zásadní úpravou bude po odsouhlasení 
dokumentace kompletní změna vesti-
bulu objektu. Tato práce bude probíhat ve 
druhé polovině letošního roku. Z rozpočtu 
MČ je pro polikliniku v Ohmově ulici pama-
továno částkou 6 mil. korun.
Na kulturu ZMČ schválilo cca 522 tis. Kč. 
Značná pozornost je věnována mimo-
školním aktivitám dětí a mládeže a podpoře 
sportovních klubů včetně TJ Sokol Petro-
vice. Granty pro občanská sdružení, spor-
tovní kluby a jednoty a farnost jsou ve výši 
260 tis Kč.
Zeleň a údržba veřejných ploch a prostran-
ství je rozpočtována částkou 4,1 mil. Kč.  
Na závěr je třeba konstatovat, že MČ 
dodržuje rozpočtová pravidla a premisu 
nezadlužování obce a navržený rozpočet 
byl Zastupitelstvem MČ na XI. zasedání 
dne 19. prosince 2012 schválen všemi 
přítomnými zastupiteli jako vyrovnaný 
v příjmové a výdajové části po konsolidaci 
ve výši 27.660.500 Kč. Zastupitelstvo MČ 
Praha-Petrovice dále schválilo rozpočet 
na rok 2013 v hospodářské činnosti jako 
vyrovnaný v příjmové a výdajové části ve 
výši 10.170.000 Kč.

Pavel Šafařík
člen Zastupitelstva MČ

Plánované výdaje MČ Praha-Petrovice v roce 2013 Plánované příjmy MČ Praha-Petrovice v roce 2013

Jan Křeček
radní a předseda FV ZMČ
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Zahájeno publikování defi nitivních výsledků 
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů 
patří k nejrozsáhlejším statis-
tickým zjišťováním. Přináší 
velké množství cenných 
údajů, které nelze jiným 
způsobem efektivně zjistit. 
Poslední sčítání proběhlo 
v březnu 2011 - rozhodným 
okamžikem byla půlnoc 
z 25. na 26. března 2011.  

Dnem 3. 10. 2012 začal Český statis-
tický úřad (ČSÚ) prezentovat defi nitivní 
výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 
(SLDB 2011). Zveřejňování výsledků je 
vzhledem k jejich rozsahu postupné. 
Během následujících několika měsíců 
ČSÚ představí téměř 100 tisíc tabulek 
s údaji o obyvatelích, domácnostech 
a domech. Defi nitivní výsledky potvrdily 
trendy zjištěné již v předběžných výsled-

cích, zveřejněných v polovině prosince 
loňského roku: rychle přibývá cizinců dlou-
hodobě žijících v České republice, roste 
počet lidí s vysokoškolským vzděláním, 
ubývá osob žijících v manželství, výrazně 
se mění vlastnické formy bydlení. Přináší 
také další údaje, které v předběžných 
výsledcích nebyly obsaženy – především 
o oblasti ekonomické aktivity obyvatel, byd-
lení a domácnostech. 

Defi nitivní výsledky přinášejí opro-
ti předběžným podrobnější členění 
výsledků. Týká se to např. u osob údajů 
o zaměstnání a odvětví ekonomické 
činnosti, dojíždění do zaměstnání apod. 
Výrazně podrobnější je členění údajů 
o bytech a domech. Novými informacemi 
jsou data o domácnostech, včetně jejich 
bydlení. K dispozici je kombinační členění 
výstupů – podle několika ukazatelů, např. 
obyvatelstvo podle věku, pohlaví, rodin-

ného stavu a ekonomické aktivity nebo 
podle věku, pohlaví, náboženské víry 
a národnosti.

Defi nitivní výsledky jsou přístupné na 
www.scitani.cz. Všechna data se vztahují 
k 26. březnu 2011.

Základní informace o vybraných územních 
celcích naleznete na odkazu:
http://www.praha.czso.cz/
csu/2013edicniplan.nsf/p/12000-13 
Data jsou členěná do úrovně městských 
částí hl. m. Prahy a správních obvodů 
hl. m. Prahy. V níže uvedené tabulce 
naleznete vybrané základní ukazatele 
správního obvodu HMP Praha 15, do 
kterého patří:
Praha 15 – Horní Měcholupy a Hostivař, 
Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dubeč, 
Praha-Petrovice, Praha-Štěrboholy.

Hlavní město Praha, 
správní obvod, městská část

Obyvatelstvo 
celkem

z toho
muži ženy

Hlavní město Praha 1 268 796 613 738 655 058
Správní obvod HMP Praha 15 45 641 22 271 23 370
Praha 15 - Horní Měcholupy, Hostivař 31 296 15 139 16 157
Praha-Dolní Měcholupy 2 527 1 327 1 200
Praha-Dubeč 3 487 1 722 1 765
Praha-Petrovice 6 126 2 977 3 149
Praha-Štěrboholy 2 205 1 106 1 099

Hlavní město Praha, 
správní obvod, městská část

z toho podle věku
0 - 14 15 - 64 65 a více

Hlavní město Praha 153 622 908 321 201 029
Správní obvod HMP Praha 15 6 273 33 782 5 449
Praha 15 - Horní Měcholupy, Hostivař 4 011 23 194 4 002
Praha-Dolní Měcholupy 434 1 869 212
Praha-Dubeč 592 2 416 471
Praha-Petrovice 839 4 688 583
Praha-Štěrboholy 397 1 615 181

Hlavní město Praha, 
správní obvod, městská část

Ekonomicky 
aktivní

z toho 
zaměstnaní

Obydlené 
domy

Obydlené 
byty

Hlavní město Praha 644 643 600 730 92 927 542 168
Správní obvod HMP Praha 15 24 619 23 210 3 730 18 244
Praha 15 - Horní Měcholupy, Hostivař 17 084 16 068 1 786 13 113
Praha-Dolní Měcholupy 1 238 1 183 440 865
Praha-Dubeč 1 787 1 701 730 1 168
Praha-Petrovice 3 392 3 198 385 2 348
Praha-Štěrboholy 1 118 1060 389 750

Zdroj: © Český statistický úřad, Veřejná databáze

Vybrané základní ukazatele správního obvodu hl. m. Prahy - Praha 15
defi nitivní výsledky podle obvyklého pobytu (období: 26.03.2011)



8

Petrovický zpravodajZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Petrovice mládnou!

V úterý 9. dubna se setkala starostka 
Petrovic JUDr. Hromasová spolu s místo-
starostou doc. Semeckým a starosty okol-
ních městských částí s novým ředitelem 
Městské policie Praha Ing. Šustrem. 
Na tomto setkání nový ředitel uvedl, že 
k jeho prioritám bude patřit zejména to, 
aby Městská policie pružně reagovala na 
požadavky obyvatel a návštěvníků hl. m. 
Prahy, zvýšení počtu strážníků v ulicích, 
a tím i zvýšení bezpečnosti obyvatel. Jeho 
snahou bude i zkvalitnění a zintenzivnění 
spolupráce Městské policie s Policií ČR.

Po úvodním jednání se starosty MČ 
proběhlo i společné setkání se strážníky 
Městské policie, kteří vykonávají svou 
službu ve správním obvodu Prahy 15, pod 
který spadá i území naší městské části.
Jak si mnozí z Vás všimli, v minulém 
roce zmizeli z naší MČ strážníci MP. 
Stalo se tak z rozhodnutí ředitele MP 
Prahy 15 Bc. Sabola, který aniž by infor-
moval vedení petrovické radnice, odvolal 
z petrovické služebny s výjimkou jednoho 
všechny strážníky z Petrovic do Horních 
Měcholup. Po celé toto období nesměli 
strážníci při výkonu své hlídkové činnosti 

překročit hranici katastru Petrovic. Spolu 
se strážníky zmizeli z Petrovic ze služebny 
městské policie i 4 kola, která MČ pořídila 
petrovickým strážníkům pro usnadnění 
výkonu služby. Nová moderně vybavená 
služebna v Petrovicích, která byla vypro-
jektována a vybavena dle požadavků MP, 
zůstala nevyužita. Prostřednictvím starost-
ky podala MČ na takovéto jednání stížnost 
primátorovi hl. m. Prahy Svobodovi 
a náměstkovi ředitele Městské policie 
hl. m. Prahy Klémovi, aby byl tento 
bezprecedentní stav co nejdříve napraven.  
Na základě tohoto jednání se do Petro-
vic vrátili 4 strážníci MP a starostka byla 
ubezpečena, že od 1. června přibydou do 
Petrovic další dva strážníci. Věříme, že 
tento slib bude ze strany nového vedení 
Městské policie dodržen. S novými petro-
vickými strážníky připravujeme pravidel-
ná pracovní setkání, při kterých budeme 
průběžně řešit problémy, které v této 
oblasti tíží Vás i petrovickou radnici.

 JK

Toto potěšitelné zjištění se opírá nejen o statistické úda-
je, ale také o přírůstek nových občánků, kteří se narodili 
v průběhu roku 2012.
Ti byli slavnostně přivítáni starostkou MČ O. Hromaso-
vou. Krásný akt se uskutečnil pro velký počet dětí ve dvou

částech a paní starostka přivítala celkem 51 dětí, z toho 25 
chlapců a 26 dívek.
Každé z dětí dostalo na památku malý dárek a petrovický 
tolar. Maminky pak po zápisu do Kroniky MČ Praha-Petro-
vice krásnou růži.
    Otto Semecký

Setkání s novým ředitelem Městské policie 
Praha Ing. Eduardem Šustrem

Diskuze se strážníky Městské policie.

Setkání z novým ředitelem Městské policie.

Vítání občánků je slavnostní akt pro celou rodinu. Mám novou kamarádku.
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Z činnosti RMČ
Na základě připomínek od 
občanů připravila redakční 
rada pozměněnou formu 
informací z jednání Rady MČ 
Praha-Petrovice. Informace 
jsme se pro Vás snažili kon-
centrovat podle jednotlivých 
oblastí problematiky, 
o kterých Rada MČ jedná, 
a nikoli jen citace z usnesení.

Rada MČ Praha-Petrovice má pravidel-
ná zasedání 1 krát za 14 dní, a to 
v pondělí. V případě, že mezi pravidelnými 
zasedáními je nutno projednat neodklad-
nou záležitost, svolá starostka Radu MČ 
na mimořádné zasedání. Rada MČ se při 
jednáních zabývá především oblastí územ-
ního rozvoje a dopravy, školství, polik-
liniky, životního prostředí, hospodařením 
MČ, bezpečnosti, kultury, sociálních věcí 
a všemi dalšími záležitostmi, které nejsou 
zákonem svěřeny do výlučné kompetence 
Zastupitelstva MČ.

Územní rozvoj 
Velkou pozornost Rada MČ věnovala 
navrhovaným změnám Územního plánu 
hl. m. Prahy, které se týkaly také 
k. ú. Petrovice. Námi uplatňované návrhy 
měly být na listopadovém a prosincovém 
jednání ZHMP zamítnuty.  Návrhy se týka-
ly změn 07. Rada MČ v zastoupení sta-
rostky MČ (v listopadu) a jejího I. zástupce 
(v prosinci) žádala o zachování našeho 
návrhu, vyplývajícího z projednané a schvá-
lené Urbanistické studie MČ Praha-Petro-
vice. Na základě jejich iniciativního jednání 
se podařilo petrovické návrhy schválit 
v Zastupitelstvu HMP. V neposlední řadě 
se věnovala na svých jednáních i proble-
matice Vestecké spojky, křižovatce Exit 4 
na dálnici D1 a opětovně velmi důkladně 
prověřila stav kolem JVK.
Rada MČ se zabývala Peticí občanů Praha-
-Petrovice a dle zákona o hl. m. Praze ji 
postoupila k vyřízení náměstkům primá-
tora hl. m. Prahy pro dopravu a územní 
rozvoj. Vzhledem k tomu, že se žádná 
změna územního plánu ani výstavba této 
trasy nepřipravuje, vydáme v nejbližší 
době speciální číslo Petrovického zpra-
vodaje, který se bude tomuto tématu 
věnovat. 

Rada MČ na svém jednání také odmítla 
návrh MHMP zrušit zimní údržbu v ul. Fros-
tova, Kurčatovova a Jakobiho a trvala na 
jejich údržbě ze strany MHMP. 
Mimo jiné se také zabývala vzniklou 
havárií dešťové kanalizace v ulici Watto-
va, kde bylo zjištěno její celkové ucpání. 
Po jednání byla od HMP získána dotace 
800.000 Kč na úhradu nákladů spojených 
s odstraněním havarijního stavu.
Rada MČ schválila doplnění ceníku jednorá-
zových náhrad za umístění inženýrských 
sítí a jiných podzemních vedení a zřízení 
věcného břemena v pozemcích a nad nimi 
svěřených městské části Praha-Petrovice.

Doprava
I přes dílčí změnu v MHD v Petrovicích, 
která byla provedena v listopadu loňského 
roku, projednává Rada MČ přetrvávající 
připomínky a požadavky občanů Petro-
vic, které starostka s I. zástupcem řeší 
s představiteli hl. m. Prahy a ROPIDu. 
Tomuto tématu je věnován článek na 
str. 4 a 5. 

