Periodikum městské části Praha – Petrovice
Ročník XXIII., číslo 4, září 2014

Petrovický zpravodaj

Vítání nových
prvňáčků.
Škola začala.
Jak to nyní vypadá na Základní škole
Praha – Petrovice se dozvíte uvnitř
podzimního čísla zpravodaje.
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jsme o čtyři roky starší a končí
i čtyři roky, kdy jsem se spolu se
svými kolegy z Rady MČ a i s naprostou většinou členů zastupitelstva
starala o správu Petrovic – jedné z 57
městských částí v hlavním městě
Praze. Městské části, která je sice
svou rozlohou tou nejmenší, ale
kde máme své domovy, kde naše
děti chodí do mateřské a základní
školy, do gymnázií, kde jezdíme
autobusy MHD, auty, na kolech,
kde se procházíme a odpočíváme
na lavičkách v příjemném a zelení obklopeném prostředí, kde si naše děti
hrají na bezpečných hřištích a v létě
dovádějí u vodní fontány, kde máme
ve srovnání s jinými čisto a pořádek
na veřejných prostranstvích a kde
si senioři udržují kondici na speciálních ﬁtness hřištích, učí a zdokonalují
se na počítačích, tančí v tanečních,
cvičí a rádi a v hojném počtu jezdí
na výlety pořádané právě pro ně,
kde senioři dostávají pravidelně
od městské části příspěvěk na stravo-

vání i na nezbytnou péči. V městské
části, kde již pomalu považujeme
za samozřejmost, že si „přes ulici“
můžeme zajít na kvalitní divadelní
představení a koncert a po jeho
skončení posedět v příjemné restauraci. V městské části, kde spolupracuje
radnice a místní farnost. V městské
části, kde podporujeme petrovický
SOKOL a velmi úspěšný RUGBY
CLUB Petrovice a rovněž všechny
subjekty s volnočasovými aktivitami
pro mládež. V městské části, kde
se při povodních všem potřebným
dostane pomoci a kde se postaráme
i o naše spoluobčany, kteří se ocitnou
ve složité osobní situaci. V městské
části, kde nás ovšem trápí i problémy,
které jsme se snažili během uplynulých čtyř let řešit. Jak se nám to
podařilo, zhodnotíte nyní Vy v nastávajících komunálních volbách, a tak
mi dovolte, abych se na závěr za těmi
čtyřmi roky ohlédla.
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Hned zpočátku funkčního období jsme
pokračovali v započaté rekonstrukci prostor bývalého úřadu v Morseově ulici 251
na byty. Původní záměr, aby zde vznikly
obecní nájemní byty, se kvůli neposkytnutí
dotace od hl. m. Prahy nezdařil. Nicméně
jsme rekonstrukci zdárně dokončili a dnes
se zde již ve 12 nových bytech bydlí.
V roce 2011 jsme z důvodu narůstajícího
počtu dětí v základní škole vybudovali novou třídu ve stávajících prostorách budovy v Dopplerově ulici, která byla koncipována pro výuku jazyků. Podařilo se to
ve velmi krátké době, a to během necelých
dvou měsíců v průběhu letních prázdnin.
Vysoký počet dětí v roce 2012, které rodiče
potřebovali umístit do mateřské školy
a pro které nebyla již dostačující kapacita ve stávající budově, jsme velmi rychle
vyřešili změnou rozhodnutí ohledně využití
objektu bývalých jeslí v Jakobiho ulici 328
a několik měsíců po zápisu – konkrétně
1. 11. 2012 – mohlo 28 nepřijatých dětí nastoupit do zrekonstruovaných prostor.
Poměrně vysoký nárůst dětí do mateřské
školy pokračoval i v roce 2013, a tak jsme
zrekonstruovali s ﬁnanční podporou HMP
další část objektu pro 28 dětí. Dnes tedy
máme v Jakobiho ulici mateřskou školu
pro 168 dětí a je největší v celém našem
správním obvodu. Informaci paní ředitelky
Beránkové ohledně počtu přijatých dětí
do MŠ najdete na straně 25 a myslím,
že Vás potěší. Jinak v objektu v Jakobiho
328 je k dispozici ještě část volných prostor jako rezerva pro možné další rozšíření
kapacity MŠ. Vzhledem k tomu, že tento
objekt, když jej městská část převzala
od státu, nebyl v dobrém stavu, zpracovali
jsme a uspěli s žádostí o podporu ze strukturálních fondů EU. Dnes se již dokončuje
zateplení fasády a střechy, je dokončena
výměna oken a dveří a zanedlouho se
zpod lešení vyloupne i hezká barevná fasáda. Projekt přinesl zhodnocení majetku
MČ v celkové výši 13 211 700 Kč.
Z mateřské školy nám začalo přicházet
i více dětí do petrovické základní školy
a v tomto roce jsme tento nárůst počtu
dětí vyřešili výstavbou nového moderního pavilonu se 4 třídami pro celkem 120 žáků, kabinetem pro pedagogy, sociálním zařízením a šatnami
pro žáky. Účastním se kontrolních dnů

na stavbě a musím konstatovat, že se
mají žáci a učitelé 5. tříd opravdu na co
těšit. V polovině října by měla být stavba
dokončena a zkolaudována. Celková investice činí 14 750 689,75 Kč.
Vzhledem k tomu, že ﬁnančních prostředků
je v posledních letech obecně velmi málo,
snažila jsem se „sehnat“ peníze do petrovického rozpočtu kromě dotací od HMP i ze
strukturálních fondů EU (viz výše), kde jsou
poměrně široké možnosti, avšak uspět se
žádostí není úplně jednoduché, zejména
z důvodu administrativní náročnosti, kde
i zdánlivě malý nedostatek může znamenat celkový neúspěch podané žádosti.
Avšak v tomto roce jsme uspěli ještě se
dvěma projekty. Za velký úspěch považuji
projekt na zateplení fasády a střechy
a dokončení výměny oken budovy
základní školy v Dopplerově ul. Jedná
se o projekt za celkem 27 134 921 Kč.
Škola dostane nejen pěkný nový „kabát“,
ale hlavně uspoří statisíce korun za energie, což je nemalá částka v rozpočtu školy.
Dalším projektem je „Revitalizace stávající a výsadba nové zeleně v městské
části Praha – Petrovice“, kde celková
hodnota projektu činí 9 840 920 Kč. Tento projekt řeší 3 lokality: 1. Novopetrovická
ul., kde bude vysazena izolační zeleň, která
alespoň částečně eliminuje hluk a prach
z provozu automobilové dopravy, 2. Prostor před budovou ZŠ v Dopplerově ul.,
kde bude dosazena zeleň, opraveny stávající cesty a vybudovány nové a doplněny
lavičky a 3. lokalita v Jakobiho, kde bude
nevyužívaná asfaltová plocha nahrazena
mlatovým povrchem a budou zde vybudována 2 hřiště na petanque s novými
lavičkami a dalším mobiliářem. V rámci
celého projektu bude v Petrovicích vysazeno celkem 46 stromů, 3 395 keřů a rostlin, rekonstruováno 3 490 m2 zpevněných
ploch, instalováno 28 laviček, 8 odpadkových košů, 2 psí WC a 1 herní prvek. K datu
uzávěrky je již zveřejněna veřejná zakázka
a doufám, že se podaří zahájit co nejdříve
realizaci. Jinak konečný termín dokončení
je na jaře 2015.
V průběhu uplynulého období jsme
nezapomněli ani na další výměnu
stoupaček a rozvodů v budově petrovické polikliniky, rekonstrukci nových

ordinací pro lékaře a letos se nám podařilo
z uspořených prostředků zmodernizovat interiér polikliniky, provést výmalbu
a nátěry, výměnu protipožárních dveří
a nakoupit nové sedáky do čekáren, které
odpovídají současným bezpečnostním normám. V budoucnu zbývá ještě zrekonstruovat vstupní prostory polikliniky, vyměnit
vstupní dveře do budovy za samootevírací
a opravit fasádu a střechu.
Po několika letech opět prokoukly
přístřešky pro kontejnery na odpad
na sídlišti Dobrá Voda. Jejich nové nátěry
se mi podařilo zajistit ve spolupráci s HMP.
Škoda, že jejich pěkný vzhled někteří z nás
kazí nepořádkem zanechaným kolem
kontejnerů...
Z toho co se podařilo, je třeba ještě zmínit
petrovický hřbitov, kde se vyměnily
lavičky, vybudoval se odvod dešťové vody
kolem bývalé márnice, prořezaly se koruny
stromů ve vstupní aleji, došlo k přemístění
kontejneru na odpad z centrální části
hřbitova a vybudování nového stanoviště
hned u vstupu a v neposlední řadě se
zrenovoval pomník padlých a osadil nový
železný kříž.
Je již dokončeno měření hluku podél
ul. Novopetrovické, a to jak na sídlišti, tak
i v lokalitě podél Euklidovy ulice s vyhodnocením dopadu na zdraví obyvatel a návrhy
opatření k jeho snížení. Na základě toho
jsme požádali HMP o zařazení požadavku
Petrovic, aby do rozpočtu na rok 2015 byla
zahrnuta investiční dotace na výstavbu protihlukových opatření podél ul. Novopetrovické.
Petrovické centrum služeb veřejné správy
– Infocentrum a knihovna od roku 2011
podstatně rozšířilo své služby občanům
i otevírací dobu, takže i po uzavírací době
úřadu si zde může občan každý den až
do 19 hodin a v pátek do 16.30 ověřit podpis či listinu, v rámci služeb CZECH POINTU požádat např. o výpis z katastru nemovitostí, z obchodního, živnostenského
a trestního rejstříku, výpisu z bodového
hodnocení řidiče a využít další služby,
které CZECH POINT poskytuje. Na přání
čtenářů jsme předplatili a půjčujeme
několik titulů časopisů pro děti i dospělé
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a každý den si zde můžete přečíst 2 deníky
(MF Dnes a PRÁVO). Knihovní fond se
od roku 2010 navýšil o 2 000 výtisků knih
a počet čtenářů narostl o polovinu, takže
dnes jich máme zaregistrováno přes 400.
Ne všechno se však dařilo, jak bych si
sama představovala, kolem Petrovického zámečku. V březnu 2011 se mi sice
za asistence městské policie a Policie ČR
podařilo vyklidit areál Petrovického zámečku od bezdomovců a squaterů, avšak
po jeho předání zpět majitelce se situace
po několika měsících dostala do starých
kolejí a majitelka žádné výzvy k nápravě
špatného stavu zámečku neuposlechla,
resp. si nepřebírá. Po několikaletém úsilí
městské části, orgánu památkové péče,
magistrátu HMP a stavebního úřadu
Prahy 15 a marné snaze cokoli kolem
zámku napravit se ještě jednou obrátíme
s návrhem na zahájení řízení z moci úřední
pro neplnění povinností vlastníka kulturní
památky.
Rovněž dlouhotrvající jednání s Českou
poštou o zřízení pobočky v DOV dospěla
do závěru, kdy jsme obdrželi konečné
zamítavé stanovisko, a to zejména z ekonomických důvodů, kdy namísto otevření
další pobočky v DOV dojde k přemístění
stávající pobočky České pošty v Milánské

