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SLOVO ÚVODEM

Vážení Petrovičtí,
dnešní Slovo úvodem je poněkud obsáhlejší než ob-
vykle. Je to z toho důvodu, že od vydání posledního 
čísla se objevilo několik témat, ke kterým bych Vám 
ráda poskytla konkrétnější informace a obvyklá plocha 
vyhrazená úvodnímu sloupku by mi to neumožnila.
Začnu dobrou zprávou úvodem, a sice že pet-
rovické zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 
2011 v celkové výši 23 729 500 Kč jako vyrovna-
ný. Z toho 5 352 000 Kč dotace pro základní školu 
a 1 399 000 Kč dotace pro mateřskou školu Jakobiho. 
Jsou v něm také vyhrazeny prostředky na granty pro 
neziskové subjekty ve výši 200 000 Kč a samozřejmě 
jeho podstatnou částí jsou prostředky na zajištění slu-
žeb pro naše občany a bezproblémový chod městské 
části. Vzhledem k tomu, že jsme v minulém funkčním 
období městskou část nezadlužili a nemáme žádné 
finanční závazky po splatnosti, mohli jsme si dovolit 
zahájit níže zmíněnou rekonstrukci v Morseově ulici 
a také jsme započali s projektovou přípravou domo-
va seniorů, který máme záměr vybudovat z bývalé-
ho objektu jeslí v Jakobiho ulici. Rovněž jsme zahájili 
projektovou přípravu rekonstrukce hlavního rozvodu 

tepla a teplé vody v objektu Polikliniky Ohmova, pro-
tože do některých částí objektu se teplo ze starého 
hlavního rozvodu vůbec nedostalo a stížnosti na zimu 
v některých částech objektu se množily. Problém ne-
vyřešilo ani přidání doplňkového čerpadla…. V rámci 
plánovaných výdajů na poliklinice byla vypsána ve-
řejná zakázka na výměnu obou výtahů a ta by měla 
být zrealizována nejpozději v průběhu letních měsíců. 
S podrobnějšími informacemi ke schválenému roz-
počtu se můžete seznámit v článku uvnitř tohoto čísla. 
Co se týká investiční dotace na rok 2011 od hl. m. 
Prahy ve výši 5 mil. Kč, tak ta je určena na opravu 
a rekonstrukci komunikací v majetku městské části. 
Tak to je rovněž potěšující informace, a to zejména 
pro obytnou zónu v Petrovicích, protože některé ko-
munikace a zámková dlažba, které byly vybudovány 
v rámci „Technické dovybavenosti obce Petrovice“ 
v letech 1992 až 1998, vyžadují opravy a mnohde i re-
konstrukci. Jedná se zejména o místa s propady nebo 
poškozeným povrchem, ať už to je zámková dlažba 
nebo asfaltový povrch.
Další dobrou zprávou je zahájení rekonstrukce pro-
stor bývalých kanceláří Úřadu MČ v Morseově ul. 251 
zpět na byty. Při této příležitosti bych se chtěla omluvit 
všem nájemníkům v domě a v sousedících vchodech 
za přechodně zvýšenou hlučnost a prašnost. Bohužel 
stavba v domě, který je z větší části již obydlen, je vždy 
složitá… 
Aktuální téma - petrovická poliklinika, tak tady bych 
se chtěla rozepsat poněkud obšírněji. V poslední době 
se mezi občany, pacienty a lékaři  rozšířila zpráva, že se 
petrovická poliklinika prodává nebo již byla prodána, 
a že z polikliniky bude v jedné variantě hotel, v druhé 
variantě autosalon. Proti těmto dezinformacím bych 
se chtěla důrazně ohradit! Petrovická poliklinika neby-
la prodána a v žádném případě se její prodej nechystá. 
Vedení městské části má eminentní zájem lékařskou 
péči v objektu zachovat a naopak ji v budoucnu  roz-
šířit o další zdravotnické služby. Žádám tedy všechny 
šiřitele těchto nepravd, aby přestali se „strašením“ 
a vyvoláváním nejistoty mezi pacienty a občany! Co 
se týká odchodů některých lékařů z petrovické po-
likliniky, je tento „důvod“ podsouván pacientům 
i z jejich strany nebo případně vysvětlováno, že jim ze 
strany městské části hrozí výpovědi. Abych tedy byla 
konkrétní: v březnu t. r. vypověděli nájemní smlouvu 
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paní doktorky Burdová (diabetologie) a Zbořilová (oční) 
a pan doktor Sklenář (kardiologie). Jejich nájemní vztah 
na poliklinice skončí k 30.06.2011. Všichni tito lékaři 
se rozhodli  k výpovědi sami a již daleko dříve, než 
o tom informovali vedení městské části. A jak jsme 
se později dozvěděli, neinformovali o tomto svém 
rozhodnutí ani většinu svých kolegů - lékařů. Velmi 
překvapivým bylo pro nás i zjištění, že tito lékaři, kte-
ří v roce 2007 tvrdili, že nemají možnost platit vyšší 
nájem za ordinace než 800 Kč/m2/1 rok  v petrovické 
poliklinice, nyní bez problému platí po dobu půl roku 
nájemné za své nové ordinace a současně i za ordina-
ce v petrovické poliklinice,  aniž by v nich poskytovali 
souběžně zdravotnickou péči…. Myslím, že k tomu již 
nemusíme dodávat žádný komentář. 
Naopak je pravda, že byla dána výpověď nájemkyni 
prostor biolaboratoře, a to z důvodu dlouhodobého 
hrubého porušování nájemní smlouvy. Na základě ve-
řejné výzvy a podaných nabídek byl vybrán již nový 
nájemce, který tyto služby bude kontinuálně na poli-
klinice zajišťovat. Pacienti a lékaři by tak neměli tuto 
změnu jakkoli negativně pocítit.  V této souvislosti by-
chom však ještě chtěli ubezpečit pacienty i občany, 
že  vyvineme maximální úsilí, abychom v co nejkratší 
možné době shora vyjmenované lékařské specializa-
ce (diabetologie, oční a kardiologie) opět doplnili do 
spektra zdravotnických služeb poskytovaných na naší 
poliklinice a zajistili tak pro Vás péči, na kterou jste 
zvyklí a za níž mnozí z Vás nechtějí nebo nemohou 
mimo Petrovice dojíždět. 
Jinak samozřejmě počítáme ve střednědobém plánu 
investic s dalším pokračováním výměny stoupaček 
studené a teplé vody, rekonstrukcí sociálních zaříze-
ní, zlepšením interiéru společných prostor a i s nut-
ností průběžných oprav, které si vyžádá běžný provoz 
a amortizace takovéhoto zařízení. 
A nyní poslední téma: Petrovický zámeček. Je to pro-
blém, se kterým si po řadu let, kdy byl vydán v restituci, 
neví nikdo moc rady, protože majitelka žije trvale v za-
hraničí a objekt zámečku pomalu, ale jistě chátrá… 
Zlepšení stavu nepomohla ani pokuta, kterou udělil 
majitelce odbor památkové péče magistrátu, ani zve-
řejnění tohoto problému v televizních reportážích… 
Nakonec situace vyvrcholila tím, že se v polorozpad-
lém zámečku za poslední dva roky usídlila skupina asi 
30 osob složená z bezdomovců, sqoterů, drogově zá-
vislých a dokonce i celostátně hledaných osob. V are-
álu vznikla za ty dva roky i skládka všeho možného 
i nemožného odpadu - hrůza pohledět. V důsled-

ku toho se zhoršil i stav v jeho bezprostředním okolí 
a občané Petrovic začali být obtěžováni jevy a lidmi, 
se kterými neměli doposud co do činění…. Jelikož se 
stížnosti na tento stav množily a situace byla nadále 
neúnosná, požádala jsem Policii ČR a hlavně petro-
vické strážníky Městské policie v sobotu 26. 3. od-
poledne o asistenci v areálu Petrovického zámečku 
a v neděli 27. 3. se za jejich pomoci podařilo tyto oso-
by z objektu vykázat a objekt pro volný vstup uzavřít. 
Samozřejmě jsem si byla vědoma, že to je jen řešení 
na půli cesty a je třeba důsledně postupovat dál. V ná-
sledujících dnech jsem pak jednala se všemi dotčený-
mi subjekty státní správy a  výsledkem těchto jednání 
je šetření nařízené na 28. 4., jehož by se měli zúčastnit 
zástupci odboru památkové péče MHMP, Národního 
památkového ústavu, stavebního odboru Úřadu MČ 
Prahy 15, Hygienické stanice hl.m. Prahy, zástupci naší 
městské části a bude přizván i právní zástupce majitel-
ky. Zda-li se nám podaří společně najít nějaký účinný 
mechanizmus, aby Petrovický zámeček úplně nespadl 
a nestalo se z něj trvale útočiště bezdomovců nebo 
neřízená skládka odpadu, Vás budu informovat v příš-
tím čísle Petrovického zpravodaje.
Závěrem Vám děkuji za pozornost a trpělivost, 
jestliže jste dočetli až do konce poněkud delší Slovo 
úvodem…..

Přeji všem prosluněné a přírodou provoněné jaro.