Školství
Rada MČ obdržela informaci od 
ředitelky MŠ Jakobiho o vysokém počtu 
předškolních dětí, které přišly k zápisu do 
MŠ Jakobiho a nedostatku volné kapacity 
k jejich přijetí. Rada MČ rozhodla o záměru 
zvýšení kapacity MŠ o další třídu pro 
28 dětí.  

Poliklinika
Na svých jednáních se Rada MČ zabývala 
stavebními úpravami vnitřních prostor po-
likliniky pro ordinaci podologie a pneumolo-
gie, na které byla vypsána veřejná zakázka. 
Jednalo se o prostory, které dříve užíval 
Dům UM. Prostory podologie byly uprave-
ny a ordinace je již v plném provozu. 

Životní prostředí
31. března letošního roku skončila smlouva 
na údržbu veřejné zeleně a úklid veřejných 
prostranství fi rmě Louka a byla vypsána 
veřejná zakázka na období 2013/2014. Ke 
konci zimního období Rada MČ projednala 
a schválila rozsáhlejší úpravu zeleně, a to 
v lokalitě Dobrá Voda vedle objektu Veolie, 
kterou často využívali k pobytu místní bez-
domovci. A dále pak v lokalitě Rezlerovy 
ulice v blízkosti dětských hřišť.

Hřbitov 
Rada MČ rozhodla o koupi nových laviček 
a úpravě korun stromů u vstupní aleje na 
hřbitov. Rovněž bude z rozhodnutí Rady 
MČ dokončena obnova pomníku obětem 
světových válek v centrální části hřbitova. 
Nejpozději od května zde bude k novému 
žulovému podstavci doplněn ocelový kříž.

Hospodaření MČ
Rada MČ pravidelně projednávala dílčí 
rozpočtové změny, které následně 
předložila Zastupitelstvu MČ ke schválení, 
přičemž důsledně dbá na to, aby změny 
probíhaly v rámci schváleného rozpočtu. 

Sociální oblast
Radě MČ se podařilo projednat s bytovým 
odborem Magistrátu hl. m. Prahy poskyt-
nutí jedné bytové jednotky pro občanku 
Petrovic (samoživitelku) a jednoho bytu 
tzv. zvláštního určení ze zdravotních 
důvodů.
Rada MČ rozhodla o obnovení přijímání 
žádostí o pronájem obecních bytů ve 
správě MČ Praha-Petrovice.

Bezpečnost
Rada MČ, po zjištění, že ředitel oblastní 
správy Městské policie odvolal z petro-
vické služebny strážníky a dislokoval je na 
Prahu 15, prostřednictvím starostky MČ 
podala na takovéto jednání osobní stížnost 
jednak primátorovi hl. m. Prahy, jednak 
náměstkovi ředitele Klémovi. Ten slíbil 
zjednání okamžité nápravy s tím, že bude 
služebna doplněna opět na 6 strážníků 
Městské policie, jako tomu bylo před je-
jich odvoláním.

Kultura 
V kulturní oblasti Rada MČ průběžně 
projednává rozpočty a schvaluje konání 
jednotlivých kulturních akcí pořádaných 
Kulturní komisí RMČ. Pozvánky, fotografi e 
a reportáže z jejich průběhu jsou průběžně 
publikovány v Petrovickém zpravodaji.
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XI. řádné zasedání ZMČ
ze dne 19.12.2012
ZMČ Praha-Petrovice

Schválilo:
• program XI. řádného zasedání ZMČ:
1. Zahájení
2. Informace o omluvách členů 
 Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice 
 ze zasedání 
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu 
5. Volba 3 členů návrhového výboru
6. Kontrola plnění usnesení 
 z X. řádného zasedání 
 ZMČ Praha-Petrovice
7. Informace k návrhu zadání změn 
 Z-1213/07, Z-1411/07 a Z-1412/07   
 Územního plánu sídelního útvaru 
 hl. m. Prahy v k. ú. Petrovice
8. Křižovatka EXIT 4 na D1, Petice 
 občanů MČ Praha-Petrovice
9. Územní plán hl. m. Prahy, záměry 
 a plánovaná výstavba 
 v sousedních MČ
10. Rozpočtová změna č. 7/2012, 
 č.  8/2012, č.  9/2012, č. 10/2012 
 a č. 11/2012
11. Zpráva Kontrolního výboru ZMČ 
12. Zpráva Finančního výboru ZMČ 
13. Schválení rozpočtu na rok 2013
14. Průběžná zpráva o stavu 
 na poliklinice Ohmova 271
15. Informace k zefektivnění 
 a zjednodušení správy hl. m. Prahy
16. Informace ke změnám v MHD
17. Plán zasedání Zastupitelstva 
 MČ Praha-Petrovice na rok 2013
18. Různé, připomínky a náměty členů  
 Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice 
 a občanů 

• návrhový výbor ve složení 
RNDr. Vlasta Křížová, 
PharmDr. Petr Slavíček, Jerguš Brozák,

• rozpočtovou změnu č. 7/2012, 
č. 8/2012,č. 9/2012, č. 10/2012 
a č. 11/2012, 

• rozpočet na rok 2013 v hlavní 
činnosti v předloženém znění, a to jako 
vyrovnaný v příjmové a výdajové části 
ve výši 27.660.500 Kč,

• rozpočet na rok 2013 v hospodářské 
činnosti v předloženém znění, a to jako 
vyrovnaný v příjmové a výdajové části 
ve výši 10.170 000 Kč,

• schvaluje termíny jednání na rok 
2013 v předloženém znění:

XII.  řádné zasedání ZMČ 13. 3. 2013,
XIII. řádné zasedání ZMČ 12. 6. 2013,
XIV. řádné zasedání ZMČ 11. 9. 2013,
XV. řádné zasedání ZMČ 18. 12. 2013.

Vzalo na vědomí:
• informaci doc. Semeckého o tom, že 
všechny úkoly z X. řádného zasedání 
ZMČ Praha-Petrovice byly splněny. Tuto 
informaci rozšířila starostka MČ JUDr. 
Hromasová o zprávu, že tak jak bylo sch-
váleno na   X. řádném zasedání Zastupi-
telstva MČ Praha-Petrovice byla kapacita 
MŠ Jakobiho rozšířena o jednu třídu pro 
28 dětí, vše bylo splněno v termínu a ve 
fi nančních limitech, které schválilo Zastu-
pitelstvo MČ Praha-Petrovice.
• informace k návrhu zadání změn  
Z-1213/07, Z-1411/07 a Z-1412/07 Územ-
ního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
v k. ú. Petrovice,
• Petici občanů MČ Praha-Petrovice. 
Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice ukládá 
Radě MČ Praha-Petrovice, aby postu-
povala ve věci vyřízení petice v souladu 
s §5 zák. č. 85/1990 Sb. v platném znění, 
o právu petičním. Zastupitelstvo MČ 
Praha-Petrovice nesouhlasí s realizací 
křižovatky EXIT 4 na D1 a požaduje 
co nejrychlejší zahájení výstavby části 
Pražského okruhu stavby SOK 511. Zastu-
pitelstvo MČ Praha-Petrovice ukládá Radě 
MČ Praha-Petrovice pokračovat v úsilí 
o zamezení budoucí eventuální možné 
výstavby trasy JVK. Zastupitelstvo MČ 
Praha-Petrovice ukládá Radě MČ Praha-
-Petrovice vyzvat zástupce samosprávných 
orgánů dotčených obcí ve Středočeském 
kraji a dotčených městských částí 
hl. m. Prahy, zástupce Magistrátu 
hl. m. Prahy, Útvaru rozvoje města a odbo-
ru Územního plánu a náměstka primátora 
RNDr. Hudečka odpovědného za přípravu 
Metropolitního plánu ke společnému pro-
jednání této problematiky na některém 
z následujících jednání Zastupitelstva MČ 
Praha-Petrovice se společným cílem všech 

zmiňovaných subjektů, dosáhnout defi ni-
tivního zamezení eventuální výstavby JVK,
• zprávu Komise územního rozvoje, 
výstavby a dopravních vztahů RMČ. 
Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice ukládá 
Radě MČ Praha-Petrovice v souvislosti 
s očekávaným nárůstem dopravy osob-
ních automobilů způsobeným realizovanou 
obávanou výstavbou v sousedních MČ, 
přijmout a rozpracovat izolační opatření 
podél Novopetrovické ulice vedoucích ke 
snížení emisí a hluku,
• zprávu Výboru pro polikliniku ZMČ ze 
dne 05.12.2012,
• ústní informaci starostky MČ JUDr. Hro-
masové, že od posledního jednání Zastu-
pitelstva MČ Praha-Petrovice nedošlo 
k dalšímu vývoji a změnám v oblasti 
zefektivnění a správy hl. m. Prahy.
• informaci starostky MČ JUDr. Hroma-
sové ke změnám v MHD. Zastupitelstvo 
MČ Praha-Petrovice konstatuje, že prove-
dené změny nenaplňují očekávání občanů 
MČ Praha-Petrovice. Zastupitelstvo MČ 
Praha-Petrovice ukládá Radě MČ Praha-
-Petrovice i nadále požadovat vrácení 
dopravní obslužnosti zejména v úrovni 
bývalé autobusové linky č. 154, vyřešit 
absenci dopravního spojení pro občany 
z lokality starých Petrovic kolem ulice 
Euklidova a přilehlých ulic směrem na 
MČ Praha-Uhříněves a požadovat vyřešení 
dodržování jízdního řádu autobusové linky 
č. 240,
• zprávu Kontrolního výboru ZMČ, 
• zprávu Finančního výboru ZMČ.

XII. řádné zasedání ZMČ
ze dne 13.03.2012
ZMČ Praha-Petrovice

Schválilo:
• program XII. řádného zasedání ZMČ:
1. Zahájení
2. Informace o omluvách členů Zastupi-
 telstva MČ Praha-Petrovice ze zasedání 
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu 
5. Volba 3 členů návrhového výboru
6. Kontrola plnění usnesení z XI. řádného  
 zasedání  ZMČ Praha–Petrovice
7. Zpráva o činnosti RMČ za 2. pololetí  
 roku 2012
8. Rozpočtová změna č. 12/2012, 
 č. 1/2013 a č. 2/2013

Z činnosti ZMČ
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9. Vyhlášení grantového řízení 
 MČ Praha-Petrovice na rok 2013
10. Průběžná zpráva o stavu na poliklinice  
 Ohmova 271,
11. Různé, připomínky a náměty členů  
 Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice 
 a občanů

• návrhový výbor ve složení 
RNDr. Petra Havelková, Iveta Hergottová, 
JUDr. André Němec,

• rozpočtovou změnu č. 12/2012, 
č. 01/2013, č. 02/2013,

• vyhlášení grantového řízení na rok 
2013 a ukládá starostce MČ zveřejnit tuto 
informaci na úřední desce, na webových 
stránkách a informačních skříňkách 
MČ Praha-Petrovice. 

Vzalo na vědomí:
• zprávu o plnění usnesení z XI. řádného 
zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Petro-
vice,
• zprávu o činnosti Rady MČ Praha-Petro-
vice za 2. pololetí roku 2012,
• zprávu Výboru pro polikliniku ZMČ ze 
dne 13.03.2013.

I. mimořádné zasedání ZMČ
ze dne 08.04.2012
ZMČ Praha-Petrovice

Schválilo:
• program I. mimořádného zasedání 
ZMČ:
1. Zahájení
2. Informace o omluvách členů 
 Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice ze  
 zasedání 
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu 
5. Volba 3 členů návrhového výboru
6. Připomínky k návrhu zadání Územního  
 plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán)
7. Různé, připomínky a náměty členů  
 Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice 
 a občanů 

• návrhový výbor ve složení 
Ing. František Kříž, Jindřich Oktábec, 
Ing. Pavel Šafařík,

• připomínky k návrhu zadání ÚP 
hl. m. Prahy (Metropolitního plánu):
  
1. V „Zadání“ není uveden termín zpra-
cování Metropolitního plánu.

2. MČ Praha-Petrovice požaduje zachovat 
znění vyhlášky č. 501/2006 a Metropolitní 
plán zpracovat na členění ploch s rozdílným 
využitím.

3. MČ Praha-Petrovice požaduje, aby do 
článku II. D byl začleněn text: „Pokud je 
pro katastrální území zpracován a zaregis-
trován územně plánovací podklad nebo 
územně plánovací dokumentace a samo-
správný celek bude na potvrzení plánovacích 
podkladů trvat, nebude možné územně 
plánovací podklad nebo územně plánovací 
dokumentaci bez souhlasu samosprávného 
celku derogovat nebo přepracovat“.

4. „Zadání“ ÚP je velmi obecné, nepře-
hledné a nesrozumitelné. Zadání zavádí no-
vou terminologii, která není jednoznačně 
defi nována a vysvětlena a nemá oporu 
v platné legislativě. MČ Praha-Petrovice 
požaduje, aby Zadání stanovilo jednoznačně 
povinnost terminologii defi novat v textové 
části Metropolitního plánu.

5. V „Zadání“ není zřejmý schvalovací 
proces Metropolitního plánu.

6. Městská část Praha-Petrovice jedno-
značně souhlasí a připojuje se k podnětům 
k návrhu zadání Metropolitního plánu, 
které formuloval Pražský urbanistický 
kroužek (příloha č. 1).