ul. do objektu supermarketu Albert, Veronské nám. 403 na „hranici“ naší MČ a MČ
Praha 15. Kapacita i provozní doba pobočky
bude rozšířena, protože Česká pošta chce
z důvodu vyššího komfortu zákazníků
poskytovat služby spolu s možností nákupů
a ostatními službami supermarketu.
Nicméně máme již připravenu a Radou MČ
schválenu studii na výstavbu 3 bytových
jednotek v těchto prostorách, přičemž by
se mělo jednat i o byty bezbariérové. Tak
doufám, že se projekt podaří v příštím roce
zrealizovat.
Vážení a milí Petrovičtí, na závěr bych
ráda zdůraznila, že po celou dobu mého
„starostování“ hospodařila městská
část s vyrovnaným rozpočtem a na konci loňského roku dokonce s přebytkem
ve výši 3 mil. Kč. Každoročně jsme
mateřské i základní škole poskytovali dotace na provoz, opravy a údržbu v celkové
výši kolem 8 mil. Kč. Majetek městské
části a tedy nás všech Petrovických
se zhodnotil za uplynulé čtyři roky
o částku 75 554 591 Kč. Přes to všechno
se mě jeden z členů zastupitelstva snaží
těsně před volbami očernit trestním
oznámením a snaží se tím zpochybnit
mou několikaletou práci pro městskou
část. Věřte mi, že mě práce pro Petrovice a petrovické občany nesmírně těšila
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a snažila jsem se ji vykonávat co nejlépe
a vždy v zájmu Petrovic a Vás občanů.
Proto bych se ráda práci pro Petrovice jako starostka věnovala i v příštích
čtyřech letech, abych mohla dokončit
započaté projekty a pokračovat v práci,
která je doufám i prospěšná.
Závěrem mi dovolte poděkovat za spolupráci mým kolegům v Radě MČ,
zejména pak mému 1. zástupci panu
doc. Semeckému, se kterým jsem se
4 roky takřka denně potkávala při řešení
petrovických potřeb a problémů. Dále můj
dík patří naprosté většině členů Zastupitelstva MČ a členům výborů a komisí a vlastně
všem, kteří mě v mé práci podporovali
a často i osobně pomáhali. V neposlední
řadě děkuji rovněž všem pracovníkům
úřadu MČ Praha – Petrovice, bez jejichž
odborné podpory a pomoci bych se těžko
obešla.
Vážení spoluobčané, všechny Vás co
nejsrdečněji zvu k účasti ve volbách
do Zastupitelstva MČ Praha – Petrovice
a do Zastupitelstva hl. m. Prahy, které
se konají ve dnech 10. a 11. 10. 2014
v sále Domu občanské vybavenosti.
Olga Hromasová
starostka
MČ
s

Oznámení o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva MČ Praha – Petrovice a Zastupitelstva hl. m. Prahy
Starostka Městské části
Praha – Petrovice v souladu
s ust. § 29 zák. č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých
dalších zákonů v platném
znění, oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva MČ Praha –
– Petrovice a Zastupitelstva hl. m. Prahy
se budou konat
• v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
• v sobotu dne 11. října 2014 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve všech volebních okrscích, tj. v okrscích č. 44001,
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č. 44002, č. 44003 a č. 44004 je volební
místnost v Domě občanské vybavenosti MČ Praha – Petrovice, Edisonova 429,
Praha 10 (společenský sál, vstup z ul. Edisonova).
Do volebního okrsku č. 44001 patří
všechna čísla popisná v ulicích:
Archimédova,
Ampérova,
Bellova,
Celsiova,
Dieselova,
Dopplerova,
Einsteinova,
Edisonova,
Euklidova,
Faradayova,

Gaussova,
Grammova,
Galileova,
Galvaniho,
Hertzova,
Kelvinova,
Lebeděvova,
Morseova,
Novopetrovická,
Newtonova,
Ohmova,
Voltova,
Wattova
a dále níže uvedená čísla popisná v ulicích:
Jakobiho čp. 328 a 329
a Rezlerova čp. 280 – 288.
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Do volebního okrsku č. 44002 patří tato
čísla popisná v ulicích:
Lessnerova čp. 261 – 270
a Rezlerova čp. 272 – 279.
Do volebního okrsku č. 44003 patří tato
čísla popisná v ulicích:
Rezlerova čp. 289 – 300
a Rezlerova čp. 302 – 310.
Do volebního okrsku č. 44004 patří tato
čísla popisná v ulicích:
Kurčatovova čp. 321 – 324,
Frostova čp. 331 – 347
a Jakobiho čp. 325, 326 a 330.
3. Ve volbách do Zastupitelstva MČ Praha –
– Petrovice a Zastupitelstva hl. m. Prahy
není možné volit s voličským průkazem.
4. Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže okrskové volební komisi svou
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky. Jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství potřebnými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
Občanům, kteří se k volbám chystají,
doporučujeme, aby se včas přesvědčili,
zda mají platný doklad totožnosti,
a popřípadě co nejdříve požádali o vydání nového dokladu. Žádost lze podat
na Oddělení osobních dokladů a evidence
obyvatel
Odboru
občanskosprávních
agend ÚMČ Praha 15, Boloňská 1,
Praha 10 – Horní Měcholupy.
5. Voličem je občan obce za předpokladu,
že alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let, je v den voleb v této obci
přihlášen k trvalému pobytu, a jde o státního občana České republiky nebo o státního občana členského státu Evropské
unie, pokud požádal o zápis do dodatku
stálého seznamu voličů.
6. Hlasovací lístky budou voličům dodány
nejpozději 3 dny před prvním dnem
voleb, tj. 7. října 2014. Ve dnech voleb,
tj. 10. a 11.10.2014, může volič obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

7. Informace k hlasování
Hlasovací lístek může být vytištěn
oboustranně. V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce
a počet členů zastupitelstva obce, který
má být zvolen. Údaj o členství jednotlivých
kandidátů v politických stranách nebo
politických hnutích je na hlasovacím lístku
uveden zkratkou. Na hlasovacím lístku
těch volebních stran, u kterých bylo při
registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta,
zůstává pořadové číslo, původně určené
pro tohoto kandidáta, neobsazené.
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vždy vstoupí volič do prostoru k úpravě hlasovacích lístků, kde může
hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
a) Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví
sloupce před názvem volební strany
pouze jednu volební stranu. Tím je
dán hlas kandidátům této volební strany
v pořadí, dle hlasovacího lístku v počtu,
kolik činí počet členů zastupitelstva obce,
který má být v obci volen.
b) Označit v rámečcích před jmény
kandidátů křížkem toho kandidáta, pro
kterého hlasuje, a to z kterékoli volební
strany, nejvýše však tolik kandidátů,
kolik členů zastupitelstva obce má být
zvoleno.
c) Kromě toho lze oba způsoby, popsané
v předchozích bodech kombinovat, a to
tak, že lze označit křížkem jednu volební
stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje,
a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní
volební strany. V tomto případě je dán
hlas jednotlivě označeným kandidátům.
Z označené volební strany je dán hlas
podle pořadí na hlasovacím lístku pouze
tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu
volených členů zastupitelstva obce.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek
do šedé úřední obálky, určené pro volby
do zastupitelstev.

vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je
jeho hlas neplatný.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. S voličem, který nemůže
sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou
vadu anebo nemůže číst nebo psát, může
být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise,
a hlasovací lístek za něho upravit a vložit
do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku
vložit do volební schránky. Volič hlasuje
tak, že úřední obálku vloží před okrskovou
volební komisí do volební schránky.
Volič vloží hlasovací lístek pro volby
do Zastupitelstva hlavního města Prahy
(tento hlasovací lístek je označen na levém
okraji svislým barevným pruhem) a hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva MČ
Praha-Petrovice do jedné úřední obálky.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který
byla okrsková volební komise zřízena.
Přenosnou volební schránku si můžete
objednat na čísle 274 860 731, během
voleb na čísle 267 900 932.
Hlasování voličů zapsaných ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitelským nebo konzulárním úřadem České republiky není při volbách do zastupitelstev obcí možné bez
předložení potvrzení o vyškrtnutí ze
zvláštního seznamu voličů příslušným
zastupitelským úřadem obecnímu úřadu,
popř. v den voleb okrskové volební komisi.
Další informace naleznete na stránkách
Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz
v hlavním menu pod ikonou Informační
servis v nabídce Volby.
Olga Hromasová
starostka MČ

Pokud volič neoznačí na hlasovacím
lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední
obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo
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Nemám se za co stydět
Tak a je to za mnou. Když
jsem před čtyřmi lety souhlasil s kandidaturou
do zastupitelstva Městské
části Praha – Petrovice, bral
jsem to jako možnost podívat
se pod pokličku komunální
politiky.
Dnes vím, že ve společnosti normálních
a slušných lidí slovo politika na této úrovni
je termín zavádějící a mnohem výstižnější
je termín samospráva. Hlavní činností
zvolených zastupitelů a zejména pak radních a zaměstnanců úřadu je totiž trpělivá
a mravenčí práce směřující k zajištění
každodenního chodu obce a rozhodně
se nepolitikaří, ale pracuje. Jako údržba
a správa jakéhokoliv jiného hospodářství
či továrny i péče o tu naši ﬁrmu s názvem Petrovice provázel někdy úspěch
a někdy nezdar. Ale téměř všichni jsme
se vždy snažili o hledání co nejlepšího
řešení problémů zohledňující potřeby
zde žijících obyvatel, mladých rodin, dětí
či starších spoluobčanů. Jako všichni
v současném světě, jako běžné rodiny,
drobní živnostníci či majitelé větších ﬁrem
i my jsme museli často volit kompromisy,
omezováni ve svých snech či záměrech
nepříliš přejícím systémem ﬁnancování
malých městských částí. Mnohokrát jsme
se skřípěním zubů museli řadu projektů,
které by Petrovice dále nějak obohatily,
přehodnotit či přepracovat do skromnější
polohy. Snad i proto se podařilo udržet
vyrovnaný rozpočet obce a díky trpělivé
a důsledné diplomacii vedení radnice,
opřené o věcnou argumentaci, získat
na některé projekty i různé dotace či podporu MHMP. Tím více si cením toho, co
vše se podařilo za ty čtyři roky zrealizovat. Ať už mám na mysli rozšíření školky
o další třídy, nesčetné kulturní akce, opravy a modernizace v obou budovách naší
školy včetně rozšíření o další třídy, či revitalizace bytového fondu. K tomu nelze
pominout péči o životní prostředí, údržbu
či výstavbu nových hřišť. Některé věci
prostě bereme, jako by tu byly odjakživa,
a málokdo si už vzpomene na dobu před
čtyřmi lety. Za sebe mám největší radost ze změn, které se podařily prosadit
na naší poliklinice. Jako předseda výboru
pro polikliniku jsem spokojený zejména
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s tím, že se nám podařilo prosadit a najít
shodu v reinvestování téměř 90 % výnosů
z provozu polikliniky zpět do budovy, do
zlepšení technického stavu, což je sice
nepříliš viditelné, ale nesmírně nákladné
a pro další životaschopnou budoucnost
polikliniky naprosto zásadní. Jedná se zejména o rekonstrukce inženýrských sítí,
rozvodů vody a kanalizace, elektrorozvodů
atd. Stejně tak jsme si dali za cíl i vylepšení
obslužnosti, komfortu a prostředí polikliniky, odpoutání se od šedivého a nevlídného interiéru, docílit moderního
a prosvětleného designu odpovídajícího
standardům moderního zdravotnického
zařízení. Kompletní rekonstrukce suterénu a instalace nových výtahů zásadním
způsobem přispěly ke zkvalitnění poskytované péče. Stejně tak doufám, že i menší,
spíše kosmetické úpravy, jako výměny
světelných těles, laviček na sezení, vymalování a nátěry zpříjemnily prostředí jak
pro pacienty, tak i pro lékaře, zdravotnický
personál a ostatní poskytovatele služeb.
Zejména jim chci poděkovat za trpělivost
a pevné nervy při provádění stavebních prací, kdy museli snášet nepříznivé
průvodní jevy s těmito pracemi spojené,
jako je zvýšená hlučnost či prašnost, ale
jsem pevně přesvědčen, že i přes občasné
výměny názorů kráčíme za společným
cílem, tedy moderním, bezpečným a přívětivým střediskem zdravotnických a navazujících služeb. Děkuji velmi všem kolegyním a kolegům z výboru pro polikliniku, zejména paní starostce Hromasové
a panu místostarostovi Semeckému, kteří
dokázali potřeby polikliniky tlumočit Radě
MČ a získat pro rozvoj potřebnou podporu
a odvedli pak tu „černou“ práci - vlastní
realizaci dohodnutých změn. To, že jsme
na této cestě vinou omezených ﬁnančních
prostředků teprve v první části, a chuť
dotahovat věci do konce je tím hlavním
důvodem, proč jsem se rozhodl kandidovat i do dalšího volebního období a pokud
mi dáte důvěru, rád budu pokračovat
v nastoleném trendu a budu se i nadále
snažit o to, aby zde vzniklo centrum péče
o zdraví, kde se pacienti budou setkávat
v přívětivém prostředí s těmi, kteří jim díky
svým odborným znalostem a vlídnosti pomohou od jejich trápení.
Co říci závěrem. Především bych chtěl
poděkovat. Chtěl bych poděkovat těm,