JUDr. Olga Hromasová
starostka
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Jmenuji se Jerguš Brozák, do pet-
rovického zastupitelstva jsem byl 
zvolen za stranu ČSSD. Jsem čle-
nem Finančního výboru a mým 
úkolem je dohlížet na efektiv-
ní vynakládání prostředků naší 
městské části. V Petrovicích žiji 
od dětství a rád bych se zasloužil 
o jejich rozvoj bez dluhů a také 
se co nejvíce zaměřil na proble-
matiku spojenou s osudem naší 
petrovické polikliniky a finanč-

ní podporu ZŠ, MŠ a kulturních či sportovních akcí pro 
zdejší obyvatele a především mládež. Dále budu pod-
porovat veškeré snahy o získání co nejvíce zdrojů 
z evropských fondů, které bych investoval do oblastí, 
kde by tyto získané peníze měly sloužit nejlépe. Pova-
žuji také za svou  povinnost co nejvíce zpříjemnit život 
mladým rodinám s dětmi a to jak zvyšováním standar-
du občanské vybavenosti, tak i po estetické stránce, aby 
život v Petrovicích byl ještě příjemnějším, než je doposud.

PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH
ČLENŮ ZASTUPITELSTVA

NOVINKY PRAŽSKÉ
INTEGROVANÉ DOPRAVY

Začátkem jara si Pražská integrovaná doprava připravi-
la pro své cestující několik informací o změně jízdních 
řádů a různé typy, které Vám zpříjemní Vaše cesty. 

Vlaková linka S14, která spojuje Prahu-Libeň a Roztoky 
u Prahy, jezdí od 12.12.2010 i o víkendech a také staví 
na zastávce Praha-Hostivař. V Hostivaři je v dopoled-
ních hodinách umožněn přestup na linku S9 ve směru 
Říčany a Strančice, v odpoledních hodinách jsou zajiš-
těny přípoje v opačném směru. Takto je na linku S41 
připojena i městská část Praha 10. Toto spojení je ale 
možné využívat jen o víkendech. 
Asi v polovině dubna 2011 bude prodloužena autobu-
sová linka 193 do zastávky Nádraží Vršovice, kde bude 
zastavovat přímo před nádražní budovou a umožní po-
hodlný přestup na vlaky linky S9 ve směru Uhříněves, 
Říčany, Strančice, Benešov a jiné.

Od 01.04.2011 se mění jízdní řády většiny denních 
i nočních tramvajových linek. Veškeré jízdní 
řády si lze zdarma stáhnout na webové stránce 
http://portalpid.idos.cz 

Od soboty 02.04.2011 je možné ve všech vlacích zařa-
zených do systému Pražské integrované dopravy bez-
platně přepravovat jízdní kola. Toto však platí pouze 
pro cesty po Praze.

Pár dobře míněných rad pro cyklisty
Při cestování s jízdním kolem nezapomeňte dodržovat 
přepravní podmínky, chovejte se ohleduplně k ostat-
ním cestujícím, dbejte pokynů obsluhy vlaku a respek-
tujte kapacitní možnosti vlakových souprav zejména 
v přepravních špičkách.
Další informace o přepravě cyklistů v prostředcích 
Pražské integrované dopravy naleznete na webových 
stránkách www.ropid.cz.
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ROZPOČET PRO ROK 2011 BYL SCHVÁLEN
Ústředním bodem II. zasedání Zastupitelstva

MČ Praha–Petrovice ze dne 30.03.2011 bylo projednání a schválení
návrhu rozpočtu pro letošní rok.

Návrh rozpočtu byl projednáván několikrát, poprvé již v závěru loňského roku,
a to od neformálních setkání zastupitelů, přes oficiální představení návrhu rozpočtu

Radou MČ až po Finanční výbor RMČ,
který, po několikerém jednání a doladění detailů rozpočtu tento doporučil Radě MČ

a Zastupitelstvu ke schválení.

Rozpočet byl navržen jako vyrovnaný, MČ se nezadlužuje, naopak snaží se
šetřit finanční prostředky do budoucna tak, aby bylo možno „ufinancovat“ provoz  Petrovic

i do budoucích let, ne pouze v tomto volebním období.

Tento princip byl ostatně dodržován již v minulých letech ještě před nástupem finanční krize a je nutno 
ho dodržovat i do budoucna, protože není žádný náznak, že by se státní pokladna rychle dokázala vyrov-

nat s probíhající depresí veřejných financí.

Vlastní rozpočet
po jednotlivých celcích:
detailní rozpis je uveden

na webových stránkách MČ 

Příjmy rozpočtu, tedy výnosy MČ  
z různých poplatků, daní, daní 
z nemovitostí a poplatků z loterií 
apod. činí cca 4 mil. Kč, ostatní 
příjmy MČ z činností knihovny, 
místních příjmů, kultury a nepo-
sledně z úroků z peněz MČ ulože-
ných ve finančních  ústavech činí 
cca 300 tisíc Kč. Dotace od Ma-
gistrátu je pro letošní rok ve výši 
cca 15 mil. Kč. Po součtu všech 
projednaných nezbytných finanč-
ních nákladů bylo jako příjem 
nutno uvolnit ještě 4,5 mil. Kč 
z finančních rezerv MČ, které 
vznikají tzv. vedlejší hospodář-
skou činností MČ.
Celkové příjmy jsou ve výši cca 
23, 73 milionu Kč.
A za co  se rozhodla MČ, že těch-
to necelých 24 milionů v roce 
2011 utratí?

Uvádíme jen největší částky, 
ostatní můžete nalézt na webo-
vých stránkách MČ.
Zimní údržba a  údržba komuni-

kací = cca 3 miliony korun
Poslední dvě zimy jsou varová-
ním, že MČ musí mít v rezervě 
dost peněz na zimní úklid, a přes-
to je zřejmé, že by bylo možné 
pro perfektní úklid v zimě utratit 
mnohem více peněz.
Mateřská škola Jakobiho = cca 
1,4 milionu korun
Mateřská škola za tyto finanční 
prostředky nakoupí drobné opra-
vy budovy, věci pro běžný provoz 
školky, ale i hračky, knihy apod.
Základní škola Praha-Petrovice = 
5,3 miliony korun
Podobně jako MŠ i ZŠ musí hradit 
energie, telefony, poštu, údržbu 
svého areálu, drobné i větší opra-
vy, ale i knihy, sešity, učební po-
můcky.
Je zřejmé, že obě instituce - škola 
i školka - by potřebovaly více pe-
něz hlavně na údržbu vlastních 
objektů, ale peněz je nedostatek 
a MČ se bude snažit získat další 
finance prostřednictvím magistrá-
tu a dalších fondů.
Kultura a Petrovický zpravodaj = 
600 tisíc korun 
Kulturní komise má ambiciózní 
plány v oblasti kulturních akcí, 
proto „ získala“ tyto finanční pro-

středky, výroba zpravodaje má 
stále vyšší náklady.
Granty = 200 tisíc korun 
Peníze pro občanská sdružení, 
sportovní i jiné organizace, církve.
Zeleň  a ostatní údržba veřejných 
ploch, úklidy apod. = 2,5 milionu 
korun
Jedná se o sekání, úklidy, dosad-
by, odplevelování,  údržbu keřů. 
Bylo vypsáno nové výběrové řízení 
pro letošní rok a o zeleň v Petro-
vicích se bude starat firma, která 
podala nejnižší nabídku.
Ostatní záležitosti sociálních věcí 
= 120 tisíc 
Na zvýhodněné nákupy obědů 
pro důchodce ve školní jídelně.

Následují položky rozpočtu, spo-
jené s činností Zastupitelstva a 
místní správy, tedy s provozem ce-
lého Úřadu městské části, činí cca 
10 milionů korun. 
Po dopočítání zbylých položek, 
jako jsou finanční služby, poštovné  
apod. dojdeme k celkovému čís-
lu 23.729.500,- korun, se kterým 
může MČ v letošním roce pracovat.
Z výsledků loňské vedlejší hospo-
dářské činnosti bude ještě uvolně-
no pro opravy a údržbu, zejména 
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budovy polikliniky v Ohmově ulici, 
cca 5,4 milionů korun.

Schválený rozpočet pro
rok 2011 ukázal:

– přes obecný nedostatek finan-
cí se MČ podařilo překonat obtí-
že spojené s finanční krizí a tedy 
„škrcením“ toku peněz z Magist-
rátu, částečně úsporami a částeč-
ně vlastními prostředky,
– nastolený systém rozdělování 
možných peněz zaručuje udrži-

telné financování „provozu“ Pe-
trovic i do dalších let, nedojde-li 
k zásadním negativním posunům 
v ekonomice celé republiky,
– pro zvyšování „standardu“ ve 
veřejné oblasti, jako je školství, 
poliklinika, veřejná zeleň, volno-
časové aktivity atd., je třeba snažit 
se získávat prostředky z ostatních 
zdrojů, jako jsou granty, evropské 
a jiné fondy, magistrátní rezervy, 
což je úkolem zastupitelů a vole-
ných orgánů,
– správně nastavenou složku zís-

kávání peněz z vlastních možných 
aktivit, jako jsou pronájmy, vlastní 
činnost, je třeba dovést do stavu, 
kdy budou pronajaty a zhodno-
ceny všechny možné prostory 
budov patřících ÚMČ a ostatní 
materiální aktiva obce. Tyto pro-
středky budou  vraceny do oprav 
a investic.

Nicola Šafaříková 
s použitím materiálů ÚMČ

Jakobiho ulice se nachází v sídlištní zástavbě nad 
Dobrou Vodou. Ulice je tvořena z jedné strany  výš-
kovými panelovými domy a krásně upravenou od-
počinkovou zónou, kde najdeme herní plochy, které 
využívá nejen mládež ve svém volné čase. Na druhé 
straně jsou budovy mateřské školy a zelená plocha 
se srázem končícím až u potoka Botiče. Jakobiho 
ulice volně přechází do ulice Frostova.