7. MČ Praha-Petrovice požaduje, aby 
Zadání Metropolitního plánu zřetelně 
deklarovalo, že rekreační hodnota nezasta-
věného území je v hl. m. Praze preferována 
před zemědělskou výrobou. Tato deklarace 
v zadání Metropolitního plánu by měla být 
podkladem ke změnám ploch orné půdy na 
plochy luk a městské zeleně.

Vzalo na vědomí:
• informaci starostky MČ, že dne 15.03.2013 
bylo zahájeno projednání návrhu zadání 
ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) 
s tím, že konečný termín pro uplatnění 
připomínek je 18.04.2013 včetně,

• informaci, že zástupce ředitelky ÚRM pro 
oblast Metropolitního plánu Ing. arch. Kamil 
Kubiš odmítl vyhovět žádosti starostky 
MČ o vyslání na dnešní jednání mimo-
řádného zasedání Zastupitelstva MČ Pra-
ha-Petrovice odborného zástupce zpraco-
vatele Metropolitního plánu k zodpovězení 
dotazů a objasnění odborných problémů 
návrhu zadání a procesu zpracování 
ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu), 
• informaci starostky MČ o tom, že 1. ná-
městek primátora hl. m. Prahy RNDr. Tomáš 
Hudeček, Ph.D. – odpovědný za oblast 
územního plánování se opětovně prostře-
dnictvím svého sekretariátu omluvil z účasti 
na jednání dnešního mimořádného zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice,
• doporučení KÚRDV RMČ ze dne 
04.04.2013 k návrhu zadání ÚP hl. m. Prahy 
(Metropolitního plánu),
• že Rada MČ Praha-Petrovice projed-
nala toto doporučení na zasedání dne 
08.04.2013 s tím, že doporučuje Zastupitel-
stvu MČ Praha-Petrovice připomínky v tom-
to rozsahu schválit. Vzhledem k závažnosti 
rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha-Petro-
vice k tomuto tématu, Rada MČ doporučuje, 
aby Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice toto 
usnesení přijalo,
• informaci, že Urbanistická studie 
MČ Praha-Petrovice byla zaregistrována 
dne 23.04.2012 pod číslem 47972881, a je 
tedy závazným územně plánovacím podkla-
dem ve smyslu vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
a požaduje , aby byla beze změn zapraco-
vána do návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolit-
ního plánu).

Pověřilo:
• Radu MČ ve spolupráci s KÚRDV RMČ, 
aby v případě získání nových závažných 
informací k návrhu zadání ÚP hl. m. Prahy 
(Metropolitního plánu) zapracovala další 
připomínky do stanoviska MČ Praha-Petro-
vice schváleného na jednání Zastupitelstva 
MČ Praha-Petrovice dne 08.04.2013.

Zveme všechny občany naší 
městské části na XIII. řádné 

zasedání ZMČ Praha-Petrovice, 
které se bude konat dne 12. června 
2013 od 18.00 h ve společenském 

sále DOV, Edisonova 429, 
Praha-Petrovice.
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Městská část Praha-Petrovice
Český svaz bojovníků za svobodu, 

Obvodní organizace Praha 15

6. května 2013

k účasti na pietní vzpomínce na padlé a umučené 
obyvatele Petrovic v době německé nacistické okupace 
v letech 1939–1945, která se uskuteční na pietním místě 
hřbitova v Petrovicích a u Památníku obětem světových 

válek v ul. Edisonova v Petrovicích. Pietní vzpomínku 
u příležitosti 68. výročí vypuknutí Českého národního 

povstání a ukončení 2. světové války v Evropě organizuje 
MČ Praha-Petrovice a 157. základní skupina Českého 

svazu bojovníků za svobodu Praha 15 - Petrovice, 
v součinnosti se Základní školou Praha-Petrovice, 

a uskuteční se

    1. na hřbitově v Petrovicích v 10.30 hodin
    2. u Památníku obětem světových válek 

v ulici Edisonova v 11.00 hodin.

k účast
obyvatele
v letech 19
hřbitova v

válek v u

POZVÁNKA

Předseda OV ČSBS Praha 15
      Ing. Emil KULFÁNEK

Starostka MČ Praha-Petrovice
JUDr. Olga HROMASOVÁ

Úřad městské části se v loňském roce 
připojil do sítě úřadů, které využívají služeb 
SMS INFOKANÁLU, aby tak rozšířil své 
možnosti informovat občany o aktuál-
ním dění v obci prostřednictvím mobil-
ního telefonu, tedy způsobem dostupným 
pro širokou vrstvu občanů. Informace se 
týkají jak kulturního a společenského dění 
v naší MČ (např.: pozvánky na různé kulturní, 
sportovní nebo vzdělávací akce), tak i dění v 
oblasti veřejných služeb (např.: zveřejňování 
termínů odvozu odpadu VOK, upozornění 
na různé stavební práce na veřejných ko-
munikacích nebo jinak významně zasahu-

jící do běžného chodu obce, upozornění na 
termíny pravidelného čištění komunikací). 
Úřad městské části se touto cestou snaží 
také informovat o mimořádných změnách 
úředních hodin ÚMČ, resp. INFOCENTRA 
a místní knihovny. Svou pozornost věnu-
jeme také činnosti a akcím Klubu pro seni-
ory. Postupně bychom rádi nabídku rozšířili 
i o novinky v oblasti zdraví a dění na naší 
poliklinice.
Služby SMS INFOKANÁLU jsou obča-
nům poskytovány bezplatně.
Registrovat se k odběru uvedené služby 
můžete prostřednictvím internetu, osobně 

na ÚMČ nebo telefonicky na tel. čísle: 
+420 267 900 946. K registraci je třeba 
sdělit Vaše jméno, příjmení a adresu 
bydliště. Věříme, že této možnosti komuni-
kace rádi využijete. Služba je vhodnou alter-
nativou zejména pro občany, kteří nemají 
stálý přístup na internet. Touto cestou 
bychom Vám rádi připomněli, že v našem 
INFOCENTRU  můžete využít také služeb 
bezplatného přístupu na internet. 

Romana Hrabáková
Odbor občanskosprávní ÚMČ

V poslední době se občané často ptají, 
proč není v provozu restaurace Letem 
Světem, kterou jste mohli navštěvovat 
v polyfunkčním domě. Důvodem jejího 
dočasného uzavření je, že došlo k dohodě 
mezi 1. Pražskou gastronomickou jako 
nájemcem prostor a panem Davidem 
Plachým jako podnájemcem o ukončení 

smluvního vztahu ke dni 14.03.2013 s tím, 
že došlo k převzetí prostor 1. Pražskou 
gastronomickou od pana Plachého, který 
zde ponechal veškerý mobiliář i stavební 
úpravy ve stavu, v jakém byla restaurace 
provozována. Pan Plachý dlouhodobě 
neplnil závazky vyplývající z podnájemní 
smlouvy, a proto s ním 1. Pražská gas-

tronomická ukončila podnájemní vztah. 
V současné době tato společnost hledá 
nového provozovatele restaurace. Naším 
přáním je, aby restaurace začala sloužit 
v co nejkratší době ke spokojenosti nejen 
petrovických občanů.

Odbor správy majetku ÚMČ

Služby SMS INFOKANÁLU

Restaurace Letem Světem zavřena???
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Konec zimy a jarní úklid v Petrovicích
V zimních měsících údržba motoristických a nemotoristick-
ých komunikací, které jsou ve správě městské části Praha-
-Petrovice, byla zajištěna ze strany městské části Praha-
-Petrovice prostřednictvím nasmlouvané úklidové fi rmy. 
Úklid komunikací, které jsou ve správě MHMP, byl zajištěn 
příslušnou správou TSK.
Jarní úklid v ulicích, to je úkol, který každoročně čeká prak-
ticky na všechny městské části Prahy. V naší městské části 
jsme s jarním úklidem začali v prvním dubnovém týdnu, 
úklid probíhal jak strojně, tak i ručním dočišťováním. Byl 
zaměřen hlavně na zametení chodníků od inertního posypu 
i nashromážděných odpadků a psích exkrementů. Tradiční 
jarní záležitostí jsou vedle běžného úklidu (za provozu, bez 
dopravních omezení) tzv. bloková čištění komunikací, tedy 
úklid, při němž se ulice vyklidí od aut a vyčistí se nejen 
průjezdní profi ly a chodníky, ale i všechna parkovací stání. 
Technická správa komunikací hl.  m. Prahy provedla ve dnech
09.04. a 16.04.2013 komplexní úklid komunikací na území 

MČ Praha-Petrovice. V návaznosti na tento úklid proběhl 
ve dnech 22. a 23.04.2013 komplexní úklid komunikací ve 
svěřené správě MČ Praha-Petrovice. Rozsah úklidu je vidi-
telný na mapových plánech umístěných na webu městské 
části Praha-Petrovice.

Odbor správy majetku ÚMČ

Nabídka Pražských služeb, a. s. na úklid 
stanoviště směsných nádob

Úklidem stanoviště nádob se rozumí 
odstranění odpadu uloženého mimo 
sběrné nádoby (uloženo v taškách a pyt-
lích) a to do objemu 1 100 l (sídlištní konte-
jner). V případě výskytu většího množství 
odpadu bude dodavatel informovat ob-
jednatele a v součinnosti se domluví na 
jednorázovém úklidu, kde cena bude 
záviset na skutečném množství odpadu. 
Toto ustanovení platí taktéž při výskytu 
velkoobjemového odpadu (velkoobje-
movým odpadem se rozumí nábytek, 
nekompletní televize apod.). Předmětem 
úklidu stanoviště také není stavební suť a 
nebezpečný odpad. 

Pražské služby, a. s. odpovídají za čistotu 
stanoviště pouze v době sjednaného 
úklidu stanoviště. 
Podmínkou pro akceptaci objednávky 
na úklid stanoviště je nasmlouvání 
dostatečného počtu nádob na směsný od-
pad, nebo dostatečné četnosti, které po-
soudí objednatel v součinnosti se zástupci 
Pražských služeb, a. s.
  
Pro bližší informace kontaktujte:
p. Ladislava Radke, 
e-mail: RADKEL@psas.cz, 
tel.: 284 098 408, mob.: 731 122 871, 
Pražské služby, a. s., 
Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9.

Pražské služby nabízejí 
placenou službu – úklid 
stanoviště nádob. Služba 
je pro objednatele svozu 
směsného komunálního 
odpadu – bytová družstva, 
majitele RD aj. a může 
být objednána pouze ke 
smlouvě na svoz směsného 
komunálního odpadu. Cena 
za jeden úklid (bez DPH) 
je 70 Kč.

Termíny svozu bioodpadu
v 1. pololetí 2013

So 22.06.2013
od 13.00 do 16.00 h
ul. Morseova
parkoviště u ul. Bellova

So 11.05.2013
od 09.00 do 12.00 h
ul. Dieselova
horní část u trafostanice

So 25.05.2013
od 13.00 do 16.00 h
ul. Euklidova
hráz u rybníka

So 08.06.2013
od 09.00 do 12.00 h
ul. Edisonova
před č. p. 51

Termíny přistavení VOK
květen a červen 2013

Ladislav Soukal 
Odbor správy majetku ÚMČ

Přistavení VOK pouze 14.00–18.00 hod.!!!

15.05.2013 
ul. Frostova
parkoviště u trafostanice

12.06.2013
ul. Edisonova
slepá část u kostela

29.05.2013
ul. Morseova
parkoviště u ul. Bellova

26.06.2013 
ul. Dieselova
v horní části u trafostanice
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Máte uhrazeny poplatky ze psů?
K jaru kromě sluníčka, probouzející se 
přírody, přílivu energie pro jedny a jarní 
únavy pro druhé patří neodmyslitelně také 
méně populární věci, jako je např. placení 
daní a poplatků v různých podobách. 
V poslední době slýchám od některých 
občanů, když se jedná o platby poplatků 
ze psů, povzdechy nad tím, že nevědí, 
v jaké výši mají poplatek hradit, zda 
ho mohou platit přímo na ÚMČ nebo 
použít platbu složenkou popř. bankovním 
převodem. Občas si někdo povzdechne, 
že onu složenku letos nebo v loňském 
roce neobdržel, a proto nemohl poplatek 
včas a řádně uhradit. K tomu je třeba do-
dat jen to, že ÚMČ nemá povinnost tyto 
složenky rozesílat, ale přesto tak alespoň 
jednou ročně činí. Potřebnou informaci 
však všichni mohou obdržet písemným, 
telefonickým nebo osobním dotazem na 
ÚMČ.
Někdy se dozvídám, že ten či onen poplat-
ník nebyl informován, že pokud chce uplat-
nit slevu na poplatku, je třeba doložit 
i potřebné doklady jako např. Rozhodnutí 
o přiznání důchodu nebo doklad o registra-
ci čipovaného psa. Často bývá pro mnoho 

poplatníků i velkým překvapením, že po-
platky mají být placeny ve vyhláškou stan-
ovených termínech. Tedy např. poplatek, 
který nečiní více než 600 Kč ročně, je 
splatný nejpozději do 31. 3. každého roku 

a činí-li více než 600 Kč ročně, je splatný ve 
dvou stejných splátkách, vždy nejpozději 
do 31.03. a 31.08. každého roku. Uvedené 
termíny vycházejí z vyhlášky o místních po-
platcích a jsou tedy závazné. Nedodržením 
termínů splatnosti vzniká nedoplatek. 
V zájmu všech poplatníků je tedy provést 
si kontrolu uhrazených poplatků za po-

slední období, a pak v co nejkratší 
lhůtě případné nedoplatky dorovnat na 
účet ÚMČ č.: 19-2000717369/0800 
s příslušným variabilním symbolem, který 
lze ověřit přímo na ÚMČ na tel. čísle: 
+420 267 900 941. Tímto postupem 
mohou poplatníci předejít vzniku dalších 
nemalých fi nančních nákladů spojených 
s vymáháním takto vzniklé pohledávky.
V závěru si dovolím ještě připomenout 
i často opomíjené dodržování termínu 
ohlašovací povinnosti. Držitel psa je po-
vinen psa přihlásit k místnímu poplatku 
do 15 dnů od jeho pořízení. Tuto povin-
nost mají též chovatelé psů, na které se 
poplatková povinnost nevztahuje. Stejně 
tak mají povinnost poplatníci oznámit do 
15 dnů každou skutečnost, která má vliv 
na výši poplatku, stejně tak jako úhyn psa.