kdo mi dali před čtyřmi lety šanci pokusit
se něco dokázat, těm, kdo mi dali šanci
poznat mechanismy fungování samosprávy městské části, těm, kdo nepodlehli skepsi a letargii a šli k volbám, těm,
kteří svou účastí ve volbách prokázali
zodpovědnost za další rozvoj našich Petrovic. A také bych chtěl vyjádřit vděčnost
za to, že jsem měl možnost čtyři roky
pracovat a setkávat se s tak příjemnými
lidmi, jací pracovali v tomto zastupitelstvu a na úřadě. Až na jednu výjimku
jednoho z členů zastupitelstva, člověka,
který je zcela zjevně patologický případ
psychopata s charakterovými vlastnostmi
hyeny, člověka zbabělého s destruktivními sklony, uchylujícího se k anonymům,
udávání a dalším postupům tak typickým pro bývalé bolševické tajné služby,
jsem za celou dobu nezaznamenal jediné
politikaření, střety ideologií či názorových
proudů natolik zásadní, že by to narušilo
konstruktivní práci. Vždy byl na prvním
místě prospěch obce a zdejších obyvatel.
Že byla někdy diskuze vášnivější, to patří
k věci, ale naše vzájemné vztahy byly vždy
korektní a nebojím se říci, že i přátelské,
a nejednou jsme v diskuzích pokračovali
i mimo zasedání zastupitelstva při sklence
dobrého vína či oroseném půllitru. Ono to
prostě není až tak o politických stranách,
jako spíše o zdravém rozumu.
A tak vám, vážení spoluobčané, přeji
slušné lidi do funkcí zastupitelů a vedení radnice na další volební období, volte
rozumem, volte srdcem, volte dle rady
přátel, kterým věříte, volte na Višňovce,
volte v Letem Světem, volte U Kroftů,
volte na hřišti, volte kdekoliv, ale hlavně
volte. Jen tak si uchováte vliv na další dění
ve Vaší městské části.
Hodně štěstí všem slušným lidem
Petr Slavíček
zastupitel MČ Praha – Petrovice
2011 – 2014
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Prohlášení
Vážení spoluobčané!
I když se v komunální politice pohybuji dost dlouho
a jsem na ledacos zvyklý, přesto jsem doufal, že letošní
předvolební kampaň do komunálních voleb u nás v Petrovicích bude vedena férově, slušným způsobem.
Bohužel, skutečnost je jiná. Anonymní leták, který se v minulých dnech a týdnech objevil na různých plochách s výzvou, abyste nevolili Sdružení občanů Petrovic, je nekalou
snahou zpochybnit dosavadní práci našich členů v zastupitelstvu naší městské části a poškodit JUDr. Hromasovou.
Je zlým a podlým činem, který je třeba odsoudit. Autor či
autoři letáku nemají v sobě ani tolik cti a odvahy, aby se
pod tuto sprostotu podepsali svým pravým jménem.

K pomluvě JUDr. Hromasové se nechci dále vyjadřovat, ale
za naše Sdružení občanů Petrovic prohlašuji, že se jedná
o sdružení zcela nezávislých jedinců, kteří se řídí svým
vlastním rozumem, nepodléhají žádným zavazujícím se
usnesením a hlasují podle svého osobního názoru.
Věřím, že se nenecháte ovlivnit jedovatými výpady
některých jedinců a k volbám budete přistupovat podle
svých dosavadních zkušeností a programu jednotlivých
volebních stran. Ve Vašem rozhodování Vám přeji rozumnou volbu.
Otto Semecký
Sdružení občanů Petrovic

Jak byli naši zastupitelé ve volebním období
2010 – 2014 aktivní
Občané v komunálních volbách v roce
2010 zvolili 19 členů do Zastupitelstva
MČ Praha – Petrovice. Povinností zastupitele je zúčastňovat se zasedání zastupi-

telstva MČ, hájit zájmy občanů MČ a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena
vážnost jeho funkce. Ve volebním období
2010 – 2014 se konalo jedno ustavující

zasedání zastupitelstva, osmnáct řádných
zasedání a tři mimořádná zasedání
(do doby uzávěrky PZ).

Následující tabulka ukazuje, jak byli členové zastupitelstva MČ Praha – Petrovice aktivní.

ČLEN ZASTUPITELSTVA

volební strana
2010 – 2014

celkový počet
zasedání

celkový počet
neúčasti na zasedání

JUDr. Olga Hromasová

ODS

22

1

95.40%

Iveta Hergottová

TOP 09

22

1

95.40%

Ing. Jan Křeček

ODS

22

1

95.40%

Ing. Pavel Šafařík

TOP 09

22

1

95.40%

JUDr. André Němec

Sdružení občanů Petrovic

22

2

90.90%

Jindřich Oktábec

ČSSD

22

3

86.30%

PharmDr. Petr Slavíček

ODS

22

3

86.30%

Helena Stašáková

ČSSD

22

3

86.30%

Jerguš Brozák

ČSSD

22

4

81.80%

Ing. František Kříž

Sdružení občanů Petrovic

22

4

81.80%

RNDr. Vlasta Křížová

Sdružení občanů Petrovic

22

4

81.80%

Doc. PhDr. Otto Semecký, CSc.

Sdružení občanů Petrovic

22

4

81.80%

Magda Staňková – mandát od 29. 06. 2011

ODS

18

2

80.80%

MUDr. Pavel Bambas

ODS

22

5

77.20%

Hana Minaříková

Sdružení občanů Petrovic

22

5

77.20%

MVDr. Roman Hanke

Starostové a nezávislí

22

6

72.70%

RNDr. Petra Havelková

TOP 09

22

6

72.70%

Ing. Petr Říha

Starostové a nezávislí

22

8

63.60%

Mgr. Ondřej Petráň

Sdružení občanů Petrovic

22

9

59%

docházka v %

Na funkční období 2014 – 2018 schválilo petrovické zastupitelstvo snížení počtu členů zastupitelstva na 17.
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1. Doc. PhDr. Otto
Semecký, CSc.
82 let, pedagog,
bez politické příslušnosti,
I. zástupce starostky MČ,
předseda kulturní
komise,
člen TJ Sokol Petrovice

bní
e
l
o
V
č.
a
n
a
str

1
1

8

Sdružení
občanů Petrovic

2. Ing. František Kříž
54 let, technik,
bez politické příslušnosti,
II. zástupce starostky MČ,
člen Klubu dětí
a mládeže Petrovice

sdružení nezávislých kandidátů
3. JUDr. André Němec
71 let, právník,
bez politické příslušnosti,
člen Rady MČ,
člen bytové a sociální
komise, člen ČOS
člen TJ Sokol Petrovice

4. Ing. Pavel Šafařík
55 let, stavební technik,
bez politické příslušnosti,
zastupitel MČ,
člen komise územního
rozvoje RMČ

5. Mgr. Ondřej Petráň
64 let, právník,
bez politické příslušnosti,
zastupitel MČ,
člen kontrolního výboru
ZMČ,
člen TJ Sokol Petrovice

6. MVDr. Roman
Hanke
47 let, veterinární lékař,
bez politické příslušnosti,
zastupitel MČ

7. Ing. Pavel Meloun
52 let, projektant,
bez politické příslušnosti,
člen komise územního
rozvoje RMČ,
vedoucí střediska ČKAIT

8. Ing. Daniela
Volejníková
56 let, ekonomka,
bez politické příslušnosti,
členka finančního výboru
ZMČ,
členka TJ Sokol Petrovice

9. Jan Vaněček
62 let, provozní
elektrikář,
bez politické příslušnosti,
člen komise životního
prostředí RMČ

10. PhDr. Marek
Moravec, PhD.
44 let, pedagog,
bez politické příslušnosti,
předseda představenstva
KPM,
trenér tenisu

11. Roman Král
40 let, opravář,
bez politické příslušnosti,
člen komise životního
prostředí RMČ,
člen TJ Sokol Petrovice

12. Markéta Čižínská
65 let, důchodkyně,
bez politické příslušnosti,
předsedkyně komise
územního rozvoje RMČ

13. Mgr. David Skupien
29 let, programátor,
bez politické příslušnosti

14. Renata Šedinová
46 let, úřednice,
bez politické příslušnosti

15. Jakub Šurka
27 let, hasič,
bez politické příslušnosti

16. Jakub Muzikant
19 let, student,
bez politické příslušnosti

17. Aneta Skokanová
21 let, studentka,
bez politické příslušnosti
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Sdružení občanů Petrovic
Volební program sdružení nezávislých kandidátů
pro komunální volby do zastupitestva
MČ Praha – Petrovice
Vážení spoluobčané,
Sdružení občanů Petrovic také ve volebním období
2014 – 2018 předstupuje před Vás se svým programem
na základě zkušeností, které naši zástupci za minulé
období získali. Vycházíme z podmínek MČ, jejích potřeb,
ale také z finančních možností. Pro přehlednost je náš
program s tím co chceme prosadit, rozdělen na jednotlivé
části:

Bezpečnost:
t pokračovat v jednání s vedením městské policie
o zvýšení počtu policistů tak, aby byla zajištěna celotýdenní pochůzková činnost a úřední hodiny na petrovické
služebně
t požadovat od MP důraznější kontrolu dodržování
dopravních předpisů
nejen u řidičů, ale také u cyklistů, zvláště o víkendech
a častější dohled v okolí dětských hřišť a hřbitova především ve večerních hodinách
t také v tomto období budeme se školami spolupracovat na protidrogové prevenci

Doprava:
t opakovaně jednat v VHMP o změně trasy autobusové
linky č.175 do ul. Bellova a dále na JM
t znovu jednat s odborem dopravy MČ Praha 15
a dopravním ředitelstvím PČR o zjednosměrnění ulice
Edisonova v návaznosti na další ulice
t s odborem dopravy MHMP prosadit osvětlení
přechodu pro chodce na křižovatkách ul. Novopetrovická,
Archimedova a Euklidova
t jako v předchozím období, budeme i nyní odmítat
jakýkoliv postup příprav kapacitních komunikací v oblasti
Petrovice (tzv. JVK)t ve spolupráci s Policií ČR zajistíme instalaci zpomalovacího semaforu v ul. Archimedova
t s příslušnými útvary hl.m. Prahy budeme jednat
o zvýšení parkovací kapacity v ul. Rezlerova, Frostova,
Jakobiho a Kurčatovova

Finance MČ:
t na webových stránkách MČ zveřejníme průběh
a výsledky výběrových řízení
t důležitou součástí finanční strategie je hledání nových
možných zdrojů, které pomohou zlepšit vzhled naší MČ
(např. prostřednictvím fondů EU nebo MŽP)

Sociální služby a zdravotnictví:
t i nadále prosazovat částečnou úhradu stravování pro
seniory
t zajistíme pokračování počítačových kursů pro zájemce
z řad seniorů
t budeme pokračovat v pořádání poznávacích
a kulturních akcí pro občany
t jednáním se zdravotními pojišťovnami budeme
opět usilovat o doplnění lékařských služeb. Doposud
pojišťovny odmítaly uzavřít smlouvu s lékaři,pro které již
byly připraveny ordinace.
t budeme prosazovat i v tomto období postupnou
modernizaci budovy polikliniky

Styk s veřejností:
t budeme dbát na to, aby žádosti a potřeby občanů
byly vyřizovány včas
t prostřednictvím infokanálu a orientačních tabulí
zajistíme včasnou informovanost občanů
t také v tomto volebním období zajistíme finanční
podporu občanským sdružením při organizování volného
času dospělých a mládeže
t budeme pokračovat ve spolupráci s petrovickou
farností

Školy:
t budeme usilovat o získání dostatečných finančních
zdrojů , potřebných k optimálnímu chodu škol a zajistit
tak dostatečnou kapacitu dětí jak v MŠ, tak ZŠ
t s ohledem na zachování kvalitní úrovně středního
školství budeme stále spolupracovat se školami
Dinoschool a Altis.