Jakobi byl německý fyzik a inženýr, celým jménem 
Moritz Hermann Jacobi, pracoval hlavně v Rusku. 
Narodil se 21. září 1801 v Potsdamu v Německu. 
Absolvoval Getingenskou univerzitu a r. 1834 se 
přestěhoval do Kenigsbergu, kde  pracoval jako 
architekt. 1937 se stěhoval se do St.  Petersburgu, 
kde pracoval jako vedoucí výzkumník akademie věd 
vedle dalších významných osobností jako byl např. 
Mendelejev.  V roce 1839 objevil způsob pokovo-
vání předmětů elektrickým proudem – galvanotech-
niku.
Jeho práce týkající se praktického využití elektřiny, 
galvanočlánků, motorů na elektřinu měly velký vý-
znam pro pozdější využití v praxi. Také přispěl k vý-
voji telegrafu, vynalezl dálnopis. V publikaci, která 
vznikla v rámci jeho působení v Akademii věd, po-
pisoval síly elektromagnetu ve vztahu ke konstrukci 
motorů a generátorů a zde také popsal své úsilí se-
strojit první praktický motor v květnu 1834. 
Zabýval se využitím elektrické energie k pohonu člu-
nů. S finanční podporou cara postavil v roce 1839 
loď, která byla poháněná elektrickým motorem 
s velkým množstvím bateriových článků. Na této lodi 
se plavilo po řece 14 lidí s rychlostí tří mílí za hodi-
nu. Moritz Hermann Jacobi zemřel 10. března 1874 
v St. Petersburgu. 

ULICE - ANEB „VÍM, KDE BYDLÍM“ VIII. ČÁST
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7. zasedání RMČ ze dne 31.01.2011
Rada městské části Praha-Petrovice:

Schválila:
•  vyhlášení záměru na pronájem pro-

stor biolaboratoře, konkrétně místností 
B1.58 až B1.63, Poliklinika Ohmova 271, 
Praha 10–Petrovice,

•  přechodné ukončení pronájmu prodejních 
stolků ve vestibulu Polikliniky za stávají-
cích podmínek,

•  nájemní smlouvu se společností Skan-
ska CZ a.s. dle jejich nabídky ze dne 
24.01.2011 na kancelářské prostory 
v Morseově 251.

Vzala na vědomí:
•  informaci starostky o jednání s jednate-

lem společnosti Reparoservis, spol. s r. o. 
s  výsledkem, že dluh společnosti byl plně 
uhrazen ke dni 20.01.2011 a společnosti 
bude umožněn nájem  případně do konce 
roku 2011,

•  nabídku projektanta Ing. Kroupy, KM 
projekt spol. s r. o. s tím, že souhlasí se 
zadáním první etapy přípravy projektování 
Jakobiho 328 - studie, která bude opono-
vána jednak zástupci MČ Praha–Petrovice 
a osobami přizvanými jako odborní kon-
zultanti dle rozhodnutí RMČ s tím, že prv-
ní etapa nepřekročí maximální částku ve 
výši 40.000 Kč,

•  informaci ze dne 26.01.2011, že nadá-
le trvá zájem o pronájem objektu Ediso-
nova 51 v souladu s usnesením RMČ 
č. 28/8/2/2008. RMČ schvaluje  uzavření 
nájemní smlouvy.

Uložila:
•  projekční kanceláři vytipovat vhodný pro-

stor na provozování podomního prodeje 
v prostorách Polikliniky Ohmova a vyhoto-
vit projekt. RMČ schvaluje podomní pro-
dej v prostorách Polikliniky poté, co tento 
prostor bude zrealizován.

8. zasedání RMČ ze dne 14.02.2011
Rada městské části Praha-Petrovice:

Schválila:
•  návrh rozpočtu koncertu Martiny Kociá-

nové,
•  návrh rozpočtu na Varhanní koncert dne 

10.4.2011,
•  Kroniku za rok 2010 ve znění, které bylo 

předloženo doc. Semeckým,
•  schvaluje uzavření nájemní smlouvy se zá-

jemcem p. Leopoldem Šafránkem na dobu 
neurčitou  s výpovědní lhůtou minimálně 
6 měsíců k záměru pronájmu NNP 02/11, 
prodejny potravin v DOV ( bývalá Žabka),

•  doplnění technického vybavení pro výkon 
správy hřbitova - nákup sekačky.

Vzala na vědomí:
•  zápis č. 1 ze zasedání Komise územního 

rozvoje, výstavby a dopravních vztahů ze 
dne 24.01.2011,

•  zápis Komise bytové a sociální ze dne 
14.02.2011,

•  informaci o problémech s přebíráním vý-
zvy ke schůzce a s vlastní realizací schůzky 
k projednání další perspektivy pronájmu 
prostor v suterénu Polikliniky společnosti 
GYNMIRO, s. r. o.,                                   

•  informaci předsedkyně Komise bytové a 
sociální paní Stašákové o stavu připrave-
nosti 11. Reprezentačního plesu MČ Pra-
ha-Petrovice, 

•  informaci starostky MČ, že na 17.02.2011 
je svoláno Zastupitelstvo hl. m. Prahy s bo-
dem pořadu jednání Schválení vlastního 
rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2011,

•  informaci předsedy Finančního výboru 
ZMČ, že na 22.02.2011 v 19.00 hod.  
je svoláno zasedání Finančního výboru 
k projednání návrhu rozpočtu  MČ Praha– 
–Petrovice na rok 2011.

Konstatovala:
•  že provedla kontrolu usnesení od začátku 

funkčního období až do 7. Zasedání RMČ, 
konaného dne 31.01.2011. 

9. zasedání RMČ ze dne 28.02.2011
Rada městské části Praha-Petrovice:

Schválila: 
•  vyúčtování koncertu Sester Havelkových 

v předloženém znění,
•  vyjádření k zápisu z 2. jednání Kontrolního 

výboru ZMČ ze dne 02.02.2011,
•  návrh rozpočtu na akci Petrovický maso-

pust,
•  žádost ředitelky mateřské školky  na roz-

dělení hospodářského výsledku z doplň-
kové činnosti na rok 2010 v předloženém 
znění,

•  ceník inzerce na webových stránkách MČ,
•  záměr pronájmu nebytových prostor číslo 

A1.31 v prvním nadzemním podlaží bu-
dovy Polikliniky Ohmova o celkové výměře 
19,30 m2 za cenu o minimální výši 900 Kč 
za m2/rok,

•  dočasný pronájem plochy 3 m2 ve vesti-
bulu Polikliniky Ohmova 271 společnosti 
For Four Group, s. r. o.,  a to  do doby 
rekonstrukce vestibulu dle usnesení RMČ 
č. 4/7/1/2011 ze dne 31.01.2011,

•  nové vypsání záměru pronájmu prostor 
v budově Polikliniky Ohmova 271, původ-
ně č. NNP 8/10,

•  rekonstrukci bytového jádra bytu č. 17 
ve 4. nadzemním podlaží v ul. Morseova 
252,

•  jako nabídku cenově nejvýhodnější na-
bídku společnosti Poliklinika Bioregena na 
pronájem prostor biolaboratoře v prosto-
rách Polikliniky Ohmova 271. Druhá  na-
bídka zájemce Poliklinika Bioregena, spol. 
s r.o. je ve výši 3.850,- Kč m2/rok a to za 
celkovou výměru 58.73 m2 bez rozlišení 
účelu využití plochy. Celková výše nabídky 
za rok činí 223.174,- Kč.

Vzala na vědomí: 
•  zápis z jednání Kulturní komise ze dne 

17.02.2011,
•  zápis z 3. jednání Kontrolního výboru 

ZMČ ze dne 21.02.2011,
•  doporučení Odboru správy majetku MČ 

Praha–Petrovice ke stanovení ceníku a 
rozsahu komerční inzerce na webových 
stránkách MČ,

•  informaci Odboru správy majetku o kon-
trole reklamních ploch  na Poliklinice Oh-
mova 271 a ukládá  do 18.03.2011 pro-
věřit platnost a rozsah uzavřených smluv 
a oprávněnost záboru ploch pro reklamní 
účely, 

•  zprávu o místním šetření o stavu dřevin na 
hřbitově, aleje před hřbitovem a aleje ve 
Frostově ulici,

•  informaci starostky ke schválení rozpočtu 
hl. m. Prahy na rok 2011 a v rámci toho i 
schválené částky na rekonstrukci a opravu 
chodníku a komunikací v obytné zóně MČ 
prostřednictvím odboru městského inves-
tora v celkové výši 5.000.000 Kč,

•  informaci starostky o výsledku jednání na 
Odboru výstavby ÚMČ Prahy 15 ohledně 
odstranění černé stavby nájemcem v ob-
jektu bývalých jeslí Jakobiho 328.

Uložila: 
•  Odboru správy majetku informovat spo-

lečnost GYNMIRO s. r. o. o zrušení proná-
jmu nebytových prostor schválených RMČ 
na 85. zasedání dne 06.09.2010,

•  Odboru správy majetku zakoupit od Vý-
zkumného ústavu Silva Taroucy pro kra-
jinu a okrasné zahradnictví 1 ks vzrostlé 
lípy a zasadit ji místo skáceného stromu 
v aleji před hřbitovem v termínu  podle 
agrotechnických lhůt, 

•  starostce informovat o  změně termínu 
II. zasedání ZMČ Praha–Petrovice  členy 
Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice.

Souhlasila:
•  s předloženým návrhem  na restaurová-

ní  pomníku padlým v ulici Edisonova dle 
odborného posudku restaurátora V. Hen-
drycha.