Věřím, že toto malé „jarní“ opakování 
povinností poplatníků přispěje 
k větší informovanosti chovatelů psů 
a zlepšení komunikace mezi nimi 
a ÚMČ.

Romana Hrabáková
Odbor občanskosprávní ÚMČ

Jak správně třídit odpad
Papír a lepenka Sklo Plasty Objemný odpad

• noviny, časopisy
• sešity
• kancelářský papír (včetně spon 
   a svorek)
• reklamní letáky
• knihy – bez potažených hřbetů
• brožury
• papírové krabice - rozložené
• vlnitá lepenka
• čisté papírové obaly a sáčky

• sklo čiré i barevné 
• nevratné skleněné lahve 
   od nápojů
• velké skleněné střepy
• tabulové sklo
• skleněné vázy, sklenice,   
   dózy apod.

Bílé kontejnery jsou určeny 
pro sběr čirého skla! 

• stlačené PET lahve 
• igelitové, polyethylenové 
   tašky a sáčky
• kelímky od potravin 
• mikrotenové sáčky
• vypláchnuté plastové 
   nádoby od mycích 
   prostředků
• polystyren 

• starý nábytek
• koberce a linolea
• staré lyže, 
   snowboardy
• kola
• velká zrcadla
• umyvadla 
   a WC mísy 

• mastný a jinak znečištěný papír
• papírové kapesníky a ručníky
• papírové pleny
• uhlový (propisovací papír)
• voskový papír
• pauzovací papír
• dehtový papír
• vícevrstvé obaly (nápojové 
   kartony)

• zrcadla
• drátěné sklo
• autosklo
• keramika a porcelán
• žárovky
• zářivky a výbojky
• televizní obrazovky 
  a počítačové monitory
• lahvičky od léčiv 

• znečištěné plastové nádoby
• guma
• molitan
• kabely
• PVC
• pneumatiky
• linolea a jiné podlahové 
   krytiny
• textil z umělých vláken
• nádobky od léčiv
• vícevrstvé obaly (nápojové 
   kartony)

• lednice
• televizory 
   a počítačové 
   monitory
• zářivky a výbojky
• autobaterie
• jiné nebezpečné 
   odpady 
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I za vašeho pejska musíte zaplatit 
poplatek.
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Díky dřívějšímu termínu velikonočních 
svátků se letošní jarmark uskutečnil ve 
dnech 23. a 24. března, opět v prostoru 

haly Domu občanské vybavenosti.
Jednotlivé stánky se tentokrát musely 
prostorově uskrovnit, protože v sále DOV 

probíhaly stavební úpravy a předsálí bylo 
uzavřeno. Nicméně výběr byl bohatý. Byly 
zde k vidění ukázky paličkování, zdobení 
kraslic, ochutnávka ovocných a exotických 
čajů. Nechyběly také výrobky z keramiky 
a bižuterie.  
I když zájemců vzhledem k velmi chlad-
nému, téměř zimnímu, počasí bylo o tro-
chu méně než v minulých letech, jarmark 
se vydařil a návštěvníci byli s nabídkou 
spokojeni. A to je důležité. 
Tato akce se uskutečnila opět pod záštitou 
Komise bytové a sociální RMČ.

Otto Semecký

Velikonoční jarmark

Nordic walking
Po letošní dlouhé zimě 
někoho možná pobouří 
představa začít dlouho 
očekávané jaro severskou 
chůzí. Nordic walking se 
však k příjemnému počasí, 
které zve k výletu do přírody, 
výborně hodí. 

Příznivců „chůze s hůlkami“ v posled-
ních letech přibývá i v naší městské části. 
Často je však rozdíl mezi „chůzí s holemi“ 
a nordic walkingem. Tento rozdíl lze mini-
malizovat 2-3 lekcemi s instruktorem či 
zkušeným chodcem. Základním rozdílem 
je chybně nastavená délka holí – většinou 
jsou příliš dlouhé, a proto neumožňují 
správný odraz. Svaly zad, břicha i hýždí se 
v tomto případě zapojují pouze minimálně, 
a to je škoda. Příliš dlouhé hole přetěžují 
mj. ramena i šíjové svaly.
Hole pro nordic walking se liší od holí 
treckových rukojetí i technikou chůze. 
Samozřejmě, že i treckov é hole se 
s určitými omezeními dají využít, obzvláště 
pokud nám již dva roky odpočívají doma ve 
skříni. Kromě holí potřebujeme pouze po-
hodlné oblečení, vhodnou obuv do přírody 
a chuť začít. Tempo chůze je určováno 
charakteristikou nordic walkingu: „walk 
and talk“ – jdeme tak rychle, abychom si 
mohli při chůzi bez obtíží povídat. 

Výhodou nordic walkingu je:
• široké věkové rozpětí - zvládnou ji malí 
školáci i senioři

• ulevuje od bolesti zad
• posiluje svaly celého těla i cévní systém 
• při chůzi s holemi spotřebujeme o 30 % 
více energie než při běžné chůzi
• o třetinu se sníží zatížení nosných kloubů 
• pozitivní psychologický efekt – dobrá nála-
da ze spojení pobytu v přírodě, příjemného 
popovídání si s přáteli a pocitu, že jsme pro 
své zdraví udělali prospěšnou věc.
Nordic walking je vhodný jako doplňkový 
sport pro zcela zdravé jedince, ale i pro 
osoby trpící bolestmi pohybového apará-
tu, nadváhou, revmatickým onemocněním, 
interními onemocněními jako je vysoký 
krevní tlak, vysoký cholesterol, diabetes, 
osteoporóza či nejistota při chůzi.

Na našem pracovišti využívám nordic 
walking jako součást aktivní rehabilitace.
Tuto sezonu jsme zahájili v dubnu na 
akci věnované seniorům, kdy měli naši 
spoluobčané možnost si zdarma vyzkou-
šet nejen nordic walking v hostivařském 
lesoparku, ale i krátkou lekci Pilates Insti-
tute, SM systému a cvičení na nestabil-
ních plochách. A jak výborně si vedli doku-
mentuje naše fotografi e.

MUDr. Kateřina Švejdová
instruktor nordic walking

Rehabilitační a podiatrická ambulance
poliklinika Petrovice

www.rehaktiv.cz

První lekce nordic walkingu v hostivařském lesoparku.

Paní Stupková předvádí své 
háčkované umění.Nabídka velikonočních dekorací.
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Dovolte nám, abychom Vás informovali, 
jak postupovat při zájmu o pronájem 
hrobového místa na hřbitově městské 
části Praha-Petrovice. Musíte se dostavit 
na Úřad MČ Praha-Petrovice, ul. Edisono-
va 429 se žádostí o pronájem hrobového 
místa. V žádosti je třeba uvést, o jaké 

hrobové místo máte zájem (urnový hrob, 
jednohrob, dvojhrob nebo hrobku), dále 
jméno a příjmení žadatele, datum naro-
zení, bydliště a číslo telefonu. Uzavření 
„Smlouvy“ je však podmíněno trvalým 
bydlištěm žadatele v Praze-Petrovicích 
nebo v Horních Měcholupech. Žadatel 

na místě předloží občanský průkaz a úm-
rtní list osoby, jejíž ostatky bude ukládat 
do hrobu. Za pronájem hrobového místa 
a služby spojené s užíváním hrobového 
místa zaplatíte: 

Dále bychom chtěli upozornit stávající 
nájemce, že někteří nemají zaplacen 
poplatek z hrobového místa a ani přes 
naše výzvy ho k dnešnímu dni neuhradi-
li. Provozovatel (MČ Praha-Petrovice), 
může podle zákona č. 256/2001 Sb., 
o pohřebnictví a změně některých zákonů 
odstoupit od smlouvy o nájmu hrobu, 
jestliže nájemce neuhradí dlužné nájemné 
nebo úhradu za služby spojené s nájmem 

do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu 
provozovatel vyzval, s výjimkou smlouvy 
o nájmu hrobu, kde dosud neuplynula mi-
nimální tlecí doba 10 let. V krajním případě 
tedy může být hrobové místo vyklizeno 
a postoupeno dalšímu zájemci.
Dále žádáme nájemce, kteří změnili 
bydliště a tuto změnu na ÚMČ nenahlásili, 
aby tak neprodleně učinili. Zasílaná kore-
spondence se nám vrací zpět. 

Žádáme všechny nájemce hrobových 
míst, aby si ve svém zájmu zkontrolovali, 
zda mají zaplacen poplatek a  podepsanou 
smlouvu. Informace Vám rádi podáme 
osobně v úředních hodinách na ÚMČ 
Praha-Petrovice, Edisonova 429, Praha 10  
nebo na tel.: 267 900 942, pí Riedlová.

Lenka Riedlová
Odbor občanskosprávní  ÚMČ

Poplatky za pronájem hrobového místa je třeba uhradit při podpisu smlouvy.

je každoročně vypočítán dle nákladů na provoz a údržbu veřejného pohřebiště MČ Praha-Petrovice    
(jedná se zejména o vynaložené náklady na údržbu zeleně, kosení, odvoz a likvidace trávy, odvoz a skládkování komunálního odpadu, 
náklady na vodné a stočné a mzdu správce hřbitova; investice, jako např. úprava památníku a výměna kříže u památníku padlých, 
náklady na opravu márnice, výměna laviček apod. jsou hrazeny z rozpočtu městské části a nenavyšují poplatky za služby).

1. poplatky za pronájem hrobového místa: 

2. poplatek za služby spojené s užíváním hrobového místa: 

3. poplatek za uložení nebo vyzvednutí urny 100 Kč nebo za uložení rakve 100 Kč

V loňské roce městská část zahájila kompletní rekon-
strukci centrálního památníku padlých, revitalizace pom-
níku a základního prostoru je již hotova. Dále byl proveden 
průklest aleje za účelem prosvětlení pohledu na památ-
ník a upravena zeleň v bezprostředním sousedství a zpra-
cována projektová dokumentace na odvedení dešťové 
vody z márnice. Pro letošní rok se počítá s dokončením 
rekonstrukce pomníku výrobou a osazením nového oce-

lového kříže. Na základě již zpracovaného projektu budou 
provedena opatření k odvedení dešťové vody ze střechy 
márnice pro odstranění vlhkosti stavby. Dále budou na 
hřbitově instalovány nové lavičky.

André Němec
radní

Informace o pronájmu hrobového místa

Revitalizace petrovického hřbitova

Typ hrobu                                       Poplatek            Doba

urnový hrob                                       247 Kč na 5 let

jednohrob 1.188 Kč na 10 let

dvojhrob 2.160 Kč          na 10 let

hrobka   dle výměry (45 Kč za 1m2 / rok)            na 10 let
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2013 – 1150. výročí příchodu 
slovanských věrozvěstů na 
Velkou Moravu. 

V roce 863 přišli a - jak zpíváme v mno-
hokrát ozpívané kostelní a poutní pís-
ni – „Na Velehráááděěě, bratřííí ze 
Solúúúúněěě, Cyril a Metod, hlááásali 
nám spááásúúú...“ 

Cyril, vlastním jménem Konstantin, se 
narodil kolem r. 827 jako nejmladší ze sed-
mi dětí. Byl vychován v Konstantinopoli 
(dnes Istanbul), kde působil v diplomatic-
kých službách. Jeho starší bratr Metoděj, 
rodným jménem Michal, byl úředníkem 
státní správy na území obydleném Slo-
vany, kolem r. 840 se ale stal mnichem 
a přijal jméno Metoděj. Tehdy byly totiž 
slovanské oblasti i na území dnešní evrop-
ské části Turecka a Řecka.
Znalost slovanského jazyka byla velkou 
výhodou a předpokladem úspěchu pro 
misionáře vyslané na Velkou Moravu 
z Byzance, na žádost knížete Rostislava. 
Nebyli prvními křesťanskými věrozvěsty 
na našem území. 
I v blízkosti moravského Velehradu, který 
bude centrem oslav letošního výročí, jsou 
archeologické nálezy (kostel v Modré) do-

kládající o století časnější (8. století) misii 
ze západního směru. Velmi životaschopné  
křesťanské kláštery v Irsku a Skotsku teh-
dy vysílaly mnichy, kteří přinesli svá po-
selství do mnoha oblastí západní Evropy. 
Tak v Německu jsou uctíváni věrozvěstové 
sv. Bonifác, Kilián, Koloman, Totnan. 
K misii na našem území získali iroskotští 
misionáři pověření od bavorského bisku-
pa, pod jehož jurisdikci české i moravské 
území tehdy spadalo. U Slovanů se jim 
však tolik nedařilo, mluvili vzdáleným ja-
zykem a k bohoslužbě používali latinu.