Životní prostředí a zeleň:
t vyčleněním každoroční dostatečné částky budeme
zajišťovat péči o údržbu veřejné zeleně, komunikace
a veřejná prostranství
t budeme pokračovat v úsilí o realizaci protihlukové
bariéry podél ulice Novopetrovická budeme jednat
s vlastníky pozemků o možnosti bezbariérového napojení
cesty pro cyklisty, pěší a rodiče s malými dětmi směrem
od hřbitova do údolí Botiče
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Vaše volba
– Váš vliv
na život
v Petrovicích
Í
EBN
L
O
V
NA
STRA

č. 2

Vážení spoluobčané,
i nadále budeme realizovat náš volební program, aby
se Vám i v příštích čtyřech letech v Petrovicích dobře
a klidně žilo.
kandidáti ODS
do Zastupitelstva MČ Praha – Petrovice
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PROGRAM PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 – 2018
Zachování samostatnosti městské části
Praha – Petrovice
•

Doprava
•

o slučování „malých“ městských částí s „velkými“

•

jihovýchodu Prahy s důrazem na odmítání trasy JVK,

samosprávného celku v rámci hl. m. Prahy.
•

Hospodaření
Budeme stejně jako doposud i nadále hospodařit

studie“,
•

•

budeme i nadále chránit Petrovice před masivní
zástavbou,

evropských dotací a významně tak uspoří ﬁnanční
prostředky z rozpočtu MČ,

nadále budeme připomínkovat Metropolitní plán
ve prospěch Petrovic dle schválené „Urbanistické

máme připraveny projekty, které zhodnotí majetek
MČ a budou ﬁnancovány z národních nebo

dokončíme započatý projekt odhlučnění
Novopetrovické ulice,

•

s vyrovnaným rozpočtem,
•

budeme i nadále podporovat kvalitní a ekologicky
nejméně zatěžující řešení dopravní situace

a hájit zachování Petrovic jako samostatného

•

Prosadíme opatření ke snížení dopravní zátěže v ulici
Novopetrovická, Morseova a Edisonova,

Budeme i nadále chránit Petrovice před snahou

•

zrealizujeme projekt řešící nedostatek parkovacích
míst.

máme připravený nový grantový program, který
v daleko širší míře než doposud podpoří činnost
sportovních, zájmových a jiných neziskových

Senioři

organizací.

•

Zdravotnictví

•

Zahájíme výuku angličtiny a speciální programy
relaxace ve „Vodním světě“,

•

navážeme na počítačové kurzy a taneční kurzy
a poznávací zájezdy,

Budeme pokračovat v rekonstrukci vnitřních prostor
petrovické polikliniky, vybudujeme novou datovou síť

•

budeme i nadále pořádat rehabilitační cvičení,

pro lékaře, a tím zjednodušíme jejich práci

•

vybudujeme další hřiště pro seniory,

a uspoříme čas pacientům,

•

nadále budeme přispívat na stravování a péči

•

zřídíme WIFI internet pro návštěvníky polikliniky,

•

budeme pokračovat v jednání se zdravotními

seniorů,
•

budeme i nadále podporovat spolupráci s Aktivními
seniory Prahy 15.

pojišťovnami o doplnění chybějících lékařských
specializací,
•

zpracujeme projekt na zateplení budovy a střechy

Úřad

petrovické polikliniky a požádáme o ﬁnanční

•

Nadále budeme úřad považovat za službu občanům.

prostředky z dotací EU nebo grantů,
•

zmodernizujeme vstupní prostory petrovické
polikliniky.

Máme zkušenosti s vedením MČ, a proto
neslibujeme něco, co nemůžeme splnit...

Školství
•

Dokončíme započatý projekt zateplení ZŠ Dopplerova

•

budeme i nadále podporovat velmi kvalitní výuku

ﬁnancovaný z Fondu EU,
žáků v ZŠ a vytvoříme pro to co nejlepší podmínky
učitelům a žákům,
•

budeme pokračovat v renovaci ZŠ Praha – Petrovice

•

připravíme a zrealizujeme projekt na celkovou

•

obnovíme zahradu v MŠ Jakobiho,

•

doplníme nové herní prvky na dětská hřiště

obnovu a modernizaci hřiště základní školy,

a vybudujeme nová.
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Pro komunální volby do Zastupitelstva
MČ Praha – Petrovice byli za Českou
stranu sociálně demokratickou
navrženi tito kandidáti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

12

Helena Stašáková
Jerguš Brozák
Jindřich Oktábec
Helena Oklešťková
Anna Rutová
Kristýna Rutová
Mgr. Martina Bucková
Jitka Zelenková
Petr Kuhn
Ilona Němcová
Hana Terencová
Jana Kučerová
BC. Milan Němec
Viera Brozáková
Ludvík Kovář
Jiří Šimánek
Anežka Stašáková

55 let
33 let
31 let
28 let
49 let
28 let
30 let
32 let
63 let
55 let
60 let
51 let
24 let
53 let
38 let
28 let
18 let

Podnikatelka
Podnikatel
Technický poradce autoservisu
Podnikatelka
Farmaceutická chemička
Referentka
Ergoterapeutka
Expedientka
Technik
Lektorka
Učitelka
Porodní asistentka
Student ČVUT
Laborantka
Údržbář
Malíř
Studentka gymnázia

Děkujeme za důvěru
v minulém období
a budeme rádi, když
přijdete k volbám
do zastupitelstva
MČ Praha–Petrovice
a dáte nám svůj hlas.

Lídr kandidátky
Stašáková Helena

Petrovický zpravodaj
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PETROVICE – DOBRÁ OBEC
S DOBRÝMI ÚČTY
ZNÁME DOBŘE PETROVICE
VOLTE KDU-ČSL A NEZÁVISLÉ
O NÁS
Na naší kandidátce je 5 lidovců a 12 nestraníků, 8 mužů a 9 žen. Pět z nás má to nejkrásnější a nejnáročnější povolání – učitel. Známe
rub i líc života – dva z nás pracují v sociální oblasti, dvě z nás jsou zdravotní sestry. Umíme přiložit ruku k dílu – náš lídr pracuje
výborně s informačními technologiemi, tři z nás jsou živnostníci, jedna úřednice, jeden student a jeden pracující důchodce.
VĚTŠINU Z NÁS DOBŘE ZNÁTE. MY ZASE DOBŘE ZNÁME PETROVICE.
Václav Jůza, Blanka Vildová, František Šika, Marie Plačková a 13 dalších

CO CHCEME
DOBRÉ ŠKOLY A DOBŘÍ LÉKAŘI PRO PETROVICE A BLÍZKÉ OKOLÍ
Zajistíme průhlednější přijímání dětí do mateřské školy. Nevykašleme se na děti a rodiny, na které místo v mateřské škole
nezbylo (adresná finanční pomoc; podpora dětských skupin; místa pro setkávání).
Podpoříme akce pro děti, které vznikají svépomocí v rámci spolků, oddílů a farnosti.
Záleží nám na tom, abychom na poliklinice udrželi dobré lékaře pro Petrovice a okolí. Dobré vztahy s lékaři na poliklinice
stojí na vzájemné dobré komunikaci a oboustranně férových podmínkách (naopak silový přístup, vnucované podmínky
a špatná komunikace nikam nevedou). Těm, kdo mají špatné výsledky, by smlouva neměla být prodloužena.
DOBRÉ CHODNÍKY A BEZPEČNÁ DOPRAVA
Postaráme se o to, abyste měli lepší rozhled na přechodech pro chodce. Na více místech jsou chodci, zejména děti, schováni
za živým plotem.
Usilujeme o 100 % bezbariérové nájezdy a ucelené cesty pro chodce od veřejných budov a od zastávek hromadné dopravy.
Naším cílem je chodníkem propojit Staré Petrovice s Jižním Městem přes starou silnici a dále sídliště Dobrá Voda
s panelovou cestou k bývalému Fantovu mlýnu.
Bezpečnější pěší cestu chceme i ze Starých Petrovic k Milíčovským rybníkům (dělený přechod, popř. osvětlení).
Farmářské trhy chceme jen s čerstvými, nepřeprodávanými produkty a výrobky.
V součinnosti s našimi zástupci v Zastupitelstvu hl. m. i na Ministerstvu kultury se pokusíme o nový impuls ve věci záchrany
petrovického „Zámečku“.
Vyvineme tlak na sousední MČ Praha 15, aby zrušila nesmyslné „vodorovné schody“ s loužemi cestou z Rezlerovy ulice
k prodejně Albert. Ze stejného místa se pokusíme vyhnat i rozbíječe lahví.
Budeme i nadále vyvíjet tlak na to, aby hl. město obnovilo veřejnou dopravu mezi budovami ZUŠ Morseova – Na Groši
(obnova linky 154, nebo prodloužení 175).
Podpoříme zachování služebny Městské policie v Petrovicích.
DOBRÉ HOSPODAŘENÍ A PŘEDVÍDATELNÁ RADNICE
Rozpočet budeme zveřejňovat s většími podrobnosti než nyní. Na internetových stránkách zavedeme speciální sekci webu
„Rozpočet“ (nyní jen Úvod → Povinné informace).
Každý si bude moci jednoduše zjistit, kolik stojí místní poplatek, adventní výzdoba atd.
Všechny smlouvy (po případné anonymizaci osobních údajů) zveřejníme na internetu – a to i ty, u nichž je jiné než peněžní plnění.
Budeme transparentně zveřejňovat informace o nakládání s peněžními aktivy a s nemovitostmi, které městská část pronajímá.
Před rozpočtovým rokem zapojíme anketou občany Petrovic do rozhodování o investicích.
www.petrovice.kdu.cz
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1. Ing. Petr Říha, 61 let

Máme koncepci úřadu
maximálně
otevřeného
veřejnosti, která umožní
v jakémkoliv okamžiku
kontrolovat, jak účelně
je nakládáno s veřejnými
prostředky.

Člen politického hnutí „Pro Prahu“
Zahradník-specialista na asijské
zahrady, majitel Sakura bonsaj
centra, člen ZMČ Praha-Petrovice.
V novém volebním období by se
chtěl věnovat zejména bezchybnému a hospodárnému chodu
Úřadu městské části.

2. RNDr. Vlasta Křížová, 54 let
Bez politické příslušnosti

3. Jana Kutičková, 45 let
Bez politické příslušnosti

4. Martin Steffel, 21 let
Člen politického hnutí „Pro Prahu“

5. Bc. Eliška Křížová, 25 let
Členka politického hnutí „Pro Prahu“

Administrativní pracovnice. Členka
KPDM Petrovice, předsedkyně Komise
výchovy a vzdělávání RMČ, organizující akce pro veřejnost: Petrovický
masopust, Pálení čarodějnic, Den
dětí, Mikulášská…, členka ZMČ Praha-Petrovice. V této oblasti se chce
angažovat i v budoucnosti.

OSVČ, členka kulturní komise
RMČ Praha-Petrovice. V následujícím období by se kromě kultury
ráda věnovala i sociální problematice.

Student právnické fakulty Univerzity Karlovy, vedoucí na dětských
táborech. Ve volebním období by
rád prosadil dobudování tras cyklostezek vedoucích přes Petrovice.