Neschválila:
•  otevření provozovny Tip sport bar -  non-

stop v prostorách, které jsou určeny pro 
otevření pobočky České pošty. 

Revokovala:
•  usnesení 85. RMČ ze dne 06.09.2010  

k vypsání záměru pronájmu NNP 
č. 8/10

•  usnesení č. 15/8/5/2011 ze dne 
14.02.2011 a svolává ZMČ Praha–Petro-
vice na termín 30.03.2011 v 19.00 hod. 

10. zasedání RMČ ze dne 14.03.2011
Rada městské části Praha-Petrovice:

Schválila: 
•  vyúčtování koncertu Sester Havelkových 
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v předloženém znění, které je přílohou 
originálu zápisu RMČ,

•  návrh provozní doby hřiště Lessnerova, 
navrženého panem Vlčkem tak, že září–du-
ben denně od  10.00  do doby rozsvícení 
pouličních světel, v době květen–srpen 
denně od 9.00 do doby rozsvícení pou-
ličních světel, nejdéle však do 21.00 hod,

•  žádost pana Žemly k pokácení smrku s ob-
vodem kmene 148 cm na pozemku č. 156 
v  k. ú. Petrovice,

•  žádost manželů Kuchařových k poká-
cení ořechu s obvodem 2 kmenů 160 a 
145 cm  na pozemku č. 366/1 v k. ú. Pra-
ha–Petrovice,

•  žádost  ředitele Soukromého gymnázia Al-
tis, s. r. o. se záměrem úprav prostor, které 
uvedl v žádosti ze dne 10.03.2011.

Vzala na vědomí: 
•  kontrolu usnesení 8. a 9. zasedání RMČ,  
•  Zprávu o činnosti Rady MČ za rok 2010, 
•  návrhy OZV a souhlasí s doplněním přílohy 

č. 2 OZV o místním poplatku za  využívá-
ní veřejného prostranství  parc. č. 424/58 
v k.ú. Petrovice do bodu č. 6.

11. zasedání RMČ ze dne 28.03.2011
Rada městské části Praha-Petrovice:

Schválila:
•  vypsání záměru na pronájem nebytového 

prostoru v Poliklinice Ohmova,  č. A2.19-
-A2.20 a č. A2.27-A2.28, 

•  na základě stanoviska přizvaného odbor-
níka změnový list k 22.03.2011 v celkové  
výši 165.982,29  Kč, 

•  nabídku firmy Váchal Karel, se sídlem 
Oleško 785, 252 45  Březová Oleško, IČO: 
44692641 a to na demontáž roštů,  jejich 
odvoz do pískování, přivezení roštů z pís-
kování a jejich osazení vč. výměny vadné-
ho spojovacího materiálu v celkové výši 
31.800 Kč bez DPH a zakrytí OSB deskami 
tl. 18 mm bez povrchové úpravy a jejich 
usazení na místě jako sezónní zakrytí Fon-
tány a nyní nezbytné zakrytí po dobu de-
montáže roštů ve výši 13.880 Kč bez DPH,

•  na základě doporučení Komise pro oteví-
rání obálek a hodnocení nabídek ze dne 
23.03.201 uzavření smlouvy na údržbu 
veřejné zeleně a úklid veřejných prostran-
ství na dobu jednoho roku s firmou Tomáš 
Loukota – Louka,

•  nabídku  na pronájem evidenční číslo NNP 
05/11 od  Ing. Vlastimila Papeže za nabíd-
kovou cenu 900 Kč  m2/rok nebytového 
prostoru v budově Poliklinika Ohmova, 
účel využití: sklad. RMČ souhlasí s uzavře-
ním nájemní smlouvy.

Vzala vědomí:
•  že dne 21.03.2011 byla doručena na 

ÚMČ Praha–Petrovice písemná výpověď 
z nájmu nebytových  prostor na Polikli-
nice Ohmova 271  MUDr. Zbořilovou, 
MUDr. Burdovou a MUDr. Sklenářem,    

•  zápis z jednání Komise bytové a sociální ze 
dne 24.03.2011, 

•  Na základě doporučení Komise bytové a 
sociální schvaluje uzavření nájemní smlou-
vy s paní Sofií Jarochovou  na byt č. 10, 
Morseova 252, Praha 10–Petrovice,

•  stížnost paní Gebauerové na nepořádek 
na pozemcích na rohu Kurčatovovy a 
Novopetrovické ulice, které jsou na lis-
tu vlastnictví zapsány na jméno Andrea 
Isholová. Vzhledem k tomu, že majitelka 
se dlouhodobě zdržuje v zahraničí na ne-
známé adrese, RMČ schvaluje úklid toho-
to pozemku prostřednictvím firmy Tomáš 
Loukota - Louka  s tím, že náklady vydané 
na úklid a údržbu těchto pozemků budou 
následně uplatněny k náhradě na majitel-
ce pozemku po dohledání její adresy byd-
liště nebo kontaktní adresy,

•  stížnost paní Fajglové na tříděný odpad 
v ulici Kurčatovova 322 a  kontejnerová 
stání, ze kterých vítr odnáší odpadky  na 
parcelu  hl. m. Prahy a ukládá OSM vyzvat 
vlastníka pozemku k úklidu pozemku,

•  stížnost p. Fidlera na obnovení žlutého vo-
dorovného značení v lokalitě  Dobrá Voda,

•  stížnost p. Stránského  a ukládá zástupci 
starostky doc. Semeckému  projednat ce-
lou záležitost s p. Stránským a osadit plo-
chu  tabulkami se zákazem venčení psů.

Uložila: 
•  starostce informovat pana Fiedlera o tom, 

že k obnovení vodorovného značení bude 
přikročeno v souvislosti s realizací zpraco-
vaného projektu změny parkování v loka-
litě Dobrá Voda, následně po schválení 
odborem dopravy ÚMČ Prahy 15,

•  starostce ke stížnosti paní Pejškové ohled-
ně absence pískoviště v lokalitě oko-
lí DOV RMČ informovat stěžovatelku 
o tom, že budou učiněna nezbyt-
ná opatření ke zpřístupnění pískoviště                         
za domem v Morseově ulici  a současně 
ukládá starostce zajistit výměnu písku 
v tomto pískovišti.

Doporučila: 
•  ZMČ Praha-Petrovice pověřit zastupová-

ním  MČ Praha-Petrovice ve Sdružení pro 
výstavbu silničního okruhu kolem Prahy  
nově  zvoleného uvolněného zástupce 
starostky doc. PhDr. Otto Semeckého.

 
II.  zasedání ZMČ ze dne 30.03.2011
Zastupitelstvo MČ Praha–Petrovice:

Schválilo: 
•  návrhovou komisi ve složení Ing. František 

Kříž a Helena Stašáková,
•  program v předloženém znění s vypuště-

ním bodu č. 4 – Složení slibu člena Za-
stupitelstva MČ Praha–Petrovice z důvodu 
nepřítomnosti  paní Novotné,

•  rozpočtovou změnu č. 9/2010 v předlože-
ném znění,

•  rozpočet na rok 2011 jako vyrovnaný 
v celkové výši 23.729.500 Kč v předlože-
ném znění,

•  vyhlášení grantového řízení na rok 2011 a 
ukládá starostce MČ Praha–Petrovice zve-
řejnit tuto informaci na úřední desce, na 
webových stránkách MČ Praha–Petrovice 
a informačních skříňkách nejpozději do 
01.04.2011. Termín pro odevzdání pro-
jektů je do 30.04.2011,

•  potvrzování doložky ve smyslu § 43 záko-
na č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve zně-
ní pozdějších předpisů, JUDr. André Něm-
cem a doc. PhDr. Otto Semeckým, CSc.,

•  zastupování MČ Praha–Petrovice ve Sdru-
žení pro výstavbu silničního okruhu kolem 
Prahy od 31.03.2011 doc. PhDr. Otto  Se-
meckým, nově zvoleným uvolněným zá-
stupcem starostky.

Vzalo na vědomí:
•  připomínky pana Ing. Říhy k bodu 5) a 6) 

Připomínek a ZMČ konstatuje, že o těch-
to námitkách rozhodlo již na I. zasedání 
Zastupitelstva MČ dne 08.12.2010, a pro-
to se k nim nebude dále vyjadřovat ani je 
projednávat,

•  Zprávu Rady MČ Praha–Petrovice za rok 
2010, která je přílohou originálu zápisu,

•  Zprávu Kontrolního výboru Zastupitelstva 
MČ Praha–Petrovice, přednesenou před-
sedkyní paní Hergottovou,

•  Zprávu Finančního výboru Zastupitelstva 
MČ Praha-Petrovice, přednesenou před-
sedou Ing. Křečkem,

•  zprávu Ing. Křečka o činnosti Komise pro 
polikliniku.

Uložilo:
•  Radě MČ projednat a rozhodnout o při-

dělení finančních prostředků na granty 
nejpozději do 31.05.2011,

•  Radě MČ připravit návrh postupu řešení 
celkové problematiky Polikliniky Ohmova, 
včetně návrhu zodpovědných osob pod 
vedením radního pro otázky zdravotnictví 
(polikliniky), do nejbližšího zasedání Za-
stupitelstva MČ Praha–Petrovice.

Odvolalo:
•  Ing. Říhu, pověřeného zastupováním MČ 

Praha–Petrovice ve Sdružení pro výstav-
bu silničního okruhu kolem Prahy, ke 
30.03.2011.