Bratři C + M nejenže uměli slovansky, ale 
dali si i práci a vytvořili první překlad částí 
Bible do slovanštiny, přeložili též další 
potřebné církevní texty. Každý absolvent 
základní školy o nich slyšel jako o raných 
tvůrcích naší literární kultury. Tak to je, že 
v našich zemích právě mniši a jejich 
kláštery šířili vzdělanost i hospodářskou 
kulturu.

Nakonec i dnes se to dá očekávat, že 
s křesťanstvím se nesou i hodnoty kultivu-
jící architekturu a ostatní výtvarné umění, 
hudbu i literaturu. Dovolím si vyjádřit svůj 
názor, že nabízíme umění duši. I smysl 

prosvětlující lidské tápání i utrpení. A lidé 
to od našeho poselství očekávají.

Jak bychom to ale mohli sdělovat, kdyby-
chom neuměli mluvit jazykem svých sou-
časníků a nesdíleli tytéž životní problémy? 
C + M jsou moderní svou snahou rozumět 
a být srozumitelní a in-kulturovat se.

Jsou tedy zajímaví i pro nás, Petrovické, 
a snad i pro Vás osobně. Naše petrovická 
farnost se chystá začátkem prázdnin prožít 
týden společné dovolené v moravských 
Chřibech a odtud vyjít na asi patnáctikilo-
metrovou pěší pouť na oslavy zmíněného 
výročí, 5. července na Velehradě. Rádi 
bychom, kdyby z Říma dorazil zajímavý 
poutník – má pozvání – papež František. 
Uvidíme, zda se tam uvidíme. Předtím se 
ale nabízí setkání více po ruce – 17. května 
2013 od 19.00 v sále Domu občanské 
vybavenosti městské části Praha-Petro-
vice s historičkou doc. PhDr. Danou 
Pickovou na téma „Cyrilometodějská 
misie v evropských souvislostech”. 
Srdečně Vás zveme.

František Převrátil, 
farnost Praha-Petrovice

Cyril a Metoděj a Petrovice

Sv. Cyril a Metoděj přinášejí ostatky sv. Klimenta do Říma (papeži Hadriánu II.) – freska z 11. stol. v bazilice sv. Klimenta v Římě
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A přitom existuje docela jednoduchá 
cesta - dát dětem osobní příklad a ukázat 
jim, že číst je veliké dobrodružství. Metoda 
osobního vzoru v předčítání vedla k první 
noci v knihovně v roce 2000, kdy se zároveň 
oslavil Mezinárodní den dětské knihy, 
který se připomíná každoročně 2. dubna 
na celém světě v den narození známého 
dánského pohádkáře Hanse Christiana An-
dersena. Téma každého ročníku vyhlašuje 
Klub dětských knihoven, většinou se 
zaměřuje na určitého významného autora 
nebo ilustrátora knih pro děti, který má 
v daném roce výročí narození. Letos je 
to oblíbená ilustrátorka dětských knih He-
lena Zmatlíková, jejíž 90. výročí narození si 
v tomto ročníku připomínáme. 
Také v naší knihovně proběhla „Noc s An-
dersenem” z pátku 05.03.2013 na sobotu 
06.03.2013 za účasti 25 dětí ze ZŠ Praha-
-Petrovice. Tato akce, zahájená paní sta-

rostkou JUDr. Olgou Hromasovou, se ko-
nala pod patronací MČ Praha-Petrovice. 
Pro děti byl připraven naší knihovnou 
bohatý program vč. občerstvení. Děti 
navštívily přistavený bibliobus Oskárek 
z MKP Praha, hrály hry, malovaly, četly 
a zpívaly. Všechna „spací místa“ spojila le-
tos společná četba kapitolky z dosud nevy-
dané knihy O’Bluda od Daniely Kroluppe-
rové. Ráno naši nocležníci odcházeli domů 

s hlavou plnou hezkých knížek, s naučenou 
písničkou od Zdeňka Svěráka a my s poci-
tem, že i naší zásluhou se svět knih otevírá 
našim dětem.
Na závěr chceme poděkovat všem, kteří 
nám pomohli s tímto ročníkem.

Jitka a Lada
Vaše knihovnice

Noc 
s Andersenem 
2013

V knihovně se nejen četlo, ale i nocovalo.

Pracovnice Městské knihovny v Praze seznamují děti 
s bibliobusem Oskárkem. Děti zkoumají knihy putovního souboru bibliobusu.

Noc s Andersenem je 
jednou z akcí, kterou české 
knihovny svádí v konkuren-
ci populárnějších médií 
boj o zájem dětí a dětské 
čtenářství. Všichni víme, že 
dnešní způsob života dětské 
četbě příliš nepřeje - knihy 
soupeří s mnoha akčními 
lákadly od bezduchého vy-
sedání před televizní obra-
zovkou k počítačovým hrám. Petrovická noc s Andersenem.

Pan ředitel Zeman čte svým žákům.
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Kulturní komise RMČ 
připravila pro milovníky 
trampských melodií 
vzpomínkový večer plný 
typických písní a povídání. 

Hlavními aktéry byli František Hacker 
a Daniela Vacková, kteří 18. února 
v sále DOV příznivcům putování po přírodě 
připomněli dobu jejich mládí.

Kapelník K. T. O. a Waldemara Matušky 
nejen zavzpomínal na autory trampských 
písní a spolupráci s populárním zpěvákem, 
ale především zazpíval typické a známé 
melodie, které zaznívaly u táborových 
ohňů. Nemohly chybět ani písničky, které 
interpretoval sám Waldemar Matuška, 
jako třeba Jó, třešně zrály, Růže z Texa-
su apod. Z těch ostatních si účastníci 
připomněli texty a melodie především 
Jaroslava Mottla jako např. Annie, Be-

stie, Když sluníčko svítí, To naše mládí, 
ale také velice vtipnou a známou píseň 
Františka Procházky Harley, o motocyklu 
stejného jména, který byl snem mnohých 
motocyklistů.

Příjemným doplněním bylo povídání 
o vzniku Klubu táborových ohňů a o osadě 
Ztracenka, ale také úryvky z povídkové 
knihy „Pěší vandr po lesích a lidech“ 
o osudech muzikantů, do jejichž života 
patří romantika a táboření, v podání Danie-
ly Vackové. Bylo to milé a velice příjemné 
setkání.

Otto SemeckýFrantišek Hacker a Daniela Vacková.

Trampský večer

V letošním roce tentokrát XIII. reprezentační ples městské 
části neotvíral společenskou sezonu jako v předchozích 
letech, protože se konal až v postním období 16. března. Těšil 
se však stejnému zájmu, jako by se uskutečnil v plné plesové 
sezoně. Zárukou dobré zábavy byla účast tanečního orches-
tru Josefa Hlavsy, který příjemnými melodiemi zval taneční 
páry na parket.
Ples zahájila paní starostka JUDr. Olga Hromasová se svým 
zástupcem doc. Otto Semeckým. Po krátkém přivítání násle-
doval pestrý program, v jehož úvodu se představily TOP 
mažoretky Praha. Po bloku tanečních melodií se blýskl ukáz-
kami standardních tanců taneční pár Ondřej Vrátný a Eliška 
Křížová. Za svůj profesionální výkon sklidil zasloužené uznání.
V dalších vstupech, které se střídaly s blokem taneční hudby, 
se představili členové taneční skupiny The Pack pěknou Bur-

leskou. Nechyběla ani módní přehlídka butiku CVRK, která 
předvedla zajímavé modely pro mladé podle návrhářky Aleny 
Holé. Součástí programu byla také bohatá tombola, které 
vévodila první cena, kterou byla zpáteční letenka pro dvě oso-
by do Londýna. Výherkyni  přejeme krásný zážitek. Mezi další 
hodnotné ceny patřila jídelní souprava pro čtyři osoby, HIFI 
systém a mnoho dalších.
Ke spokojenosti hostů přispěl i profesionální přístup fy Maxi-
servis, která zajišťovala veškeré občerstvení. Průvodcem 
plesu byl Mgr. Lukáš Carboch. Závěrem je třeba vyslovit 
poděkování paní Heleně Stašákové, na které ležel největší 
díl práce při přípravě i průběhu plesu. Nezbývá, než se těšit 
na další ročník, který, věřme, bude stejně vydařený jako ten 
letošní.

Otto Semecký

Výherkyně 1. ceny paní Šimůnková přebírá letenky 
od paní starostky.

Orchestr Josefa Hlavsy účastníky plesu nadchl.

XIII. reprezentační ples MČ Praha-Petrovice
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Kulturní komise RMČ Praha-Petrovice
Vás zve na koncert

VSTUPNÉ 

150 Kč

Předkapela:

KNEZAPLACENÍ

IVAN HLAS TRIO
25. 6. 2013 19.00 h

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

Předprodej vstupenek v recepci
Úřadu MČ, tel.: 274 860 731

Kulturní komise MČ Praha-Petrovice

Vás zve na přednášku 
známého astrofyzika

11. června 2013 v 19.00 h

Dr. Jiřího Grygara

Pohledy do nebe

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

Předprodej vstupenek v recepci Úřadu 
MČ Praha-Petrovice, tel.: 274 860 731

Vstupné

100 Kč

Zájem o cestování a poznávání krás naší planety trvá v nás po 
celý aktivní život.  Proto Kulturní komise RMČ připravila pro seni-
ory, ale i pro další zájemce, několik besed s poznávací tematikou.
První akce se uskutečnila v úterý 12. března t. r. povídáním 
o Kanadě. Průvodcem byl mladý cestovatel Filip Šír, který Kanadu 
několikrát navštívil.
A tak zvídavé posluchače seznamoval s jednotlivými provinciemi 
Kanady. Bylo to zajímavé povídání nejen o přírodních krásách 
této velké země, ale i o jednání lidí, jejich zvycích, jejich pova-
ze a přístupu k životu. Velice barvitě líčil např. svoje setkání 
s medvědem, který v řece chytal proti proudu cestující lososy.
Povídání bylo provázeno hezkými dokumentárními fotografi emi.
Protože v čase vyhrazeném pro besedu nestačil mladý cesto-
vatel říci i další zajímavosti, beseda o Kanadě bude pokračovat 
v měsíci červnu. Budeme se mít na co těšit.

Otto Semecký

Kanada očima studenta

Kanadská příroda je skutečně úchvatná.

Kulturní komise RMČ pořádá 

13. června 2013 
poznávací zájezd seniorů

do Jaroměře.

Podrobné informace budou včas oznámeny 
na nástěnkách a webových stránkách městské části.

Otto Semecký,
předseda komise
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                   Kulturní komise Rady Praha-Petrovice  
                   k hu ch slav s  

        

  

 

Tru kov  trio 

diriguje Lucie Valentová
 diriguje Pavel Trojan 

– diriguje Lucie Valentová
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–  diriguje Lucie Valentová
Vladimír Greshnyakov –

 –

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

Připraveny budou indiánské soutěže a hry, 
vystoupení zájmových útvarů DDM, 
hudba a skákací hrad.

Těšíme se na všechny!
Pracovníci DDM a kolektiv

středa 5. června 2013
od 15.30 do 17.30 hodin
na hřišti ZŠ Praha–Petrovice

ve spolupráci
s Komisí výchovy a vzdělávání RMČ Praha–Petrovice, 

 ZŠ Praha-Petrovice a TJ Sokol Petrovice

si Vás dovolují pozvat na

Jarní měsíce jsou v Domě UM plné na-
bídek nejrůznějších aktivit jak pro děti, tak 
pro širokou veřejnost. Úspěch mají Ke-
ramické dílny pro veřejnost, které se ko-
nají v úterní podvečery od 17.30 do 19.30 
a v pátek odpoledne od 16.30 do 18.30 
v Domu UM, pracoviště Hostivař - Petro-
vice, Golfová 910/10. Nejbližší termíny 
dílen jsou 3. 5., 7. 5., 17. 5. a 21. 5., bližší 
informace na: formankova@dumum.cz,
justova@dumum.cz.

V pondělí 22. dubna byla zahájena 
výstava výtvarných prací na téma „Svět 
čarodějnic“, kterou je možné navštívit 
v ul. Golfová do 31. května, kdy bude 
ukončena.

V sobotu 11. května budeme malovat na 
hedvábí, opět v Golfové, v sobotní otevřené 
výtvarné dílně „Dárek pro maminky“, 
bližší informace a přihlášení na dílnu na: 
justova@dumum.cz.