Studentka Univerzity Karlovy, obor
fyzioterapie, členka KPDM Petrovice, reprezentantka ČR ve ﬂorbalu.
Ráda by se angažovala v oblasti
mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

6. Jana Kovaříková-Velebová,
45 let
Bez politické příslušnosti

9. Ing. Oto Petrášek, 50 let
Bez politické příslušnosti

12. Václav Čarek, 54 let
Bez politické příslušnosti

15. Jiří Jiráček, 60 let
Bez politické příslušnosti

Stavební
inženýr,
trenér
mládeže Rugby Klubu Petrovice. Využití pro jeho schopnosti se určitě najdou nejen
v oblasti práce s mládeží, ale
i v oblasti výstavby a územního
plánování.

Živnostník. Jeho sférou zájmu je
životní prostředí, kterému by se
rád věnoval i v rámci městské části.

Administrativní pracovník. Dlouholetý člen KPDM Petrovice, kde působí
jako vedoucí kroužku stolního tenisu,
každoročně se účastní jako vedoucí
zimního i letního dětského tábora.
Jeho schopnosti lze využít v oblasti
sportovních a mimoškolních aktivit
dětí a mládeže.

Vychovatelka ve školní družině.
Dětem a jejich mimoškolním aktivitám by se ráda věnovala i při
své práci pro městskou část.

7. Otakar Šváb, 64 let
Bez politické příslušnosti
Technik
informačních
technologií. S řešením problematiky
informačních systémů je ochoten
pomáhat i v rámci městské části.

8. Martina Kapuciánová, 49 let
Bez politické příslušnosti
Asistentka prodeje. Při práci
pro městskou část by se ráda
věnovala sociální problematice.
Zároveň nabízí využití svých
znalostí s chodem petrovického
úřadu.

Petrovice Riha_185x244_ok.indd 1

10. Ing. Václav Daněček, 59 let
Bez politické příslušnosti
Živnostník. Při práci pro městskou
část by se rád věnoval oblasti
výstavby a územního plánování.

11. Dr. Pavel Novotný, 54 let
Bez politické příslušnosti
Středoškolský pedagog. Jeho
schopnosti lze využít v oblasti
péče o volnočasové aktivity dospívající mládeže.

13. Ing. Miroslav Kopáček,
60 let
Bez politické příslušnosti
Vodohospodář, člen Komise
územního rozvoje, výstavby
a dopravních vztahů RMČ Praha-Petrovice. V práci v tomto
odvětví hodlá pokračovat.

16. Ing. Iva Smrčková, 55 let
Bez politické příslušnosti
Učitelka ZŠ, protidrogová koordinátorka. Městská část může využít
její zkušenosti a dlouholetou praxi
v oblasti protidrogové prevence.

14. Václav Novotný, 67 let
Člen politického hnutí „Pro Prahu“
Skladník. Dlouholetý člen TJ Sokol Petrovice. Oblastí jeho zájmu
je zejména sportovní vyžití dětí
i dospělých.

17. Mgr. Jitka Pokorná, 34 let
Bez politické příslušnosti
Učitelka ZŠ, lektorka zdravého
životního stylu pro děti. Tím by se
ráda zabývala i v rámci Komise výchovy a vzdělávání Rady městské části.

4.9.2014 12:36:43
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Mezi naše cíle patří zejména:
•
•
•
•
•
•

Nepředražená radnice, což znamená dobře fungující úřad s nepředimenzovaným počtem úředníků.
Efektivní a průhledné hospodaření s veřejnými ﬁnancemi.
Zpřístupnění důležitých informací zastupitelům a občanům.
Dobře fungující školská zařízení se spokojenými žáky i pedagogy.
Společenské, kulturní a sportovní vyžití pro občany všech věkových kategorií.
Opravené a upravené komunikace a zeleň ve všech ročních obdobích.

Volební program pro MČ Praha-Petrovice
Chceme úplně obyčejné věci, abychom tu mohli spokojeně a šťastně žít a neutrácely se naše peníze za
něco, z čeho mají prospěch jen někteří. Se znalostí věci bychom v následujícím období rádi dosáhli těchto
cílů v jednotlivých oblastech veřejného života:
I. SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ A VOLNÝ ČAS

madných garáží s únosnými cenami parkovného.

1. S konečnou platností vyřešíme rozpory, které panují mezi vedením
radnice a nájemci na poliklinice tak, aby zejména lékaři měli klid a
kvalitní podmínky ke své práci.

3. Ve spolupráci s odborem dopravy MČ Prahy 15 případně Magistrátu hl. m. Prahy budeme řešit problematiku nadměrného provozu
po místních komunikacích.

2. Zajistíme v maximální možné míře příspěvek na stravování pro seniory.

4. V součinnosti s okolními městskými částmi budeme prosazovat
dobudování tras cyklostezek přes území Petrovic.

3. Rozšíříme nabídku cílených aktivizačních a vzdělávacích programů
pro seniory, zabezpečíme odpovídající prostory pro klub seniorů.
Jednáním se ZO Svazu důchodců ČR „Aktivní senioři Prahy 15“
zajistíme zpestření kulturního, společenského a sportovního vyžití
petrovických seniorů.

IV. SPRÁVA A HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
1. Zajistíme aktuální a pravdivou informovanost občanů MČ na webu
MČ a prostřednictvím Petrovického zpravodaje.

4. V sociální oblasti se budeme důsledně snažit získat ﬁnanční
prostředky z evropských fondů v rámci operačního programu
Praha - pól růstu ČR.

2. Zkvalitníme službu Infocentra.

5. Budeme podporovat programy péče pro děti od 2 let, zejména
vznik jeslí a miniškolek, projekty které jsou založeny na svépomoci
maminek a rodičů (např. mateřská centra a dětské skupiny, které
mohou vypomoci rozšířit nabídku předškolní péče v místě bydliště).

4. Zjednodušíme a zprůhledníme proces zadávání veřejných zakázek.
Umožníme občanům a soutěžitelům, aby jednotlivé kroky mohli
kontrolovat.

6. V přípravě volnočasových aktivit se zaměříme na všechny věkové
kategorie dětí - od předškoláků až po dospívající mládež.

3. Prostřednictvím webových stránek budeme zveřejňovat uzavřené
smlouvy a rodné listy veřejných zakázek.

5. Zefektivníme kontrolu a čerpání běžných výdajů a úspory
využijeme na posílení rozpočtu městské části. Budeme dbát na
dodržování schváleného rozpočtu dle jednotlivých kapitol.

7. Podpoříme činnost občanských sdružení, zejména TJ Sokol Petrovice, Rugby Klubu Petrovice a petrovické farnosti.

6. Prostřednictvím interaktivního rozpočtu budeme zveřejňovat detailní přehledy příjmů a výdajů městské části včetně jejich aktuálního
čerpání.

II. BEZPEČNOST

7. Budeme dbát o efektivnější správu a hospodaření s nemovitým
majetkem a jeho optimální využití

1. Zajistíme zvýšení počtu strážníků v petrovických ulicích v kombinaci s efektivním a účelným rozšiřováním kamerového systému ve
vytipovaných lokalitách. Současně budeme důsledně sledovat efektivitu zavedených bezpečnostních opatření.

8. Zjednodušíme styk občanů s úřadem při vyřizování jejich záležitostí
prostřednictvím účinnějšího využívání e-Governmentu a moderních
technologií. Odbouráme zbytečnou byrokracii a uspoříme provozní
náklady.

2. V úzké součinnosti s Městskou policií budeme věnovat zvýšenou
pozornost eliminaci v místě problémové kriminality (např. vloupání,
krádeže, vandalismus, rušení nočního klidu a narušování pořádku).

9. Zajistíme ﬁnanční prostředky pro grantové programy v sociální,
kulturní i sportovní činnosti.

3. Rozšíříme spolupráci s veřejností při prevenci kriminality se
zvláštním zaměřením na nejvíce zranitelné kategorie občanů: děti,
seniory a obyvatele s handicapem.

V. VZDĚLÁVÁNÍ

4. Ve spolupráci se ZŠ Praha-Petrovice podpoříme protidrogové preventivní programy.

1. Ve spolupráci s vedením ZŠ a MŠ zajistíme dostatek ﬁnančních
prostředků na provoz těchto školských zařízení, investiční akce
i na odpovídající odměny pro kvalitní pedagogický sbor. Podpoříme
rozšíření kapacit ZŠ a MŠ podle aktuální potřebnosti

III. DOPRAVA

2. Budeme podporovat a prohlubovat spolupráci MČ a ZŠ Praha-Petrovice se ZUŠ Hostivař.

1. Budeme usilovat o dosažení priority kompetentních zástupců
města pro vybudování úseku od D1 do Běchovic Pražského
vnějšího okruhu (stavba 511). Souběžně budovanou stavbou
propojující křižovatku ulic Kutnohorské a K Měcholupům
s Hostivařskou radiálou by došlo k dalšímu masivnímu úbytku
nákladní dopravy, která dnes jezdí přes Petrovice.
2. Pro parkování na petrovických sídlištích budeme hledat ekonomicky přijatelné projekty, tak abychom dosáhli vybudování hro-

Petrovice Riha_185x244_ok.indd 2
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VI. INFRASTRUKTURA
1. Zasadíme se o dokončení stavby úřadovny České pošty v Domě
občanské vybavenosti. Najdeme smysluplné a prosperující využití
dnes nevyužívaných nebytových prostor tohoto domu.
2. Zasadíme se o vyřešení problematiky spojené s chátrajícím petrovickým zámkem včetně pobytu bezdomovců v objektu.

4.9.2014 12:36:50

Petrovický zpravodaj
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Čekání u lékaře může probíhat i v důstojném
prostředí aneb Poliklinika Petrovice v novém
Vedení městské části letos
o prázdninách přistoupilo
k rekonstrukci vnitřních
prostor v Poliklinice
Praha – Petrovice.
Kromě oprav zdí, kompletní výmalby
schodišť a chodeb – pro každé patro
byl zvolen jiný odstín stěn v příjemných
pastelových barvách – nátěrů, oprav
elektro, výměny svítidel, výměny dveří

do schodišťového prostoru, nového
informačního systému, jsme společné
prostory vybavili i jednotnými kovovými lavicemi, které vyhovují současným
bezpečnostním normám. Přístup kočárků
do dětského oddělení je zajištěn ližinami.
Věříme, že těmito úpravami zpříjemníme
Vaši návštěvu u lékaře.
Nicola Šafaříková

Zrekonstruovaná poliklinika.

Školáci a předškoláci
Začal nový školní rok
a školní lavice prvních tříd
se zaplnily novými školáky.
Pro nás rodiče je to první
velká změna v životě našich
dětí.
Děti jsou naše radost, naše starost, naše
investice i naše závazky, závazky hlavně
ﬁnanční. Náš malý školák určitě uvítá
přestavbu dětského pokoje, potřebuje
výbavu do školy, některé děti přicházejí
na soukromé školy, kde platíme školné.
Spousta rodičů pořizuje dětem mobil,
hlavně z důvodů kontroly ratolesti a také
pro psychickou pohodu dítěte, protože
ostatní spolužáci ho mají.
Myslet si, že za několik let se situace
změní k lepšímu, je naivní. Náklady budou
růst úměrně s dítětem. Po mateřské škole
a základní škole přichází střední škola,

Návrh graﬁckého a barevného řešení fasády MŠ Jakobiho 328

řidičák, vysoká škola, svatba, vnoučata
a další. Skoro se může zdát, že bychom
na vlastní děti měli začít šetřit už od své
střední školy.
Také ÚMČ Praha – Petrovice v čele se starostkou JUDr. Olgou Hromasovou se snaží
v rámci svých možností pomáhat vám
ve výchově dětí ať už různými besedami, zapojením do projektu „Noci s Andersenem“ nebo pořádáním divadelních
představení v součinnosti s ZŠ. Ve snaze

omezit dojíždění do mateřských školek
v jiných městských částí zajistila MČ
Petrovice rekonstrukci stávajících prostor
bývalých jeslí na další dvě třídy MŠ v ulici
Jakobiho.
V současné době probíhá výměna oken
v MŠ Jakobiho 328 společně se zateplením objektu. V novém kabátě uvidíme
školku 26. 10. 2014.
Také průběžná péče a obnova dětských
hřišť včetně herních prvků a postupná
výměna původních laviček za nové patří
hlavně našim dětem.
Nedostačující kapacita ZŠ přinutila vedení MČ Praha – Petrovice ve spolupráci
s ředitelem ZŠ Praha – Petrovice Mgr. Zemanem toto řešit právě probíhající
výstavbou pavilonu modulů na pozemku
ZŠ Praha – Petrovice. Na základě zpracované studie a žádosti o poskytnutí
investiční dotace z rezervy pro MČ HMP,
vypracování projektové dokumentace
a získání patřičných povolení se v srpnu
tohoto roku začalo stavět. Na podzim
2014 budou nové prostory připraveny pro
školáky.