Neschválilo:
•  námitku k bodu 1) Připomínek k zápisu 

z 1. zasedání ZMČ Praha–Petrovice, kona-
ného 08.12.2010, podaného Ing. Říhou 
(dále Připomínek), který je součástí origi-
nálu zápisu,

námitku k bodu 2) Připomínek,
námitku k bodu 3) Připomínek,
námitku k bodu 4) Připomínek,    
námitku k bodu 7) Připomínek.
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ZATÍM JE ŠKOLA JENOM „NANEČISTO“
Zatím „nanečisto“ chodí do prvního roč-
níku 46 nových budoucích žáků a žákyň 
budoucích tříd 1. A a 1. M Základní ško-
ly Praha–Petrovice. Načisto a doopravdy 
nastoupí do naší školy 1. září 2011. Třída  
1. A bude mít 23 žáků a žákyň a bude 
umístěna v budově Dopplerova 351, tří-
da 1. M bude mít také 23 žáků a žákyň 
a bude v budově Edisonova 40. Další 
zájemce o přijetí do naší základní školy 
jsme museli bohužel odmítnout, proto-
že naplňovat první třídy vyšším počtem 
žáků nám připadalo nerozumné, i když 
nezastíráme, že by to bylo ekonomicky 
výhodné. Neodmítli jsme ale žádného 
žáka nebo žákyni z městské části Praha-
-Petrovice. Dvanácti žákům byl na zákla-
dě žádosti rodičů a doporučení dětského 
lékaře nebo pedagogicko-psychologické 

poradny odložen začátek školní docház-
ky o jeden rok a tyto děti nastoupí do 
první třídy základní školy až v září 2012.

„Škola nanečisto“  je pro naše nové ško-
láky celkem třikrát. Třikrát  mohou děti, 
které ve čtvrtek 1. září 2011 nastoupí do 
obou našich prvních tříd, přijít se svými 
rodiči do školních budov Dopplerova a 
Edisonova ještě před začátkem nového 
školního roku 2011/2012 a ve své budou-
cí učebně si předem vybrat, s kým chtějí 
sedět v lavici, seznámit se s ostatními 
spolužáky a spolužačkami, poznat svoji 
budoucí paní učitelku, poznat svoji paní 
vychovatelku ve školní družině, ostatní 
vyučující i ředitele školy, užít si trochu her 
a zábavy a také „opravdového učení“. 
Nikdo se určitě nudit nebude. 

Všichni naši budoucí školáci také dosta-
nou při této příležitosti jako dárek kufřík 
se zábavnými úkoly a penál na psací po-
třeby. 
„Škola nanečisto“ probíhá pod záštitou 
starostky městské části Praha–Petrovice 
paní JUDr. Olgy Hromasové a vše potřeb-
né je hrazeno z prostředků Základní školy 
Praha–Petrovice a městské části Praha– 
-Petrovice. Za odbornou pomoc děku-
jeme Pedagogicko-psychologickým po-
radnám pro Prahu 10 a Prahu-západ. Od 
rodičů nevybíráme na tuto akci žádné 
poplatky.

Mnoho jedniček, pochval  i úspěchů přejí 
novým školákům všichni pedagogičtí pra-
covníci a ředitel Základní školy Praha–Pet-
rovice Mgr. Petr Zeman.

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V ZŠ PRAHA-PETROVICE
Dlouhodobou, rozsáhlou a velmi úspěš-
nou akcí v loňském školním roce byl pro-
jekt s názvem ŽIJEME V PRAZE. V paměti 
diváků, rodičů a zejména žáků a peda-
gogických pracovníků zůstala asi nejvíc 
„třešnička na dortu“ – tedy závěrečná 
prezentace výsledků projektu, která pro-
běhla v květnu 2010 ve společenském 
sále Domu občanské vybavenosti v Pra-
ze–Petrovicích. Prezentaci ovšem před-
cházela nekolikaměsíční příprava. 

V letošním školním roce chystáme další 
celoškolní projekt tentokrát s názvem 
VESMÍR. Dovolujeme si tímto pozvat 
všechny rodiče, bývalé žáky školy a 
všechny  petrovické občany na závěrečné 
vystoupení k projektu, které proběhne 
5. května 2011 od 16 hodin ve společen-
ském sále Domu občanské vybavenosti. 

Mgr. Petr Zeman, ředitel školy

Učebny jsou pro budoucí žáky už připravené
Většina dětí se chystá zároveň se vstupem

do školy i do školní družiny

Pražská strašidla ČERT a OHNIVÁK
Projektem nás provázela

Pražská strašidla
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Představujeme reprezentaci Základní školy Praha–Petrovice, 
družstvo žáků, které se probojovalo až na mistrovství České re-
publiky ve florbalu a získalo zde po urputných bojích páté místo. 
Tito kluci z naší školy jsou tedy zároveň i reprezentanty měst-
ské části Praha–Petrovice. Jsou také jediné družstvo, které se na  
mistrovství ČR probojovalo z Prahy 15, ale i jediné z Prahy 10 a 
jediné i z Prahy.

Jsou to:
David Dvořák, třída  7. A
Jakub Khek, třída  7. A
Kryštof Lach, třída  7. A
Štěpán Rejent, třída  7. A
Vladimír Staněk, třída  7. A
Tomáš Stibor, třída  7. A
Ondřej Volf, třída  7. A
Matyáš Kučera, třída  7. A
Martin Náhlovský, třída 6. A

Na mistrovství ČR, které bylo v Plzni, se z naší školy vypravil plný 
autobus fanoušků. Vezli jsme bubny, transparenty, mažoretky 
– jen tak mimochodem – zcela nejlepší mažoretkou byl Aleš 
Novotný, hlavně jsme do Plzně dovezli vlastní silné hlasy. Když 
začalo povzbuzování a fandění: „ Péééééétrovice, Pééééééééé-
ééétrovice !!!!,“ vypadalo to, že hlukem popraská palubovka a 
začne se loupat omítka. Trenérkou a učitelkou tělesné výchovy 
našich reprezentantů je paní učitelka Mgr. Lenka Kasanová, jí 
i všem chlapcům děkujeme za skvělou reprezentaci školy. A příš-
tí rok jsme určitě první nejen v Praze, ale i v republice. Děkujeme 
též i touto cestou Asociaci školních sportovních klubů za peníze 
a bezchybnou organizaci.

 Mgr. Petr Zeman, ředitel školy

PŘEDSTAVUJEME REPREZENTANTY

25.11.2010  Okresní  kolo soutěže ORION  florbal cup 
v ZŠ Vachkova – rozcvičení před zápasem s těžkým soupeřem 

se ZŠ Vladivostocká – zápas s vítězným koncem.
01.12.2010  Okresní finále  v ZŠ Vachkova, čekání na vyhlášení 

vítězného a tudíž postupujícího týmu – ZŠ Praha–Petrovice.

19.01.2011  Finále krajského kola se odehrálo ve Sportovním 
areálu HAMR – Braník – předávání zlatých medailí týmu 

ZŠ Praha–Petrovice.

19.01.2011 Velký úspěch – jsme nejlepší  v Praze a postupuje-
me dál - zlaté medaile a sladká odměna od patrona soutěže 

firmy ORION (Nestlé).
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TEST - FYZIKÁLNÍ PROCHÁZKA PETROVICEMI

(*Test je vytvořen pro věkovou skupinu 14-16 let)

Otázka č. 1
Spoj definice s vědním oborem:

Definice        Vědní obor
1.  Věda popisující zákonitosti, jimiž      A) biologie 

se řídí děje a stavy v neživé přírodě,  
při nichž se složení látek nemění.

 
2.  Věda, která se zabývá vlastnostmi,  

složením, přípravou, strukturou  
anorganických a organických látek a  
jejich vzájemnými interakcemi.    B) fyzika

 
3.  Věda zabývající se organismy a vším,  

co s nimi souvisí, od chemických dějů  
v organismech probíhajících na úrovni  
atomů a molekul, až po celé ekosystémy.  C) chemie

Otázka č. 2
Z jakého slova pochází a co znamená slovo fyzika?

 A) Ze slova ,,fysein”, což znamená síla.                       B) Ze slova ,,fysis”, což znamená příroda.
 
Otázka č. 3
Seřaď fyziky od nejstaršího po nejmladšího:

A) Galileo Galilei    __________
B) Rudolf Christian Karl Diesel   __________
C) Archimédés     __________
D) James Watt    __________

Otázka č. 4
Spoj fyziky s jejich vynálezy:

Fyzici    Vynálezy
1.   T. A. Edison   A) telefon
2.   R. Diesel   B) žárovka
3.   A. G. Bell   C) vznětový motor

Otázka č. 5
Kolik je 30 °C stupňů Fahrenheita?

A) 39 °F             B) -15 °F               C) 78 °F            D) 86 °F

Otázka č. 6
Michael Faraday objevil roku 1825 benzen. Jak benzen vypadá? 

A)                                             B)                                                C)   
 
 
 
Otázka č. 7
Napiš název ulice, ve které se nachází ÚMČ Praha-Petrovice:
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Otázka č. 8
Na obrázku vidíme kostel sv. Jakuba Staršího. Ve které ulici se tato stavba nachází?

A) Ohmova         B) Edisonova         C) Wattova         D) Galvaniho          E) Dieselova

Otázka č. 9
Spoj fyzikální veličiny a jejich značení:

Fyzikální veličina   Značení
1. Proud   A) U
2. Napětí   B) I
3. Odpor   C) f
4. Frekvence   D) R

Otázka č. 10
Kdo pronesl slavný výrok ,,Heuréka”?