Další sobotu 18. května proběhne 4. ročník 
nepostupové taneční soutěže „Tančím, 
tančíš, tančíme v Petrovicích“, akce je 
pořádaná ve spolupráci s Komisí výcho-
vy a vzdělávání RMČ Praha–Petrovice, 
uskuteční se ve společenském sále DOV 
Praha-Petrovice a přihlásit se můžete do 
1. května, bližší informace na:
formankova@dumum.cz.

Již 15. ročník Bambiriády, přehlídky 
volnočasových aktivit, se uskuteční od 
23. do 26. května na Vítězném náměstí – 
„Kulaťáku“.

Přehlídkou činnosti zájmových útvarů „Co 
umíme“ ve společenském sále Domu 
občanské vybavenosti v Praze-Petrovicích 
dne 29. května se rozloučíme se školním 
rokem.    

Den dětí společně oslavíme tentokrát 
5. června na hřišti ZŠ Praha–Petrovice, 

začátek v 15.30, předpokládaný konec 
v 17.30 hodin, připraveny budou soutěže, 
hry a skákací hrad. Akce je pořádaná ve 
spolupráci s Komisí výchovy a vzdělávání 
RMČ Praha–Petrovice, ZŠ Praha-Petrovice  
a TJ Sokol Petrovice.

V pátek 7. června se v „Domečku“ v Gol-
fové rozloučíme se školním rokem výtvar-
nou dílnou „Hurá na prázdniny – v originál-
ním tričku“, začátek ve 14.00 hodin, počet 
míst omezen - přihlášky přijímáme na:
justova@dumum.cz .

Na Vaši návštěvu se také těší klub Chodba, 
kde jsou pro všechny zájemce připraveny 
turnaje o sladké odměny. 9. května Turnaj 
ve fotbálku, 27. května Turnaj ve stolním 
tenise a 12. června Letní víceboj. Regis-
trace do turnajů je možná u pedagogic-
kého dozoru v klubu v den konání turnaje 
od 15.30 hodin. 

1. 7. -  4. 7.
ČTYŘI ŽIVLY – příměstský tábor Hostivař I. 

17. 7. - 27. 7.
CHORVATSKO CAMP LYSIČINA
– letní zahraniční tábor

11. 8. - 25. 8.
„ČERNOBOR VII” – letní tábor LARP, 
táborová základna Hájovna Eustach

17. 8. - 24. 8.
„ASSAULT COURSE IV - V TÝLU NEPŘÍTELE”, 
táborová základna Tři Studně

17. 8. - 24. 8.
DIVADLO, FILM, FOTO – „TVOŘÍME SPOLEČNĚ”, 
táborová základna Tři Studně

Rádi bychom Vás upozornili na poslední 
volná místa na letních táborech

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

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

Pracoviště Hostivař - Petrovice

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

Více informací k akcím i táborům najdete na našich 
internetových stránkách www.dumum.cz. 
Přejeme Vám krásné jarní dny a těšíme se 
na Vás na některé z  akcí.

Pracovníci DDM Praha 10 – Dům UM
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Ve středu 27. února se společenský sál 
DOV v Petrovicích zaplnil dětmi, které si 
v maskách zvířátek, princezen, víl, 
čarodějů, rytířů a dalších převlecích přišly 
užít každoroční masopustní rej. Zábavné 
odpoledne pro děti připravila Komise 
výchovy a vzdělávání RMČ Praha-Petro-
vice ve spolupráci s Domem UM.

Soutěžemi a tancem se bavily nejen děti, 
ale i rodiče či prarodiče, kteří svým rato-
lestem pomáhali při soutěžích a rovněž se 
zapojili do masopustního tance.
Celé odpoledne sálem procházela pozor-
ná porota, která vybrala nejhezčí masky, 
které byly na závěr odpoledne oceněny 
diplomem, sladkostí a pěknou hračkou.

Sladkosti za soutěže a masopustní kob-
lihu na cestu domů si odnesl každý dětský 
účastník spolu s množstvím krásných 
zážitků.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě 
a organizaci Petrovického masopustu.

Vlasta Křížová 

Masopustní rej v Petrovicích

ODDÍL HÁZENÉ HC HÁJE JM PRAHA
PŘIJÍMÁ DO SVÉHO DRUŽSTVA
SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKY
DÍVKY narozené v letech 2001–2007

ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Naším cílem je vytvořit u dětí vztah ke sportu 
jako k celoživotní aktivitě.  
Sportovní dovednosti a schopnosti rozvíjíme především 
formou pohybových her a soutěží. 

KDE NÁS NAJDETE:
HŘIŠTĚ HC HÁJE, ULICE K JEZERU
(naše hřiště je hned vedle fotbalového hřiště FC HÁJE, 
přímo nad Hostivařskou přehradou)

KDY:
Úterý: 14.05.2013 17.30–18.30 hod.
Středa: 15.05.2013 17.30–18.30 hod.
Pátek: 17.05.2013 17.30–18.30 hod.
Nemůžete-li v tyto termíny, nevadí, 
kontaktujte nás!

KONTAKT: Mgr. Renáta Slavíčková, tel.: 728 406 208,
e-mail: hchaje.mini@seznam.cz, www.hchaje.cz

NESEĎ DOMA, 
POJĎ SE BAVIT NA HŘIŠTĚ   

Klub přátel dětí a mládeže Petrovice nabízí

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
v termínu od 11. 8. do 24. 8. 2013

v Hodějovicích u Pelhřimova

Činnost na táboře je zaměřena na pobyt 
v přírodě, sport, koupání, hry a je motivována 

táborovou hrou pod vedením zkušených 
vedoucích.

Předpokládaná cena je 3 100,- Kč
V ceně je zahrnuta doprava, strava, program 

a ubytování ve stanech s podsadou.

Přihlášky ve vrátnici ZŠ Praha-Petrovice

Informace na www.letni-tabor.unas.cz
na tel.: 734 838 510

Děti si soutěže opravdu užily. Tanec k masopustním oslavám neodmyslitelně patří.
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V průběhu Velikonoční neděle 31. března 
přijelo na již 5. ročník zimního turnaje 
mladých ragbistů 170 dětí ze zahraničí 
a více než 200 dětí z Čech a Moravy. Ze 
zahraničí přijeli již v sobotu hráči Olym-
pique de Besancon z Francie a Rugby Clu-
bu Brandis poblíž Lipska. V odpoledních 
hodinách v doprovodu dobrovolníků z řad 
rodičů domácích hráčů navštívili centrum 
Prahy a Zoologickou zahradu. Sobotní 
program zahraničních hostů byl zakončen 
společnou večeří na hřišti.

V neděli ráno přivítala účastníky turnaje 
starostka městské části Praha-Petrovice 
paní JUDr. Olga Hromasová a v půl desá-
té byly zahájeny první zápasy dopolední 
části turnaje, v němž se utkaly týmy 
hráčů v kategoriích do 11 a do 13 let. Od-
polední program byl vyhrazen nejmladším 
a nejstarším účastníkům turnaje, tedy 
hráčům do 7, do 9 a do 15 let.  Přestože 
na turnaj nepřijeli všichni, kteří se přihlásili, 
zápasů se zúčastnilo celkem 39 týmů; po 
deseti v kategoriích do 7 let a do 11 let, 
po šesti v kategoriích do 9 a do 13 let 

a sedm týmů hráčů do 15 let. Hráči Olym-
pique de Besancon obsadili svými týmy 
všechny kategorie, hráči RC Brandis star-
tovali v kategorii U11, U13 a U15. Potěšila 
nás i účast RC Dragon Brno v kategorii 
U11 a U15. Slova díků účastníků na závěr 
turnaje patřila všem, kteří se na přípravě 
a zajištění průběhu turnaje podíleli, měst-
ské části Praha-Petrovice, dobrovolníkům –
rodičům domácích hráčů, trenérům 
a dalším členům klubu, kteří vytvořili dělný 
organizační tým.

Václav Amort

Výsledky: 
U7: 1. RC Říčany – Medvědi, 2. RC Tatra Smíchov, 
3. RK Petrovice-  Žáby, 4. Olympique Besancon 1, 
5. RC Slavia Praha, 6. RC Říčany – Orli, 
7. RC Říčany – Vlci, 8. RK Petrovice – Pulci, 
9. Olympique Besancon 2, 10. RK Petrovice – Žížaly.

U9: 1. RC Říčany, 2. Olympique Besancon 1, 
3. Olympique Besancon 2, 4. RC Tatra Smíchov, 
5. RK Petrovice, 6. Olympique Besancon 3

U11: 1. RC Dragon Brno, 2. Olympique Besancon 1, 
3. RC Sparta Praha, 4. Olympique Besancon 2, 
5. RC Přelouč, 6. RK Petrovice, 7. RC Říčany, 
8. Olympiuque Besancon 3, 9. RC Brandis, 
10. RC Praga Praha.

U13: 1. Olympique Besancon 1, 2. RC Brandis, 
3. RK Petrovice, 4. Olympique Besancon 2, 
5. RC Říčany, 6. Olympique Besancon 3.

U15: 1. Olympique Besancon 1, 2. RC Říčany, 
3. RC Slavia Praha, 4. RK Petrovice, 
5. Olympique Besancon 2, 6. RC Dragon Brno, 
7. RC Brandis.

O Pohár starostky městské části Praha-Petrovice

Poháry a ceny předávala starostka MČ Praha-Petrovice 
O. Hromasová. RK Petrovice proti RC Brandis (SRN).

U15 - RK Petrovice x Olympique Besancon.

Zápas kategorie U11 Petrovice x Přelouč.

SPORT



25

ŠKOLYPetrovický zpravodaj

Vše se odehrálo na pomyslné poloviční 
cestě mezi oběma školními budovami  –
Dopplerova a Edisonova. Potom se 
všichni návštěvníci právě zahájené „Petro-
vické pomlázky“ rozešli do obou budov 
školy. Čekaly je tam stánky s nabídkou 
kraslic, pomlázek, perníčků, květináčů 
s jarním osením, keramickými výrobky, 
velikonočními beránky, výrobky z bavlny 
i přírodních materiálů …. vše vlastnoruční 

výroba našich žáků a žákyň. Chlapci 
a děvčata nejen sami vyráběli, ale i nabízeli 
a prodávali. Stánky v několika minutách 
téměř zmizely pod záplavou kupujících. 
Obě budovy byly vyzdobeny nejlepšími 
žákovskými výtvarnými pracemi, výstava 
dětské výtvarné tvorby byla též ve školní 
knihovně. „Petrovická pomlázka“ nabízela 
i zábavu pro všechny zájemce: výtvar-
nou dílnu, skákání na trampolíně, pletení 

vlastních pomlázek s odbornou pomocí, 
malování na obličej, prohlídku tříd i dalších 
prostor obou budov a mnohé jiné. Všichni 
oceňovali občerstvení v našich improvizo-
vaných „kavárnách“ – ve školní jídelně 
v budově Dopplerova a v přízemí budovy 
Edisonova. 

Žáci a pedagogičtí pracovníci 
ZŠ Praha-Petrovice

Zápis a později vstup do 
základní školy je zřejmě 
jeden z nejdůležitějších 
kroků do života každého 
chlapce i dívky. 
Škola přináší každému novému žákovi 
mnoho starostí, sebezapření, ale i rados-
tí z úspěchů. Budoucí žáci prvního 
ročníku Základní školy Praha-Petrovice 
a jejich rodiče si mohli vybrat a zapsat 
se do první třídy v budově Edisonova 
40 nebo v budově Dopplerova. Zápis 
probíhal souběžně v obou budovách školy 
15. a 16. ledna 2013. Zapsáno bylo celkem 
80 žáků, z tohoto počtu 12 dětem byl nástup

do školy odložen o jeden školní rok (na 
žádost rodičů a po doporučení dětského 
lékaře a pedagogicko-psychologické po-
radny). V pondělí 2. září 2013 nastoupí do 
prvního ročníku 68 žáků, chlapců a dívek, 
kteří budou rozděleni do tří prvních tříd, 
třída 1. M bude v malé budově Ediso-
nova 40, třídní učitelka bude paní Mgr. Bo-
humila Foltýnová, třídy 1. A, třídní učitelka 
paní Mgr. Dana Kosová, a 1. B, třídní 
učitelka paní Mgr. Veronika Lincová, bu-
dou v budově Dopplerova 351. Mnoho 
jedniček a úspěchů všem novým žákům 
a žákyním přejí 

spolužáci, pedagogové 
a ředitel školy Petr Zeman

Budoucí prvňáčci u zápisu

Mírná tréma před zápisem.

Kavárna ze školní jídelny.

Vybírání dárečků po úspěšném zápisu.

„Petrovická pomlázka“ 
aneb školní zábavné odpoledne
Celé velikonoční zábavné odpoledne, které připravila 
Základní škola Praha-Petrovice na 21. března 2013, zahájili 
chlapci a dívky ze tříd 1. M, 1. A, 1. B. písničkami, recitací 
básní i velikonočními říkadly. 