Probíhající přístavba školy.

Nicola Šafaříková
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Dopisy čtenářů

Termíny přistavení VOK
říjen – prosinec 2014
St 1. 10. od 14.00 do 16.00 hodin
ul. Lessnerova – parkoviště u ul. Ohmova
St 22. 10. od 14.00 do 16.00 hodin
ul. Frostova – parkoviště u trafostanice

Poděkování
V polovině srpna jsem při týdenním nákupu
v prodejně Albert zjistil ztrátu pouzdra se
všemi doklady jak osobními, tak od automobilu. Bylo po nákupech.
Jaké bylo moje milé překvapení, když hned
v pondělí se u mne objevili členové městské
policie z petrovické služebny pánové Jiří
Kakáček a Václav Pech a celou složku mi bez
poškození vrátili. Našli ji při pochůzce v okolí
prodejny Albert.
Oceňuji výkon jejich služby a chci jim touto
cestou vyjádřit své poděkování.
Jaroslav Petříček

St 5. 11. od 14.00 do 16.00 hodin
ul. Morseova – parkoviště u ul. Bellova
St 26. 11. od 14.00 do 16.00 hodin
ul. Edisonova – slepá část u kostela
St 10. 12. od 14.00 do 16.00 hodin
ul. Dieselova – v horní části u trafostanice

Termíny svozu bioodpadu
říjen – listopad 2014
So 4. 10. od 9.00 do 12.00 hodin
ul. Morseova – parkoviště u ul. Bellova
So 18. 10. od 13.00 do 16.00 hodin
ul. Dieselova – horní části u trafostanice
So 22. 11. od 13.00 do 16.00 hodin
ul. Euklidova – u separovaného odpadu

Farmářské trhy
Vážení spoluobčané, jako členka zastupitelstva
MČ Praha – Petrovice, která má na starosti organizování a fungování farmářských trhů v Petrovicích, bych
Vás ráda pozvala po letních dovolených a prázdninách
na stále fungující petrovické farmářské trhy před poliklinikou v Ohmově ulici.
Trhy se konají každý čtvrtek od 8 do 16.30, někteří farmáři
přijíždějí i v úterý.
Trhy jsou nejen místem nákupů, ale i místem pro setkání spoluobčanů, a proto o Velikonocích a Vánocích
pro Vás pravidelně připravujeme spolu s farmáři a starostkou JUDr. Olgou Hromasovou sváteční trhy spojené
s ochutnávkou produktů od místních farmářů. Na letošní
vánoční farmářské trhy máme pro Vás stejně tak jako
loni připravenu nabídku vánočního pečiva, ochutnávku
exotického ovoce, zabijačkovou polévku a městská část
přispěje dobrým svařeným vínem, kávou a čajem.
Za městskou část a petrovické farmáře Vám přeji
příjemné nákupy a hezký prosluněný podzim.
Helena Stašáková
předsedkyně Bytové a sociální komise RMČ
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Olomouc – dávné centrum Moravy
Olomouc byla založena
v 10. století na místě
slovanského sídliště.
V roce 1017 moravský kníže Břetislav
položil základní kámen k hradu Olomouc
a Vratislav II. v roce 1063 dal podnět
ke vzniku olomouckého biskupství. Tím se
Olomouc stala centrem moci jak světské,
tak církevní. V roce 1762 Marie Terezie
potvrdila Olomouci výsadu používat titul
„Hlavní město Moravy“.
Tak do tohoto města se ve čtvrtek
28. srpna vydali naši senioři, aby se seznámili s jeho bohatou historií a architektonickou krásou. Po příjezdu do Olomouce se
účastníci přepravili dvěma zájezdovými autobusy z nádraží na známý Svatý Kopeček.
Tomu zde vévodí bazilika Zvěstování Panny
Marie. Historie tohoto místa se začíná psát
v 17. století, tedy v době třicetileté války.
Na místě bývalé kaple, zničené švédskými
vojsky, zde byl v letech 1669 –1679 postaven chrám. Díky svému výtvarnému pojetí se těší velikému zájmu veřejnosti
a v roce 1995, při návštěvě papeže Jana
Pavla II., byl povýšen na „Baziliku Minor“.
Po prohlídce se skupina přesunula

Spokojení účastníci výletu.

Skupina výletníků v Olomouci.

do středu města, kde se jí po obědě ujal
profesionální průvodce, aby účastníky
seznámil s dalšími zajímavostmi města.
Bylo to zajímavé povídání nejen o bývalých
palácích lemujících Horní náměstí, které
je centrem města, ale i dalších zajímavostech. Mezi ně samozřejmě patří
např. sloup Nejsvětější Trojice (památka
UNESCO). Skupina také prošla kolem
šesti barokních kašen lemujících náměstí,
které tvoří originální městské jádro. Nebylo možno vynechat lokalitu Olomouckého
hradu, kde byl v roce 1306 zavražděn poslední Přemyslovec, král Václav III. Na
místě hradu zde nyní stojí impozantní
gotický chrám sv. Václava s nejvyšší novogotickou věží (100,2 m) u nás.

Počítačové kurzy pro seniory
Vážení přátelé,
naše Místní knihovna a Infocentrum od 17. října pro Vás bude opět
pořádat počítačové kurzy pro seniory – občany Petrovic.
Kurzy budou probíhat každý pátek pro začátečníky od 9 hodin a pro
pokročilé od 10 hodin. Tyto kurzy pořádáme již druhou sezónu a těší se
u Vás velké oblibě.
Zájemci se mohou přihlásit osobně nebo telefonicky na telefonním
čísle 267 900 946, nebo emailem na knihovna@prahapetrovice.cz.
Počet účastníků je omezen.
Vaše knihovnice
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Prohlídka pamětihodností končila návštěvou nedalekého arcibiskupského paláce.
K nejcennějším místnostem patří Korunní sál, ve kterém byl císař Ferdinand V.
(Dobrotivý) přinucen vzdát se trůnu a ještě
týž den, tj. 2. prosince 1848, byl v tomto
sále korunován jeho osmnáctiletý synovec František Josef I. novým císařem.
Zážitků bylo mnoho. Po příjemném dni
se účastníci spokojeně vrátili pohodlnými
vlaky RegioJet do Prahy.

Otto Semecký
I. zástupce starostky

SENIOŘI | FARNOST
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Seniorﬁtnes a jeho činnost
Seniorﬁtnes o.s. již vstupuje
do sedmého roku činnosti
a zve Vás do tělocvičen,
bazénů, učeben i přírody.
Nabízí všem zájemcům, kteří pochopili,
že zdraví je především jejich záležitostí,
možnost se v tomto ohledu neustále

zdokonalovat pod odborným vedením
našich cvičitelů a lektorů.
Dobrá fyzická a duševní kondice se projeví ve všem: v držení těla, ve správném
dýchání, v rozsahu a kultivovanosti pohybu (bez bolestného omezení), zpevněním
středu
těla,
růstem
sebedůvěry
a zlepšením nálady. Cviky na zpevnění

pánevního dna pomáhají v prevenci inkontinence. Individuální dohled na správnost
provedení cviků je pravidlem, stejně tak
jako zvýšená pozornost nově příchozím
cvičencům.
Cvičitelka Dagmar Hošková
tel.: 604 936 344
Úřad MČ Praha – Petrovice,
Edisonova 429, Praha 10 – Petrovice,
každý čtvrtek od 10 do 11 hodin.
Informace o všech našich aktivitách
naleznete na:

Každým pohybem k lepší náladě.

Cvičení ve vodě je velmi zdravé.

tel.: 731 496 672
e-mailem: seniorﬁtnes@seznam.cz
www.seniorﬁtnes.cz

FARNOST

Léto 2014 v petrovické farnosti
S radostí oznamujeme
farníkům a přátelům
farnosti Praha – Petrovice,
že po několikaletém úsilí,
dlouhé projektové přípravě
a četných jednáních
bylo v červnu tohoto roku vydáno stavební
povolení k vybudování nového farního centra u našeho kostela sv. Jakuba Staršího.
Právní moci nabylo 23. července 2014,
právě v den, kdy jsme dokončili letošní
etapu naší farní svatojakubské pouti –
došli jsme z francouzského Aulagny, kde
skončila naše loňská třísetkilometrová
etapa, do krásného horského městečka
Conques (z Prahy máme nyní za sebou už
asi 1900 km pěšky v osmi etapách).

Zmožení poutníci v rozpálené krajině.

La “Via Podiensis” entre Le Puy-en-Velay et Conques.

Originál francouzská babočka kopřivová.

A kudy dál?
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Je to symbolické. I v přípravě budování
nového farního domova máme za sebou
dlouhou cestu – a další etapa je před
námi. Naše společná pouť (letos putovalo sedm reprezentantů farnosti, v jiných
letech někdy více, někdy méně) je jakoby obrazem našeho společného života
ve farním společenství... Tato pouť je
někdy namáhavá, ale vždy krásná. Cesta
krajinou s naším usilím ubíhá tak, jako
se vyvíjí naše situace. Jako se při pouti
radíme nad mapou o výběru další cesty,
farníci diskutují a rozhodují o řešeních
farních potřeb – a tak to bylo v minulých
letech u nás.
Po vzniku farnosti v roce 1996 (kostel tu
stojí asi osm set let, ale byl obstaráván

Petrovický zpravodaj

zástavbě. Pro ty, kdo naši farnost neznají
„osobně“, snad bude užitečná informace,
že v kostele se během školního roku konají bohoslužby nejméně sedmkrát týdně.
V neděli jsou dvě mše, protože by náš kostel těch asi dvě stě nedělních účastníků
nepojal. Farníků je ještě více, asi tři sta,
ale nejsou tu vždy všichni, zvláště když je
tepleji, mnozí vyjíždějí na chaty a chalupy,
nebo vyrážejí někam na výlety.
Potřeba nového farního domu souvisí s potřebou dalších aktivit našeho
společenství. Každý týden se u nás schází
několik skupin, mladších, starších, modlitebních, povídacích, vzdělávacích, zpívacích (...), v dosud velmi stísněných podmínkách. Stávající domeček neposkytuje

Takhle dosud vidí náš farní domeček Google Street View (říjen 2011).

odjinud) se podařilo získat domeček,
který několik let sloužil jako provizorní
fara. Nyní má ustoupit stavbě nové, která
pro současný i budoucí život poskytne
potřebné prostory, přestože se objemem a tvarem přizpůsobuje okolní staré

Farní domeček z jiného pohledu.

možnost bydlení místního duchovního
(nyní bydlí v pronajatém bytě), nedostačuje
ani pro další potřebné funkce farnosti.
Chystáme se začít stavět již na podzim
tohoto roku. Rozloučíme se s domečkem,
popovídáme si u ohýnku, předáme
staveniště dodavateli a budeme spolu
s Vámi sledovat průběh demolice, zakládání a hrubé stavby – doufáme, že do zimy.
A tak dál. A příští podzim se snad budeme
radovat z kolaudace. Nová stavba o pár
metrů odstoupí od uliční čáry – umožní
tedy rozšíření chodníku. Zachováme
vzrostlé stromy na hranici pozemku.
V areálu okolo nového farního domu
chceme nabídnout zázemí pro „mateřské
centrum“. Bude v přízemí, s hernou

a přímým vstupem do zahrady. V témže
podlaží bude sál pro menší farní kulturní, společenské a duchovní programy.
Doufáme, že nabídka bude příjemná
i dalším obyvatelům našeho farního okrsku.
Máte li zájem o kontakt, informace
o životě farnosti, o naší pouti do Santiaga
de Compostela, o pořadu bohoslužeb,

S tímto romantickým zákoutím se loučíme.

o historii našeho kostela, o našem novém
farním centru... odkazujeme na naše farní
internetové stránky
http://farnost.petrovice.org/.
A srdečně Vás zveme k setkáním
při mnoha příležitostech. K setkáním
s mezilidskou horizontálou
i s vertikálou nebe-země.