A) Galileo Galilei             B) Pythagoras             C) Archimédés

Otázka č. 11
Mezi nejstarší části petrovického kostela sv. Jakuba Staršího patří i _______   _______:

A) barokní oltář               B) antická kopule                C) klasicistní kolonáda               D) gotický portál

Otázka č. 12
Spoj:
Ulice   Budovy v Petrovicích
1. Ohmova  A) ZŠ Praha-Petrovice
2. Dopplerova  B) Vila Maruška
3. Edisonova  C) Poliklinika

Otázka č. 13
K ulici Ohmova dnes přiléhá:

A) park se zdravotnickým zařízením  B) brána do areálu petrovického zámku  C) pobočka Soukromého gymnázia Altis

Otázka č. 14
Ulice Edisonova je jednou z nejstarších ulic Petrovic a dříve se jmenovala 5. května.

A) Tento výrok je pravdivý.                    B) Tento výrok není pravdivý.

Otázka č. 15
Ulice Celsiova je kolmá na ulici Morseova a začíná na křižovatce u polikliniky.

A) Ano                                      B) Ne

Otázka č. 16
V okolí ulic Morseova, Ohmova a Bellova byl/a dříve:

A) Rozsáhlý lesopark         B) Zahrádkářská kolonie  C) Rozlehlý statek

Správné odpovědi: 1) 1B, 2C, 3A; 2) B; 3) C, A, D, B; 4) 1B, 2C, 3A; 5) D; 6) C; 7) Edisonova; 8) B; 9) 1B, 2A, 3D, 
4C; 10) C; 11) D; 12) 1C, 2A, 3B; 13) A; 14) A; 15) B; 16) B.

Obrázky: Trinitrotoluen http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trinitrotoluene.png volně šiřitelné. Nitrobenzen http://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Nitrobenzene-2D-skeletal.png volně šiřitelné. Benzen http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Benz1.png Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 (Unported).Petrovice – kostel http://com-
mons.wikimedia.org/wiki/File:Petrovice,_kostel_svatého_Jakuba,_od_severu.jpg Creative Commons Attribution/Share-
-Alike License 3.0 (Unported) 

Více interaktivních testů naleznete na www.prahapetrovice.cz.
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SESTRY HAVELKOVY

Dne 23. února petrovická veřej-
nost zažila velice hezký, příjemný 
hudební zážitek v podání soubo-
ru Sester Havelkových. Soubor se 
představil ve složení:

Olga Bímová, Petra Kohoutová, 
Dana Šimíčková, Anna Vávrová.
Známé swingové melodie z let 
dvacátých a třicátých minulého 
století provázely celý program ve-

čera. Nezbytným doplňkem bylo 
také stylové oblečení oněch dob, 
které dámy nosily v době první re-
publiky. Dojem byl dokonalý.
Jednotlivé skladby byly doplňová-
ny vtipným slovním doprovodem. 
Diváci si tak mohli osvěžit známé 
melodie jako např. Jedu nocí, 
Heebie - jeebie, Náhodou, Blázni-
vý den, The man I love, Modravé 
dálky volání, Zapomeň, že už se 
loučíme i stále živou Slunečnici, 
kterou nejvíce propagovala Ina 
Zemánková ve filmu Hotel Modrá 
hvězda.
O tom, že se melodie líbily, svěd-
čilo i rytmické podupávání no-
hou i pokyvování hlavy většiny 
návštěvníků. Myslím, že to bylo 
zdařilé zahájení kulturní sezóny 
letošního roku.

O. Semecký

Na středu 23. března připravila 
Kulturní komise RMČ pro zájem-
ce vážnější hudby hezký bonbó-
nek v podání Martiny Kociánové 
a Tria Amadeus.
To hrálo ve složení: Mgr. Franti-
šek Hlucháň - klarinet, Petr Hlu-
cháň - fagot, Karel Dohnal - kla-
rinet.

Většina lidí si pamatuje Martinu 
Kociánovou spíše jako televiz-
ní hlasatelku (TV Nova a TV Pri-
ma). Již tehdy však, díky svým 
hlasovým možnostem a zájmu o 
hudbu, tíhla k opernímu zpěvu. 
O jejích hlasových kvalitách se 
přesvědčili diváci v programu, ve 
kterém se u nás se svými sólisty 

představila. Její mezzosopránový 
rozsah a zabarvení hlasu se plně 
projevily např. v árii Královny ze 
Sáby. Součástí programu byly 
také ukázky z oper W. A. Mo-
zarta Figarova svatba a další. Na 
závěr koncertu se zaskvěla dvěmi  
áriemi z Bizetovy opery Carmen  
(Habanera).
Také členové tria dokázali svoji 
profesionální vyspělost a výkony 
např. ve skladbě J. Fučíka Starý 
bručoun či P. Jeanjeana  Benát-
ský karneval okouzlili přítomné 
posluchače brilantním provede-
ním. Po závěrečné árii si diváci 
svým dlouhotrvajícím potleskem 
vynutili přídavek. Zazněla známá 
skladba Granada, ve které Mar-
tina Kociánová dala zaznít plně 
svému nádhernému hlasu.
Diváci odcházeli s pocitem krás-
ného hudebního zážitku.

O. Semecký

MARTINA KOCIÁNOVÁ A TRIO AMADEUS
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XI. REPREZENTAČNÍ PLES MČ
Společenská sezona městské části 
začala letos poněkud opožděně, 
ale nicméně je nutno přiznat, že 
úspěšně.  A to nejen díky dvěma 
hudebním souborům, ale také 
dobře připravenému programu.
Hudební produkci zahájila ama-
térská skupina Live Band. Členy 
tohoto souboru jsou žáci ZUŠ JM 
Křtinská. Po ní se pak představily 
petrovické mažoretky. Jejich hezké 
vystoupení bylo vystřídáno dvěma 
tanečními páry s ukázkami stan-
dardních a latinsko-amerických 
tanců. Ondřej Vrátný se svojí part-

nerkou  Eliškou Křížovou okouzlili  
sál nejen svým provedením stan-
dardních tanců, ale i oblečením, 
Jan Beránek se svojí partnerkou 
Pavlou Landovou se blýskli ukáz-
kami latinsko-amerických tanců. 
Oba páry ukázaly vysokou po-
hybovou úroveň a sklidily veliký 
aplaus.  Po krátké přestávce se 
pak představila hudební  skupina 
Brand New Band, která hrála až 
do 02 hodin. V jejich podání pře-
vládaly moderní rytmy, ale občas 
si mohly i věkově vyzrálejší skupi-
ny vychutnat melodie jejich mlá-

dí jako např.: Na krásném mod-
rém Dunaji, Škoda lásky, Poslední 
waltz, Život je jen náhoda apod. 
K dobré pohodě přispěla i bohatá 
tombola, ve které ti šťastní získali 
praktické ceny jako např. sportov-
ní náčiní, dorty, pobyt v rekreač-
ním zařízení, služby u kadeřníka, 
ale také travní sekačku. Ples se 
opravdu vydařil a moderátorům 
večera Heleně Stašákové  (která 
měla celou přípravu na starosti) 
a zkušenému herci Liboru Žídkovi 
patří poděkování.

O. Semecký
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Vážení spoluobčané – senioři!

Kulturní komise RMČ
pro Vás připravuje poznávací

zájezd na zámek LEDNICE.                         

Termín zájezdu: 20. května t. r.
Odjezd v 7.00 hod.

z parkoviště v Morseově ulici.

Cena zájezdu 200 Kč.
Přihlášky přijímá paní Lenka Riedlová

na ÚMČ v úředních hodinách                        
do 15. května.

Tel. :  267 900 942. 

Podrobnosti budou včas oznámeny.

O. Semecký.

ADMIS
LEVNĚ DAŇOVÁ  PŘIZNÁNÍ,

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

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

www.admis.name

Otevírací doba
kadeřnictví a manikúry 
v Poliklinice Ohmova:

Po 8.30-17.30
Út 8.30-17.30
St 8.30-16.00
Čt 8.30-17.30
Pá 8.30-15.00

Možno i déle či dříve, dle 
potřeb zákazníků.
Objednání na tel.:
Helena Oklešťková

773 500 680 - kadeřnictví, 
solárium

Petra Juráňová
724 109 990 - manikúra

www. kosmetikapetrovice.cz
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III. ZIMNÍ TURNAJ O POHÁR STAROSTKY
MČ PRAHA-PETROVICE V RAGBY

V neděli 20. února 2011 se do areálu eR-
Zet v Hostivaři sjela stovka mladých rag-
bistů z Prahy a ze Středočeského kraje, 
aby se ve čtyřech věkových kategoriích 
utkali O Pohár starostky městské části 
Praha-Petrovice. Hrálo se za mrazivého, 
leč slunečného odpoledne, okolí bylo 
pokryto čerstvým sněhem, jenom hřiště 
v areálu bylo od sněhu vymeteno a při-
praveno na zápasy. 

Děti hrály v kategoriích do 7 let, do 9 let, 
do 11 let a do 13 let. Turnaje se zúčastnili 
hráči domácího RK Petrovice a pozvání 
přijali hráči a hráčky RC Sparta Praha, RC 
Mountfield Říčany a RC Kralupy. 
Pořádání turnaje není samoúčelnou zále-
žitostí. Jeho obecným smyslem je přitáh-
nout děti k aktivnímu využívání volného 
času sportem, ukázat rodičům a přihlíže-
jící veřejnosti, že ragby je hrou i pro děti, 
které se touto formou učí síle, vytrvalosti 
a týmovému pojetí hry. Z pohledu spor-
tovního zimní turnaj ověřuje stav a úro-
veň zimní přípravy dětí na jarní herní cyk-
lus, který letos začíná 17. dubna.