Přišli i mladší sourozenci našich žáků. Prodej vlastních výrobků.
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Na začátku byla otázka: „Pojedeme letos 
na hory?“ Zájem dětí ze všech tříd naší 
malé budovy byl velký, a tak nezbývalo, 
než hledat vhodný objekt, kam bychom se 
všichni vešli. Dětí bylo totiž 50.
Po důkladném zkoumání nabídek nám 
padl do oka horský hotel Štumpovka. Vše 
se zdálo ideální, jen termín vycházel na 
týden, ve kterém byly velikonoční prázd-
niny. Rodiče nabídku uvítali, a pak už šlo 
vše ráz na ráz. 
Náročné přípravy jsme zdolali spojenými 
silami. Vše klaplo podle plánu a výsledek 
byl báječný. Objednané autobusy byly 

na parkovišti, děti se těšily, lyže, tašky 
a helmy čekaly na naložení. Cesta proběhla 
bezvadně. Rokytnice n. Jizerou nás uvítala 
zasněženými pláněmi a zachmuřenou 
oblohou. Méně zdatní lyžaři se svezli do 
hotelu rolbou, ti šikovnější vyjeli lanovkou 
a dojeli na lyžích.
Pokoje byly luxusní, jídlo nemělo chy-
bu. Počasí nám sice moc nepřálo, ale 
nálada byla výborná. Začátečníci si 
vyzkoušeli čerstvý prašan, chůzi na lyžích 
a překonávali sami sebe. Zkušenější si 
pod vedením instruktorů zdokonalovali 
styl a učili se zvládat lyže v každé situaci. 

Závěrečný závod ve slalomu ukázal, co se 
naučili.
Všichni dostali zasloužená ocenění. Tím 
největším pro nás dospělé byl úsměv 
a spokojenost dětí. U srdce nás zahřála 
i velká pochvala majitelů hotelu.
Cestou do Prahy už jsme plánovali další 
pobyt s lyžováním v hotelu Štumpovka – 
datum na příští školní rok máme zabuko-
vané.               
                                           

J. Židův, B. Foltýnová, 
R. Wintrová, M. Humhalová

ZŠ Praha Petrovice, pracoviště Edisonova

Velikonoční prázdniny na lyžích

Vážení a milí sportovní příznivci, jak je 
z nadpisu patrné, v Petrovicích se chys-
tá zcela výjimečná akce. Poprvé v historii 
bude naše městská část hostit Mistrovství 
České republiky a to ve zcela specifi cké 
sportovní kategorii RC rally.
RC rally je relativně mladá sportovní disci-
plína, jejíž náplní je simulace reálných rally 
závodů v měřítku 1:10. Jednotliví závod-
níci mají připravené různé závodní speciály, 

které vycházejí z reálných vozidel a to jak 
v kategoriích WRC, IRC, tak i z nižších 
soutěží. S těmito modely pak absolvují 
rychlostní zkoušky. Vzhledem k tomu, že 
jednotlivé RZ jsou dlouhé více než půl kilo-
metru, musí závodníci za autem běžet. 
Z toho důvodu je v jednu chvíli třeba koor-
dinovat pohyb automobilu po dráze i běh. 
V každé zkoušce je změřen čas, který se 
postupně sčítá. Celkem se odjede sedm ry-
chlostních zkoušek a vítězem se stává ten, 
který dosáhne nejnižšího celkového času.
Tento sport, nebo lépe řečeno koníček, 
je provozován na řadě míst v celé České 
republice. Celkem v devíti lokalitách je 
sdruženo více jak čtyři sta závodníků. Před 
třemi lety bylo poprvé pořádáno mistrov-
ství ČR. V rámci tohoto mistrovství spolu 
soupeří ti nejlepší z nejlepších. V roce 2013 
bude první závod čtvrtého ročníku MČR 
pořádán ve spolupráci se Základní školou 

Praha-Petrovice u nás v Praze-Petrovicích. 
Závod proběhne v sobotu 11.05.2013. 
Více informací naleznete na stránkách 
pořadatele www.mcrrcrally.cz.

Vstup na akci je volný! Srdečně Vás zveme.

Pavel Martan 
ředitel závodu

Petr Zeman
ředitel ZŠ Praha-Petrovice

Mistrovství ČR v Petrovicích? Opravdu?

Tyto modely aut budou závodit v Petrovicích.

Jedno z dalších závodních aut.

A jdeme na to. Medailisté ve slalomu.
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Kukly motýlů baboček bodlákových.

Krátce obrazově z událostí v naší škole…

Plavecký výcvik našich třetích tříd. Velikonoční tvořivá dílna v 5. A.
Fenomenální lyžařka Kristýna Pilná má 
další 1. místo z Mistrovství ČR.

Zima byla letos pro všechny 
dlouhá a nechtěla se vzdát 
své vlády. Děti v naší 
mateřské škole si krátily 
čekání na jaro mj. také 
několika kulturními akcemi. 
Byla to například divadelní 
a velikonoční představení, 
kterými jsme si připomněli 
tradiční lidové zvyky. 
Konal se u nás koncert České muziky 
Jiřího Pospíšila, při kterém se děti sezna-
movaly s dechovými hudebními nástroji 
a zpívaly společně lidové písničky. 
Velký ohlas mezi dětmi nyní vzbuzuje 
nová „atrakce“: mateřská škola zakou-
pila v rámci ekologického výchovného 
programu chovnou stanici pro vývoj mo-

týlů – baboček bodlákových (ohrožený 
druh). Odchováváme je ve dvou třídách 
v sítěných boxech. Původně dodané malé 
housenky během několika dnů vyrostly, 
pěkně se vybarvily a zakuklily. Děti je po-
zorují a nyní netrpělivě čekají na zázračnou 
proměnu šedohnědé kukly v pestro-
barevné motýly. Potom je budeme ještě 
několik dnů opatrovat - krmit ovocem 
a cukerným roztokem a za příznivého 
počasí je slavnostně vypustíme na 
svobodu do volné přírody. Také tímto 
způsobem se děti učí, jak se mají citlivě 
chovat vůči naší ohrožené přírodě. 

Pěkné jarní dny přeje Vám všem 

Jana Beránková 
a kolektiv MŠ Jakobiho

Čekání na jaro v naší 
mateřské škole  

Zápis do 
Mateřské 
školy 
Jakobiho 
Zápis do MŠ Jakobiho proběhl 
v polovině března. K zápisu ten-
tokrát přišlo v doprovodu svých 
rodičů 80 dětí z naší městské části 
Praha–Petrovice a dalších 6 dětí 
z okolních obcí. Mateřská škola 
Jakobiho, přestože v loňském 
roce byla zvýšena její kapacita na 
140 dětí, může pro následující školní 
rok přijmout jen 37 dětí. Právě tento 
počet dětí v letošním roce odchází 
z naší MŠ do základní školy. 
Z uvedeného počtu 37 přijímaných 
dětí se podle školského zákona 
přednostně musí umístit děti 
v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky. Ostatní 
uchazeči o předškolní vzdělání jsou 
přijímáni podle stanovených kritérií 
a bodového hodnocení (mezi kri-
téria patří například: trvalý pobyt 
dítěte v MČ Praha-Petrovice, věk 
dítěte, individuální situace dítěte 
a další hlediska). 
O výsledku přijímacího řízení 
byli všichni rodiče, nebo zákonní 
zástupci, informováni písemně. 
Seznam přijatých dětí (podle vy-
daných registračních čísel) byl 
zveřejněn v mateřské škole Jako-
biho dne 18. 04. 2013.

Jana Beránková
ředitelka MŠ
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Gymnázium ALTIS do 
Štrasburku!

Díky vítězství naší studentky Terezy 
Valínové ze třídy 7. A v národní inter-
netové znalostní soutěži EUROSCOLA 
je celá její třída pozvána na setkání 
studentů v Evropském parlamentu ve 
Štrasburku dne 19. dubna 2013, které or-
ganizuje každoročně Generální ředitelství 
pro komunikaci EP.
Tereza vyhrála fi nanční příspěvek na 
cestu a ubytování na jednu noc pro třídu 
studentů. Pro studenty je tento projekt 
jedinečnou možností, kdy mohou vyjádřit 
nejen vlastní názor, ale vyzkoušet si také 
své jazykové dovednosti. 
Srdečně celé třídě blahopřejeme!

Řečníci z ALTISU

V pondělí 28. 1. 2013 proběhlo regionální 
kolo řečnické soutěže Mladý Demos-
thenes pořádané společností FACE OF 
NEW EUROPE, s. r. o. V silné konkurenci 
vybojovali ve svých kategoriích naši stu-
denti skvělá umístění: 

1. místo Evžen Korec (7. A) 
4. místo Anna Formánková (2. A), 
Michaela Zapletalová (4. B), 
David Valouch (6. A)

Do krajského kola SOČ 2013 
bylo nominováno 7 prací! 
Držíme palce Ondrovi 
Melicharovi z 5. A,  Richardu 
Vaňkovi a Báře Veselé z 6. A, 
Agniesce Ciarkovske, Martině 
Matulové, Ondřeji Lukášovi 
a Evženu Korcovi ze 7. A.

Studoviny potřetí
Povedlo se! V pondělí 21. 1. 2013 vyšly 
příspěvky našich studentů na stránkách 
Hospodářských novin. Téma internet 
oslovilo všechny. Studenti se tedy zapojili 
do dalšího publicistického klání a v příštích 
3 měsících budou psát do Pražského 
deníku. Bravo!

Obhajoba medailového místa 

27. 3. 2013 naši studenti Evžen Korec, 
Filip Jelínek, Jan Hampl, Tomáš Pelikán 
a Ondřej Lukáš za podpory celé třídy vy-
bojovali krásné 3. místo v soutěži Na pivo 
s Karlem Velikým. Na kolbišti historického 
souboje se také poprvé představili studen-
ti kvarty a rozhodně zaujali. Gratulujeme.

Novinky ze života na Gymnáziu ALTIS

Státní maturity

Podle článku LN (5. 3. 2013), který 
se zabývá úspěšností žáků sou-
kromých škol při státní maturitě 
a který dává prostor informacím 
i o Gymnáziu ALTIS, naši žáci vo-
lili mnohem častěji zkoušky vyšší 
úrovně než žáci na ostatních 
školách, přesto i při takové volbě 
dosáhli velmi dobrých výsledků. 

16. 4. 2013 jsme zamířili na Student-
ské fórum Zatlanka 2013, kde jsme 
přesvědčovali porotu odborníků, že naše 
projektové dny a schopnosti a dovednosti 
studentů se neustále rozvíjejí. 
Reprezentovali nás: 
Filip Filgas, David Pachl z  5. A,  
Kristýna Pechová, Kristýna Kroftová 
a Bára Kubelková ze 4. A, 
Ondřej Kříž, Jan Starčevsky ze 4. B, 
František Dolejší, Jiří Kordík z 6. A, 
Evžen Korec, Ondřej Lukáš ze 7. A.
A vybojovali cenu poroty za tvořivost. 

Gymnázium ALTIS si letos připo-
míná 10 let charitativní práce na 
rozvojovém projektu Adopce na 
dálku; ve spolupráci s Arcidie-
cézní charitou se podařilo zajistit 
podporu pro indickou dívku Zhi-
hanu, která po absolvování základ-
ního stupně úspěšně postupuje 
na školu střední; její sen stát se 
lékařkou je tak zase o něco blíže 
skutečnosti.
Gymnázium si Zhihaniny úspěchy 
připomělo projektovým dnem 
16. dubna a následně sbírkou 
22. a 23. dubna.

10 let 
Adopce 
na dálku 
na Gymnáziu 
ALTIS

Vítejte před Parlamentem.Zkouška techniky, aby prezentace byla perfektní.
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Pokud nějaký lednový večer stál za 
to, tak to byl rozhodně náš maturitní 
ples. Třicátého ledna jsme se oblékli do 
společenských šatů, holky za princezny, 
kluci za elegány a šli jsme plesat. Celý 
večer se všichni náramně bavili, jak malí 
primánci, kteří byli slavnostně přivítáni na 
naší škole, tak dojatí prarodičové, zkrátka 
celý Národní dům na Vinohradech. Musím 
říct, že to byl jeden z nejhezčích večerů, 
který jsme kdy zažili.

V. Valínová, 8. A

Všichni studenti s napětím očekávali da-
tum 13. prosince, aby celé škole i poz-
vaným hostům a rodičům mohli předvést 
svá  vystoupení, která nacvičovali celý 
půlrok. Malí primánci jako tradičně zpíva-
li vánoční koledy, zato starší ročníky si 
mohly dovolit se více odvázat. Vznikl proto 
netradiční projekt septimy a kvarty B, ve 
kterém „malí i velcí“ předvedli vlastní re-

make celosvětově populárního klipu ko-
rejského rappera PSY. Septima navíc vy-
myslela velice překvapivý začátek. Do záře 
refl ektorů vyšli jako koledníci navlečení 
v kabátech a zazpívali úvodní sloky latin-
ské písně Adeste Fideles, jakmile si 
všichni v obecenstvu oddechli, že je konec 
jejich příšerně falešné árie, septimáni se 
na jeviště vrátili v barevných kostýmech, 

županech, pyžamech a pruhovaných 
košilích a předvedli úvodní taneční kreace 
z klipu Gangnam style. Spolu s kvartány 
předvedli sérii dalších scén, pak zatančili 
ještě poslední skupinovou scénu a z pu-
blika se ozval bouřlivý potlesk. Není divu, 
vždyť to také bylo bezpochyby nejlepší 
číslo celé Vánoční akademie. 