Za farnost u kostela sv. Jakuba Staršího
v Praze – Petrovicích kněz
Miloš František Převrátil

Petrovické posvícení
Dne 5. října 2014 se v petrovickém kostele sv. Jakuba staršího koná
mše sv. v 9.00 a v 10.30 hod. ze slavnosti „Výročí posvěcení kostela“ (název
a tradice posvícení se odvozuje právě od této slavnosti místního kostela).
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Hurá do školy
Nabídka kroužků DDM Praha 10,
volnočasových aktivit – Taekwondo,
Automodelářský klub, Vědecký klub,
skákací hrad, malování na chodník,
ﬂorbal, deskové hry a letos nově maxibubliny – taková byla náplň zábavného odpoledne HURÁ DO ŠKOLY. Akci uspořádaly
ve vzájemné spolupráci Komise výchovy
Maxibubliny byly velmi úspěšnou novinkou.

O deskové hry byl letos velký zájem.

a vzdělávání RMČ, DDM Praha 10 – Dům
UM, ZŠ Praha – Petrovice a TJ Sokol Petrovice. Původně plánovaný termín 2. září nám
zhatil déšť. Akci jsme posunuli o den a tato
změna se vyplatila. Ve středu 3. září bylo
krásné babí léto, a tak si děti i rodiče odpoledne před petrovickou ZŠ v Dopplerově
ulici opravdu užili.

Přeji dětem, pedagogům i rodičům, aby se
jim v novém školním roce dařilo.
Děkuji všem, kteří se na přípravě a organizaci akce podíleli.
Vlasta Křížová
předsedkyně Komise výchovy
a vzdělávání RMČ

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
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RUGBY KLUB PETROVICE
Mládežnické kategorie – zakončení jarní sezóny
Velmi úspěšnou jarní sezónu
zakončily naše mládežnické
týmy celostátním mistrovstvím a zájezdem na mezinárodní turnaj do francouzského Besanconu.
Na celostátním mistrovství se představily
petrovické výběry v obou kategoriích,
a to do 11 let (U11) i do třinácti let (U13).
V celorepublikovém měření dopadl lépe
mladší výběr U11, který v konkurenci deví-

Starší žáci a kadeti RK Petrovice
na společném soustředění.

ti kvaliﬁkovaných týmů obsadil krásnou
třetí příčku za Říčany a Tatrou Smíchov.
Mladý a nadějný celek v kategorii U13 také
neudělal ostudu a ve vyrovnaném turnaji
obsadil páté místo ze sedmi celků.
Na úplný závěr sezóny jsme se vypravili
autobusem na 900 km dlouhou cestu
do francouzského Besanconu. Na tradiční
již 27. ročník mezinárodního turnaje Tournoi de la Boucle jsme se vydali již počtvrté
a kromě nejstarší kategorie jsme obsadili

kategorie všechny tj. U7, U9, U11 a U13.
V nejmladší kategorii jsme obsadili soutěž
dokonce dvěma týmy. A co navíc, v celé
historii našich účastí na tomto turnaji jsme
letos dopadli nejlépe. Podle předpokladů
se skvělým výkonem blýskli naši nejmladší
hráči do sedmi let. Ti ve velice těžké
konkurenci (Francie patří k nejvyspělejším
ragbyovým zemím) obsadili stříbrnou
příčku z 27 týmů. Dokonce i náš B tým
se umístil v horní polovičce na výborném
12. místě. Výběr do devíti let obsadil
krásné 11. místo z 29 týmů. Výběr do
jedenácti let obsadil také 11. místo a to
z 31 týmů a konečně výběr do třinácti let
obsadil příčku třináctou z 24 týmů. V celkovém součtu, kdy jsme byli znevýhodněni
neúčastí týmu v nejstarší kategorii U15,
jsme obsadili vynikající 11. příčku z celkového počtu 27 startujících klubů. Troufáme
si tvrdit, že jsme důstojně reprezentovali
nejen naši městskou část Petrovice, nýbrž
i celou Českou republiku.
Zahájení podzimní sezóny
Po prázdninové přestávce jsme zorganizovali pro naše děti společná týdenní
soustředění. 70 dětí z přípravek a mladších
žáků se na sezónu pilně připravovalo
v Doksech u Máchova jezera, zatímco
40 hráčů z kategorie starších žáků kadetů
strávilo týden v areálu Horní Bradlo na úpatí
Železných hor. Od začátku září již pilně trénujeme na našem hřišti a již v neděli 7. září
vstupujeme do nové sezóny kolotočem regionálních turnajů a zápasy přeboru Čech.

V této sezóně také oslavujeme jubilejní
sedmdesáté výročí založení našeho klubu
a vstupujeme do ní s velkými ambicemi
zejména v kategoriích U7, U9, U13 a U15.
Nebojte se a přijďte mezi nás
V současné době sportuje v našem klubu
již na 100 dětí ve věku od 4 do 15 let.
Přidat se k nám může každý a každý bude
vítán. Překonejte tak předsudky o ragby
jako o tvrdém sportu. Skutečně u nás děti
sportují na zdravém vzduchu a zejména ti
nejmenší se v prvé řadě učí lásce k pohybu a sportu obecně a teprve v druhé řadě
základním ragbyovým návykům. Zejména
v žákovských kategoriích jsou zranění
a úrazy naprostou výjimkou a svou četností
se nijak nevymykají ostatním sportům.
Ragby je tak v podstatě kombinací několika
sportů: kopané, házené, atletiky, gymnastiky, zápasu. Přijďte a vyzkoušejte.
Nábory probíhají při každém tréninku vždy
v úterý a ve čtvrtek od 17.30 na našem
hřišti v Grammově ulici v Petrovicích.
Pravý čas začít je právě na začátku podzimu, ale můžete začít v podstatě kdykoliv. Do našich družstev přijímáme chlapce
i dívky ve věku od 4 do 99 let. Ragby navíc
není ve srovnání s ostatními sporty nijak
náročný sport. Kontakty na trenéry jednotlivých kategorií naleznete na našem webu
www.petrovice.rugby.cz.
Oto Petrášek
Ragby zdar !

Je to hra! Je to zábava! Je to házená!

HC HÁJE

oddíl HC HÁJE
pĔijímá do svého družstva sportovní pĔípravky dívky narozené v letech 2004 – 2008
Pro doplnĆní ostatních družstev pĔijímáme i dívky nar. 2003 a starší!
KDY (vždy mezi 17:00 - 18:00)
út 2. 9. 2014
út 9. 9. 2014
st 3. 9. 2014
st 10. 9. 2014
pá 5.9. 2014
pá 12. 9. 2014

KDE
hĔištĆ HC HÁJE, ulice K Jezeru, Praha 4
vedle fotbalového hĔištĆ
GPS: 50.036435, 14.535577

Je to hra! Je to zábava! Je to házená!
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hchaje.mini@seznam.cz
www.hchaje.cz
JiĔí Klíma, 777 721 373
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Výsledek přijímacího řízení a začátek
školního roku v MŠ Jakobiho
Školní rok v mateřské škole
Jakobiho právě začal, děti
nastoupily do tříd, a tak je
vhodná chvíle udělat také
bilanci přijímacího řízení.
Přijímací řízení pro školní rok 2014 – 2015
se uskutečnilo podle §34 a §46 zák.
č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění
pozdějších předpisů. Přijímány byly děti
od tří do šesti let podle zveřejněných kriterií, přednostně jako vždy byly přijaty děti
v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky.
Kapacita mateřské školy se ve školním
roce 2012 a 2013 zvětšila. MČ Praha –
– Petrovice se podařilo spojením se

sousedním objektem bývalých jeslí Jakobiho 328 rozšířit původní čtyřtřídní
MŠ na šestitřídní. Celkový počet míst
v mateřské škole tak dosáhl počtu 168.
(MŠ Jakobiho má tak jednu z největších
kapacit ve správním obvodě Prahy 15).
Tento počet je v zásadě pro potřeby výuky
předškolních dětí v naší MČ Praha – Petrovice postačující. Dokládá to následující
bilance. V březnu podali žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání do mateřské
školy rodiče šedesáti dětí. Do konce dubna bylo přijato 42 dětí. Po vyřešení odkladů
školní docházky a po uvolnění míst v MŠ,
vzniklých přestěhováním několika rodin
mimo naši MČ, bylo do poloviny července
přijato do MŠ dalších 14 dětí. Začátkem září
tak zůstávají neumístěny 4 děti. V případě,
že zájem rodičů bude i nadále trvat, stane

se naší snahou v průběhu školního roku
umístit v MŠ i tyto děti.
MČ Praha – Petrovice s podporou fondů
EU zajistila během prázdnin výměnu
oken a dveří v objektu Jakobiho 328 - tj.
v rozšířené části MŠ. Zásluhou pedagogických i nepedagogických zaměstnanců
se zvládl po těchto stavebních pracích
úklid a příprava tříd na nový školní rok.
Nyní se ještě dokončují práce na zateplení
a barevném řešení fasády. Tato část
mateřské školy tak brzy dostane nový pestrý kabát, kterým se odliší od okolní obytné
zástavby a dobře zapadne do přírodního
prostředí v okolí školky.

Jana Beránková
ředitelka MŠ Jakobiho

Základní škola Praha – Petrovice na prahu
nového školního roku 2014/2015
Škola má tři pracoviště, zatím ve dvou budovách, třetí
pracoviště – nový pavilon
– je ve výstavbě.
Dvě stávající pracoviště školy jsou
umístěné v ulicích Edisonova 40 a Dopplerova 351 – obě Praha 10 – Petrovice.
O školu je značný zájem, aby škola vyhověla
zájemcům a mohla přijmout k základnímu vzdělávání další nové žáky, byla
zřizovatelem školy v srpnu 2014 zahájena
výstavba třetí budovy školy, která bude asi
50 metrů od stávající budovy Dopplerova,
na pozemku školy, na okraji ovocného sadu.
V nové dvoupodlažní budově s dřevěným

Vítání nových prvňáčků paní starostkou JUDr. Olgou Hromasovou
a panem ředitelem Mgr. Petrem Zemanem.

Novostavba školy pokračuje.

obkladem ze sibiřského modřínu budou
pro žáky k dispozici čtyři prostorné, nově
vybavené učebny, šatny a sociální zařízení.
Budova bude funkčně i stavebně součástí
sportovního a rekreačního areálu, který ob-

klopuje budovu Dopplerova 351 ze tří stran.
Bude sloužit pro výuku i pro školní družinu
a volnočasové aktivity žáků Základní školy
Praha – Petrovice. Tělesná výchova a stravování bude pro žáky zajištěno v budově
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Dopplerova. Nová budova školy bude
zprovozněna a „obydlena“ žáky, žákyněmi
i vyučujícími ještě do konce kalendářního
roku 2014 a škola s kapacitou této budovy může počítat už letos a zejména pak
při zápisu žáků do 1. tříd, který proběhne
15. a 16. ledna 2015.