Pohár starostky si v  nejmladší kategorii 
hráčů do 7 let odvezli nejmladší ragbis-
té RC Sparta Praha, domácí RK Petro-
vice skončili na 3. místě. Nejvíce hráčů 
a týmů obsadilo kategorii do 9 let, kte-
rou s přehledem vyhráli říčanští Žraloci, 
domácí s jedním vítězstvím skončili na  

4. místě. Kategorii hráčů do 11 let vyhrá-
li bez jediné porážky hráči RC Moutfield 
Říčany. V nejstarší kategorii hráčů do 13 
let se konečně vítězného poháru dočkali 
i domácí RK Petrovice, kteří porazili RC 
Sparta Praha. 

Při předávání pohárů vítězným týmům 
a ostatním účastníkům paní starostka 
JUDr. Olga Hromasová vyjádřila potěšení 
z velké účasti dětí, kterým poděkovala za 
předvedenou hru i v mrazivém počasí, 
přítomným trenérům a rodičům za pod-
poru účasti na turnaji a trenérům mláde-
že RK Petrovice za přípravu a organizaci 
turnaje. Sport je společensky efektivní 
nástroj využívání volného času dětí. Přá-
ní paní starostky, aby se příštího turnaje 
zúčastnilo ještě více dětí se, předpoklá-
dáme, v únoru 2012 určitě naplní a po-
řádající klub RK Petrovice k tomu vyvi-
ne patřičné úsilí. Jménem RK Petrovice 
poděkoval městské části Praha-Petrovice 
a paní starostce za podporu při přípravě 
turnaje prezident klubu Václav Amort.

Další významnou akcí pro mladé 
hráče RK Petrovice, na kterou by-
chom chtěli pozvat nejen petrovic-
ké děti, ale též petrovickou veřej-
nost, je regionální turnaj v neděli  
22. května od 10.00 h, kterého se 
zúčastní všechny týmy z Čech a na 
pozvání RK Petrovice jako hosté při-

jedou i mladí hráči RK Heusenstamm 
ze Spolkové republiky Německo, 
s nimiž jsme se poznali na loňském 
turnaji ve Frankfurtu nad Moha-
nem a naše vztahy prohloubili na 
podzimním turnaji v Heusenstamm. 
Hrát se bude opět ve všech čtyřech 
kategoriích a předpokládáme účast 
více než dvou stovek dětí. Těšíme se 
na Vaši návštěvu. Přijďte podpořit 
petrovické hráče na ragbyové hřiště 
RK Petrovice.

Petrovické děti vyjedou i na turnaje do 
zahraničí, nejmladší cestují do francouz-
ského Besancon a „třináctka“ na turnaj 
do Lucemburku.
Rugby Klub Petrovice vyvíjí snahu o pod-
nícení mládeže z Petrovic a z okolí pro 
ragby. Trénujeme ve všech mládežnic-
kých kategoriích hráče a hráčky od 5 do 
19 let. Všichni mají u nás dveře otevře-
ny. Ragby je sport pro všechny, rychlé 
i pomalé, silné i hubené, ať jsi kluk nebo 
dívka, muž nebo žena. 
Hlavními tréninkovými dny jsou úterý a  
čtvrtek, vždy od 17.30 do 19.00 hodin. 
Přijďte se podívat, přijďte fandit mužům, 
kteří bojují o udržení v extralize, ženám 
a dívkám, které by jistě rády obhájily své 
první, respektive druhé místo v republi-
ce a dětem, které se začínají prosazovat 
ve výsledcích na regionálních turnajích. 
Přijďte zkusit ragby s námi. 
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ŠKOLY

GYMNÁZIUM ALTIS – ČAS POSPÍCHÁ KE KONCI ŠKOLNÍHO ROKU
Školní rok pokročil a vstupuje do své zá-
věrečné fáze. Kromě ročního hodnoce-
ní je čas i na řadu dalších akcí a aktivit. 
Gymnázium ALTIS se chystá nejen na 
státní maturity, ale i na svůj dlouhodobý 
projekt ALTFEST, což je festival krátkých 
filmových a animovaných prací studentů 
gymnázia. Tentokrát bude probíhat ve 
společenském sále Domu občanské vy-
bavenosti městské části Praha-Petrovice. 
Akce vypukne dne 21.06.2011 v 09.00 
hodin a její zahájení bude mít i další 
třešničku na dortu, což bude předávání 
certifikátů našim prvním státním matu-
rantům. Potom již začne promítací čas, 
ve kterém soutěžící předvedou svá medi-
ální díla divákům a porotě. Z hodnocení 
poroty vzejde nový vítěz ALTFESTu 2011. 
Zkušenosti z minulých ročníků ukázaly, 
že v rámci prací studentů vzniknou čas-
to velmi vtipná a hodnotná dílka. Minu-
lé úspěchy na krajských či státních pře-
hlídkách mediální tvorby také prokázaly 
konkurenceschopnost našich studentů  
i proti odborným školám, které se speciali-
zují na mediální tvorbu a umění. Tato akce 
je otevřená všem návštěvníkům,  rádi při-
vítáme i spoluobčany Petrovic.

Nová prima v Petrovicích
V minulých letech se nám podařilo vždy 
otevřít jednu novou primu v Kunraticích 
a jednu v Petrovicích. Ukazuje to na pře-
trvávající zájem o naše studium. Tento 
školní rok se situace mírně změnila. Ne, 
že by nebyl zájem, ale z kapacitních dů-
vodů budeme otevírat jen jednu novou 
třídu osmiletého gymnázia, a to v Petrovi-
cích. Kunratice pomalu končí a naše škola 
se přesunuje do Petrovic. Přesto se nám 

přihlásilo stejně zájemců jako v minulých 
letech. Bohužel, důsledkem tak bude větší 
nejistota přihlášených, protože počet míst 
je omezen. Ve dnech 26. a 27. dubna pro-
běhnou přijímací zkoušky, a do tří dnů již 
budou žadatelé vědět, zda uspěli v přijí-
macím řízení. 
Od nového školního roku připravujeme 
i další novinku, a to je všeobecné studi-
um v anglickém jazyce. Jako nepovinná 
výuka bude obsahovat dvě základní ob-
lasti – humanitní a přírodovědný modul. 
V rámci těchto dvou modulů existují vždy 
dvě části. Humanitní základ bude doplněn 
Literaturou a prací s textem a přírodověd-
ný modul bude obsahovat Matematiku a 
Geografii. Celá výuka je určena pro žáky 
primy až kvarty, a podle výběru tak mo-
hou strávit další čtyři hodiny týdně v pro-
cvičování anglického jazyka na konkrét-
ních tématech týkajících se všeobecného 
vzdělávacího programu gymnázia ALTIS. 
Tento postup je výrazně odlišný od toho, 
jak některé bilingvní školy vyučují. Naše 
dlouhodobé a ověřené zkušenosti ukazu-
jí, že základem  všeobecného vzdělání a 
úspěšného studia je především český ja-
zyk. Pokud se většina dětí vystaví situaci, 
kdy se věnuje hlavně cizím jazykům (po-
kud možno i třem), má to dopad na zby-
lou úroveň všeobecného vzdělání. Námi 
zvolený postup eliminuje tuto módní vlnu 
a umožňuje v návaznosti na výuku ang-
lického jazyka v hlavním vzdělávacím pro-
gramu gymnázia (což je i tak velká dotace 
hodin AJ) průběžně dávkovat intenzitu 
anglické výuky a přenos všeobecných a 
odborných znalostí z výuky v mateřském 
jazyce. Výsledkem tak je výborná znalost 
anglického jazyka a zároveň požadované 

všeobecné vzdělání připravující děti ke 
studiu na univerzitní typ studia.

ALTIS na stránkách Petrovic
V neposlední řadě je třeba zmínit úspěš-
nou spolupráci s městskou částí Petrovice 
v oblasti tvorby obsahu oficiálních webo-
vých stránek této městské části. Všich-
ni občané Petrovic si mohou vyzkoušet 
znalostní kviz, který sestavili dva studenti 
gymnázia Altis (Martin Pátek a Kateřina 
Pavlátová) v rámci své ročníkové práce. 
Tento kviz zajímavou formou ukazuje his-
torické a geografické souvislosti tohoto 
pražského regionu. Do budoucna určitě 
nezůstane jen u tohoto počinu a bude 
možné využít znalosti a schopnosti stu-
dentů gymnázia ALTIS pro propagaci a 
lepší poznání městské části Praha-Petro-
vice.
Ve školním roce 2011/2012 oslaví Sou-
kromé gymnázium ALTIS dvacáté výročí 
svého trvání. Pod heslem My dva a čas 
aneb Altis na prahu dvacetiletí je při-
praveno mnoho akcí, na něž jsou zváni  
i občané z Petrovic. První příležitost bude 
1. září 2011, kdy se opět sejdeme na 
slavnostním shromáždění v sále Domu 
občanské vybavenosti městské části Pra-
ha-Petrovice. Kromě současných studentů 
a profesorů budou pozváni i naši absol-
venti i bývalí vyučující, rodiče současných 
i bývalých studentů a všichni naši přátelé 
a příznivci. Společně tak budeme moci za-
hájit nový školní rok do dalšího dvacetiletí 
a zavzpomínat na roky minulé.