Martina Matulová, 7. A

Mezitím, co se žáci ostatních škol trápili 
s testy a dalšími povinnostmi, se petro-
vické gymnázium ALTIS změnilo v muze-
um miniatur. V pondělí 26. listopadu 
zde totiž probíhal pod záštitou Evropské 
unie projekt YOUROPE, který ze školy 
vytvořil skanzen nejslavnějších památek 
Evropy. Projekt se soustředil především 
na studenty nižšího stupně gymnázia, 
jejichž úkolem bylo vytvořit v tříčlenných 
skupinkách model jimi vylosované památ-
ky. Garanty celé akce byli profesorka Olga 
Tůmová a profesor Jan Koliáš, kterým 
patří právem uznání za zajištění hladkého 

průběhu. V organizaci napomohli i studen-
ti septimy, kteří uplatnili své kulinářské 
umění a připravili pro všechny odměnu 
v podobě bohatého občerstvení. Ocenění 
si zasloužili skutečně všichni, neboť každý 
model byl propracován do veškerých 
detailů a studenti se zhostili svého úkolu 
s notnou dávkou nadšení. I díky tomu se 
akce nesla v přívětivé atmosféře a stala 
se příjemným zpestřením školní rutiny. 
Alespoň na chvíli. Nadcházející den se vše 
vrátilo do starých kolejí a žáci se z evrop-
ských měst přesunuli zpět do lavic, nebo 
v horších případech rovnou k tabuli. 

Ples, ples, plesání

Septima & Gangnam style

Evropské městečko uprostřed školních lavic

A je to! Nabito v šapitó.

Fešáci ze 4. B. Mistři pěvci na scéně. Viky se zlatem v hrdle.

Vítězný model, Markéta Bajgerová, 4. A.
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dezertů,“ prozradil šéfkuchař 

Ladislav Douša, na jaké 

změny v jídelníčku se mohou 

návštěvníci těšit. „Každý si 

z našeho pestrého jídelního 

lístku vybere. Těšíme se 

i na nadcházející chřestovou 

sezonu. Jako každý rok 

budeme nabízet chřest 

z domácí produkce z okolí 

Mělníka. Budeme jej servírovat 

v klasických úpravách, vařený 

s holandskou omáčkou, 

gratinovaný s parmazánem 

a samozřejmě i s italským 

risottem.“ 

Nenechte si i vy ujít jedinečné 

akce, které pro vás chystá 

Sokolovna Průhonice.

Kafe Restaurant Sokolovna 

Průhonice se za poměrně 

krátkou dobu své existence 

stal synonymem pro výbornou 

kuchyni a nevšední gurmánské 

zážitky.  

V loňském roce získal tým 

pod vedením šéfkuchaře 

Ladislava Douši prestižní 

ocenění Putovní pohár 

Mezinárodního dne kuchařů. 

Úspěchy však sklízí každý den 

od návštěvníků Sokolovny 

Průhonice. Ti oceňují zejména 

mimořádnou kvalitu pokrmů, 

pestrý jídelní lístek i celou řadu 

doprovodných akcí spojených 

s gastronomií – ať už tematické 

brunche, kurzy vaření či 

přípravu narozeninových oslav 

pro děti i dospělé. Zatímco 

se budete bavit na kurzu 

vaření, brunchi, ve fitku či 

kosmetickém salonu, my se 

vám zdarma postaráme o vaše 

děti. Tým zkušených animátorů 

v našem Dětském koutku 

připraví vašim ratolestem chvíle 

plné zábavy a her.

Plánujete rodinnou oslavu 

a nemáte čas na náročné 

přípravy? Nechejte to na nás. 

Rádi vám vytvoříme oslavu 

na klíč, včetně doprovodného 

programu u nás v Sokolovně. 

K dispozici je vnitřní hala 

Sokolovny, Kafe Restaurant, 

Gourmet Club Grenier, 

venkovní hřiště, průlezky, 

dětský domeček … Stačí 

jen vyslovit přání a my vám 

jej rádi splníme. Chcete-li 

zajistit catering přímo k vám 

domů, není nic jednoduššího, 

než tento úkol svěřit týmu 

Sokolovny Průhonice. A naše 

Take Away? Vyzkoušejte 

mistrovské kousky z dílny 

našich cukrářů. Nově nabízíme 

i Velikonoční Take Away – 

kromě tradičních sladkých 

pokrmů jste si mohli vychutnat 

i nádivku či Velikonoční 

tlačenku. 

„Na jarní a letní měsíce 

zařazujeme více salátů, 

sezónní zeleniny a lehkých 

SOKOLOVNA PRŮHONICE  
VE ZNAMENÍ SPORTU A DOBRÉHO JÍDLA

Najdete nás:

Říčanská 118, Průhonice 252 43  

+420 267 310 506, info@sokolovnapruhonice.cz

www.sokolovnapruhonice.cz



31

Petrovický zpravodaj INZERCE

DOMKO - Daniel Kofnovec
Ke Hradu 370, 251 66 Mirošovice

Tel.: 774 208 952

   kompletní rekonstrukce 

   dodání a mo

   parap
     do oken

Není lehké začínat podnikat v době 
fi nanční krize. Přesto Petr Kosiner 
otevřel před rokem svůj první kamenný 
obchod s knedlíky v Praze. 
V prosinci 2012 výrobu a prodej ručně 
vyráběných Knedlíků Láznička přesunul do 
městské části Praha-Petrovice, kde našel 
takové prostory, ve kterých bude moci 
uspokojit obrovskou poptávku klientů.
„Asi polovina naší výroby směřuje do res-
taurací, jídelen, řeznictví a hotelů. Ukázalo 
se ale, že do naší prodejny si rychle našli 
cestu i lidé z okolí. Lidé z okolí si postupně 
hledají cestu i do našeho obchodu, který 
máme spolu s výrobnou v Jakobiho ulici 
327, Praha 10, Petrovice“ říká spoluma-
jitel fi rmy Knedlíky Láznička s. r. o., Petr 
Kosiner, který začínal své knedlíkové pod-
nikání před 2 roky, ve 44 letech.
Velká část produkce také směřuje na 
farmářské trhy, kde si lidé zvykli hledat 
kvalitní české domácí výrobky.
„Do Prahy-Petrovic jsme fi rmu přestě-
hovali proto, že bývalé prostory nevyhovo-
valy obrovské poptávce a není nic horšího, 

než zklamat zákazníka, který se těšil, že 
si udělá svíčkovou s našimi knedlíky“ 
vysvětluje pan Kosiner.
Na jednoduchý nápad začít podnikání 
v tomto oboru přišel pan Kosiner, když 
pracoval jako kuchař v restauraci v centru 
Prahy. 
„Samozřejmě, že jsem do toho nešel 
slepě. Vyráběl jsem knedlíky pro naši re-
stauraci a byl jsem jedním z mála, kteří to 
ještě dělají. Většina kuchařů dnes nemá 
ani čas, ani kapacitu a mnozí ani neví, jak 
jej udělat dobrý. 
Hodně lidí mé výrobky chválilo, a tak jsem 
je nabídl dvěma řezníkům, od kterých jsme 
odebírali maso. Byli nadšení a navedli mě 
na myšlenku začít s vlastním podnikáním.
S myšlenkou na knedlíkové království 
jsem usínal i vstával. Až nastal čas začít. 
Nejprve jsem vše řídil sám. V jednom je 
ale podnikání náročné. Proto jsem se 
o rok později spojil s investorem a se svou 
současnou partnerkou, která se stará o ob-
chod a administrativu, a vedeme obchod 
ve třech.”

Sortiment ručně vyráběných Knedlíků 
Láznička:
• Houskový knedlík
• Houskový knedlík bylinkový
• Bramborový knedlík
• Brambor. knedlík s uzeným masem
• Kynuté ovocné knedlíky s čerstvým 
ovocem (malinové, jahodové, borůvkové, 
hruškové, meruňkové, švestkové)

Lucie Asenová

Knedlíkové království v Praze-Petrovicích

První várka knedlíků.

Inzerce

Inzerce

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ. 
REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD. PRÁCE VE VÝŠKÁCH. 

Kontakt na tel.: 606 662 223, 723 899 561

Kde nás najdete?
Knedlíky Láznička s. r. o.
Jakobiho 327, Praha 10, Petrovice
Telefon: 777 949 043
E-mail: objednavky@prodejknedliku.cz
www.prodejknedliku.cz
Otevírací doba obchodu po–pá 09.00–13.00
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Záštitu nad Nocí kostelů 2013 převzali
 Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský, předseda ČBK, Mgr. Joel Ruml, synodní senior ČCE, předseda ERC ČR,

 RNDr. Petr Nečas, předseda vlády ČR, Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 
Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hl. m. Prahy,

JUDr. Olga Hromasová, starostka MČ Praha-Petrovice a další starostové pražských městských částí, měst i obcí

Vážení přátelé,
s radostí a potěšením opět přebírám záštitu nad projektem Noc kostelů 2013 v Praze–Petrovicích. Noc kostelů se po předchozích třech vydařených 
ročnících už v podstatě stala pevným a vítaným bodem petrovického kalendáře a je vnímána jako významná událost v životě naší městské části, která 
výrazně přesahuje rámec zdejší farnosti. Pro její pořadatele asi nebude jednoduché navázat na loňský velmi úspěšný (a i mediálně prezentovaný) 
ročník, ale láska, invence a pečlivost, které do přípravy této Noci vkládají, jsou zárukou, že opět nebude nic ošizeno. I proto jsem plně přesvědčena, 
že i pro vás budou chvíle strávené v našem starobylém a přitom útulném kostelíku sv. Jakuba Staršího v Petrovicích velmi příjemným a osvěžujícím 
duchovním zážitkem a již nyní se těším na osobní setkání s mnohými z Vás. Podobné příležitosti ke klidnému spočinutí a k vzájemnému sdílení totiž 
naše doba potřebuje stále více.

JUDr. Olga Hromasová, starostka MČ Praha–Petrovice  

PLÁNOVANÝ PROGRAM:

17.55 Zvonění zvonu.
18.00 Mše sv. (Truvérská mše v provedení farní scholy a hostů).
19.00 „Kněz – člověk z masa a kostí“ (moderovaná beseda 
 s místním knězem P. RNDr. Mgr. Františkem Převrátilem, 
 vězeňským kaplanem a ekologem).
19.40 Náš kostel v proměnách času.
 Prohlídka kostela se zasvěceným výkladem o jeho historii, 
 freskách, architektuře a sakrálním umění (Mgr. T. Šiková).
20.20 Bejvávalo aneb Procházka petrovickými staletími.
 Vyprávění doc. D. Pickové (FF UK) o historii kostela i dalších 
 souvisejících petrovických památek, ochucené dobovým 
 hudebním doprovodem souboru „Ars Antiquitatis“ a hostů.
21.30 Po stopách sv. Jakuba.
 Přednáška s dataprojekcí o životě (skutečném i legendic-
 kém) sv. Jakuba a o jeho ikonografi ckém ztvárňování 
 v průběhu staletí. Přednáší Mgr. Terezie Šiková (NPÚ).
22.10 Šema Jisra’el  ( ) - Slyš Izraeli... (čtení z Bible 
 se zpěvy z Taizé v provedení farní scholy).
23.00 Požehnání (nejen) na dobrou noc.

17.00–21.00 DĚTSKÝ KOUTEK (takřka zálesácké hrátky 
 a kratochvíle pro malé i velké děti + možnost opékání   
 buřtů, které si návštěvníci sami přinesou).
21.30–23.15 OŽIVLÉ ZDI VYPRÁVĚJÍ... - další pokus o první petro-
 vický „videomapping“, cyklické obrazové féerie na   
 motivy sv. Jakuba a historie obce i farnosti (v okolí   
 kostela POUZE při příznivých povětrnostních pod-
 mínkách - snad se to tentokrát podaří ).
19.00 - 23.00 PRŮBĚŽNÉ PROGRAMY A NABÍDKY:
Křesťanské „na živo“ (příležitost k osobním rozhovorům dle zájmu: 
o životě, víře, náboženství, církvi, farnosti...).
„Zpovědnice“ - možnost k individuálnímu rozhovoru s knězem na faře.
Vaše perly do naší lastury - lastura je jedním z atributů sv. Jakuba. 
Do krabice umístěné v kostele bude možno úzkým otvorem vložit 
napsanou prosbu o pomoc v obtížné situaci, své trápení, bolesti..., 
za něž se pomodlíme při následující mši sv. Celá krabice, včetně všeho 
napsaného, bude poté spálena.
Možnost zapálení svíčky za své blízké.
Prodej suvenýrů. K dispozici též originální pamětní razítka.
Bufet „Farní zápraží“- jednoduché občerstvení (čaj, káva, nealko, 
chlebíčky...) na krytém zápraží u fary nebo v případě příznivého počasí 
u ohně na farní zahradě.

(Změna programu vyhrazena)

Noc kostelu Petrovice.indd   1 24.04.13   15:17
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