Hráli jsme pohádku O veliké řepě.

Uspořádali jsme velikonoční jarmark, který měl velký úspěch.

Pro porovnání uvádíme počty žáků
v Základní škole Praha – Petrovice od roku 2008 do roku 2014:

ve škole učíme dobře a o školu je poměrně
značný zájem, stále zůstáváme spíše
menší, možná středně velkou školou.

• k 1. 9. 2008
počet žáků ZŠ Praha – Petrovice 283,
• k 1. 9. 2009
počet žáků ZŠ Praha – Petrovice 288,
• k 1. 9. 2010
počet žáků ZŠ Praha – Petrovice 312,
• k 1. 9. 2011
počet žáků ZŠ Praha – Petrovice 317,
• k 1. 9. 2012
počet žáků ZŠ Praha – Petrovice 344
a k 31. 8. 2013 - 348 žáků,
• k 1. 9. 2013
počet žáků ZŠ Praha – Petrovice 373
a k 31. 8. 2014 - 377 žáků,
• k 1. 9. 2014
počet žáků ZŠ Praha – Petrovice 425.

Vedení školy je beze změn, Mgr. Petr Zeman, ředitel školy, Mgr. Dana Němcová,
statutární zástupkyně ředitele školy
a PaedDr. Iva Paloučková, zástupkyně
ředitele školy. Tříd a tedy i třídních učitelů
a učitelek je celkem 19:
1.A Mgr. Anna Procházková
1.B Mgr. Drahomíra Bukvová
1.M Mgr. Jana Židův
2.A Mgr. Dana Kosová
2.B Mgr. Marta Ptáčníková
2.M Mgr. Bohumila Foltýnová,
výchovná poradkyně
3.A Mgr. Charlotta Martínková
3.B Mgr. Marcela Karásková
3.M Bc. Radoslava Winterová
4.A Mgr. Anna Dvořáková
4.M Mgr. Monika Humhalová
5.A Mgr. Martin Vachl
5.E Mgr. Jan Martínek, Ph.D.

Přestože se každým rokem počet žáků
v ZŠ Praha – Petrovice mírně zvyšuje, což
považujeme za úspěch a známku toho, že

Hráli jsme divadelní představení Broučci.
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5.M Mgr. Lenka Kasanová
6.A PaedDr. Jana Jelínková
7.A Mgr. Veronika Balíčková
7.M Mgr. Martin Damašek
8.A Mgr. Jana Gabašová,
výchovná poradkyně
9.A Ing. Lenka Říhová

Malovali jsme podzim.

Dalšími pedagogy (letos nemají třídnictví)
jsou: Mgr. Kateřina Mašková - vyučuje
zejména přírodopis a tělesnou výchovu,
Mgr. Petr Martinů učí fyziku a „dílny“
– pracovní činnosti, Ing. Jana Filipová

Uspořádali jsme Běh naděje a běželi jsme jako o život.
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a Bc. Dana Kramářová – obě paní učitelky
vyučují anglický jazyk.
Školní družina má letos již sedm oddělení
a tedy sedm vychovatelek:
Alena Kováříková, vedoucí školní družiny
Miroslava Tesařová
Michaela Kokšalová
Hana Lohnertová
Barbora Šimůnková
Favzija Zázvorková
Zlata Danková

Všichni tito pedagogičtí pracovníci přivítali
společně s představiteli naší MČ Praha –– Petrovice, s paní JUDr. Olgou Hromasovou, starostkou MČ Praha – Petrovice,
panem místostarostou Doc. Dr. Ottou Semeckým, CSc., paní RNDr. Vlastou Křížovou, předsedkyní komise pro výchovu
a vzdělávání, 1. září 2014 žáky a žákyně
v prvních třídách a 2. září 2014 všechny
ostatní žáky a žákyně od druhého do devátého ročníku
Základní školy Praha – Petror
vice.
Petr Zeman, ředitel školy
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Povídali jsme si s kamarády a kamarádkami.

Automodelářský klub Praha – Petrovice
Jsme klub automodelářů, který se zabývá hlavně
RC rally. Scházíme se každý čtvrtek od 17 do 18
hodin.
Chcete-li kroužek navštěvovat, přijďte ve čtvrtek mezi nás. Když je teplo, jezdíme venku na hřišti, v zimě jezdíme v tělocvičně. Začátečníkům
můžeme zapůjčit naše auta, dále můžeme pomoci i s výběrem toho
Vašeho. V rámci akce Hurá do školy, která proběhla dne 3. 9. 2014, jste si
mohli vyzkoušet RC rally.
Pavel Martan, vedoucí kroužku
Petr Zeman, vedoucí kroužku

Modely aut jsou jako opravdové.
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Maturity 2014
Organizace CERMAT
uvolnila výsledky maturit
jednotlivých škol MATURITY
2014. Naše gymnázium
i letos dopadlo výborně.
Při srovnání percentilu, který uvádí
úspěšnost školy, se gymnázium ALTIS
umístilo v AJ, ČJL i MA na vynikajících
místech. Především v anglickém jazyce
máme dlouhodobě nadprůměrné výsledky. V tomto roce jsme třetí nejlepší gymnázium v ČR a jsme na stejné úrovni jako
bilingvní nebo anglické školy. V českém
jazyce jsme pátí v ČR a v matematice

Kantoři přejí štěstí.

čtvrtí v ČR. Jako jedno z mála gymnázií
máme tak výborné výsledky ze všech
základních předmětů státní maturity. Ukazuje to na vysoce kvaliﬁkované pedagogy

Už to máme úspěšně za sebou. Studenti z 8. A.

a řízení, správný výběr žáků, vysoce kvalitní vzdělávací program a výrazně efektivní
úroveň výuky. To vše za velmi příznivého
klimatu ve škole, kde žáci jsou motivováni,
poctivě pracují a škola je baví.
S uvolněním výsledků maturit dostaly
školy podklady k vyhodnocení. Tyto cenné
zdroje jsou určeny ředitelům, učitelům
a odborným komisím k vyhodnocení,
jak dále s dětmi pracovat. Osvědčuje se
dlouhodobá kvalitní příprava. Pro udržení
nadprůměrné úrovně připravujeme řadu
zajímavých aktivit. Otevíráme proto i přípravné kurzy pro žáky z pátých ročníků
základních škol, které jim po jejich ab-

ALTISáci na výletě
Na konci června jsme se vydali na výlet
na Šumavu do hotelu Čertův mlýn
v Železné Rudě.
Nyní s odstupem času můžeme říct – byl to ten nejlepší
nápad. Autobus odjel od školy sice s půlhodinovým
zpožděním, ale to nám náladu nezkazilo. Po maličko
únavné cestě jsme dorazili do malebného hotelu. Přestože
nám počasí nepřálo, hlavní zábavou celého výletu se stal
fotbal. Ve větru i dešti se hráči vrhali obětavě do soubojů,
občas šlo i o život. Všichni však přežili ve zdraví. Čas, kdy
jsme nehráli fotbal, jsme trávili jídlem, spánkem, koupáním
a v neposlední řadě hraním oblíbené obíhané.
Výlet splnil svůj účel přímo skvěle – načerpali jsme tolik
potřebnou energii a zamířili na prázdniny.
Tereza Křížová, 6. A
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solvování výrazně zvýší šance na přijetí
ke studiu na osmiletém gymnáziu.
V tomto roce jsme rozšířili nabídku i pro
žáky ze 4. ročníku základních škol. Mohou navštěvovat přípravný kurz Vím, jak
správně číst s porozuměním a jak pracovat
s čísly.
Bližší informace získáte na našich
stránkách www.altis.cz. Zde jsou také
uveřejněny kompletní výsledky všech
gymnázií v ČR, včetně dosažených
percentilů a jejich celkové pořadí.
Vladimíra Fišerová
ředitelka gymnázia

ŠKOLY | INZERCE

Petrovický zpravodaj

Školní výlet na Petřín
Prima a sekunda Gymnázia
ALTIS se na sklonku školního
roku vydaly na horskou túru,
a nemusely ani do hor!
Kopcovitý terén našly hned za Smíchovem
a výstup to byl opravdu náročný.
Ve zvlněných terasách Petřína jsme objevili pravoslavný kostelík svatého Michala,
velkolepou Hladovou zeď, překvapivé

kamenné lomy a také mnoho pomníků
a soch.
Po zdolání všech krpálů nám byla odměnou
návštěva slavného bludiště se zrcadlovým
sálem, kde jsme se nestačili podivovat
nad tím, jak nás konec roku poznamenal
ve tváři… Tak honem na prázdniny!
Jan Koliáš
třídní 2. A

Hádej, kdo jsem?

INZERCE

NABÍZÍME NOVÉ BENEFITY

PRO
METROPOLI
BEZPEČNĚJŠÍ

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

Kom
Komunální
munální
volby
y 2014

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU
PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU
DÁLE NABÍZÍME:
- stravenky v hodnotě 100 Kč
- právní a sociální jistoty
- zajímavé profesní uplatnění
- kvalitní pracovně-lékařskou péči
- dovolenou v délce pěti týdnů
- příspěvek na penzijní a životní pojištění

WWW.MPPRAHA.CZ/NABOR
PRAH

Nezapomeňte přijít

10. a 11. října
k volbám!
Konají se volby do Zastupitelstva
MČ Praha – Petrovice
a hl. m. Prahy.

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

Kontakt na tel.:

606 662 223,
723 899 561

PRACUJ
PRO METROPOLI
%(=3(ÿ1Ě-äÌ

MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY

PŘIJME NOVÉ STRÁŽNÍKY
POŽADUJEME:
věk od 21 let / státní občanství ČR / zdravotní způsobilost /
ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou / bezúhonnost a spolehlivost
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INZERCE

Petrovický zpravodaj

www.rimrealit.cz

Macíček
www.skolka-ujezd.cz

www.rimrealit.cz

Nově otevřená pobočka:
Veronské nám. 403
109 00 Praha 15
Horní Měcholupy
(vedle vstupu do Alberta)

PRONÁJEM
PRODEJ • VÝMĚNA
Řešíme i dluhy,
exekuce, privatizace,
vykupujeme byty.
30

Školka poskytuje péči dětem od 2 do 7 let
Jsme ideálním řešením pro děti , které bydlí
v Praze-Petrovicích, Průhonicích, Čestlicích
i blízkém okolí. Těšíme se na Vás.

234 139 871, 603 148 558
info@skolka-ujezd.cz
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Ing. Jan Hejl
Váš realitní makléř
pro Petrovice a okolí

Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

jan.hejl@re-max.cz
NABÍZÍM
majitelům nemovitostí:

zájemcům o nemovitost: oběma stranám:

❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙

❙ smluvně ošetřené zakázky, pouze ověřené
informace
❙ rychlé vyřízení hypotéky u všech
bankovních domů
❙ možnost nezávazné schůzky s hypotečním
poradcem
❙ výběr z široké nabídky nemovitostí
❙ vyhledání nemovitostí na míru
❙ seriozní a vstřícný přístup

bezplatnou konzultaci, odhad tržní ceny
přípravu prodejní strategie a propagace
profesionální zpracování prezentace
účinnou inzerci na internetu i v tisku
vlastní databázi poptávajících
zařazení do mezinárodní databáze RE/MAX
spolupráce napříč celým realitním trhem
prohlídky jem s vážnými zájemci
s ověřenou totožností

Při předložení tohoto časopisu
pro Vás ZDARMA
nezávazně zpracuji tržní odhad Vaší nemovitosti

❙ profesonální přístup a zkušenosti
❙ právní ošetření u certifikované advokátní
kanceláře
❙ bezpečnou a pojištěnou úschovu
finančních prostředků
❙ kompletní servis až do dokončení
transakce

Vaše nemovitost
by mohla být i zde.

Mým cílem je Vaše spokojenost
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v nedeli dne 5. ríjna 2014 od 13:30 hodin