Za vedení, pedagogický sbor
a studenty gymnázia ALTIS

Jaroslav a Vladimíra Fišerovi

Imatrikulace primánů 2011 Maturitní ples 2011
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OÁZA PRO DUŠI A TĚLO -  KRÁSA SPOJENÁ SE ŠPETKOU TAJEMNA
Pokud  chcete při úpravě Vašeho zevnějšku udělat něco  i pro 
svou celkovou pohodu, navštivte příjemné prostředí Studia 
Marcela v nově zbudovaném Domě občanské vybavenosti 
v Edisonově 429.
A pro ty, kteří mají rádi mystično a chtějí nahlédnout do své 
budoucnosti pomocí karet, bude každé úterý dnem „D“, ne-
boť máte možnost - zde ve Studiu Marcela – zjistit, jaký bude 
pro Vás rok 2011. Pro klientky a klienty, kteří chtějí zdravě hub-
nout pod odborným dohledem nutričního terapeuta, bude vý-
znamným dnem čtvrtek, kdy ve studiu bude přítomna  nutriční 
poradkyně. 
Toto studio nabízí opravdu široký záběr služeb, vedle kadeřnic-
tví, permanentního make-upu a řas, pedikúry, solária  i meto-
du intradermální terapie, která je vhodná pro ty, co hledají ne-
chirurgickou, cenově výhodnou alternativu omlazení pokožky 
obličeje, dekoltu, krku nebo rukou či léčbu celulitidy. 
Tato terapie spočívá v aplikaci účinných látek mikroinjekcí pří-
mo do střední vrstvy kůže. Výživné substance jsou dopraveny 

ultratenkou jehlou přímo na místo účinku, takže je zaručen 
maximální efekt při minimální traumatizaci kůže. Tato meto-
da byla prvně zavedena ve Francii v roce 1952 Dr. Michaelem 
Pistorem, původní indikací pro mezoterapii byla léčba chronic-
kých bolestí. Odtud se rozšířila do celého světa, v posledních 
10–15 letech začala být používána také v estetické medicíně.
A jako třešinka na dortu je zde příjemný, profesionálně vyško-
lený tým pod vedením paní Marcely Lechnerové, který se stará 
o to, abyste působili vždy co nejlépe, zvýšili si sebevědomí a 
pomohli Vám se změnou Vašeho image.
Tento salon vybudovala paní Marcela vlastníma rukama. Na-
skytla se jí možnost oživit prázdný prostor, který ji okamžitě 
oslovil nádherným výhledem na okolí.
Je příjemné vědět, že nejen v centru města ale i v Petrovicích si 
můžu vybrat „svou“ kadeřnici, své  zázemí, kde můžu odhodit 
všední starosti, nechat se hýčkat a  příjemně relaxovat.
 
Pokud máte zájem dozvědět se více
o tomto studiu, navštivte webové stránky
http://studio-marcela.webnode.cz.

Nicola Šafaříková
studio-MARCELA
Edisonova 429
Praha10-Petrovice
10900
tel.: 733 401 568
e-mail: studiomarcela@seznam.cz

Minulý týden byl hodnotící komisí ÚMČ Praha 
22 vybrán nový provozovatel Divadla U 22. 
Stalo se jím Divadlo Bolka Polívky a uhříněves-
ké Divadlo U 22 se tak stalo "dvojčetem" této 
slavné brněnské scény…

Text a foto: Ivan Rosa,
redakce Uhříněveského zpravodaje
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Záštitu nad Nocí kostelů 2011 převzali
Mons. Dominik Duka, OP, arcibiskup pražský, Mgr. Joel Ruml, předseda Ekumenické rady církví ČR,

MUDr. Jiří Besser, ministr kultury ČR, doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hl. města Prahy,
JUDr. Olga Hromasová, starostka MČ Praha–Petrovice  a další starostové pražských městských částí, měst i obcí
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NE VŠÍM BYL RÁD (VÁCLAV VAŠKO)
Nevysoká postava. Přesto nepřehlédnutelný. Drobné tělo nesoucí mužnou hlavu. Brý-
le na výrazném nose. V klobouku. Sporý, energický, nezdolný. Hbitě si vykračuje, mír-
ně předkloněn a ruce s aktovkou za zády. Uctivý a galantní k ženám, vášnivý debatér  
v přátelských kruzích. Tak vzpomíná básník a rozhlasový redaktor Miloš Doležal na pana 
Václava Vaško. A tak jsme ho posledních 16 let jeho života potkávali i my zde v Petro-
vicích, kde zakotvil ve zdejší farnosti a několik let i bydlel. V těchto dnech si připomí-
náme jeho nedožité 90. narozeniny (26.04.) a také 2. výročí jeho úmrtí (20.05.). V pří-
mém srovnání s jeho životopisem ztrácí lesk mnohý dobrodružný román, a tak je těžké 
vejít se do těchto několika řádků. Takže pro ty, kteří nemohli navštívit vzpomínkový pořad  

15. dubna v petrovickém sále, uvádíme aspoň základní životopisná data.
Václav Vaško (po otci Čech, po matce Slovák) se narodil 26. dubna 1921 ve Zvolenu. V červnu 1941 odmatu-
roval a byl přijat na bratislavskou Vysokou školu obchodní. Zúčastnil se Slovenského národního povstání, byl za-
jat Wehrmachtem, zatčen gestapem, vězněn v Banské Bystrici a jen o vlásek unikl popravě. Po válce vstoupil do  
čs. diplomatické služby a stal se atašé v Moskvě. V roce 1951 byl Vaško propuštěn z MZV, neboť neprošel kádrovými 
prověrkami. Poté pracoval jako dělník na stavbě letenského tunelu. 5. února 1953 byl zatčen a rok držen ve vaz-
bě. 3. března 1954 byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen za údajnou velezradu k 13 letům vězení. Postupně 
vystřídal věznici na Pankráci, pracovní tábor Nikolaj u Jáchymova a pevnosti Leopoldov a Mírov. 9. května 1960 byl 
Vaško amnestován. Po devět let pak zastával různá zaměstnání – zámečník, betonář, frézař. Poté pracoval rok jako 
propagační referent na generálním ředitelství cirkusů a varieté. Během Pražského jara se spolupodílel na založení 
Díla koncilové obnovy. V roce 1969 se stává vedoucím Vydavatelství ČKCH. V roce 1981 byl z příkazu ministerstva 
kultury propuštěn. Až do roku 1989 pracoval jako tiskárenský korektor. Začal též psát poválečnou kroniku církve  
s názvem Neumlčená.
Roku 1988 se stal členem výboru Desetiletí duchovní obnovy národa, o rok později je spoluorganizátorem pou-
ti do Říma u příležitosti kanonizace Anežky Přemyslovny. V listopadu téhož roku se znovu stal vedoucím vyda-
vatelství ČKCH. O rok později spoluzakládá nakladatelství a vydavatelství Zvon a stává se jeho ředitelem. Dva 
roky nato odchází do důchodu, věnuje se nadále publikační činnosti a působí jako lektor křesťanské akademie  
v Praze. 28. října 1998 byl Václav Vaško dekorován medailí Za zásluhy.
Téměř hollywoodsky pak vyznívá příběh jeho manželství. Při 
svém působení v Moskvě se V. Vaško seznámil s Irinou Juko-
vovou, která ho doučovala ruštinu. Po několika měsících se  
s ní oženil a v září 1946 se manželům Vaškovým narodila dcera 
Marija. V roce 1949 byl V. Vaško na žádost Sovětů odvolán, man-
želce s dítětem ale nebylo povoleno vycestovat. Během uvězně-
ní se s ním Irina v jeho nepřítomnosti rozvedla. Po čtyřiceti letech 

se rodina znovu scelila a pospo-
lu setrvali až do Václavovy smrti  
20. května 2009.
Mnohem podrobnější infor-
mace najdete především v asi 
nejpopulárnější knize V. Vaško 
„Ne vším jsem byl rád“, ve kte-
ré (nejen) své osudy líčí velmi 
čtivým až strhujícím způsobem 
a od které jsem si také vypůjčil 
titul pro tento článek.

M. Nedoma
Foto: M.Škvorová, M.Nedoma
Zdroje použitých i dalších informací:

Wikipedie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Václav_Vaško
Perspektivy 23/2009

LN (lidovky.cz) 14.11.2006

Václav Vaško při přednášce
v petrovické ZŠ v říjnu 2007
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PETROVICKÝ MASOPUST
K petrovickému předvelikonoč-
nímu času už neodmyslitelně 
patří dětský maškarní bál – Pet-
rovický masopust. Letos Komi-
se vzdělávání a výchovy RMČ a 
Dům UM pozvaly děti do spo-
lečenského sálu Domu občan-
ské vybavenosti na odpoledne  
6. března. K naší velké radosti se 
po 15. hodině odpolední zaplnil 
celý sál dětmi a jejich rodiči. Na 

programu byly „pohádkové“ 
soutěže (děti loupaly perníčky 
z Perníkové chaloupky, pomáha-
ly Popelce přebírat míčky, snažily 
se proniknout šípkovým keřem a 
osvobodit Šípkovou Růženku…), 
tanec, vystoupení Tanečního 
kroužku ILLUSION Domu UM a 
samozřejmě závěrečné vyhlášení 
nejlepších masek. Jako vždy měla 
porota velmi těžkou práci vybrat 

mezi tolika krásnými maskami 
pár nejlepších. Sladkou tečkou za 
celým povedeným odpolednem 
byla kobliha, kterou každý dostal 
na cestu domů.
Děkuji všem pracovníkům Domu 
UM i ostatním, kteří přiložili ruku 
k dílu, za krásně připravenou akci.

RNDr. Vlasta Křížová,
předsedkyně

Komise vzdělávání a výchovy


